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«Combater a pobreza, construir a paz».
Foi este título que o papa Bento XVI
deu à sua Mensagem para o “Dia Mundial da Paz” que celebrámos no passado dia 1 do corrente mês de Janeiro.
Bento XVI sublinha que «a disparidade
entre ricos e pobres tornou-se mais
evidente». Apresentamos alguns excertos da sua mensagem.
«Desejo, também no início deste novo ano,
fazer chegar os meus votos de paz a todos
e, com esta minha Mensagem, convidálos a reflectir sobre o tema: «Combater a
pobreza, construir a paz». Já o meu venerado antecessor João Paulo II, na Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 1993,
sublinhara as repercussões negativas que
acaba por ter sobre a paz a situação de pobreza em que versam populações inteiras.
De facto, a pobreza encontra-se frequentemente entre os factores que favorecem ou
agravam os conflitos, mesmo os conflitos
armados. Estes últimos, por sua vez, alimentam trágicas situações de pobreza”.
«Neste contexto, combater a pobreza implica uma análise atenta do fenómeno complexo que é a globalização. Tal análise é já
importante do ponto de vista metodológico,
porque convida a pôr em prática o fruto das
pesquisas realizadas pelos economistas e
sociólogos sobre tantos aspectos da pobreza».
Pobreza e implicações morais
«A pobreza aparece muitas vezes associada, como se fosse sua causa, com o
desenvolvimento demográfico. Em consequência disso, realizam-se campanhas de
redução da natalidade, promovidas a nível
internacional, até com métodos que não
respeitam a dignidade da mulher nem o direito dos esposos».
«Outro âmbito de preocupação são as
pandemias, como por exemplo a malária,
a tuberculose e a SIDA, pois, na medida
em que atingem os sectores produtivos da
população, influem enormemente no agra-

vamento das condições gerais do país. As
tentativas para travar as consequências
destas doenças na população nem sempre
alcançam resultados significativos. E sucede além disso que os países afectados por
algumas dessas pandemias se vêem, ao
querer enfrentá-las, sujeitos a chantagem
por parte de quem condiciona
a ajuda económica à actuação
de políticas contrárias à vida».

breza material diz respeito à crise alimentar
actual, que põe em perigo a satisfação das
necessidades de base. Tal crise é caracterizada não tanto pela insuficiência de alimento, como sobretudo pela dificuldade de
acesso ao mesmo e por fenómenos especulativos e, consequentemente, pela falta

«Terceiro âmbito, que é objecto de atenção nos programas
de luta contra a pobreza e que
mostra a sua intrínseca dimensão moral, é a pobreza das
crianças. Quando a pobreza
atinge uma família, as crianças são as suas vítimas mais
vulneráveis: actualmente quase metade dos que vivem em
pobreza absoluta é constituída
por crianças».
«Quarto âmbito que, do ponto
de vista moral, merece particular atenção é a relação existente entre desarmamento e
progresso. Gera preocupação
o actual nível global de despesa militar. É que, como já
tive ocasião de sublinhar, «os
ingentes recursos materiais e
humanos empregados para as
despesas militares e para os
armamentos, na realidade, são
desviados dos projectos de
desenvolvimento dos povos,
especialmente dos mais pobres e necessitados de ajuda. E isto está contra o estipulado na própria Carta das Nações Unidas,
que empenha a comunidade internacional,
e cada um dos Estados em particular, a
‘‘promover o estabelecimento e a manutenção da paz e da segurança internacional com o mínimo dispêndio dos recursos
humanos e económicos mundiais para os
armamentos’’ (art. 26)».
«Quinto âmbito na referida luta contra a po-

a paz é uma globalização que tenha em vista os interesses da grande família humana.
Mas, para guiar a globalização, é preciso
uma forte solidariedade global entre países
ricos e países pobres, como também no
âmbito interno de cada uma das nações,
incluindo ricas. É necessário um «código
ético comum », cujas normas não tenham
apenas carácter convencional, mas estejam radicadas na lei natural inscrita pelo
Criador na consciência de todo o ser humano (cf. Rm 2, 14-15). Porventura não sente
cada um de nós, no íntimo da consciência,
o apelo a dar a própria contribuição para o
bem comum e a paz social»?
«Colocar os pobres em primeiro lugar implica, finalmente, que se reserve espaço
adequado para uma correcta lógica económica por parte dos agentes do mercado internacional, uma correcta lógica política por
parte dos agentes institucionais e uma correcta lógica participativa capaz de valorizar
a sociedade civil local e internacional».

de um reajustamento de instituições políticas e económicas que seja capaz de fazer
frente às necessidades e às emergências.
A má nutrição pode também provocar graves danos psicofísicos nas populações,
privando muitas pessoas das energias de
que necessitam para sair, sem especiais
ajudas, da sua situação de pobreza».
Luta contra a pobreza e solidariedade
global
«Uma das estradas mestras para construir

Conclusão
«Na Encíclica “Centesimus annus”, João
Paulo II advertia para a necessidade de
«abandonar a mentalidade que considera
os pobres – pessoas e povos – como um
fardo e como importunos maçadores, que
pretendem consumir tudo o que os outros
produziram». «Os pobres – escrevia ele
– pedem o direito de participar no usufruto dos bens materiais e de fazer render a
sua capacidade de trabalho, criando assim
um mundo mais justo e mais próspero para
todos».
«Assim, a cada discípulo de Cristo bem
como a toda a pessoa de boa vontade, dirijo, no início de um novo ano, um caloroso
convite a alargar o coração às necessidades dos pobres e a fazer tudo o que lhe
for concretamente possível para ir em seu
socorro. De facto, aparece como indiscutivelmente verdadeiro o axioma «combater a
pobreza é construir a paz».

VI JORNADAS DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA PARA LEIGOS
Vai decorrer de 6 a 8 de Março no Convento de São Francisco, em Leiria, o VI
Encontro de Leigos Missionários, promovido pela Federação Inter-franciscana de
Espanha e Portugal. Este Encontro tem
como objectivo formar leigos franciscanos para a missão e promover uma partilha de experiências entre os leigos de
Portugal e o país vizinho.
No dia 7, da parte da manhã, teremos uma
conferência com o tema «A Ordem Franciscana e o Leigo Missionário» pelo Moderador
Geral das Missões. Depois do intervalo segue-se um momento de Conferência – Colóquio sobre «Formação e Estruturas de Envio» - pelo Moderador da Evangelização
Missionária de Portugal.
Da parte da tarde terá lugar um momento de
partilha de algumas experiências de leigos
missionários, seguido da Eucaristia.
No domingo, dia 8, após o pequeno-almoço,

teremos a Eucaristia e uma visita turística.
Este Encontro destina-se a grupos de leigos
e jovens missionários, pessoas com inquietação missionária e Família Franciscana.
Os jovens devem trazer saco-cama e esteira. Aos adultos será providenciado alojamento. A todos é pedida uma colaboração
de 20,00 Euros. As inscrições são limitadas, tendo em conta o espaço disponível
do Convento.
Informações e Inscrições devem ser feitas na União Missionária Franciscana, no
Convento de S. Francisco, ou pelo telefone 244 839 904.
MF

ORGANIZA:
Area de Animação Missionária
Federação Interfranciscana de
Espanha e Portugal

Bento XVI
ENCONTRO MISSIONÁRIO
Com a presença do Fr. Marino Porcelli, actual Ministro Provincial da
Província Franciscana de Roma,
decorreu um encontro de Missionários no Convento de S. Francisco,
em Leiria, no dia 06 de Dezembro
de 2008. No final, todos se sentiram
animados e confiantes em prosseguir o trabalho missionário.

Página 4
CRUCIFIXO DE S.DAMIÃO
Terminamos neste número a explicação da simbologia do Crucifixo de
S. Damião, que nos acompanhou
nos dois últimos meses. Olhámos
para este ícone com os olhos de
S. Francisco e Santa Clara, observando todos os pormenores que
fizeram da vida destes santos uma
entrega plena ao Senhor
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ESTATUTO
EDITORIAL
1. O «Missões Franciscanas» é um mensário de formação e informação missionária, propriedade da Província
Portuguesa da Ordem Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole missionária, procura sensibilizar os seus leitores para
a realidade do “povo em missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços de comunhão,
partilha e identidade entre os
seus leitores e aqueles que
são agentes de missionação.
4. O Jornal «Missões Franciscanas» é membro da Associação de Imprensa de
Inspiração Cristã (AIC) e da
Missão Press.

Breves Apontamentos de Formação Missionária
Servidores da caridade e promoção humana
Cada membro da comunidade cristã, segundo a sua vocação
específica, fica comprometido a servir nessa comunidade e,
a partir dela, nos diversos níveis e ministérios: profético, litúrgico e diaconal, ou seja, anúncio e testemunho celebrativo e
serviço de caridade. A comunidade cumpre com o seu dever
missionário «ad intra» e «ad extra» quando vive de forma harmónica estes três níveis. Os ministérios na comunidade são
actos evangelizadores que convertem os cristãos em apóstolos
e missionários.
Também a comunidade que executa e anuncia a palavra, celebrando o mistério de Cristo, se converte em comunidade que
ama, formando um ambiente de família, e procura de igual forma assumir o ideal de partilhar o seus bens (Cfr. Actos, 2, 44),
isto é, fica disposta a partilhar os dons recebidos de Deus.
Esta caridade fraterna tem sempre duas facetas: assistencial,
de ajuda imediata aos irmãos necessitados (doentes, pobres e
marginalizados); e promocional, o de a todos proporcionar os
meios necessários para se valerem por si mesmos (trabalho,
cultura, liberdade, etc.). Porém, este campo da acção caritativa tem sempre um fim último: o de proporcionar a escuta da
mensagem cristã e predispor os corações a receberem a fé e a
salvação em Cristo.
A relação entre evangelização e promoção humana pode resumir-se em três grandes linhas, a saber: linha antropológica – o
homem a evangelizar não é um ser abstracto, mas um ser sujeito aos problemas sociais e económicos; linha teológica – pois
não se pode dissociar o plano da criação do plano da redenção;
linha evangélica – que é a via da caridade fraterna.
A actividade missionária da Igreja em todas as suas «vias operativas» ou caminhos de missão é o da caridade como rea-

A missão libertadora e solidária da Igreja realiza-se através da
evangelização. É desta maneira que se anuncia Cristo como
Salvador e Redentor, o filho de Deus feito homem, mediador,
irmão responsável, sacerdote que assume para Si a história de
cada pessoa e de toda a humanidade.
Voltamos a citar a Encíclica «Missão do Redentor»: «À pergunta porquê a missão?, respondemos, com a fé e a experiência
da Igreja, que abrir-se ao amor de Cristo é a verdadeira libertação. N’Ele, e só n’Ele, somos libertos de toda a alienação e
extravio, da escravidão ao poder do pecado e da morte. Cristo
é verdadeiramente a “nossa paz” (Ef 2,14), e o “amor de Cristo
nos impele” (2Cor 5, 14), dando sentido e alegria à nossa vida.
A missão é um problema de fé, é a medida exacta da nossa fé
em Cristo e no Seu amor por nós» (MR 11).
Esta acção evangelizadora é libertadora porque se realiza na
fé, na esperança e na caridade. Por isso, não pode confundirse com nenhuma outra acção social ou política. A missão da
Igreja, seguindo a de Cristo, é uma missão evangelizadora e
salvífica e encontra a sua força na caridade divina. A evangelização é anúncio de Salvação, Dom de Deus.
Para mais aprofundamento do tema pode ver-se, por exemplo,
o nº 546 da Biblioteca de Autores Cristãos (BAC) e a Encíclica
de João Paulo II, «Missão do Redentor».
Frei Vítor Rafael, OFM

Exposição a favor das Missões Franciscanas
Durante duas semanas, mais propriamente de 29 de Novembro a 14 de Dezembro de 2008, numa sala contígua
à Igreja do Convento de S. Francisco, em Leiria, a D.
Maria Luísa do Vale expôs uma colecção de quadros em
ponto cruz. Cerca de 26 obras de vários temas foram
vistos por largas dezenas de visitantes.

5. Este periódico é distribuído em todo o país e no
estrangeiro, nomeadamente
nos países lusófonos e de
emigração, por assinatura,
sendo expedido a partir da
Charneca da Caparica. Não
tem fins lucrativos.
6. Procurando realizar a
sua “Missão”, respeita os
princípios deontológicos da
Imprensa e a ética profissional, de modo a não poder
prosseguir apenas fins comerciais, nem abusar da boa
fé dos leitores, encobrindo
ou deturpando a informação.

lização dos valores evangélicos contidos nas bem-aventuranças e no mandato do amor. «Bem aventurados os pobres em
espírito»… Fiel ao espírito das bem-aventuranças, a Igreja é
chamada a partilhar com os pobres e oprimidos de todo o tipo.
De facto, são as numerosas obras de caridade que confirmam
o espírito de toda a actividade missionária. Disse o Papa João
Paulo II, na encíclica «Missão do Redentor», que o amor é e
continuará a ser o motor da missão (Cfr. RM 60).

Temos conhecimento de que quase todas as obras foram vendidas, revertendo a verba a favor das Missões
Franciscanas e do Convento de S. Francisco.
À D. Maria Luísa o nosso agradecimento e o de todos
os Missionários que vão receber a sua ajuda. Seja por
caridade!
MF
ler, entrego-o a um irmão nosso que não
o recebe. É sempre proveitosa a sua leitura, que muito nos ajuda na nossa vida
a compreender o Mistério de Senhor Jesus Cristo.
Paz e Bem para todos os que trabalham
nele, para nos ajudar na nossa fé.

Costa da Caparica,
Novembro 2008
Junto envio o cheque para pagar a minha
assinatura anual do vosso jornal. É sempre um prazer recebê-lo e, depois de o

Desejos de um Santo Natal e que o Novo
Ano nos seja mais favorável devido à crise em que nos encontramos.
Despeço-me em Cristo Jesus
Adelina Afonso Agapito
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Jesus, Filho de Maria
Vossa mãe também é minha
Dai saúde à Vera Mónica
Minha querida netinha
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II
Criaste o céu e a terra
E tudo que lá e cá existe
Valei a esta donzela
Sofre muito, não resiste
III
Vosso reino é sagrado
Criado por vós, Jesus
É por Deus abençoado
Por ser de graça, amor e luz

IV
Jesus, José e Maria
A Vós clamo com a minha fé
E lembro em cada dia
A Família de Nazaré
V
Ó fonte de vida eterna,
Vinde esta sede saciar.
Guiai-lhe os passos na vida,
Ajudai-a a caminhar
VI
Fazei um milagre, Senhor,
E transmiti à Verinha.
Menina, és um amor,
Eu te ordeno: caminha
VII
A Deus nada é impossível,
Pois caminhou sobre o mar.
Vai atender meu pedido
E a nós todos salvar
VIII
O Senhor ressuscitado
Quero sempre adorar.
Um milagre eu Vos peço:
Ver a Verinha a andar
Eduardo Soromenho
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SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos Missionários Franciscanos?
•

•

Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendo-se zelador ou associado da
União Missionária Franciscana.

•

Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma só
vez ou em prestações.

•

Enviando esmolas de intenções de missas para serem celebradas nas missões.
A celebração da Santa Missa nas missões
ajuda à subsistência dos missionários.

ATÉ CHIMOIO«SÓIS DE BÊNÇÃO»
Nos dias 13 e 14 do passado mês de Dezembro, no convento de S. Francisco, em Faro, o Grupo de jovens «Sóis de Bênção», juntamente com os
irmãos da OFS, tiveram um encontro de preparação para a sua experiência missionária.
O Encontro foi orientado pelo Procurador Nacional da UMF. Depois de
apresentar a noção trinitária da Missão e Jesus como o missionário por
excelência enviado do Pai, tocaram-se assuntos mais práticos e de estruturas de envio.
Abordou-se um assunto que às vezes é um pouco doloroso, como o perigo de uma «pseudo vocação missionária»: o romantismo, aventureirismo
e o querer resolver questões afectivas. São alguns dos perigos que necessitam de ser esclarecidos e requerem pelo menos um ano de acompanhamento formativo.

Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo de colaborar na difusão
do espírito missionário franciscano.

O Missionário leigo, que se define pela positiva, está subordinado a quem
envia. Pode ser uma comunidade religiosa, uma instituição, uma paróquia,
um grupo ou alguém que o representa. Não existem missionários leigos
• Esperamos a sua participação!
autónomos que vão em nome pessoal. Vão sempre em nome de alguém
com um mandato, um projecto e em obediência. Vão para criar indepenMISSÕES FRANCISCANAS
dências e não dependências ou paternalismos. Trabalhar com o coração,
Rua dos Mártires, 1  Apartado 1021  2401-801 LEIRIA
mas também com a razão! Mais que fazer, é preciso “saber estar” e “ser”
.
Muitas organizações fazem missão
de solidariedade social. Os leigos
missionários de que falamos estão ao
Bernardo era um trabalhador feliz que, como me- encontrar trabalho, me pagará, porque vamos tratar serviço de uma Igreja local que pede
talúrgico, ganhava para o sustento da sua casa. disso. Estou vendo os documentos desta carteira e um determinado serviço. Desta forma,
Era inteligente e com queda para a arte, vendendo creio que virão dias melhores para si e para a sua é preciso que sejam católicos e com
maturidade espiritual e tenham hábialguns quadros que pintava em muitas noites em família.”
tos de oração.
branco, fortificando o seu pecúlio e tinha na sua

HONESTIDADE RECOMPENSADA

esposa uma companheira dedicada ao lar e aos filhos, a quem ele devotava toda a atenção que lhe
era possível. E assim os dois iam levando o barco
familiar, que contava com três filhos: o Bernardo, o
António e a Adelina.
Mas um acidente de trabalho amputou a mão direita
daquele homem e, de repente, a sua esposa vê-se
obrigada a sair de casa para trabalhar a dias, esmolando trabalho, para acudir às necessidades de um
lar que, de um dia para o outro, caiu em tamanha
miséria, porque a reforma do marido era igualmente miserável e a mão que pintava e rendia já não
existia. Antes da amputação, os médicos ainda tentaram fazer alguma coisa e, durante os tratamentos
do marido e sua convalescença, Virgínia foi aguentando ao vender pouco a pouco as pratas e as jóias
que possuía para salvar o marido daquela situação.
Porém, como pouco era, para pouco deu. A vizinhança, mais com pena do que por necessidade,
ia pedindo à Virgínia alguns serviços, mas era tão
escasso o que recebia para aguentar a educação
dos filhos que tanto amava…..

Vinha ela de mais um biscate quando, regressando
a casa, pensativa na sua vida, viu num banco de
jardim uma pasta preta abandonada e qual não foi
o seu espanto quando viu que, para além de documentos, continha uma carteira com notas num
valor superior a mil e quinhentos contos. E exclamou para si: “Obrigado, bom Deus, por este sustento que dais aos meus filhinhos!” Ao passar por
uma charcutaria disse para consigo: “Filhos do meu
coração e marido querido, hoje comereis carne…”.
Mas não foi capaz de entrar e voltou a dizer para
si mesma: “Não, não pode ser, este dinheiro não
é meu e deve estar a fazer falta a quem o perdeu.
Além disso, todos estes documentos… não posso
dispor dele, seria um roubo. Roubar! Roubar eu!...
Oh meu Deus, perdoai-me este momento de fraqueza e só peço que tenhais piedade do meu pobre
marido e dos nossos queridos filhos”.
Aquela mulher foi então à esquadra e, entregando ao comissário o achado, contou a miséria em
que se encontrava com o seu marido e desabafou
a tentação em que caiu, garantindo, porém, que
nada tirara. Ora, aquele comissário de polícia, que
por acaso conhecia bem o marido daquela mulher
e sabia que era um homem honesto, trabalhador
e sabia também da tragédia que se abateu sobre
ele, embora longe de imaginar a miséria em que viviam, respondeu: “Minha senhora, a sua indecisão
em tais circunstâncias é desculpável e, até para
falar a verdade, poucas pessoas teriam resistido a
uma prova tão difícil. Aplaudo a sua honestidade
e aceite estes dez contos e, quando o seu marido

Com aquele dinheiro e o que tinha ganho nesse dia,
Virgínia comprou alimentos para os seus e depois
contou ao marido o que aconteceu, ao que ele respondeu, beijando docemente a esposa: “Procedeste bem, mulher: antes passar fome que comer roubado, Deus nos livre!”. E, virando-se para os filhos,
disse-lhes: “Meus filhos, honestos sempre, mesmo
na fome!”

São 9 os elementos que pretendem
ir em missão este ano 2009. Seis do
Grupo de Jovens e dois elementos
da OFS. Desde já desejamos que se
concretize esta experiência em terras
de Moçambique e encomendamos a
Santo António, padroeiro universal da
União Missionária Franciscana, este
No dia seguinte, pelas nove horas da manhã, já os projecto missionário.
MF
filhos despachados para a escola e a higiene da
casa terminada, Virgínia preparava-se para sair
quando o comissário chega à sua porta com um
cavalheiro desconhecido. Feitas as apresentações,
aquele homem acrescentou:
- Caro amigo, aqui o senhor comissário falou-me de
si e do comportamento exemplar da sua esposa,
que resistiu à tentação de ficar com a minha carteira e a vossa situação quase desculparia a tentação. Quem procede desta maneira é uma grande
mãe e só pode ter um grande marido e gerar filhos
Está na altura de renovar a vossa assinatura do
honestos. Aqui o meu amigo comissário falou-me
«Missões Franciscanas».
de si, rotulou-o de homem irrepreensível, trabalhador e hábil para o trabalho e eu pretendo empregáAssinatura anual: 5,00 € (de benfeitor: 10,00 €).
lo, aceita?
- Mas, sem a mão direita…, não sei em que lhe posSe ainda não o fez, basta preencher o respectivo cheque, assa ser útil, honestamente não sei!
siná-lo e metê-lo dentro do subscrito RSF que acompanhou o
- Sempre a sua honestidade, homem, é isso que
Jornal de Dezembro, pois não precisa de selo. O envio de diaprecio em si. A sua mão direita não faz falta nenheiro (de qualquer importância ou qualidade) é proibido por lei.
nhuma, para o trabalho que lhe ofereço apenas
quero a sua honestidade, pois sou proprietário de
Se pretende enviar por Vale de Correio terá que ir à estauma grande empresa de valores e preciso de hoção dos CTT da sua área e enviar a partir de lá para: Mismens como o senhor. Duzentos contos por mês e
sões Franciscanas – Apartado 1021 – 2041-801 LEIRIA.
carro por conta da empresa são o que lhe ofereço.
Então, homem, aceita?
Para melhor localização da sua assinatura faça acompa-Tanta bondade, meu senhor, obrigado, obrigado,
nhar o cheque ou vale do correio com o seu número de
obrigado!- interveio a mulher.
assinante (o ideal seria enviar também a chamada “folha
- Cara senhora, não me agradeça – respondeu
de rosto”, que acompanha sempre o Jornal, e onde vem
aquele empresário – porque o favor redunda em
indicado o nome, número de assinante, endereço e indimeu proveito. Pessoas como o seu marido e como
cação do último pagamento). Havendo alguma correcção
a senhora são muito raros e bem feliz é quem os
a fazer no nome ou endereço, pedimos nos comunique.
encontra e lhes confia os seus negócios. Não recuperei apenas os documentos tão preciosos que
Quer ser amigo dos
continha aquela pasta, mas também encontrei um
homem de confiança que precisava para a empreMissionários Franciscanos?
sa. Aqui tem, entretanto, uma paga pela honestidaJunto de seus familiares e amigos, veja se consegue mais
de da sua esposa e a minha direcção para amanhã
alguns assinantes. Seria um bom presente de Natal, que
se apresentar no meu escritório.

Amigos assinantes

Vinte anos de serviço se passaram e, quando saiu
da empresa com uma boa reforma, já os seus filhos
tinham terminado o seu curso e casado, estando todos a trabalhar em mister honesto. Assim premeia
Deus o trabalho honrado, a paciência na adversidade e a honestidade de vida.
Frei José Dias de Lima, OFM

os Missionários agradecem. Se todos os assinantes pagassem adiantadamente no princípio do ano a sua assinatura, seria uma maneira de minorar as dívidas do Jornal…
Se pretende pagar por transferência bancária, pode fazêlo para o seguinte NIB do BPI: 0010 0000 26140490001
17. Depois basta remeter o talão comprovativo da transacção, não esquecendo a indicação do nº de assinante.
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F O I
Ouvi contar este episódio, passado em terras africanas, e muito me cativou o ensinamento que ele nos traz, e por isso aqui o
tento transcrever.

Kimomba é o nome pagão de uma velhinha
que vive numa tabanca, perto da missão.
Nos domingos não faltava a uma missa e
o seu lugar era sempre o mesmo, junto ao
púlpito. Se durante o sermão ouvia coisa
que não lhe agradava, abanava a cabeça
a dizer que não; mas, se era o contrário,
movia a cabeça com um sorriso. Era uma
velhinha rezingona que, por teimosia ou sei
lá porquê, nunca se inscreveu no grupo dos
catecúmenos para se baptizar e foi sempre
inútil qualquer tentativa para a demover.
Mas também os missionários, nesse par-

V A R R E R

ticular, não estavam muito preocupados
com esse tipo de velhinhas como kimomba,
eram boas almas e à hora da morte estavam seguras e então, kimomba como ninguém. Porém, a certa altura, ela deixou de
aparecer na Missa. Fácil dedução, porque
o seu lugar estava desocupado ia já para
quatro semanas, o remédio foi ir visitá-la
quanto antes. O missionário foi à tabanca
e lá estava ela deitada na sua habitual esteira de junco:
- Padre Hilário, isto está acabado. Este
carro de mato está velho e não quer andar
mais. Chegou a hora, padre, e já vejo muito
mal. Esta velhota já deu o que tinha a dar.
Então o missionário aproveitou a oportunidade derradeira para a baptizar:
- Uma vez baptizada, que velha sorte te cai
lá de cima! Acabaram-se os trabalhos, as
preocupações e os desgostos. Em troca, a
felicidade eterna para sempre, lá no Paraíso com os anjos, junto ao Bom Deus. Mas
para isso tens de ser baptizada!
- Tal qual, padre, é claro que gostarei de estar no céu, mas baptizar-me não quero, não
quero não, não senhor, não, não e não!
-Está bem, avozinha Kimomba, mas assim
não entras no céu e lá, como te disse, acabaram-se todos os trabalhos, vida regalada
sem fazer nada junto de Deus, no descanso que bem mereces e que Ele tem para ti.
Que dizes?
- Ora, ora, ora. E estás a ver, padre Hilário,
aqui a Kimomba sem fazer nada lá no céu?
Descanso para a toda a eternidade?! Uma
eternidade de perna traçada e de braços
cruzados? Oh! Que aborrecimento, padre!
Nem pensar nisso! Não! Eu, cá neste mundo, tocou-me trabalhar sempre, como uma
negra que sou. Semeava milho, mandioca,
mangas, bananas e sei lá que mais. Comprava e vendia peixe; andava à pata léguas
e léguas, amargurava caminhadas para ir
buscar água, preparava remédios…enfim,
suava a vida para ganhar o meu sustento
honradamente e nunca fiquei a dever nada
a ninguém nem a alguém fiz mal algum.
Mas trabalho foi sempre a minha vida. E
agora vem o padre Hilário dizer-me que
hei-de ficar no céu de boca aberta uma
eternidade sem nada fazer?! Não! Não é
o meu feitio e por isso digo não! Hei-de estar a papar moscas no céu?! Queimava-me
o sangue estar sem fazer nada diante de
Deus. Se há-de ser assim, prefiro não me
baptizar e pronto! Fui sempre uma mulher

O

C É U

trabalhadeira. Ou no céu continuo ou então…guarde-o. Para mim não!
- Kimomba, não te parece que quem traba-

lhou tanto tem direito ao descanso?
- Ao descanso sim, padre Hilário, que não
somos burros de carga, mas à malandrice
eterna isso não, e não te ponhas a teimar,
padre Hilário. Se me querem no céu, hei-de
ganhar a vida honradamente.
- Bem, bem! Não vale a pena zangares-te,
avozinha! Que gostarias de fazer lá?
- Padre, veja por aí se encontra nesta choça um fio de erva ou até penugem das minhas galinhas. E lá fora não está tudo num
brinquinho de limpo? Pois eis: se me deixam, pelo menos varrerei o céu. Sim, varrerei o céu pelos séculos dos séculos. Ora
aí está, com esta condição, padre Hilário,
pode baptizar-me já, se quiser. Tu és de
Deus, padre Hilário, e falas com Ele, vá
lá, diz-Lhe que não quero estar junto d´Ele
a atrapalhar, sem fazer nada, e rezingona
como sou, coitado do Bom Deus, não seria
eu fácil de aturar.
- Está bem, avó Kimomba, trato feito, eu
peço agora mesmo e agora mesmo te baptizo!
- Não, meu padre, escreves uma carta que
me colocarás nas mãos, assinada por ti,
quando eu for para a sepultura, a pedir ao
Bom Deus que me faça o jeito de trabalhar
para Ele eternamente, e com mais vontade
do que neste mundo trabalhei para me sus-

tentar aos meus e ainda dar uma mãozinha
aos pobres da minha tabanca.
Três dias depois, Kimomba mandou chamar o missionário:
- Padre, escreveste a carta para Deus?
- Aqui está, avozinha Kimomba!
- E com letra graúda, para o Bom Deus não
cansar a vista! Leia-ma, padre Hilário, que,
como sabe, esta carroça velha trabalhou
mais com as mãos e não é de letras.
- “Querido Bom Deus: Aqui está Kimomba,
vossa criada. Baptizada, agora já não se
chama Kimomba, mas Ana, o nome da vossa querida avó. Eu, padre Hilário, vos digo,
meu Bom Deus, que Ana quer ser a vossa
criada para toda a eternidade e não quer viver mandriona em Vossa Casa. É sua vontade varrer o céu para vos ser eternamente
útil e serviçal”.
- Muito bem, padre Hilário, eu cá bem sabia
que te entendias bem com o Bom Deus e
que tinhas as palavras certas para Lhe colocar a minha vontade. Podes baptizar-me,
que estou ansiosa por ir varrer o céu.
Como o sacramento do baptismo apaga
todos os pecados, e quem o recebe não
precisa de confessar-se, por ser um sacramento que não exige a confissão, por
existir antes dela e como primeiro de todos
os sacramentos, padre Hilário baptizou Kimomba:
- Ana, eu te baptizo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo!
Depois de lhe ter dado a primeira e última comunhão e a ter sacramentado com o
Óleo Santo, Ana sentia-se feliz por ir varrer
o céu, convencida, na sua pureza e ingenuidade, de que Deus se sentiria mais feliz
com ela se a visse a trabalhar eternamente
para Ele. Poucas horas depois, Ana partiu
deste mundo e foi varrer o céu!...
Que sentimento belo e inocente o desta
mulher, ter sido útil na terra e querer continuar a sê-lo no céu! Mas sabemos que,
no céu, o trabalho dos que amaram sempre
a Deus, e a Deus em cada irmão, será a
adoração eterna de Deus com quem nos
sentiremos felizes eternamente, e essa foi,
de certeza, a surpresa de Ana, quando lá
chegou, e será também a dita daquele que
tem fé!
Padre Frei José Dias de Lima, OFM

ENCONTRO DE MISSIONÁRIOS
No passado dia 6 de Dezembro, no convento de São Francisco, em Leiria, teve lugar um
encontro de Missionários Franciscanos que trabalharam nas Missões de Moçambique e
da Guiné-Bissau. Participaram cerca de quarenta Frades, em clima de grande fraternidade e jovial cordialidade. Também estiveram presentes 6 leigos missionários que já fizeram
a sua experiência em Moçambique e foram convidados para o encontro.
Após a oração inicial, em que foram evocados todos os Missionários, tanto vivos como
defuntos, foi apresentada uma curta metragem preparada pela equipa da Procuradoria
Nacional da UMF sobre a vocação e identidade missionária da Ordem e da Província
- «Fraternidade em Missão» -, tema que constituiu também o essencial da saudação do
Ministro Provincial no início da sessão de evocação e partilha do Encontro.
Nessa sessão usaram da palavra o Vigário Provincial, Fr. Armindo de Carvalho, bem como
Fr. José Maciel da Costa e Silva e Fr. António Araújo que, em intervenções cheias de graça e profundo conhecimento, evocaram a nossa presença missionária em Moçambique,
com saliência para Homoíne, onde por largos anos foram responsáveis da Missão.
A intervenção principal foi, contudo, reservada a Fr. Marino Porcelli, actual Ministro Provincial da Província Franciscana de Roma, em Itália, que veio expressamente para fazer a
apresentação da obra de sua autoria: «Missão Católica de São João de Deus de Homoíne
* Moçambique * Apontamentos Históricos – 1911-2003».

Na Eucaristia final, presidida por Fr. Marino, foi prestada homenagem a todos os Missionários e entregue a Fr. Artur Carreira das Neves, missionário de quase quatro décadas
na Guiné, uma bonita placa comemorativa das suas “Bodas de Ouro” de profissão religiosa.

Fr. Marino, por todos muito saudado, falando num português correctíssimo, graças à
aprendizagem feita durante vários anos nas Fraternidades da nossa Província, referiu os
quase 15 anos em que trabalhou na missão de Homoíne, mas sobretudo salientou a obra
notável realizada pelos Irmãos da nossa Província, que aí trabalharam durante quase
um século, fazendo questão de sublinhar quanto essa obra de evangelização era digna
de aplauso e motivo de orgulho para quantos a fizeram ou para ela contribuíram.

Finalmente, no alegre almoço de convívio, muitos dos Irmãos evocaram espontaneamente momentos e facetas inolvidáveis da gloriosa gesta missionária da nossa Província,
fazendo deste Encontro uma das mais belas jornadas da fraternidade que nos une. Deus
seja bendito por todos eles.
Sentimo-nos animados a continuar este trabalho missionário, nos locais onde a Ordem
nos pedir apoio, como é o caso recente da “Fundação de Santo António”, em Timor.
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Uma vida simples, ligada ao essencial,
envolvida com os massacres étnicos
do Ruanda. Uma vida que deixou uma
marca profunda na vida de um missionário.
Quando foi publicado em 1982 o apelo
“África chama-nos”, era jovem e estava desejoso de viver uma vida franciscana mais
autêntica. A proposta missionária do “Projecto África” parecia-me responder a essa
exigência e fez-me sonhar com um mundo
e um estilo de vida que ainda não conhecia. Aquele Projecto que a Ordem teve a
coragem de pensar e de propor, conseguiu,
antes de mais, fazer sonhar muitos frades,
cada um de acordo com as suas disponibilidades. O sonho e o desejo conduziram-me
a ir ver como cavavano os primeiros missionários que tinham chegado ao Ruanda.
Passei quase um mês em Kivumu, durante
o qual saboreei um outro modo de viver: a
casa simples recentemente construída, o
trabalho manual nos campos, a visita às
pessoas nas montanhas, as celebrações
alegres e participadas. E tantas outras coisas que para mim eram inteiramente novas. Gostei daquela primeira experiência,
mas não me entreguei a ela totalmente. “É
bonito e interessante – dizia eu –, mas a
África não é para mim”.

duma mesa, comia feijão, mandioca e batata-doce, cavava com a enxada, subia a
pé às montanhas para visitar os doentes,
celebrava a missa dominical em língua local para as pessoas da zona de Mbazi, visitava famílias. Gostava muito daquela vida
simples, construída com as próprias mãos,
resumida ao essencial, ao lado das famílias
pobres de Mbazi. Tinha a sensação de viver a vida dos primeiros companheiros de
São Francisco. Parecia-me, e sentia-o bem
forte dentro de mim, que tinha voltado às
origens do Franciscanismo. Descobri de
forma diferente, sob outro ponto de vista,
a minha vocação. Foram três anos de graça. Depois vieram os momentos difíceis da
guerra. Não sabia nem imaginava o que pudesse ser uma guerra: quando começaram
as primeiras tensões, os primeiros massacres, não consegui encontrar a razão, não
podia acreditar. E, quando a onda fratricida
rebentou, desencadeou-se com toda a sua
força algo de indelével no meu espírito.

Como esquecer a barbárie, os instintos mais
animais, a desorientação geral, as colunas
infindáveis das pessoas em fuga? E depois
aquele sofrimento também no interior da
Igreja, as dificuldades de relacionamento
interpessoal dentro da própria comunidade religiosa. Recordo-me do apoio que os
nossos irmãos ruandeses
procuravam partilhar entre
si e connosco. E depois a
fuga rocambolesca e só
protegida pela Divina Misericórdia até ao Burundi,
a chegada ao noviciado
de Mbarara, mesmo ao
lado de um campo militar dos rebeldes ruandeses. Quantas peripécias,
quantas emoções, quanto
medo também, quanta esperança e finalmente um
refúgio e um repouso seguro. Aquela experiência
terrível fez-me compreender que raramente a nossa
Grupo de Leigos Missionários em Moçambique
evangelização chega bem
ao íntimo de cada um. E
Alguns anos depois, pediram-me para fazer, por um breve período de tempo, um convenci-me que a adesão plena e verdaserviço na área da formação. Aceitei e fui deira ao Evangelho não é para todos, mas
para Butare, sempre no Ruanda. Procurei para pequenos grupos, como aqueles que
inserir-me o melhor possível: abandonei durante o tempo do genocídio conseguidentro de mim tudo o que ainda lá havia ram resistir e dar as suas vidas por amor
de Itália. Dormia numa esteira em cima ao Evangelho.

COMISSARIADO DA TERRA SANTA
EM PORTUGAL

1.TERRA SANTA, 05-12 Janeiro, Festas Natalícias a 6/1 em Belém
e todo o itinerário habitual do Comissariado.
2.TERRA SANTA, 03-13 Abril, itinerário habitual do Comissariado e
todas as Festas Pascais em Jerusalém e Emaús.
3.TERRA SANTA, 19-26 Maio, 09-16 Junho e 17-24 Agosto, itinerário habitual do Comissariado.
4.TURQUIA (Ano Paulino), 14-21 Julho.
5.ITÁLIA (petrina, paulina e franciscana), 04-11 Agosto.
6.GRÉCIA (Ano Paulino), 08-15 Setembro.
7.TERRA SANTA, 24-31 Outubro, itinerário habitual do Comissariado com especial visita a 29/10 aos lugares do Baptismo de Jesus
no Rio Jordão e do seu retiro no Deserto da Judeia.
INSCRIÇÕES no endereço abaixo até 40 dias da partida: 400 euros
na inscrição; liquidação um mês antes. Preços definitivos logo que
as Agências de Viagens no-los comunicarem.
Largo da Luz, 11 – 1600-498 LISBOA
Tel. 217140715 – Fax 217144811 – com.terrasanta@sapo.pt
PEREGRINAÇÕES 2009

Á F R I C A
Depois veio o tempo do novo regime e do
novo Ruanda. Vivemos momentos de grande apreensão ao andarmos à procura das
famílias dos nossos irmãos ruandeses que
sobreviveram e andaram escondidas. Mas
também a grande alegria que sentimos em
as reencontrar e lhes dar a esperança de
uma vida nova. Aquele período
foi um tempo da experiência mais
íntima e radical. Quando a comunicação social acusava os missionários de terem sido “apóstolos do ódio e não do Evangelho”,
sentia que tinha sido arrancada
de mim aquela missão que me tinha dado tantas alegrias nos primeiros anos.
Voltei-me para o Senhor e disseLhe: “Senhor, não fui eu que pedi
para vir para aqui, fostes Tu que
me chamaste. Agora coloco esta
mesma missão nas tuas mãos”.
Então uma paz profunda voltou a
habitar no meu coração.
Entretanto, uma outra descoberta, uma
outra experiência me estava fazendo viver o Senhor: a experiência do martírio.
A morte violenta do Frei Jorge Gashugi já
me tinha perturbado, depois o homicídio de
Frei Vjeko Curic. Os nossos mártires. As
sementes franciscanas semeadas em terra
ruandesa, juntamente com outras lançadas
à terra na Somália, no Uganda e na Costa
do Marfim. Eis o mistério do martírio. Agora, porém, compreendo que o mártir não
é aquele que deseja a morte, mas aquele
que ama verdadeiramente a vida e trabalha
pela verdadeira vida em Cristo. E compreendi também que o sentido do martírio não
é dado como o missionário é morto, mas o
modo como viveu.

da Família Franciscana. Quando, no ano
2000, as Irmãs Penitentes de São Francisco chegaram à sua nova casa em Mbazi
, disse: “Agora a Família Franciscana está
constituída. Como o velho Simeão, também
eu posso partir em paz ”.
Em seguida, o Ministro Geral pediu-me

Leiga Missionária - Ana Segura

para iniciar a nova Fraternidade Internacional de Bruxelas, destinada à formação
de novos missionários. Nos primeiros anos
procurámos construir a Fraternidade entre
nós, com um estilo de vida adequado ao
fim que nos era pedido e com um programa de formação missionária. A experiência
que tinha vivido no Ruanda voltou ao meu
espírito e serviu-me de grande inspiração e
ajuda para dar início à nova Fraternidade.

Procurei colaborar na reconstrução da Igreja local e na reabertura das nossas Fraternidades em Kivumu e Butare.

O actual Ministro Geral, Frei José Carballo, chamou-me para Roma para o serviço da animação das Missões da Ordem.
E também aqui, neste serviço universal, a
minha experiência vivida no “Projecto África” constitui uma referência preciosa, sobretudo pelo espírito missionário que pude
partilhar. Agora a minha Província de origem pediu-me o serviço da animação dos
Irmãos, como Ministro Provincial. E é ainda
aquela atenção às pessoas, aquela hospitalidade calorosa, aquele voltar ao essencial da vida franciscana, que me ajudam a
servir os meus confrades. Dando louvor e
graças ao Senhor, reconheço com gratidão
que a experiência vivida em África, não só
no Ruanda, se tornou parte da minha vida
humana e franciscana.

Nasceu também o desejo de unir forças e
assim começou o caminho do crescimento

Texto de Frei Vincenzo Brocanelli
Tradução do italiano de Á. Silva, OFM

Frei Jorge viveu e pregou a paz e a reconciliação. Frei Vjeko trabalhou pelos mais
fracos e trabalhou pela aproximação dos
ruandeses. Ambos foram mártires da caridade cristã, que só com uma fé forte se
pode compreender.

Envio de Novos Missionários
Na celebração de encerramento do Encontro de Visitadores, no dia 14 de novembro, foi inserido
também o envio à missão de dois nossos confrades: Fr. Yustinus Damai Wasono, da Província de
S. Miguel Arcanjo, Indonésia, e Fr. Rufin Yurii Razovsky, da Província de S. Miguel Arcanjo, Ucrânia,
que haviam frequentado o curso de preparação no Centro das Missões, em Bruxelas. Dirigiram-se,
respectivamente, à Tailândia e ao Kénia. Na celebração do envio, tomaram parte também outros
futuros missionários da Família Franciscana, que concluíram, juntamente com nossos confrades, o
curso de preparação em nosso Centro. Seis Frades Conventuais e quatro Capuchinhos receberam
a bênção de seus respectivos Superiores Gerais, a saber, da parte do Vigário geral OFMConv e do
Secretário Geral para as Missões OFMCap.

Restituamos tudo ao Senhor com as palavras e com a vida! 2008-2009
No esforço de qualificar a mensagem, também é indispensável o vivo testemunho da caridade,
pois o amor, vivido com radicalidade evangélica, é a presença mais transparente de Deus, o que
mais interpela e mais facilmente leva a descobrir o tesouro da fé. Em síntese, o testemunho de vida
evangélica e o amor, na sua exigência evangélica, são os que mais qualificam a mensagem, a qual
pretendemos transmitir pela evangelização.
Se a nós, como consagrados, se pede presença profétca na Igreja e no mundo, não podemos deixar
de surpreender com novas formas de presença e de evangelização, conforme as necessidades de
nosso tempo. A consciência de sermos enviados ao mundo a fim de testemunhar e proclamar o
Evangelho dar-nos-á mobilidade e audácia para irmos ao encontro dos homens e das mulheres de
nosso tempo, a fim de compartilhar com eles, nas situações concretas, a sempre jovem e alegre
Boa Nova do Reino de Deus.

Fraternitas
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Entre os dias 22 a 30 de Novembro,
realizou-se uma Semana de Animação
Missionária (SAM), onde estiveram
representantes de alguns Institutos
Missionários “Ad Gentes” (IMAG): Verbitas, Boa Nova, Combonianos, Consolata, Espiritanos, Espiritanas, Seculares Combonianas e Franciscanos, no
Arciprestado de Valença, sob o lema
“A Palavra de Deus feita Amor no meio
de nós”.
O início aconteceu com o “ritual do envio”,
presidido pelo Arcipreste, o Reverendo Padre Dr. Gonçalo Pereira do Vale, na Igreja
de Ganfei, que consistiu na auto-apresentação dos vários missionários de diversos
Institutos destinados às paróquias deste
arciprestado: Gondomil, Boivão, Friestas,
Fontoura, S. Julião, Silva, Arão, Cristêlo
Covo, Valença, Verdoejo, Gandra, Sanfins,
Taião, Cerdal, Ganfei e S. Pedro da Torre.
O Padre Frei José Dias de Lima, franciscano, esteve nas paróquias de Gandra, Sanfins e Taião, acompanhado pelo Rev.º Pároco, Padre Manuel de Jesus Soares, em
representação dos padres franciscanos.
Estes missionários foram ao encontro de
todas as pessoas - crianças, jovens, casais
e movimentos de pastoral -, através da sua
presença nas eucaristias, nas catequeses,
nas escolas (Básicas e Secundárias), nas
casas das famílias, que os acolheram para
a hospedagem e para as refeições, e junto

dos doentes (em suas casas e nos lares),
que foram confortados com os sacramentos
da Reconciliação, Eucaristia e Santa Unção.
Também estiveram com todas as turmas de
Educação moral e religiosa católica e com o
“Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho”, em Valença.

U
M
A

Com esta cooperação pastoral entre os diversos Institutos “Ad Gentes”, através da
realização destas SAM, em que têm participado vários missionários franciscanos, com
a presença permanente do Padre José Lima
desde há onze anos, pretende-se mostrar
que:
1º - Apesar da diversidade dos carismas
com que se apresenta a Missão da Igreja,
através dos missionários dos diversos Institutos, a Missão é a mesma para todos;
2º A velha Europa, que tantos missionários
deu ao mundo, está agora a receber missionários de outros continentes, colhendo
os frutos dessa missão, apresentandose,assim, também como terra de missão (a
presença dos sacerdotes Padre Devendra
(Indiano), padre Wandali (Angolano) e padre Valentim (Moçambicano) foram um sinal
vivo dessa mesma realidade;
3º Que os missionários não são apenas os
portadores da palavra de Deus, anunciada
por Jesus Cristo, mas também incarnam
essa palavra, ajudando os povos no seu
desenvolvimento cultural, intelectual e sanitário através da construção de escolas,
creches, colégios, infantários, oficinas de
carpintaria, electrotecnia, serralharia e outros ofícios, bem como centros de saúde,
hospitais e outros locais de assistência médica, ensinando ainda a cultivar a terra, entre outras actividades, em prol do bem do
povo que é evangelizado.
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Esta SAM encerrou com um momento de
convívio realizado no salão polivalente do
“Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho”, ao qual presidiu Sua Exª Rev.mª o
Senhor Bispo de Viana do Castelo, D. José
Augusto Pedreira, que se congratulou com
a realização desta SAM, agradecendo a
presença dos missionários e a cooperação
do clero e do povo das paróquias integradas na mesma, desejando que este ardor
missionário resulte em frutos para o futuro
na acção e na vida pastoral do Arciprestado
de Valença.

PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas Missões Franciscanas de
Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam
de receber o nosso Mensário. Com um grande esforço
o vamos enviando como oferta, com o objectivo de chegar às comunidades mais distantes que os missionários
visitam, em alguns casos de longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20
países, tais como Timor, México, África do Sul, Zâmbia,
Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé e Príncipe, etc., num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar
a oferta para a respectiva
assinatura.
Na volta do correio indicaremos a que missão se
destinou.
Colabore com os Missionários
Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no
seu trabalho missionário.
OBRIGADO!

BOLSAS DE ESTUDO
2008/2009

A

educação é a b a s e d a f or mação de u m p a í s , d e u m a
comunidade. S ó c om u m a b o a
formação de b a s e r e l i g i os a
teremos hipóte s e s d e o b s e r var o crescime n t o d e c o m u nidades cristã s .
Está nas
nossas mãos a p oi a r e f a z e r
com que se de s e n v ol v a m a s
vocações mis s i on á r i a s q u e
vão surgindo n os p a í s e s d e
missão francis c a n a .

Rumo ao Capítulo Geral 2009
No dia 1° de novembro de 2008, o Ministro Geral convocou, oficialmente, o
Capítulo Geral ordinário, a realizar-se na DOMUS PACIS, em S. MARIA DEGLI
ANGELI (ASSIS), de 24 de Maio a 20 de Junho de 2009.

Ao nível teórico, a Ordem esforçou-se para aclarar nossa identidade carismática e
- desde os tempos de S. Francisco - jamais, como em nossos dias, tivemos em mãos
textos inspiracionais tão claros e tão belos como nos últimos 30 anos. Pensemos na
publicação dos Escritos e das Biografias franciscanas, nas Constituições gerais, nos
Documentos emanados da Ordem…
Ao nível existencial, contudo, a incongruência entre os valores professados e vividos é
profunda, e a crise manifesta-se em toda a sua amplitude, qual profunda crise de fé, de
formação, de relações, de minoridade e de anúncio.
O próximo Capítulo Geral é, por isso, acontecimento especialmente importante e significativo para a vida de nossa Ordem. Insere-se no VIII Centenário da aprovação da Regra
e nos convoca, nesses nossos 800 anos de vida, não ao triunfalismo, mas à conversão
aos valores fundantes de nossa vida. Muitos de nossos confrades encarnaram nossa
Regra e Vida, no decurso desses oito séculos. Agora toca a nós recuperá-la, fazê-la
nossa e testemunhar a “medula do Evangelho”, no tempo em que Deus nos chamou.
Fraternitas

A Bolsa de Estudo é a oferta duma
importância pecuniária para ajudar as
despesas com a formação das vocações
missionárias. Cada Bolsa deve atingir a
importância de 250,00 €, oferecida de uma
só vez ou em várias prestações. Uma Bolsa pode ser oferecida por uma ou várias
pessoas.
«Quanto às ajudas materiais,
é importante ver o espírito com
que se dá. Para isso torna-se
necessário rever o próprio estilo
de vida: as missões não solicitam apenas uma ajuda, mas uma
partilha do anúncio e da caridade
para os pobres. Tudo o que recebemos de Deus - tanto a vida
como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em
uso.

Frei José Dias de Lima OFM

Na Carta convocatória, o Ministro Geral publicou o tema do Capítulo: sermos “Missionários no coração do mundo, como Frades menores, voltados ao Senhor”. O Capítulo deverá, por isso, reflectir e ajudar a Ordem inteira a reflectir sobre nosso ser: pessoas que
vivem a radical relação com Deus e que, assim, se tornam anunciadoras do Evangelho
no mundo inteiro, em estilo fraterno e com especial atenção ao diálogo. Trata-se de escolha de mérito, num momento particularmente delicado na vida de nossa Ordem.

obrigação: Ai de mim se não evangelizar!
(1 Cor 9, 16). Em nome de toda a Igreja,
sinto o dever imperioso de repetir este
grito de S. Paulo» (Redemptoris Missio).

«É o Espírito que impele a anunciar
as grandes obras de Deus! Porque, se
anuncio o Evangelho, não tenho de que
me gloriar, pois que me foi imposta esta

Que a generosidade no dar seja sempre iluminada e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá mais alegria em dar do que em
receber» (Redemptoris Missio).

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:

□ 1 Bolsa de Estudo no valor de 250,00 €
□ 1/2 Bolsa de Estudo no valor de 125,00 €
□ Ajuda para uma Bolsa de Estudo no valor de ……., .. €
□ Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
□ Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
□ Faço transferência bancária para: NIB: 0007.0018.00256060005.86
□ Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
(Nº Contribuinte ………………................…..)
FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
2401-801 LEIRIA
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Acólitos em Retiro

VENHA CONNOSCO
À POLÓNIA

Bebendo na fonte de Varatojo
No passado mês de Novembro,
três acólitos da Paróquia de Travassô participaram num Retiro
no Convento de Varatojo, com
elementos da União Missionária Franciscana. Partiram para
“beber da fonte de Varatojo”,
para adicionar à caminhada um
“PLUS+”: para reforçar, para dar
sentido ao caminho… um caminho que os possa ajudar a crescer, como pessoas, cristãos e
acólitos.

Indo ao encontro do desejo
de muitos colaboradores dos
Missionários Franciscanos, a
“União Missionária Franciscana” vai organizar uma Peregrinação à Polónia, terra do
saudoso Papa João Paulo II,
de 3 a 10 de Julho.

Apresentar o que viveram, o que sentiram e experimentaram, em palavras,
torna-se difícil e até talvez redutor. A intensidade e
a profundidade das “águas das fontes do Convento”
tornam a partilha difícil assim. Até porque o verdadeiro desafio é, depois de digerir tudo, aplicar no
comum dos dias essa intensidade, esse fervor que
trouxeram de lá, dentro de cada um, do coração.
Depois do Padre Castro, frade menor natural de
Travassô, lhes ter dito “venham, pois!”, as expectativas eram muitas, até as pré-noções…, alguns
mitos que, por falta de conhecimento e experiência,
pairavam nas suas cabeças sobre a ideia de ir passar dois dias num Convento. A verdade é que, logo
nos primeiros momentos depois de chegarem, se
sentiram acolhidos e integrados.
As actividades em que participaram foram orientadas pelo Padre Paulo Ferrerira, frade menor, que
nos últimos dois anos esteve na Festa dos Santos
Mártires de Marrocos, aqui em Travassô.
Participaram numa formação sobre S. Paulo, por estarmos desde o dia 28 de Junho a viver o “Ano Paulino”. Aprenderam, recordaram e reflectiram sobre
este homem que passou de perseguidor a seguidor
de Cristo. Um homem que abraçou a Cruz e a levou
da Ásia até à Europa, tornando-se um catequista
singular, pela inteligência com que abordava os
povos e lhes apresentava Jesus Cristo. Como ontem, hoje esta mesma Europa clama por uma nova
Evangelização. Urge trazer novamente a Cruz da
Vida e do Amor à Europa! Mas a (re)evangelização
de um continente só é possível depois de uma auto(re)evangelização de cada um, de cada pessoa. De
actualizar em cada coração o Evangelho.

“Deus ama-nos tal como somos. Mas ama-nos demasiado para nos deixar como estamos!” É este o
convite à mudança: mudança que acontece com a
força do Espírito, do Amor de Deus (quando escancararmos o nosso coração a esse Amor!)
Participaram também num momento de reflexão
sobre as Missões, neste caso concreto as Missões
Franciscanas. Missões que tiveram início quando
Francisco de Assis reuniu os seus frades e os enviou em pequenos grupos para evangelizar (como
aconteceu com os Mártires de Marrocos que lembramos em Travassô). Carisma que perdura até
hoje nos quatro cantos do mundo através dos frades menores e tantos outros homens e mulheres
que, ao sentirem-se chamados pelo Espírito Santo, partem com este fervor no coração e o dão aos
outros. Puderam ainda apreciar e desfrutar de um
Convento que os ajudou também a conhecer um
pouco mais sobre a espiritualidade franciscana,
pela partilha da oração, do trabalho, da alegria.
Puderam passear, rir, divertir-se. Estiveram ainda
com o grupo de Juventude Franciscana (JUFRA)
de Varatojo, trocando ideias, expectativas, experiências e até dificuldades. Existem ainda tantos
outros pormenores… pormenores que se tornam
por “pormaiores”, pela sua simplicidade, mas ao
mesmo tempo tão profundos e cheios de estímulo
para estes acólitos. É que, mesmo nas dificuldades, muitas vezes na incompreensão, eles sabem
e sentem – porque acreditam – que nada, “nem
a vida nem a morte”, os separará de Cristo, que
servem no Altar e na Vida.

Visitaremos locais muito significativos da história daquele
país, profundamente católico,
como o lugar do martírio de
S. Maximiliano Maria Kolbe
(em Auschvitz), o santuário
da “Virgem Negra” (em Czestochowa), o Convento da
Irmã Faustina (em Lgiewuiki),
a Igreja onde Nossa Senhora
de Fátima tem um culto especial (em Zakopane), as Minas
de Sal (em Wielczaka) e a casa onde nasceu João Paulo II.
Para Informações e
Inscrições os nossos leitores poderão contactar:

P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS
Telf.: 261 330 350
Telm.: 93 846 71 60
P. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telf.: 244 839 904
Telm: 91 620 08 03

Carlos Morais, acólito.

NOVIDADES DA EDITORIAL FRANCISCANA
JOÃO DUNS ESCOTO
Introdução ao seu pensamento filosófico-teológico
João Duns Escoto, teólogo e filósofo franciscano, conhecido na Igreja como Doutor Subtil e Doutor Mariano, é um dos maiores pensadores da Idade Média. Com
este livro, que pretende evocar o sétimo centenário da
sua morte (1308), o autor dá a conhecer as suas teses
filosóficas sobre a pessoa humana, sobre Deus e a sua
concepção original de metafísica, assim como as teses
teológicas sobre o cristocentrismo, a mariologia e a
moral.
Autor: José António Merino
271 pp. Preço: 10,00 euros /10,50 euros
Código:5026-08

SÃO FRANCISCO E A ALEGRIA DE VIVER O EVANGELHO
Numa época de grande desorientação, como é a nossa, cada
um busca um sentido para a vida. São inúmeras as propostas
apresentadas. Esta obra apresenta-nos as diversas etapas de
um percurso que nos pode levar à plenitude humana. Francisco de Assis, homem do século XIII, tomou o Evangelho a sério
e convida-nos a vivê-lo com um coração generoso, aberto a
Deus e à alegria de se saber amado.
Autor: Michel Hubaut
151 pp. Preço: 8,57 euros /9,00 euros
Código: 2050-08

SÃO FRANCISCO E A PALAVRA DE DEUS

As Florinhas de S. Francisco não necessitam de apresentação.
São uma das obras mais divulgadas da espiritualidade cristã.
Os comentários, que agora apresentamos, não são um estudo
crítico, nem literário, nem um comentário sobre o seu conteúdo
doutrinal. São antes uma digressão espiritual que, partindo de
alguns episódios, procura projectá-los como sugestões sobre
os problemas humanos que nos inquietam.

Como podemos afirmar que Deus fala aos homens? O
autor desta obra procura dar resposta a esta questão.
Apoiando-se na Bíblia, na vida de S. Francisco e na
tradição da Igreja, Michel Hubaut mostra-nos com clareza que a Palavra de Deus não cai do céu… mas é, ao
mesmo tempo, um acontecimento, uma mensagem e
um sinal. Uma obra pequena, mas estimulante, que
mostra o verdadeiro lugar da Palavra de Deus na vida
de Francisco de Assis e na nossa vida pessoal.

Autor: Fr. David de Azevedo
249 pp. Preço 9,05€/9,50
Código: 2051-08

Autor: Michel Hubaut
87 pp. Preço: 6,19 euros /6,50 euros
Código:2049-08

FLORINHAS DE S. FRANCISCO – EVANGELHO E POESIA
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O CRUCIFIXO DE S.DAMIÃO
PARTE-III
Apresentamos a terceira e última parte da simbologia do Crucifixo de S. Damião. Crucifixo repleto de
significado, que serviu de inspiração a S. Francisco
de Assis e a Santa Clara para fazerem das suas vidas um testemunho de Cristo no mundo. Que esta
leitura que acompanhou o leitor nos últimos três
números do nosso jornal sirva para melhor entender a surgimento das vocações destes dois cristãos
e também para que seja luz para a nossa missão.
Segue-me!
O entusiasmo de São Pedro é impressionante.
Porém, entristece e surpreende a sua traição.
Como a vejo eu, lembrado das minhas próprias traições?
Como empenhar-me em perseverar?
Sou também eu testemunha da Boa Nova?
Por debaixo dos braços estendidos de Jesus vemos dois
grupos de pessoas. São as testemunhas da crucificação de Cristo, as que mais perto estiveram dele.

No Evangelho de Marcos, o centurião declara: “Verdadeiramente este homem era filho de Deus!”(Mc. 15,39). É a
atitude clássica da testemunha cristã. Os três dedos da
mão direita levantados como que dizem: declaro que Cristo é o Senhor”.
Uma outra interpretação identifica esta figura com o centurião do Evangelho de Lucas: “Não sou digno de ir ao teu
encontro, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado” (Lc 7,7). Ulteriores interpretações afirmam que a pequena cabeça que se vê aparecer por detrás do centurião
pode ser a do filho curado. Relata o Evangelho de João,
ao concluir: “e acreditou ele e toda a sua família” (Jo 4, 4654). Daí as pequenas silhuetas alinhadas em profundidade
poderem ser da família do funcionário real.
Temos ainda outras explicações relativas a duas pequenas
figuras dispostas simetricamente e quase escondidas: o
servo, de um lado, olhando atentamente para o seu senhor

No outro lado é Estêvão quem vemos. Não tem identificação ao fundo, mas não nos é difícil reconhecer nele o
soldado que estendeu a Jesus uma esponja embebida
em vinagre. Assim o refere o Evangelho de João: “Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se
cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali
um vaso cheio de vinagre. Embeberam uma esponja no
vinagre e, fixando-a a um ramo de hissopo, levaram-lha à
boca” (Jo 19, 28-29).

Cumpriram-se as Escrituras
Os carrascos de Jesus foram remidos pela
paixão, morte e ressurreição do Senhor.
Um dos soldados suaviza os
sofrimentos do Redentor.
E eu que ofereço? Alívio ou sofrimento?

Mãe de Jesus
A dor trespassou o coração de Maria.
Corações de incontáveis mães experimentam
as suas próprias dores
e, como Maria, dizem Sim a Deus.
Que respostas são as minhas aos convites de
Deus?

São Francisco orava e meditava diante deste crucifixo. Também Clara, a primeira plantazinha de Francisco, orou diante deste crucifixo durante a sua permanência em São Damião, de 1212 a 1253, ano da
sua morte.

À direita deparamo-nos com as figuras de Maria Madalena, de Maria mãe de Tiago, e do centurião.
Nesta cena, Maria toca o seu próprio rosto com a
mão esquerda e, com a direita, aponta São João
que, por sua vez, aponta para Jesus. Também Maria
Madalena tem um gesto semelhante.
A atitude das testemunhas da crucificação de Jesus
exprime consternação e dor e apontam para a pessoa do Senhor, que por nós se imolou.

A vida e a morte
Pela sua paixão e morte na cruz,
Jesus venceu a morte.
Foi o triunfo da vida sobre a morte.
Como é difícil lembrar isto
no momento da nossa morte!
A morte passa e nós iniciamos uma vida nova.
São Francisco “aceitou a morte a cantar”
e tratou-a por “irmã”.
Que é para mim a morte?

Uma das versões relativas ao soldado Longuinhos afirma
que o sangue vertido das feridas de Jesus, descendo pelo
braço do soldado, o curou da cegueira espiritual.

Estêvão parece revestido com roupagem romana,
mas, atentando bem, deve tratar-se de um guarda
do templo judaico. Podemos imaginar que se tenham
sumido da pintura o hissopo e a esponja.

No primeiro grupo, à esquerda, estão a Mãe de Jesus e São João, o discípulo amado. Foi a este que
Jesus, ao expirar, confiou sua Mãe: “Ao ver sua mãe
e, junto dela, o discípulo que Ele amava, disse a sua
mãe: “Mulher, eis aí o teu filho”. Depois disse ao discípulo: “Eis aí a tua mãe”: E desde aquela hora o
discípulo recebeu-a em sua casa” (Jo 19, 26-27).

As mesmas pessoas aqui figuradas são igualmente
testemunhas da ressurreição de Jesus, começando
por Maria Madalena, que foi quem primeiro encontrou vazio o túmulo: “No primeiro dia da semana,
Maria de Magdala foi ao sepulcro logo de manhã, ainda
escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e
foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele
que Jesus amava” (Jo 20, 1-2).

Por baixo das figuras de Maria e do centurião vemos outras duas pessoas. À esquerda, o soldado romano, conhecido por Longuinhos, com a lança que trespassou o lado
de Jesus: “Um dos soldados atravessou-lhe o lado com a
lança e imediatamente jorrou sangue e água” (Jo 19, 34).

e para Jesus; e, do outro, a figura que se imagina avançar
de entre um grupo invisível de assistentes à crucificação;
ou, então, o próprio pintor do ícone a introduzir-se ele mesmo devotamente em tão sagrada evocação, como que a
testemunhar com a sua presença a sua fé, seguindo aliás
uma prática muito difundida entre os pintores da época.
No entanto, se admitirmos que o pintor era monge sírio, tal
hipótese cai por terra.
Todas as imagens que figuram ao lado de Cristo têm os
seus nomes escritos em rodapé.
A vitória da fé
“Diz apenas uma palavra...”
Quem de nós tem hoje uma fé tão simples e tão forte?
Quanta incredulidade, ainda, dentro de mim!...

Este ícone iluminou o percurso espiritual de Santa
Clara e de suas irmãs de São Damião. Diante dele,
Santa Clara e as discípulas viveram o seu chamamento à santidade por um longo caminho de contemplação, testemunhando a presença de Cristo na vida
simples e pobre, segundo o Evangelho: “Suspenso
da árvore da cruz, este espelho adverte os transeuntes: Ó vós todos que passais, parai e vede se há dor
semelhante à minha”. Respondamos com uma só
voz e um só coração a este grito de dor: A pensar
nisto sem cessar, minha alma desfalece dentro de
mim”, Desta maneira o teu coração se inflame duma
caridade mais forte, ó rainha do Rei celeste.” (IV Carta de Santa Clara a Inês de Praga).
Foi exactamente à sombra deste crucifixo que nasceu
a Regra das Senhoras Pobres, escrita por Santa Clara.
A cruz de São Damião foi igualmente testemunha de um
outro acontecimento. Foi aqui, nas proximidades de São
Damião, que São Francisco, em extremo doente e estigmatizado (no Alverne, em 1224), compôs o famoso “Cântico das Criaturas”. Neste cântico chama irmã à morte corporal; e por ela se deixará abraçar no entardecer do dia 3
de Outubro de 1226, junto à igrejinha de Santa Maria dos
Anjos, comumente conhecida pela Porciúncula. Tinha 44
anos. Dois anos apenas após a morte, o papa Gregório IX
declarava-o Santo.
Sergiuz M. Balkdyga, OFM
(Ed. Franciscana)

Caros leitores: votos de Paz e Bem.
É com grande alegria que vos saúdo, pela primeira vez, neste ano 2009. Em primeiro lugar rezo a Deus e rogo para que todos vós tenhais um ano repleto das maiores bênçãos de Deus.
Com o intuito de ir actualizando e melhorando o nosso jornal, e dentro do espírito das comemorações dos 800 anos da fundação da
nossa Ordem, procurámos dar uma nova imagem ao mesmo. Não se trata de “mudar só por mudar”, mas é a vontade de renovar a
imagem sempre actual do «Missões Franciscanas». Agradecemos ao Frei Pedro Santos, nosso confrade, a preciosa colaboração neste
serviço.
E, a finalizar, apresentamos a intenção missionária para este mês: «Para que as diversas confissões cristãs, conscientes da necessidade de uma nova evangelização nesta época de profundas transformações, se comprometam em anunciar a Boa Nova e em caminhar
rumo à plena unidade de todos os cristãos, para oferecer, assim, um testemunho mais credível do Evangelho».
Saudações fraternas de Paz e Bem.
Frei Vítor Rafael, OFM

