Ano LXXI
JUNHO
Preço: € 0,46

Nº 752
2009
Porte Pago

Director:
Vitor Manuel Gomes Rafael,OFM

Por Terras do Planalto e Pretória
Durante cerca de duas semanas, frei Vítor Rafael e o casal
de Leigos Missionários, Sónia e Francisco Dias, deslocaramse ao Chimoio (cidade do Planalto), em Moçambique, para
fazerem melhoramentos na casa onde os leigos costumam
ficar alojados por ocasião das suas experiências missionárias. Tiveram oportunidade de passar também por Pretória,
na África do Sul, onde no dia 13 de Maio celebraram a Festa
em honra de Nossa Senhora de Fátima. O casal Sónia e
Francisco disponibilizaram assim parte das suas férias em
favor das missões. Desde já o nosso obrigado.
A ideia de levar gente especializada de cá deve-se ao facto
de, da minha parte, haver pouco tempo livre para poder estar ausente. Assim, era necessário chegar e arrancar logo
com o serviço.
Recordo que a casa onde os leigos costumam residir foi
benzida em 2006. Tem tês quartos, uma casa de banho,
uma sala comum, cozinha e despensa. No quintal há ainda
uma pequena casa de banho de emergência. Desde o início
deparámos com algumas deficiências na casa de banho e
na cozinha. Como não fora possível arranjar uma solução
mais cedo, decidimos deixar para mais tarde as coisas, de
maneira a ficarem mais funcionais. Assim aconteceu agora.
Francisco, Sónia e Salvador (colaborador local)
Durante 10 dias trabalhámos para que tudo ficasse pronto.
Comprámos lavatório novo com pé e tor- Pensamos que os leigos agora irão ter
neiras, assentámos de novo o bidé com melhores condições para fazerem o seu
novos tubos e fizemos limpeza nos es- trabalho missionário. Este ano a “União
gotos, com arranjo das 4 caixas de sa- Missionária Franciscana” vai enviar duas
neamento. No chuveiro também houve leigas, desde 19 de Julho até finais de
melhorias, bem como se mudou a bóia do Agosto; 6 jovens de Faro, com a D. Graautoclismo. Na cozinha, o lava-loiça levou cinda de Leiria, que os acompanhará dunovos tubos de esgoto com sifão.
rante o mês de Agosto; e em Setembro
irão 3. Uma destas jovens ficará por lá
No dia 12 viajámos então para Pretória, um mês e as outras duas por 3 meses,
onde o nosso confrade frei Gilberto nos regressando antes do Natal, se Deus quirecebeu com alegria. Visitámos o senhor ser. Avançamos a notícia de que estão em
Manuel da Cal, nosso amigo e benfeitor acompanhamento mais 2 jovens para sede longa data. No dia 13 de Maio rezámos guirem em Janeiro do próximo ano.
o terço e celebrámos a Eucaristia, juntamente com alguns dos seus familiares e Terminamos esta partilha agradecendo
amigos. O senhor Manuel da Cal com seu a todos os que continuam a acreditar no
irmão Agostinho, como é costume, ofere- nosso trabalho de animação missionária e
ceram algum dinheiro para as despesas a maneira como connosco colaboram de
da viagem.
forma desinteressada com suas ajudas.
Que Santo António interceda junto de
No da 14 o Frei Gilberto agraciou-nos Deus a vosso favor.
com um passeio turístico a «Sun City» e a
uma reserva de animais. Foi o brinde que Paz e Bem.
recebemos nesta viagem.
Frei Vítor Rafael, OFM

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
27 a 31 de Agosto 2009

Como já é habitual, a União Missionária Franciscana vai realizar no Santuário de Fátima o Retiro Anual Missionário, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.
Terá início no dia 27 de Agosto, à tarde (chegada pelas 17 horas, para distribuição dos quartos), e termina com
o almoço do dia 31, segunda-feira, englobando 4 diárias.
Os serviços do Santuário aumentaram 1 euro por diária, havendo assim um aumento de 4 euros no total das
4 diárias. Temos consciência que para algumas pessoas isto representa um pequeno sacrifício, mas a verdade
é que a UMF não aufere qualquer lucro com o Retiro. A nossa finalidade é proporcionar aos participantes 4 dias
de Retiro espiritual junto de Nossa Senhora, aproveitando nós para isso os momentos fortes do Programa do
Santuário.

Inscrições para ajuda das despesas de preparação:

ZELADORES : 10,00 Euros – NÃO ZELADORES : 15,00 Euros
ALOJAMENTO COMPLETO POR PESSOA:
QUARTO INDIVIDUAL :119,00 Euros – QUARTO DUPLO : 109,00 Euros
INSCRIÇÕES: Procuradoria Nacional das Missões Franciscanas
Rua dos Mártires, 1 – Apart. 1021
2401-801 LEIRIA (Tel.: 244 839 904/6)

VISITA DO MINISTRO GERAL
No contexto da celebração dos 800
anos da fundação da Ordem, a Província de Portugal dos Frades Menores recebeu durante dois dias a visita
do seu Ministro Geral , José Rodriguez
Carballo. Apresentamos um resumo
dos acontecimentos que marcaram
esta visita fraterna
Páginas 4 e 5
PROJECTO “Vamos pescar”
De particular necessidade, o Projecto
«Auto-sustentáveis – Vamos Pescar»
merece a nossa atenção! Já iniciado,
ainda precisa do nosso apoio para
poder ser uma realidade de sustento
concreto de famílias e dos próprios
confrades estudantes
Página 7
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Dia 13 celebra-se
Santo António de
Lisboa. A União
Missionária Franciscana, que o
tem como seu Padroeiro Universal,
na
Procuradoria
Nacional, em Leiria, e nas diversas
Fraternidades irá
celebrar de modo
especial este dia,
juntando na celebração da Eucaristia as intenções
dos benfeitores e
amigos das Missões.
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EDITORIAL
O mês de Junho é rico em festas e solenidades
na liturgia da Igreja. Celebramos a Santíssima
Trindade, o Corpo de Deus, o Sagrado Coração
de Jesus e ainda, no dia 10, o Santo Anjo de
Portugal, que é também o “Dia de Portugal e das
Comunidades Portuguesas” espalhadas pelo
mundo.
Celebrar a Santíssima Trindade significa para
nós celebrar um Deus comunitário e uma família divina! É difícil, racionalmente, compreender
mistério tão sublime como é o da Santíssima
Trindade. Contudo, podemos iluminar o nosso
entendimento com a fé e chegar a um conhecimento mais perfeito dos mistérios de Deus,
tendo em conta algumas analogias da natureza,
como o fogo, que queima, ilumina e aquece. De
facto, a Santíssima Trindade é superior à nossa
capacidade de entendimento: confessamos que
existe «um Deus em três pessoas», isto é, ”conhecemos o mistério, mas não o compreendemos na totalidade»!
O Dia do Corpo de Deus é um hino de louvor
e exultação popular à Sagrada Eucaristia, celebrado 60 dias após a Páscoa. Dado o seu carácter de “festa móvel”, em Portugal forçosamente
ocorre a uma quinta-feira, que é também dia feriado, fazendo assim a união íntima com a “Última Ceia” de Jesus em Quinta-feira Santa.
O amor de Cristo, celebrado na Eucaristia, é referência e modelo para o nosso amor a Deus e
ao próximo, que são inseparáveis e constituem
um único mandamento: «Nisto conhecerão que
sois meus discípulos: se vos amardes uns aos
outros como Eu vos amei». É o «amor oblativo»
que supera o egoísmo: então «o amor torna-se
cuidado do outro e pelo outro, já não se busca
a si próprio (…), torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício» (Bento XVI, Encíclica «Deus é
Amor» nº 6).
Vamos neste mês celebrar também o Sagrado
Coração de Jesus. É deste Coração que nasce a civilização do amor. Daqui deverá também
nascer a renovação das pessoas, das famílias,
das instituições e dos povos. É deste Coração
que nós - Igreja - aprenderemos a amar e a ser
pobres e humildes como Jesus. É deste Coração
que cada cristão aprenderá o caminho da santidade, ou seja, o do amor. Ser santo há-de significar ter um coração como o Coração de Jesus.
Junho é também o “Mês dos Santos Populares”.

Temos sem dúvida grande devoção a todos
eles mas, para nós, Santo António é nosso
padroeiro e protector. E porque queremos
seguir o seu espírito missionário, a ele recorremos sempre que sentimos que estamos a
precisar de revigorar as nossas forças. Encomendemos à sua poderosa protecção todos
os Missionários Franciscanos que continuam
generosamente a dar o seu melhor na Missão
da Igreja.

Breves Apontamentos de Formação Missionária
Dando seguimento à apresentação feita no número
anterior abordamos hoje, no «Missões Franciscanas»
de Junho, os obstáculos e dificuldades que podem
surgir no Diálogo Inter-religioso.
Obstáculos e dificuldades
Seria ingenuidade da nossa parte se não puséssemos a hipótese de poderem surgir algumas dificuldades e obstáculos ao
diálogo, uma vez que, no plano humano, nem sempre é fácil
dialogar. E isso sabemo-lo nós muito bem!
O documento Diálogo e
Anúncio, que temos vindo a
citar nos anteriores capítulos, elenca uma série de dificuldades e obstáculos, de
que apresentamos alguns
exemplos: um conhecimento pouco esclarecido (às
vezes ignorante) do credo e
das práticas das outras religiões; as diferenças culturais que surgem dos níveis
diversos de instrução ou
do uso de línguas diferentes; a falta de abertura, que
leva a atitudes defensivas
ou agressivas; a intolerância, muitas vezes agravada
quando associada a factores políticos, raciais e étnicos; um espírito polémico quando se exprimem convicções
religiosas - eis alguns dos maiores obstáculos aos objectivos
do diálogo inter-religioso.
Perante tantos obstáculos que o documento apresenta, o
Papa João Paulo II respondeu da seguinte forma na Encíclica
“Missão do Redentor”, no nº 57:
«Sabendo que bastantes missionários e comunidades cristãs
encontram, no caminho difícil e por vezes incompreendido do
diálogo, a única maneira de prestar um sincero testemunho
de Cristo e um generoso serviço ao homem, desejo encorajá-los a perseverar com fé e caridade, mesmo onde os seus
esforços não encontrem acolhimento nem resposta».
Discursando perante os Bispos da África do Norte, em visita
Ad Limina, em 1991, dizia também o Santo Padre a dado momento, referindo-se aos limites e dificuldades no diálogo:
«O diálogo (...) é difícil se algumas contrapartes não cheA União Missionária Franciscana,
através do seu jornal, em tempos
divulgou notícias das Irmãs Clarissas que vivem em Lichinga (Moçambique). Recebemos correspondência que aqui partilhamos com
os nossos leitores. Uma vez mais
fizemos chegar ao Mosteiro das Irmãs as ofertas que recebemos.
Frei Vítor Rafael
Fraternas saudações de PAZ E BEM!
Tem esta o fim de comunicar que a importância enviada deu entrada na nossa conta no Banco de Lichinga. Vão
chegando algumas ajudas como esta,
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gam a compreender a outra religião por aquilo que ela é realmente, mas se deixam influenciar de pré-juízos imediatos
que deformam a realidade. Apesar disso, continuai a dialogar, sobretudo com sinceridade, com serenidade igualmente,
apoiando-vos antes de tudo no diálogo de vida e das obras,
em particular das obras de “misericórdia” recomendadas pelo
Evangelho».
Embora sendo muitos e reais, os obstáculos não devem arrefecer todo o empenho que tem sido posto até aos nossos dias
para encontrar uma solução. Ao olhar os mais de 2000 anos
de história cristã, damos conta que aqueles que nos precederam também foram encontrando dificuldades quando
entravam em contacto com
outras culturas e religiões. Na
história não muito distante da
Igreja, recordemos os 7 monges trapistas que foram assassinados na Argélia, onde
deparamos que, em alguns
casos, a simples presença
traz graves dificuldades. O
mesmo se diga de região dos
Grandes Lagos, em África.
A Igreja deverá continuar empenhada no diálogo porque
ele partiu da caridade divina
- «Deus amou de tal modo
o mundo que lhe deu o seu
Filho único» (Jo 3, 16) -, e a
vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
Na sua recente visita à Terra Santa o Papa Bento XVI apelou
ao diálogo e pediu aos Cristãos para não abandonarem as
suas casas, isto é, continuarem a viver na Terra Santa apesar
das dificuldades.
A intensa visita de Bento XVI a Jerusalém concluiu-se com o
encontro com os promotores do diálogo inter-religioso, onde
estavam presentes expoentes das diversas religiões na Terra
Santa, como judeus, cristãos e muçulmanos. Em suas palavras, Bento XVI afirmou que «unidade, não depende da
uniformidade». «Enquanto as diferenças no diálogo inter-religioso podem parecer barreiras, elas não devem, todavia,
obscurecer o sentido comum de reverência e de respeito
universal pelo absoluto e pela verdade, que leva os fiéis a
estabelecerem relações uns com os outros».
Frei Vítor Rafael, OFM

o que nos permite continuar a construção da casa e é mesmo urgente vê-la
concluída porque, como já dissemos,
as sete irmãs que aqui se encontram
vivem como “sardinha em lata”. Mais:
começaram as férias e as nossas aspirantes felizmente estão a regressar.
Mesmo com os beliches, não há lugar
para todas, tendo algumas que dormir no chão. É urgente acabar a casa.
Estão quase prontas as paredes, os
carpinteiros começaram a fazer a armação de madeira para o tecto e não
podem demorar porque vêm aí as
chuvas… Estando o tecto pronto, já se
pode terminar tudo por dentro.
Falta ainda completar a altura do
muro. Logo que esteja tudo pronto,
casa e muro, contamos com mais
duas ou três irmãs de Angola para se
proceder à Erecção Canónica, eleição
de abadessa e começar a viver em
clausura. A verdade é que já sentimos
necessidade de solidão e isolamento... Em Angola há condições para se
viver bem em clausura, e aqui queremos fazer como lá. Isso nos ajudará a
viver como contemplativas!
São demasiado elevados os custos da
construção porque em Lichinga não há
materiais e tudo tem que vir de fora. Se
por um lado se gasta muito, por outro
lado sentimos a alegria de estarmos a
tirar da miséria e do vício muitos que
até agora não tinham trabalho. Esta
aldeia de Mbemba é uma das mais

pobres de Moçambique, onde as casas são todas de capim e as pessoas
só vivem da machamba e criação de
cabritos. Deslocações à cidade só de
bicicleta. Para chegar ao transporte
público - o “chapa” - é preciso percorrer uns três quilómetros a pé, subindo
e descendo por entre montanhas. Nós
também já fizemos essa “excursão”
algumas vezes. Pomos três condições
aos que pedem para trabalhar aqui
na machamba ou na construção: não
beberem, não mudarem as coisas de
sítio, e todos rezarem na igreja ou na
mesquita. Os que desviam coisas ou
aparecem com “pinga a mais”, duas
vezes são perdoados, mas à terceira
têm que ir embora. Um deles exclamou: «As Irmãs educam bem».
Mais uma vez os nossos agradecimentos e a promessa de continuarmos a rezar pelos nossos benfeitores
diante do Senhor exposto na custódia
toda a manhã e parte da tarde e, à
meia-noite, a Hora de Leituras. Alguns
dos nossos benfeitores não sabemos
quem são, porque preferem ficar no
anonimato, mas Nosso Senhor conhece cada um pelo seu nome e recompensa com bens temporais e eternos.
“Assante sana” = Muito obrigado. Assim reza a língua local.
Irmãs Clarissas
Missão de Santo António de Mbemba
MOÇAMBIQUE
Irmã Clara Maria Melero A. O.S.C.
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CAPíTULO INTERNACIONAL DAS ESTEIRAS 2009
A Primeira Ordem (Frades Menores, Conventuais,
Capuchinhos) e a Terceira Ordem Regular (TOR)
celebraram, em Assis e Roma, nos dias 15-18 de
abril de 2009, o Capítulo Internacional das Esteiras, eco do Capítulo acontecido em Santa Maria
dos Anjos, em 1221, quando se reuniram 5.000 Frades. Sem alcançar a intensidade e o carácter extraordinário do que desejou S. Francisco, o Capítulo
das Esteiras de 2009 foi verdadeiramente um evento histórico.

Estiveram presentes dois mil Frades, representando
35.000 Franciscanos, provenientes de 65 nações. Havia, além disso, delegados dos Institutos masculinos e
femininos, que se inspiram no carisma de Francisco e
Clara, da Ordem Terceira e JUFRA e dos franciscanos
de outras confissões cristãs.
Neste ano acontece o VIII centenário de nossas origens.
De facto, passaram oito séculos desde que, naquela
primavera de 1209, Francisco e seus primeiros companheiros se dirigiram ao Papa Inocêncio III, para ter a
aprovação de seu projecto de vida evangélica, que o
Santo escrevera com poucas e simples palavras.
Na carta de indicção, Páscoa 2008, os Ministros Gerais da Conferência da Família franciscana reafirmaram
o sentido do ano jubilar: «Renovar nossa fidelidade ao
carisma e retomar toda a herança espiritual de nosso
Fundador, dando respostas concretas e criativas, cada
um no seu cotidiano, a tantos desafios da modernidade,
com novo empenho, novas energias e abertos à esperança cristã»; indicaram que o Capítulo das Esteiras deverá ser «um momento forte de comunhão no espírito de
acolhimento recíproco, de testemunho, de penitência e
jejum e de gratidão».

Acolhimento
Dentro da uma grande tenda, aconteceu a celebração de
abertura, com a intronização do Evangelho e da Regra de
São Francisco. O Ministro Geral e Presidente do turno, da
Conferência da Família franciscana, Fr. José R. Carballo,
depois de ter lido breves mensagens das Clarissas do
Mosteiro de Pagánica, recentemente destruído pelo terremoto que golpeou os Abruzzos, e de Frère Alois, Prior
de Taizé, deu as boas-vindas aos congressistas: «É a primeira vez na história – disse Fr. José – que toda nossa
Família se reencontra juntamente, onde tudo começou,
em Assis, diante da Porciúncula, para dar graças ao Senhor pelo grande dom do carisma que São Francisco deixou à Igreja».

A tarde do primeiro dia concluiu-se com a celebração eucarística na Basílica da Porciúncula, presidida pelo Bispo de Assis,
Mons. Domenico Sorrentino, que sublinhou em sua homilia
a necessidade de inserir-se no contexto cultural actual para
aprender a dialogar com ele, descobrindo o impulso missionário de Francisco de Assis e seus primeiros companheiros.

Testemunho
O dia de quinta-feira, 16 de abril, foi dedicada ao ”Testemunho” dos Franciscanos espalhados pelo mundo. Na parte
da tarde, com o subsídio de curtametragens, foram apresentadas várias experiências: Fr. Paulo Xavier, OFMCap,
missionário na Amazónia, sobre “Missio ad gentes”; Fr.
Mark McBride, TOR, Conselheiro Geral e docente universitário nos USA, sobre o ministério da educação; Fr. Danilo
Salezze, OFMConv, Director de “Messaggero di S. Antonio”
(Pádua), sobre os meios de comunicação; Encarnación del
Pozo, Ministra geral da OFS, sobre os leigos franciscanos
no terceiro milénio; Fr. Pierbattista Pizzaballa, OFM, Custódio da Terra Santa, sobre o diálogo interreligioso.
A jornada do “testemunho” terminou com a celebração eucarística na Basílica de Santa Maria dos Anjos, presidida
pelo Prefeito da Congregação para os Institutos de vida
consagrada e as Sociedades de vida apostólica, Card.
Franc Rodé, que, em sua homilia, recordou: «Vós sois os
filhos do profeta Francisco, o qual, como Abraão, partiu
sem saber para onde ia, confiando-se total e unicamente
a Deus, sempre pronto a ir e a partir para um caminho,
antes de tudo, interior, de conversão, à conquista daquela liberdade que Jesus lhe tinha lucrado. O Espírito Santo
conduziu-vos para cá, à Porciúncula, à Casa da misericórdia, onde todos vós podeis converter-vos ao amor de
Deus, deixando-vos amar ainda gratuitamente para poder
começar uma vida nova».

Jejum - Peregrinação
A jornada de sexta-feira, dia
17 de abril, foi dia de jejum, de
“deserto” e de peregrinação
da Porciúncula ao sepulcro de
S. Francisco.
Depois da meditação da Abadessa do Mosteiro S. Lúcia,
em Foligno, Irmã Ângela Emanuela Scandella, na Basílica
de Santa Clara, os capitulares pararam diante do crucifixo
de São Damião e vivenciaram o “deserto” nos lugares mais
significativos de Assis: Santa Maria dos Anjos, Rivotorto,
São Francisco, Santa Clara, São Damião, Cárceri, São
Rufino.
Às 15h, todos os Frades se reencontraram diante da Porciúncula. Guiados pelos Ministros Gerais, silenciosamente
se encaminharam ao túmulo de São Francisco, onde novamente receberam a Regra, que prometeram observar.

Roma – Junto ao «senhor Papa»
O Capítulo Internacional das Esteiras
- 2009 encerrou-se no dia 18 de abril,
com três encontros significativos.

Dirigindo-se aos presentes na Audiência e aos franciscanos e às franciscanas de todo mundo, Bento XVI lembrou o
essencial da experiência de Francisco: «Tudo tem início na
conversão de Francisco, o qual, a exemplo de Cristo, “despojou-se a si mesmo”’ e, desposando a Senhora Pobreza,
tornou-se testemunha e arauto do Pai que está nos céus.
Cada irmão/irmã cultive sempre uma alma contemplativa,
simples e alegre: parti sempre de Cristo, como Francisco
partiu do olhar do Crucifixo de São Damião e do encontro
com o leproso, para ver o rosto de Cristo nos irmãos que
sofrem e levar a todos sua paz. Sede testemunhas da “beleza” de Deus, que Francisco soube cantar, contemplando
as maravilhas da criação, e que o fez exclamar, voltado ao
Altíssimo: “Tu és beleza!”». Depois, o Papa concluiu, dizendo: «Obrigado por terdes vindo!
Agora ide, e levai a todos a paz e o
amor de Cristo Salvador. Maria Imaculada, “Virgem feita Igreja”, sempre
vos acompanhe, e a Bênção Apostólica, que concedo de coração a
vós todos, aqui presentes, e à inteira Família franciscana, também vos
sustente!».
Depois do discurso, os três Ministros Gerais, de joelhos, renovaram
o compromisso de viver segundo a
Regra de São Francisco, em nome
de todos os Frades espalhados no
mundo. No final, a Conferência da
Família franciscana doou ao Santo Padre as «Fontes Franciscanas», encadernadas pela escola de couro da Basílica
de Santa Cruz, em Florença.
3. Com o Presidente da República italiana, Giorgio Napolitano, em Castel Porziano. Uma delegação, guiada pelos
Ministros Gerais, foi visitar, por fim, o chefe do Estado italiano.
Fr. José R. Carballo, saudando o Presidente, disse:
«Aquele homenzinho, munido apenas com o Evangelho,
atravessou incansavelmente as terras da Itália e da Europa, aventurando-se até à Terra Santa, fazendo-se próximo

1. Com o Ressuscitado, na Eucaristia junto ao “Centro Mariapoli”,
cercanias de Castel Gandolfo, presidida pelo Ministro Geral, Fr. José R.
Carballo, o qual na homilia entregou
à Assembleia quatro verbos como
compromisso do Capítulo: «ver, ir,
correr, exultar».
2. Com o «senhor Papa», no pátio apostólico de Castel Gandolfo.
Saudando Bento XVI, o Presidente
de turno, em nome de toda a Família franciscana, disse: «Santo
Padre! É com o coração trepidante
de alegria que toda a Família franciscana hoje se estreita ao vosso redor para celebrar na
Igreja e com a Igreja o VIII Centenário da fundação da
Ordem dos Frades Menores, para celebrar o dom do carisma que São Francisco nos deixou. Fortes nessa única
certeza, nós deixamos Assis para vir ao senhor, Santo
Padre, como certo dia fez Francisco de Assis com seus
primeiros companheiros. Pedimos que nos confirmeis,
mais uma vez, neste santo propósito de vida, para que,
como diz nossa Regra, “sempre súbditos e submissos
aos pés da mesma Santa Igreja, estáveis na fé católica,
observemos a pobreza e a humildade e o santo Evangelho do Senhor nosso Jesus Cristo, o qual firmemente
professamos (Rb 12,4)».

dos mais pobres e excluídos da sociedade, querendo viver
entre eles e como eles, solidário com eles, porque assim
vivera o Senhor Jesus».

Conclusão
Foram quatro dias de intensa alegria e de profunda comoção. Juntos, celebramos uma data histórica. Juntos, vivemos um momento de graça especial: a reunião da grande
Família Franciscana mundial, recolocando, no cento, o
Evangelho, coração do ensino e da experiência de nosso
Seráfico Pai, Francisco de Assis!
Faternitas/MF
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Ministro Geral OFM visita a Província de Portugal
O Ministro Geral dos Frades Menores, Frei José Rodriguez Carballo,
visitou a Província de Portugal nos dias 30 e 31 de Março, no contexto
das celebrações dos 800 anos da Fundação da Ordem. Várias foram as
iniciativas que tornaram estes dois dias muito intensos. Aqui recordamos algumas de forma sucinta

NA ENFERMARIA PROVINCIAL
No dia 30 esta visita iniciou-se com o encontro do Ministro Geral com os Irmãos
enfermos, na Enfermaria Provincial da Luz, em Lisboa. O Ministro Geral, que era
acompanhado pelo Ministro Provincial, Frei Vítor Melícias, pelo Guardião da Luz,
Frei Domingos do Casal Martins, pelos Definidores Gerais, Frei Miguel Vallecillo
e Frei Amaral Bernardo Amaral, e pelo responsável da Enfermaria Provincial, Frei
José de Jesus Cardoso, manifestou a sua alegria em poder iniciar esta sua visita
fraterna à Província Portuguesa da Ordem Franciscana com visita aos anciãos e
enfermos e idosos.

O coro de crianças do “Externato da Luz” no àtrio da Igreja do Convento da Luz

AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Pelas 10H30, o Ministro Geral foi recebido no Palácio de Belém por sua Excelência o
Presidente da República Portuguesa, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva.
Durante o encontro e prolongado diálogo, caracterizado por enorme cordialidade e mútua
simpatia, o Ministro Geral agradeceu, na pessoa do Presidente da República, a todo o
Povo português pelo acolhimento dispensado aos Franciscanos desde o início da sua
presença em Portugal, em 1217.

MISSA SOLENE NA IGREJA DA MADRE DE DEUS
Em iniciativa conjunta de celebração dos 800 anos da Ordem dos Frades Menores,
do início das comemorações dos 800 anos da Ordem de Santa Clara (a concluir em
2012), e das celebrações dos 500 anos do Convento e Igreja da Madre de Deus,
em Lisboa, bem como dos 300 anos do Mosteiro de Clarissas do Louriçal, o Ministro
Geral, Frei José Rodríguez Carballo, presidiu a solene concelebração eucarística
em que, em sólio próprio, participou Sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa,
Dom José da Cruz Policarpo, e o Bispo de Bragança-Miranda, Dom Frei António
Montes Moreira, bem como mais de quatro dezenas de sacerdotes religiosos: frades
menores, conventuais e capuchinhos. Entre os participantes, destaca-se a presença
de 27 Irmãs Clarissas de Portugal e de Espanha, de sete Irmãs Concepcionistas de
Viseu e Campo Maior, além de numerosos representantes dos Institutos da Família
Franciscana Portuguesa, da Ordem Franciscana Secular e da Juventude Franciscana (Jufra).

EMISSÃO DE SELO DOS CORREIOS
No dia 31, momento alto desta visita e das celebrações foi a Sessão Solene
realizada no Centro Cultural Franciscano, decorado com símbolos franciscanos
e com o tema do selo comemorativo aí emitido, sob presidência do Ministro
Geral, Frei José
Carballo,
do
Vice-Presidente
dos CTT - Correios de Portugal, Engº. Pedro
Coelho, e do Ministro Provincial,
Fr. Vítor Melícias, que, por
ordem inversa,
usaram da palavra, celebrando
o Centenário e
os valores franciscanos que deram o passado,
fomentam o presente e cimentaSessão Solene no Centro Cultural Franciscano
rão o futuro.
Durante a sessão, foi feita a emissão de três selos postais comemorativos dos 800 anos
da Ordem dos Frades Menores, e foram homenageados o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa, a Junta de Freguesia e o Povo de Carnide, o Arquitecto
João José de Sousa Araújo, benévolo autor dos monumentos a inaugurar neste mesmo
dia, e Alexandre Alves, que ofereceu os outdoors do VIII Centenário da OFM.

C o l a b o r e c o n n o s c o
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 estão a 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.

(Continuação na página seguinte)

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), 0411 Agosto.
6.GRÉCIA (Ano Paulino), 08-15 Setembro.
7.TERRA SANTA, 24-31 Outubro, itinerário
habitual do Comissariado com especial visita a 29/10 aos lugares do Baptismo de Jesus
no Rio Jordão e do seu retiro no Deserto da
Judeia.
INSCRIÇÕES no endereço abaixo até 40 dias
da partida: 400 euros na inscrição; liquidação
um mês antes. Contactar Comissariado da
Terra Santa.
Largo da Luz, 11 – 1600-498 LISBOA
Tel. 217140715 – Fax 217144811 – com.
terrasanta@sapo.pt
PEREGRINAÇÕES 2009
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«MEMORIAL DA FRATERNIDADE»
Após a sessão solene comemorativa dos 800 anos
da Ordem, o Ministro Geral,
Frei José Rodríguez Carballo, acompanhado do Presidente da Câmara de Lisboa e de numeroso grupo
de Irmãos, de Clarissas, de
Concepcionistas e de Institutos da Família Franciscana, bem como de muitos
amigos e benfeitores, benzeu o monumento «Memorial da Fraternidade» e descerrou a respectiva placa de
inauguração.
Em torno da estátua de São
Francisco, de autoria do Arquitecto João José Sousa
Araújo, foram gravados em
placas de bronze os nomes
de todos os Irmãos da Província Portuguesa da Ordem
Franciscana falecidos desde a sua Restauração em
18 de Outubro de 1891.

Sessão Memorial da Fraternidade

INAUGURAÇÃO DO «PAINEL DO ENVIO»
Outro momento significativo e evocativo desta efeméride decorreu nos espaços do «Externato da Luz», que celebra o seu 50.º aniversário, e no átrio da Igreja do Convento da
Luz. Em primeiro lugar, um grupo de crianças, alunos do «Externato da Luz», brindou o
Ministro Geral, Frei José Carballo, o Ministro Provincial, Frei Vítor Melícias, o Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa, e os demais presentes com a interpretação coral do Hino deste estabelecimento particular de ensino. Actuação singela mas
significativa, pois regista a difusão do carisma franciscano nas várias vertentes da sociedade, mormente na cultura e educação dos mais jovens.

TE DEUM
Em ambiente de «Te Deum», o Ministro Geral, acompanhado de mais de meia centena
de Irmãos e cerca de trezentos religiosos, amigos e benfeitores, presidiu, na Igreja do
Convento da Luz, singelamente ornamentada, a harmoniosa liturgia de louvor e acção de
graças pelos 800 anos da Regra e Vida dos Frades Menores.
Na homilia, o Ministro Geral incitou os presentes com as palavras «Ide e restaurai a minha
Igreja», lembrando o que Francisco terá entendido quando contemplava o crucifixo na
igrejinha em ruínas de São Damião. Deste modo, exortou a seguir o carisma tão pertinentemente actual de Francisco e de Clara de Assis.
Seguiu-se o almoço, no claustro superior do Convento da Luz, para as cerca de trezentas
pessoas presentes, que foi também tempo de alegre convívio entre todos.

ENTREGA DA REGRA
Após um breve encontro privado com
o Provincial e Definitório Provincial da
Província Portuguesa
da Ordem Franciscana, aos quais dirigiu
palavras de apreço e
estímulo, e a quem
deu a bênção de São
Francisco de Assis, o
Ministro Geral reuniu,
pelas 16H00, numa
sala do Centro Cultural Franciscano, com
os mais de sessenta
Frades Menores que
com ele viveram esta
jornada.

Momento da Eucaristia e Entrega da Regra

Este momento íntimo
e importante da visita e da celebração deu lugar à Eucaristia de celebração e envio, que
concluiu a visita fraterna que o Ministro Geral da Ordem quis fazer aos Irmãos de Portugal, gesto de comunhão vital e recíproca.
MF

A CATEDRAL ESPIRITUAL DA HUMANIDADE
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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!

Deus é o educador das nossas vidas,
por assim dizer a nossa razão de ser.
É próprio do espírito dar corpo e coerência ao que parece descontínuo. Apelos, reencontros, graças, fraquezas,
esperanças: tudo isto poderia parecer
justaposto, sem laços, e de repente, à
luz de Deus, tudo se unifica e se constrói num projecto. É desejo de Deus que
tenhamos a vida e que a partilhemos.
Ele nunca confisca a nossa liberdade
e reencontra-se quando estamos em
aliança com Ele. É de facto um trabalho
de libertação que bloqueia a liberdade
humana. Temos de pensar na superioridade da alma sobre o corpo. Os males
da alma são mais graves que os do corpo. Todos temos de ir ao encontro de
Deus.
A relação de Deus inscreve-se no concreto das nossas vidas, e é na realidade
que as decisões se confirmam. A arte
da decisão é, de acordo com Deus, a
arte de escutar o Senhor, que nos fala
e nos convida a viver mais tempo e a
escolher a vida. Para decidir com Deus,
a familiaridade com Ele é preciosa; ela
entretém-se pela oração, a releitura da
vida, a escuta da Palavra. É de capital
importância guardar sempre no espírito
que não é isto o que nos faz viver. É
Deus que nos faz viver, e só Ele! Se um
projecto se acompanha em nós de um
sentimento de paz e nos abre aos outros e à realidade, ele tem fortes probabilidades de ser bom. A oração, quando
é regular, afina a nossa escuta. Há em
nós um desejo e nós o remetemos sob
o olhar do Senhor. Nós não vimos Deus,
podemo-nos iludir; o acompanhamento
ajuda-nos a escutá-Lo e a respeitá-Lo.
Do ponto de vista relacional, tem de se
compreender que nada se faz sem os
outros, partilhando os sucessos com

eles. Temos
que seguir a
voz do nosso interior, a
nossa vocação profunda; pesquisar
o sentido do
que se faz.
Ser autênticos, lúcidos
e
sinceros
em todas as
Mário Carapinha
dimensões
das nossas
vidas. Aprender a assumir os riscos dos
nossos ditos e acções. É preciso que
cheguemos a compreender o que é a
vida em nós. Oremos a Deus para que
o espírito faça com que não nos orgulhemos em caso de sucesso, permitindo
levar a bem tudo o que fizermos ao serviço dos outros. Temos de compreender
que qualquer simples pedreiro participa
na construção de catedrais, por maiores
que elas sejam. O mesmo se passa com
o bem que fazemos aos outros. Temos
de compreender que os outros contam
para nós, e os outros devem compreender que nós contamos para eles. Uma
pessoa não pode construir-se senão
quando toma consciência de que existe
para os outros. Todo o gesto humano na
prática do bem, por mais insignificante que seja, é mais uma pedra lançada na construção da catedral espiritual
da humanidade. E assim ajudamos na
construção da catedral da humanidade
na medida em que os outros crêem na
nossa fraternidade. Ajudando os outros,
e sendo nós ajudados por eles, estes
sentem-se mais felizes e nós também.
Deste modo estamos todos a contribuir
para a paz no reino humano e a participar na construção da catedral espiritual
da humanidade.
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de 2001, veio para a Comunidade de Gondomar, onde continuou a lutar por uma vida
de maior qualidade na sua entrega generosa
e alegre, agora com os limites da doença e
da idade. Só a sua tenacidade e vigor interior
permitiram a recuperação que conseguiu,
após momentos tão difíceis e dolorosos. Recomeçou. Reaprendeu a falar, a andar e a
escrever. Nunca deixou de sorrir...

Saudosa Memória da Irmã Palmira Vieira
A Irmã Palmira Vieira, filha de Domingos
Vieira e de Elvira da Costa, nasceu a 16
de Maio de 1913, na freguesia de S. Vicente de Paços, Concelho de Fafe, diocese de Braga.
Entrou na Congregação das Franciscanas
de Calais a 22 de Agosto de 1936, em Tuy
(Espanha).
Em Santa Cristina do Couto (Santo Tirso)
recebeu o hábito da Congregação a 11 de
Fevereiro de 1937, com o nome de Irmã
Maria Luísa de Jesus. Tendo completado
os dois anos de Noviciado, fez a Primeira
Profissão a 11 de Fevereiro de 1939. Antes
de partir para África, trabalhou nas comunidades do Colégio Luso-Francês, Hospital
de Santa Maria e Hospital de Murça. No
dia 30 de Setembro de 1941, embarcou
em Lisboa, rumo a Moçambique. Chegou
a Magude a 31 de Outubro e daí seguiu,
a 2 de Janeiro de 1942, para a missão de
Chupanga.
Nesta Comunidade fez a Profissão Perpétua a 14 de Fevereiro de 1943. Foi nomea-

da Superiora a 12 de Junho de 1945, cargo
que exerceu várias vezes e em diferentes
comunidades: Chupanga, Amantogas, S.
Benedito da Manga, Dombe e Barada.
Passou ainda pelas missões de Marera,
Beira e, após a independência, foi transferida para Maputo.
Mulher de fé como era, viveu com invencível coragem o difícil período do pós-independência e a penúria da Guerra Civil que
o povo moçambicano sofreu durante anos.
Exemplo de generosidade e dedicação, era
conhecida e muito apreciada pelo seu espírito empreendedor, bondoso, entusiasta
e jovial, sempre atenta às necessidades
dos mais carenciados. Os habitantes das
localidades por onde a Irmã Palmira passou chamavam-na de “Ma Mére Luísa” e o
seu nome ainda hoje perdura nos lábios e
no coração daqueles que a conheceram e
agora a recordam com muita estima e admiração.
Em 2001, atendendo à sua idade e estado
de cansaço, a conselho das suas Superioras,
a Irmã Palmira regressou definitivamente

a Portugal, depois de 60 anos dedicados à
missão em Moçambique. Nesse ano, celebrou o Jubileu de 65 anos de vida religiosa.
Devido a um grave acidente que sofreu a 14
de Agosto de 2001, viu-se, inesperadamente, muito limitada e obrigada a parar... Apesar do sofrimento causado por essa brusca
mudança, dizia com o humor que lhe era
característico: “ Deus faz tudo bem feito. Só
Deus sabe o que faz. Ele já sabia que eu não
ia parar e, talvez com isso, atrapalharia as
nossas Superioras... Por isso, foi Ele mesmo
que me parou”. Era assim que aceitava e se
resignava à vontade de Deus. Em Dezembro

No dia 13 de Abril de 2009, segunda-feira
de Páscoa, a nossa querida Irmã Palmira
entregou nas mãos do Pai a sua vida tão
rica dos bens que não perecem e conduzem à Vida eterna. O seu legado é precioso: exemplo de fidelidade, oração, capacidade de sacrifício, doação plena e alegria
contagiante e, por fim, o abandono nas
mãos do Criador que a amou, a escolheu,
a chamou e predestinou para que o fruto da
Vida e da Redenção permaneça.
Agradecemos a Deus o dom da nossa Irmã
Palmira Vieira à Igreja, à Congregação das
Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora e ao Povo Moçambicano. Temos a
certeza de que, junto de Deus, ela intercederá por todos os que amou na Terra e junto dos quais passou fazendo o bem.
Ir. Jacinta Neves, fmns

MÃE! ESPINHOS NO CORAÇÃO DE JESUS?
Quando, um dia, me encontrava numa
igreja, diante da imagem do Coração de
Jesus, uma criança dos seus cinco, seis
anos ajoelhou ao meu lado e com ela uma
senhora, que foi “metralhada” de perguntas, que puseram à prova a paciência e a
fé daquela mãe cristã.
- Mãe – perguntou o menino, olhando a
imagem de Jesus e apontando com o seu
dedinho na direcção do Coração Sagrado – porque Jesus tem o coração fora do
peito?
- Meu filho, quer dizer que Jesus nos ama
muito e com todo o seu bendito Coração!
- E os raios de sol, tão lindos, que saem em
volta do Coração de Jesus, mãezinha?
- É para dizer que Jesus é Deus e, por
isso, cheio de graça e de virtude!
- E o fogo que sai de cima do Coração de
Jesus, minha mãe?
- São as chamas a mostrar a força com
que Jesus arde de amor por nós!
- Mãe, e aquela ferida, com sangue, que
está no Coração de Jesus?
- É uma chaga que ficou, depois de um
soldado lhe ter atirado uma lança ao peito!
- Mas, mãe, e aquela coroa com espi-

nhos?! Não foi na Cabeça de Jesus que
lhe puseram a coroa de espinhos, como
um dia me contaste?! Porque a tem Jesus
no Coração?
- Meu filho, porque já a trazia no Coração,
antes de lha terem colocado na cabeça!
- Pobre Jesus! Espinhos na cabeça…espinhos no coração…Pobre Jesus!
E aquele menino, abanando a cabeça,
repetiu pela terceira vez “pobre Jesus!” E
eu, discretamente concentrado na aula de
teologia materna, deleitava-me com aquele diálogo tão terno entre a mãe e o filho
sobre a imagem do Sagrado Coração de
Jesus. Mas foi em volta do mistério dos
espinhos que a mãe mostrou ser uma
grande catequista do seu filho.
- Sim, meu filho, espinhos na cabeça e
espinhos no coração. Os da cabeça atormentaram-no algumas horas, mas os do
coração magoaram-no toda a vida!
- Toda a vida, minha mãe?! Mesmo em pequenino?! Pobre Jesuzinho!
- Sim, meu filho, pequenino ainda!
- Pequenino assim com eu, minha mãe?
- Ainda mais pequenino que tu, meu filho,
mais pequenino que tu!- respondeu a mãe,
enquanto afagava o cabelo do filho, que
colocava na voz uma ternura dolorosa.

BOLSAS

- Mas, mãezinha, já quiseram mal a Jesus ainda pequenino, mais pequenino que
eu?!
- Sim, meu filho. Tu nasceste num berço
fofo, e Ele em palhinhas; tu numa casa;
Ele numa gruta. Ninguém lhe quis dar
casa para nascer, nem berço para se deitar. Até a sua ditosa Mãe teve que fugir
num burrinho porque um rei mau, chamado Herodes, O queria matar… Como vês,
meu filhinho, tantos espinhos, não achas?
- Se acho, mãe, se acho! Eu tenho mais
sorte, não tenho, mãezinha?!
- Peço muito a Jesus que assim seja,
meu filho, que Ele afaste os espinhos do
teu caminho e que te ajude a ultrapassar
aqueles que terás de enfrentar.
- Que sabes mais sobre os espinhos do
Coração de Jesus, mãezinha?
- Bem, meu filho, ouvi contar que, perto
da casa de Jesus, havia um lindo rosal.
Ora Jesus, quando estava a brincar com
outros meninos, começou a fazer coroas
de rosas que lhes colocou na cabeça, mas
primeiro tirava os espinhos e guardava-os
para si.
- E Jesus espetava os espinhos no Seu
Coração, minha mãe?
- Não, meu filho, também fazia uma coroa,

DE

mas punha-a na Sua Cabeça.
- Mas porquê, mãezinha? Porque é que
Jesus não deitava fora os espinhos?
- Para mostrar aos outros meninos que
nem tudo são rosas na vida e que os espinhos hão-de aparecer muitas vezes e é
preciso ter coragem como Jesus para os
vencer!
- Mas que espinhos são esses afinal, minha mãe?
- Meu querido filho, as dificuldades da
vida, que cada um vai tendo, como tu, por
exemplo, tens dificuldades em te entender com a tua irmã, em obedecer à mãe
e fazer a vontade ao pai, em te portares
bem com os teus colegas, na escolinha,
enfim…Não gostavas de ser como Jesus,
que foi tão bom de coração, meu filho?
- Ah sim, mãe, gostava de ter um coração
bom e grande como o de Jesus, mas os
espinhos…
Eu sorri discretamente perante a última
resposta da criança, que deu por terminado o diálogo, e colhi esta certeza de que é
sobretudo de joelhos que uma mãe mostra
o quanto vale a sua fé perante o Sagrado
Coração de Jesus.
Frei José Dias de Lima, OFM

ESTUDO
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A

e d u c a ç ã o é a base da ormação de um
p a í s , d e u ma comunidade. Só com
u m a b oa f or m ação de base religiosa te r e m o s h i p ó te s es de observar o cresci -

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

mento de comunidades cristãs. Está n a s
nossas mãos apoiar e fazer com qu e s e
desenvolvam as vocações missioná r i a s
que vão surgindo nos países de mi s s ã o
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 tornase 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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PROJECTO AUTO-SUSTENTÁVEIS

«Vamos pescar»

Este Projecto, que está a ser apoiado e divulgado pelo «Missões Franciscanas», já começa
a ter rosto, como atestam as fotos que nos enviou o Frei Jorge Bender. Até nós já chegaram
algumas ofertas, que agradecemos de todo o
coração, estando ainda longe de ser atingida
a verba necessária. Por isso, durante mais alguns números do Jornal, iremos continuando
a divulgar esta iniciativa de modo a sensibilizar os nossos leitores para, se possível, continuarem a colabora. Logo que tivermos atingido a importância necessária, informaremos os
nossos leitores. Se não conseguirmos a meta
por que ansiamos, pelo menos ficaremos com
a consciência tranquila de termos cumprido o
nosso dever, esperando que Frei Jorge bata a
outras portas para conseguir o que faltar.

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 auto-sustentação.

1.Um pouco de história para situar o Projecto

3.2. Descrição do 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.

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.

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 auto-sustentada de riqueza e desenvolvimento. Este é o único tipo
de ajuda que liberta e dignifica o homem.

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.

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

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

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		

Em meticais
115.000 Mz
62.000 Mz
12.000 Mz
14.000 Mz

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

Total do Projecto

203.000 Mz

5.800,00 €

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

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

Até sempre,
Frei José!
José Teixeira de Figueiredo, nome
de família, ou Frei José Feliciano,
como era conhecido por muitos, ou
Frei José de Arimateia como gostava de se auto-denominar: para nós
foi e continuará a ser o irmão José
que partiu para o reino da alegria no
dia 23 de Abril de 2009
Os dados biográficos desta genuína
alma franciscana registados pelos arquivos oficiais resumem-se a poucas
linhas: nasceu na freguesia de Cever,
Santa Marta de Penaguião, a 13 Julho de 1920, filho de Luís Teixeira de
Figueiredo e de Maria da Luz. Tomou
o hábito de São Francisco no dia 14
de Agosto de 1952, tendo professado
a Regra franciscana para toda a vida a
15 de Agosto de 1955. Serviu os seus
irmãos franciscanos como cozinheiro,
despenseiro, sacristão e porteiro, no
convento de Varatojo, em Setúbal e
em Lamego.
Foi sobretudo na cidade de Lamego,
no Convento de São Francisco, que
Frei José passou boa parte dos anos

maduros da sua vida. Nenhum arquivo
ou crónica registou feitos grandiosos
deste irmão, que entre 1974 e 1993 foi
um verdadeiro ícone da multissecular
presença franciscana na cidade de
Lamego. E, no entanto, a sua passagem por esta terra deixou marcas em
muitos corações. A sua forma simples,
alegre e afável fizeram dele um frade
do povo, um homem de bem, um franciscano à moda antiga, isto é, à maneira do Poverello de Assis, sem deixar de
ser um homem de hoje, irmão e amigo
de todos e solidário com toda a gente,
mormente com os da sua terra. E lá
regressou, no dia 24, à terra que o viu
nascer para o mundo, onde nos despedimos dele até breve, quando também
nós nascermos para o céu.
Frei Isidro Pereira Lamelas, ofm
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RECORREI A SANTO ANTÓNIO…
Ouvi falar deste milagre de Stº António e
não resisto a contá-lo. Seja ou não seja
verdadeiro, aqui vai, sobretudo pela lição
que dele podemos tirar. Tudo começa
com o desabafo de uma mãe, que vê sumirem-se-lhe os anos e a aflição que lhe
vai na alma, por deixar no desamparo a
sua filha que, para além de ficar órfã, tem
a desgraçada sina de não ter dote nem
marido, como lamentava em materno diálogo:
“Sinto, minha filha, o peso dos
anos; o tempo não respeita
ninguém e, em breve, terei de
prestar contas das minhas acções ao bom Deus. Já estou
com idade muito avançada, o
relógio do tempo não pára e
sinto cada vez mais os meus
pés na sepultura. Mas nada
disto me aflige, minha filha,
porque deixarei uma vida de
extrema pobreza, em que te
criei, mas sem que te faltasse
com nada, para gozar da suavidade do céu e das riquezas
que o meu bom Deus prometeu aos que O amam e temem.
Só uma coisa me aflige, filha
do meu coração, és tu! Sim,
minha filha, tu! Vou deixar-te
no desamparo, já sem pai,
e sem dote nem marido. Oh
minha filha, que angústias me
fazem sofrer, ao temer o que
será de ti, sem ninguém para
te amparar!”
Desta forma, a D. Cândida se
despedia da sua filha Maria
que, enternecida e comovida
pelas palavras maternas, deixou rolar, abundantes, lágrimas incontidas do seu rosto
filial e, abraçada à mãe, perguntou-lhe:
- Mas, querida mãe, não haverá nesta terra algum remédio para estas coisas que te afligem?
- Da terra, filha. Ah! Inocente que és! Da
terra só tens a temer perigos e desgraças! Pois não sabes que és pobre?
- Mas se a terra nos oferece perigos, para
que temos nós a fé?! Porque não havemos de recorrer ao céu? Porque não vamos ter com Stº António, que é tão nosso
amigo? Ele sabe que somos pobrezinhas
e tenho fé que ele nos há-de ajudar.
- Tens razão, minha filha! Meu rico Stº
António, como não me lembrei de vós?!
Pois, minha filha, façamos uma novena a
Stº António, pois estou certa de que ele
ouvirá a nossa petição e te mandará um
amigo, um defensor, um marido que seja
a tua sorte e fortuna.
Na sala de jantar daquela casa branquejava uma imagem de Stº António, moldada em gesso. A novena começara com
uma fé inabalável de transportar montanhas e Stº António tinha o prazo limi-

tado de nove dias para pôr em casa um
esposo que velasse pela honra daquela
filha e a cujo cuidado fosse confiada a
sua subsistência. Passou-se o primeiro
dia, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente e, à medida que os dias passavam, as preces eram mais fervorosas
mas, chegado o nono dia, o marido desejado não apareceu, como se Stº António quisesse pôr à prova a paciência das
suas devotas. Paciência que foi pouca

porque, expirado o prazo, a esperança de
mãe e filha mudou-se em desesperação
e o afecto pelo Santo de Lisboa mudouse em indignação de tal forma que, sem
pensar em nada, a filha vai daí, pega na
imagem do Santo, que tanto venerava e,
zás, atirou-a pela janela fora a fim de o
castigar. Mas, ó bendito Stª António, em
vez da imagem do Santo se quebrar no
meio da rua, como esperava a decepcionada rapariga, foi cair na cabeça de um
sujeito e, nem a imagem se partiu nem
a cabeça do sujeito ganhou mossa. O
pacífico transeunte é que não gostou da
brincadeira, lançou os olhos para a janela e, entrando casa dentro, foi ter à porta
da alegada agressora com a imagem de
barro na mão, confundido com o milagre
que acontecera, mas disposto a devolver
a imagem do Santo com um sermão de
mão estendida e punho fechado, pois a
forma violenta como tocou a campainha
parecia quebrar a sineta, cordão e tudo.
A mãe, ouvindo o toque furioso da cam-

painha, correu a atender à porta e, desfeita em desculpas, convidou o sujeito a
entrar, enquanto lhe pegava na imagem
de barro, não fosse ela voar outra vez,
mas contra a cabeça dela ou da filha. Escondida atrás da cortina, a filha receava
pela reacção daquele homem e a mãe,
tentando apaziguá-lo, contou a sua história, o calvário que passou na sua vida,
enviuvando multo cedo, a criar uma filha
no meio de necessidade extrema e como
sucederam as coisas até a
imagem de Stº António lhe ter
caído na cabeça. Mudando a
cólera em compaixão, aquele
homem perguntou: - E onde
está a sua filha?
A rapariga, a tremer, aproximou-se do homem, abandonando o frágil muro defensivo
dos cortinados. Pediu então
à agressora que confirmasse
a última parte da história da
mãe, aquela parte da novena e da promessa…, tendo a
filha atestado a veracidade.
O homem, encantado com a
formosura daquela rapariga,
olhando-a olhos nos olhos,
segurou as suas mãos femininas e disse:
- O marido enviado por Stº
António sou eu! Quererá a
menina casar comigo? Sou
solteiro, sinceramente não
pensava em casar, mas a beleza, o encanto e a formosura da menina abriu-me o coração ao amor. Se a menina
me aceitar, as preocupações
da sua mãe ficarão resolvidas
e as suas preces então terão
sido ouvidas por Santo tão poderoso como é Santo António.
Ah! Também tenho um azulejo
com a imagem do Santo, com
o Menino ao colo, à porta da minha casa
que, se a menina quiser, também será a
sua e nada lhe faltará.
Ficaram, mãe e filha, atónitas com a decisão do rapaz e, ainda incrédulas, pediram alguns dias ao dito rapaz para indagarem da veracidade do que ele dizia,
da sua integridade e da autenticidade da
sua vida e se estava mesmo um azulejo do Santo à porta da sua casa.. Dele
recolheram as melhores informações, de
sorte que, após um tempo breve de namoro, aquela filha, para consolo da sua
mãe, casava sob os auspícios de Stº António, a quem aquela família se entregou
ainda com mais fervor, presidindo aquela imagem de barro à vida quotidiana do
lar que se formara, por milagre do Santo
Franciscano, pintado naquele azulejo,
que confirmava a sinceridade do enviado
porque “se milagres desejais, recorrei a
Stº António”!
Frei José Dias de Lima, OFM

De 24 de Maio a 20 de Junho a Ordem
dos Frades Menores está reunida em
Capítulo Geral em Assis. Partilhamos
com os nossos Leitores esta Oração
pelo Capítulo que os Frades do mundo
inteiro rezam diariamente. Todos juntos
pedimos que o Espírito Santo ilumine
os irmãos capitulares e atenda a nossa
prece.

ORAÇÃO

PELO CAPÍTULO GERAL OFM
P./ Bendito sejais, Senhor, Pai santo: Na
vossa infinita bondade, pela voz do Espírito, chamastes-nos a seguir as pegadas
de Cristo Senhor e nos destes uns aos outros como irmãos, para sermos, na Igreja,
memória viva do Evangelho, sinal do Reino e profetas de esperança.
T./ A vós, Senhor, a glória e o louvor.
L./ Nós vos glorificamos, ó Pai, e vos bendizemos, porque em Jesus Cristo, vosso
Filho, nos destes a imagem perfeita do
servo obediente: Ele fez da vossa vontade o seu alimento, do serviço a norma de
vida, do amor a suprema lei do Reino.
T./ Ajudai-nos, ó Pai, no compromisso de
obediência ao Evangelho, à voz da Igreja, à
Regra dos Frades Menores segundo as nossas Constituições Gerais.
L./ Nós vos glorificamos, ó Pai, e vos bendizemos, porque em Jesus Cristo, vosso
Filho, nosso irmão e redentor, nos destes
o mais alto exemplo do dom de si: Ele,
que era rico, fez-se pobre por nós, proclamou bem-aventurados os pobres em espírito e abriu aos pequenos os tesouros
do Reino.
T./ Ajudai-nos, ó Pai, no compromisso de viver sem nada de próprio, de vencer o desejo
de posse com a alegria da doação, de nos
servirmos dos bens do mundo segundo o
Evangelho, na fraterna partilha com todos.
L./ Nós vos glorificamos, ó Pai, e vos bendizemos, porque em Jesus Cristo, filho da
Virgem Maria, nos destes o supremo modelo do amor consagrado: Ele, o Cordeiro
sem mancha, viveu amando a Deus e aos
irmãos; morreu perdoando e atraiu todos
a si.
T./ Ajudai-nos, ó Pai, no compromisso de
viver com o coração puro e o corpo casto,
para vos agradarmos somente a vós, único e
sumo bem; vos amarmos de coração indiviso, para vosso louvor e glória e para a salvação da humanidade.
P./E dai-nos, ó Pai, a graça de podermos
chegar a vós, que com o Filho e o Espírito
Santo viveis e reinais e sois glorificado,
Deus omnipotente, por todos os séculos
dos séculos.
T./ Amen.

Caros Leitores:
Saudações amigas de Paz Bem!
Regressado de Moçambique, transmito os cumprimentos dos nossos confrades que lá trabalham, dirigidos a todos vós.
Às Irmãs Clarissas de Lichinga fiz entrega das ofertas que levei, destinadas à sua Obra. O mesmo se diga do que se relaciona com o
Seminário de Santo António, a quem entreguei as ofertas que entretanto foram chegando para os órfãos do Sida e para o Lar de S. Gabriel.
Todas estas ofertas que acabo de mencionar chegaram à Redacção do nosso Jornal antes de eu seguir para Moçambique. As receitas
conseguidas através dos trabalhos de animação missionária, a nível nacional, continuam a ter como destino o apoio a prestar à formação
na Guiné-Bissau, Moçambique e agora também em Timor.
Para finalizar, rezemos a Oração Missionária proposta pela Igreja para este mês: «Para que as Igrejas particulares que vivem em contextos
onde reina a violência sejam apoiadas pelo amor e pela solidariedade concreta de todos os católicos do mundo».
Santo «Corpo de Deus»!
Frei Vítor Rafael, OFM

