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SÃO PAULO, ESSE DESCONHECIDO DOIS MIL ANOS DEPOIS
NASCIMENTO.

Actos escreve a sua obra, as duas maiores figuras da Igreja nascente são Pedro e
Paulo. Escreve depois de muitos anos da
morte e martírio das duas colunas da Igreja
com o fim de pacificar a “escola petrina” e
“escola paulina”. Nessa altura, os cristãos
da camada pagã já eram muito mais do
que os da camada judaica. Jerusalém já tinha sido conquistada e arrasada pelas tropas de Tito, no ano 70. Tanto cristãos como
judeus abandonaram Jerusalém e fixaramse na Galileia, Síria, Anatólia, Roma.

Geralmente falamos de São Paulo de Tarso. Mas terá nascido em Tarso, na província romana da Silícia, antiga Anatólia e
actual Turquia? São Jerónimo afirma duas
vezes que o Apóstolo nasceu em Giscala,
na Galileia, em Commentaria in Epistolam
ad Philemon, vv. 23-24 e De viris illustribus
5. É facto que falamos sempre de Paulo de
Tarso por causa das três citações dos Actos
dos Apóstolos (9, 11; 21, 39; 22, 3). Não há
dúvida que Paulo viveu muitos anos da sua
meninice e juventude em Tarso, mas não
significa que tivesse lá nascido. Os Actos
foram escritos nos finais do século primeiro
e corria na tradição que Paulo teria nascido em Tarso. É como falar de santo António de Lisboa e de Pádua. Sabemos que
nasceu em Lisboa, mas a tradição, fora de
Portugal, quase só fala de santo António de
Pádua.

ACTOS E CARTAS DE PAULO
Para compreender São Paulo só temos

duas fontes escritas e históricas: as verdadeiras cartas do Apóstolo (1 aos Tessalonicenses; 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Filémon, Filipenses, Romanos), escritas entre
50-58 d. C., e os Actos dos Apóstolos, escritos nos finais do século primeiro.
Um estudo sério aos Actos leva-nos à conclusão que a intenção do autor e narrador
é catequética e pastoral e não histórica ou
cronística como entendemos hoje a história.
Aconselho os leitores a pegarem na Bíblia
e compararem, por exemplo, Gálatas 2, 1113 e Actos 15, 37-41. Segundo os Actos,
Paulo teve uma divergência grave com São
Pedro, na comunidade de Antioquia, sobre
a questão cristológica e soteriológica entre
judeo-cristãos e pagano-cristãos. Para os
judeo-cristãos (Igreja de Jerusalém dirigida
por Tiago), os pagãos, antes de acederem
ao baptismo, deviam circuncidar-se e observar as leis fundamentais de Moisés so-

bre o kosher, isto é, sobre o que é que se
podia comer – o que era puro e impuro. Nenhum judeu se sentava à mesa com um pagão. Paulo pensava e defendia que com a
chegada de Jesus, Messias, Filho de Deus,
Senhor e Deus-connosco, tais leis não tinham mais razão de ser. Segundo a tese
de Paulo, em Gl 3, 26-28: “Todos vós sois
filhos de Deus em Cristo Jesus, mediante a
fé; pois todos os que fostes baptizados em
Cristo, revestistes-vos de Cristo mediante
a fé. Não há judeu nem grego; não há escravo nem livre; não há homem e mulher,
porque todos sois um só em Cristo Jesus”.
Mas os Actos não apresentam a desavença entre Pedro e Paulo, mas entre Paulo e
Barnabé (15, 37-41). Quando o autor dos

Entretanto, devemos compreender que
as cartas de Paulo só foram escritas depois do Apóstolo ter virado as costas a
Pedro por causa do grave incidente de
Antioquia. Assim surge a questão do verdadeiro São Paulo, à luz da história e da
fé. Há três Paulos distintos: o primeiro
Paulo, judeu e fariseu de Tarso, de Jerusalém e de Damasco; o segundo Paulo,
o cristão, que se encontra com o Messias morto e ressuscitado “no caminho
de Damasco”, de acordo com os cristãos
de Jerusalém, a começar por Pedro e
demais “colunas da Igreja”; e, finalmente, o terceiro Paulo, que se separa de
Pedro, do seu maior amigo Barnabé, de
Jerusalém, de Antioquia, e segue o “seu”
Evangelho, anunciado directamente pelo
Ressuscitado, onde já não há lugar para
a circuncisão e demais leis de Moisés do
puro e impuro. Paulo corta rente com a
multiculturalidade dos cristãos de Tiago,
Jerusalém, Antioquia, que, por motivos
culturais, continuavam bem agarrados a
um cristianismo ambíguo, metade judaico
e metade cristão. A linha de Paulo acaba por vencer a linha dos judeo-cristãos.
Não fora Paulo e o nosso cristianismo
seria uma espécie de nova “seita” judaica –os cristãos messiânicos, isto é, que
aceitaram Jesus como o Messias profetizado. E devemos, desde já, acrescentar,
que hoje em dia há alguns milhares de
judeus messiânicos desta estirpe.

Visita do Frei Evódio João

NOTÍCIAS DO CHIMOIO

Com o início do ano lectivo, o Frei Ilídio
dá-nos novidades do Seminário de Santo António do Chimoio, em Moçambique,
neste ano de 2009. Os números são elucidativos da crescente vocacional e dos
desafios que são apresentados à Família Franciscana. Conforme nos diz a Escritura, saibamos que “tudo deve ser a
seu tempo”.

FORMAÇÃO MISSIONÁRIA

É de vital importância sublinhar a função
do diálogo inter-religioso no contexto da
missão evangelizadora da Igreija. É um
diálogo que vai sendo construído passo
a passo e com dificuldades que vão sendo ultrapassadas com o apoio de todos
os documentos que a Igreja vai emitindo
sobre o assunto e que devemos conhecer.

Permaneceu entre nós cerca de uma semana e veio à sede da
UMF trazer notícias dos confrades de Moçambique. Vinha acompanhado do Frei José Maciel da Costa e Silva, que está a descansar dos longos anos de trabalho em Moçambique. Com eles vinha
também a nossa amiga e colaboradora D. Maria do Céu Nogueira,
que sempre tem a gentileza de oferecer os seus préstimos aos
Missionários.

Ao Frei José Maciel entregámos as ofertas que nos tinham chegado para o “Projecto Gorongosa”, que tem como objectivo prover
aos estudos de 3 meninas da Beira (Moçambique) e que estudam
nessa missão.

Pe. Joaquim Carreira das Neves, OFM
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No passado dia 31 de Janeiro recebemos em Leiria, na
sede da União Missionária Franciscana, a visita do Frei
Evódio João, responsável da Custódia de S. Clara de Assis
de Moçambique. Frei Evódio participou, em Roma, de 19
a 24 de Janeiro, no encontro dos Provinciais e Custódios
eleitos recentemente e esteve de visita aos confrades de
Portugal.

Frei Evódio reafirmou total disponibilidade dos Irmãos da Custódia
em continuarem a dar apoio logístico aos leigos que fazem a sua
experiência em Moçambique e que sempre são bem acolhidos na
sede da Custódia, em Maputo. Agradecemos este serviço prestado às missões dos leigos.

Concluímos, então, este primeiro escrito
para os leitores das “Missões Franciscanas”, revelando que o verdadeiro Paulo é
o das Cartas e não o dos Actos dos Apóstolos. É o Paulo que vira as costas aos judeo-cristãos e vai fundar as suas igrejas, o
seu cristianismo, através do “seu” Evangelho bem diferente do Evangelho dos judeocristãos. Liga-o a Jerusalém o cordão umbilical da colecta para os pobres cristãos. E
é por causa desta colecta e desta ligação
a Jerusalém que é preso em Jerusalém,
passando, depois, sempre preso, para Cesareia Marítima e, finalmente, para Roma
onde, no reinado de Nero, é martirizado.
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ANO VOCACIONAL

Daqui auguramos ao Frei Evódio as maiores felicidades para o
seu trabalho, como responsável pelos destinos da Custódia, e na
sua pessoa saudamos todos os Irmãos que lá longe se encontram
unidos a nós.
Paz e Bem!

MF

Em tons de celebração os Franciscanos,
oriundos desde Braga até Faro, peregrinaram na cidade do Mondego, onde
foram percorrendo diversos pontos turísticos, monumentos arquitectónicos e
Conventos Franciscanos de Coimbra,
entrelaçando momentos de oração, formação e convívio fraterno.

Última página
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EDITORIAL
Durante este mês de Março vamos viver
mais um Tempo de Quaresma. No dia 1 celebramos o 1.º Domingo deste tempo litúrgico, que é de preparação para a Páscoa,
o qual se prolongará durante todo o mês,
com 5 domingos. A Igreja apresenta-nos
tempos propícios que nos ajudam a reflectir
sobre o nosso viver. O Tempo da Quaresma
é um desses períodos que nos pode ajudar
a fazer “retiro”, isto é, a entrarmos dentro de
nós mesmos para aprofundarmos a nossa
consciência como baptizados e amigos do
próximo.
Este é sem dúvida um tempo marcado pela
renúncia, penitência e conversão. Somos
convidados a enfrentar e vencer as nossas
próprias limitações e entrar com coragem
no “deserto” da nossa vida. Vale a pena assumir as renúncias, os sacrifícios, para que
nasça em nós uma”vida nova” e assim na
Páscoa possamos ressuscitar com Cristo.
O Papa Bento XVI na Mensagem para esta
Quaresma diz:
«Jejuar voluntariamente ajuda-nos a cultivar
o estilo do Bom Samaritano, que se inclina
e socorre o irmão que sofre (cf. Enc. “Deus
Caritas est”, 15). Escolhendo livremente
privar-nos de algo para ajudar os outros,
mostramos concretamente que o próximo
em dificuldade não nos é indiferente. Precisamente para manter viva esta atitude
de acolhimento e de atenção para com os
irmãos, encorajo as paróquias e todas as
outras comunidades a intensificar na Quaresma a prática do jejum pessoal e comunitário, cultivando de igual modo a escuta
da Palavra de Deus, a oração e a esmola.
Foi este, desde o início, o estilo da comunidade cristã, na qual eram feitas colectas
especiais (cf. 2 Cor 8-9; Rm 15, 25-27) e os
irmãos eram convidados a dar aos pobres
quanto, graças ao jejum, tinham poupado
(cf. Didascalia Ap., V, 20, 18). Também hoje
esta prática deve ser redescoberta e encorajada, sobretudo durante o tempo litúrgico
quaresmal».
O jejum que queremos fazer, bem como
quaisquer penitências, deverá ser sempre
visto como uma forma de educação no sentido de que, ao privarmo-nos de algo, ele
reverta em serviços de amor concretos.
Qualquer que seja o sacrifício livremente
escolhido, o valor que daí advém deverá ser
usado para bem de outro mais necessitado.
E são muitos!
E o Papa continua: «A Quaresma seja portanto valorizada em cada família e em cada
comunidade cristã para afastar tudo o que
distrai o espírito e para intensificar o que alimenta a alma, abrindo-a ao amor de Deus
e do próximo». Seja esta Quaresma o momento propício para o fazer.

Notícias do Chimoio
Do Seminário de Santo António do Chimoio, em Moçambique, recebemos notícias da abertura do Ano Lectivo
2009. Aqui deixamos o que Frei Ilídio, Reitor do Seminário, nos enviou, para fazer chegar aos nossos leitores e
benfeitores das «Missões Franciscanas».
Caro Frei Vítor: Paz e Bem.!
Em nome do Seminário Santo António, gostaria de saudá-lo e,
por meio de si e do Jornal da União Missionária Franciscana,
toda a Família Franciscana espalhada por essa vasta «madre
terra», esperando que todos tenham um ano repleto de bênçãos
de Deus.
Agradeço a honra que me concede de
escrever para o «Missões Franciscanas»
a fim de partilhar as alegrias, as tristezas
e as esperanças vividas no Seminário
Santo António do Chimoio, no início do
presente ano de 2009.
Depois de um período de férias bem merecidas, tanto da parte dos seminaristas
como dos docentes e dos frades formadores, cá estamos nós para iniciar mais
um ano académico e formativo.
«Estou aqui não por causa da minha importância, mas por causa da importância
deste lugar para a Ordem Franciscana
em geral e para a Custódia Santa Clara
de Assis de Mocambique em particular».
Foram as primeiras palavras proferidas
por Frei Lucas Francisco Gololombe,
Vice-Custódio, quando se dirigia ao corpo docente, estudantes externos e aos
seminaristas, presentes na cerimónia de
abertura do ano académico e formativo, no dia 06 de Fevereiro
de 2009, no Salão S. Francisco e S. Clara, no Seminário S. António de Chimoio.
O dia começou com a celebração da Eucaristia, presidida por
Frei Ilidio, Reitor do Seminário. De seguida dirigimo-nos ao
Salão S. Francisco e S. Clara, onde o Frei Lourenço Laquico,
diácono e membro mais recente da equipa de formação nesta
casa, usando a dinâmica da oração da Palavra de Deus bem
contextualizada cuja tónica fundamental foi o dom da sabedoria,
nos dispôs espiritualmente para a cerimónia.
Para continuar neste clima da sabedoria e com aquela vivacidade e motivação que lhe é peculiar, o Doutor Ferrão proferiu a sua
“Oração de Sapiência”. Inspirando-se na Escritura, em torno do
trecho «tudo deve ser a seu tempo», dirigindo-se particularmente aos jovens, salientou que é necessário ter um plano de vida e
é importante abrir-se ao desenvolvimento humano para garantir
o crescimento integral, sendo para isso importante abraçar os
valores fundamentais da verdade e do respeito. É urgente traçar

Rev. Padre e Irmão
Junto pagamento da assinatura de 2009 do
“Missões Franciscanas”.
Leio sempre com muito interesse a referida
publicação e de maneira nenhuma quero

um caminho e por ele seguir com disciplina, trabalho árduo, dedicação, perseveranca, oração e inteligência.
Como representante de todos os irmãos da Custódia de Moçambique, o Frei Lucas sublinhou a busca da sabedoria como
instrumento para servir os necessitados e como fonte de vida.
Disse ainda que «atingimos a sabedoria situando-nos no tempo,
em conformidade com o que diz a Escritura: “Tudo deve ser realizado a seu tempo”. E este é o tempo para aprender».
No Seminário procuramos orientar-nos por certos parâmetros
de formação, que se desdobram em quatro vertentes, nomeadamente a «formação científica», onde primamos pela ciência e cultura, cultivando a auto-confianca,
a investigação e a procura incessante da
verdade. De igual modo tomamos a peito
a formação humana, onde damos primazia
à aquisição de valores de conduta morais,
virtudes humanas, capazes de cultivar no
seminarista a lealdade, a honestidade, a
solidariedade, a liberdade, a responsabilidade, a tolerância, a aceitação do outro, a
fraternidade. A formação cristã, através da
meditação da palavra de Deus, da prática
da oração e dos sacramentos, vem acrescentar as virtudes sobrenaturais da fé, esperança e caridade que nos configuram à
imagem de Jesus Cristo nosso Senhor e
Mestre. A formação franciscana faz-se através da pobreza, simplicidade, obediência,
trabalho manual, serviço, respeito e reverência pela natureza.
Continuamos a dar graças a Deus pelo dom
das vocações. Temos, neste ano de 2009,
48 seminaristas distribuídos em três turmas,
sendo 21 do primeiro ano, 15 do segundo e 12 do terceiro ano,
provenientes das dioceses de Maputo, Xai-Xai, Inhambane, Chimoio, Beira, Nampula e Lichinga. Damos graças especialmente
pelas vocações vindas das dioceses de Tete e Pemba, pois que
os últimos seminaristas que delas tinham chegado fora já há
cerca de 10 anos. Temos motivos mais que suficientes para dizer que o espírito franciscano sopra bem forte por estas terras.
Estamos conscientes de que esta riqueza vocacional acarreta
muitos desafios, na medida em que requer um investimento em
recursos humanos (formadores), materiais e espirituais para a
formação dos seminaristas. Saudamos em especial as fraternidades de Leiria e Faro, nossas «fraternidades gémeas». Agradecemos o apoio que nos tem chegado da Província Portuguesa, da Família Franciscana, dos amigos do Seminário de Santo
António, dos zeladores da UMF. Ao «Missões Franciscanas», na
pessoa do Frei Vítor Rafael, o nosso muito obrigado. Confiamos
sempre na vossa fervorosa oração. Da nossa parte prometemos
que nunca vos esqueceremos. Paz e Bem!
Frei Ilídio, OFM

deixar de a receber. Tenho sempre feito o pagamento ao Pe. Castro a quem
envio os meus cumprimentos de Paz e
Bem, por isso, não sei qual o meu número de assinante.
Maria João Montela Ferreira

Prezado Frei Vitor Rafael
Eu sou uma amiga e vizinha duma assinante do “Missões Franciscanas” que
habita no nº 104 e eu habito no nº 99 do
mesmo Bairro.
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Ela trouxe o jornal das Missões para a
minha avó ler e gostei imenso do que li.
Fiquei entusiasmada e pedi à minha vizinha o endereço daí. Gostaria de fazer
parte do “Clube” das Missões Franciscanas, envio-lhe aqui este dinheiro para
assinatura do jornal juntamente com a
minha morada.
Desde já agradeço do fundo do meu coração se me deixar fazer parte das Missões Franciscanas.
Obrigado

Carla Alves

Exº Frei Vitor Manuel Gomes Rafael
Director do Jornal “Missões Franciscanas”
Continuo a ter o maior interesse em receber o vosso jornal e apreciar o seu conteúdosempre relacionado com as Missões,
que muito precisam de ser ajudadas para
conseguirem os seus fins.
Tal como tenho feito nos anos anteriores,
venho colaborar na campanha “Uma assinatura para as Missões”, juntando um
cheque que se destina ao pagamento da
minha assinatura anual de 2009 e a oferecer 3 assinaturas anuais para as Missões que entenderem.
Agradeço os votos de Paz e Bem que
amavelmente me foram enviados na
vossa carta que muito apreciei e junto a
“folha de rosto” referente ao jornal de Dezembro 2008, onde constam os elementos solicitados.
Com os meus melhores cumprimentos,
desejo que o Novo Ano traga para as
Missões os maiores êxitos, em todos os
sentidos.
Alfredo Teixeira da Silva



Março - 2009

FESTA ANUAL DAS MISSÕES
A FESTA ANUAL DAS MISSÕES, que anualmente se realiza na sede da Procuradoria de Varatojo, já mexe. Como tem sido costume, será nos fins de Maio. Este
ano, precisamente no último dia – 31, que é um domingo.
Para não fugir muito à regra, teremos a celebração da Eucaristia às 10.30 horas.
A parte recreativa e cultural começará pelas 14.30 horas, no Salão de Festas da
Associação local, com a colaboração do Grupo Folclórico “Os Camponeses”, de
Varatojo.
Com a devida antecedência cada centro da UMF deve comunicar o número aproximado de pessoas que tencionam estar presentes, a fim de se fazer reserva de
lugares sentados.

Notícias de Timor
Nos dias 3 e 4 de Fevereiro recebemos
em Leiria a visita do Frei Guilherme da
Costa Barros, presidente da “Fundação
de Santo António de Lisboa” em TimorLeste. Veio acompanhar os 3 postulantes que chegaram para receber formação durante um ano, aqui na nossa
Fraternidade Formadora de Leiria.
Em conversa amiga, o Frei Guilherme foi
dizendo que na Fundação existem 5 frades
timorenses, 5 frades indonésios e 2 brasileiros. Ao todo são 12 irmãos professos solenes. Irmãos de votos temporários há 10. Noviços, neste momento, são 4. Postulantes de
2º ano são 6 irmãos, dos quais 3 estão entre
nós e os outros 3 ficaram em Díli.

altura. Esclareceu-nos o Frei Guilherme que
deste modo procuram desenvolver o gosto
pela agricultura nas populações vizinhas.
A residência de Díli, que alberga os formandos, é muito pequena. “Vivem como podem!”
- disse Frei Guilherme. De momento não podem pensar noutras instalações, pois a Fundação está a dar os primeiros passos e há
outras prioridades.
A União Missionária Franciscana entregoulhe a importância de 2.000,00 € em intenções de Missas, para serem distribuídas
pelas fraternidades. Entregámos-lhe também 500,00 €, que tinham chegado até nós,
referentes a pequenas ofertas destinadas à
“Fundação” de Timor Leste.

Actualmente a Fundação está a procurar
desenvolver um programa de agricultura, orgânica e ecológica. É um meio de levantar
a economia da Fundação para o sustento
dos frades. São alguns hectares de terreno
que estão a ser cultivados. Porém – dissenos – “necessitam de ser resguardados por
uma vedação, pois a pequena quinta é constantemente devassada por intrusos que vêm
recolher do alheio”. Imaginamos que de facto
isso pode acontecer, tendo em conta as dificuldades das pessoas que são pobres. Com
apoios de fora estão a construir um armazém
para guardar as alfaias e as colheitas, com
dimensões de 12 metros por 22 e de 7 de

Neste momento entregamos esta jovem Fundação da Ordem aos cuidados do seu Padroeiro, e também nosso, Santo António de
Lisboa. E convido todos a rezarem por estes
nossos irmãos que lá longe se encontram
unidos connosco. Se eventualmente alguém
tiver a possibilidade de partilhar alguns bens
materiais a favor deles, tais ofertas sejam
dirigidas para a redacção do nosso Jornal.
Sobre os 3 jovens postulantes que se encontram entre nós, vindos desse país distante,
deixamos para o próximo número do nosso
Jornal algumas informações.
Saudações amigas de Paz e Bem.
Frei Vítor Rafael, OFM

HORÁRIO DE AT E N D I M E N T O
Aos nossos caríssimos leitores do «Missões Franciscanas», Zeladores e Zeladoras,
associados e benfeitores da União Missionária Franciscana e demais amigos, saudamos com votos de Paz e Bem.
Temos a maior alegria em vos servir e ter-vos como colaboradores do sector de
«Evangelização Missionária» dos Missionários Franciscanos. Assim, para melhor
podermos atender os que nos contactam, pedimos que nos liguem de segunda a
sexta-feira, dentro do seguinte horário:
Manhã: 09,30 às 13,00 horas
Tarde: 14,00 às 18,30 horas
Fora deste horário podem sempre entrar em contacto connosco, sabendo no entanto
que nem sempre poderemos dar todas as explicações necessárias porque os que
trabalham no sector podem eventualmente estar ausentes. Agradecemos a vossa
compreensão e pedimos desculpa se alguma vez não correspondemos às vossas
expectativas. Obrigado!
A Direcção

PROCURADORIA DE VARATOJO
POR TERRAS DO OESTE…

A zona oeste
do Patriarcado de Lisboa
estende-se
por uma vasta
área, fortemente
marcada,
desde
longa
data, pela acção franciscana em várias
vertentes. Em
séculos
passados era particularmente
a
pregação,
irradiada de vários Conventos, com
realce para o de Varatojo, a par das
Fraternidades da Ordem Terceira de
S. Francisco (hoje “Ordem Franciscana Secular). A partir de 1923, Varatojo
tornou-se o berço da União Missionária Franciscana em Portugal, pois aqui
nasceu o 1.º centro deste movimento,
graças ao dinamismo do saudoso P.
José Alves Pereira.
Nas últimas décadas estas gentes do
Oeste habituaram-se à “visita anual” do
responsável da UMF na zona em suas
paróquias, realizando o chamado “Dia
Missionário Franciscano”. Normalmente
nas primeiras semanas do ano, antes dos
trabalhos apostólicos da Quaresma. Assim aconteceu este ano. Foram várias as
paróquias onde a “semente” foi lançada.
Neste trabalho, o Procurador local (Frei
Marques de Castro) teve a colaboração
de outros irmãos do Convento e do Procurador Nacional (Fr. Vítor Rafael). Da
parte dos respectivos párocos só encontrámos manifestações de colaboração
e bom acolhimento. A missão começa
sempre na própria paróquia. Ela própria

ficará mais enriquecida quando os seus
membros tomam consciência de que
também eles têm este dever missionário, irradiando a fé para outras paragens.
“Ai de mim se não evangelizar” – dizia
S. Paulo. Evangelizar o próprio ambiente onde cada um vive, com repercussões
nos países distantes!
O tempo de que o Procurador local dispunha para esta actividade e o seu estado
de saúde um tanto precária não deram
para ir a outras paragens, como seria
seu desejo e também dos colaboradores
e amigos do nosso movimento. Saberão
compreender e não será por isso que deixarão de continuar a viver este “espírito
de missão” que deve estar patente na
vida de todo o cristão.
Para terminar, à moda franciscana, fica
um “seja por caridade” não só para os párocos que nos acolheram como também
a outras pessoas que, de uma maneira
ou outra, nos dispensaram as mais variadas provas de carinho.
Fr. Marques de Castro, OFM

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 Páscoa, 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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A OVELHA TRESMALHADA

Certo abade de uma freguesia andava preocupado em como fazer uma “ovelha tresmalhada” do
seu rebanho, avessa à confissão e muito amiga
do sumo da uva, voltasse ao redil. Era o alfaiate
Afonso Gregório. Não faltava à missa ao Domingo, mas só quando não entrava na taberna. Pagava a côngrua, mas era se lhe sobrasse dinheiro do
vinho. Se ficava a dever na taberna, excedia-se no
que cobrava aos clientes. E só não levava nada
aos pobres pelo trabalho que fazia se tivesse dinheiro no bolso para mais um trago.

- É verdade, Sr. Abade, a Páscoa já passou, mas…
sabe, adoeceu-me um amigo e…
- Quem adoeceu foi a sua mulher com o enxerto
que lhe deu. Hão-de os meus sermões fazer-lhe
ricochete no lombo porquê? Bem... vem aí a festa
do Coração de Jesus…
- Senhor abade, conte comigo. Farei a minha confissão, deixarei a bebida, juro e prometo!
- Está bem, na festa do Coração de Jesus então,
mas não jure nem prometa. Cumpra! Mas eu estou aqui também para lhe pedir que me faça uma
batina, que esta já está gasta e quero apresentarme ao povo com uma nova daqui a dois domingos.
Ah, mas só lhe vou poder pagar lá para a Festa do
Coração de Jesus. Pode ser assim?

Colabore connosco no
«Projecto Educar 2009»
A União Missionária Franciscana apresenta de novo, neste ano
2009, através do seu jornal «Missões Franciscanas», em colaboração com os leigos missionários franciscanos, os Projectos que estão
a ser preparados para as missões de Moçambique. Se não pode
partir para a missão «Ad Gentes», seja missionário pela oração e
partilha material.

O alfaiate aceitou e este foi o pretexto que o abade arranjou, uma vez que, para receber o dinheiro
da batina, aquela ovelha tresmalhada haveria de
aparecer na festa. Em menos de uma semana ficou a batina pronta e nunca o prior apareceu tão
aprimorado que todos o olhavam dos pés à cabeça.
Chegou a festa do SCJ, mas o alfaiate não apareceu.
- “Deixa que hás-de vir perguntar pelo dinheiro”
- resmungou o abade, baixinho!
No fim do trabalho, emborcava quanto podia na
tasca mais próxima e lá se ia o que ganhava durante a semana. Depois moía o corpo à mulher
como se ela fosse culpada de ele não trazer um
cêntimo para casa. E a mulher, mais uma vez entre muitas, lá foi fazer queixa ao bom do abade:
- Ó senhor abade, pelo santo nome, vejo-me negra para aturar o meu marido, ele põe-me o corpo
num feixe, fico moidinha de todo. Que pouca sorte
tive com o homem que saiu na rifa. Veja se o traz à
confissão, talvez perdesse aquela maldita paixão
da taberna!...
- D. Efigénia, o seu marido não é mau diabo, mas
precisa, realmente, da confissão para meter juízo
naquela cabeça. É realmente uma ovelha tresmalhada.
- Ó senhor abade, e o diabo alguma vez foi bom?
Fale com ele, fale, pelas almas, que por este andar vou dar que fazer ao cangalheiro e ao senhor
abade.
O abade, que já tinha perdido as contas às vezes
que aquela desgraçada se lhe fora queixar dos
maus tratos do marido, foi ter com ele e, depois
de o cumprimentar, disse-lhe:
- Ó homem, é uma tristeza quando o vejo a caminhar em ziguezagues no meio da rua. Venha
ao confesso que é agora na Quarta das Cinzas,
na Igreja Paroquial. Vêm muitos padres, escolha um, confesse todos os copos que bebeu e
as sessões de pancadaria que deu na mulher, e
depois aproxime-se da mesa da comunhão.
- Ó senhor abade, a Quarta das Cinzas já está
à porta e eu preciso de tempo para pensar nos
meus pecados. Para a Páscoa, senhor abade,
tenha a certeza que me verá lá.
A Páscoa chegou, mas o cavalheiro não apareceu, embora o abade o procurasse entre os fiéis.
Na Segunda de Páscoa, sem perder tempo, foi a
casa dele, com um plano para o chamar à razão,
mas, quando lá chegou, ao ver a mulher com o
braço esquerdo ao peito, perguntou-lhe:
- Ó D. Efigénia, quem a pôs nesse estado?!...
- Foi o sermão que V. Rev.ª pregou ao meu homem antes das Cinzas. Ouvido o seu sermão,
foi à taberna e depois deu nisto, uma Quaresma
carregada de penitências para mal dos meus pecados.
- Ah, aí vem o seu marido. Já lhas vou cantar. Por
isso não via a senhora na Igreja…
- Senhor abade, por favor, não lhe faça mais sermões, senão quem as paga sou eu!...
- Ó homem, então o senhor deixa a mulher neste estado? Não venho cobrar-lhe os juros pelas
bordoadas que deu na mulher, que isso são negócios nos quais não me é permitido meter. Mas
a sua promessa ficou por cumprir…A Páscoa já
passou…

Passaram vários dias e nada de pagamento. O
logista, a quem o alfaiate tinha comprado o pano
para fazer a batina, estava sempre à espreita para
lhe pedir o dinheiro, não fosse derretê-lo na taberna. O alfaiate disse para a mulher que o abade
se esquecera de pagar e foi então ter com o seu
pastor, a pensar nas palavras que haveria de dizer para não lhe fugir o freguês. A mulher ficou a
rezar, para que o marido viesse de boa catadura,
não viesse a ser ela o bombo da festa. Ao bater à
porta do abade, o alfaiate tremia de todo. O abade
apareceu sorridente e começou a derradeira lição
do pastor:
- Olá, mestre alfaiate, que negócio o traz por cá?
Está doente? Vejo-o tão amarelo!
- É que, sabe Sr. Abade, a Festa do SCJ já passou
e o dinheirinho que me deve…
- Pois sim, passou a Quarta de Cinzas, passou a
Páscoa, passou o SCJ e a sua confissão…
- Sr. abade, para a Páscoa que vem prometo.

A educação é a maior riqueza que se pode dar a um povo. Para que
os homens saibam construir o futuro é preciso dar-lhes formação.
Para este ano está prevista a partida de 11 leigos missionários para
Moçambique, com a permanência de 1, 2 e 3 meses, a partir do mês
de Julho.
PROJECTO EDUCAR – Este Projecto realiza-se em Moçambique e
procura ajudar os professores e educadores locais a superar as suas
dificuldades no trabalho que têm com as crianças e os jovens. Este
ano vão ser apoiados 2 Jardins-de-Infância (“Os Patinhos” e “Nilza”,
na Soalpo), o Lar de São Gabriel (órfãos da Sida e Meninos da rua)
e o Seminário de Santo António do Chimoio. Também iremos, pela
primeira vez, dar apoio a uma escola primária cristã (evangélica), ao
cuidado da organização moçambicana ASVIMO. Pretendemos desta forma iniciar um diálogo com outras confissões cristãs, dando a
conhecer e partilhando a espiritualidade franciscana.
«Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos, agora o amor já não é
apenas um “mandamento”, mas é a resposta ao dom do amor com
que Deus vem ao nosso encontro» (Bento XVI).
Como sempre, contamos com a vossa colaboração possível, podendo os donativos serem enviados por transferência bancária no BPI
(NIB 0010 0000 26140490002 14) ou por carta com vale de correio
ou cheque dirigido a:
Missões Franciscanas – Projectos 2009
Rua dos Mártires, 1 – Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Se pretende Recibo para IRS, envie o seu número de Contribuinte.

Mas agora dê-me o dinheiro que o logista, a quem
comprei o pano para a sua batina, não me larga
a porta.
- É o logista ou o taberneiro? Vá enganar outro.
Confissão ou nada!
- Mas, se eu me confessar, o Sr. Abade dá-me o
dinheiro que me deve?
- Como dois e dois serem quatro. Mas uma confissão bem feita, com o propósito firme de não voltar à taberna, nem fazer do corpo da sua mulher,
tambor da festa.
A preocupação do abade não foi usar de chantagem para obrigar à confissão pela confissão, mas
fazer com que, através deste sacramento, aquele homem mudasse de vida. E mudou realmente
porque aquele homem, que acabou por se confessar bem, deixou de maltratar a mulher. O taberneiro é que não deixou de soltar raios e coriscos
contra o abade, que lhe roubou o melhor freguês.
E desta forma, graças ao fruto do sacramento de
confissão, o abade conseguiu fazer regressar ao
caminho certo a “ovelha tresmalhada”.
Frei José Dias de Lima, OFM

COMISSARIADO DA TERRA SANTA
EM PORTUGAL
PEREGRINAÇÕES
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. Contactar Comissariado da
Terra Santa.
Largo da Luz, 11 – 1600-498 LISBOA
Tel. 217140715 – Fax 217144811 – com.terrasanta@sapo.pt
PEREGRINAÇÕES 2009
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NÃO SOFRO, PORQUE VOS AMO!
Quando o sofrimento acontece, perante
uma doença inevitável, comovemo-nos
com a dor alheia e procuramos desesperadamente um caminho para terminar o
calvário que atinge um familiar ou um amigo, chegando ao ponto de balbuciarmos
afirmações como esta: “Nosso Senhor
tenha pena!” ou “Se Deus Nosso Senhor
o levasse, era uma caridade!” … Mas, na
realidade, seria uma caridade para o que
sofre ou um alívio para os que tinham de
cuidar da pessoa doente? Seria um alívio
da dor do que padece ou um terminar dos
trabalhos para quem cuida? Esta é a verdade, numa sociedade que tende a valorizar quem produz, enquanto os doentes e
velhinhos estão sujeitos a formas camufladas de se lhes acabar com a vida quando,
no fundo, bem no fundo, o seu sofrimento
não é, tantas vezes o físico, mas o espiritual e interior na agonia atroz do abandono de quem os esqueceu e de quem esperavam amor, dedicação e gratidão. Eis
um caso com que pretendo testemunhar
o que afirmo:

que a sua esposa deixava escapar, com
carinhos, sorrisos e beijos, transmitindolhe a serenidade e a coragem na luta que
a querida do seu coração travava, até que,
não aguentando mais, falou com ela, com
a mesma confiança daquele amor que os
uniu:
“Meu amor, és uma jóia preciosa, não encontrei outra de maior valor. Só Deus e tu
e os nossos filhos!”
“Sim, meu querido, mas esta jóia seria uma
jóia sem valor se não estivesse unida a ti.
És tu que me dás o brilho, és tu que me
dás o valor, és tu que me dás sentido!”
“Sabes, não aguento mais ver-te sofrer
assim. Os médicos falaram comigo e eu
dei comigo a pensar se não será egoísmo
da minha parte manter-te nesse calvário,
quando podemos tranquilamente terminar
esse teu sofrimento de forma suave, sem
dor e em profunda tranquilidade. Falei com
os nossos filhos, que já não suportam verte sofrer assim, e acordaram comigo que
te falasse sobre isto contigo. Se tu quiseres, meu amor…”

Francisco e Mariana são conhecidos pela
comunidade em que vivem como um casal
feliz que, ao longo das suas trinta e cinco
primaveras matrimoniais, procuraram, no
diálogo e no respeito mútuo, ser fiéis um
ao outro desde o primeiro dia do seu casamento católico, quando um ao outro disseram: “Prometo ser-te fiel e amar-te e honrar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e
na doença, todos os dias da minha vida!”.
Não foram palavras vãs, e isso podem testemunhar os quatro filhos que resultaram
da sua entrega amorosa nos braços um
do outro. Discussões? Qual o casal que
não as tem? Agressões? Nenhumas! Nem
fisicamente nem verbalmente! O perdão,
a humildade, o serviço e a disponibilidade para o lar e para os filhos faziam com
que se antecipassem na estima recíproca
e nenhum se sentia superior ao outro. Estávamos perante um casal quase perfeito,
se concluirmos que perfeito só é Deus.

Mariana, sem perder a calma, olhou o marido olhos nos olhos:
“Francisco, ainda me amas?
“Mais que tudo na vida, meu amor, sabes
bem disso!”
“Então não é em vão o meu sofrimento e
não será esta doença que me fará desistir
de ser tua esposa, enquanto viver. Além
disso, se eu partir, a quem hão-de os nossos filhos chamar mãe? Por ti e por eles
não desistirei da vida. Se os meus olhos
vos podem ver, se os meus ouvidos vos
podem ouvir, se a minha boca vos pode falar, e mesmo que não vos vissem os meus
olhos, não ouvissem os meus ouvidos ou
não falasse a minha boca, e apenas vos
sentisse o meu coração, que motivo teria
eu para pôr termo à vida, se tenho tão preciosos motivos para viver? Meu marido,
se sofro por amor a vós, então não sofro,
porque vos amo!”

Mas a grande prova de amor, a maior de
todas, acabou por surgir, devido a uma doença que se abateu sobre Mariana e a atirou para a cama o resto da sua vida, onde
se encontrava nos últimos seis meses, e
com um sofrimento cada vez mais crescente, como erva daninha a arrancar-lhe
a tranquilidade até então vivida. O marido,
sem nunca manifestar má vontade, respondia aos gemidos e expressões de dor,

Maravilhosa lição de vida que nos dá
esta mulher cristã, esposa e mãe de família. Realmente, é o abandono, o vazio
de afecto e a ingratidão que reclamam a
morte como solução numa situação de sofrimento e dor. Mas, se o amor autêntico
existir no trato com o nosso semelhante,
a decisão de morrer não levará a melhor,
perante o amor que é oferecido.
Frei José Dias de Lima, 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
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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!

Liberdade religiosa no Mundo
Em muitos lugares do mundo há comunidades cristãs que vivem com
dificuldade a sua fé. São alvo de perseguições, discriminações, humilhações e privações por causa da sua fé.

publicamente e onde os missionários apenas fazem a sua “missão de presença”. Se
alguma vez tiverem a fatalidade de ter de
fechar a missão, nunca, mas nunca mais,
a poderão voltar a abrir.

Sabemos,
por
exemplo, que no
Médio
Oriente
os cristãos correm sérios riscos
de desaparecer.
Em muito países
dessa região há
um verdadeiro
êxodo de cristãos. Sabemos,
também, que os
Franciscanos,
através da Custódia da Terra
Santa,
fazem
grandes esforços para manter
as comunidades
cristãs na Palestina.

Dêmos continuamente
graças
a
Deus
por
vivermos
ainda num
país onde
podemos
ter liberdade religiosa
e celebrar
a nossa fé.
Infelizmente há muitos outros
que
não
têm
essa
possibilidade. Nestas
circunstâncias, eles
apenas podem
contar com a
nossa oração e ajuda
material e
denúncia das atrocidades de que são vítimas. São nossos irmãos em Cristo, tratemo-los como tal!

Os cristãos têm
receio das tendências fundamentalistas que
fazem todo o
possível para obrigar os cristãos a sair das
suas terras. Um dos exemplos é o Iraque
onde, depois da queda do Sadam, muitos
cristãos já partiram com receio pelas suas
vidas. O mesmo se pode dizer de todo o
Médio Oriente, que está a ficar deserto de
cristãos, como fica dito.
No final do ano passado a Índia foi palco
de graves confrontos, sendo os cristãos
os principais alvos. Pouco se falou no assunto nos meios de comunicação social.
Soubemos das graves perseguições a
missões cristãs através dos canais cristãos.
Isto para não falar de outros países, onde
os cristãos não podem expressar a sua fé

Lembrámo-nos de escrever este breve
apontamento neste dia 6 de Fevereiro,
data em que na Igreja, e particularmente na Ordem Franciscana, se celebra a
memória dos mártires do Japão, S. Pedro
Baptista, Paulo Miki e Companheiros. Estes mártires sofreram o suplício da cruz
por pregarem o evangelho de Jesus Cristo. Foram crucificados em Nagasaki, entre
zombarias e ultrajes: sete franciscanos,
15 seculares da Ordem Terceira de S.
Francisco e 3 Jesuítas, no ano de 1597.
MF
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BREVES APONTAMENTOS
DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA
O Diálogo na missão evangelizadora
da Igreja
Continuamos a apresentar o tema sobre
«Diálogo Inter-religioso» que iniciámos no
número de Fevereiro e que achamos oportuno prosseguir com estes breves apontamentos.
O documento “Diálogo e Anúncio” de 19 de
Maio de 1991, do Pontifício Conselho para
o Diálogo Inter-Religioso e da Congregação
para a Evangelização dos Povos, salienta o
papel do diálogo na Igreja que caminha para
a plenitude da verdade divina, como um diálogo que leva à conversão a Deus.

Recorrendo à Constituição dogmática Dei
Verbum (DV), vemos que o Concílio ensina
que a verdade do diálogo se encontra na
manifestação de Cristo: «A verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito
da salvação dos homens, manifesta-se-nos
por esta revelação em Cristo, que é, simultaneamente, o mediador e a plenitude de toda
a revelação» (DV, 2).
A Igreja, por seu lado, no peregrinar neste
mundo, transmite a verdade revelada a todas a gerações na sua doutrina, vida e culto,
até que atinja a plenitude da realização da
palavra de Deus (Cfr. DV, 8).
O diálogo inter-religioso, diálogo de salvação, é um elemento integrante na missão da
Igreja. O documento “Diálogo e Anúncio”, no
nº 38, diz que «não é meramente de natureza antropológica, mas principalmente teológica. Deus, num diálogo que dura ao longo
dos tempos, ofereceu e continua a oferecer
a salvação à humanidade. Para ser fiel à iniciativa divina, a Igreja deve, pois, entrar num
diálogo de salvação» com todas as pessoas
que professam e vivem outra fé.

Um caminho, um destino, um desafio

O Papa João Paulo II, num discurso aos
Chefes Religiosos do Senegal, em 1992,
dizia o seguinte: «O nosso Deus (...) é um
Deus de diálogo, que desde as origens se
empenhou num diálogo de salvação com a
humanidade que criou, um diálogo que continua hoje e que continuará até ao fim dos
tempos».
Na encíclica Ecclesiam Suam, nº 67, o Papa
Paulo VI o ensina também de forma clara
ao dizer que «a Igreja deve entrar em diálogo com o mundo onde se encontra e vive».
Referindo-se ainda ao interlocutor, salienta
no nº 81 que o diálogo em primeiro lugar
«respeita a dignidade e a sua liberdade,
sempre visa o bem dele e procura dispô-lo
à comunhão mais plena de sentimentos e
convicções».
O Papa João Paulo II declarou também a
importância do diálogo inter-religioso, em
1984, na Assembleia Plenária do Pontifício
Conselho para o Diálogo Inter-Religioso. Dizia ele: «O diálogo (inter-religioso) é fundamental para a Igreja, chamada a colaborar
no plano de Deus com os seus métodos de
presença, de respeito e de amor para com
todos os homens» e é por isto que é um diálogo de salvação.
O diálogo inter-religioso não tende a ser
simplesmente para uma relação amistosa.
Requer um empenho mais profundo, ao nível espiritual, onde, «mediante o diálogo,
os cristãos e os outros são convidados a
aprofundar o seu empenho religioso e a
responder, com crescente sinceridade, ao
apelo pessoal de Deus e ao dom gratuito
que Ele faz de Si mesmo» (Diálogo e Anúncio, 40).
O lugar do diálogo inter-religioso na missão
evangelizadora da Igreja tem como objectivo uma conversão interior de todos os homens para Deus, uma vez que «há um só
Deus e Pai de todos, que está acima de todos, actua por meio de todos e Se encontra
em todos» (Ef. 4,6).
De igual modo, o diálogo «deve ser conduzido e realizado com a convicção de que a
Igreja é o caminho normal de salvação e
que só ela possui a plenitude dos meios de
salvação» - disse o Papa João Paulo II na
Encíclica “Missão do Redentor”, nº 55.
Frei Vítor Rafael, OFM

B O L S A S

Que desígnios são estes, “inexplicáveis”,
que nos vão guiando para o explicável?
Como somos confrontados pelo Espírito
Santo, nos pensamentos, nas decisões
que tomamos? Como nos segreda? Como
nos orienta?
Andava, nesses tempos, triste com o que
me acontecia, tinha um sentimento de inutilidade, falta de um rumo certo, longe de
Deus.
Certo dia, dou comigo em frente a um
computador a procurar, no “Google”, algo
que tivesse a ver com missões, com missionários e isto porque me veio à memória
a imagem de uma reportagem televisiva
sobre o mesmo assunto. Nessa pesquisa
houve um nome que me chamou particularmente a atenção pelo sentido que tinha
com a Natureza, com a Criação. Num repente, estou dentro da página da Internet
da “União Missionária Franciscana”, onde
se destacava a imagem de S. Francisco
de Assis “falando” na floresta verde com
as pombas brancas que pousavam na sua
mão.

dar-me a conhecer à comunidade em
Leça. Obedeci. Primeiramente falei com o
padre Marcelino que, depois, me apresentou à irmã Amália, da Ordem Franciscana
Secular.
Tudo aconteceu novamente, inexplicavelmente... Certo sábado, numa Eucaristia,
decorria a cerimónia da admissão de novos membros para a OFS. De súbito, ouvi
soar o meu nome para também ser admitido! Sem contar, foi-me proposto outro
desafio…
Este ano lectivo, somos mais um, o do padre Marcelino, a Catequese.
Naquela imagem, o verde da Esperança,
o branco da Luz, subconscientemente,
ligaram-me ao exemplo de Francisco de
Assis.

A imagem agradou-me e a minha curiosidade aumentou e guiou-me, nessa mesma página da Internet, para o plano de actividades da UMF desse ano: a formação
para leigos missionários, que iria decorrer
dentro de pouquíssimos dias. Não perdi
tempo. Contactei-os para saber se ainda poderia inscrever-me e tudo começou
inexplicavelmente... Ao fim de um ano,
acabei por ir a Moçambique, ao Chimoio,
com o frei Vítor Rafael, na minha primeira
missão “Ad Gentes”.
Entretanto, no meio da minha preparação
como leigo missionário, num dos encontros e retiros da UMF, ouvi falar que havia
uma comunidade franciscana bem perto
onde vivia.
Num lindo dia, fim de tarde, depois do
trabalho, passeava por Leça da Palmeira
quando deparei com a capela. Entrei para
rezar. Começou o terço e de seguida a
Eucaristia. O sossego e a calma assaltaram-me e, todos os dias que podia, voltava a essa hora para rezar e receber o
Senhor.

Graças ao seu silêncio, mudei o meu caminho, o meu destino, um desafio que
Deus me pediu e que ouvi.
Que bom saber escutar o silêncio,
perscrutar os sons do pensamento,
inalar a essência do Ser
e flutuar na harmonia leve
da música do sossego,
auscultar o murmúrio das sílabas,
penetrar no fundo da Voz,
alimentar o perfume de viver
e ouvir cantar a Luz em nós.

Que estranho! Na altura, sentia uma força que não desistia em orientar-me, para

D E

Obrigado, Senhor!
Nuno Vale, OFS

E S T U D O
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A

e d u c a ç ã o é a base da formação de
u m p a í s , d e uma comunidade. Só com
u m a b oa f or m ação de base religiosa te r e m o s h i p ó te s es de observar o cresci m e n to d e c om unidades cristãs. Está nas
n os s a s m ã o s a poiar e fazer com que se
d e s e n v ol v a m as vocações missionárias
q u e v ã o s u r g i ndo nos países de missão
franciscana.

«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 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).

A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância
pecuniária para ajudar as despesas com a formação
das vocações missionárias.
Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
Cada Bolsa deve atingir a importância de 250,00 €, ofere□ 1 Bolsa de Estudo no valor de 250,00 €
cida de uma só vez ou em vá□ 1/2 Bolsa de Estudo no valor de 125,00 €
rias prestações. Uma Bolsa
□ Ajuda para uma Bolsa de Estudo no valor de ……., .. €
pode ser oferecida por uma
□ Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
□ Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
ou várias pessoas.

□ 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

«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.
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).
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VENHA CONNOSCO
À POLÓNIA

Indo ao encontro do desejo de muitos colaboradores dos Missionários Franciscanos, a
“União Missionária Franciscana” está a 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.
Cracóvia

Estátua de 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

Segundo Encontro
sobre as novas formas de evangelização
Depois do 1.º Encontro realizado em Assis em Março de 2006, de 7 a 10
de Janeiro de 2009 realizou-se em Frascati (Roma) o segundo Encontro
sobre as novas formas de evangelização, promovido pelo Secretariado
para a Evangelização, sob o patrocínio do Definitório Geral e em colaboração com uma Comissão “ad hoc”. Nele participaram mais de 50 Frades
Menores, vindos de diferentes Províncias da Europa, vários membros do
Definitório Geral, alguns Presidentes de Conferências OFM e o redactorchefe da revista “Testimoni”, Ângelo Arrighini.
O Encontro constou de dois momentos particularmente intensos e significativos. No primeiro houve a partilha das experiências, com oportunidade
para escutar o “relato” da Fraternidade Franciscana Missionária para a
Europa de Palestrina (Itália), sugerida pelos participantes no primeiro
encontro, e instituída pelo Definitório Geral; da Fraternidade paroquial de
Narbonne (França), dos Frades conventuais; da Fraternidade de Waren
(Alemanha), inserida num contexto fortemente secularizado; da Fraternidade de Foligno (Itália), empenhada numa Escola de Evangelização;
da Fraternidade Emanuel, dedicada a serviços do primeiro anúncio e da
evangelização; da Fraternidade contemplativa de Visla (Polónia). O segundo momento foi dedicado à reflexão e ao aprofundamento, através da
mensagem do Ministro Geral, a introdução geral de Fr. Francesco Bravi e
relatórios de Fr. Enzo Bienmmi e Fr. Johannes Freyer.
No final do encontro foi preparado novo documento - «Novos caminhos
franciscanos na Europa» -, já examinado e posteriormente aprovado pelo
Definitório Geral.

Visita à Custódia “Santa Clara de Assis”
em Moçambique
O Governo da Custódia Autónoma Santa Clara, em Moçambique, eleito no
Capítulo de 2008, elaborou um Projecto da Custódia e pediu ao Ministro
Geral a colaboração de um Definidor Geral para ajudar os Frades a assumi-lo. Para isso, Fr. Amaral Bernardo Amaral, Definidor Geral para a África,
de 23 de Dezembro de 2008 a 8 de Janeiro de 2009, visitou quase todas as
Fraternidades da Custódia, estimulando os irmãos e Fraternidades a concretizar o Projecto da Custódia, tanto a nível pessoal como comunitário.
Desde 1898 que os Frades Menores se empenham na evangelização, educação, obras caritativas e promoção humana de vastas regiões do centro
e sul do país. Sua presença e acção são muito apreciadas, pois os valores
fundamentais do carisma franciscano encontram amplo eco na cultura e
nas tradições do povo moçambicano.
Na sua visita fraterna, Fr. Amaral teve a oportunidade de se encontrar com
os numerosos membros da grande Família Franciscana que trabalham
com os Frades Menores: Capuchinhos, três Mosteiros de Clarissas, várias
Congregações de Religiosas Franciscanas e numerosas Fraternidades
OFS, que constituem o grupo carismático mais consistente da Igreja em
Moçambique.
MF/FRATERNITAS

Rumo ao Capítulo Geral - 2009
A oração em preparação do Capítulo
Na carta de convocação do Capítulo, o Ministro Geral sublinhou a importância de toda a Ordem participar e colaborar, através da oração, para um bom êxito deste
evento: “Porque «todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai da luz» (Tg. 1,17), confiando na força e na iluminação do Espírito Santo Paráclito, ordeno que, desde
o início da Quaresma 2009, em toda a Ordem, se reze, diariamente, pelo bom êxito do Capítulo Geral e pela eleição do Ministro Geral e do Definitório Geral”.
A Secretaria do Capítulo preparou modelos de oração, a inserir no Breviário, com a finalidade de serem rezadas todos os dias. Podem ser vistas no site da Ordem, no
endereço: http://www.ofm.org/capgen09. Trata-se de breves intenções de oração, a colocar no fim das preces de Laudes e Vésperas, e de uma oração que faz memória
da própria vocação: “Bendito sejas, Senhor, Pai santo: na tua infinita bondade, com a voz do Espírito Santo, nos chamaste a seguir as pegadas de Cristo Senhor e nos
deste uns aos outros como irmãos, para sermos, na Igreja, memória viva do Evangelho, sinal do Reino e profetas de esperança”. Essa segunda fórmula de oração é
especialmente significativa no VIII centenário da fundação da Ordem e ajuda-nos a louvar a Deus pelo dom da vocação e a pedir a graça de perseverar no empenho de
“observar o santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade” (Rb I,1). No site do Capítulo encontram-se
também outros esquemas para a Leitura orante da Palavra de Deus, que nos podem ajudar a entrar em sintonia com o nosso envio de anunciar as perfumadas palavras
do Senhor no mundo inteiro. Como se lê na apresentação do subsídio, “São oferecidos três esquemas…, baseados no tema do Evangelho como nossa forma de vida,
do sermos irmãos e enviados ao mundo para evangelizar… O primeiro esquema coloca-nos na escuta da palavra evangélica, constante no primeiro capítulo da Regra não bulada; o segundo esquema confronta-nos com a passagem
do lava-pés, segundo S. João, texto predilecto de S. Francisco para
plasmar evangelicamente as relações fraternas; o terceiro esquema
é o evangelho da missão, ante o qual S. Francisco percebeu uma
sintonia extraordinária: «Isso eu quero, isso desejo!”
O bom êxito do Capítulo Geral está, por isso, ligado e confiado à oração de toda a Ordem, de cada Fraternidade e de cada frade.
MF/FRATERNITAS
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Franciscanos celebram «Ano Vocacional» em Coimbra
Era pelas nove e meia da manhã quando os
irmãos, vindos das diversas fraternidades,
começaram a chegar à nossa humilde casa
conimbricense a fim de assinalar e celebrar
os nossos patronos e a graça da vocação
franciscana nestes oitocentos anos da fundação da Ordem. A casa, com a alegria
de receber tantos e tão ilustres, parecia
ter alargado as distâncias das paredes. O
movimento começou e com ele o barulho
da alegria do encontro. De Braga a Faro
foram muitos os que felizmente marcaram
presença. Ao todo quarenta e cinco irmãos
reuniram-se na cidade do Mondego.

camente com
com a igreja onde repousa o corpo da
as suas reRainha Santa Isabel, a quem lhe é decentes descodicada. Do alto da sua morada, erguibertas sobre
da na colina de fronte da sua cidade,
a história da
a Rainha Santa como que a abençoa
actual residêncontinuamente com o suave odor das
cia na Av. Dias
rosas, sinal de promissora caridade.
da Silva, e sobre a presença
O dia caminhava para o ocaso. Era
centenária dos
tempo de subir até casa. Uma parafrades nesta
gem impunha-se: a velha Universidacidade que se
de, formadora de gerações, onde se
desenvolveu
estudou, defendeu e apregoou o prià sombra da
vilégio mariano da Imaculada ConceiUniversidade
ção, sob a inspiração do Doutor Subtil.
O primeiro destino a que nos levou o au- e no cultivo do
À porta da capela universitária, uma
tocarro foi Santo António dos Olivais, onde saber. No conrepresentação do Magnífico Reitor
fomos calorosamente recebidos por toda a texto da nossa
esperava-nos. Entrámos para louvar
comunidade dos Irmãos Conventuais. Com formação perAquela que é toda pura. E, à imagem
a sua imponente escadaria, a igreja, de manente, esdo que os antigos lentes faziam, tamlonga e ardente história, construída sobre cutámos ainda
bém nós, lendo a inscrição em pedra,
o velho e singelo ermitério que albergou o o Padre Arjurámos defender as honras de Maria,
Grupo de irmãos junto a Sta. Clara-a-Velha
ex-cónego regrante de Santo Agostinho, mindo de CarMãe de Deus, isenta de pecado por
Fernando de Bulhões, abria portas para valho, Guardião da comunidade de Santo sopas esperavam-nos. E, uma vez mais, singular privilégio e em atenção aos méritos
perante o espanto geral das pessoas que da paixão de seu Filho. Se a nossa presennos abrigar.
António-à-Sé, em Lisboa.
nessa hora agitada percorriam a cidade, ça no coração da cidade tinha espantado
Uma breve e profunda oração da manhã Terminado este momento de formação, me- metemos pés ao caminho.
a muitos, agora, no coração do saber, os
tinha sido preparada pelos irmãos da Pas- temos pés a caminho pelas ruas da cidade,
jovens estudantes mais se perguntavam de
toral Juvenil e Vocacional. No momento da por entre gente admirada e na azáfama da Seguimos depois viagem de autocarro até que arca do passado tinham saído aqueles
despedida deixámos, como recordação da vida. A caminho da Igreja do Mosteiro de ao convento de S. Francisco da Ponte, na que, alegres, caminhavam, ao som da venossa passagem, uma placa-medalha do Santa Cruz tivemos tempo para fazer uma margem esquerda do rio Mondego. É um lha «cabra» que está no alto da sua torre,
centenário entregue pelo nosso Frei Armin- breve paragem na Câmara Municipal de sóbrio e imponente edifício datado de 1602, por entre os edifícios do saber. Fazia lemdo nas mãos do Guardião da comunidade, Coimbra, onde fomos amavelmente rece- construído com as esmolas do povo cris- brar outros tempos em que o Seráfico Pai,
bidos pelo seu Pre- tão, que com a exclaustração foi convertido com mãos nas mangas e capuz na cabeça,
sidente, Dr. Carlos em fábrica de têxteis. Actualmente corre foi com seu confrade pregar pelas ruas da
Encarnação, a quem processo de negociações entre a Diocese, cidade.
fizemos chegar um para tomar conta do templo, e a Câmara
grande abraço do Municipal, que ainda não sabe bem que Já sol posto éramos recolhidos na nossa
destino dar a tão vasta e ampla construção. casa. Restou tempo para as palavras finais
nosso Provincial.
O apertado da hora e o tempo húmido, em- encorajadoras do nosso Ministro ProvinO tempo passava bora os céus nos tivessem brindado com cial, que foram escutadas com atenção e
apressado e era ne- radioso sol, impediram a visita ao claustro reverência, o balanço do dia e a inauguracessário descer até de sóbrio traço que é palco de obras de ção da biblioteca da casa com o nome de
à igreja, porque a recuperação. À nossa espera, no antigo “Biblioteca João Duns Escoto”.
hora da Missa apro- convento de S. Franximava-se. O aco- cisco, estava o nosso
lhimento por parte Ministro Provincial,
do Pároco, P.e An- Padre Vítor Melícias,
selmo, teve tanto chegado doutras pade simples como de ragens onde igualafectuoso, e por ele mente se celebraram
Recepção aos Irmãos na Camâra Municipal
nos veio também os Mártires. A partir
e esta brindou-nos com uma pequena mas uma saudação do Senhor Bispo que, com de então engrossou
muito simpática recordação antoniana.
pena sua, estava ausente de Coimbra. E as fileiras, para nosso
Dos Olivais o nosso autocarro levou-nos no lugar onde repousam e estão expos- contentamento e aleaté à Baixa da cidade, à sede da “Ordem tas as relíquias das nossas primícias, os gria. A visita foi breve
Franciscana Secular”, na Rua da Sofia, rua veneráveis mártires de Marrocos, e os ao convento onde,
com este nome por causa dos muitos co- corpos dos nossos fundadores da nação, numa das capelas
légios das Ordens Religiosas que lá havia, D. Afonso Henriques e seu filho D. San- laterais, há 350 anos,
entre os quais o de S. Boaventura, hoje cho, celebrou-se solene Eucaristia, pre- nasceu a fraternidaMomento da Eucaristia na Igreja de Santa Cruz
totalmente profanado e transformado em sidida pelo Vigário Provincial, revestido de da Ordem Terceicentro comercial e salas de escritórios. Ac- de rubros paramentos. “O objectivo não é ra. Maior tesouro nos
tualmente a OFS ocupa um antigo colégio pretender dizer que somos os melhores, esperava: Santa Clara-a-Velha.
No refeitório da comunidade esperava-nos
dos Carmelitas, a servir de Lar de Idosos, mas sim aceitar a loucura do Evangelho
um chazinho quente e uns bolinhos para a
espaço de encontro dos irmãos e celebra- e dos Mártires (…). Com a nossa simpli- Recebidos neste vetusto refúgio de Irmãs viagem. Era a hora de partir. A casa, onde
ção da Eucaristia diária na belíssima igreja. cidade e humildade queremos renovar o Clarissas, há ainda pouco tempo resgatado as portas estão sempre abertas a quem
Fomos recebidos pela irmã Isabel Jardim, dom deste carisma franciscano” - disse do lamaçal e das águas do «Bazófias», pu- venha por bem, voltou ao seu silêncio haMinistra local, e por mais alguns irmãos que na homilia. Findo o sagrado serviço ainda demos visitar tão preciosa jóia de arquitec- bitual, esperando ser mais vezes despernão podiam esconder a alegria de nos ver houve tempo para espreitar o magnífico tura e da história da presença do espírito tada por numerosa e alegre presença dos
ali reunidos. Depois, o Padre Manuel Mar- claustro e a Sala do Capítulo do antigo franciscano em Portugal. Dali, por causa irmãos.
ques Novo, Guardião do Convento francis- mosteiro.
das cheias, saíram as religiosas para funcano de Coimbra, brindou-nos entusiasti- Aproximava-se a hora do almoço e as dar o convento de Santa Clara-a-Nova,
Frei Gonçalo Figueiredo, OFM
Caríssimos leitores: As minhas saudações amigas, com votos de Paz e Bem.
Demos início a mais um tempo de Quaresma. Durante ela, vamos todos procurar acolher a mensagem do Papa Bento XVI, que nos propõe 3
práticas penitenciais muito queridas à tradição bíblica e cristã: a Oração, a Esmola e o Jejum. De acordo com as vossas possibilidades, confiamos
as «Missões Franciscanas» ao vosso cuidado, com a bênção de Deus, por Santo António.
Chegaram no início de Fevereiro a esta nossa residência franciscana de Leiria 3 Postulantes franciscanos vindos de Timor-Leste. Estão entre nós
para receberam formação franciscana e linguística. Ainda não foi possível apresentar uma foto deles, o que esperamos venha a acontecer no mês
de Abril.
Agradecemos a oferta que recebemos do grupo de Catequese do lugar do Grou, freguesia de Monte Redondo. A oferta reverteu para uma “Bolsa
de Estudos”. Uma vez mais, o nosso muito obrigado.
E, em conformidade com a intenção da Igreja proposta para este mês, rezemos «para que os bispos, os presbíteros, as pessoas consagradas e
os fiéis leigos da Igreja Católica na República Popular da China, à luz da Carta que lhes foi endereçada pelo Papa Bento XVI, se comprometam a
ser sinal e instrumento de unidade, de comunhão e de paz.».
Frei Vítor Rafael, OFM

