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CICATRIZES DE MÃE
Algumas crianças de nove anos, no final de mais uma manhã de aulas, a caminho de casa, iam conversando sobre
suas mães. Um deles, porém, virando-se para o Ricardo,
disse-lhe, em tom de desprezo:
- A tua mãe é feia! Aquela cicatriz horrível que tem na
cara!
Na verdade, a mãe do Ricardo, quando aparecia na
escola, impressionava todas as crianças. O seu rosto,
realmente, estava muito marcado por uma enorme cicatriz a todo o comprimento da cara, no lado esquerdo.
Ricardo, ao ouvir o que o colega disse sobre a sua mãe,
desatou a correr, chegou a casa, passou diante da mãe
e, sem a cumprimentar, deitou-se na cama, a chorar. A
mãe, preocupada, entrou no quarto e sentou-se ao lado
do filho.
- Meu filho, porque não me deste um beijo quando chegaste, como era costume? Estás zangado comigo?
- Vai-te embora, mãe, que és feia! Essa cara horrível,
essas mãos horríveis ...
- Meu filho, meu filho! Tens razão, eu sou feia e as minhas
mãos são horríveis. Mas vou dizer-te porquê. Quando tu
tinhas dois aninhos de idade, eu fui ajudar uma vizinha
para ganhar o pão para nós. Alguém me foi dizer que a
minha casa estava em chamas. Eu corri quanto pude.
Os bombeiros já lá estavam apagando o fogo, mas não
se atreviam a entrar. Eu ouvia-te a chorar lá dentro e
rompi por entre as chamas. Subi as escadas, que já ardiam, e fui direita ao berço onde te encontravas. Enrolei-te nos cobertores e saí o mais depressa que pude.
Ao descer as escadas, uma trave ia cair sobre ti e eu
defendi-te com as minhas costas, tendo-me um prego
da trave, em brasa, rasgado a minha cara. Quando te
entreguei na mão dos bombeiros, as minhas mãos estavam queimadas, os meu cabelos ardidos e a minha cara
com esta enorme cicatriz. Meu filho, desculpa, nunca
te quis dizer isto, mas não quero perder o teu amor. Foi
para te salvar que fiquei no estado em que estou, que
tenho as cicatrizes que tenho. Preferi a tua vida e prefiro mil vezes a tua vida à beleza da minha cara. Preferi e
prefiro mil vezes usar esta peruca do que te ter perdido,
meu querido filho.
Depois de lhe dar um beijo furtivo, retirou-se. Porém, mal
tinha chegado à porta, o filho correu a abraçá-la e disselhe: - Mãezinha, desculpa! Eu gosto muito de ti!
Nesta história verídica, quero prestar homenagem às cicatrizes das nossas mães, cicatrizes no corpo e na alma,
que lhes deixamos, pela entrega com que se deram a
nós. De facto, quem pode descrever a sublime grandeza

Na sua fragilidade materna, agiganta-se para defender o filho, mesmo que tenha que passar pelo fogo, sujeita a ficar
sem a vida, ou marcada por milhões de cicatrizes, contanto que salve a vida do seu rebento. Num meigo murmúrio
de beijos e numa doce balada de enlevos, acolhe o filho;
intemerata, permanece diante dos perigos que o cercam;
meiga nas enfermidades que o acabrunham; corajosa nos
infortúnios que o perseguem; compadecente nos delitos
que comete; espalhando alívio nas suas mágoas, alívio
nas suas tristezas, ânimo nas suas lágrimas; coragem na
sua resignação. E com que ternura desvendou os mistérios
ao filho, que levava no seu colo, quando foi à comunhão:
“Minha mãe, que era aquilo que deu o senhor abade, vestido de branco, à grade?...”
“Fala baixinho, menino…estás na mesa do Senhor. Silêncio…reza…fervor…”
“Mas tu, ó mãe, diz-me o que era? Tão bonita parecias,
quando alegre recebias aquela coisinha branca”.
“Filho, aquilo era Jesus! Quis ficar prisioneiro no alvo pão
que abençoou…e tu cuidas que ele dorme?... Não, lindo
infante, desperto vela a cada instante por todos, por mim e
por ti e d`amor vive preso ali!...”
E agora pergunto eu:
Existe mais alguém,
Com valor superior
Ao da tua própria mãe?

do amor de mãe? Nem o poeta com as marcas da sua
fantasia; nem o pintor com a capacidade imaginativa das
suas mãos; nem o cantor com as melodias mais formosas.
Quem será o filho ingrato que se atreve a esquecer as lágrimas que sua mãe chorou, os sacrifícios que a sua mãe
passou ou os conselhos que a sua mãe lhe deu?
Mãe! Expressão de sublimes sentimentos nas agruras da
vida. Mãe! Manancial de virtudes no sacerdócio familiar.
Mãe! Fonte de misericórdia, de consolação e de afectos.
Mãe! Sentinela, no campo de batalha; vigia, nos momentos de perigo; providência, nos momentos de necessidade
e conforto nas sombras da solidão. Sim, mãe! Ninguém
te rivaliza em sacrifícios; ninguém supera o teu amor;
ninguém te excede nas tribulações e ninguém te imita na
grandeza das dores. Mãe! Palavra majestosa como a vastidão dos mares; meiga como o ciciar de uma brisa; bela
como o surgir da aurora; forte como o ribombar do trovão;
mais perfumada que todos os perfumes; mais sonora que
a mais bela melodia e mais fascinante que o brilho das
estrelas ou a grandeza do Universo.

Tenham valor as pérolas
E tudo o que o mundo contém,
Mas há valor mais precioso
Que as cicatrizes da mãe?
Frei José Dias de Lima OFM

Mês de Maio,
Mês de Maria,
Mês das Mães
É no colo da Mãe que se encontra
amparo nos perigos
e consolo nas tristezas.
Foi no colo da Mãe que Jesus quis
aprender a ser Homem.
Foi no colo de sua Mãe que Ele se
preparou para salvar a humanidade

Festa das Missões Franciscanas em Leiria
A Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana vai promover no próximo dia 7 de Junho,
no Convento de S. Francisco, em Leiria, a Festa das Missões Franciscanas.
Este Encontro tem como objectivo dar a conhecer o trabalho missionário dos Franciscanos, bem como proporcionar um momento de formação, esclarecimento e convívio fraterno entre os Zeladores e Zeladoras, Benfeitores e Amigos das Missões.
O Encontro terá da parte da manhã um momento de formação (Conferência) e uma Eucaristia. Depois do almoço fraterno e partilhado
(cada pessoa pode trazer “alguma coisa” para colocar em comum)
por volta das 13 horas (altura em que esperamos ter as sardinhas,
as febras e o caldo-verde a fazer parte da ementa), seguir-se-á um
momento recreativo e de convívio. Para que tudo aconteça sem
percalços, estamos já a fazer os devidos contactos.
Agradecemos que, logo que possível, nos vão informando da vossa vinda, a fim de tudo organizarmos, tanto no que se refere ao
espaço como ao almoço.
Desde já fica o convite. Não deixeis de na vossa agenda anotar
este dia a fim de, todos juntos, vivermos um momento de alegria
fraterna em prol da Missões.

Nos sacrifícios e nos afectos,
Na entrega e no amor,
Digam lá o que disserem
Ninguém lhe é superior!

800 Anos de Franciscanismo
A cidade de Torres Vedras acolheu
Jornada celebrativa dos 800 anos da
fundação da Ordem Franciscana. Várias iniciativas preencheram o dia 21
de Março, como nos relatam notícias
enviadas do Convento de Varatojo
Página 3

Horário

09,30 – Acolhimento
10,00 – Momento formativo
11,30 – Intervalo
12,00 – Eucaristia
13,00 – Almoço fraterno
15,00 – Momento recreativo
(Rancho Folclórico de Molianos)
18,00 – Despedida (ou quando desejarem)

Projecto Auto sustentáveis
«Vamos pescar»
Com o objectivo de gerar uma actividade que possa trazer recursos de
auto-sustento, «Vamos pescar» é um
projecto que merece a nossa particular atenção. Frei Jorge Bender, missionário em Moçambique, faz a sua
apresentação
Página 7
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EDITORIAL
«Quão bela és, ó Mãe Imaculada!
Vestes de sol antes que a luz desponte,
Calcas aos pés a lua enamorada,
Estrelas mil coroam Tua fronte»
Os Cristãos dedicam o mês de Maio a
Nossa Senhora. Maria é a formosa, a mãe
de Cristo, mãe de Deus e mãe nossa.
Nas casas e nas igrejas ainda ornadas da
brancura pascal, Maria Santíssima é glorificada com ternura neste mês. Esta religiosidade popular torna cada mês de Maio
um tempo de reflexão sobre as virtudes de
Nossa Senhora.
«Nas páginas do Evangelho admiramos
os testemunhos de tão sublime harmonia.
Maria, logo que obteve a certeza pela voz
do Anjo Gabriel que Deus a elegia para
Mãe do seu Filho Unigénito, sem qualquer
hesitação, deu o seu consentimento para
uma obra na qual teria de empregar todas
as energias da sua frágil natureza, declarando: «Eis a Serva do Senhor, faça-se
em mim segundo a tua palavra» (Lc 1,38).
Desde esse momento, Ela consagrou-se
inteiramente ao serviço, não apenas do
Pai Celeste e do Verbo Encarnado, tornado seu Filho, mas também de todo o
género humano, pois compreendeu bem
que Jesus, além de salvar o Seu povo
da escravidão do pecado, seria o Rei de
um Reino messiânico, universal e eterno
(cfr. Mc 1,21; Lc 1,33)» (Paulo VI, Signum
Magnum, 5).
Maio é também o mês em que se celebra a
Ascensão de Jesus. Quarenta dias depois
da Ressurreição, a Igreja celebra a Ascensão do Senhor aos Céus. A Ascensão
é o ponto de partida para começarmos a
ser testemunhas e anunciadores de Cristo que foi exaltado e voltou ao Pai. Jesus
deixa o mandato: «Ide por todo o mundo e
proclamai a Boa Nova a toda a criatura».
Jesus Glorificado continua a estar presente no mundo por meio da sua acção nos
que crêem na sua palavra e deixam que o
seu Espírito actue no seu interior. A subida gloriosa ao Céu não é o fim da sua presença entre nós, bem o sabemos, mas é
o começo de uma nova forma de estar no
mundo. A sua presença acompanha a vida
missionária da Igreja. A sua promessa foi
bem clara: «Eis que estou convosco todos
os dias até à consumação dos séculos».
Como membros da Igreja, cada um de nós
é chamado por vocação particular a cumprir a própria missão. Os apóstolos não
ficaram parados a olhar o céu. Voltaram
para casa e, depois de receberem o Espírito Santo, partiram destemidos, a todos
anunciado a Boa-Nova.

BREVES APONTAMENTOS DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA
Dando seguimento à apresentação feita do número anterior,
abordamos agora as disposições que entendemos serem
necessárias para que o diálogo possa dar frutos entre as
duas partes.

Disposição para que o diálogo dê frutos
O diálogo entre cristãos e não cristãos requer, antes de mais,
uma atitude de equilíbrio. Seria prejudicial uma atitude demasiado ingénua bem como uma crítica exagerada.
A disposição de abertura e acolhimento recíproco, a vontade de
um empenhamento, em ambas as partes, ao serviço da verdade, e a prontidão interior de se deixar transformar, são as disposições que mais favorecem um entendimento equilibrado.
Seria errado pensar que, para entrar em diálogo, cada parte teria que pôr de lado as suas convicções religiosas. A verdadeira
sinceridade do diálogo
inter-religioso
exige
que se entre nele com
a integridade da própria fé.
Quanto a nós, que
acreditamos que Jesus
Cristo, enviado pelo
Pai, é o mediador e a
plenitude da revelação
(Cf. Ef 1, 3-14), não
nos devemos esquecer que Deus também
se manifestou àqueles
que seguem outras religiões e O procuram
em verdade. Desta forma, também eles são
chamados a considerar
os valores religiosos
dos outros, abrindo-se
à verdade.
Embora a plenitude da verdade tenha vindo por Jesus Cristo como Ele próprio disse: «Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida»
(Jo 14, 6) -, os cristãos não podem garantir que já assimilaram
de forma plena essa verdade. O conhecimento da verdade exige disposição prévia para nos deixarmos possuir pela pessoa de
Jesus: «Praticando a verdade, cresceremos em todas as coisas
pela caridade n`Aquele que é a Cabeça, o Cristo» (Ef 4, 15).
O caminho que leva ao conhecimento da verdade aparece-nos,
portanto, como um processo contínuo e sem fim. Embora mantendo intacta a sua identidade, os cristãos devem estar dispos-

DA BOCA DAS CRIANÇAS VÊM
GRANDES LIÇÕES!
Na Sexta-feira Santa, no final das celebrações, um miúdo dos seus 9 ou
10 anos de idade, que frequenta o
ATL onde sou animador, vem a correr
ter comigo... E, com o espírito que lhe
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tos a aprender e a receber dos outros e, por intermédio deles,
os valores positivos das suas tradições. Assim, o diálogo ajudálos-á a vencer certos preconceitos, a rever ideias preconcebidas
e, por vezes, levá-los-á a compreender e aceitar que seja purificada a sua fé.
Se os cristãos cultivarem esta abertura, ser-lhes-á possível receber ricas recompensas. O diálogo produzirá frutos no Espírito,
a sua fé tornar-se-á mais profunda, abrir-se-á a novas dimensões. Na Encíclica “Missão do Redentor”, João Pulo II dizia no
número 56: «As outras religiões constituem um desafio positivo
para a Igreja: estimulam-na efectivamente quer a descobrir e a
reconhecer os sinais da presença de Cristo e da acção do Espírito, quer a aprofundar a própria identidade e a testemunhar a
integridade da revelação, da qual é depositária para o bem de
todos».
O diálogo dará frutos quando cada parte se dispuser a amar o
outro sem o constranger ou limitar. Marco I. Rupnik, nosso
professor em Roma e que nos
alegrou com o mosaico belíssimo da Igreja da Santíssima
Trindade, no Santuário de Fátima, do qual é responsável,
disse no seu livro «A coragem
do diálogo crítico com a cultura de hoje», Ed. Lipa, Roma,
1995: «O nosso diálogo nasce portanto daquele conhecimento do coração que é capaz
de abraçar, de fazer sentir um
verdadeiro reconhecimento
(do outro) e ao mesmo tempo
de falar livremente. Se estamos no caminho da fé, estamos portanto em condições
de amar. E, se estamos em
condições de amar, isto é dito
pelos outros. Então o diálogo
nasce. Se não se tem amor e
não se entra na sua lógica, o diálogo é uma coisa formal, talvez academicamente interessante, mas que certamente não
fecunda e não prepara o caminho ao Senhor».
O amor é, portanto, a alma do diálogo. Fazemos esta afirmação porque acreditamos que o verdadeiro e perfeito diálogo é
aquele que leva o selo do amor. A abertura interior ao outro,
acompanhada de oração, e a destruição de barreiras que se
foram construindo ao longo dos tempos serão uma das disposições mais fecundas e produtivas.

é característico, abraça-me com força e diz-me: “Olha... eu sei que é
só amanhã que fazes anos... Mas,
como não vou estar contigo, quis
abraçar-te hoje e dar-te os parabéns! Tá? Dizem que dá azar dizer
isto antes, mas oh! o mais importante é o amor!”
Esta criança, em plena Sexta-Feira
Santa, em dia de silêncio e recolhimento, com uma alegria simples,
acabou por me dar uma grande lição
de amor e simplicidade de afecto!
É que o mais importante é o amor!
Fartinho de ouvir isto... de ler... de
pregar até! Mas tão poucas vezes,
e sendo no dia que era, teve e fez
tanto sentido em mim!
De facto, que importa o silêncio...
o recolhimento... Que importam as
campainhas, o incenso... Que importa beijar a Cruz... Que importa
tudo isto? Se não houver aquilo que
é mais importante: o amor!
Porque tudo o que o Senhor fez até
ao último suspiro foi com amor, por
amor! “Eu estarei sempre contigo!
Porque te amo com amor eterno!

Frei Vítor Rafael, OFM

Amo-te! E tu amas-me?”
Com que espírito adoramos a Cruz?
Com que força gritamos Aleluia?
Com um espírito meramente devoto,
tradicionalista?
Ou com uma força de amor, de uma
vida nova, renovada?
Amamos o que fazemos e participamos? Ou amamos aquilo pelo qual
fazemos o que fazemos?
A Páscoa é uma grande lição de
amor!
Amor na morte e um amor renovado
na ressurreição!
Alegria! Aleluia! Não está aqui!
Ressuscitou!
Amor! Vida Nova para todos!
Por incrível que possa parecer... foi a
simplicidade do gesto daquela criança que me ajudou a olhar esta Páscoa com outros olhos!
“O mais importante é o amor!”
Alegria!
Carlos Morais
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800 ANOS DE FRANCISCANISMO
Torre Vedras soube acolher Mensagem
Varatojo, o Convento mais antigo de Portugal onde ainda palpita o coração do ”Pobrezinho de Assis”, com sua
mensagem de Paz e Bem, não podia ficar indiferente às celebrações que por toda a parte se vão realizando a
nível de Família Franciscana, numa tentativa de renovação interior, de harmonia com o espírito que informou os
frades da primeira hora.

da a algumas figuras franciscanas naturais desta região
que muito fizeram pela expansão do Franciscanismo em
Portugal, devido ao cargo que ocuparam nas estruturas
da Ordem.
E estávamos chegados à parte final desta Jornada Franciscana vivida nesta capital do oeste estremenho. Da Igreja da Misericórdia organizou-se o cortejo litúrgico para a
Igreja da Graça, onde seria celebrada solene Eucaristia de
Acção de Graças, sob a presidência de Fr. Vítor Melícias,
Ministro Provincial dos Franciscanos Portugueses, e concelebrada por vários sacerdotes da Ordem e pelo Pároco,
P. Joaquim Pedro. Durante o trajecto, mesmo em frente do
Hotel Império, houve a largada de centenas de balões, na
sua quase totalidade de cor branca, a indicar a paz que
deveria ser levada aos quatro cantos do mundo, para que
o ódio desse lugar ao amor; a ofensa, ao perdão; a discórdia, à união…
O templo sagrado estava repleto de cristãos. Agora era
o momento ideal para agradecer ao Senhor a vocação
que deu aos filhos do “Pobrezinho de Assis” e pedirLhe para que sejam sempre fiéis à mensagem de seu
santo Fundador. Na altura própria, após a proclamação
do Evangelho, Frei Vítor a todos dirigiu a palavra neste
domingo “Laetare”, o domingo da Alegria, a condizer
com os sentimentos de júbilo que inundavam o coração de toda a Família Franciscana neste ano jubilar
em que, através destas celebrações festivas, deseja
mergulhar nas origens da sua vocação de amor a toda
a humanidade, em comunhão com toda a criação.

A seu devido tempo a Fraternidade reuniu forças e gizou
Programa adequado, e talvez um bocadinho ousado…, e
lançou mãos à obra, com actividades repartidas por dois
dias: 21 de Março e 17 de Abril.
No dia 21 de Março as actividades centraram-se na cidade de Torres Vedras. Desde bem cedo, em certas zonas
mais frequentadas da cidade, começou a haver um movimento desusado, fora do vulgar. Eram crianças e jovens,
alguns deles vestidos de forma estranha, com atitudes
estranhas, com ofertas estranhas, a interpelar as pessoas que passavam pelas ruas mais movimentadas àquela
hora. Tinham estabelecido “arraiais” à porta da Igreja da
Misericórdia, com 2 tendas: uma onde, de vez em quando, se recolhiam pequeninos grupos em oração e outra
que fornecia a literatura indispensável relacionada com o
evento que se estava a desenrolar na cidade.
Mas voltemos às crianças estranhas que deambulavam
pelas ruas. Eram crianças do “Centro Infantil da Sagrada
Família” (de Varatojo) e da Catequese. E eram os jovens
da JUFRA. Todos irmanados pelos mesmos sentimentos e empenhados em transmitir a mesma mensagem,
numa tentativa de levar os transeuntes a fazer breve
paragem ou simplesmente a pegarem numa folha interpelativa com alguma frase do “Cântico das Criaturas”. E
pelas ruas lá se viam representações com o “Irmão Sol”
e a “Irmã Lua” e a “Irmã Água” e o “Irmão Fogo” e não
sei que mais, transmitida por técnicas que só os Jovens
de hoje conseguem imaginar. E as crianças pareciam as
avezinhas, chegadas em qualquer revoada da Primavera
que tinha ainda poucas horas neste ano de 2009. E por
aqui e por ali deambulava um ou outro frade, metido no
seu burel castanho, a dizer que os Franciscanos viviam
lá na encosta do monte, mas do outro lado, mas que também descem à cidade a pregar o Evangelho do Senhor
Jesus.
Foi uma manhã primaveril radiosa, a lembrar a “Primavera da Vocação Franciscana” quando há 800 anos o
Pai Francisco traçara orientações concretas de garantia
para um futuro risonho que leva já 800 anos de vida.
Para a parte da tarde o Programa era diferente. Tudo
recomeçou, em palco previamente preparado pela Câmara, pelas 15.30 horas, com a presença de um pequeno grupo de utentes do “Lar de S. Francisco”, que
tinham descido lá do alto e queriam também participar
na Festa realizada na planície. Sob a orientação da Dra.
Carla cantaram algumas canções de sabor franciscano,
através das quais quiseram dizer que também eles estavam em comunhão com todos os outros que estavam
em festa.
E o programa continuou, agora na Igreja da Misericórdia, ali a dois passos do Hotel Império onde há instantes

havia actuado o Coro do Lar de S. Francisco. Após breve saudação pelo Guardião do Convento de Varatojo, o
Grupo Coral LAUS DEO, de Lisboa, superiormente orientado pela Dra. Idalete Giga, deu início ao seu magnífico Programa, que se prolongou por cerca de 45 minutos, sempre
com aquele sabor gregoriano que nos transporta às alturas
e que agradou em pleno.
No final, o Ministro Provincial dos Franciscanos Portugueses, Frei Vítor Melícias Lopes, fez entrega de singela, mas
significativa lembrança ao Grupo e fez a apresentação, em
duas pinceladas, de Frei David de Azevedo, sobejamente
conhecido de todos os presentes, que tinha ao seu cuidado
a Conferência subordinada ao
tema “Franciscanos no Oeste”.
Fr. David apresentou seu trabalho duma maneira viva e
atraente, sendo suas palavras
acompanhadas de imagens em
power point. Previamente, com
Fr. Fernando Fonseca, munido
de sua máquina fotográfica,
percorrera os vários Conventos
a que tinha em mente fazer referência. Agora, suas palavras
eram ilustradas com a imagem
de locais que outrora haviam
sido centros de vida religiosa
e que hoje, devido aos ventos
da história, estão praticamente
ao abandono ou esquecidos na
sua quase totalidade.
Foram 8 os Conventos objecto de sua análise: Santo António (Lourinhã), S. Bernardino
(Atouguia da Baleia/Peniche),
Bom Jesus (Peniche), S. Miguel (Gaeiras/Óbidos), Santo
António (Charnais/Merceana),
Visitação (Vila Verde dos Francos), Barro (Torres Vedras) e
Varatojo.
De todos eles, Santo António
de Varatojo é o único Convento
onde a vida franciscana ainda
palpita e que continua na sua
missão de transmitir, ao perto e
ao longe, a mensagem recebida de seus antepassados. Foi
uma magnífica lição de história
franciscana apresentada por
Frei David, com referência ain-

Ao terminar este apontamento tão marcante também
para a cidade de Torres Vedras, o Guardião do Convento de Varatojo não pode deixar de testemunhar o
seu agradecimento muito sincero ao Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Carlos Miguel, pelo apoio prestado a esta
iniciativa, agradecimento que torna extensivo a todos
os grupos e pessoas que, de qualquer modo, deram
sua valiosa colaboração.
À glória de Cristo, Ámen!
Frei Marques de Castro

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 PASTORINHA AFRICANA
Relato aqui mais um “caso de vida”, que ouvi
contar, acontecido nas missões franciscanas, em
Moçambique, e do qual importa tirar grande proveito. O caso passou-se numa escola, no interior
do mato e sucursal da Missão do Menino Jesus
de Chidenguel, onde era superior o Padre João
Crisóstomo que, para além de ser padre missionário, se preocupava em difundir a devoção a
Nossa Senhora de Fátima entre os africanos.
Carlota era a aluna mais assídua e proveitosa da
escola de S. Roque de Chidenguel e, por isso, em
pouco tempo aprendeu a doutrina requerida para
ser admitida ao Baptismo. Aprovada no exame, e
com a autorização dos pais, foi contada entre os
catecúmenos que, em Junho, seriam admitidos ao
Santo Baptismo. Num dos encontros de preparação
próxima para a recepção deste sacramento, o Sr.
Padre Frei Crisóstomo perguntou às crianças quem
desejaria morrer logo depois de receber o baptismo.
A Carlota respondeu que não se importava, uma vez
que ia logo para o céu, pois o baptismo a tornaria
num anjo. O sacerdote sorriu para ela e disse depois a todos que pedissem a Nossa Senhora de Fátima que lhes concedesse a graça de serem sempre
bons até à morte. Foram duzentas e oito as crianças
baptizadas, que logo a seguir fizeram a primeira comunhão. Apesar da igreja da missão ficar distante,
Carlota, desde aquele dia do seu batismo e primeira comunhão, nunca faltou à missa aos domingos,
sem esquecer a confissão e a comunhão. Mas um
dia, ao regressar da missão, sentiu-se adoentada,
mandou chamar toda a família e disse:
-Olhai, eu quero despedir-me de todos porque hoje
Nossa Senhora de Fátima me vem buscar para o
céu. Eu vou morrer! E vós, meus pais, ide abrir uma
cova para me enterrar. Ah, e não vos preocupeis,
porque não estou a sofrer, nem sofro por me separar de vós se Nossa me quer já.
Ninguém estava a levar a sério tais palavras, nem
mesmo os seus pais, mas ela a todos convidou para
que com ela rezassem o terço a Nossa Senhora de
Fátima. Terminada esta oração, pediu aos pais:
- Meus pais, peço-vos que os meus dois irmãos sejam também baptizados, vão ter com o Sr. Padre
para que os admita ao baptismo, fazei-o por mim e
por Nossa Senhora de Fátima”.
Depois de se despedir de todos os presentes, Carlota deitou-se na sua esteira de junco e, sem uma
dor nem um gemido, adormeceu, serenamente, no
Senhor. Carlota faleceu!...Os pais, os familiares e
as suas companheiras deixaram de rir e, ao vê-la
morta, exclamaram:

- Nossa Senhora de Fátima veio buscar a menina
Carlota!
Quando, de surpresa, o padre foi visitar a escola,
viu que estavam a abrir uma cova no cemitério, que
ficava ali perto e, quando lhe contaram que era para
a Carlota, ainda perguntou porque não o chamaram
para sacramentar a menina com os santos óleos.
-Sr. Padre - respondeu o professor, missionário leigo, da escola - a Carlota foi uma das últimas crianças que o senhor baptizou, não se lembra? Além
disso, ainda ontem se confessou e comungou. E a
sua morte foi tão espantosa que ela simplesmente
disse que Nossa Senhora de Fátima a estava a chamar para o céu. E nós, que pensávamos que estava
brincando, até nos rimos porque, aparentemente,
não tinha motivos de doença para deixar esta vida,
a não ser uma indisposição que parecia mais coisa
de criança. Enganámo-nos e ela estava certa, e começámos a rezar a Nossa Senhora de Fátima para
que ela intercedesse por nós e nos perdoasse por
não a levarmos a sério.
No cemitério, o sacerdote missionário pediu aos
pais para que dessem testemunho da fé da sua filha
e eles disseram, entre outras coisas bonitas:
-A nossa querida filha foi a nossa pastorinha africana, tal o amor que tinha à Senhora de Fátima, uma
menina que nunca nos deu desgosto e que morreu
com a idade da Jacintinha!
Na verdade, a morte daquela criança tornou-se uma
bênção para os pais, que agora aprendem o catecismo para pertencerem ao Kulumbula (Deus de
Carlota);os irmãos foram baptizados e, com eles,
muitos, que até então recusavam o baptismo, apresentaram-se para o receber. Até os mais velhos já
queriam ser baptizados antes de adoecerem, porque aprenderam, com o exemplo da pastorinha
negra, que não se deve esperar pela morte para
receber o baptismo, pois esta pode chegar antes
que a graça baptismal seja derramada e a Senhora
de Fátima quer acolher os seus filhos, identificados
com o Seu Filho no baptismo. Lá do céu, a santa
pastorinha africana, levada na flor cândida dos seus
onze anos, não deixará de pedir à Senhora de Fátima pelos seus irmãozinhos negros, pela missão do
Menino Jesus de Chidenguel e por todos os Mssionários Franciscanos em Moçambique e no mundo
inteiro.
Nossa Senhora, Rainha das Mssões, dai-nos muitos pastorinhos e santos missionários!

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

Frei José Dias de Lima, 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.

Responsáveis da UMF reúnem-se em Leiria
No passado dia 23 de Março, reuniram-se em
Leiria, na sede da Procuradoria Nacional da
União Missionária Franciscana, os responsáveis locais das diversas casas franciscanas e outros membros do sector da Evangelização Missionária. A Reunião decorreu
sob a orientação do Procurador Nacional,
Fr. Vítor Rafael.
Foram abordados assuntos relacionados com
a vitalidade das procuradorias locais. O Procurador Nacional sublinhou a importância que
tem o apoio que a Procuradoria Nacional pode
dar aos diversos centros, como tem acontecido. De igual modo, uma maior inter-ajuda entre as várias procuradorias poderá animar mais
este sector das Missões Franciscanas. Muitas
zeladoras solicitam a nossa colaboração nas
paróquias para animar os cristãos a tomarem
consciência da necessidade da Missão.
Foram apresentados os vários relatórios referentes
ao ano 2008. Estes revelam a preciosa colaboração
de milhares de benfeitores, amigos e zeladores e
zeladoras da UMF em favor da Evangelização Missionária, através do Jornal “Missões Franciscanas” e
dos diversos projectos da UMF. De salientar as con-

tinuadas campanhas de “Bolsas de Estudo” em favor
da formação, o «Pão dos Pobres» para as Missões e
as várias divulgações de outras pequenas iniciativas
levadas a cabo pelo sector.
Foram ainda dadas algumas achegas para melhorar
as nossas publicações missionárias nos próximos
anos.
MF
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POSTULANTES TIMORENSES EM FORMAÇÃO
Desde Janeiro do corrente ano que, na fraternidade franciscana de
Leiria, se encontram 3 timorenses a receber a sua formação. Estão
no chamado ano de Postulantado, que precede o Noviciado, uma experiência de vida que dá início à caminhada franciscana dentro da
Ordem.
Como não foi possível fazê-lo em números anteriores, aqui deixamos agora para os
nossos leitores a sua apresentação, ainda que sumária, para que assim fiquem a conhecer estes jovens que pertencem à “Fundação de Santo António de Lisboa”, em
Timor-Leste, e vão permanecer connosco durante um ano..
Neste momento estão ainda na fase da aprendizagem da língua portuguesa, mas
adiantamos desde já que estão a fazer francos progressos.

Domingos Xavier

Tem tem 25 anos e é natural de Alas, diocese de Dili É o quarto de seis irmãos. Dissenos que foi através dos missionários franciscanos da sua paróquia que desabrochou
a sua vocação. Porém, foi uma irmã missionária canossiana que lhe deu a conhecer S.
Francisco.

Tem 23 anos e é natural Hatubuilico, diocese de Dili. É filho de Marçal Ximenes e
Angelina da Costa, naturais de Timor-Leste.
É o terceiro de nove irmãos. Foi através do
grupo de jovens da sua paróquia que se relacionou com os franciscanos, acompanhado sempre pelo irmão Domingos.

Afonso Mendonça

Osório Ximenes
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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!

O DURO COMBATE ESPIRITUAL

Tem 23 anos e é natural de Aileu, diocese
de Dili. É filho de Clementino Mendonça e
de Rosalina Sarmento, naturais de TimorLeste. É o mais velho de quatro irmãos.
Ainda frequentou o pré-seminário diocesano, mas o director do pré-seminário
deu-lhe a conhecer a família franciscana
através de um folheto vocacional onde,
para além de informações sobre a Ordem, encontrou a “Oração de S. Francisco”, que o cativou para ser franciscano.

A estes três jovens desejamos as maiores felicidades e pedimos as melhores e
bênçãos de Deus para esta caminhada vocacional franciscana. Recomendamo-los
ainda às vossas orações para que o Senhor os ilumine e os faça perseverantes
na fé.

MF

HORÁRIO DE ATE 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

Na vida humana o comse transforme em nosbate espiritual é inevisa casa. O encontro
tável. Forças poderosas
com Deus, o deixar-se
estão alerta para nos
moldar, cercar e inseparar de nós mesvadir por Deus, é um
mos, para nos afastar
combate com o seu
da nossa interioridade,
quê de doloroso, muito
para sapar em nós toda
difícil de ganhar. Deia dimensão espiritual,
xando-O permanecer
muito embora o espírito
em nós, a vida pode
faça parte do ser humacontinuar difícil, mas
no. Toda a vida é de cerum dia será iluminada.
ta maneira crucificada:
Logo que Deus forçou
na cultura, no trabalho,
a porta do nosso corana vida adulta. Maltração, a vida mesmo letamos o nosso coração,
sada, mesmo precária,
Mário Carapinha
não prestamos cuidado
simplifica-se. Tem que
ao nosso corpo, bem
se meter entre parêncomo à nossa interioridade espiritual, teses um tempo social, muitas vezes
embora as duas estejam intimamente penoso, alienante, artificial, factício,
ligadas. Como se, de repente, mar- que acaba por nos privar de nós meschássemos ao lado da nossa própria mos e de Deus. Cristo desceu à tervida, como se a nossa alma não habi- ra, veio viver, rir, sofrer, chorar entre
tasse mais no local que lhe foi desti- nós; a sua ressurreição (o fundamennado. É a nossa cruz! Cristo também to da nossa fé e da vida cristã) nos
sofreu e, por fim, ainda foi crucificado. assegura a sua presença. Ele está no
Todos temos de a suportar.
nosso meio, e nós devemos rodeá-Lo
na terra. Temos de travar o combate
A maior dificuldade é a fidelidade à contra tudo o que em nós e à nossa
oração. Ora a oração é como que o volta nos impede de ouvir a sua voz.
começo da retoma infatigavelmente. Na vida espiritual, escutá-Lo deve meNão pode haver oração, ou ela é mais recer a nossa prioridade: escuta das
difícil, se se não toma consciência escrituras, escuta do silêncio, da medo nosso corpo. O repouso deste, o ditação, da contemplação, são boas
repouso do nosso espírito, abrem-se armas para tal. É o momento de nos
para a oração. Não se pode fazer ou- aproximarmos de Deus, de sair de totra coisa do que testemunhar a pre- das as alienações do nosso quotidiasença amorosa e vivificante de Cristo no. É necessário habituarmo-nos a ter
na nossa existência.
uma relação directa com Deus, fora
de qualquer instituição. Então descoMuita coisa está na nossa frente para briremos neste pequeno carmelo franos desviar do verdadeiro caminho: ternal a graça da comunidade, a graça
o mal actua por todo o lado para nos da palavra de Deus, entendida, partiimpedir de deixarmos viver a vida em lhada e saboreada em comum. Então
nós. Então é imperioso travarmos um todos teremos a graça de viver com a
renhido combate contra a paixão jovial doce certeza de que Deus existe, que
do amor e a paixão dolorosa da cruz, Ele nos ama, que está sempre preseninevitavelmente presentes em nós. Se te em cada um de nós!
se não trava o combate, tem de se lutar muito para aceitar enfim que Deus
Mário Carapinha
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Capítulo da «Custódia São Francisco de Assis»
Guiné-Bissau
No dia 03 de Março de 2009, o Capítulo da Custódia
«São Francisco de Assis», na Guiné-Bissau, reunido
no Centro de Espiritualidade de N’Dame, sob a presidência de Frei Buno Miele, Ministro Provincial de Veneza - Itália, Província da qual depende, elegeu novo
Governo para esta entidade da Ordem
A Custódia dependente «São Francisco de Assis», na
Guiné-Bissau, que elegeu para Custódio: Frei Victor Luis
Quematcha; para Vigário: Frei João Dias Vicente; e para
Conselheiros: Frei Armando Cossa, Frei Mariano Guglielmoni e Frei Paulo Maurício Duarte Rodrigues, enviou à
Província Portuguesa da Ordem Franciscana a seguinte
saudação:
«Os frades da Custódia «São Francisco de Assis» da Guiné-Bissau, reunidos em seu I Capítulo da Custódia, realizado no ambiente favorável do Centro de Espiritualidade de
N’Dame, apenas perturbado pelos acontecimentos trágicos que logo no início dos trabalhos capitulares afectaram
profundamente toda a sociedade guineense (assassinatos
do Presidente da República e do Chefe do Estado Maior
das Forças Armadas), saúdam todos os confrades da Província de Portugal e dirigem-lhe com prazer as seguintes
palavras de amizade:
Antes de mais, deixamos aqui expresso o nosso agradecimento pela colaboração da Província Portuguesa ao longo

do último triénio, realizada ao abrigo do «Compromisso de
Colaboração» de 05 de Dezembro de 2005, nomeadamente: o envio de dois confrades para integrarem esta Custódia, a ajuda em pessoal para a realização dos Retiros
da Família Franciscana na Guiné-Bissau, o acolhimento

Desejamos também, neste momento, manifestar o nosso
desejo de que, no futuro imediato, o dito «Compromisso
de Colaboração» possa ser confirmado e aprofundado,
nomeadamente no campo de acolhimento de confrades
desta Custódia que em Portugal possam frequentar alguns
cursos de actualização variada úteis à vida e actividade
desta Custódia, bem como ao melhor conhecimento e domínio da língua portuguesa.
Os frades desta Custódia acolherão com muita satisfação a Visita do Ministro Provincial de Portugal, logo que
lhe seja possível, bem como a vinda de mais confrades
da Província de Portugal que queiram vir inserir-se nesta Custódia OFM da Guiné-Bissau. Acolherão igualmente
com satisfação a vinda de confrades portugueses ainda
em formação inicial, que queiram vir fazer uma experiência de vida missionária entre nós.

fraterno prestado aos nossos confrades que em viagem
passaram por Lisboa, a ajuda financeira que nos foi oferecida, fruto do trabalho sobretudo da UMF, etc.

A terminar, desejamos a todos os Confrades da Província
de Portugal que, dentro do espírito do 8.º Centenário da
aprovação da Regra, sejam revigorados pela «graça das
origens» e, consequentemente, possam ser instrumentos
de paz e fraternidade para toda a sociedade portuguesa.»
Frei Bruno Miele, OFM
Presidente do Capítulo

Bênção da Primeira Pedra do Centro de Acolhimento
«O Poverello»
No dia 18 de Fevereiro de 2009, no
convento de São Boaventura - Montariol, Braga, pelas 12H30, teve lugar a
Bênção da Primeira Pedra do Centro
de Acolhimento «O Poverello». Presidiu à cerimónia litúrgica o Arcebispo
Primaz de Braga, Senhor Dom Jorge
Ferreira da Costa Ortiga

24 utentes de Cuidados de Curta Duração,
24 de Longa Duração e 10 de Paliativos.
Destina-se particularmente a pessoas carenciadas de todas as áreas e, de modo
especial, a infectados com o HIV/ SIDA. A
arquitectura é da responsabilidade do «Gabinete Socioprojecto» de Rui Coimbra e
Rogério Bueño.
Este Projecto inscreve-se na fidelidade original da «Fundação Domus Fraternitas»,
constituída em 1993 pela Província Portuguesa da Ordem Franciscana, que, presentemente, já tem uma valência a funcionar
na «Comunidade Terapêutica de São Francisco de Assis» em Celeirós, Braga, para
toxicodependentes. Com esta Obra - Centro de Acolhimento «O Poverello» - iniciase uma segunda valência.

Ao Acto estiveram presentes o Ministro
Provincial da Província Portuguesa da Ordem Franciscana, Frei Vítor José Melícias
Lopes, membros do seu Definitório, irmãos
das diversas Fraternidades, os participantes do Congresso Vocacional Franciscano
e diversas autoridades civis e militares de
Lisboa, Porto e Braga.
A Cerimónia abriu com as palavras do Presidente da «Fundação Domus Fraternitas»,
Frei José Pereira das Neves, OFM, à qual se
seguiu a Saudação do Ministro Provincial, a
Reflexão do Senhor Arcebispo e a Bênção
apropriada, a qual ficará em exposição no
interior da igreja do Convento até à conclu-

são da construção do edifício, sendo depois
colocada definitivamente no átrio da recepção. Após as assinaturas do pergaminho, foi
oferecido um almoço/convívio pela Fraterni-

BOLSAS

dade de Montariol a todos os convidados.
O Projecto foi integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI) e terá capacidade para acolher

DE

Após esta celebração, chegaram até nós
muitos ecos de simpatia e apreço por esta
iniciativa da Província.
Direcção
da «Fundação Domus Fraternitas

ESTUDO

2 0 0 8 / 2 0 0 9

A

e d u c a ç ã o é a base da
formação
de
u m p aís, de uma comunidade.
S ó c o m u m a b oa formação de base re l i g i os a t e r e m os hipóteses de observar

Desejo apoiar a educação dos
jovens missionários com:

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

o crescimento de comunidades cris t ã s .
Está nas nossas mãos apoiar e f a z e r
com que se desenvolvam as vocaç õe s
missionárias que vão surgindo nos p a í ses 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. Cada Bolsa deve
atingir a importância de 250,00 €, oferecida de uma
só vez ou em várias prestações. Uma Bolsa pode
ser oferecida por uma ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o
espírito com que se dá. Para isso torna-se necessário rever o próprio estilo de vida: as missões não
solicitam apenas uma ajuda, mas uma partilha do

anúncio e da caridade para os pobres. Tudo o que recebemos de Deus - tanto a vida como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em uso.
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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VA R ATO J O – 3 1 d e M a i o
F E S TA D A S M I S S Õ E S
É já no último domingo deste mês de Maio – dia 31– que a Procuradoria de Varatojo vai
receber todos aqueles que têm já no seu Programa participarem na tradicional Festa das
Missões Franciscanas.
Como temos vindo a anunciar, a Missa de Festa será às 10.30 h. e o Sarau Missionário e
Recreativo começará pelas 14.30 horas, com a colaboração do Rancho Folclórico “Os “Camponeses de Varatojo”.
Esperamos a vossa presença, particularmente das gentes do Oeste.

O quotidiano de Jesus
Andamos num corre-corre, na grande azáfama
do mundo. No elevador, no autocarro, no metro,
sempre cabisbaixos.
Esquecidos, andamos tristes na monotonia dos
dias, no sussurro da cidade.
No trabalho, a sobrevivência, a obrigação, o enfadonho. Estamos a perder a alegria da sua utilidade que tanto nos dignifica e ajuda à perfeição.
Na família, a televisão,
o computador e o telemóvel. Já lá vão os dias
do convívio, justificado
pela refeição à mesa,
onde soletrávamos as
experiências do nosso
dia, onde ríamos, chorávamos e aprendíamos.
Nestes dias, também
os encontros de amigos nos parecem uma
obrigação rápida... até
qualquer dia!
Caminhamos sós?
Não.

que era algo grave e que a feria muito. Na sua
face escorregavam lágrimas intensas de dor.
Ali perto, conversavam duas amigas e uma delas
levantou-se e dirigiu-se a essa jovem, que estava,
de pé, em frente a mim. Sem uma palavra, limpou-lhe as lágrimas, deu-lhe um beijo, abraçou-a
e seguindo o seu silêncio voltou de novo ao seu
lugar.
Observei estupefacto aquela atitude. O meu pensamento aprisionou-se
àquela imagem deambulando em reflexões e tristeza. Tudo aquilo ao meu
lado, um dar-se a Jesus
tão perto de mim. Naquele momento, como foi
possível no meu coração
não desabrochar um carinho para quem precisava dele. Envergonhado,
fui ao seu encontro, onde
estava já sentada, e disse-lhe: - Obrigado, pela
lição que me deu. Jesus
está consigo. E saí.
O quotidiano de Jesus

Diria, antes, que andamos desatentos, acomodados.
Quão diferente é o quotidiano de Jesus: Viajava
no metro, quando, numa determinada paragem,
entrou uma jovem. Num instante, tocou o seu telemóvel. Olhei para ela discretamente. Notei-lhe
um olhar triste e preocupado. Começou a chorar.
Da conversa, não pude deixar de aperceber-me

está nos Seus sinais:
- Na nossa observação, como O queremos ver e
ouvir;
- No nosso interior, como O queremos aceitar no
coração;
- Na nossa acção, como queremos seguir os
Seus conselhos.

O quotidiano de Jesus encontra-se nas pessoas
e a nós compete beijá-Lo.
Nuno Vale, OFS

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

PROJECTO AUTO-SUSTENTÁVEIS – «Vamos pescar»
O «Missões Franciscanas» vai apoiar mais um projecto que nos
foi enviado pelo nosso confrade Frei Jorge Bender, OFM. Assim
durante alguns números iremos divulga-lo de modo a sensibilizar
os nossos leitores a, se possível, colaborarem com ele. Logo que
tivermos o necessário iremos informar-vos. Se não conseguirmos
resultados positivos, pelo menos temos consciência que fizemos
o nosso dever.
1.Um pouco de história para situar o Projecto

Actualmente os Franciscanos em Moçambique formam a chamada Custódia de Santa Clara de Assis de Moçambique, que é formada por 47 franciscanos, a maior parte dos quais são moçambicanos. Há também alguns
vindos de outros países, como é o meu caso.
Podemos dizer que toda a África em geral tem recursos naturais maravilhosos, mas é pobre em meios para os explorar. Precisa de projectos realizados localmente e por naturais da terra, que possibilitem a criação autosustentada de riqueza e desenvolvimento. Este é o único tipo de ajuda que
liberta e dignifica o homem.

2. A minha actual presença em Moçambique

Encontro-me na cidade de Maputo, capital de Moçambique, numa casa
de formação de Jovens que serão os futuros missionários destas terras.
São todos moçambicanos, oriundos de diversas regiões do interior. Neste momento são nove irmãos, acompanhados por dois formadores: Frei
Orlando e eu. No fim do ano virão outros nove e seremos vinte no total.
Pastoralmente trabalhamos em Comunidades muito pobres da periferia de
Maputo.
Nasceu a ideia de lançarmos Projectos auto-sustentáveis nas diversas
Fraternidades Franciscanas espalhadas por Moçambique. Teremos que
analisar a viabilidade de cada um dos projectos e a forma de os incrementarmos. O que precisamos urgentemente é de dinheiro para as ferramentas
necessárias e também um fundo económico para arrancarmos com os projectos. Aqui é impossível começar do nada.

3. O Projecto da nossa Casa de Formação - «Vamos pescar»

Neste momento, além dos outros serviços, sou pároco de uma comunidade
de pescadores que se chama Costa do Sol. A grande maioria dos membros da comunidade vive da pesca, sendo poucos os que se dedicam à
agricultura. É gente muito pobre e itinerante. A pesca é no Oceano Indico,
que banha as terras moçambicanas. A pesca é variada, no entanto abunda um peixe que em língua ronga se chama ‘Magumba’. É pequeno, mas
saboroso.

3.1. Objectivo geral do projecto

«Vamos pescar» é um projecto auto-sustentável para uma comunidade de
jovens que estão em formação para serem missionários franciscanos em
Moçambique. Tem como objectivo gerar uma actividade que possibilite à
nossa comunidade de jovens em formação obter recursos para a sua autosustentação.

3.2. Descrição do Projecto

Com este projecto, além dos jovens franciscanos em formação, serão beneficiadas também umas 8 a 10 famílias. A pesca no mar alto supõe a
participação de um “Capitão”, assim é designado o responsável pela embarcação de 8 a 10 pescadores. As redes são imensas e são lançadas ao
mar à mão, daí a necessidade de tantos pescadores.
Nós podemos acompanhar e colaborar em algumas ocasiões, mas são
sempre necessários especialistas. O nosso trabalho será o de vender o
peixe e aplicar o lucro, depois ver o que se gastou na comercialização e,
com os trabalhadores, investir na pesca. Assim fazem todos os pescadores
da zona. A maior despesa é feita na compra do gasóleo para o motor do
barco. O projecto é viável, segundo os estudos já feitos. Pode dar alimento
para os nossos jovens, ajudar as famílias já mencionadas, manter o capital
investido e criar postos de trabalho e assim recuperar a qualidade de vida
destas pessoas.

3.3. Meios materiais e económicos

Para o projecto começar a funcionar precisamos do seguinte material:
Um barco, que pode ser de madeira, dos que são feitos aqui na região.
Um motor para o barco. Redes para a pesca. Um frigorífico para guardar
o peixe.

3.4. Custos do Projecto.
Material para o Projecto		
Barco				
Motor				
300 Metros de Redes		
Frigorifico			
Total do Projecto		

Em meticais		
115.000 Mz		
62.000 Mz		
12.000 Mz		
14.000 Mz		
203.000 Mz		

Em Euros
3.285,00 €
1.772,00 €
343,00 €
400,00 €
5.800,00 €

Ofertas dirigidas a:
União Missionária Franciscana - Projecto «Vamos Pescar»

Rua dos Márites, 1 – Apartado 1021 , 2401-801 LEIRIA

Será enviado recibo para dedução no IRS (envie o seu número de contribuinte), caso seja pedido. Que Deus abençoe todos os que acompanham tantas formas possíveis de missão. Unidos por um mundo mais
humano e que dê possibilidades a todos.
MF
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NOTÍCIAS DAS PROCURADORIAS
Igreja de Santo António
Nos dias 21 e 22 de Fevereiro, deste ano
2009, realizou-se a tradicional Festa das
Missões na Igreja de Santo António, em
Lisboa, que fica junto à Sé. Esteve presente o Procurador Nacional da UMF, Frei Vítor
Rafael, a convite do Procurador Local, Frei
José dos Santos Ferreira. Em todas as Missas o Procurador Nacional abordou o tema
das Missões Franciscanas, espalhadas por
todo o Mundo, com particular referência à
Fundação de Santo António de Lisboa em
Timor-Leste. Missão esta que está a ter
uma particular atenção dos Missionários
Portugueses, sobretudo no campo da formação, oração e apoio material. Preparada
com muito empenho pelos colaboradores
mais chegados à Igreja de Santo António,
a Festa contou com uma quermesse. Depois das homilias proferidas pelo Procurador Nacional, o Frei Santos Ferreira dirigiu
aos presentes esta mensagem que transcrevemos:
Esta palavra que vos dirijo depois de ouvirmos o nosso Procurador Nacional, Frei
Vítor Rafael, é, antes de mais, de reconhecimento e de apreço e, ao mesmo tempo,
para vos manifestar a viva satisfação que
me vai na alma pelo significado que esta
Festa tem para todos nós.
Ela é, na verdade, o resultado visível e palpável duma consciência comunitária que
se vem formando e crescendo, ao assumir
a responsabilidade das nossas Missões
em terras longínquas.
Por outras palavras, nós temos consciência
e sentimos verdadeiramente que as nossas
Missões não podem ir longe sem nós. Somos,
de facto, insubstituíveis no envio da Palavra
de Deus. Sem nós, ela não pode mesmo
avançar. Deus assim o quer. Está nos Seus
planos divinos. Sem dúvida que isto tem de

pesar muito sobre os nossos ombros...
Em face disto, somos levados a afirmar
que, dada esta sintonia tão grande e íntima, já existente, entre os nossos missionários em terras de Missão e nós aqui, em
Portugal, quando falamos de Missões, já
não é possível estabelecer qualquer
separação ou divisão entre uns e
outros. Ambos os
grupos, as Missões
e a União Missionária Franciscana,
formam uma só
Missão. Cada um
no seu campo, com
a sua tarefa e área
específicas, somos
todos verdadeiros
missionários, operários na vinha do
Senhor.
E não nos admiremos disso. Basta
lembrar, como é
aliás do conhecimento de todos: Sta. Teresa do Menino Jesus, sem ter estado em
terras de Missão, é, no entanto, a Padroeira das Missões. Nós, queridos Irmãos e
Irmãs, não somos os Padroeiros, mas os
seus obreiros!
Aqui nos encontramos, de novo, para celebrar a Festa das Missões, nesta nossa
Igreja, tão linda e acolhedora, dedicada ao
grande Missionário que foi S. António de
Lisboa, pois também ele partiu para o norte
de África, a fim de evangelizar os sarracenos. O Senhor, porém, tinha outros desígnios sobre si.
Esta festa, vamos solenizá-la aqui, dar-lhe
todo o brilho de que formos capazes, com
a presença de todos vós, uma vez ao ano.

Chamamos-lhe Festa porque, na verdade,
as Missões são, por natureza, uma festa,
com reflexos no Céu.
Como todos sabemos, Missão quer dizer
envio. É o Senhor quem chama. É o Senhor que envia. É Ele que chama alguém,
este
homem,
aquela
mulher
e os manda em
Missão, dois a
dois. Para onde?
- Certamente para
a sua vinha. Ele é
o dono da Messe.
Estes homens e
estas
mulheres
são portadores da
sua Palavra. É ela
que converte, que
transforma e seduz...
Levada por homens e mulheres,
esta Palavra vai
penetrar em muitos corações que
ainda não conhecem a Deus, que ainda
não ouviram falar de Jesus.
Ao penetrar nestes corações, ainda mergulhados nas trevas, eles vão ser iluminados por uma luz celeste, a luz do Espírito
que transforma e aquece. Por isso, eles
ficam cheios de alegria, como os pagãos
de Antioquia, no tempo de S. Paulo. Estes
homens começam a conhecer e a amar a
Deus.

Em Outubro de 2005, numa tarde de sábado, Frei Vítor
Rafael, Director Nacional da União Missionária Franciscana, visitou-nos em Aveiro, acompanhado por um jovem
professor que tinha terminado um ano de trabalho nas missões, em Moçambique.
Depois da missa vespertina celebrada na Sé Catedral, subimos ao salão Paroquial, onde o jovem Missionário, juntamente com o Frei Vítor Rafael, nos apresentou um filme
da sua experiência realizada nas Missões.
Entre outras pessoas, estavam as Religiosas Missionárias
Franciscanas de Nossa Senhora e a Fraternidade Franciscana OFS de Aveiro, com irmãos adultos e jovens. No
final do convívio fraterno, alegre e muito rico em caridade,
Frei Vítor pediu-nos ajuda para as Missões “ad Gentes”.
Respondi-lhe que podíamos fazer uma experiência para
saber a vontade de Deus. Deixou-nos uma dúzia de jornais, calendários e agendas.

É pois normal e justo que também a Igreja
militante se alegre e festeje pela entrada no
Reino de cada homem e de cada mulher,
fruto do trabalho dos nossos missionários,
os de lá e os de cá, que somos todos nós.
Por isso, meus queridos irmãos, este deve
ser verdadeiramente um dia de Festa para
todos nós.
A confirmar esta realidade maravilhosa, permitam-me que termine esta minha partilha
convosco, citando um dos muitos episódios
que os nossos missionários vivem no dia a
dia. Este passou-se comigo próprio já lá vão
alguns anos. Foi num Domingo de Páscoa.
Depois de três anos consecutivos de preparação, foi-me dado o prazer e a felicidade de
baptizar para cima de trezentos catecúmenos,
desde manhã cedo até de noite, já escuro, em
pleno mato, na selva, à luz das velas.
Nós, aqui, não temos a menor ideia do que
seja a labuta e o entusiasmo missionário
que se vive noutras paragens. No fim, todos saltavam e cantavam, cheios de alegria, sem estes preparativos europeus sofisticados, tantas vezes pura expressão de
consumismo, nada tendo a ver com a fé.

É neste momento que o Reino de Deus estende as suas fronteiras, vai lavrando como
num incêndio e cresce na medida em que
mais almas vão entrando no Reino dos
Céus.

Resta-me, uma vez mais, de todo o coração, agradecer o vosso zelo, empenho e
compromisso por esta obra tão digna e excelsa que o próprio Senhor Jesus inseriu
na única Oração que nos ensinou: “Venha
a nós o Vosso Reino”, ou seja, que o Reino
de Deus se estenda a todo o Universo. É
este o objectivo de todos os Missionários,
os de lá e os de cá. Conto convosco. Que
Deus vos retribua e abençoe.

Por cada uma destas almas, os Céus se

Frei José dos Santos Ferreira, OFM

Começámos a Missão e
Jesus Cristo foi revelando
a Sua bondade e generosidade na caridade entre
os cristãos de Aveiro. Neste momento trabalhamos com
mais de cem pessoas, amigas e benfeitoras das Missões Franciscanas. Todas revelam boa vontade, irradiando alegria e muito amor. Estas famílias, que colaboram na pastoral paroquial com os seus Párocos, e na
diocesana com o seu Bispo, quiseram também seguir
Jesus Cristo, no “Faz-te ao Largo” para que os nossos
irmãos carenciados, filhos do mesmo Deus, lá de longe, possam também ter o pão para o corpo e para o
espírito.

Missões Franciscanas em Aveiro
Pedacinhos da sua História

alegram e rejubilam. Há mais alegria no
Céu por um só pecador que se converte
do que por 99 justos que não precisam de
arrependimento - diz Cristo.

Consideramos tudo isto como uma graça especial de
Deus e dos seus Santos. Por isso louvamos, agradecemos e pedimos em favor dos que mais necessitam.
Agradecemos a oração que por nós fazem os Missionários, que se torna extensiva a todos os irmãos
e irmãs que trabalham connosco nesta missão de
caridade.
Ir. Virgínia Loureiro, OFS

Unidos aos Missionários na oração, na partilha, e na
caridade, Deus, que é Amor, não se deixa vencer em
generosidade, e está com os amigos que lhe são fiéis.
Das famílias franciscanas e amigos das Missões, desde
Outubro de 2005 a Dezembro de 2008, nasceram dezoito crianças, 11 do sexo masculino e 7 de sexo feminino,
todas elas muito desejadas, acarinhadas e amadas pelas famílias e também pelos amigos em fraternidade.

Caros Leitores: Paz e Bem.
É com grande prazer que vos saúdo.
Quando este número de Maio chegar a vossas casas, de certeza que já celebrámos o “Dia da Mãe”. Também neste mesmo dia estarei já
em Moçambique. Lá, mais concretamente no Chimoio, recordarei todas as nossas mães, vivas e as que estão no céu. Passarei também por
Pretória (África do Sul) no dia de Nossa Senhora de Fátima, onde espero celebrar o dia 13 na Igreja de Santa Maria dos Portugueses.
Levarei comigo 200 intenções de missas, no valor de 2.000,00 euros, que vão ser entregues à Custódia de Moçambique, para lá serem
celebradas. Como já é do conhecimento, são uma preciosa ajuda para os nossos irmãos missionários.. Também para as crianças levarei
algumas “ofertas” que entretanto .têm chegado com essa finalidade.
E, em sintonia com toda a Igreja, rezemos a oração missionária que nos é proposta para este mês: «Para que as Igrejas católicas de recente fundação, gratas ao Senhor pelo dom da fé, estejam disponíveis para participar na missão universal da Igreja, prontas para levar o
Evangelho a todo o mundo».
Para todos, continuação de um Santo Tempo Pascal.
Frei Vítor Rafael, OFM

