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Que entendemos por missão? Entre as muitas concepções de missão quero tomar a que oferece D.
Hélder Câmara, porque me parece que sintetiza alguns aspectos da missão.
Disse D. Hélder Câmara: «A missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si mesmo, romper a máscara do egoísmo
que nos encerra no nosso ego, deixar de girar á volta de
nós mesmos como se fôssemos o centro do mundo e da
vida; não nos deixarmos fechar nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos: a humanidade é grande. A
missão é sempre partir, porém não devorar só quilómetros.
É, sobretudo, abrir-se aos demais como irmãos, descobrilos e encontrá-los. E, se para encontrá-los e amá-los é necessário atravessar o mar e voar ao céu, então missão é
partir até aos confins do mundo».
João Paulo II dizia no final da sua Encíclica Missionária
«Redemptoris Missio»: «Vejo alvorecer uma nova época
missionária, que se tornará dia radioso e rico de frutos, se
todos os cristãos e, em particular, os missionários e as jovens Igrejas corresponderem generosamente e santamente aos apelos e desafios do nosso tempo» (nº 92).
São palavras proféticas que anunciam um «Kairós», um
tempo de graça e um momento privilegiado da missão. E
é verdade, as nossas igrejas já produziram abundantes
frutos missionários. Foi-se difundindo e aprofundando a
consciência de que toda a Igreja, desde a sua constituição,
é por natureza missionária e que deve projectar-se mais
além das próprias fronteiras: «Toda a Igreja e cada igreja
é enviada ad gentes», afirma João Paulo II no número 62
da mesma Encíclica.
Porém, tenho a impressão de que o que chamamos «Missão ad gentes» tenha a tendência (risco) a diluir-se na missão genérica da Igreja, que equivale à actividade pastoral

Dia Mundial da Lepra

da Igreja local. Isso é evangelização em geral, porém não
«Missão ad gentes». É por isso que João Pulo II diz que
é preciso evitar que esta actividade confiada á Igreja «se
torne numa realidade diluída na missão global de todo o
Povo de Deus, ficando desse modo descurada ou esquecida» (nº 34).

Actualmente está-se difundindo entre os que trabalham
na animação missionária o uso de quatro expressões
«ad» para expressar de um modo sintético o essencial
da actividade missionária específica:
«Ad gentes»: expressão onde sobressai a urgência do
anúncio a quantos ainda não conhecem Cristo e o seu
Evangelho. Direcciona-se por sua vez às grandes religiões, em escuta e diálogo, e aos novos «areópagos» do
mundo actual.
«Ad extra»: expressão que indica antes de tudo o movimento de Cristo (saído do Pai e vindo ao mundo), segundo o Evangelho de S. João. Podemos ver, como consequência, a disponibilidade em sair da própria terra,
acentuado assim a universalidade da missão que implica ter constantemente presentes as palavras de Cristo
Ressuscitado no envio por todo o mundo (Cfr. Mc. 16).
Também tem presente a urgência em partilhar o dom da
Fé e o serviço fraterno entre as Igrejas.

Urge-nos de novo voltar à experiência que há quase 2000
anos tocou profundamente o coração e a vida de Pedro,
de João, de Tiago, de Maria, de Paulo e de tantos outros.
Poucos exprimiram esta experiência fundante tão bem
como Pedro, o pescador da Galileia no seu discurso nos
Actos dos Apóstolos ao dizer: “Vós conheceis o que sucedeu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Como
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como Ele passou fazendo o bem e curando todos os
oprimidos pelo mal, porque Deus estava com Ele e nós
somos testemunhas de tudo o que Ele fez. Também nos
mandou que pregássemos ao Povo e que déssemos testemunho de que Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos
e dos Mortos» (Cfr. Act).

«Ad vitam»: Com esta expressão se pretende sublinhar
a dedicação total à missão que nasce e se alimenta de
uma experiência de amor com Deus, origem e fonte de
toda a consagração à missão. Não se exclui, porém,
que, em conformidade com a própria vocação e carismas, seja autenticamente missionário o serviço de quem
possa entregar-se ao anúncio do Evangelho durante uns
anos.
«Ad pauperes»: Aqui se pretende fazer subressair o serviço da Igreja e a sua entrega a favor dos mais pobres,
a exemplo de Jesus.

Notícias da Guiné

Recebemos da Guiné-Bissau o seguinte texto que apresentamos.

Casos novos diagnosticados nas visitas às regiões, aldeias ou vindos
espontaneamente: 80. Doentes, com graves deformidades, assistidos
em regime de internamento: 158. Doentes assistidos nas 8 casas da
“aldeia dos ex-leprosos”, próximas do Hospital: 32.
Doentes, com graves deformidades, assistidos com distribuição mensal de alimentos: 118.
Feliz coincidência. Ao celebrar o “Dia Mundial da Lepra” também lembramos o décimo aniversário da morte de Dom Settimio Artur Ferrazzetta. Ele serviu os doentes de Lepra durante 45 anos. Os primeiros
22 anos com uma dedicação quase exclusiva e, em seguida, continuando, mesmo sendo Bispo.
Junto com os Irmãos Epifânio e outros, amou-os, construiu um ambiente digno, avançou com novos medicamentos que estavam a ser
lançados, elevou-os à dignidade humana, injustamente subtraída, e
ensinou o povo e família, que os tinham marginalizado, a voltarem a
amá-los.

O “Dia Mundial da Lepra” convoca:
Queridos amigos:
O “Dia Mundial da Lepra”, celebrado a 25 de Janeiro, é uma data
propícia para fazer chegar a todos os nossos amigos um “Muito Obrigado”.
Com o Amor traduzido em lembrança, carinho e ajuda concreta, fizestes-vos próximos dos doentes e de nós, seus servidores, mais uma
vez, ao longo de mais um ano.
Assim, também no ano de 2008 alcançámos os objectivos de um serviço competente, humano e cristão prestado aos nossos doentes de
Lepra e registámos:

Autoridades, médicos, enfermeiros, familiares, vizinhos e povo em
geral para se confrontarem com a Lepra e cada um com as próprias
competências. A Lepra deve ser detectada o mais cedo possível, para
que a cura seja total. E se, por motivo da demora no iniciar o tratamento, se foram deformando mãos, pés, olhos, etc., incumbe-nos o dever
de lhes facilitar uma vida digna, amparando, assistindo, ajudando. É o
legado de Dom Settimo para nós, hoje.
Abraçar e servir os doentes é a mensagem mais eficaz para transmitir
amor e acolhimento”
Frei. Victor Henriques Farinha
Irmã Valeria Amato

Frei Jorge Alberto Bender, OFM
Missionário em Moçambique
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De Lusaka, notícia sobre o andamento do ano lectivo. Os
confrades, antes de iniciarem o
segundo semestre de estudo, fizeram uma viagem ao norte da
Zâmbia onde foram acolhidos por
outros confrades franciscanos
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É o título de um texto enviado pelo
Fr. José António Correia Pereira,
onde nos relata situações difíceis
de quem não tem tecto. “Histórias” que nos fazem pensar que
no mundo há muito mais sofrimento do que possamos imaginar.
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Características e desafios da
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NOTÍCIAS DE LUSAKA

EDITORIAL

Dos nossos confrades de Lusaka recebemos esta breve notícia, a respeito
do seu “Passeio de final de semestre
dos Estudos”. Aqui o deixamos como
partilha, para os nossos leitores.

Dedicamos este Editorial aos dois missionários S. Cirilo e S. Metódio,
Apóstolos dos eslavos, que liturgicamente são celebrados a 14 de Fevereiro.
Estes Missionários desenvolveram suas actividades na Europa Central
e ambos são justamente chamados “Apóstolos dos eslavos”. Seu merecimento está não apenas no apostolado que exerceram como também
na adaptação aos povos evangelizados. O Papa lhes deu este título,
apesar de muitos debates e polémicas entre os gregos e os latinos. João
Paulo II os proclamou em 1980 Co-Padroeiros da Europa.

sas africanas feitas com arte. O padre, juntamente com as irmãs, deram-nos as boasvindas, assim como ao agente policial, que
aos poucos se ia convertendo também num
“missionário”. Seguiu-se a apresentação de
cada um de nós, feita em várias línguas. E

É costume, no final do primeiro semestre do ano lectivo,
os irmãos menores do terceiro ano de Filosofia irem visitar a província de Coperbelt,
no norte da Zâmbia, que dista
1270 km da capital (Lusaka).
Existem várias cidades nesta
província (por exemplo: Ndola, Chingola, Kitwe, Mufulira
e Luansha) e duas fronteiras
com a República Democrática do Congo (RDC). Estes
são lugares de interesse para
o passeio, sem excluir as minas de cobre de Mufulira.

São Cirilo criou um novo alfabeto – o alfabeto eslavo - e traduziu a
Bíblia, o missal e rituais para a nova língua. Para além da evangelização, a eles se deve este valor cultural incontestável. Esses grandes
benefícios trazidos pelos dois irmãos aos eslavos são retribuídos pela
enorme popularidade que começaram a ter, embora no meio de muitos
sofrimentos.
Desejando iluminar o povo com a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, estes santos irmãos decidiram traduzi-lo para a língua eslava. A notícia sobre a tradução das Sagradas Escrituras na língua eslava chegou
ao conhecimento dos governantes do Império Khazar, que decidiram
convidá-los a exercer a sua missão no Império, entre os eslavos. Eles
aceitaram a proposta e viajaram para a cidade de Quersones, na Crimeia, onde entraram em contacto com os cristãos que aí viviam desde
os tempos apostólicos.

O passeio desta vez foi um
pouco diferente, enriquecido com a companhia dos irmãos franciscanos Capuchinhos,
que se juntaram a nós, proporcionando um
passeio maravilhoso.
Partimos na manhã de sábado, 27 de Dezembro do ano findo, directamente para
Mufulira, e fomos acolhidos em “Jacaranda
Farm”, que fica a uns 5 km da cidade, pelas
Irmãs Franciscanas, que nos proporcionaram hospedagem, sentindo-nos assim como
se estivéssemos em casa. «O Missionário
está sempre em casa» - disse uma irmã coreana, responsável pela horta. Jacaranda
era de facto o lugar ideal para o descanso.

Para melhor evangelização, decidiram aproximar a escrita às letras
gregas e latinas, das quais tomaram muitos caracteres dos sons existentes na língua eslava-russa antiga. Para os que faltavam adoptaram
os caracteres antigos ou criaram novos. Estes caracteres chamam-se
“cirílicos” e provêm do nome Cirilo. Com poucas modificações, estes
caracteres são usados nas línguas eslavas.
Ambos nasceram em Tessalónica, filhos de um empregado do imperador. Cirilo, o mais novo (nascido em 827), completou os estudos em
Constantinopla. Ordenado sacerdote, iniciou a carreira de mestre. De
início com o nome de Miguel, seguiu a carreira política. Nomeado governador de uma província, desistiu mais tarde para se fazer monge, com
o nome de Metódio.

Na manhã seguinte, domingo, após a missa
no convento das Irmãs, dirigimo-nos para
a fronteira de Makambo com o intuito de
atravessar para a vizinha RDC. A travessia
tornou-se um pouco difícil porque no nosso
grupo se encontrava um irmão do Ruanda
e o pessoal da fronteira zambiana aconselhou-nos a não continuar viagem, visto que
Congo e Ruanda não estão de boas relações
políticas. Então, o irmão do Ruanda ficou na
Zâmbia com os irmãos zambianos que não
levavam passaporte.

Ambos acusados de cisma e de heresia, tiveram de ir a Roma, onde o
Papa Adriano II os acolheu muito bem, concedendo-lhes o privilégio de
celebrar em língua eslava diante dele mesmo e de uma grande comunidade cristã. Era uma aprovação solene do método de evangelização
usado por estes santos irmãos
Cirilo morreu em Roma a 14 de Fevereiro de 869 e foi sepultado na igreja de São Clemente, perto do Coliseu, cujas relíquias por eles tinham
sido levadas para a Cidade Eterna.
Metódio, nomeado arcebispo de Panónia, com sede em Sírmio, voltou
para as terras eslavas. Teve que lutar com várias dificuldades até à
morte. Voltaram a atacá-lo por causa do uso da língua eslava nos ritos
religiosos. Apesar disso, após a sua morte, ocorrida a 6 de Abril de 885,
foi sepultado com ritos eslavo, grego e latino.

Ao chegarmos à fronteira congolesa, o Frei
Friederich, que nos acompanhava, apresentou-se como irmão franciscano. Depois das
devidas formalidades, atravessámos a fronteira.
Por questões de segurança, um agente da
guarda de fronteira acompanhou-nos até
à Paróquia de São José de Catanga, Jean
(João), cujo pároco, um Missionário Salesiano, nos levou à igreja paroquial. Igreja
bem ornamentada, respirando o ar próprio
da quadra natalícia. Lá no fundo via-se o
presépio, com aquelas nossas bonitas ca-

Duas figuras importantes na missionação da Europa. Deles disse João
Paulo II na Encíclica «Slavorum Apostoli» nº 21: «Ao encarnarem o
Evangelho na cultura peculiar dos povos que evangelizavam, os santos
Cirilo e Metódio tiveram méritos particulares na formação e no desenvolvimento dessa mesma cultura ou, melhor dito, de numerosas culturas.
Com efeito, todas as culturas das nações eslavas devem os seus “inícios” ou o seu desenvolvimento à obra dos dois irmãos de Salónica».

porque tínhamos pouco tempo disponível,
depois de agradecermos o acolhimento que
as irmãs nos proporcionaram e após breve
oração, o “missionário” levou-nos a um outro
lugar.
De seguida acompanhou-nos à fronteira e,
com um gesto fraterno de agradecimento,
nos despedimos de todos. Ficámos a saber que quase todos os que trabalhavam na
fronteira eram cristãos católicos. Continuámos o nosso passeio à cidade de Chingola.
À tardinha voltámos a «Jacaranda Farm».
No dia seguinte os irmãos Capuchinhos
foram visitar as minas de cobre de Mufulira, que nós já tínhamos visitado na terça-feira. Após o almoço seguimos para
Kitwe, depois para Ndola, a fim de nos
hospedarmos na residência dos Franciscanos Conventuais. Ali passámos a
noite e, no dia seguinte, participámos na
celebração eucarística, a que se seguiu
o pequeno almoço. Seguiu-se a visita à
estação de rádio e à tipografia, pertença
dos irmãos Conventuais. No mesmo dia,
último do passeio e do ano 2008, voltámos ao nosso Colégio de S. Boaventura.
À noite, com todos os irmãos, celebrámos a “Festa de fim de ano” e demos as
boas-vindas ao novo ano 2009.
Por este meio queremos agradecer a todos os leitores do «Missões Franciscanas», que têm rezado por nós, para que
as nossas actividades decorram da melhor maneira. De igual modo garantimos
a certeza das nossas orações por todos
vós, que nos ajudais e vos tornais presentes pela oração e pela ajuda material.
Deus vos abençoe! Paz e Bem!
Frei Benjamim Matipanha, OFM
“

Costa da Caparica, Novembro 2008
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É com todo o prazer que recebo o vosso
jornal Missões Franciscanas, nele encontro momentos de paz e de alegria.
Com toda a gratidão vos desejo um óptimo e Santo Ano de 2009. Junto …..,
para pagamento da assinatura de 2009,
ou seja , deste ano, hoje começado.
Com os votos de Paz e Bem, para todos
os colaboradores e para vossa Reverência.
Maria José Chamusca

Junto envio o cheque para pagar a minha assinatura anual do vosso jornal. É
sempre um prazer recebê-lo e, depois
de o ler, entrego a um irmão nosso que
não o recebe, pois é sempre proveitosa a
sua leitura, que nos ajuda muito na nossa
vida cristã e nos ajuda a compreender o
Mistério de Senhor Jesus Cristo.
Paz e Bem para todos que trabalham
nele, para nos ajudar na nossa fé.
Desejos de um Santo Natal e que o Novo
Não nos seja mais favorável perante a
crise em que nos encontramos.
Despeço-me em Cristo Jesus
Adelina Afonso Agapito



Fevereiro - 2009

BREVES APONTAMENTOS DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA
Diálogo inter-religioso
Do documento «Nostra aetate» do Concílio Vaticano II: «As outras religiões
que existem no mundo procuram de
vários modos ir ao encontro das inquietações do coração humano, propondo
caminhos, isto é, doutrinas e normas de
vida e também ritos sagrados.
A Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo.
(...) Exorta, por isso, os seus filhos a que,
com prudência e caridade, pelo diálogo e
colaboração com os sequazes doutras religiões, dando testemunho da vida de fé cristã, reconheçam, conservem e promovam
os bens espirituais e morais e os valores
sócio-culturais que entre eles se encontram» (nº 2).
Podemos afirmar que o Concílio Vaticano II
constituiu um evento que deu início e promoveu o Diálogo inter-religioso no sentido
que hoje conhecemos. Em nenhuma outra
ocasião se falou com tanta clareza do “diálogo com as religiões não cristãs», disse
João Paulo II na Encíclica Tertio Millennio
Adveniente (nº 19). A intenção do Concílio foi a de promover entre o Cristianismo
e as outras religiões uma atitude de recíproca compreensão, estima e diálogo. Foi
intenção dos Padres Conciliares abater os
antigos preconceitos e as passadas apreciações negativas.

to toda e qualquer discriminação ou violência praticada por motivos de raça ou cor,
condição ou religião». Podemos ler esta
afirmação no documento conciliar Nostra
aetate (nº 5).
A história da acção salvífica de Deus estende-se, para além do Povo Eleito, a todas as
nações. E no profeta Isaías lemos: «Todos
os confins da terra verão o triunfo do nosso
Deus» (Is.52,10).

O Concílio recomenda e exorta os
cristãos a entrarem em diálogo com
as outras tradições religiosas de forma a promover os bens espirituais
e morais que se encontram entre
elas. Reparamos, no entanto, que
recomenda o anúncio incessante de Cristo, «caminho verdade e
vida» (ver em Nostra aetate nº 2).

O próprio Jesus aproximou-se de todo o
homem ao anunciar o Reino de Deus também aos gentios, concedendo-lhes experimentar a graça da misericórdia do Pai (Cf.
Mt.15,21-28).

A Igreja procura com empenho tratar todos
os homens, sem distinção, como criaturas
queridas por Deus, criadas à Sua imagem.

A missão universal de Jesus é anunciar o
Reino de Deus que se estende a todos os
povos. Em 1991 dizia o documento «Diálogo e Anúncio» da Congregação para a
Evangelização dos Povos, no nº 22: «Em
Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem,
nós temos a plenitude da revelação e da
salvação e o cumprimento dos desejos das
Nações» que, com o seu sentido religioso,
adoram um “Deus desconhecido”.

A fraternidade universal é necessária, hoje
mais que nunca, o que leva a Igreja a reprovar «como contrária ao espírito de Cris-

Ao dialogar com os não-cristãos, a Igreja
aproxima-se, com carinho, imitando o Senhor que «nem sequer está longe daqueles

Aproximação da Igreja às outras Religiões

que buscam, na sombra e em imagens, o
Deus que ainda desconhecem (...) e, como
Salvador, quer que todos os homens se
salvem». Esta afirmação vem no documento «Lumen Gentium», nº 16, do Concílio Vaticano II. No diálogo inter-religioso as
tradições religiosas são consideradas positivamente pelo Vaticano II, que descobre
nelas os efeitos da graça divina e a acção
do Espírito Santo, mas salienta o papel da
actividade da Igreja.

alcance nele a sua plenitude.
Pelo diálogo aberto e sincero, a Igreja segue um caminho que é para ela de grande
enriquecimento espiritual. Temos consciência de que ainda podemos aprender e
descobrir coisas novas. Embora presentes
no mundo, nem sempre estamos à altura
para as compreender e descobrir devido à
nossa fragilidade. O diálogo inter-religioso
ajuda-nos a purificar as fraquezas e a crescer na fé.
Este crescimento é possível graças à acção
do Espírito Santo que nos consola, fortifica
e nos ajuda a rezar. O Papa João Paulo II
salienta que toda a oração autêntica é suscitada pelo Espírito Santo que se encontra
de forma misteriosa no coração do homem,
quer seja cristão ou professe outra religião
(veja-se no nº 27 do mesmo documento).

O Papa Paulo VI na Encíclica
“Ecclesiam Suam” fala de um
diálogo entre a Igreja e o mundo, que é como uma continuação e consequência da iniciativa de Deus que entra a
dialogar com os homens pela Sua revelação. Esta revelação tem início na criação
do primeiro homem e mulher, continuada
na história e terminada em Jesus Cristo
(ver no nº 64).

É preciso um discernimento face à vida
pessoal dos indivíduos não-cristãos, o que
nem sempre é fácil. «Afirmar que as outras
tradições religiosas contêm elementos da
graça não significa, por outro lado, que
tudo nelas seja fruto da graça» (Diálogo e
Anúncio, nº 30). Uma aproximação aberta
e franca às religiões não autoriza fechar os
olhos perante as contradições que existem
entre elas e a revelação divina.

Na Encíclica “Redemptoris Missio”, no
nº 55, João Paulo II afirma claramente que
o diálogo faz parte integrante da missão
evangelizadora da Igreja, no âmbito da
missão ad gentes.

Ao pregar o Evangelho, o missionário,
animado por um espírito de diálogo, deve
aproximar-se do homem nos seus traços
comuns que fazem dele imagem e filho de
Deus (podemos confrontar no documento
«Gaudium et Spes», nº 22, do Concílio).
Também é imprescindível o mínimo conhecimento da sua religião (Credo da sua
fé) para que se possa encetar um diálogo
franco.

Da mesma forma o documento que já referimos, Diálogo e Anúncio, nº 82, é explícito
em afirmar a necessidade do diálogo na
missão. O diálogo é orientado à proclamação na medida em que o processo dinâmico da missão evangelizadora da Igreja

Frei Vítor Rafael, OFM

Deus: uma tela de mil cores na vida

Recentemente participei num Retiro no Convento de Varatojo e durante uma formação
sobre S. Paulo, por estarmos a celebrar um
ano dedicado a este Apóstolo, o orientador
da mesma, o Padre Paulo Ferreira (OFM),
foi interpolando a actividade com algumas
questões para que pudéssemos ir agitando a
mente e o coração e fôssemos capazes de
confrontar o que ouvíamos e víamos com a
nossa própria vida. A dada altura ele pergunta: “E quem é o Espírito Santo?”
Após algum silêncio, fomos disparando algumas respostas…
- É a terceira pessoa da Santíssima Trindade
– dizia alguém.
- É Deus…
- É muito importante! - dizia outra pessoa entusiasmada.
De facto, é verdade. Mas a preocupação em
se encontrar as melhores respostas, até as
mais bonitas, levaram o Pe. Paulo a confrontar-nos com uma pequena história:
“Um dia, numa escola, numa turma do 1º ano,
uma professora pediu às crianças para fazerem um desenho sobre o que quisessem. Pegaram nas folhas, nas caixas dos lápis de cor
e começaram a desenhar, a riscar, a pintar.

A professora ia passando pelas mesas, perguntava o que estavam a desenhar e incentivava cada criança. Chega a uma menina e
vê que ela pega com a mão toda num monte
de lápis de várias cores e simplesmente risca
com todos os lápis ao mesmo tempo a folha,
fazendo aos olhos da professora um monte
de riscos de cores na folha branca.
- O que estás a desenhar assim? - pergunta a
professora. Ao que a menina responde:
- Eu estou a desenhar Deus!
- Deus?! Mas como podes desenhar Deus se
nunca ninguém O viu para o desenhares assim?!
A menina responde com convicção:
- Ah! Mas eu estou a desenhar Deus!”
Pois é… Esta criança foi capaz de apresentar
Deus assim, com “mil cores”, sem se preocupar como nós tantas vezes em encontrar
as palavras mais certinhas, mais rabiscadas,
aquelas que pensamos serem as mais dignas, para falar de Deus.
Pintamos na nossa vida tantas vezes Deus
em telas de cores lindas, numa sintonia quase perfeita; outras vezes carregado de negro,
em tons escuros e cinzentos; ou nas cores
mais fortes e berrantes para dar todo o destaque; ou simplesmente de branco, ao mesmo
tempo que nos escusamos em dar brilho ao
branco, em passar um verniz.
O desafio é sermos capazes de, com a mente
e o coração, olharmos a vida, o mundo, nós
mesmos: pegarmos numa folha de papel e,
com mil cores, deixarmos Deus colorir a nossa vida… Olhar este quadro divino, cheio de
cores, todas misturadas, e encontrar Deus
como Ele é.
Carlos Morais, acólito.

Amigos assinantes
Está na altura de renovar a vossa assinatura do «Missões Franciscanas».
Assinatura anual: 5,00 € (de benfeitor: 10,00 €).
Se ainda não o fez, basta preencher o respectivo cheque, assiná-lo e metê-lo dentro do subscrito RSF que acompanhou o Jornal de Dezembro, pois não precisa de selo. O envio de dinheiro (de qualquer importância ou qualidade) é proibido por lei.
Se pretende enviar por Vale de Correio terá que ir à estação dos CTT da sua área e enviar a partir de lá para: Missões Franciscanas – Apartado 1021 – 2041-801 LEIRIA.
Para melhor localização da sua assinatura faça acompanhar o cheque ou vale do correio com o seu número de assinante (o ideal seria enviar também a chamada “folha de rosto”, que acompanha
sempre o Jornal, e onde vem indicado o nome, número de assinante, endereço e indicação do último pagamento). Havendo alguma
correcção a fazer no nome ou endereço, pedimos nos comunique.

Quer ser amigo dos
Missionários Franciscanos?
Junto de seus familiares e amigos, veja se consegue mais alguns assinantes. Seria um bom presente de Natal, que 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 fazê-lo 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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Aquecer
vidas perdidas

Eram umas quarenta pessoas, de todas
as idades. Juntaram-se já a noite ia entrada. Depressa se criou ambiente natalício.
Prepararam-se os cantares, afinaram-se
os instrumentos e as vozes. Contaram-se
as pessoas para ver como se arrumariam
os carros. Depois dos últimos pormenores, partimos em direcção ao Porto. Assim
engrossamos o grupo “Paz e Bem”, do
Centro Franciscano de Pastoral e Acção
Social que, durante o ano, duas vezes por
mês, leva um pouco de calor humano aos
“sem abrigo” do Porto. A noite estava amena.

A primeira paragem foi na Rua Júlio Dinis. Os instrumentos fizeram-nos juntar.
Daqui e dali, como vindos de esconderijos, juntavam-se os “sem abrigo” da zona
à pro-cura de algo para aquecer a noite
e calar as fomes que iam dentro. Parece
que a primeira fome é de alegria, por isso
cantavam connosco cantigas de Natal e
dançavam ainda antes de comer; outros
tinham fome de dignidade e falavam de
vida, do presente, sobretudo do passado:
o ucraniano, cristão, sem emprego nem
documentos, a cheirar a vinho com que
abafava das saudades da terra; um casal
de brasileiros com três adolescentes, sem
emprego, deambulando por ali, quase pedindo que não os olhassem. Enchem os
sacos de plástico – muitos trazem sacos
de plástico – a pensar no amanhã. Muitos aparecem, rostos a guardar segredos,
e logo fogem como que envergonhados,
sem meter conversa.
A segunda paragem foi na zona da Trindade. Bem enrolado nas mantas sem cor,
lá estava o Morais, sem a Carla, a companheira do costume, que tinha ido dormir a outro sítio. O Morais tem 43 anos,
veio do Peso da Régua e não quer pensar
no regresso. Sabe-se lá porquê… Há que
respeitar a privacidade e não fazer muitas
perguntas. A alegria, para além do pedaço
de bolo-rei e do café quente, está num par
de botas novas que vão fazer jeito neste
inverno gelado. Aquele alpendre era a sua
casa há um par de anos. O Natal foi para
ele aquele par de botas que logo experimentou.
Parou-se depois ao fundo da Avenida da
Liberdade. Àquela hora, para além de algumas prostitutas e seus “seguranças”,
a praça era toda para os “sem abrigo”.
Muitos se juntam atraídos pela música.
Aceitam, agradecidos, o bolo-rei e o café
quentinho. Mas muitos guardam, sabe-se
lá para quem, os pedaços de bolo que juntam. E falam muito das vidas: o Miguel, de
Alijó, com grave anemia, dorme em casa
abandonada. Ia morrendo estes dias, com
frio. Neste Natal a melhor prenda que teve
foi um edredão que lhe aqueceu as noites.

Tem 23 anos. Anda fora de casa desde
os doze. A morte do pai indispô-lo com o
resto da família. O Albertino vem de ali ao
pé, da Ribeira. Tem 43 anos e usa brincos.
Anda castigado a viver uns dias fora do
Albergue, por desacatos. Está à espera
de ser operado às vistas. Já andou pela
Alemanha e juntou dinheiro, mas a mulher
fugiu-lhe e levou tudo, o dinheiro e os filhos. Apesar de tudo, prefere que os filhos
estejam com ela. Mas já arranjou outra namorada. A vida não pode parar, comenta.
O António é de Cinfães. Orgulha-se de ter
um sobrinho padre nos Açores. Já correu
meio mundo: andou pela Alemanha - não
se lembra bem em que local, pela Suíça,
por Angola e pela Líbia e tem sonhos de
ir mais longe. Diz que tem contrato assinado para Berlim. Será desta vez… Uma
mãe procura umas sapatilhas para o filho
de oito anos. Partilham os dois o mesmo
quarto com a avó. Já no fim aparecem
três jovens marroquinos. Pelo cheiro a
álcool vê-se que são maometanos pouco
praticantes. Os dois mais jovens deixaram
os cursos universitários a meio para juntar
algum dinheiro a ver se podiam acabar os
cursos. Maldita crise que lhes esvazia os
bolsos e lhes atrasa o futuro…
A última paragem foi no Jardim do Carregal. Foi o fim da festa. Dançou-se, com
gana e com gosto. Nem só de pão vive o
homem… Muitos esqueceram o estômago
vazio e dançaram até suar. Só comeram
depois. Entre eles, um jovem com a dança
na alma. Tem doença epiléptica e já andou por vários países à procura de cura.
Com ele qualquer mulher do grupo fazia
de boa bailarina. O Fernando não podia
dançar, só contemplava embevecido, encostado à muleta. Perdeu uma perna aos
oito anos na roda dum carro de bois. Mas
não perdeu o aprumo. É de Paredes e vive
na rua vai para seis anos. O António distingue-se: fato a rigor, barba de profeta, está
na rua por opção. O que lhe interessa é
conhecer estas vidas e ajudá-los diz. Mas
sente-se que algum segredo se esconde
por de trás daquela aparente serenidade… O amigo Silva, que já fez arte que se
vendeu em Fátima, foi vítima da concorrência desleal. O trabalho não compensa.
Com o rendimento mínimo e a ajuda dos
grupos de apoio lá vai conseguindo pagar
um quartinho e manter uma aparência que
não envergonha. Muitos se aproximam
e, logo que recebem algo, desaparecem
na escuridão, como que envergonhados.
Outros conversam, como aquele jovem,
filho de um casal de advogados do Porto,
que no Verão é nadador-salvador na praia
de Leça e depois vagueia por aqui e por
ali…
Era já perto da meia-noite quando regressámos ao aconchego das nossas casas,
onde tudo sabe a Natal e a fartura. Onde
dormirão esta noite aqueles que encontrámos? E depois do Natal? Fica-nos a
consolação de ter levado um pouco de
calor àquelas vidas perdidas. Mas é com
algum desconforto que os deixámos para
trás. Não haverá maneira de fazer com
que se agarrem de novo à vida e voltem
a ter auto-estima? Ser “sem abrigo” não
será também um vício, como a droga e o
álcool? Não estaremos a alimentar esse
vício? Como fazer para que eles sejam
agentes da sua própria libertação? São interrogações que nos vão incomodar nesta quadra de Natal. Talvez o Menino de
Belém os possa iluminar e fazer com que
encontrem de novo uma estrela que lhes
oriente a vida.
Fr. José António Correia Pereira, OFM

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.

•

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

•

Esperamos a sua participação!
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1  Apartado 1021  2401-801 LEIRIA

Notícias de Aveiro
Amigos e colaboradores das Missões Franciscanas, bem como responsáveis e queridos Missionários. Desejo-vos um Novo Ano
2009 repleto das melhores bênçãos do Céu,
com saúde. Paz e Bem para todos quantos
trabalham na evangelização e salvação da
humanidade sofredora e ao Frei Vítor Rafael.

Os amigos de Aveiro prometem continuar a
esforçar-se para vos ajudar na medida do
possível, pela oração, divulgação do jornal
«Missões Franciscanas», venda de calendários e agendas e angariando fundos para
uma «Bolsa de Estudos» destinada a um futuro Missionário.
Entre muitas acções de bem-fazer, vou referir algumas. Começo pela mais recente. Andando eu a recolher o dinheiro para a “Bolsa
de Estudos” de um Missionário, uma senhora aproximou-se de mim dizendo: “Irmã, eu
não tenho aqui dinheiro para lhe dar”. De
imediato tira do braço uma pulseira de ouro
e acrescenta: “Mas ofereço esta pulseira às
Missões”. Tentei fazer compreender que lhe
iria fazer falta, mas tive que aceitar. Profundamente sensibilizada agradeci à senhora e
ao Céu por tanta bondade. Vendi a pulseira
que deu bom dinheiro e ofereci às Missões,
na altura própria.
No mesmo dia encontrei um benfeitor, que
é assinante do Jornal, o qual me perguntou
que andava a fazer. Perante a minha resposta, sem mais, o senhor pega na carteira,

tira 80,00 € e põe-me o dinheiro nas mãos,
dizendo. “Irmã, é quanto tenho aqui. Se mais
tivesse, mais lhe dava”.
Noutra altura, pedia a uma amiga que ajudasse as crianças pobres. Junto à mãe estava uma filhita de 6 anos. Ouvindo a conversa, diz: “Mamã, dá às criancinhas que
têm fome…”
De vez em
quando pergunto
aos
amigos
da
“União Missionária Franciscana”
o
que
dizem
deste jornal.
Várias pessoas respondem: Gosto
do Jornal que
me traz notícias de terras
onde vivi e sei
o que os Missionários fazem de bem
no meio de
tanta gente
pobre, como
em Maputo (antigo Lourenço Marques, em
Moçambique), Guiné-Bissau, etc. Por isso
eu ajudo com muito amor.
Muitas coisas belas havia para contar destes Irmãos e Irmãs de região de Aveiro.
Bondosos e generosos. Fazem caminhada
efectiva, como amigos das Missões e de
Deus. Não são só os que estão nas fotografias. São muitas mais pessoas. Mas, neste
momento, só conseguimos congregar estes
irmãos, na Sé Catedral.
Se Deus quiser, de futuro, haverá mais grupos que poderemos apresentar. Segundo
me disseram, na zona de Aveiro outras irmãs da O.F.S. também são colaboradoras
e benfeitoras das Missões Franciscanas
há muitos anos, em ligação com os Frades
Franciscanos O. F. M. do Varatojo.
Espero que tenha sido útil este meu testemunho a quem gosta das Missões e ler esta
mensagem. Santo Ano 2009. Paz e Bem!
Irmã Virgínia, OFS
Aveiro
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MÃE, TIVE UM SONHO LINDO!
Manuel António tinha apenas quinze anos quando
um cancro o atirou para a cama, onde permaneceu, em sofrimento, mais de uma dúzia de dias,
não dando resultado os tratamentos a que era sujeito. Por fim, foi para o hospital, numa noite em
que já não podia mais e ali acabou por falecer. A
mãe desabafou então, dorida: “Aonde estavas tu,
ó Deus, quando o meu filho precisou de Ti?”
Manuel António, embora contra a vontade da mãe,
tinha decidido doar o seu corpo à Universidade.
Disse ele à mãe, antes de morrer: “Mãe, eu não
vou precisar mais do meu corpo, quando morrer,
e talvez os médicos possam ainda estudá-lo para
que, quem sabe, outro jovem da minha idade não
venha a morrer.”
Aquela viagem do hospital para casa e a angústia

de entrar naquele lar despido do seu único filho, fizeram-na estremecer. Consigo trazia a saca da última roupa que o filho levara para o hospital, o fio
de ouro com os dizeres “Amo-te, meu filho”, que a
mãe lhe oferecera no seu último aniversário, e o
relógio de pulso com a fotografia da mãe. Chegada a casa, entrou no quarto dele e percorreu, com
os seus olhos, embaciados pelas lágrimas, cada
canto daquelas quatro paredes, que tanta alegria
presenciaram e que tinham sido testemunhas
dos últimos dias dolorosos do seu jovem inquilino. Sentou-se, depois, na cama do filho e deitando a cabeça na sua travesseira, sentindo ainda
o seu cheiro, puxava, com revolta, para junto do
seu peito, as roupas da cama, que tantas vezes
o cobriram e que com tanto amor lhe aconchegava cada noite. Foi quando se apercebeu de um
envelope na mesinha de cabeceira que tinha um
destinatário: “Para a minha mãe, quando eu morrer!”. Apressou-se a abrir aquele envelope, onde
encontrou uma carta do seu filho, que dizia:
“Querida mãe: Tive um sonho lindo e quero contar-te o meu sonho, apesar desta carta te encontrar triste devido à minha morte. Sei que vais ter
saudades minhas, mas não penses que me vou
esquecer de ti, ou que vou deixar de te amar só

porque não estou junto de ti para te dizer: Amo-te!
Te amarei sempre, minha mãe, e o meu amor por
ti não morreu comigo, mas vive! Um dia estaremos juntos de novo, mas, enquanto Deus te conservar a vida, para não te sentires só, e porque o
pai já está comigo, adopta uma criança, que eu
não me importo. Assim, não te sentirás tão sozinha e, se for menino, dá-lhe tudo o que era meu,
se te quiseres sentir mais perto de mim. Mas o
sonho te quero contar, mãe, foi mesmo um sonho
lindo, que travou o meu desespero na doença que
me apanhou e me fez não temer mais a morte.
Sonhei que Jesus me tomou pela mão e me levou
a um lugar que não posso explicar por palavras,
mas de uma beleza que ninguém pode imaginar.
Ali vi Deus: o Seu rosto era rodeado de uma luz
mais bela e mais forte do que possas imaginar,
mas era uma luz que não me cegava, antes me envolvia e me causava uma alegria
enorme. Deus, então, me colocou no Seu
colo e falou para mim, tratando-me por filho e eu me vi tratando-O por Pai. Por isso
te quis contar este sonho e dizer-te como
é verdade tudo o que me contavas sobre
Deus: que Ele era bom, que Ele era o nosso maior Amigo, que Ele nos criou. Oh mãe,
como no colo d´Ele, se tornou real tudo o
que aprendi no teu colo. Lembras aquela
história fixe – Pegadas na Areia – que me
contaste num dos dias da minha doença,
para me dizeres que Deus pegava em mim
ao colo e que, portanto, eu não estava só?
Pois é verdade, minha mãe. Quando leres
esta carta, Ele já estará pegando em mim
ao Seu colo e só existirão as Suas pegadas, porque foi isso que Ele me quis dizer
neste sonho. Ah, também ouvi, no céu, a tua
pergunta a Deus: ‘Onde estás, meu Deus, agora
que o meu filho precisa de Ti’? Deus me pediu que
te respondesse que estava junto da minha cama,
em casa e no bloco do hospital, quando eu me
sumia, como estava junto da Cruz de Jesus, no
Calvário, quando Lhe tiraram a vida. Agora, minha
mãe, ao leres esta carta, posso dizer-te que Ele
estava mesmo comigo porque já não tenho dores,
o cancro foi-se embora e ainda bem, porque eu já
não podia mais, e Deus também não podia mais
ver-me sofrer assim e foi quando enviou o Seu
anjo da misericórdia para me vir buscar. Daqui, do
colo deste Deus-Pai bondoso, velarei sempre por
ti, até que venhas ao meu encontro. Mãe, te amo
com amor eterno junto do Eterno Amor”.

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

E aquela mãe, beijando docemente a carta e encostando-a ao seu peito, sorriu… Maravilhosa é
a fé que nos consegue arrancar um sorriso à dor,
que consegue arrancar paz à tragédia e nos traz
esperança quando tudo parece perder sentido. Só
uma mãe que, desde o seu colo materno se torna
missionária do seu filho, lhe poderá transmitir a
certeza da doçura de mergulhar no sonho lindo
que é alcançar o aconchego do colo de Deus.

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

Frei José Dias de Lima, OFM

PEREGRINAÇÕES

Faleceu Frei Manuel Gonçalves Gandarela
Na Enfermaria Provincial
de Montariol, em Braga,
faleceu, no dia 13 de Janeiro de 2009, Frei Manuel Gonçalves Gandarela, sacerdote franciscano
Foi celebrada Missa de corpo presente no Convento de
São Boaventura - Montariol,
no dia 14, pelas 15H00, presidida pelo Ministro Provincial, tendo sido o funeral na
sua terra natal, Igreja Nova
– Barcelos, no dia seguinte,
pelas 10H00.
RESUMO BIOGRÁFICO: Frei
Manuel Gonçalves Gandarela,
nasceu em Igreja Nova, Barcelos, a 20.06.1932, filho de José
Gandarela da Silva Vasques e

VI JORNADAS DE FORMAÇÃO
MISSIONÁRIA PARA LEIGOS

de Maria da Glória Gonçalves
da Cunha. Tomou hábito religioso a 14.08.1952 e professou de
votos temporários a 15.08.1953.
Professou
solenemente
a

08.11.1956 e foi ordenado
sacerdote a 17.07.1960.
No ano seguinte à ordenação sacerdotal chegou a
Moçambique, tendo trabalhado sucessivamente nas
Missões do Chongoene,
Chidenguele, Mocodoene,
Mavila, Manjacaze e Muchopes.
Regressado a Portugal em
meados de 1979, foi guardião na casa de Penafiel
(1981-1984 e 1998-2001) e
na de Setúbal (1995-1998)
e ainda pároco de Casais e
Alviobeira (1984-1992).
Actualmente exercia o encargo
de Guardião da Fraternidade de
Nossa Senhora dos Anjos, no
Porto, eleito em 2007.

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
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MISSIONÁRIA PELO SEU FILHO
Miguel tinha apenas doze anos, embora
aquele corpo franzino acusasse menos idade, alquebrado pelo sofrimento precoce que
ia minando, em segredo, a sua vida em flor.
Tinha um sonho de criança, um sonho tão
belo no coração de uma criança: ser padre!
O ruído da máquina de costura interrompeu
o seu voo sonhador e fê-lo sair do quarto
para ir ter com a sua mãe.
- Mãezinha, descanse…Tanto trabalho
desde o nascer ao pôr-do-sol até agora!...
Sempre a pedalar, nessa máquina, minha
mãe, é de morrer!...Para quê tanto trabalho,
querida mãe?
- É para ti este trabalho, meu querido filho.
Sabes que, desde que o teu pai faleceu naquele acidente, não tenho outro ganha-pão
para te sustentar e para te comprar os remédios…És tão doente, meu filho!...
- Com bem pouco vivo, minha mãe, não
trabalhes tanto que me dói ver-te tão sacrificada.
- Meu filho, esse teu rosto tão pálido, esta
tosse seca que te não larga, essas insónias,
as tuas noites mal dormidas e os meus sobressaltos quando acordas durante a noite
completamente encharcado no teu suor,
esse “fica comigo, mãezinha!” que te sobressalta, enfim… tudo alarma a tua mãe.
Queria ver-te robusto e de faces rosadas,
comendo com apetite e cheio de vida, como
as outras crianças da aldeia, para que se
realizem os meus sonhos, seres um homem
feliz, bem casado…

- Minha mãe, eu estimo muito o seu amor,
sei quanto ele vale depois de Deus, toda a
dedicação da sua alma bondosa, mas se eu
quiser seguir outro caminho?!
E a criança apontou para o Cristo crucificado que sua mãe tinha por cima da máquina de costura, para onde também lançou o
olhar, dizendo:
- Oh meu Jesus, que destino darás a este
meu filho?...Na alegria e na dor, seja feita
a Vossa Vontade. Que vale o amor de uma
mãe perante o Vosso Infinito Amor? Guiaio, meu Bom Jesus, é Vosso! Que loucura a
minha cortar-lhe as asas do sonho do teu
chamamento! Perdoai-me este egoísmo,
bom Deus! Não, não serei eu a prender as
asas que lhe destes para voar para Vós!
Comovido com a mãe, que fixou a Cruz,
enquanto se dirigia, naquele desabafo materno, ao Crucificado, o rapaz abraçou-se
à mãe e, beijando-a na testa, e lavando as
suas mãos maternas de lágrimas filiais, exclamou com sentida ternura, combatendo
aquela tosse seca e teimosa que o queria
impedir de falar:
- Minha mãe, perdoai se vos contrario, perdoai, porque vale tão pouco o meu pequenino coração, comparado com o teu amor,
anjinho da minha vida.
- Meu filho – respondeu ela, estreitando o
seu menino nos braços – não será a tua
mãe que te desviará dos destinos do Senhor; tu és d`Ele primeiro e só depois da tua
pobre mãe. Se Deus te chama, conta comigo. Redobrarei ainda mais o meu trabalho e

não darei descanso à máquina de costura,
enquanto as minhas pernas aguentarem. A
tua vocação é um mistério para mim, meu
filho, um grande mistério. A morte trágica
do teu querido pai fez com que o infortúnio
batesse à nossa porta e, para não morrermos de fome, vendi a nossa casa para ter
mais algum fundo de maneio e vim habitar
nestas águas furtadas, sendo tu o consolo
da minha amargura e a alegria dos meus
olhos. Guiarei os teus passos! Mas, que te
tocou, meu filho?
- A visita daquele missionário na nossa freguesia, aquelas conferências, aquele testemunho. Quero ser missionário, minha mãe!
- Missionário, tu?!... Oh meu filho, tu missionário…sem forças, com essa tosse seca,
com essa palidez que dói. Oh meu filho,
sonho lindo, mas não é para ti, meu amor.
Correr os sertões africanos em busca de almas, sofrer a fome, a sede, as doenças que
por lá são muitas, dormir em cima de esteira
a céu aberto, ouvindo os animais ferozes e
caminhando em terra de cobras perigosas,
isso é lindo, é belo, é corajoso…para quem
tem saúde. Mas tu?!
- Não importa, minha mãe, é isso que eu
quero. Tantas partes do mundo sem padres;
tanta gente sem baptismo; tanta gente que
vive tão pobre, minha mãe. Se tivesses ouvido o missionário até choravas, mãezinha,
e eu, que não sou de chorar, não resisti.
Aquela pobre viúva reconheceu então que
tinha um filho com um coração de ouro e,
consciente da gravidade da saúde
do filho, indagava para si: “O meu
filho querido, meu Deus, missionário
lá longe ou um anjo no céu?”
Passadas algumas semanas, a doença do Miguel agravou-se e a mãe
dividia-se num afã sem descanso
entre a cama do filho e a máquina
da costura, de onde granjeava o sustento da casa. Ardendo em febre, o
menino delirava e a mãe, de rosário
na mão, pedia ao céu um milagre,
enquanto acalmava com beijos e
palavras de ternura o seu rebento
frágil e à morte. De repente, o seu
filho ergue a cabeça e grita, em delírio:
- Oh meu Jesus, tanta gente para baptizar e
eu sem tempo, sem mãos a medir…

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 .

«É o Espírito que impele a anunciar
as grandes obras de Deus! Porque, se
anuncio o Evangelho, não tenho de que

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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-Meu Deus, seja feita a Vossa vontade! Vós
mo destes, mas era vosso e por isso voLo entrego!... E tu, lá no céu, meu querido
filho, pede a Deus por esta tua mãe que, a
partir de hoje, será missionária e servirá as
missões que tu, tão pequenino, tanto amaste nesta terra. Não foste às missões, meu
filho, mas a tua mãe lá estará por ti, com o
seu trabalho. Sim, querido filho, a máquina
de costura, que tanto trabalhou para ti, trabalhará sem parar, pelas tuas missões, no
meio de orações e preces, até a tua mãe
se esgotar de todo. Tudo pelo teu sonho,
meu filho!
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Frei José Dias de Lima, OFM

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.

E, naquele delírio, cai com a sua cabeça no
peito da mãe, que o acolhia, dando o último
suspiro nas mãos do Deus que o chamava,
não para a missão, mas para o céu. A mãe,
depois de uma viuvez sofrida e, agora, sem
o seu filho, com ele rendido nos seus braços, suspirou numa oração:

Que grande lição a desta mãe para todos
nós, caros leitores do MF. Arrancado ao
seu coração o filho querido, continua ela o
seu sonho, numa resignação à vontade de
Deus, cheia de fé e fortalecida na sua dor,
pela generosidade do seu menino, que ela
depositou nas mãos do “Altíssimo e bom
Senhor”, entregando o resto dos seus dias
à causa que o seu filho amava.

me gloriar, pois que me foi imposta esta
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).

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!
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VENHA CONNOSCO
À POLÓNIA

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.
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.

Coreia - Diálogo Interreligioso
Nos dias 24 a 29 de Novembro de 2008, a Comissão do Serviço para o
Diálogo, da Ordem, reuniu-se em Seul (Coreia), no Centro Franciscano de
Pastoral, a fim de realizar sua segunda sessão anual.
Os primeiros dias foram dedicados à formação. Seguiram-se várias intervenções. Entre essas, mencionamos aquelas do Bispo de Taejon, Delegado da Conferência episcopal para o diálogoo testemunho do Fr. M. Vallecillo, Presidente do “Serviço para o Diálogo”, a do Fr. Tecle Vetrali, de dois
expositores do mundo protestante, de um representante do xamanismo e
o depoimento de dois monges budistas. Nessa sessão, participaram cerca
de 400 pessoas, representantes de outras confissões, a maioria pertencente à Família Franciscana.
Os dias 27 e 28 foram dedicados ao contacto directo com o mundo monástico budista, visitando diversos mosteiros, tanto masculinos como femininos, entre os quais o grande complexo de Tongdosa e de Bulguksa, a
melhor escola de meditação zen coreana.

Campo de concentração de Auschvitz

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

Tratou-se de forte experiência de conhecimento e empatia. Como conclusão, pode dizer-se que nós, Franciscanos, tivemos a oportunidade de experimentar que é possível criar pontos de simpatia e de colaboração com
os irmãos do mundo budista.

Novos caminhos franciscanos na Europa
No Seminário sobre as Novas Formas de Evangelização e Novas Fraternidades em Missão, realizado em Assis, no ano 2006, quanto às sugestões
e propostas finais, a grande maioria dos participantes concordou que se
repetisse um encontro semelhante. Naquela ocasião, foi escolhida uma
Comissão a fim de preparar tal encontro, juntamente com o Secretário geral para a Evangelização e as Missões (SGEM).

P. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telf.: 244 839 904
Telm: 91 620 08 03
MInas de Sal em Wielczaka

Rumo ao Capítulo Geral - 2009
Estamos na fase de preparação próxima do Capítulo Geral e o Ministro Geral já concluiu a
redacção de seu Relatório, que será agora traduzido e enviado aos membros do “Capítulo
Geral 2009” e a toda a Ordem.
Como fora decidido pelo Definitório Geral, o Relatório do Ministro Geral servirá como Instrumento de Trabalho do Capítulo. Nos próximos meses, todos os capitulares serão chamados
a lê-lo e a estudá-lo, para poder discutir seus conteúdos, na hora do Capítulo. O Relatório
dividir-se-á em cinco partes:
A apresentação do tema escolhido para este Capítulo Geral: Nossa missão evangelizadora
de Frades Menores.
Como foram realizadas as propostas e como foram colocados em prática os mandatos, que o
Capítulo Geral – 2003 confiou ao Ministro Geral e seu Definitório.
Como o Ministro Geral e seu Definitório viveram seu esforço de animar e governar a Ordem
durante o último sexénio.
Qual é a situação da Ordem, hoje, à luz das Prioridades para o sexénio, tendo presente, especialmente, a dimensão missionária e evangelizadora de nossa vocação.
Logo que o Relatório estiver traduzido, poderá ser ocasião para reflectir sobre o caminho da
Ordem, na sua dimensão de Fraternidade chamada ao anúncio do Evangelho, num horizonte
universal e, ao mesmo tempo, local. A leitura e o estudo do Relatório nas entidades será especialmente importante para viver de modo participativo na preparação do Capítulo Geral, em
cada Fraternidade da Ordem.

Fraternitas

O Segundo Encontro Europeu sobre novas normas de evangelização e
Fraternidades em missão, que acontecerá de 7 a 10 de Janeiro de 2009,
em Frascati (Roma), terá as características de partilha, exame, aprofundamento e construção de uma rede de comunicação e colaboração entre as
Fraternidades empenhadas em novas formas de evangelização na Europa.
O encontro expressará, também, a participação no processo de preparação para o Capítulo geral – 2009.
A partilha das experiências acontecerá na base de três perguntas: a) Como
nasceu a rede e por quê? b) Quais são os destinatários de vossa missão? c) Como evangelizais (formas, linguagem, conteúdos, método, meios,
etc.)?
As Fraternidades enviem sua partilha à Comissão preparatória. Essa fará
a síntese. Tendo, porém, como ponto de partida e de referência o conteúdo
da partilha. Haverá espaço a fim de partilhar aspectos particulares e para
o exame das experiências.

O testemunho de Mons. Juan Oliver Climent, OFM
Chamo-me Juan Oliver Climent. Pertenço à Província de Valência, Aragón
e Baleares (Espanha) e há quatro anos sou Bispo do Vicariato Apostólico
de Requena, confiado à Província de S. Francisco Solano, no Peru. O Vicariato de Requena, situado no norte do Peru, na assim chamada Fossa
Amazónica, tem uma superfície de 80.000 km2, com cerca de 170.000 habitantes. As únicas vias de comunicação são constituídas por numerosos
rios que atravessam o território. Muitas são as dificuldades e os desafios
que devem ser afrontados diariamente: pobreza extrema, falta de meios de
comunicação, poucas perspectivas de trabalho, crescimento da população
e distâncias entre as aldeias. Minha jornada é rica em múltiplos empenhos
a serviço da missão, especialmente no campo da educação e da pastoral
social. Participo activamente na vida dos grupos e das paróquias e acompanho as visitas dos missionários nas fracções.
Quando recebi esta missão da Igreja, um dos primeiros sentimentos foi o
de dar graças a Deus, porque ela me permitia viver como frade menor entre
os mais pobres e de experimentar a alegria de quem professou a forma de
vida franciscana e quer vivê-la coerentemente. Como Bispo e frade menor,
espero que este povo consiga viver sempre mais digna e humanamente.
O “pessoal” é limitado, sobretudo se considerarmos as necessidades e as
distâncias. De facto, somos apenas 7 sacerdotes (6 franciscanos) e 6 religiosos (2 franciscanos e 4 lassalistas) e 23 religiosas franciscanas. Nós,
franciscanos, religiosas e religiosos, estamos presentes desde o início da
fundação de vários vilarejos, sempre empenhados em abrir caminhos de
progresso e futuro. Temos, enfim, um grande desejo: que a Ordem e a
Família Franciscana nos enviem ainda alguns irmãos e irmãs para partilhar
connosco a vida e a missão evangelizadora que a Igreja nos confiou, nesta
região da floresta amazónica.
MF/FRATERNITAS
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DESAFIOS E RIQUEZAS DA VIDA EM FRATERNIDADE
Da Rússia à África, os Missionários devem saber enfrentar as dificuldades da vida em fraternidade,
acolhendo as riquezas e as possibilidades de crescimento.
A experiência da vida missionária noutras
culturas, fora do próprio continente, e particularmente nas missões da Ordem na
Rússia, Ásia e Africa, apresentam alguns
aspectos comuns que podemos considerar
ao mesmo tempo como característica e desafios.

Viver numa fraternidade multicultural
A primeira característica das missões da
Ordem é que todas as fraternidades sejam
internacionais. O missionário que chega
entra rapidamente num contexto multicultural diversificado. Cada frade tem a sua
própria cultura, mentalidade, sensibilidade
e tradições e ao mesmo tempo deve estar
aberto a acolher as diferenças dos outros.

Isto requer uma grande capacidade de escuta, de abertura e também uma boa liberdade interior, pois todos devemos fazer um
caminho de regresso ao que é essencial e
universal e partilhar como riqueza os outros aspectos culturais secundários. Saber
viver a comunhão fraterna na diversidade
das pessoas é o primeiro caminho que o
missionário é chamado a fazer, é também
a primeira ‘conversão ’ que se requer do
missionário. É um caminho comum de toda
a fraternidade, o de saber acolher as diferenças, saber apreciá-las e vivê-las como
riquezas comuns, assim como também
saber superar os obstáculos. E quando o
dinamismo comunitário funciona, cada um
vive a experiência das relações fraternas
profundas e ricas, que abrem o coração e o
espírito aos outros, prontos para uma mis-

são de diálogo e de inculturação do Evangelho.

Seguir um projecto assumido pela
fraternidade
Ninguém é missionário sozinho e ninguém parte para uma aventura individual. O missionário franciscano sai de
uma fraternidade que o envia e chega a
uma fraternidade que o acolhe e onde se
deve inserir. Lá, onde o missionário chega, encontra já uma presença eclesial e
franciscana e espera-o um projecto pastoral e missionário. Partir com um projecto pessoal para realizar, construído por
uma só pessoa, é perigoso e mau para a
própria missão. A intenção do missionário quando chega deve ser a de escutar,
compreender e colocar-se ao serviço das
necessidades e dos desafios locais, num
projecto partilhado.

Evangelização e promoção humana
As missões da Ordem estão todas localizadas em contextos de pobreza, de pessoas
marginalizadas e pobres. Em qualquer lado,
as necessidades humanas e materiais são
imensas, sendo indispensável assegurar o
mínimo necessário para viver, sustentar a
educação dos jovens e curar as doenças

fruto. Pode correr-se o risco de as actividades sociais e humanitárias absorverem
todas as nossas energias e a verdadeira
evangelização aparecer assim em segundo
lugar. Podemos também transmitir às populações uma certa passividade quando se
lhes dá tudo e gratuitamente. Pode haver
também o perigo de o próprio missionário
se deixar envolver por certo activismo, que

Este empenho de todos num projecto

comum de missão é um dos maiores desafios, porque é continuamente latente a
tentação de fazer um projecto próprio, realizar uma obra própria, deixar uma obra
pessoal que perpetue a sua memória nos
vindouros.
O empenho comunitário é a melhor garantia para associar à missão a eficácia
necessária. Já o facto de trabalhar em
conjunto e com a mesma orientação
constitui a primeira dimensão da missão,
que é o testemunho do franciscanismo.
Empenhar-se num projecto comum assegura o futuro da própria missão, que
não está ligada a uma pessoa, mas que
é sustentada por todos os membros da
comunidade que podem dar continuidade
à obra.

e os sofrimentos, salvar os mais fracos, de
maneira a todos poder oferecer um mínimo
de dignidade humana, salvaguardando os
direitos fundamentas da pessoa humana.
Tudo isto reclama um grande empenho da
promoção humana a vários níveis.
O missionário, geralmente, deixa-se prender pela compaixão, dedica-se com generosidade e com a ajuda de benfeitores a
trabalhos de ordem social ou no campo da
saúde, que nestas mesmas obras realizam
a sua missão específica. A evangelização
não pode prescindir da actividade da promoção humana, porque é criando condições de uma vida digna e com uma formação adequada que se pode lançar a Palavra
do Evangelho para que possa crescer e dar

o tolha espiritualmente.
A promoção humana é sem dúvida necessária, mas é apenas um caminho, um
instrumento e não o fim último da missão.
O missionário é enviado para proclamar a
pessoa de Jesus e a sua Palavra, quer pelo
testemunho da sua vida, quer pelo anúncio
explícito do Evangelho. Isto pode fazer-se
dentro das estruturas de cariz humanitário.
Juntamente com a edificação de estruturas
materiais, é também necessário construir
a Pessoa Humana, implantando as estruturas eclesiais. É indispensável construir
uma comunidade eclesial que seja dinâmica, activa, participativa e responsável.
Texto de Frei Vincenzo Brocanelli
Tradução de Álvaro Silva, OFM

Jalisco (México) – 100 anos da Província
Os Frades Menores da Província de S. Francisco e S. Tiago, no México, em 2008,
celebraram o centenário da Fundação com várias manifestações, em diversos lugares da Província.
No solene encerramento do centenário, junto ao Convento de Nossa Senhora de
Zapopan, de 6 a 8 de Dezembro de 2008, participaram, além de muitos frades da
Província, o Ministro Geral, Fr. José R. Carballo, os Definidores Gerais Fr. L. Cabrera
e Fr. I. Muro, o Cardeal Don Juan Sandoval Iñiguez, Arcebispo de Guadalajara, diversos Bispos, os Ministros Provinciais das outras Províncias mexicanas, religiosas, a
OFS e numeroso povo.
No fim da celebração, o Ministro Provincial, Fr. António González Porres, convidou
os presentes a dar graças a Deus por todos os favores que a Província, nesses cem
anos, recebeu do Senhor, doador de todos os bens.

Fraternitas

Caríssimos amigos assinantes: Votos fraternos de Paz e Bem.
Alegra-me saudar-vos, uma vez mais, no início deste ano 2009. Continuamente unido pela oração, sempre vos tenho presentes. Peço a
Deus que vos conceda e derrame sobre vós abundantes bênçãos espirituais e materiais. Também vos peço que rezeis por nós, sobretudo
pelos missionários franciscanos espalhados por todo o mundo que, procuram fazer chegar a toda a parte a Paz e o Bem, ao jeito de S.
Francisco.
Está a caminho da nossa residência franciscana de Leiria um grupo de vocacionados (Postulantes) franciscanos vindos de Timor-Leste. Vão
ficar durante um ano para receberem formação. No próximo número de Março vamos procurar dar mais notícias sobre este assunto.
Enviámos dois mil euros de intenções de missas para Moçambique, as quais serão distribuídas pelas várias missões. Foram entregues ao
Custódio Frei Evódio, já que passou por Portugal, vindo de Roma, onde participou num encontro de formação para os novos Provinciais.
Durante este mês rezemos, «para que a Igreja em África encontre vias e meios adequados para promover, de modo eficaz, a reconciliação,
a justiça e a paz, segundo as indicações da II Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos».
Frei Vítor Rafael, OFM

