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Á f r i c a e m « p o n ta s de pé»
«Apesar de tudo quanto se escreveu, se disse e se filmou, África está ainda por descobrir, porque zelosa de seus segredos se esconde ao científico, al explorador, ao turista,
abrindo-se só a quem se aproxima dela para
a amar»

cultura africana que dá uma particular relevância às
relações interpessoais.
Nós sabemos que «encontrar» o outro é um caminho longo, que requer muita humildade e paciência.
É um caminho em subida. É o tipo de paciencia que
se requer quando empreendemos a apaixonante
aventura do encontro com o outro.

Quando falamos de África ou pensamos nela já
podemos ter na nossa imaginação muitas coisas e
também alguns preconceitos. Coisa que nos pode
suceder diante de qualquer tipo de realidade e, às
vezes, nos determina de modo negativo.
Recordo-me de quando estava a estudar portugués em Lisboa os irmãos me iam contando muitas coisas do povo africano. O peso e o valor destas narrações estavam no facto dos muitos anos
de vida missionária que eles tinham. Porém, tenho
muito presente também que um irmão me disse
que não viria com preconceitos. E isto é difícil para
todos.
Em primeiro lugar devemos ter em conta que África é um
continente imensamente grande, com 47 países e com uma
enorme variedade de tradições e culturas. Por isso, se pensarmos de outro modo, precisaremos de tempo e humildade
para a conhecer. O aproximar à cultura africana exige muito
porque é um «outro» totalmente desconhecido para nós e
com uma riqueza e variedade cultural inimaginável.

Eu sou um recém chegado a estas terras moçambicanas, no sul, de tradição cultural changano-chope.
Porém, vos posso testemunhar que o ter partilhado
um momento com uma «avó» que fala mais ronga
que português e ter contemplado o seu rosto marcado pelos sulcos do tempo, me permitiu intuir a importância desta reflexão que faço.

O modo mais sábio é começar por destruir ideias feitas ou
preconceitos e entrar em «pontas de pés» numa realidade
que não conhecemos! É bom que nos aproximemos com
vontade de aprender e partilhar.
A maneira mais concreta, real e respeitadora é a partir das
pessoas. Compreender África partindo do encontro com
os rostos e as histórias concretas corresponde à visão da

De igual modo celebrar a Eucaristia nas comunidades cristãs da periferia de Maputo me permite saborear o início deste encontro e seguramente me
vai transformando a vida. Porque só o encontro nos
transforma! Talvez esteja a começar a viver o que
afirmava antes de partir para cá: «África não necessita de mim, eu é que necessito de África».
Termino, dizendo a todos vós, que rezais pelos missionários, o nosso muito obrigado. Estamos unidos!

FORMAÇÃO MISSIONÁRIA PARA LEIGOS
Tiveram lugar no Convento de São
Francisco, em Leiria, de 6 a 8 de Março, as VI Jornadas de formação missionária para Leigos. Este encontro
foi a nível da Península Ibérica, o que
trouxe até nós um grupo significativo
de leigos de Espanha.
A tarde do dia 6 foi dedicada ao acolhimento, que se prolongou noite dentro, uma vez que alguns fizeram 12
horas de viagem para chegar até ao
Convento. Alguns dos participantes
chegaram só no dia seguinte, sobretudo os portugueses que trabalharam
até ao final do dia e outros que eram
vizinhos do Convento. Ao todo eram
55 participantes.

O dia 7, sábado, foi um dia cheio e intenso.
Depois da Oração da Manhã, em castelhano, e do pequeno almoço, pelas 9 horas,
o Ministro Provincial de Portugal deu as
«Boas Vindas» aos participantes. De seguida o Secretário do Ministro Geral, frei
Francisco Javier Arellano, apresentou o
tema: «A Ordem Franciscana e o missionário leigo».
Um dos desafios apresentados foi o de criar
mais espaços para a missão dos Leigos na
Ordem. Também apostar mais numa formação missionária em conjunto.
Antes do almoço, o Frei Vítor Rafael apresentou aspectos práticos da missão dos
leigos, salientando a necessidade de formação e de um acompanhamento persona-

lizado para se poder ver se de facto existe
uma verdadeira vocação missionária ou se
apenas se pretende resolver, algumas vezes, problemas afectivos. A necessidade
dos leigos serem católicos é também uma
das exigências, pois são também evangelizadores e não só feitores de serviços de
promoção humana.
Da parte da tarde, e antes de se dirigirem
ao Santuário de Fátima para celebrar a Eucaristia na Capelinha das Aparições, alguns
leigos deram o testemunho das suas experiências missionárias.
Após o jantar, houve um momento recreativo promovido conjuntamente pelos leigos
portugueses e espanhóis.
No domingo, dia 8, alguns dos leigos,
porque eram de longe, após a celebração da Eucaristia das 9.00 horas na
igreja do Convento com o povo, tiveram de partir. Os que ficaram, a seguir
ao almoço, rumaram até à vila da Nazaré, onde visitaram o Santuário e a
Praia.
Numa avaliação final, verificámos que
todos ficaram satisfeitos com mais este
encontro de formação, tão necessário
para que a missão dos leigos tenha
sucesso.
Para terminar, e a título de informação, comunicamos que este ano a
União Missionária Franciscana tem
um grupo de 11 leigos em acompanhamento, que se preparam para partir para Moçambique em Julho, Agosto
e Setembro.
MF

Frei Jorge Alberto Bender,OFM
Missionario em Moçambique

«Este é o dia que
o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.
Aleluia»
Desejemos aos nossos leitores, benfeitores e amigos,
uma Santa Pàscoa!
A Direcção
COMUNIDADE E VOCAÇÕES

Fica o relato de como o descobrir a vocação não pode estar dissociado de nos
descobrirmos em comunidade cristã. Em
Março, sob o tema “Francisco e a alegria
de seguir Jesus Cristo”, aconteceu o encontro entre os postulantes da Comunidade Vocacional e o grupo vocacional,
em Setúbal.
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S.PAULO (II parte)

São Paulo, esse desconhecido 2000
anos depois. Dando continuidade ao artigo do mês anterior, o Pe. Joaquim Carreira das Neves vem-nos dar a conhecer
S. Paulo, para que apreendamos hoje,
através do seu testemunho nas suas
cartas e escritos, a forma de nos tornarmos verdadeiros discipulos de Cristo.
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EDITORIAL
“Pusemos a nossa esperança
em Deus vivo” (1 Tm 4, 10)
Este é o título da Mensagem para o
“Dia Mundial da Juventude 2009”. O
Papa Bento XVI convida a não ceder
«à lógica do interesse egoísta», cultivando, pelo contrário, «o amor pelo
próximo» e colocando as capacidades humanas e profissionais “ao serviço do bem comum e da verdade”.
Não ceder à lógica do interesse egoísta
e às insídias da idolatria do dinheiro, dos
bens materiais, da carreira e do sucesso
que nada mais são que falsas utopias é este o convite lançado aos jovens pelo
Papa na Mensagem para o XXIV Dia Mundial da Juventude, que este ano se celebra
no dia 5 deste mês de Abril.
Onde ir buscar e manter viva no coração a
chama da esperança? – é a pergunta que
o Santo Padre faz aos jovens, sobretudo
na actual e difusa crise económica e social. Uma das principais consequências
do esquecimento de Deus é a evidente
sensação de sentir-se perdido, que marca
as sociedades, com aspectos de solidão e
violência, de insatisfação e perda de confiança, que muitas vezes acabam no desespero.
Bento XVI diz que a crise da esperança
atinge mais facilmente as jovens gerações
que, em contextos sócio-culturais privados
de certezas, de valores e de pontos de referência sólidos, se encontram a enfrentar
dificuldades que aparecem superiores às
suas forças.
As dificuldades de muitos jovens são muitas vezes - diz o Papa - consequência de
um vazio familiar, de opções educativas
que são permissivas ou de experiências
negativas ou até o encontro de mestres
que deixam muito a desejar.
A grande esperança está em Cristo - diz
Bento XVI: «É Ele a verdadeira esperança: Cristo que vive connosco e em nós e
que nos chama a participar na sua própria vida eterna. Se não estamos sozinhos, se Ele está connosco, aliás, se é
Ele o nosso presente e o nosso futuro,
por que temer? A esperança do cristão
é portanto desejar “o Reino dos céus e a
vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a confiança nas promessas de
Cristo e apoiando-nos, não nas nossas
forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo”».

QUE EVANGELIZAÇÃO, HOJE?
Dificuldades, obstáculos e esperanças para o futuro da
fraternidade e das missões: também a vida franciscana
com oito séculos de história tem necessidade de renovação.
Como se pode anunciar hoje o Evangelho numa linguagem que
seja compreensível? Como evangelizar uma mentalidade informatizada e uma sociedade globalizada? E como renovar as motivações interiores dos jovens?
Estas foram as questões que animaram o último Conselho Internacional para a Evangelização que recentemente se reuniu
em Taygatay, nas Filipinas, no qual participaram os delegados
das 13 Conferências Franciscanas presentes nos vários continentes.
A reflexão esteve centrada no
tema “A Fraternidade Evangelizadora”, que exprime a
característica franciscana de
viver e realizar a missão evangélica, com a especificação:
“Renovar as nossas motivações e o nosso modo de evangelizar hoje”, de forma a tentar
relançar e renovar as nossas
“fraternidades contemplativas
em missão”.
O Conselho tinha como objectivo partilhar as informações sobre o estado actual da
evangelização e de algumas
experiências mais significativas no âmbito específico da
evangelização franciscana e
sobre os desafios para o seu
desenvolvimento.
A Ordem Franciscana tem à sua responsabilidade 1.185 paróquias, onde trabalham 2.438 frades; 270 estabelecimentos
de ensino, onde trabalham 700 frades. Há 884 Frades Menores empenhados no trabalho pastoral em vários Santuários.
Outros trabalham como capelães em hospitais e cadeias, em
missões populares e nos meios da comunicação social. Cada
delegado ao Congresso apresentou as suas experiências
mais significativas da ‘nova ’ evangelização, que vão desde
experiências de contemplação ao trabalho com jovens em risco, desde o diálogo ecuménico ao diálogo inter-religioso.
Para além destas tímidas tentativas da presença e da missão
dos Frades Menores, constata-se que o trabalho da evangelização missionária feito em fraternidade é uma característica
franciscana que deve continuar a ser assumida e defendida.
Para reanimar uma consciência missionária forte e profunda,
o Conselho reflectiu sobre a importância de renovar os motivos que estão na base do empenho na evangelização missionária, que parecem ser sempre pouco gratificantes. Neste
sentido recordaram-se alguns aspectos do carisma franciscano que têm necessidade de ser revistos, revigorados, renovados e vividos com novo espírito, de maneira a poderem
renovar os missionários do Evangelho.
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O Conselho recordou a necessidade de nos deixarmos interpelar pelo mundo, pela Igreja, pelos leigos, adquirindo uma
atitude de “escuta
activa”. São importantes
também alguns critérios gerais,
como o de adaptar o
próprio modo de viver, de falar, de agir
e de programar comunitariamente.
E,
depois, ter sobretudo
a coragem e a audácia de iniciativas e de
fraternidades
diferentes: fraternidades
de mobilidade missionária (itinerantes,
populares…), as fraternidades inseridas
em realidades sociais
particulares, onde os
desafios da evangelização são muito fortes (nas franjas urbanas, com os migrantes, os movimentos populares, os grupos de minoria étnica, os
marginalizados, com os grupos que vivem a exclusão social e
religiosa), as fraternidades inter-provinciais e inter-franciscanas, com a abertura aos leigos, aos projectos de promoção
humana na defesa dos mais pobres e dos mais débeis.
Continua ainda a ser muito desejável o renovamento das tradicionais presenças (estabelecimentos de ensino, paróquias,
pastoral da saúde), procurando aperfeiçoar sempre a forma de
realizar o anúncio de maneiras diversificadas (encontros populares, contactos pessoais, formação bíblica, humana e cristã).
Para tudo isto é sempre útil usar os instrumentos de comunicação que a técnica oferece hoje à sociedade.
O Conselho Internacional para a Evangelização aprovou algumas propostas significativas que serão tidas em consideração
pelo Definitório Geral e pelo próximo Capítulo Geral, que se
reunirá de Maio a Junho de 2009 em Assis. Existe o projecto
de uma nova missão na Amazónia, o início de um Mestrado
em Evangelização na Universidade de Petrópolis (no Brasil) e
a abertura de alguns centros de formação missionária na América latina e na Ásia para preparar os futuros missionários.

Exmos Irmãos
Venho por este meio enviar o pagamento da assinatura do Jornal “Missões Franciscanas” relativo ao ano
de 2009. De momento não tenho
folha de rosto, mas espero que façam a minha identificação o melhor
possível.

Director e Chefe de Redacção: Vítor Manuel Gomes Rafael, ofm

Assinatura benfeitor € 10,00
Avulso
€   0,46

Por outro lado, pede-se aos Irmãos que “cresçam no sentido
da pertença à Família Franciscana e que se alimente o espírito de colaboração” com as Irmãs Clarissas, a OFS e outros
leigos.

Porto, 29 de Janeiro de 2009

Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Assinatura anual

O documento final do Conselho fala da importância de “viver o
dom da fé” numa mais profunda familiaridade com a Palavra de
Deus e com o Espírito Santo. Procure-se, pois, “viver os valores
franciscanos da missão” (formação, diálogo, justiça e paz, laicado franciscano) com um novo significado de “viver a fraternidade
na sua plenitude”. Um outro desafio é a afirmação do “primado da experiência”, a partir dos projectos reais, das iniciativas
concretas que são inspiradas e têm origem nos Documentos da
Ordem e em relação com o contexto real da vida concreta.
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Aprecio muito o vosso jornal e o destino que lhe dou é dá-lo a outros para
que também eles o possam apreciar.
É rico em inspiração e doutrinação.
Obrigada pelos belos testemunhos e
pela vossa palavra que é lida sempre
em alegria e esperado com ansiedade.

Texto de Frei Vincenzo Brocanelli
Tradução de Frei Álvaro Silva

Exmo. Sr. Director Jornal “Missões
Franciscanas”
Paz e Bem
Venho por este meio pagar a assinatura do Jornal “Missões Franciscanas”, que aprecio e gosto muito de
ler. Para além das suas mensagens,
mostra o trabalho dos Missionários
em terras de Missão, o que realmente é apaixonante e que deve ser ajudado e apreciado por todos nós.

Despeço-me com os meus melhores
cumprimentos e votos de sucesso.

O jornal tem-se mantido muito bom.
Sem mais, peço-lhe desculpas e
desejo muitas felicidades para si e
para quantos trabalham no jornal.
Termino com os meus respeitosos
cumprimentos e votos das maiores
bênçãos de Deus em plenitude.

Maria de Lurdes Fernandes Pontes

Júlia do Patrocínio F. Rodrigues
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Jornadas Franciscanas em Beja
“Seduzidos por Cristo: S. Paulo e S. Francisco de Assis”

Ao celebrar os 2000 anos do nascimento de S. Paulo e
os 800 anos da vocação franciscana, realizaram-se as
V Jornadas Franciscanas, de 3 a 7 de Março, no Centro Pastoral de Beja, por iniciativa da Fraternidade dos
Irmãozinhos de S. Francisco de Assis, com a colaboração do Centro de Franciscanismo, Companheiros do
Santíssimo Sacramento e Jovens Shemá’.

Ao longo destes dias, o Frei Daniel Teixeira e o Frei Luís
de Oliveira, da Ordem dos Frades Menores, procuraram

Participaram nestas Jornadas mais de uma centena de
pessoas, pertencentes a diferentes Movimentos da Diocese, bem como outros leigos, sacerdotes e consagrados.
A fé em Deus, no encontro pessoal com Jesus Cristo, é o
alicerce sobre o qual assenta todo o edifício cristão e franciscano, a força que lhe transmite vigor e actualidade.

Ao mesmo tempo que decorreram as Jornadas,
esteve patente uma exposição de trabalhos feitos
pelos alunos e professores das Escolas Secundárias de Diogo Gouveia e de Santiago Maior, e por
alguns particulares, a propósito da comemoração
dos oitocentos anos da vocação franciscana, isto
é, da aprovação da regra de S. Francisco de Assis
pela Igreja, em 1209.

S. Paulo e S. Francisco de Assis são os dois modelos de
identificação para a fé, escolhidos como objecto de reflexão durante as referidas Jornadas, pois ambos são marcantes na experiência de encontro com Jesus Cristo, que
ocupou o centro das suas atenções nas suas vidas.
Como não recordar as célebres palavras de S. Paulo
quando exclamava: “Para mim viver é Cristo!... Já não sou
eu que vivo, é Cristo que vive em mim”. Tal como também
sobre S. Francisco nos chegou o testemunho de um dos
seus biógrafos: “Toda a sua alma tinha sede de Cristo; a
Cristo votava não apenas o coração mas todo o corpo…
Que intimidades as suas com Jesus! Trazia Jesus no coração, Jesus nos lábios, Jesus nos ouvidos, Jesus nos olhos,
Jesus presente sempre em todos os seus membros!”.

ajudar os participantes nestas Jornadas a compreender
que o segredo da vida cristã e franciscana está em viver o
Cristianismo sob a forma de enamoramento com Cristo.
A formação cristã tem sido marcada pela preocupação
da observância dos mandamentos. O esquema mérito-recompensa é o que enformou o pensamento e a conduta
da maioria dos cristãos. Recentemente, procura-se despertar e valorizar a preocupação apostólica, antes mais

Amigos assinantes
Está na altura
Franciscanas».

orientada para o anúncio do Evangelho, e agora também
para os problemas humanitários, tais como a pobreza, a
justiça social, a paz... Mas permanece a pergunta:
Onde fica a pessoa de Jesus? Qual o verdadeiro
significado das conversões: um negócio (garantir o
futuro eterno ou a respeitabilidade social) ou uma
entrega? Certamente, é entrega quando alguém
descobre a Cristo e por Ele se apaixona. O amor
é o meio-vital do cristão, fonte do imperativo de
consciência que, naturalmente, o torna seguidor
de Cristo hoje e o compromete no testemunho do
Seu projecto.

de renovar a vossa assinatura do

«Missões

Em acção de graças pela vida dos dois santos evocados,
S. Paulo e S. Francisco, respectivamente em ambiente
de celebração do Ano Paulino e da Fundação da Ordem
Franciscana, concluíram-se as Jornadas com uma Solene Adoração ao Santíssimo, na Sé de Beja, estando presentes algumas centenas de pessoas.
Frei Daniel Teixeira, OFM
Centro de Franciscanismo

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?

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.

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.

800 Anos depois… Vamos recomeçar!
Promovido pela Equipa da Pastoral Juvenil Vocacional da OFM - Frei Moisés Semedo, Frei Paulo Brandão e Frei Pedro Santos - realizou-se no Convento
de Montariol, em Braga, de 16 a 18 de Fevereiro de
2009, o Congresso Vocacional Franciscano, que
contou com cerca de 100 participantes.

tas e um painel sobre O cuidado Pastoral das Vocações
Franciscanas, a partir da realidade das nossas Fraternidades, paróquias e movimentos – perspectivas e desafios
–, com a presença de: Fr. Massimo Fusareli, Frei Isidro
Lamelas, Fr. Jorge Marques da OFM e Ir. Maria Amélia da
Costa, FHIC.

A alegria de ser franciscano, tema do Congresso, via-se
estampada no rosto de todos! Na abertura, os Institutos da
Família Franciscana Portuguesa apresentaram a diversidade e o colorido dos seus Carismas.

A encerrar o Congresso Frei Moisés Lopes Semedo, OFM
apresentou a conferência subordinada ao tema Proposta
de uma leitura sobre o comportamento dos jovens, perante a inquietação vocacional e a realidade das nossas Fraternidades,

Foi visível e palpável a vivência do espírito do “Pobrezinho
de Assis”. De relevar, a Vigília de Oração, momento forte
de interioridade e contemplação da vocação franciscana,
dada como dom do alto.
A celebração da Eucaristia e a oração de Laudes, do dia
17, introduziram e deram sentido aos trabalhos, dedicados
essencialmente à Formação e ao Cuidado Pastoral das
Vocações. “O animador vocacional à luz dos desafios da
sociedade actual” e “Como acompanhar uma vocação em
situação de fragilidade psíquica-afectiva?” foram os temas
apresentados pelo Pe. Adrián Lopez, S.J., Director da Escola de Formadores de Salamanca.
O Frei Massimo Fusarelli, OFM, secretário geral para a
Formação da Ordem, falou sobre O perfil do animador vocacional como formador, à luz das “orientações para o cuidado pastoral das vocações (CPV) na OFM”.
Na parte da tarde houve um tempo de perguntas e respos-

O Ministro Provincial, Frei Vítor Melícias, concluiu, apresentando os grandes desafios do evento: Dar mais visibilidade ao Carisma e à Vida Religiosa Franciscana:
- através de testemunhos credíveis e apaixonados por
Cristo, a Quem propomos aos jovens na animação vocacional;
- da partilha da nossa experiência de Deus na Fraternidade em missão, como corpo apostólico e cor unum;
- ousando fazer a passagem do falar da Animação Vocacional à questão vital do cuidado da própria vocação à vida
pessoal e fraterna de qualidade, profundidade e ao empenho de profundas e quentes relações interpessoais.
E adiantou como frutos do Congresso:
- Iniciativas de Família e em Família.
- Acções conjuntas, partilha de carismas – Desafios da comunhão e da riqueza nas diferenças.
- A abertura e atenção aos “mundos” dos jovens como
também à leitura dos novos sinais deste tempo que pede

Frei Moisés durante a apresentação do seu tema

profetas de Esperança, profetas inteligentes, profetas determinados, criadores/geradores de uma cultura vocacional, ou seja, de uma cultura de vida.
Dispostos a responder aos desafios e a cuidar as sementes que darão os frutos desejados e saborosos, partimos
diferentes. Com mais clarividência, com mais sabedoria,
com a riqueza da partilha de vida.
Dispostos a nunca esquecer a máxima do Pai S. Francisco, antes de morrer: “Fiz a minha parte. Cabe-vos, agora,
fazer a vossa. Vamos começar de novo!”.
Dispostos a cantar com alma: Vamos começar de novo,
vamos começar outra vez a dar vida aos sonhos…porque…chegou a nossa vez!
Dois Congressistas
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BREVES APONTAMENTOS
DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA

Formas de diálogo inter-religioso
Existem várias formas de diálogo inter-religioso que se encontram ligadas umas às
outras e todas são importantes.
Em 1984 o Pontifício Conselho para o Diálogo
Inter-religioso emitiu um documento, Diálogo e
Missão, e que temos feito menção nas apresentações anteriores, onde nos apresenta as formas
de diálogo.
Aparece-nos em primeiro lugar o diálogo de vida.
Aqui, as pessoas procuram viver num espírito de
abertura como bons vizinhos, partilhando as suas
alegrias, os seus problemas e suas preocupações
humanas. Diz o Documento: «O diálogo é, acima
de tudo, um estilo de acção (vida), uma atitude
e um espírito que guia o comportamento. Implica
atenção, respeito e acolhimento para com o outro,
a quem se reconhece o espaço para a sua identidade pessoal, para as suas expressões, os seus
valores».

Como discípulos de Cristo, os cristãos, por força
da sua vocação cristã e humana, são chamados
a viver a sua vida quotidiana em diálogo, tanto se
encontrem em maioria como em minoria. Sabemos o quanto tem sido difícil dialogar em situações onde a Igreja se encontra em percentagem
inferior. Estamos a pensar nos países onde o Islão
é em maioria e o fundamentalismo bloqueia qualquer hipótese de diálogo. No entanto, é preciso
dialogar sempre com coragem e perseverança,
com fé e caridade fraterna. Só desta forma se podem alcançar alguns frutos, embora o tempo da
colheita seja reservado a Deus Pai (Cf. Act. 1,7).
O diálogo das obras assume um lugar importante
onde os cristãos, juntamente com os outros, procuram colaborar num desenvolvimento integral,
promoção humana e de libertação. As acções de
carácter humanitário, social, económico e político
orientam-se para a promoção das pessoas. A experiência de trabalho em terras de Moçambique
como professor ajudou-me a compreender este
tipo de diálogo. Na Escola da Catedral da Beira,
60% dos alunos eram muçulmanos de origem indiana (monhés). É de realçar o carácter amistoso
entre professores e familiares e a sua partilha (em
dinheiro) para ajuda dos mais pobres. A título particular seja-me permitido fazer referência ao conteúdo de um belo cartão, que acompanhava uma
lembrança a quando da minha despedida. Dizia o
seguinte: «Querido professor Frei Vítor. Com esta
pequena lembrança quero agradecer tudo o que
de bonito aprendi com o senhor. Uma boa viagem
e regresse logo que puder».
O diálogo significa enriquecimento recíproco. Os
interlocutores têm algo para dar e receber, procurando o respeito total do outro. Assim, abre-se
caminho a uma relação interpessoal em que cada
um dá o que há de melhor em si mesmo.
Quando os especialistas procuram aprofundar
a compreensão das suas heranças religiosas e

apreciar os valores espirituais uns dos outros,
abre-se caminho para o diálogo dos intercâmbios teológicos. Aqui, o cristão é chamado a ver
o homem religioso não cristãos, como alguém
que vive procurando escutar Deus na sua vida.
Esta forma de diálogo é útil para os cristãos pois
podem conhecer por dentro as outras religiões,
receber os seus valores e graças e, no confronto
com a novidade, purificar e enriquecer a própria
experiência religiosa. Estamos convencidos que
também pode ser útil aos não cristãos, que talvez
pela primeira vez contactam com a mensagem
de Jesus Cristo. Tenhamos também presente
que não muito longe no tempo o cristianismo e as
outras religiões em certos casos combateram-se,
às vezes de forma áspera, sem fazer um esforço
para se conhecerem, o que criou uma barreira
difícil de superar ainda hoje. Anos atrás disse
o saudoso Papa João Paulo II em Casablanca
(Marrocos), num encontro que teve com os jovens, disse o seguinte: «Cristãos e Muçulmanos,
nós somos geralmente mal compreendidos, e algumas vezes, no passado, nós nos opusemos e
esgotámo-nos em polémicas e em guerras. Eu creio
que Deus nos convida,
hoje, a mudar os nossos
velhos hábitos. Nós temos
de nos respeitar, e também
nos estimularmos uns aos
outros nas obras de bem
pelos caminhos de Deus».
Sem dúvida que esta é
uma das dificuldades que
o diálogo inter-religioso,
especialmente com os muçulmanos, deve afrontar.
Pelo diálogo vemos como
são diversas as vias que
conduzem à luz da fé.
O diálogo da experiência
religiosa é outra forma de
diálogo. Aqui as pessoas partilham as suas riquezas espirituais no que diz respeito à oração
e à contemplação, à fé e aos caminhos que buscam a Deus. Este tipo de diálogo torna-se enriquecimento recíproco e cooperação fecunda,
na promoção e preservação dos valores e dos
ideais espirituais mais altos do homem. É conveniente fazer notar que este nível de diálogo é
difícil, porque requer uma simpatia e acolhimento do outro e também uma capacidade de partilha a um nível mais profundo. Ou melhor, este
tipo de diálogo é retido por alguns como sendo
essencialmente penetrar no espírito daquele
com quem se dialoga e fazê-lo seu. Tenhamos
em conta em que medida é possível entrar na
experiência do outro e fazê-la sua, conservando
ao mesmo tempo intacta a própria fé? Julgamos
que a resposta não é simples de dar, uma vez
que é impossível viver em absoluto dois tipos de
fé. Esta forma de diálogo deve manter um nível
de intensidade compatível com a possibilidade
de manter integra a fé de origem, não aconteça
que o cristão ao aproximar-se tanto se converta
á fé do outro.
Quanto a nós, Cristãos, o nosso diálogo não
pode ser fraqueza nos compromissos com a fé
que professamos. Acreditamos que Jesus Cristo é o único redentor do homem e só n`Ele está
a salvação, o que nos leva a dizer como Pedro:
«Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens
palavras de vida eterna» (Jo. 6, 68).
Já ficou dito que as formas de diálogo estão ligadas umas às outras. Elas dizem respeito à libertação humana, desenvolvimento integral e justiça
social, bem como à cultura que em contacto com
o cristianismo pode ser posta em causa nalguns
dos seus valores. Face a isto, acreditamos num
diálogo atento que permite reconhecer e acolher
os valores culturais que respeitam a dignidade da
pessoa humana e o seu destino para Deus.
Frei Vítor Rafael, OFM

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.
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.

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



Abril - 2009

A CARIDADE SURPREENDE
Quantas vezes não somos surpreendidos
pela caridade e esta é vencedora sobre o
egoísmo. Apresento quatro casos que o
testemunham, dois deles caricatos, mas
elucidativos:
No tribunal de Valença, em tempos idos,
houve um julgamento de um homem, cujo
crime tinha sido “roubar” dois sacos de pinhas que existiam numa bouça e que, por
necessidade extrema, levara para a casa
da mãe. O dono das pinhas não teve compaixão e… pumba!…, tribunal.
- Sente-se o réu! – disse o juiz
- Não me chamo réu, o meu nome é Manuel
Rebelo, e não estou cansado”.
- Sente-se o réu! – de novo o juiz, colocando aspereza na voz.
-Já disse que não me chamo réu nem estou
cansado, mas sento-me”.
No meio da assembleia a mãe: - Ah, Nelinho, meu filho, juz ao nome, juz ao nome!
Desabafa o juiz: - Quem trouxe esta gentinha ao tribunal? Soltem o réu!
E a mãe, feliz, grita batendo palmas - Boa,
Nelinho, já ganhámos, já ganhámos!
Num segundo caso, foi a falta de caridade
de um juiz, que lhe resultou num incómodo. Com efeito, estava presente a tribunal,
como testemunha de um crime, um pescador, homem simples do mar, ignorante de
letras, mas sabido na arte da pesca:
- Sr. doutor juiz, queira desculpar, mas o
que é um delito? - perguntou o pescador.
- Mas que raio de homem é o senhor, que
não sabe o que é um delito? Delito é um
crime, um homicídio…- respondeu o juiz,
indignado e com uma enorme falta de caridade.
- Ah sr. doutor juiz, estava o assassino junto
à bitácula do navio quando…
- Espere, homem, que é uma bitácula?”perguntou o juiz
- Mas que raio de homem é o sr. doutor Juiz,
que não sabe o que é uma bitácula?
O terceiro exemplo conta como um proprietário permitia que um casal pobre e sem
terreno para apanhar lenha para a sua lareira levasse a lenha, garvalha (faúlha ou
caruma) do seu pinhal e o tojo para a capoeira das galinhas, que era a única criação
que tinha em casa. Isto durante uma boa
dúzia de anos. Ora, sucedeu que, um dia,

um incêndio, nos pinhais de uns vizinhos
que não consentiam nos seus terrenos este
acto de caridade, devastou inúmeros hectares e algumas habitações. Porém, a casa
do proprietário, que se abriu à caridade, foi
poupada, uma vez que, tendo a mata sido
limpa da lenha, faúlha e mesmo do mato
que a envolvia, se tornou mais fácil para os
populares controlarem as chamas, enquanto se aguardava a chegada dos bombeiros.
O último caso, acontecido nos Estados Unidos, conta como um juiz, não deixando de
cumprir a lei, castigou os verdadeiros culpados de um crime que estava a ser julgado. Com efeito, um homem, desempregado
e pobre, com cinco filhos, tinha sido preso
por ter roubado uma dúzia de pães numa
padaria. Foi levado perante o juiz que, confrontado com o facto, disse:
- O senhor fez mal em ter roubado, transgrediu a lei e apoderou-se do alheio e, por
isso, condeno-o a pagar cinquenta dólares
de multa. Paga a multa ou não sai em liberdade.
- Mas, sr. doutor juiz, se não tenho dinheiro para comprar pão para os meus filhos,
como posso pagar a multa? - indaga aflito
o réu.
Continuou o juiz: – Apliquei a lei, mas o
único culpado não é este homem, somos
todos nós. Foi toda a sociedade condenada neste julgamento porque é inadmissível
que ainda haja gente que precise de roubar
para matar a fome aos seus filhos. Trazer a
tribunal um homem que roubou uma dúzia
de pães para matar a fome aos filhos, embora tenha sido um acto de justiça, não deixou de ser, neste caso concreto, uma falta
de caridade. Todos temos culpa e condeno
todos a pagar cinquenta dólares cada um,
que serão entregues imediatamente ao réu.
Senhores guardas, ninguém sai deste tribunal sem pagar e eu coloco desde já a parte
que me cabe. Aqui estão os meus cinquenta dólares!
Com estes quatro exemplos fica demonstrado que a caridade, como pleno cumprimento da lei, desmascara a arrogância dos
soberbos e orgulhosos, recompensa os
generosos e abre o coração à justiça para
que esta nunca se sobreponha à caridade,
quando o amor é lei. Usemos de caridade
com os nossos irmãos, e o Deus das Misericórdias usará de caridade para connosco.
Frei José Dias de Lima, OFM
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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!

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
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

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.
Wadowice - Terra natal 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

Wadowice - Terra natal de João Paulo II

Artesanato de Lowicz - cortes de papel
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Encontro de Jovens
com o Crucifixo de São Damião

A Fraternidade de Acolhimento Juvenil
Vocacional [FRAJUVOC] em conjunto
com mais 150 jovens recebeu em Leiria,
no passado dia 28 de Fevereiro de 2009,
o «EuroCristo», réplica do Crucifixo de
S. Damião diante do qual Francisco escutou a voz íntima de Cristo: «Francisco,
vai e repara a minha casa, que como vês
está toda a cair», trazida pelos Irmãos
Fernando e Juan Carlos e mais 12 pessoas da Província Franciscana de Valência.

dos 800 anos da Ordem Franciscana, este
ano o Meeting realizar-se-á em Santiago
de Compostela, de 09 a 15 de Agosto. O
dia foi distribuído da seguinte maneira:
Pelas 09H00 foi o acolhimento e a distribuição pelas famílias de acolhimento [famílias
dos membros do grupo Juvenil Franciscano
«Poverello»]. Depois de um curto descanso voltam ao Convento de São Francisco
onde restabelecem forças à mesa e logo
se aprontam em direcção do Santuário de
Nossa Senhora de Fátima.

Quaresma. Seguiu-se a
Eucaristia
Vespertina,
pelas 19H30, presidida
pelo Ministro Provincial,
Frei Vítor José Melícias
Lopes, onde solenemente se realizou o acolhimento do «Eurocristo».
Depois da celebração
eucarística teve lugar um
jantar/convívio entre todos os jovens presentes.

Foi este o símbolo que a Ordem dos Frades Menores adoptou para os Encontros
dos Jovens Franciscanos da Europa [European Franciscan Meeting – Euroframe],
o qual vai acompanhando, como peregrino,
os jovens no país onde o mesmo Encontro
se realiza. Inserido na dinâmica celebrativa

De volta ao Convento, tempo para rezar e celebrar. Às 19H00 houve um
momento de oração de vésperas solenes dinamizada pelos seminaristas das
dioceses de Bragança-Miranda, Viseu,
Lamego e Guarda, que se encontravam
no Convento a realizar o seu Retiro de

Pelas 21H30 iniciou-se a vigília de oração diante do Crucifixo de São Damião
que se prolongou até às 23H00. Esta
foi um tempo de louvor e agradecimento ao Senhor por todos os benefícios
que nos tem concedido ao longo destes
oito séculos, pedindo-Lhe que «ilumine

CRISTIANISMO SINCERO
Apresento dois casos de vida - o falso e o verdadeiro
cristianismo…- e seremos julgados.
No declinar do dia, certo homem regressava a casa, no fim
de mais uma jornada de trabalho. Ao passar por um dos
bancos do jardim, que ficava mesmo em frente da sua casa, viu um
velhinho deitado que, por entre os
cartões que o cobriam, sorriu para
ele, com os poucos dentes que lhe
restavam. Incomodado com o que
viu, aquele trabalhador entrou em
casa e abordou a mulher:
- Olha aí da janela, mulher. Mesmo
em frente da nossa porta, no banco
do jardim, está um homem deitado e
coberto de cartões. Temos de fazer
alguma coisa!
- Ó homem, já lá está há mais de
duas horas. Não te preocupes que,
quando o frio apertar, ele vai para
casa. Essa gente não tem mais que
fazer…
- Há mais de duas horas?! Mas, com
este frio, valha-me Deus, mulher. E
agora começou a nevar. Não será
melhor que esta noite fique em nossa casa?
- Estás doido, homem?! Meter um estranho cá dentro…

BOLSAS

DE

ESTUDO

2 0 0 8 / 2 0 0 9

A

e d u c a ç ã o é a base da formaçã o de
u m p a í s , d e uma comunidade. Só com
u m a b o a f o r m ação de base religiosa te r e m o s h i p ót e 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 apoiar 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 mi ssão
franciscana.

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:…..............................................)

era o que nos faltava! Já te disse que, quando o frio apertar, ele vai para casa.
- Mas, ao menos, vamos levar-lhe uma refeição quente, é
o mínimo a fazer.
- Lá estás tu, homem, isso era pior ainda, porque se habituava e não nos largava a soleira da porta. Há-de ter filhos, família, alguém…uma
casa…
- E se não tiver família, nem casa, nem…
- Vá, homem, senta-te e come e não penses mais nisso, pois temos de rezar o terço, que hoje ainda não o fizemos, e olha,
até o podemos rezar para que Deus deite a
mão aos desgraçados como esse que está
no banco do jardim.
Já deitado na sua cama, depois de ter jantado e rezado com a mulher, aquele homem
não deixava de pensar no velho, deitado no
banco do jardim, e nas palavras da mulher:
“Não te preocupes, quando o frio apertar,
ele vai para casa!”. Depois da meia-noite,
levantou-se várias vezes e ia à janela na
esperança de ver o banco vazio, mas sempre o encontrava lá. Até que, pelas três da
manhã, vencido pelo cansaço e pelo sono,
adormeceu. Quando o relógio o despertou,
às sete da manhã, correu para a janela e, sentindo um arrepio por todo o seu corpo, reparou que o homem ainda lá

«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. 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.

FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:

«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.

UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
2401-801 LEIRIA

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).

o nosso coração, nos conceda uma fé
verdadeira e uma esperança firme», a
fim de discernirmos qual o caminho a
seguir segundo a Sua vontade. Numa
palavra, foi um tempo de oração diante
da imagem d’Aquele que é o motivo da
nossa alegria de sermos franciscanos.

FRAJUVOC

estava, debaixo dos cartões, cobertos de neve. Correu à cozinha, aqueceu um copo de leite no micro-ondas e arranjou
duas sandes de queijo, que levou ao mendigo. Ao chegar
junto dele, chamou-o, mas ele não respondia. Tocou-o, mas
ele não se mexia. Convidou-o a tomar o que lhe trazia, mas
ele já não reagiu. Destapou-o dos cartões e recuou impressionado. Aquele velhinho estava morto, tinha morrido de frio
naquela noite…
Esta é a tragédia do falso cristianismo, da oração pelos
que necessitam de ajuda, sem fazer nada por eles. Uma
fé sem obras que, como diz S. Tiago, é completamente
morta, pois S. João também atesta que é mentiroso aquele
que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu
irmão que vê.
O outro caso é de uma ternura impressionante.
Estava eu a preparar-me para celebrar a Eucaristia, numa
aldeia da diocese de Vila Real, quando um dos três acólitos, que não aparentava ter mais de onze anos, entrou,
olhou para a porta da entrada e, em lugar de subir para o
altar com os colegas, estranhamente, voltou à sacristia,
tirou a túnica e, saindo pela sacristia, colocou-se ao fundo
da porta, do lado de fora, em frente ao altar, ao lado de
um velhinho que estava sentado numa cadeira de rodas.
Confesso que me concentrei mais na estranha atitude da
criança do que no sacramento da Eucaristia e ansiava perguntar-lhe o porquê de tudo aquilo, sobretudo porque ficou
sujeito ao reparo de algumas pessoas, que fizeram carranca quando ele voltou para a sacristia, num gesto quase
colectivo de reprovação. Terminada a Santa Missa, desparamentei-me apressadamente para indagar o rapaz sobre
o motivo do seu gesto.
- Então, rapaz, porque preferiste estar na missa fora da
porta?! Ias acolitar e de repente sais e ficas à entrada e
depois vens comungar e trazes a comungar também aquele velhinho que estava na cadeira de rodas e voltas para o
mesmo sítio…
- Senhor padre, desculpe, não foi desconsideração, mas
não ia deixar o senhor António à porta da igreja como se
fosse um cachorro à porta do dono. Vim fazer-lhe companhia e quis ficar junto dele durante a missa para que não
se sentisse abandonado. Foi só isso, senhor padre, desculpe, mas o senhor tinha dois acólitos e este velhinho não
tinha ninguém ao lado dele.
- Mas, ele é da tua família?
- E precisava de ser, senhor padre, para que lhe fizesse
companhia?!
Ergui os olhos ao céu e lembrei-me das palavras do salmista: “Da boca das crianças e meninos de peito, Senhor,
sai um louvor que confunde os vossos adversários e reduz
ao silêncio os inimigos rebeldes”. Não que me sentisse um
adversário do Senhor ou um inimigo rebelde, naquele momento, mas que me vi reduzido ao silêncio pelas palavras
e pelo gesto daquela criança, isso é verdade. Ele não acolitou na Santa Missa ao lado do Padre, “alter Christus”, mas
acolitou ao lado de um doente, no qual se encontrava Cristo sofredor e abandonado. Ora, se o acólito é aquele que
serve ao altar, que grandeza o acolitado daquela criança,
não inferior ao acolitado daquelas que me colocaram as
alfaias litúrgicas no altar ou me lavaram as mãos ou, com a
patena, ampararam o Cristo caído em pequenas espécies.
Eis o verdadeiro cristianismo, que consiste tão somente
em nos acolitarmos uns aos outros porque a presença real
na Eucaristia só ganha sentido quando a única razão de
servir os outros não é outra senão a de nos identificarmos
com Ele no amor.
Frei José Dias de Lima, OFM
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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.

Rumo ao Capítulo Geral - 2009
Além do Relatório do Ministro Geral, os Freis capitulares são convocados a estudar também os Relatórios dos Presidentes das Conferências, que reúnem reflexões de várias
Entidades da Ordem em preparação ao Capítulo Geral. A partir de uma leitura sintética dos
Relatórios vários aspectos podem ser colhidos:
A dimensão evangelizadora de nosso carisma vem sendo vivida em maneiras diferentes, segundo as várias áreas geográficas e culturais. Em muitas áreas prevalece ainda
uma evangelização através de formas pastorais tradicionais; não faltam, porém, tentativas
significativas de Fraternidades “novas”, que vivem o anúncio através da inserção activa
em ambientes de pobreza, ou através do empenho de itinerância, como também com
tentativas de evangelização em novos areópagos e com aberturas na fronteira da “nova
evangelização”. Na área missionária é ainda muito apreciada a missão “ad gentes” e “inter gentes”, sublinha-se o valor da colaboração interprovincial e de inserção nos projectos
missionários da Ordem. No que se refere à presença nas áreas geográficas e culturais em
que os cristãos são minoria, há experiências significativas de fraternidade, que promovem
o diálogo fraterno entre fiéis de várias religiões.
No que se refere à recensão do Capítulo Geral – 2003, a contribuição principal, que
deu à vida das Fraternidades, foi a de impelir a elaboração de projectos da vida fraterna
que tenham como ojectivo a Fraternidade e como horizonte o anúncio, a evangelização
e missão. Do Capítulo extraordinário de 2006 foi apreciada, sobretudo, a proposta da
“Metodologia de Emaús”, adoptada também por muitas Entidades e Fraternidades por
ocasião dos Capítulos e Retiros, para facilitar uma leitura de fé da situação presente e
das escolhas a fazer à luz do Evangelho. Em geral, há certa resistência aos documentos
da Ordem, porque são muitos e porque exigem tempo de estudo e assimilação maior e a
serem partilhados, especialmente, ao nível local.
MF/FRATERNITAS

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

Ao celebrarmos os oitocentos anos
da Ordem Franciscana, este ano de
2009 é reservado, de uma maneira
particular, ao estudo e celebração
do Ano Vocacional Franciscano. A
abertura solene destas celebrações,
nesta Fraternidade de Setúbal, realizou-se no dia 11 de Janeiro p.p. sob
a presidência do Frei Vítor Melícias,
Ministro Provincial.

alegria de ser franciscano, à volta do
ideal e da pessoa de Francisco e no
seguimento de Jesus Cristo. Às 18
horas presidiu à Eucaristia comunitária, tomando contacto com os fiéis
que costumam frequentar a nossa
Capela. No final rezou a Oração pela
Vocação Franciscana, em que todos
participaram.

No dia 8, Domingo, pelas 11 horas,
na Eucaristia presidida pelo Frei Miguel, concelebraram o Frei Moisés
e Frei João Magalhães. Na homilia
o Frei Moisés começou por falar da
vocação de Abraão, particularizando
a necessidade da firmeza
e da decisão,
mesmo com
sacrifício das
coisas
que
nos são mais
queridas, que
não necessitamos de hipotecar, mas
devemos estar dispostos
a ir cada vez
mais longe.
Falando da
TransfiguraGrupo Vocacional com a Fraternidade de Setúbal
ção do Seneste futuro de incerteza e dúvida à nhor, apelou para a necessidade de
espera da semente que produza 100, brilharmos, sermos luz no meio dos
80, 60 ou ao menos 40 por um, inte- homens, sermos capazes de guardar
gra-se no âmbito destas celebrações um segredo vivendo-o intimamente
que se estendem a toda a Província sem necessidade de o desvendar.
Franciscana.
A caminhada longa da vocação, do
chamamento, que tantas vezes nos
O Grupo Vocacional foi recebido com pode até barulhar cá dentro, como a
o agrado e a alegria de quem recebe Pedro, Tiago e João. Da epístola de
um parente próximo. Chegaram no S. Paulo, enunciou que a razão está
dia 6 deste mês de Março. O progra- do nosso lado quando acreditamos
ma começou com uma “conversa à que Cristo morreu por nós, e mais
mesa do café” no salão da Ordem ainda ressuscitou, quando na nossa
Franciscana Secular, partilhando o vida diária somos capazes de testema: “FRANCISCO E A ALEGRIA temunhar a simplicidade, a alegria
DE SEGUIR JESUS CRISTO”. Após e necessidade da nossa vocação
a apresentação de um pequeno fil- franciscana, com todos os homens
me, seguiu-se a exposição do tema que nos rodeiam.
pelo Frei Moisés, que sublinhou a
importância da diferença de nos re- No final da Eucaristia o Frei Moisés
conhecermos como franciscanos, conviveu mais de perto, no adro da
variedade enriquecedora da diferen- Capela, com os que o tinham ouvido
ça. “O que é ser franciscano?...” foi e seguido de perto - e estão connostema de conversa com as pessoas co todos os Domingos - na visita a
presentes.
esta Fraternidade de Nª Sª dos Anjos
em Setúbal.
No dia 7 de manhã, foi tempo para o
Frei Moisés e os postulantes conhe- Ficámos com a sensação ingrata de
cerem melhor Setúbal e arredores. não sabermos, ao certo, quem é que
Às 13 horas, almoço em comunida- ficou a lucrar mais com esta visita,
de.
franciscanamente falando!
Frei Moisés, seja por caridade.
Às 15 horas, o Frei Moisés encontrouse com os Escuteiros, partilhando a
J. M. Gonçalves
A visita de dimensão pastoral e vocacional do Frei Moisés Semedo, com
os actuais postulantes da Comunidade vocacional e Juvenil da Província,
em quem põe os olhos assustados,

Encontro Nacional de 2009 dos Antigos Alunos
O “Encontro” nacional 2009 dos “Antigos Alunos Franciscanos” vai realizar-se em Montariol-Braga no dia 30 de Maio. Como é habitual, há
sempre um tema que anima o nosso convívio de irmãos, amigos e companheiros. Para este ano os Órgãos Sociais da nossa Associação escolheram o Centenário da Igreja do Convento de São Boaventura de
Montariol, que os Irmãos Franciscanos estão a celebrar. E, para nos falar
da sua bela história, o nosso convidado é o Frei Isidro Lamelas.
Aqui fica o Convite para que todos participem neste “Encontro”, que terá
o seguinte Programa:
10,00 horas - Acolhimento
10,30 horas - Eucaristia
11,30 horas - Sessão, com informações sobre a Vida da nossa Associação e a Peregrinação prevista de um grupo de antigos alunos e famílias
a Assis e Roma, no âmbito do encerramento dos 800 anos da OFM
12,00 horas - Comunicação pelo Frei Isidro Lamelas
13,00 horas - Almoço
Pela tarde, Passeio pela mata conventual e Convívio
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SÃO PAULO, ESSE DESCONHECIDO DOIS MIL ANOS DEPOIS
(II-PARTE)

PAULO E O SEU EVANGELHO
Vimos no primeiro artigo sobre São Paulo que o Apóstolo deve ser estudado e compreendido a partir das
suas sete Cartas autênticas, embora as cartas pseudo
paulinas, sobretudo 2 Tessalonicenses, Efésios e Colossenses, sejam também muito importantes porque
dependem, fundamentalmente, da “escola” paulina.
Vimos, ainda, que Paulo deve ter nascido em Giskala, na
Galileia, e que, ainda criança, foi levado para Tarso. Foi em
Tarso que estudou grego e hebraico. Tarso, sob a tutela
de Pompeu, em 67 a. C., tornou-se na capital da província
romana da Cilícia. Politicamente ficou célebre devido ao
encontro entre António e Cleópatra e, culturalmente, devido ao estóico Atenodoro, mestre do imperador Augusto,
razão por que, como dissemos, muitos historiadores pensam que a cidadania romana dos tarsenses se deve a este
acontecimento. E o simples facto da existência do filósofo estóico Atenodoro remete-nos para Tarso como cidade
de academias ou escolas de filosofia que rivalizavam com
Alexandria, Corinto, Atenas. Aliás, o historiador Estrabão
(que viveu entre o século primeiro a.C. e o século primeiro
d. C.), amigo de Cícero e Atenodoro, fala de Tarso, pátria
de filósofos, reitores e poetas, superior a Atenas e Alexandria (Geografia XIV, 5-5-15).

E Paulo devia sentir-se orgulhoso por ver na sua sinagoga
os “tementes a Deus”, isto é, os pagãos de elite que olhavam para o politeísmo como algo sem dignidade, inteligência e racionalidade. Eram atraídos pelo monoteísmo dos
judeus, mas sem partilharem da circuncisão e dos tabus
alimentares. Hoje em dia, pelas descobertas arqueológicas e dados literários históricos do tempo, sabemos que
estes “tementes a Deus” eram inumeráveis, de tal maneira que o exegeta John Dominic Crossan e o arqueólogo
Jonathan L. Reed lhes dedicam uma obra notável com o
fim de entenderem Paulo (tradução espanhola: En Busca
de Pablo. El Império de Roma y el Reino de Dios frente a
frente en una nueva visión de las palabras y el mundo del
apóstol de Jesús, Verbo Divino, Estella, 2006). Segundo
estes autores, Paulo dirigia-se, nas sinagogas, em primeiro lugar, a estes pagãos “tementes a Deus”. Conquistando-os a Jesus Cristo, abria uma grande brecha no mundo
ortodoxo judaico. Se os Actos dos Apóstolos apresentam
continuamente o mal-estar dos judeus da Ásia Menor, da
Macedónia e Acaia contra Paulo, deve-se, em primeiro lugar, a esta atitude e estratégia apostólica de Paulo.

Foi em Tarso que Paulo, em criança, frequentava a sinagoga judaica, falava o grego como língua universal do Império, falava o aramaico em família (se não tivesse nascido
em Israel falaria aramaico?) e lia o hebraico na sinagoga.
Tratando-se de uma sinagoga da diáspora, era natural que
o serviço religioso judaico, ao sábado, fosse de acordo
com a tradução grega dos Setenta, realizada em Alexandria (séculos II-I a. C.), e de acordo com a exegese judaica
do tempo, de tipo alegórico, influenciada pela respectiva
tradução grega e retórica grega e latina. A maneira como
Paulo escreve as suas cartas, em exortações catequéticas, defesas pessoais contra os judeo-cristãos e apresentação do “seu” Evangelho a judeus e pagãos, depende da
sua versatilidade em lidar com a retórica grega e com a
exegese judaica.
Muito se tem escrito sobre Atenas e Jerusalém, isto é, sobre filosofia como “via-de-salvação” ou “sentido-de-vida”
versus Lei de Moisés. Realmente, não é possível conciliar
os dois mundos culturais. Para os frequentadores da Academia de Tarso, os princípios básicos do sistema estóico
eram simples: “Tudo o que acontece está de acordo com a
vontade divina; a sabedoria consiste em aceitar esta verdade e, a virtude, em lutar para viver em harmonia com a
razão divina. Assim, os sábios limitam-se a suportar o que
lhes acontece. Todas as circunstâncias exteriores são indiferentes ou irrelevantes. Por conseguinte, é falta de virtude
protestar contra a dor, a pobreza, a injustiça ou a morte.
(…) E, uma vez que todos temos uma centelha de razão
divina [lembremos as ideias de Platão na caverna da existência], as distinções entre gregos e bárbaros, patrões e
escravos, não têm sentido: todos fazemos parte de uma irmandade universal” (Jerome O’Connor, Paulo, um homem
inquieto, um apóstolo insuperável, Paulinas, 2008, p. 23).
Como judeu, a viver na diáspora greco-romana, não podia
frequentar a Academia de Tarso, conviver com os amigos
greco-romanos, comer do que eles comiam. Os preceitos
mosaicos do kosher não lho permitiam. Ser judeu era o
mesmo que pertencer a um povo religioso único, espalhado pelo Império, com identidade de “exclusão”. Os judeus
eram, realmente, excluídos do universalismo da geografia
cultural greco-romana. Mas semelhante estatuto era, por
outro lado, o orgulho e o bilhete de identidade dos judeus.

É natural que Paulo olhasse a humanidade através de
várias lentes: a humanidade como fraternidade universal
através das lentes dos filósofos, sem barreiras de língua
e nação; a humanidade universal dos judeus espalhados
pelo império greco-romano, a partir dos “tementes a Deus”;
e, depois de cristão, a humanidade universal a conquistar
para a nova maneira de ver Deus em Cristo, sem a Lei de
Moisés como força centrípeta e centrífuga, mas com a Lei
do Evangelho, que em muitas passagens das suas cartas
se confunde com a Lei do Espírito, para quem não havia
grego nem judeu, circuncidado ou incircuncidado, pobre
ou rico, nobre ou plebeu, filósofo e intelectual ou iletrado.
É nesta confluência de culturas que Paulo prega o “seu”
Evangelho como alternativa a judeus e romanos. Nunca
devemos esquecer que os romanos também tinham o seu
destino universal de fraternidade, cultura e civilização,
mas, contrariamente a gregos filósofos e a judeus da Lei
de Moisés, alicerçavam esta fraternidade universal na “pax
romana” imposta pelas legiões e no culto aos seus imperadores como “filhos de Deus”. Não havia “pax romana” sem
uma maioria de escravos e uma minoria de cidadãos romanos. Paulo vai responder com outra tese, outro sistema,
diferente de judeus, gregos e romanos. O seu Evangelho
é fundamentado no Messias morto e ressuscitado. Quem
salva, traz a paz universal, é a fé neste Ressuscitado. O

simplesmente humano,
político e filosófico, não
tem poder, em absoluto, de responder aos
anseios da paz universal. O imanente não
pode responder às últimas interrogações da
metafísica. A racionalidade grega pára na soleira da porta do Transcendente. As legiões
romanas e o culto divino aos imperadores e
à cidade de Roma são
meros assomos e “arranjos” políticos. A salvação final e total deve partir do próprio Deus. E essa salvação acaba de aparecer na pessoa do Messias morto por
crucificação. A “quenose” de Jesus (Fl 2, 6-8: “Ele, que é
de condição divina, não considerou como uma usurpação
ser igual a Deus; no entanto, esvaziou-se [verbo kenaô]
a si mesmo, tomando a condição de servo…tornando-se
obediente até à morte e morte de cruz”) não é um falhanço
político-religioso, mas a metáfora maior do poder de Deus,
através do seu Filho, baseada no serviço e amor total por
judeus e não judeus. À racionalidade da Lei de Moisés,
dos filósofos gregos e das legiões romanas dos imperadores, Paulo responde com a resposta final do próprio Deus:
a paz e a liberdade não residem no orgulho humano, poder imperial sem escrúpulo, obras da Lei de Moisés que
excluem a maior parte da humanidade, sabedoria grega
puramente racional e noética, mas na vitória do Crucificado e Ressuscitado como manifestação gratuita do amor de
Deus. Foi nesta Cruz e Ressurreição que Paulo descobriu,
por experiência própria, o “seu” Evangelho de salvação/
justificação/redenção para toda a humanidade. Já não se
trata de leis, filosofias puramente racionais, imperialismo
político-militar, mas da causa de Deus e suas criaturas,
filhos e filhas, que começou com a criação, sempre em
evolução, atravessou-se com o monoteísmo do povo judaico e terminou na doação amorosa do Filho crucificado
e ressuscitado. Com a ressurreição, a morte foi vencida, o
mundo novo começou, a escatologia já entrou em acção.
Paulo descobre que a paz e a fraternidade universais residem na fé dos irmãos pelo irmão primeiro e último, o novo
Adão, o novo Moisés, o novo Homem (o “Ecce Homo” de
Pilatos), o novo Emmanuel (Deus-connosco). A salvação
não está numa filosofia, numa Lei, numa força político imperial, mas numa Pessoa, numa relação de fé do crente
com o Messias e Senhor dos céus e da terra. É este o
Evangelho de Paulo, a sua força maior, a razão de ser de
toda a sua vida, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas:
“Para mim viver é Cristo” (Fl 1, 21);
“Tudo quanto para mim era ganho, isso mesmo considerei
perda por causa de Cristo” (Fl 3, 7);
“Não é que já o tenha alcançado [a Jesus Cristo] ou seja
perfeito; mas corro, para ver se o alcanço, já que fui alcançado por Cristo Jesus” (Fl 3, 21);
“Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente
ou o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo
é de Deus” (1 Cor 3, 23);
“O nosso Evangelho não se apresentou a vós apenas
como uma simples palavra, mas também com poder e com
muito êxito pela acção do Espírito Santo” (1Ts 1, 5);
“Com efeito, faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por
mim anunciado, não o conheci à maneira humana; pois eu
não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por uma
revelação de Jesus Cristo”.
Pe. Joaquim Carreira das Neves, OFM.

Caros Leitores: Paz e Bem.
É com grande alegria que vos venho saudar. Esta alegria é redobrada, pois celebramos a Páscoa do Senhor.
Na Vigília Pascal estarei em Leiria, no Convento de S. Francisco. Aí, na Grande Vigília, vou ter presentes todos vós, que nos acompanhais
mensalmente através deste jornal. Desejo que a Páscoa seja para todos um reencontro com Deus na alegria de sermos novas criaturas
em Cristo.
E para este mês é proposta a seguinte intenção missionária: «Para que os cristãos, que actuam nos territórios em que as condições dos
pobres, dos fracos, das mulheres e das crianças são mais trágicas, sejam sinal de esperança, graças ao seu corajoso testemunho do
Evangelho da solidariedade e do amor».
Para todos, SANTA PÁSCOA!
Frei Vítor Rafael, OFM

