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FESTA DAS MISSÕES EM LEIRIA
Procuradoria Nacional da UMF
celebra Dia Missionário
Como anunciámos em números anteriores
do nosso Jornal, realizou-se no passado
dia 7 de Junho um “Dia Missionário” no
Convento de S. Francisco, em Leiria, onde
a União Missionária Franciscana tem a sua
sede e onde se encontram também os serviços do Jornal ”Missões Franciscanas”.
Bem cedo começaram a chegar os Zeladores
e Zeladoras da UMF, assim como alguns benfeitores e amigos das missões. Pelas 10 horas
houve um Encontro de formação e esclarecimento, que serviu para também dar a conhecer a situação concreta da actividade missionária dos Franciscanos, nomeadamente em
Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste.
A Província de Portugal continua a dar

apoio aos antigos espaços geográficos no
seu trabalho de missão, nomeadamente na
Guiné-Bissau e Moçambique. Timor é uma
situação nova, onde os Missionários Franciscanos iniciaram o seu trabalho de apoio
à “Fundação de Santo António de Lisboa”,
criada no ano passado em Timor-Leste.
Uma das concretizações deste apoio foi
ter acolhido em Leiria 3 postulantes. Aqui
recebem eles formação franciscana e linguística. Aproveitamos esta oportunidade
para informar que em Timor-Leste foi adquirido um terreno de vários hectares onde
será construída a sede da nova entidade.
Alguns milhares de euros foram já gastos,
grande parte provenientes de receitas do
trabalho dos dedicados Zeladores e Zeladoras da U.M.F., assim como de alguns
amigos e benfeitores.
Mas voltemos ao acontecimento festi-

Rancho Foclorico dos Moleanos em actuação
vo do dia 7 de Junho. Depois do
primeiro momento formativo e de
um curto intervalo, celebrou-se a
Eucaristia, que foi presidida pelo
Procurador Nacional da UMF, Frei
Vítor Rafael, ladeado por Frei Álvaro Silva e Frei António Marques de
Castro, vindos propositadamente
do Convento de Varatojo para se
associarem a este acontecimento
festivo.

Em Conferência durante a parte da manhã

Pelas 13 horas, no grande refeitório do Convento, deu-se início ao
almoço fraterno, com a presença
de mais de cem convivas, que saborearam um apetitoso caldo verde, assim como as sardinhas e as
febras, tudo bem regadinho com a
«pinga» da região. Doçaria variada

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)

também não faltou, trazida pelos participantes.
Após o almoço, pelas 15,30 horas, veio
a parte recreativa, tendo ficado bastante
gente para apreciar a actuação do Rancho Folclórico de Molianos de Alcobaça,
que nos brindou com danças da região.
Num dos intervalos foram sorteados vários objectos da Terra Santa e de Moçambique, referentes às rifas que antecipadamente tinham sido vendidas. Tudo
terminou pelas 17 horas.
Resta-nos agradecer a todos os participantes e aos que colaboraram mais directamente na organização deste «Dia
Missionário». Bem-hajam!
M.F.

VARATOJO E TORRES VEDRAS
ENCERRAM 8º CENTENÁRIO
Torres Vedras encerra «com chave de
Ouro» 8º Centenário da fundação da
Ordem Franciscana. O Senhor Bispo,
D. Manuel Clemente lembra a simplicidade e a maneira de viver de S. Francisco de Assis
Página 3

MIGRAÇÕES
«Viver o Amor Fraterno sem Distinções
nem Discriminações» é o tema da 37º
Semana Nacional de Migrações. Dois
momentos significativos são a Peregrinação do Migrante e Refugiado e a
Jornada de Solidariedade com a Pastoral da Mobilidade Humana
Página 6
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S a n t o A n tónio de Chimoio
a c o l h e o Projecto Social

EDITORIAL
O Papa Bento XVI deu início ao Ano Sacerdotal no
passado dia 19 de Junho, Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus, no momento da celebração das
Vésperas na Basílica de São Pedro, no Vaticano,
iniciando assim o Ano Sacerdotal. Aqui deixamos alguns excertos do discurso que o Papa transmitiu à
Congregação para o Clero.
«Senhores Cardeais, Venerados Irmãos no Episcopado e no Sacerdócio:
Estou feliz por vos poder receber nesta audiência
especial (..). A dimensão missionária do presbítero
nasce da sua configuração sacramental com Cristo
Cabeça: ela traz consigo, como consequência, uma
adesão cordial e total àquela que a tradição eclesial
reconheceu como a «apostolica vivendi forma». Ela
consiste na participação numa «vida nova», espiritualmente entendida, naquele «novo estilo de vida»
que foi inaugurado pelo Senhor Jesus e foi feito próprio pelos Apóstolos. Pela imposição das mãos do
Bispo e a oração consecratória da Igreja, os candidatos tornam-se homens novos, tornam-se «presbíteros».

Caro Frei Vítor:
É sempre uma honra termos o privilégio de usar o “Missões Franciscanas” para saudar os amigos e partilhar a
nossa vida com os demais irmãos espalhados pelos cantos da terra.

Em colaboração com o Seminário, ele reabilitou a cozinha
já existente e construiu as instalações do Projecto, que
comportam uma sala de encontros, um quarto de banho,
uma despensa, uma directoria e uma sala de serviços
executivos.

Desta vez escrevo para partilhar os momentos de alegria
vividos no Seminário Santo António no dia 18 de Abril do
presente ano, que constituiu um marco importante não só
para a vida do Seminário como também para a história
da Custódia Autónoma Santa Clara de Assis de Moçambique: a materialização do Projecto
Nihuersi (Meninos
Órfãos), um projecto que solicita
a nossa colaboração, como Franciscanos, na luta
contra a pandemia
do SIDA, que continua a semear pobreza e luto, que
gera a discriminação e provoca exclusão nas famílias
moçambicanas,
em geral, especialmente nas famílias
de Chimoio.

Hoje, os principais beneficiários deste Projecto são cerca de 150 crianças vulneráveis, ajudadas nas áreas de
educação e saúde através da oferta de material didáctico
e formação humana. Havendo mais recursos, o Projecto
gostaria de abranger outras áreas não menos importantes, tais como corte e
costura, culinária, avicultura e agricultura,
de modo a dotar os
beneficiários de instrumentos para a geração de rendimentos
e auto-sustento das
famílias.

O Projecto começou quando as comunidades dos bairros Centro Hípico e Nhamadzessa, vizinhas do Seminário, iniciaram a identificação das famílias
vulneráveis e recolheram dados sobre crianças e adolescentes órfãos. Obtidos estes, os respectivos animadores
e os seminaristas começaram com o acompanhamento
destas crianças e adolescentes. Daqui nasceu a necessidade de um espaço para fazer esse acompanhamento
sistemático e realizar várias actividades.

A importância deste
Projecto para a Custódia reside no facto
de focar um aspecto
da nossa vida religiosa que muitas vezes
descuramos: a dimensão social e o cuidado pelos excluídos.
Assim, através deste
Projecto, como Franciscanos, nos identificaremos melhor com os excluídos de hoje, os “leprosos”
de hoje. E assim, como nosso Seráfico Pai S. Francisco
descobriu o rosto de Deus e a sua vocação com o beijo
do leproso, estes “leprosos” da nossa sociedade nos ajudam a descobrir o rosto de Deus e a redescobrir a nossa
própria vocação. Por isso, a nossa indiferença quanto à
questão do sida equivale a negar o nosso carisma franciscano.

A missão tem as suas raízes de modo especial
numa boa formação, desenvolvida em comunhão
com a Tradição eclesial ininterrupta, sem cesuras
nem tentações de descontinuidade. Neste sentido, é
importante favorecer nos sacerdotes, sobretudo nas
jovens gerações, uma correcta recepção dos textos
do Concílio Ecuménico Vaticano II, interpretados à
luz de toda a bagagem doutrinal da Igreja (…).

Para dar corpo a este Projecto, perante a escassez de
fundos, o Frei Enrique Báscones Lezcano, anterior Reitor do Seminário, começou a bater a várias portas, tendo
obtido sucesso junto das Irmãs de El Toboso (Espanha).

Despedimo-nos de todos vós com um sincero agradecimento.
Pelo “Projecto Nihuersi”
Frei Ilídio

Como Igreja e como sacerdotes, anunciamos Jesus
de Nazaré Senhor e Cristo, crucificado e ressuscitado, Soberano do tempo e da história, na jubilosa
certeza de que tal verdade coincide com as expectativas mais profundas do coração humano. No mistério da encarnação do Verbo, ou seja, no facto de
que Deus se fez homem como nós, encontram-se
quer o conteúdo quer o método do anúncio cristão.
Aqui a missão dispõe do seu verdadeiro centro propulsor: precisamente em Jesus Cristo. A centralidade de Cristo traz consigo a justa valorização do
sacerdócio ministerial, sem o qual não haveria a
Eucaristia, nem muito menos a missão e a própria
Igreja (…)».

O Pe. Alfredo Ribeiro Neres, Missionário Comboniano, 70 anos,
foi agraciado pelo Presidente
da República com a «Ordem
de Mérito – Grande Oficial» no
dia 10 de Junho. O missionário
recebeu a distinção na Embaixada de Portugal em Kinshasa,
capital da República Democrática do Congo, onde se encontra.
Na cerimónia de entrega da
condecoração,
o
Secretário
de Estado da Justiça de Portugal, João Tiago Silveira, em
representação do Presidente

Precisamente em vista de favorecer esta tensão dos
sacerdotes para a perfeição espiritual da qual sobretudo depende a eficácia do seu ministério, decidi
proclamar um especial “ano sacerdotal” (…). Efectivamente, celebra-se o 150º aniversário da morte
do Santo Cura d’Ars, João Maria Vianney, verdadeiro exemplo de Pastor ao serviço da grei de Cristo
(…).
Deus é a única riqueza que, de modo definitivo, os
homens desejam encontrar num sacerdote (…). Por
outro lado, eles derivam essencialmente da intimidade divina em que o sacerdote é chamado a ser
perito para poder, com humildade e confiança, conduzir ao mesmo encontro com o Senhor as almas
que lhe forem confiadas (…).

MISSIONÁRIO CONDECORADO
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da República, elogiou
o trabalho desenvolvido pelos Combonianos
naquele
país, onde sobressaem a construção
de infra-estruturas,
implementação de
projectos agrícolas,
criação de cooperativas paroquiais, assistência nas prisões
e leprosarias.
O agraciado reconheceu ser uma
«mínima parte» em
todo esse trabalho e vê no prémio
um reconhecimento não a si próprio,
mas a todos os missionários espalhados pelo mundo: «Espero que
esta condecoração não seja fruto do
meu mérito pessoal, mas simplesmente o reconhecimento do Estado
Português pelo trabalho que muitos
missionários e missionárias portugueses/as têm desenvolvido e continuam a desenvolver no mundo».
O Pe. Alfredo Neres nasceu em
Montes da Senhora, Castelo Branco, em 1939, tendo ingressado no
Seminário dos Missionários Combonianos aos 21 anos. Foi ordenado
sacerdote em 1971 e partiu para a
R.D. do Congo em 1976. Aqui pas-

sou um total de 20 anos, alternados
com períodos de trabalho em Portugal, onde foi animador missionário e
mestre de noviços. No Congo, viveu
o drama da guerra de 1997 a 2003,
em que morreram cerca de 4 milhões
de pessoas.
Em 2007 a Editorial Além-Mar publicou a sua autobiografia «Cristo na
minha vida», na qual ele expõe o
seu trajecto de vida e o seu percurso
vocacional, que descreve como uma
«experiência pessoal de Cristo».
Presentemente
encontra-se
em
Kinshasa, onde se dedica à formação
de jovens estudantes de teologia numa
comunidade de Combonianos.
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ALEGRIAS

E

DESAFIOS

VARATOJO E TORRES VEDRAS ENCERRAM 8º. CENTENÁRIO
No passado dia 17 de Maio a Fraternidade Franciscana de Varatojo encerrou as actividades que oportunamente havia programado para a celebração dos 800
anos das Origens da Família Franciscana. O evento
realizou-se, na cidade de Torres Vedras, pode dizer-se,
“com chave de ouro”, pela categoria do espectáculo,
graças também aos intervenientes no mesmo. Frei David de Azevedo envia-nos pequena reportagem, a jeito
de vivência pessoal.
No dia 17 do passado mês de Maio, pelas 21,30, realizouse na Igreja da Misericórdia, em Torres Vedras, uma sessão cultural comemorativa do Oitavo Centenário da Família Franciscana. O êxito foi total. Pela beleza da igreja, pelo
grau a que subiram, na sua colaboração, os dois intervenientes - o Grupo “Camerata Vocal” e Sua Ex.a Rev.ma o
Sr. D. Manuel Clemente - e ainda pela reacção do próprio
público, que encheu totalmente o templo, tendo sido ne-

cessário abrir as portas do fundo para poderem participar
outras pessoas que não conseguiram entrar. E também
pelo grande entusiasmo que com todos aplaudiram – muitas vezes de pé – a actuação tanto do Grupo Coral como
do Sr. D. Manuel.
O grupo “Camerata Vocal” ofereceu o concerto intitulado
“Missa Étnica Pela Paz”. Sublime: pela composição musical, pela execução e pelo próprio tema. A paz é um tema
humano, profundamente humano. Por trás estão não só
os conflitos militares, mas também – neste mundo globalizado - disputas económicas, animosidades religiosas,
divergências culturais e tantos outros problemas. Talvez
por isso - e para lhe dar um horizonte divino – o compositor ligou cada um dos cânticos a um momento litúrgico
da missa: o Intróito, o Kyrie, o Glória, o Gradual, o Ofertório, o Sanctus, o “Agnus Dei”, a Comunhão e o Hino final.
Donde o título de “Missa”. E, para lhe dar uma amplitude
global sem exclusões raciais, foi buscar inspiração
para cada um deles a cânticos populares de tribos e
raças dispersas na África e na América. Daí o apelido
“Étnica”. Por fim, a enriquecer ainda mais a beleza
da melodia e a riqueza do tema, o grupo introduziu
algumas palavras muito significativas de personalidades célebres, como Madre Teresa de Calcutá, D. Óscar Romero, Martin Luter King Jr., Rigoberta Manchu
Tum, o chefe índio Seatle, o Papa João Paulo II, D.
Desmond Tutu, Fernando Pessoa e Nelson Mandela
D. Manuel Clemente, pegando na Mensagem de S.
Francisco, prolongou esta corrente de pensamento e
de beleza, dando-lhe expressão doutrinal, religiosa
e social. Para fazer ligação com os nossos tempos,
centrou a atenção nas grandes mudanças culturais,
começando por salientar a importância sócio-cultural
de S. Bento, no séc. VI, quando os homens de Roma
tiveram que passar para o mundo rural. (Em Portugal,

para focar esta importância, bastaria
lembrar os mosteiros beneditinos do
Minho e o mosteiro
de Alcobaça). Depois, a importância
semelhante de S.
Francisco de Assis, quando a sociedade, no séc.
XI-XII, passou da
vida agrária para
a vida comercial,
dos campos para
os burgos, do feudalismo para a
burguesia. Nesta,
o poder está no
dinheiro, não na
terra.
E hoje, como dar
o salto?... Como passar para a sociedade nova que está
nascendo?... Como implantar lá o Evangelho?... D. Manuel Clemente lembrou alguns aspectos da mensagem e
passos da vida de S. Francisco que nos desafiam: a saída
dele do mundo comerciante para o mundo dos pobres, nomeadamente dos leprosos; a sua simplicidade na maneira
de ser e de conviver; a sua simplicidade e relação pessoal
– de tu a tu - na maneira de evangelizar, e tantos outros
mais, até terminar com o Jesus do Montalverne e o Jesus
do Cântico das Criaturas… A Verdadeira e Perfeita Alegria.
Um desafio grande para os Franciscanos… e um desafio
grande para os homens de hoje.
Frei David Azevedo, OFM

Segundo Sínodo dos Bispos

Promover a cultura africana

Quando recebi para leitura o texto do Instrumento de
Trabalho (IT) do segundo Sínodo Africano que terá lugar em Outubro próximo sob o tema «a Igreja em África
ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz», tinha
quatro livros abertos sobre a minha mesa de trabalho:
«The Dignity of Difference», do rabino Jonathan Sacks
sobre como evitar o conflito das civilizações e promover a convivência das diferenças; «Walking Together»,
de Conrad Wright, sobre a possível convivência construtiva entre as grandes religiões no contexto asiático;
«Convivere», de Andrea Riccardi, que faz uma detalhada análise histórica para que se evite a polarização das
diversidades nos conflitos; «Social Ministry», de Dieter
T. Hessel, sobre como e porquê as igrejas se devem
tornar agentes de transformação social, se quiserem
promover condições de fraternidade e de solidariedade
mais fortes que as tendências que favorecem os antagonismos. Tinha na mesa estes livros porque me preparava para participar como facilitador num seminário sobre
«o papel das negociações na resolução dos conflitos
na África». Assim, faço de imediato duas observações
ao Sínodo Africano e ao tema que afrontará. Primeiro, o
tema escolhido para o Sinodo é acertado, porque trata
questões vitais para a África hoje. Segundo, o facto de
que outras forças da sociedade civil estejam também
a despertar para a discussão destas questões diz-nos
que não é possível procurar soluções e imaginar um
futuro diferente para o continente sem tomar na devida
conta o pluralismo cultural, religioso e social.
O IT estende-se por quatro capítulos principais: o primeiro oferece uma panorâmica da situação actual nas
sociedades africanas; o segundo fala das «aberturas» e
dos «obstáculos» que se encontram na sociedade e na
Igreja, nos caminhos da reconciliação, da justiça e da
paz, nos âmbitos político, económico, cultural e eclesial;
o terceiro apresenta os elementos que caracterizam a
Igreja na África, no seu desejo de favorecer itinerários
de reconciliação e de paz; no quarto faz um balanço
daquilo que a Igreja, nos seus membros e instituições,

já está a realizar para que se instaure a reconciliação,
a justiça e a paz no continente africano.
O documento de preparação do Sínodo reconhece que
a globalização causou uma grande mistura de povos
e uma intensa concentração de pessoas em espaços
escandalosamente reduzidos. Este facto torna impossível a oferta de serviços e as condições mínimas para
que as pessoas possam ter uma vida digna e sã, do
ponto de vista físico, psíquico, social e espiritual. Basta pensar nos bairros de lata que se multiplicaram por
todo o continente e nos quais os grupos étnicos, que
tradicionalmente estavam habituados a viver em territórios bem definidos considerados como «própria terra»,
são agora forçados a viver amontoados, sem território
próprio, num tipo de relações de convivência e partilha
para o qual não foram preparados. A «globalização das
convivências» é a grande novidade sublinhada no documento, que defende o valor das culturas locais africanas: «Numa hora em que a globalização tende a veicular sempre mais o domínio de um único modelo cultural,
reforçar os valores das culturas africanas como riqueza
da humanidade e purificá-las de tudo aquilo que as diminui pode contribuir para a construção na África de
sociedades reconciliadas consigo próprias, pacificadas,
onde as pessoas vivam felizes em vez de divididas pela
inimizade e pelo ódio» (IT 143). Este ponto de vista, naturalmente, não vale só para a África. Nunca como hoje
o mundo esteve, por um lado, tão exposto à diversidade
e, por outro, tão impreparado para a enfrentar positivamente: o «outro», que hoje se encontra fisicamente
perto, é percebido, emocional e culturalmente, como
longínquo e estrangeiro, e até mesmo como «hostil».
As transformações sociais, decorrentes de um crescimento demográfico vertiginoso e das emigrações forçadas, não se deram a par e passo com adequadas transformações culturais e religiosas. Por isso, acabaram por
causar muitas tensões que desembocaram em explosões de violências, só aparentemente sem motivações
plausíveis. A verdade é que em África vivemos como se
estivéssemos dentro de uma panela de pressão sem as
necessárias válvulas de escape: a explosão, mais cedo

ou mais tarde, é inevitável.
Tenho a impressão de que as pessoas que escreveram
o texto do IT não tiveram uma clara percepção da intensidade da violência que está hoje presente em África,
a começar pelas famílias. Nestas, os cânones culturais
e os valores tradicionais nas relações homem-mulher,
pais-filhos foram abandonados sem serem substituídos
por outros. Uma grande parte das crianças africanas
vive, desde tenra idade, exposta a cenas de violência,
com consequências gravíssimas para a sua estabilidade psíquica e para a sua capacidade futura de relações
sociais serenas. A chamada «aceleração histórica» (o
intensificar-se das transformações sociais a nível político, económico, tecnológico, de costumes) é um fenómeno global e não só africano. Na África, contudo,
o fenómeno tem conotações únicas: é mais acentuado
que noutros continentes, até porque se iniciou muito
mais tarde. Numa só família africana podem-se aninhar
quatro gerações, pertencentes a épocas diferentes,
mas compactadas num curto espaço de tempo…enquanto que na Europa houve séculos para sedimentar
as transformações e fazer evoluir as gerações. Numa
mesma família africana não é raro termos a viver contemporaneamente os avós pastores-nómadas, os pais
agricultores, os filhos trabalhadores na indústria ou
no turismo, os netos com estudos universitários e familiarizados com a internet. Esta situação deixa-nos
o desafio: como é possível promover uma comunicação sã e uma mútua aceitação entre visões do mundo
tão diferentes? A fuga, que se constata na África, para
as mais disparatadas «dependências» (droga, álcool,
sexo, violência) está a tornar-se endémica. As culturas
tradicionais estão a ser submergidas pela globalização
promovida pelos meios de comunicação social. Sem
os valores tradicionais como âmbito cultural de fundo é
muito difícil que a mensagem cristã de reconciliação e
de paz seja significativa. A mensagem cristã do amor é
como uma semente: sem o húmus cultural, um terreno
propício que a faça crescer, seca.
Pe Francisco Pierli, Professor no TC de Nairobi
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EM LOUVOR DO SACERDOTE
Caros leitores do MF: Saímos do Ano Paulino e entramos no Ano Sacerdotal. Neste “Caso de vida”, a minha homenagem a
todos os sacerdotes, mormente aos que
exercem o ministério paroquial.
- Bons dias, amigos. Como vosso pároco, venho pedirvos uma esmola para as obras da Igreja. Ando a dar a
volta às casas da freguesia e temi que me levassem a
mal se passasse adiante, sem passar por aqui.
O homem da casa virou-se para a esposa e comentou: - Corja de exploradores, estes padres!...
Virando-se depois para o sacerdote, disse-lhe – Olhe,
Sr. prior, daqui não leva nada! Tem bons braços e bom
corpo, pode fazer muito mais do que andar a pedir!
O sacerdote retirou-se, enquanto a mulher dizia ao
marido:
-Estás doido, homem?! Tratas assim o nosso pároco?!
Já precisámos dele e voltaremos a precisar!
- Olha, mulher, nós mourejamos a trabalhar e ele ganha a vida a cantar missa, calos não lhe vejo!
-Ele faz o trabalho dele, homem!
-E eu faço o meu!
Seis meses mais tarde a mulher caiu doente e a sua
respiração incerta e ofegante, à mistura de suores
frios e gemidos de dor, fez o seu marido estremecer
de medo, medo de a perder, porque amava demais a
sua esposa. Na mesinha, frascos, um copo de chá,
colheres, lenços... Em volta da cama, os seis filhos
menores, em silêncio e mergulhados num chorar fungante. Como que fazendo um último esforço, a mulher
apertou as mãos do marido, que entretanto se tinham
entrelaçado nas dela, e pediu-lhe, suplicante:
-Afonso, fazes-me um favor?
-Querida Matilde! Eu nunca te recusei nada.
- Quero o sr. prior aqui. Vai chamá-lo!
- Mas! Há meses atrás corri com ele, neguei-lhe a nossa esmola.... suplicar-lhe que volte a casa?! Ora, já
temia que me pedisses tal coisa! Que humilhação!... E
não viria o padre cantar vitória? Desforrar-se? Fazerse caro, humilhar-me, mandar bocas e no fim, pagarse caro, pela esmola que lhe não dei?
- Afonso, peço-te por tudo, vai buscar o sr. prior, vai!
Quero confessar-me e comungar, já que agora, por
causa desta doença, não posso ir à missa e tu não me
dás o gosto de te ver lá ir com os nossos filhos.
Erguendo-se num ímpeto, e beijando a fronte gélida
da mulher, respondeu:
- Eu vou, Matilde, mas bem sabes quanto me custa.

Duvido até que o padre venha. Ele logo que me vir,
bate-me com a porta na cara como eu fiz com ele,
mas primeiro ouvirei sermão e missa cantada.
Chegando à residência paroquial, logo que tocou à
porta, o prior abriu e cumprimentou-o com um sorriso.
Depois, ouvido o pedido daquele homem para lhe ir
sacramentar a mulher, pegou nas coisas necessárias,
pôs o chapéu na cabeça e, com uma palmada ligeira
nas costas daquele homem, disse:
- Vamos sem demora, caro amigo. A sua Matilde não
pode esperar!
-Sr. prior, eu espero, se tiver alguma coisa para fazer.
- Amigo, este é o meu trabalho. Não percamos tempo.
Perante a delicadeza do padre, que até o tratava por
amigo, a voz do Afonso embargava-se de espanto. As
palavras tremiam-lhe nos lábios.
-Sr. Prior, está-me a conhecer?
-Conheço muito bem, embora o não veja nas missas
do Domingo. Só tenho visto a sua Matilde, que é uma
santa mulher.
-Então deve recordar-se que, há uns meses atrás, o
tratei mal, até lhe neguei a minha esmola!
-Quando? Sinceramente não me lembro, caro amigo!
- dizia o padre, mentindo piedosamente.
E lá foram os dois, caminho fora. Afonso não acertava a responder às perguntas amáveis que o sacerdote lhe fazia. Quanto ao tal incidente, da parte do
sacerdote, nem o mínimo comentário. Aquele homem
estava espantado. Chegaram, entraram na sala onde
estava a Matilde. Afonso levou dali os filhos e o sacerdote confessou-a e sacramentou-a. Afonso, ao entrar
no quarto da esposa, viu no seu rosto lívido e, nos
seus olhos humedecidos uma expressão de alegria e
felicidade, como nunca antes vira.
-Ó homem, obrigado por me teres chamado o Sr.
prior!
-Sr. Afonso - interrompeu o padre delicadamente
- amanhã de manhã venho trazer a comunhão à sua
esposa. Tenha pronta uma toalha e duas velas e um
crucifixo em cima desta mesinha de cabeceira.
- Ó Sr. prior, isso para si já é muita maçada!
- Não é maçada, homem, é o meu dever, é o meu
trabalho.
No dia seguinte o sacerdote levou a comunhão à Matilde e confortou-a com as suas palavras de pastor e
pai espiritual. Dois meses se passaram e as visitas,
quer do médico quer do sacerdote, foram constantes.
Até que, por fim, Matilde morreu. Foi feito o funeral religioso com missa de corpo presente. Passados quin-

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.

ze dias, chegou a casa a conta do médico: por cinco
visitas, pagaram quinhentos euros. Chegou, uma semana depois, a conta da farmácia: duzentos e setenta
euros. Veio depois a conta da funerária e, finalmente,
vieram as despesas da enfermeira que, só à sua conta, se pagou de mais de dez visitas. E Afonso dizia
entre dentes:
- A conta do padre tarda, mas vai chegar, mais cedo
ou mais tarde, com juros e tudo, pois dessa despesa
também não escapo, e logo com o padre!
Até que, já no fim da missa de aniversário do falecimento da sua esposa, foi à sacristia:
-Sr. Padre, tenho dívidas para consigo! Quanto lhe
devo pelos serviços que prestou à minha patroa? Já
paguei a conta do médico, da farmácia, do cangalheiro, da enfermeira, mas a sua conta ainda me não chegou a casa e já passou um ano. Quanto lhe devo?
-Sr.Afonso, não me deve nada, que eu saiba!
-Mas!... E aquelas vezes todas que foi a casa visitála? Gastou tempo e tempo é dinheiro!...
-Não deve nada, amigo, e tempo dá-o Deus. O padre
não leva dinheiro por visitar um doente.
-Mas o senhor foi lá tantas vezes!
-Iria as vezes que fossem precisas.
-Aceite ao menos duzentos euros, uma pequena reparação... Sabe, é que…
-Meu amigo, não posso aceitar, é metade do seu ordenado mensal.
-Sr. abade, aceite, é um penhor da minha gratidão,
minha e da minha Matilde, que Deus lá tem!
-Bem, a gratidão de ambos fica-me guardada no coração, e no coração me fica também a esmola. Mas,
se me quer agradecer, apareça na missa dominical e
leve os seus filhos à catequese, que também grata
lhe fica a sua Matilde, lá de onde se encontra agora.
O senhor precisa do dinheiro em casa, pois tem um
rancho de filhos e agora, sem a Matilde, vai ser mais
difícil governá-la. Por agora, deixe os seus cachopos
crescerem e ganhar a vida, depois aceitarei a sua
oferta.
-Mas isso são muitos anos, Sr. Abade!...
-Os anos que forem precisos. Se um dia eu tiver fome,
prometo que lhe irei bater à porta.
Eis, caros leitores do MF, um exemplo da grandeza do
ministério sacerdotal no meio do mundo, do ministério
daqueles que, como Jesus e do jeito de Jesus, estão
no meio do povo para servir.
Sagrado Coração de Jesus, dai-nos muitas e santas
vocações, sacerdotais, missionárias e religiosas!
Frei José Dias de Lima OFM

COMISSARIADO
DA TERRA SANTA
EM PORTUGAL

PEREGRINAÇÕES
1.TERRA SANTA, 05-12 Janeiro,
Festas Natalícias a 6/1 em Belém e todo o itinerário habitual do Comissariado.
2.TERRA SANTA, 03-13 Abril, itinerário habitual do
Comissariado e todas as Festas Pascais em Jerusalém e Emaús.
3.TERRA SANTA, 19-26 Maio, 09-16 Junho e 1724 Agosto, itinerário habitual do Comissariado.
4.TURQUIA (Ano Paulino), 14-21 Julho.
5.ITÁLIA (petrina, paulina e franciscana), 04-11
Agosto.
6.GRÉCIA (Ano Paulino), 08-15 Setembro.
7.TERRA SANTA, 24-31 Outubro, itinerário habitual do Comissariado com especial visita a 29/10 aos
lugares do Baptismo de Jesus no Rio Jordão e do
seu retiro no Deserto da Judeia.
INSCRIÇÕES no endereço abaixo até 40 dias da
partida: 400 euros na inscrição; liquidação um mês
antes. Contactar Comissariado da Terra Santa.
Largo da Luz, 11 – 1600-498 LISBOA
Tel. 217140715 – Fax 217144811 – com.terrasanta@sapo.pt
PEREGRINAÇÕES 2009
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JORNADAS MISSIONÁRIAS
2009
S. Paulo e a paixão pela Missão
“Ai de mim se não evangelizar”
Dia 18 (Sexta-Feira)
17.00 h - Acolhimento - Centro
Paulo VI - Fátima
19.00 h - EUCARISTIA - Centro
Paulo VI - Sala Bom Pastor
20.00 h Jantar
21.30 h - As grandes intuições da
Missão de S. Paulo - D. António Couto – Pres. da CEM
Dia 19 (Sábado)
09.00 h - Oração da manhã
09.30 h - Uma Igreja aberta para o
mundo - Doutor Manuel Braga da Cruz - Reitor da UCP
11.00 h Missão e culturas: diálogo
ou confrontação? - Doutora
Luísa Almendra - UCP Lisboa
13.00 h Almoço
15.00 h - Painel: Missão no pósCongresso Missionário 2008
- Vários convidados
17.00 h - S. Paulo e o evangelho
na cidade - Cón. António
Rego – Dir.Nac.Secr.Com.
Sociais
19.00 h - EUCARISTIA
20.00 h - Jantar
21.00 h - Convívio missionário
Dia 20 (Domingo)
09.00 h - Oração da manhã
09.30 h - S. Paulo e a Missão no
século XXI - José Antunes da
Silva - Provincial da Congregação Verbo Divino
11.00 h - O itinerário espiritual da
Missão em S. Paulo - Adélio
Torres Neiva, CSSp - Director da Revista Vida Consagrada
13.00 h - Almoço
14.30 h - Painel: Caminhos da Missão: o hoje e o amanhã - Diversos convidados
16.00 h - EUCARISTIA – Conclusões
Secretariado das Jornadas Missionárias
Pe. Manuel Durães - Rua Ilha do Príncipe, 19 – 1170-182 LISBOA
Tel: 218148428 FAX: 218139611

0 BOM PASTOR
Nós somos as ovelhas do
funda; além da afinidade,
rebanho de Cristo. É nossa
deixam uma impressão de
obrigação fazer tudo por um
transparência e benevosó rebanho. Devemos viver
lência, que não nos deixa
todos em conjunto esta passamais. Os que nos marcam
gem da vida para a morte, em
orientam o nosso caminho,
fraternidade e espiritualidade,
e por vezes fazem-nos muem tempo de partilha e auxílio.
dar. Sempre que uma boa
Uma travessia conjugal, proalma cruza a nossa exisfissional, familiar, eclesial...,
tência, a sua benevolência
travessia para mais paz intedeixa um rasto de humarior, mais solidariedade, e que
nidade; a sua humanidade
não é mais do que um atalho
profunda ressalta dos seus
Mário Carapinha
de conversão, alimento frateractos e palavras que soam
nal e espiritual para encontrar
a justo, sua luz permanece
Deus nas nossas vidas. Temos de orar com visível, como a das estrelas longínquas,
nossos irmãos, com nosso corpo; ocupando- longo tempo depois de extinta. A nosnos dos nossos familiares, nossos amigos e sa vida é uma sucessão de encontros.
de todos os outros.
A justiça transparece entre as palavras,
as expressões inconscientes, os gestos.
Numa época marcada pela sombra e o As almas falam-se: suas palavras delidesespero, até mesmo pelo absurdo, a cadas, sua linguagem discreta, são muiesperança é desviada para o mal. O que tas vezes imperceptíveis pelos nossos
devemos esperar hoje é aproximarmo- ouvidos sob a barafunda do quotidiano
nos cada vez mais de Deus. Além disso,
devemos contar com os outros. Quando A dúvida e a incerteza habitam-nos e
o instante presente é feliz, é necessário perseguem-nos. A vida continua com
compreendê-lo. É necessário compreen- momentos de felicidade, dramas, dor
der um raio de sol, uma flor que se vê, e sofrimento. Importante é orientarmos
uma bela folha, uma bela mulher, um belo as nossas vidas no sentido da proximihomem que passa. Todas estas coisas dade divina. Até que chega o momento
dão felicidade, mas não devemos preten- em que o Divino exerce sobre nós uma
der apoderarmo-nos delas. Há em nós atracção que nos permite abrirmo-nos
uma vida capaz de transtornar o ressenti- no mesmo sentido, tantos são os promento em assentimento. Se nós nos olha- blemas que nos assaltam de todos os
mos com um pouco de lucidez, constata- lados. O Papa, na sua missão humamos que há em nós o irredutível, sombras na e divina, deu um exemplo de bom
que obnubilam o nosso olhar, feridas que pastor, ao visitar a Jordânia, Palestina
torcem as nossas relações com os outros. e Israel, tentando arrebanhar as oveGraças a Deus, a psicologia e as neuroci- lhas transviadas. Se formos humildes e
ências ensinam-nos sobre a complexida- justos com os nossos irmãos, teremos
de do nosso funcionamento e nós temos a protecção do Divino. O que devemos
todo o interesse em ganhar conhecimen- esperar hoje é aproximarmo-nos mais
tos sobre nós mesmos. Mas nós seríamos de Deus. Além disso, devemos contar
bem pobres em permanecer lá, porque com os outros: É assim que chegareexplicar ainda não é comprometer-se e mos a Deus, que nos aguarda e espera
aquilo de que nós temos necessidade é para nos levar ao paraíso, onde viveentender que podemos ainda esperar pelo remos em união, homens e mulheres,
outro em nós.
crianças, jovens e adultos, padres e
laicos, religiosos e religiosas. Será um
Todas as boas almas nos inspiram uma tempo saboroso para todos os seres
confiança a toda a prova, uma mistura humanos a partilhar com o Bom Pastor,
de estima, admiração e amizade pro- Jesus Cristo.

37.ª PEREGRINAÇÃO FRANCISCANA
3-4 de Outubro de 2009

800 anos depois… Ousar viver o Evangelho

SORTEIO MISSIONÁRIO

HORÁRIO-PROGRAMA

Durante a Festa das Missões Franciscanas, realizada no passado
dia 31 de Maio no Convento de Varatojo, realizou-se a extracção dos
números referentes ao “Sorteio Missionário”, saindo premiados os seguintes números:

Dia 3 – Sábado

Foram também contemplados os números cuja terminação seja a seguinte:

Dia 4 – Domingo

4162
2551
6127
6592
6285

162
551

1671
5910
2692
3610
6437

127
592

285
671

5133
1091
2889
2095
0852

910

Os prémios podem ser reclamados no Convento de Varatojo mediante
a apresentação da respectiva senha.

10.00 h. – Oração (Centro Pastoral Paulo VI)
11.00 h. – Conferência: “800 anos…ousar viver o Evangelho” (Centro Pastoral
Paulo VI)
14.30 h. – Festival Franciscano Multi-artes (Centro Pastoral Paulo VI)
16.30 h. – Intervalo
17.30 h. – Eucaristia (Igreja da SS.ma Trindade) presidida pelo Sr. D. António
Montes Moreira, Bispo de Bragança e Miranda
21.30 h. – Terço (Capelinha das Aparições) e Procissão de Velas
23.00 - 24.00 h. – Encenação “Francisco, um Jovem como nós”, de Fr. Lopes
Morgado (Centro Pastoral Paulo VI)

10.00 h. – Terço (Capelinha das Aparições) e Procissão para o Altar do
Recinto
11.00 h. – Eucaristia internacional no Recinto, presidida por D. António
Francisco
Marto, Bispo de Leiria-Fátima
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PROCURADORIA DE VARATOJO

MIGRAÇÕES

FESTA MISSIONÁRIA

Uma só Família Humana

Às Dioceses, Paróquias,
Congregações Religiosas,
Capelanias de Imigrantes,
Missões de Língua Portuguesa espalhadas pelo
Mundo, Movimentos Cristãos e outros organismos
eclesiais.

Tal como fora anunciado, no
passado dia 31 de Maio, a Procuradoria da UMF de Varatojo
realizou a sua habitual FESTA
MISSIONÁRIA.. Estas gentes
do Oeste, particularmente
aqueles que mais de perto
colaboram com as Missões
através da “União Missionária
Franciscana”, já não dispensam este dia de reflexão e de
convívio, demandando o Convento donde, ao longo dos
séculos, têm partido tantos
“arautos da Boa Nova”, levando a mensagem de Jesus pelos quatro cantos do mundo.
Este ano, a celebração coincidiu
com a solenidade litúrgica do
Pentecostes, que veio mesmo a
propósito, e também com o encerramento do “Mês de Maria”,
a grande Missionária, Aquela
que deu ao mundo o primeiro
Missionário, o enviado do Pai.
O mandato de Cristo “Ide por
todo o mundo…” do dia da Ascensão, concretizado no dia do
Pentecostes quando, impelidos
pelo Espírito, os mesmos Apóstolos começaram a incendiar os
corações de quantos se encon-

travam em Jerusalém nesse dia
de festa, esteve sempre presente nas diversas actividades do
dia, particularmente na celebração da Eucaristia e nos momentos vividos no Salão de Festas,
durante a tarde. O mandato de
Cristo “Ide por todo o mundo…”
foi mote para lembrar a todos os
presentes em dia de Pentecostes o seu dever missionário, pois
também eles se devem sentir
impelidos pela força do Espírito
para testemunharem Cristo vivo
e ressuscitado.
Momento forte da Festa
foi sem dúvida a Eucaristia, da parte da manhã, na
igreja conventual, concelebrada pela “equipa” nacional da U.M.F., formada
por Freis Vítor Rafael,
Marques de Castro e Álvaro Silva, a que se associou Fr. Francisco Sabino,
que durante várias décadas deu o melhor da sua
vida em terras de missão
(Moçambique). Momento
de oração e reflexão. Momento de acção de graças
e compromisso. Momento
para pedir ao Senhor mais
generosidade por parte
das famílias para que sin-

tam ser uma graça de Deus para
a mesma família caso algum
dos seus filhos sentir o chamamento para o serviço do Reino!
Na Eucaristia foram recordados
em especial as Zeladoras e Associados da UMF desta Procuradoria falecidos desde a última
“Festa das Missões”.
O Sarau da tarde foi animado pelo Rancho Folclórico “Os
Camponeses” de Varatojo, que
inundou de alegria os corações
de quantos, apesar do sol escaldante, se dispuseram a subir até ao Salão de Festas da
“Associação de Santo António”.
Nos intervalos, sempre presente a mensagem missionária,
que se podia ver em frases incisivas espalhadas pelas paredes
do Salão.
Estou em crer que, hoje mais
do que nunca, são precisos
momentos como este, que levem os cristãos a sentirem-se,
também eles, comprometidos
com o apostolado missionário,
tomando consciência de que as
palavras do Mestre “Ide por todo
o mundo…” também a eles são
dirigidas.
Fr. Marques de Castro, OFM

B O L S A S

D E

Com a chegada do Verão muitos dos emigrantes portugueses espalhados pelo mundo
preparam-se para vir matar a
saudade do seu torrão natal;
vir rever e abraçar familiares e
amigos. É no contexto de presença de muitos dos nossos
emigrantes que a Igreja promove a Semana Nacional de
Migrações, que já vai na sua
37ª edição.
Subordinada ao tema: “Viver o
amor fraterno sem distinções
nem discriminações “, no contexto social, económico e politico tão
complexo como o que vivemos, queremos colocar no coração de Deus
todos os migrantes e refugiados,
particularmente os que vivem, dentro da sociedade e até mesmo dentro de algumas estruturas da Igreja,
situações de exclusão, pobreza e
marginalização e injustiça.
A Semana Nacional de Migrações
tem por objectivo promover a oração, reflexão, sensibilização e solidariedade com os irmãos migrantes
que se viram forçados a deixar a sua
terra e partir em busca da “terra da
promessa”, uma terra que lhes desse
a possibilidade de viver e trabalhar
para garantir a própria subsistência
e de suas famílias.
A Semana Nacional de Migrações
centra-se em dois acontecimentos
importantes: a Peregrinação do Migrante e Refugiado a Fátima, a 12 e
13 de Agosto, e a Jornada de Solidariedade com a Pastoral da Mobilidade
Humana, no Domingo, 16 de Agosto.
Todos somos convidados a participar
na Peregrinação, no entanto faze-

mos o apelo para uma participação
massiva quer dos portugueses da
diáspora, quer dos imigrantes que
residem em Portugal, a fim de, todos
juntos, colocarmos no coração da
Mãe de Jesus as alegrias e esperanças, as dificuldades e sofrimentos,
de quem vive a condição de Migrante em Portugal e no estrangeiro.
A Jornada de Solidariedade, para
além de ser de solidariedade espiritual, é também de solidariedade
material. Recordamos às Dioceses
e Paróquias que os ofertórios do
Domingo, 16 de Agosto, revertem
a favor da Pastoral da Mobilidade.
Apelamos para que se promova uma
solidariedade generosa, pois dela
dependem os meios que vão qualificar e quantificar a resposta pastoral
da Igreja portuguesa aos que vivem
em situação de mobilidade humana.
Que Deus, fonte do amor fraterno,
que Se fez peregrino e estrangeiro
no meio de nós, cubra a cada um
com a sua bênção.
Frei Francisco Sales Diniz, ofm
Director da OCPM

E S T U D O
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A

e d u c a ç ã o é a base da formação de
u m p a í s , de uma comunidade. Só
c om u m a b oa formação de base religio -

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

sa teremos hipóteses de ob servar o crescimento de co munidades cristãs. Está nas
nossas mãos apoiar e fazer
com que se desenvolvam as
vocações missionárias que
vão surgindo nos países de
missão franciscana.
«É o Espírito que impele a anunciar
as grandes obras de Deus! Porque, se
anuncio o Evangelho, não tenho de que
me gloriar, pois que me foi imposta esta
obrigação: Ai de mim se não evangelizar! (1 Cor 9, 16). Em nome de toda a
Igreja, sinto o dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo» (Redemptoris
Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma
importância pecuniária para ajudar as
despesas com a formação das vocações
missionárias. 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 foinos 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

Bento XVI na Terra Santa
De 08 a 15 de Maio de 2009, Sua Santidade o Papa Bento XVI
peregrinou pela Terra Santa. A presença dos Franciscanos
na Terra Santa e o papel da Custódia da Terra Santa foram
sempre de vital importância para a Igreja Católica, a partir
do fim do século XIII, quando se iniciou a vocação missionária da Ordem Franciscana e se constituíram as Províncias
missionárias, entre as quais a denominada “Ultramarina” ou
da Terra Santa.
Os Sumos Pontífices reconhecem, desde então, os Franciscanos
como os representantes da Igreja junto aos Lugares Santos. Disso
é testemunha que a presença dos Franciscanos na Terra Santa foi
um dom da Providência para a Igreja. Em 1342, o Papa Clemente
VI reconheceu, por primeiro, essa missão da Ordem Franciscana,
mas, no decorrer dos sete séculos de relação entre a Santa Sé e
a Custódia da Terra Santa, foi sempre reafirmado este conceito: A
Igreja confia aos Franciscanos a Custódia dos Santos Lugares.

«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.
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.
Os Papas reconhecem que, apesar das dificuldades e dos sofrimentos dos Frades (tantos deles são mártires da fé e da caridade), os
Franciscanos da Terra Santa permaneceram fiéis ao carisma de seu
Pai Francisco e, por isso, a Igreja admira e homenageia sua missão
e os encoraja a continuá-la para o serviço de todos.
Fraternitas/MF

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.

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.

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»

Esperamos a sua participação!

Apartado 1021 - 2401-801 LEIRIA

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 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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MATERIAL
MISSIONÁRIO
2010

Já se encontra disponível o material
missionário para 2010. Se pretender
ajudar as Missões através da divulgaçao deste material, entre em contacto connosco, nos locais habituais
onde os franciscanos missionários
estão presentes. Temos os Calendários de Parede, Agendas de Secretária, Agendas de Bolso e Calendários
de Bolso. Em todas estas publicações
existem mensagens das nossas missões.

São Paulo: “Uma Peste”?
Uma energia vulcânica, que lhe
permitia superar enormes obstáculos, e uma grande cultura.
Estas as armas do santo de Tarso.
São Paulo, “uma peste”? Para responder
a esta pergunta, por si intrigante e ofensiva, mas ao mesmo tempo respeitável,
deveremos recolher muitos elementos e
construir uma resposta também ela respeitável.
Analogamente colocam-se também sobre
Paulo outras questões: Foi Paulo o inventor do cristianismo? Foi ele que transformou o mais observante judeu, Jesus, no
Ressuscitado, o Cristo? Depende só dele
a critica à Torah e também, em boa parte,
o anti-semitismo histórico das igrejas cristãs? É verdade que para ele conta somente a fé, sem dar qualquer importância às
obras e à caridade?
Responder a estes problemas, recorrendo
a algumas frases soltas ou a preconceitos
ideológicos, seria ainda pior e ficaria por
dar uma resposta séria. Temos que considerar atentamente a realidade dos textos
antigos.
No caso, os textos fundamentais são as
cartas ou epistolas paulinas e os Actos
dos Apóstolos.Também São Paulo, como
Jesus, foge a definições precisas e definitivas; pelo menos sobre alguns aspectos continuam ainda questões em aberto.
É como querer arrefecer um vulcão, mas
depois, no seu magma, subsistem as polémicas entre católicos e luteranos (ago-

ra, graças a Deus e à história, em fase de
arrefecimento). Paulo devia ter uma energia física e moral fora do comum, embora
as suas cartas dêem indicação de alguns
achaques.

Sua presença activa. Para Ele, Paulo volta todo o seu coração, a sua oração e as
suas decisões, pronto a morrer por elas,
mesmo que tenha que defender a sua dignidade de cidadão romano.

Os Actos apresentam uma série impressionante de vicissitudes árduas e difíceis
enfrentadas com grande vigor: viagens
por terra e por mar (milhares e milhares de
quilómetros), naufrágios, longas prisões,
vergastadas; foi apedrejado, linchado, picado por vespas.

O Senhor por seu lado favorece-o com os
dons do Espírito, tantas vezes até com o
dom de operar milagres, contando, porém,
sempre com o que acontecia no coração
dos ouvintes, o que não impedia Paulo de
sofrer oposições e insucessos.

Basta lermos as cartas a Timóteo e a Tito
para encontrar algumas linhas demonstrativas destas fadigas.

Um homem para os outros

O seu carácter genético foi enriquecido
com o contacto com tanta gente diferente. Podemos ver nos Actos alguns desses
aspectos mas significativos: a capacidade
de tomar decisões fortes, mesmo radicais.
Dá provas de grande astúcia nos confrontos entre judeus e fariseus. De uma grande
firmeza em muitos pontos, noutros Paulo
demonstra uma capacidade de mudança
e sabe mesmo pedir desculpa.
Com um pensamento muito vivo, apoiado
no judaísmo, devia e desejava abrir-se ao
mundo circundante, à cultura do tempo.
Antes de mais, como bom fariseu e rabino
que era, conhecia bem a Sagrada Escritura e as tradições do seu povo, sem lhe faltar também a atenção para com a cultura
grego-helenística.
Quer a sua vida quer a sua pregação
eram iluminadas e sustentadas pelo Senhor. Muitas vezes dava testemunho da

Aquele Jesus que Paulo amava e servia
era o Senhor das comunidades, da Igreja. Não podemos esconder o zelo apaixonado do Apóstolo pelas comunidades
cristãs, testemunhado pelas suas viagens
apostólicas, quer ensinando, quer organizando as comunidades e encorajando-as
a viver a fé.
Admirável é o seu desprendimento pessoal dos bens materiais, se bem que tivesse aceitado a ajuda recebida da caridade
e da amizade. A sua pré-evangelização
varia de acordo com os destinatários; o
anúncio do Kerigma centrado no Jesus
pascal (crucificado e ressuscitado, Senhor e Salvador) e as suas consequências
imediatas (por exemplo a esperança de
vencer a morte) com um desenvolvimento
doutrinal e moral.
No que respeita a esta última fase, as referências nos Actos são muito escassas,
talvez porque Lucas queira acentuar a importância fundamental da fé no Kerigma,

tão cara também a Paulo nas suas cartas.
Por vezes aquelas catequeses abundam
nas suas cartas ao tratar diversos temas,
alguns muito profundos (cristologia, graça
e Espírito Santo, a fé e as obras), outras
vezes muito ligados à realidade quotidiana, como o relacionamento entre os
esposos, pais e filhos. Problemas muito
concretos, como a colecta para a pobre
Igreja de Jerusalém ou o comportamento
das mulheres na assembleia eclesial. Até
à recomendação feita a Timóteo de não
beber só água, mas também um pouco de
bom vinho.
Quer seja no mundo judaico quer seja no
mundo pagão, São Paulo está por dentro
da sua realidade, das estruturas de ambos: templo e sinagoga, no uso das leis
judaicas e greco-romanas, sinédrio e tribunais, cidades grandes e pequenas, estradas, portos e barcos.
Está aberto a todo o tipo de pessoas,
adaptando-se à sua linguagem e à sua
mentalidade: judeu com os Judeus, romano com os Romanos, respeitoso para
com as autoridades, grande companheiro
dos navegantes em perigo, pastor paterno
para com os presbíteros. Terá esta personagem sido “uma peste”? São Lucas
responderia: “Como o foi o seu Senhor”. E
nós aprendemos muito com ambos? Certamente que sim. Ainda hoje restam pérolas por descobrir deste grande tesouro,
que é Paulo de Tarso, enamorado do seu
e nosso Senhor.
Texto de D. Giovanni Giavini
Tradução de Frei Álvaro Silva

Caros Leitores:

As minhas saudações de Paz e Bem, envolvidas em sentimentos de alegria e gratidão.
No passado mês de Junho demos início à já tradicional Campanha «Pão dos Pobres para as Missões» deste ano, para a qual implorámos
a bênção de Santo António, nosso Padroeiro.
Apesar de vivermos num momento em que tanto se fala de recessão económica e de crise, apraz-me registar com alegria a maneira como
a mesma está a ser acolhida por todos os que receberam o convite á partilha.
Inspirado na palavra de S. Paulo, sinto até que, neste aspecto, se vive o «espírito de partilha» dos fervores vividos outrora pelas comunidades cristãs fundadas pelo Apóstolo em favor da Igreja de Jerusalém. Exemplos desta partilha foram as comunidades da Macedónia que,
sendo pobres, souberam partilhar da sua pobreza. Ouçamos o testemunho pessoal de S. Paulo a este respeito: «Elas foram experimentadas por muitas tribulações, mas, com imensa alegria e na sua extrema pobreza, souberam exceder-se e tornar-se magnificamente generosas (…). Foi segundo as suas posses e para além dessas posses que elas espontaneamente nos pediram, com muita insistência, o favor
de partilharem no subsídio destinado aos cristãos de Jerusalém (…). Mostrai-vos também ricos em generosidade. Não vos digo isto como
se fosse uma ordem, mas quero verificar, perante a solicitude dos outros, se é sincera a vossa caridade. Conheceis a generosidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo: Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para que vos tornásseis ricos pela Sua pobreza» (2 Cor. 8).
Agradecidos ao Senhor por tantas maravilhas realizadas no passado e no presente, rezemos, em conformidade com a intenção missionária
proposta para este mês de Julho, «para que a Igreja seja semente e núcleo de uma humanidade reconciliada e reunificada na única família
de Deus, graças ao testemunho de todos os fiéis em cada país do mundo».
Frei Vítor Rafael, OFM

