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MONTARIOL EM FESTA
No dia 24 do passado mês de Maio, os Franciscanos
de Braga celebraram com brilho os 100 anos da inauguração da sua igreja de Montariol, celebração que foi
presidida pelo Vigário Provincial dos Franciscanos, Fr.
Armindo de Carvalho, em representação do Ministro
Provincial, P. Vítor Melícias Lopes, que nesse mesmo
dia partira para Assis, onde ia participar no Capítulo
Geral da Ordem Franciscana.
Nesta celebração, além de muito povo, participaram representantes de todos os Movimentos juvenis que ali
tiveram a sua sede no decorrer destes cem anos
que agora se comemoram. Presentes estiveram
elementos da antiga Juventude Antoniana, Catequese, Escuteiros, Acólitos, Juventude Rebelde e
Grupo Coral. Além destes, fizeram-se representar
também os muitos casais que nesta igreja uniram suas vidas pelo sacramento do Matrimónio
e aqueles que em Montariol receberam o sacramento do Baptismo. O Grupo Coral deste dia foi
constituído por elementos de todos esses grupos
que, unindo suas vozes às de tantas outras pessoas, cantaram os louvores de Deus e deram um
importante contributo para o brilhantismo e harmonia dessa celebração que a todos agradou.
Na homilia que então proferiu, Fr. Armindo brindou a vasta assembleia com uma cativante síntese dos vários «acontecimentos» que nesse dia
ocorriam e se celebravam. Começando pela Ascensão de Jesus ao céu, disse a dado momento
que “na verdade Ele andou cá e lá, presente no
Céu e na terra, celebrando uma misteriosa comunhão do divino com o humano”.
Celebrar a partida de Cristo para o Pai é sentir mais comunhão entre Deus Criador e as suas criaturas. A Ascensão
foi uma declaração solene da maturidade da Igreja jovem,
que teve em Paulo de Tarso o “servo da Palavra”, que nos
ensina caminhos novos de conversão e fidelidade a Cristo, ardor na evangelização e coragem no testemunho de
vida... Nas suas pegadas seguiram os 5 primeiros Missionários Franciscanos, que desta casa de Montariol partiram
rumo a Moçambique na manhã de 3 de Junho de 1898 e,
como Paulo, estes mensageiros fizeram crescer geograficamente a semente da Palavra, levando-a aos mundos do
mundo, onde continua a dar muitos e saborosos frutos que
fazem com que a salvação chegue aos confins da terra.
Neste tempo de graça, tempo forte de verdadeira comunhão em que a Família Franciscana comemora os 800
anos de vida, celebrar os 100 anos de existência e serviço

da igreja de Montariol é juntar a nossa voz à de muitos que
em todo o mundo cantam e agradecem a Deus o dom da
Vocação e Missão franciscana.
Neste lugar sagrado lembramos os muitos milhares de
jovens que aqui nasceram e cresceram para a fé e para
o Carisma de Assis, bem como os que aqui cresceram e
estudaram e depois saíram e seguiram outros caminhos
e modos de vida, continuando ligados a esta casa como
«Antigos Alunos» e, à volta desses, uma enorme multidão

Crucifixo de S. Damião, miniatura de uma igreja, Livro
das inscrições da Juventude Antoniana e respectiva faixa
(representando todos os movimentos juvenis que tiveram
sede em Montariol desde há cem anos a esta parte) e a
flor-de-lis, representando os escuteiros. No momento próprio, após a Comunhão, um representante dos casais testemunhou em breves palavras a marca positiva que deixou
na sua vida o facto de ter pertencido à Juventude Antoniana e ter sido o primeiro casal a celebrar o seu matrimónio
nesta igreja de Montariol.
Terminada a Missa, foi descerrada uma placa comemorativa no átrio da igreja e, já no exterior, em
frente da casa, fez-se a largada de duas centenas
de balões com mensagens, estando já a chegar
respostas a algumas delas. Na mata decorreu o
almoço partilhado e abrilhantado com música e
cantares variados que se prolongaram até ao cair
da noite.

DATAS MAIS SIGNIFICATIVAS DA IGREJA
DE MONTARIOL

de gente constituída por seus pais e familiares. Cantamos
com júbilo os lares que aqui se edificaram com a bênção
de Deus e os que aqui receberam as águas lustrais do
Baptismo.
Neste lugar sagrado cantamos a vida dos frades de S.
Francisco que o construíram, hoje o ocupam, guardam e
preservam e dele fazem um espaço de acolhimento e vida
para quantos o procuram para repousar das suas fadigas
físicas, morais e espirituais, num encontro dentro de si
mesmos e com Deus, seu Senhor. Celebrando cem anos
de existência deste templo, renovamos a nossa esperança
e acreditamos que este lugar é sagrado.
No momento próprio foram levados ao altar diversos
símbolos relacionados com a efeméride: Candeia acesa,

1891 (5 de Maio) – Desaterro
(27 de Setembro) - Bênção da Primeira Pedra pelo
Arcebispo de Braga D. António de Freitas Honorato.
1903 - Acabamentos interiores.
1904 - Montagem do órgão Rieger, 25 registos,
1115 tubos, 12,74x8 metros.
(14 de Julho) - Inauguração do mesmo.
1905 - Montagem do altar-mor construído por Fr.
José das Dores.
(8 de Dezembro) - Abertura da igreja ao público
1906 - Colocação do gradão do átrio da igreja
1908 - Colocação da Tribuna (trono) em talha dourada
(8 de Dezembro) - Inauguração solene da igreja
1910 - Expulsão dos Religiosos, encerramento da igreja,
destruição da tribuna, do órgão Rieger e retirada do altarmor.
1926 - Regresso dos franciscanos a Montariol e restauro
da igreja
1932 - Recolocação do altar mor e reabertura solene da
Igreja, com a imagem de S. Boaventura sobre o baldaquino.
2003/2004 - Último restauro e remodelação da igreja com
a retirada dos altares laterais e colocação da imagem de
Cristo Ressuscitado, que pesa 1200 Kg. e mede 4.55x3.30
metros.

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

HORÁRIO-PROGRAMA
Dia 3 – Sábado
10.00 h. – Oração (C. Pastoral Paulo VI)
11.00 h. – Conferência: “800 anos…ousar viver o Evangelho” (C. Pastoral
Paulo VI)
14.30 h. – Festival Franciscano Multi-artes (C. 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 (C. Pastoral Paulo VI)
Dia 4 – Domingo
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

Montariol, de Maio de 2009

U.M.F. PEREGRINA NA POLÓNIA
Por terras da Polónia, desde Varsóvia
até Carcóvia percorreram-se locais
históricos e conviveu-se com um povo
católico nas suas raízes feitas de momentos de fé. Um percurso por diversos santuários e por diversos lugares
importantes, que enriqueceu o saber e
robusteceu a fé deste grupo da UMF.
Página 5
PROJECTO “VAMOS PESCAR#”
O Projecto “Vamos Pescar” lançado
pelo Frei Jorge Bender e que o “Missões Franciscanas” abraçou desde o
início e ao qual os leitores corresponderam, começa a dar frutos. O Frei
Jorge Bender. dá-nos notícias da pescaria.
Página 6
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EDITORIAL
Neste tempo de férias o nosso Jornal acumula dois
números. Assim, temos uma edição única de Agosto/Setembro.
Vamos aproveitar para descansar dos trabalhos
missionários levados a cabo durante mais um ano
de actividades. Tempo ainda oportuno para descansar o corpo e relaxar a mente, dando-lhe assim a
possibilidade de crescer mais na relação com Deus.
Que o descanso sirva para repousar a mente e o
corpo, submetidos diariamente a um contínuo cansaço, dado o ritmo frenético que não raro se leva.
As férias constituem também uma preciosa oportunidade para passar mais tempo com os familiares,
para encontrar os parentes e amigos, numa palavra,
para dar mais espaço àqueles contactos humanos
que o ritmo dos compromissos de cada dia impede
de cultivar, como muitas vezes desejaríamos.
Também o tempo das férias é para muitos uma favorável ocasião para encontros culturais, para momentos de oração e de contemplação em retiros
espirituais. Dispondo de mais tempo livre, podemos
dedicar-nos ao diálogo com Deus, à meditação com
a Sagrada Escritura e à leitura de algum livro formativo.
Mas há os que não podem gozar férias. Ou porque
não têm trabalho ou são vítimas de outras situações… Àqueles que, por vários motivos, não podem
ter um tempo de férias, concretamente aos idosos
e doentes que tantas vezes, neste período, sofrem
mais com a solidão, unimo-nos a eles e na nossa
oração diária os recordamos.
Férias não significa pausa na participação da Eucaristia dominical. Quando se está fora da própria
paróquia ou grupo cristão, a Missa ajuda a sentirmo-nos parte viva da comunidade. Onde quer que
nos encontremos, temos sempre a necessidade de
nos alimentarmos da Eucaristia.

Responsáveis ibéricos
reúnem-se em Valência - Espanha
De 1 a 4 de Junho os responsáveis das Missões
Franciscanas a nível da Península Ibérica reuniram-se na Cúria Provincial da Província Franciscana de Valência, em Espanha. Como já tem
sido habitual desde há tempos a esta parte, a
chamada “Reunião da Primavera” procura passar por todas as entidades.
Estiveram presentes 9 responsáveis. Nestes encontros há sempre a preocupação de partilhar o
que cada entidade está a fazer no sector das missões, sendo também apresentadas ideias para
serem reflectidas em comum. Neste sentido, vão
ser feitos dípticos e calendários para divulgação
missionária. A Conferência Ibérica das Missões decidiu ainda ajudar 3 Projectos que lhe foram apresentados pelos missionários, na área da evangelização e solidariedade social.
Na ocasião recebemos a agradável visita de um bispo
missionária que vive na Amazónia peruana, na América
Latina. D. Juan Oliver está à frente do Vicariato Apostólico
de Requena. Disse-nos que se trata de uma grande área
geográfica com pouca população, que vive muito dispersa, sobretudo junto aos rios, que são as estradas possíveis. Este vicariato, quase do tamanho de Portugal, tem 8
Missionários Franciscanos.

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.

Nestes dois meses, várias são as festas dedicadas
à Mãe de Jesus. Queremos aqui honrar a Assunção
da Virgem Maria. A Igreja universal celebra, no dia
15, a Festa da Assunção da Virgem Maria ao Céu.
Esta solenidade é um dogma da Fé católica, definido por Pio XII a 1 de Novembro de 1950, mediante a Constituição Apostólica «Magnificentissimus
Deus».
Este foi o culminar dum processo de séculos, durante os quais toda a Igreja e todos os cristãos dedicaram à Virgem Maria uma especial devoção e
uma crença nos seus privilégios, em ordem a ser a
Mãe de Deus. O Catecismo da Igreja Católica explica que «a Assunção da Santíssima Virgem constitui
uma participação singular na Ressurreição do seu
Filho e uma antecipação da Ressurreição dos demais cristãos» (966).

«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.

A todos os nossos Leitores desejamos boas férias!

New Bedford, Julho 2009
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Esclareceu que conseguem subsistir graças a diversas
ajudas, sobretudo de Espanha e também de Roma. Na
selva existe apenas uma agricultura de subsistência e
a escolaridade é fraca. Em jeito de partilha, disse-nos
ainda que estão a precisar muito de material de evangelização, como bíblias e catecismos em espanhol, pois
é a língua oficial do país. Espera concretizar este sonho
com as ofertas que lhe chegam, graças à generosidade
de benfeitores.
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Reverendíssimo Senhor Director do
Jornal “Missões Franciscanas”
Irmão Vítor Rafael
Saúde, Paz e Bem para si e toda a
comunidade franciscana. Como cristã, sinto dentro de mim um desejo de
partilhar com os nossos irmãos missionários franciscanos.
É através do Jornal “Missões Franciscanas” que me consolo a ler e a

ver quanto trabalham para salvar as
almas e tornar Jesus mais conhecido e amado. Na Santa Missa e nas
minhas orações, rezo e peço pelas
intenções missionárias, peço a Deus
que desperte nos nossos jovens a
vocação missionária. O Espírito Santo os ilumine e os ajude a descobrir
a sua vocação. Envio esta pequena
importância para ajudar as Obras
Missionárias.
Deus abençoe e a todos ajude. Agradeço as vossas orações, pois muito
preciso.
Cumprimentos e um grande abraço
fraterno em Cristo Jesus.
Fernanda Sousa Silva
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LEIGAS EM MISSÃO
Partiram no passado dia 20 de Julho para o Chimoio, Moçambique, as leigas Helena Campos e Ana
Mafalda, para a sua experiência missionária naquele país.

NOTÍCIAS DE LUSAKA
Dos nossos confrades de Luzaka recebemos
estas notícias que aqui partilhamos com os nossos leitores. O ano lectivo já terminou e eles encontram-se a fazer um curso de língua francesa
na vizinha República do Congo.
O domingo do Sagrado Corpo e Sangue de Jesus
foi marcado por um acontecimento muito importante para a Família Franciscana de República Democrática do Congo, concretamente de Kolwezi. Aqui
no Congo as pessoas têm muita ansiedade e estão
prontas a viver a vida dos Frades Menores iniciada
por São Francisco de Assis.

Leigas Helena Campos e Ana Mafalda de partida
A Ana Mafalda é de Setúbal
e vai pela segunda vez trabalhar no Lar de São Gabriel. Aí
a esperam os meninos que não
têm família e que são acolhidos pela obra levada a cabo
pela Diocese, na pessoa de D.
Francisco Silota, bispo do Chimoio, tendo como responsável
a Mana Madalena.
A Helena Campos é natural de
Santarém e vai pela primeira
vez. Professora reformada do
primeiro ciclo, irá colaborar tanto no Lar S. Gabriel como em
outras escolas das Missões.

Depois de algum tempo em
contacto connosco, chegou o
momento oportuno de ela fazer
a sua experiência, dando o seu
contributo à causa missionária.
Vão ficar até finais de Agosto.
Serão assim cerca de 6 semanas de trabalho intenso e dedicação às Missões.
Desejamos-lhes as maiores
felicidades neste seu trabalho
e ficamos unidos em oração.
Bem hajam pela disponibilidade em dar este contributo à
causa missionária!
MF

É minha intenção, porém, referir-me à OFS que celebrou o aniversário do seu padroeiro, Santo António
de Lisboa. A festa teria lugar no sábado, 13 de Junho. Porém como a diocese organizou peregrinações
marianas para os dias 12 e 13 de cada mês, a Família
Franciscana não se excluiu do evento, preferindo adiar
as suas festividades para o domingo, dia 14.
A cerimónia realizou-se na catedral de Sainte Barbe
et Saint Eloi, na missa presidida pelo senhor padre Jacques Kamb, vigário da diocese, e concelebrada pelos
irmãos menores. Durante a homilia o senhor padre encorajou os irmãos franciscanos a serem fiéis aos seus
compromissos.
Depois da homilia, seguiu-se a renovação dos votos
e profissões solenes. Ao todo, a OFS conta com um
número superior a 42 irmãos professos solenes e 4 noviços. A Ordem Franciscana Secular (OFS) em Kolwezi
tem duas fraternidades: Santa Maria dos Anjos e Santa
Clara de Assis. Os irmãos da OFS encontram-se três
vezes por mês nos primeiros domingos.
O irmão Albert Kapia, responsável da OFS de Kolwezi,

disse que é muito interessante ver como os irmãos trabalham e como estão unidos pela oração. Ele acrescentou
que o interesse da OFS não era viver para atrair os outros, mas ser fiel ao Evangelho e à Regra que eles professam, acção que inspira outras pessoas a integraremse no grupo. E terminou dizendo que a melhor maneira
de dar testemunho do Evangelho é pela forma de vida
que levamos aqui no mundo com as outras pessoas. A
missa terminou por volta das 13,30 horas, seguindo-se o
convívio fraterno.
Por outro lado os Frades Menores terão grande festa no dia 25 de Julho, dia em que vão ser ordenados
10 presbíteros e 5 diáconos. E, no mês de Setembro,
mais de 24 irmãos farão os seus votos perpétuos.
Que a graça do Espírito Santo continue a reavivar os
corações dos seus fiéis, especialmente os que se entregam ao serviço da Igreja e dos outros.
Frei Benjamim Matipanha

UM MILAGRE DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Quando nos entregamos aos cuidados de Maria e lhe
devotamos o nosso amor filial, ela não descuida de
olhar por aqueles que assim procedem, como no caso
em que, sob o título de Senhora das Dores, salvou uma
comunidade inteira da morte. Foi o que ouvi contar e
transcrevo:
Numa Igreja da Polónia (penso que em Ostra-Brama),
venera-se uma estátua secular e miraculosa de Nossa
Senhora das Dores. Ao cair da noite, um desconhecido
aproximou-se da casa do sacristão a quem fez o seguinte
pedido:
- Queria que estes dois círios, que trago aqui, ardessem
diante da imagem de Nsª Srª das Dores, que se encontra na vossa Igreja. A Igreja está fechada, mas
gostaria que me acompanhasse até lá, pois tenho de
ser eu a acender os círios e a colocá-los no altar da
Senhora, e pedia-lhe que os deixasse a arder toda
a noite e só os apagasse depois da missa dominical
de amanhã. Trago um pedido a Nossa Senhora das
Dores e, como ouvi dizer que esta vossa imagem é
tão miraculosa…, estou certo que serei ouvido, depois de ter cumprido a minha promessa.

mal havia pegado no sono, de novo a mesma voz suave:
- Meu filho, apaga os círios, apaga, apaga os círios!
O sacristão levantou-se e, depois de percorrer todos os
cantos da Igreja, foi também à sacristia, a ver se estava alguém. Perguntou a si próprio se não era melhor apagar os
círios e acendê-los de manhã, para a missa, mas lembrouse da promessa daquele desconhecido, e que era seu dever mantê-los acesos, uma vez que tinha sido pago para
isso e assentou que estava obrigado, em consciência, a
deixar arder os círios, pelo menos até depois da missa.
Decidido a não adormecer, pela terceira vez, pegou no rosário e começou a rezar em voz alta, mas, em pouco tem-

- Mas eu – respondeu o sacristão - não posso deixar
dois círios acesos durante a noite, poderia acontecer um incêndio…já viu o caro senhor, toda aquela
talha…enfim, nada feito!
- Mas eu não lhe peço que abandone a Igreja, eu estou aqui para lhe pagar uma noite de trabalho, quero
que fique junto dos círios e não os deixe apagar, diga
quanto lhe devo e aceite, homem, é urgente que esta
promessa se cumpra! Círios acesos!
Acertado o preço, o sacristão pediu à filha que lhe
preparasse alguma coisa para comer, durante a noite. Depois foi à Igreja e, após aquele desconhecido ter acendido
os círios e os ter colocado no altar de Nossa Senhora das
Dores, fechou as portas, após ele se retirar, sem mais o
ver. E, durante a noite, lá ficou, o bom do sacristão, rezando junto ao altar da Virgem, enquanto os círios ardiam.
Mas acabou por adormecer. De repente ouve uma voz feminina: - Meu filho, apaga os círios! Apaga, apaga os círios!
O sacristão abriu os olhos e, pensando que era um sonho,
depois de olhar os círios, que iluminavam a Virgem, embora
quisesse permanecer de vigília, voltou a adormecer. Mas,

po, voltou a adormecer. E de novo a mesma voz o acorda
mas, desta vez, apercebeu-se que vinha da imagem de
Nossa Senhora das Dores:
- Meu filho, apaga os círios! Apaga, apaga os círios! Depressa, apaga!
Entendeu, então, o sacristão, que era uma ordem de Nossa Senhora das Dores e que valia mais que qualquer promessa dos homens e, zás, apagou os círios, sem demora
e foi para casa.
Na manhã seguinte, o sacristão abriu a Igreja, preparou
as alfaias para a Santa Missa e tocou para o “Angelus”.

Acendeu as velas dos altares mas, quando ia a acender os
círios, olhou a imagem da Senhora das Dores e, lembrando-se do seu pedido durante a noite, não os acendeu. No
final da Missa a filha perguntou-lhe, em jeito de censura:
- Meu pai, recebeu o dinheiro daquele cavalheiro, assumiu
um compromisso e não deixou os círios arder durante a
missa, porquê? Nunca o pai foi de faltar à palavra!
O homem contou então à sua filha o que se passara e que
fora, portanto, um pedido da Senhora das Dores. E, quando pegou nos círios, apercebeu-se de um peso anormal e
disse:
- Minha filha, deve haver aqui algum mistério. Não
é natural que Nossa Senhora das Dores não aceite
os círios dos seus devotos e tal nunca aconteceu,
sobretudo quando a aflição é grande. Mas vou leválos para casa e tentar descobrir a razão deste peso
estranho e porque será que a Santa Virgem não quis
que ardessem, diante dela, os círios daquele senhor.
Foi escavando, com muito cuidado, um dos círios, até
que chegou a um corpo resistente. Escavou em volta
e reparou que a torcida vinha de um tubo de ferro
arredondado. Vendo ali sacrilégio, o sacristão colocou os círios numa bacia de água e foi, rapidamente,
informar o pároco que, por sua vez, chamou a polícia
que, depois de abrir os tubos, descobriu que continham um explosivo de alta potência que destruiria por
completo a Igreja e soterraria os fiéis durante a Santa
Missa. Era essa a verdadeira intenção daquele desconhecido que, sob o pretexto de uma promessa, ia
cometer um atentado enorme. É a Ela, a Senhora das
Dores, que ainda hoje, segundo se diz, os habitantes
de Ostra-Brama devem a sua vida, precisamente por
se terem acolhido à sua protecção.
Deste caso, para além da garantia da protecção da Senhora das Dores aos seus devotos, uma outra lição devemos
tirar: Nossa Senhora realiza milagres não apenas quando
nos concede alguma coisa, mas também quando impede
que o mal nos aconteça. Pensemos, então, em quantos
milagres Nossa Senhora já fez por nós e, se não demos
conta disso, é porque andamos muito distraídos. Associando as nossas dores às dores de Maria, peçamos que a Senhora das Dores nos conceda o favor de alcançar a graça
do que pedimos e de não sermos atingidos pelo mal.
Frei José Dias de Lima, OFM
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Breves Apontamentos de Formação Missionária
A N ECESSIDADE DO ANÚNCIO PARA A S A L V A Ç Ã O E M C R I S T O
«O anúncio tem a prioridade permanente
na missão: a Igreja não pode esquivarse ao mandato explícito de Cristo, não
pode privar os homens da “Boa Nova” de
que Deus os ama e salva. “A evangelização conterá sempre - como base, centro
e, ao mesmo tempo, vértice do seu dinamismo - uma proclamação clara de que,
em Jesus Cristo (...), a salvação é oferecida a cada homem, como dom de graça
e de misericórdia do próprio Deus”». Estas palavras foram escritas pelo saudoso
Papa João Paulo II na Encíclica “Missão
do Redentor”, no número 44.
O anúncio do Evangelho é um imperativo
para todos os cristãos. O próprio Jesus
foi o primeiro a evangelizar, anunciando
o Reino de Deus. Alguns anos atrás dizia Paulo VI no número 8 da Exortação
Apostólica «Evangelii Nuntiandi» (EN)
que o Reino de Deus é absoluto e faz
com que se torne relativo tudo o que não
se identifique com ele.
A graça redentora de Deus foi-nos concedida por Jesus Cristo em plenitude

para curar e libertar o homem do pecado
e da morte (cf. Col 1,15-20). A este respeito, S. Leão Magno diz num dos seus
sermões para o Natal: «Nosso Senhor
Jesus Cristo veio para tirar e não para
sofrer a nossa corrupção; veio não para
sucumbir aos nossos vícios, mas para
os sarar. Veio para curar toda a doença
consequente à nossa perversão e todas
as úlceras que manchavam as nossas
almas» (Sermões para o Natal, II, 2). A
Sua vinda tornou-nos aptos para participar em pleno do Reino preparado para
nós, desde o princípio do mundo (cf. Mt
25,34).
Para nós, os crentes, anunciar o Evangelho é «dar testemunho de maneira
simples e directa de Deus revelado por
Jesus Cristo, no Espírito Santo. Dar testemunho de que no seu Filho Ele amou o
mundo; de que no seu Verbo Encarnado
Ele deu o ser a todas as coisas e chamou os homens para a vida eterna» (EN
26). É anunciar fielmente a palavra que
recebemos da tradição, isto é, transmitir
sem fazer uma releitura do Evangelho.

Portas da Cidade Velha - Jerusalém
Não pode haver mutilações nem alterações do único Evangelho, evitando confusões a quem escuta a palavra.
A aceitação dos sacramentos por parte
do convertido abre caminho para que se
possa implantar uma nova Igreja local,
num determinado contexto social. Evangelizar é, portanto, um «processo» (testemunho, anúncio explícito, adesão do
coração, entrada na comunidade, aceitação dos sinais e iniciativas de apostolado) que tem como centro Jesus Cristo,
Palavra Salvadora, que é oferecida a todos os homens pela graça e misericórdia
de Deus (cf. Ef 2,8).
O Papa Bento XVI, no dia 21 de Março
de 2006, quando discursou aos participantes de um Congresso por ocasião
do quadragésimo aniversário do decreto do Concílio Vaticano II «Ad Gentes»,
convocado em Roma pela Congregação
para a Evangelização dos Povos, disse
que o anúncio do Evangelho é o primeiro
serviço dos cristãos: «A Igreja adquiriu

Celebração em Timor

JORNADAS MISSIONÁRIAS 2009
18 a 20 de Setembro

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 – Presidente. 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 pós-Congresso 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

uma consciência ainda mais clara de
sua inata vocação missionária, reconhecendo nela um elemento constitutivo de
sua própria natureza. Em obediência ao
mandato de Cristo, que enviou seus discípulos a anunciar o Evangelho a todos
os povos (cf. Mt 28, 18-20), também em
nossa época a comunidade cristã sentese enviada aos homens e às mulheres do
terceiro milénio, para lhes dar a conhecer a verdade da mensagem evangélica
e abrir-lhes deste modo o caminho da
salvação. E isto não é algo facultativo,
mas a vocação própria do povo de Deus,
um dever que lhe incumbe por mandato do mesmo Senhor Jesus Cristo (cf.
«Evangelii nuntiandi», 5). Mais ainda, o
anúncio e o testemunho do Evangelho
são o primeiro serviço que os cristãos
podem dar a cada pessoa e a todo o
género humano, por serem chamados a
comunicar a todos o amor de Deus, que
se manifestou plenamente no único Redentor do mundo, Jesus Cristo».
Frei Vítor Rafael, OFM
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U.M.F. EM PEREGRINAÇÃO
POR TERRAS DA POLÓNIA

De 3 a 10 de Julho, quase meia centena de colaboradores e amigos dos Missionários Franciscanos peregrinaram por terras da Polónia. Regressaram mais enriquecidos graças aos conhecimentos adquiridos sobre a história, beleza e costumes daquelas gentes.
Mas sobretudo mais robustecidos na sua fé, após a visita aos santuários que jamais esquecerão.

O programa fora cuidadosamente elaborado, no sentido de proporcionar uma
viagem que a todos agradasse, com
prioridade aos santuários onde palpita a
fé, como o demonstram os milhares de
peregrinos que anualmente por lá passam.

Museu, recordando também Kalwaria
Zebrzydoska, com sua igreja e mosteiro, e o santuário mariano de Ludzmierz,
onde o Papa João Paulo II gostava de
rezar com os camponeses, terminemos
esta ronda pelos santuários em Lagiewniki. Ainda a uma certa distância, do
autocarro, começámos a divisar a alta
torre da moderna e ampla Basílica, onde
entraríamos, depois de ouvirmos a história linda de tudo quanto aqui se passou,
com Santa Faustina e as revelações que
recebeu do Alto, segundo o testemunho
dado por uma das irmãs da Congregação, com tradução para português pela
nossa guia. Foi a partir dessas revelações, relacionadas com a Misericórdia
divina, que o Papa João Paulo II introduziu no calendário litúrgico, no 2.º domingo de Páscoa, o Dia da Misericórdia
divina.

Tivemos a sorte de, durante os 8 dias
da viagem, termos uma guia polaca - a
Agnieszka -, com uma cultura extraordinária, com a vantagem de dominar perfeitamente a língua de Camões, que nos
acompanhou desde o momento em que
pisámos terras polacas em Varsóvia até
à hora da partida no aeroporto de Cracóvia.
POLÓNIA: Sombras e Luzes – Duas
grandes Cidades
Polónia é um país com mais de 38 milhões de habitantes, com uma população profundamente católica. Tivemos a
oportunidade de visitar as duas cidades
principais deste país – Varsóvia e Cracóvia, e imaginar
o esforço realizado no sentido de as reconstruir, após os
efeitos trágicos por que passaram, assim como outras regiões, com a 2.-ª Grande Guerra Mundial.
Varsóvia foi a cidade mais atingida. Após esse período de
“sombras”, em que , desde 1940 a 1945, um número incalculável da população foi levada para os “campos de extermínio”, surgiu um período de “luzes”, em que este povo se
deu ao trabalho, que ainda continua, de reconstruir suas
casas e as estruturas do mesmo país. Hoje, Varsóvia, assim como Cracóvia, são cidades modernas, onde não faltam os arranha-céus, não deixando, porém, de conservar
o “património” herdado de seus antepassados. O visitante
sente-se feliz ao tomar conhecimento do passado, que revive nas visitas feitas aos vários monumentos – e tantos
são eles! – e pelo calor humano que recebe da parte deste
povo acolhedor. Em Varsóvia, entre outras, não deixámos
de percorrer a Praça da Cidade Velha, assim como a Catedral de S. João e o antigo Gueto Judeu com o Memorial
às vítimas do nazismo (onde tirámos uma foto ao Grupo),
e ainda à Praça Umschlag e a famosa Rua Mila.

NOTAS FINAIS…
surge um corneteiro a recordar com um toque especial o
ataque dos bárbaros em 1246. Nesta cidade não podíamos deixar de visitar a catedral, que foi sede do bispado do
cardeal Wojtila, antes de ser nomeado Papa com o nome
de João Paulo II, assim como os restantes monumentos
que em 1978 foram colocados na lista do “Património Mundial Cultural e Natural da UNESCO”.
NA ROTA DOS SANTUÁRIOS
Fomos à Polónia não como simples turistas, mas, sobretudo, como “peregrinos”. Logo no 2.º dia, manhã cedo,
rumámos para Niepokalanow, que quer dizer “Cidade da
Imaculada”. No santuário entrámos “em contacto” com
um santo dos nossos dias – S. Maximiliano Maria Kolbe
–, frade franciscano que, levado em 1939 para o campo
de concentração juntamente com mais 40 seus irmãos em
hábito, viria a oferecer sua vida para salvar a vida de outro
prisioneiro, com mulher e filhos, que estava para ser fuzilado, vindo seu corpo a ser cremado no dia 14 de Agosto de
1941. Teria bem presentes as palavras do Mestre: “Não há
maior prova de amor do que dar a vida pelos irmãos”. Dele
se conta que Nossa Senhora lhe aparecera, quando ainda
criança, e lhe dera à escolha duas rosas - uma branca (símbolo da pureza) e outra vermelha (símbolo do martírio) - e
que Maximiliano escolhera as duas.

Esta crónica já vai longa, mas não posso
deixar de assinalar dois locais que marcaram bem a nossa
estadia na Polónia.
Já ouvira falar muitas vezes de Auschwitz, mas jamais imaginara o que iria observar. Local de muito sofrimento, dor e
morte. Auschwitz foi o local do maior campo de concentração nazi, que funcionou entre 14 de Junho de 1940 e 27 de
Janeiro de 1945, onde milhões de pessoas, com requintes
de crueldade, foram martirizadas. Entre elas, S. Maximiliano Maria Kolbe, diante de cuja cela nos recolhemos em
oração, fortemente comovidos, assim como a judia Edith
Stein, hoje conhecida por Santa Teresa Benedita da Cruz,
nome que recebeu em religião, após a sua conversão, ao
entrar nas Irmãs Carmelitas. Faz-nos bem reflectir nas re-

Após a celebração da Eucaristia, visitámos o museu e outras dependências, que nos mostram em pormenor a vida
deste grande filho de S. Francisco.
Czestochowa é (um nome estranho, que está ligado a um
grande santuário) o maior centro de peregrinações deste país
profundamente católico, onde acorrem cerca de 4 a 5 milhões
de peregrinos por ano.. Aqui se venera, desde 1382, no mosteiro de Jasna Gora, confiado à guarda dos Ermitas de S.
Paulo, onde celebrámos a Eucaristia, a imagem da Virgem
Negra, considerada a “Rainha da Polónia” e que, segundo
rezam as crónicas, teria sido pintada por S. Lucas.

Santuário Mariano de Czestochowa
Cracóvia é a 2.ª capital polaca, uma das mais belas de
toda a Europa, como se lê nos prospectos de propaganda. As marcas deixadas pelos ataques nazis durante a 2.ª
Grande Guerra não foram tão acentuadas como em Varsóvia. Por isso, conserva intactos muitos dos seus edifícios
históricos. Digna de realce a grande Praça Central, ponto
de encontro obrigatório para todos os turistas, ao lado da
Igreja da Virgem Maria, de cuja torre, ao bater das horas,

Zakopane situa-se numa região tipicamente montanhosa,
no meio de luxuriante vegetação, capital de inverno, com
suas vivendas típicas, com os telhados preparados para
receberem a neve que no inverno deve ser abundante.
Local de devoção mariana, intimamente ligado a Portugal. Aqui se venera a Mãe de Jesus com o título de Nossa
Senhora de Fátima, em linda e moderna Igreja. Tudo começou quando em 1950 os padres palotinos introduziram
a mensagem de Fátima na Polónia, que mais tarde seria
fortemente incrementada por João Paulo II. Ele próprio, em
1997, viria presidir à cerimónia da sagração do altar desta
igreja-santuário.
Sem esquecermos Wadovice, terra natal do saudoso João
Paulo II, em cuja igreja celebrámos a Eucaristia, com visita
especial ao local onde recebeu as águas lustrais do baptismo, assim como à casa onde nasceu, hoje convertida em

Numa das entradas do campo de Auschwitz
alidades que englobam a sociedade de nossos dias e pensar que, infelizmente, continua a haver, em certas zonas
do nosso planeta, outros “Auschwitz”, onde são torturados
muitos inocentes.
Mas não quero terminar esta reportagem com esta nota
triste. Ainda antes de deixarmos a Polónia visitámos um
local sui generis - Wieliczka com as célebres Minas do Sal
– espectáculo deslumbrante, por onde andámos durante
quase 3 horas, descendo a uma profundidade de 135 metros, contemplando galerias, lagos subterrâneos e um conjunto de várias capelas construídas pelos mineiros, com
altares e figuras de santos talhados nos blocos de sal.
Foi uma Peregrinação que todos recordarão com saudade,
não esquecendo também os momentos culturais, como o
concerto de órgão na Igreja Colegiada de Lowicz, o concerto de piano de Chopin no Palácio Raczinski, em Varsóvia, e os dois momentos de folclore, durante os jantares
em Zakopane e Cracóvia, este poucas horas antes de terminar a Peregrinação, que levou alguns dos “peregrinos” a
entrar também na dança polaca…
Frei Marques de Castro
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PROJECTO AUTO-SUSTENTÁVEIS

«Vamos pescar»

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS

Projecto «Vamos Pescar» em andamento

Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?

Caro Vítor e Leitores do «Missões Franciscanas»:
Estas são algumas fotos da bênção do barco, redes e demais apetrechos do “Projecto da
Pesca”, assim como do primeiro dia de pesca.

• Em primeiro lugar pela
oração e ajuda material,
fazendo-se zelador ou
associado da União Missionária Franciscana.

Agora iniciamos com a pesca de
magumba. Porém, como o nosso
barco ficou pequeno para tantas
redes, temos projectado ampliar
o projecto e ter dois barcos: um
para maguma e outro para pesca
à linha. Agradecemos ao Jornal
«Missões Franciscanas» a sua
colaboração e oxalá os seus leitores possam ainda continuar a
ajudar-nos nesta tarefa…

• 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.

O primeiro dia de pesca foi um
dia de sorte. Também foi um dos
dias mais felizes da minha vida!
Começámos o Projecto de pesca
e Deus nos abençoou abundantemente. Em cada cabaz de peixe
que saía eu pensava em todos os
que tornaram este Projecto possível e a minha felicidade crescia. A pesca foi muito abundante.
O nosso barco pescou 45 caixas. Em cada montinho de peixe que podemos ver na foto temos
cerca de 15 kg de peixe.

• Ser assinante do “Missões Franciscanas“ é também um
modo de colaborar na difusão do espírito missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!

É o pão dos pobres do meu povo e isso me faz imensamente feliz. Gostei de ver o capitão do
barco e a sua equipa muito felizes. E desejo que todos se sintam felizes connosco por termos
alcançado esta meta.
Da Praia passei à Capela da Costa do Sol, onde celebrámos a Eucaristia. Nesse dia tivemos a passagem da imagem do apóstolo S.
Paulo. Talvez tenha sido um milagre do “Apóstolo dos gentios”…
Juntamente com o pão e o vinho
ofereci os peixes, que também
Jesus ofereceu ao seu povo.

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

A Maria
Como a aurora renascida,
Como a lua que resplende,
Maria, de sol vestida,
Ao Céu ascende

No final, Deus nos brindou com
um arco-íris, sinal de esperança
e aliança.

Ascende, em plena alegria,
No mistério mais profundo,
Para quem se fez, um dia
A Luz do mundo

O mais bonito deste Projecto é
que ele é fruto de um esforço de
muitos amigos. Muito obrigado
para todos. «Khanimambu».

Por Maria, Mãe clemente,
Chegue ao céus o nosso hino.
Louvor a Deus Uno e Trino,
Eternamente.

Frei Jorge Bender, OFM
Missionário em Moçambique

(Da Liturgia das Horas - 15 Agosto)
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e d u c a ç ã o é a base da for m a ç ã o d e u m país, de uma
c om u n i d a d e . S ó com uma boa
f or m a ç ã o d e b ase religiosa te r e m o s h i p ót e s es de observar

o cr escimento de comunida des cristãs. Está nas nossas
mãos apoiar e fazer com que
se desenvolvam as vocações
missionárias que vão surgin do nos países
de missão fran educação dos
ciscana.

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.

«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: A i d e m i m s e
não evangelizar! (1
C o r 9 , 1 6 ) . Em nome
de toda a Igreja, sinto
o dever imperioso de
repetir este grito de S.
Paulo» (Redemptoris
Missio).

«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá.
Para isso torna-se necessário rever o
próprio estilo de vida: as missões não
solicitam apenas uma ajuda, mas uma
partilha do anúncio e da caridade para
os pobres. Tudo o que recebemos de
Deus - tanto a vida como os bens materiais - não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.

Desejo apoiar a
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

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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PEREGRINOS DO AMOR
O exemplo mais actualizado dos Peregrinos do Amor deu-o o Papa Bento XVI na sua visita à Terra Santa,
Palestina e Jordânia, onde dialogou
com cristãos, judeus e muçulmanos,
pedindo-lhes para acabarem de vez
com os ódios e as guerras, e assim
conseguirem boas condições financeiras, precioso auxílio para promover a erradicação da pobreza. Assim
cumpriu com a sagrada missão de
que está incumbido.
A missão sagrada do Papa é velar pela
unificação de todos os povos. Desde
as origens, Jesus Cristo, enfrentando a
enormidade das desavenças que pululam entre os homens, sempre tem pugnado pela unidade dos seus discípulos.
Nada há de mais sério do que o imenso
amor de Deus: “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei” - disse Ele!
A Igreja é uma mãe amorosa que, de geração em geração, não cessa de transmitir a Boa Nova recebida dos Apóstolos, testemunhos directos de Jesus, de
um acto de fé, recebido da Igreja. O fim
da vida humana não é apenas procurar a felicidade terrena, mas o de cada
um encontrar Deus em seu coração. Há
que estabelecer pontes de diálogo para
todos nos entendermos, como o fez Jesus Cristo há 2.000 anos. E, já lá vão
800 anos, S. Francisco foi um grande
peregrino do amor e, cumprindo este
desiderato, peregrinou até ao Egipto
para convencer o Sultão a deixar-se
de ódios e de guerras e a proclamar
o amor entre os povos. Também todos
nós temos de contribuir para a construção da Humanidade da Paz, Concórdia
e Entendimento! Para isso temos de
mudar os corações das nossas vidas,
os dos casais, das famílias, da política,
do mundo do trabalho, etc.
Não armar contendas entre uns e outros: eis o nosso ideal! O que ganha
qualquer um de nós com uma contenda?
Para quê zaragatear? Nós não viemos
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ao mundo
para viver
no egoísmo.
Abandonemos o egoísmo definitivamente,
saiamos de
nós para ir
em auxílio
dos outros.
O amor começa
em
Mário Carapinha
casa, passa
aos amigos,
aos cidadãos, às povoações. Nestes
tempos conturbados pela crise, tanto
económica como moral, a procura do
bom senso nunca foi tão urgente. No
momento crucial que atravessamos,
com os ódios, a fome e as guerras, a
nível mundial, o ensino nas escolas é
um imperativo urgente. Segundo o provérbio “ de pequenino se torce o pepino”, não é o ABC das Ciências o principal construtor da nossa personalidade
humana, mas sim o ABC do Bem-Fazer.
“Mutatis mutandi”, para a felicidade humana conta mais o ABC do Bem-Fazer
do que o ABC da ciência. Se o ABC do
Bem-Fazer fosse ensinado nas escolas
de todo o mundo, o que seria a vida da
Humanidade? Com a crise actual, estáse a transformar a dinâmica da juventude em bomba de retardamento duma
nova forma de niilismo. Todos devemos
caminhar para os outros, usando a linguagem do Amor, em busca da Terra
Prometida, e estar disponíveis para o
encontro com Deus. Mesmo sabendose que, numa sociedade deprimida,
como a actual, não é fácil pesquisar
ingenuamente sinais da esperança. Só
a linguagem do amor nos pode levar à
Fraternidade Universal. Razão por que
não podemos deixar de ser sempre peregrinos do Amor. Assim a Humanidade poderá instaurar na Terra o reino do
Amor, sem guerras, sem ódios e sem
pobreza!

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!

TIMOR LESTE - Voltam os deslocados, mas as operações
são insuficientes
O drama de quem foi obrigado a deixar a sua própria casa, terra, todos os bens
e as propriedades, após a violência e os conflitos, é bem conhecido pelo povo
de Timor Leste: a nação, desde o seu nascimento, foi marcada por conflitos
entre facções pró-Indonésia e independentistas, que causaram o deslocamento
de milhares de pessoas.
Devido às organizações não-governamentais que iniciaram suas actividades
há três anos, foram construídos abrigos de transição em seis áreas: quatro na
periferia de Díli, outros nos vilarejos próximos de Tibar e de Hera. Cada unidade habitacional abriga entre quatro e oito famílias. Todos desejam voltar para
as suas casas e retomar uma vida normal, mas o governo ainda não informou
quando a esta nova emergência será possível dizer a palavra “fim”.
Já em 2006, a Igreja local fez locais e estruturas de acolhida para os refugiados
provenientes de Timor Leste (como o centro salesiano às portas de Díli). Actualmente, continua na assistência aos refugiados, principalmente buscando garantir a continuidade do serviço de educação para crianças, rapazes e jovens,
que são uma boa parte da população dos deslocados.

Ordenados 12 sacerdotes: é o número mais alto na história
da Igreja na Eritréia
A Igreja católica da Eritréia comemora a ordenação de 12 sacerdotes. Como
conta à Agência Fides o Pe. Kibrom Tseggai, Director do Escritório para as Comunicações Sociais da Eritrean Catholic Secretariat, no dia 18 de julho de 2009
Dom Kidane Yebio, Bispo da Eparquia de Keren, ordenou seis sacerdotes que
se formaram no Seminário maior nacional de Asmara, na Catedral de São Miguel. Enquanto isso, outros seis diáconos do mesmo seminário da Eparquia de
Asmara foram ordenados nas respectivas paróquias por Dom Menghisteab Tesfamariam.
A ordenação de 12 sacerdotes diocesanos, num País onde os católicos são uma
minoria, é significativa. Trata-se também de um recorde para o Seminário Maior
de Asmara, que até então havia formado e ordenado 12 sacerdotes em um ano.
Na sua história, o Seminário teve uma vida movimentada desde a sua fundação por S. De Jaccobis em Guala, em 1845, há cerca de164 anos, em meio de
perseguições e outras dificuldades. Em 1869, o Seminário foi transferido para
Keren para depois voltar para Asmara em 1959. O segundo número mais alto de
ordenações de sacerdotes diocesanos do seminário (10) é de 25 de Dezembro
de 1889 em Keren; e o terceiro número mais alto (8 sacerdotes) foi em Março
de 1936 em Keren . Somado ao significado histórico das ordenações de 2009 é
preciso recordar que, depois da estruturação da Igreja católica na Eritréia em três
dioceses, ocorrida em 1995, é a primeira vez que as dioceses de Asmara e Keren
ordenam cada uma seis sacerdotes diocesanos, e é para ambas as dioceses o
número mais elevado de ordenações sacerdotais até agora registado.

Na abertura do Ano Sacerdotal foram distribuídas a oração
e a fotografia de todos os sacerdotes da arquidiocese de
Pequim, para que rezem pelos sacerdotes.
O texto da oração para os sacerdotes no Ano Sacerdotal com as fotografias e
uma pequena biografia de cada um dos 50 sacerdotes foram distribuídas a todos
durante a solene celebração de abertura do Ano Sacerdotal da arquidiocese de
Pequim, realizada em 11 de Julho. A iniciativa foi motivada pelo convite dirigido
a todos os fiéis para que rezem em cada dia pelos sacerdotes e pelas vocações,
sobretudo pelos seus sacerdotes. Foi o que recomendou o arcebispo Dom Giuseppe Li Shan aos mais de 2.000 fiéis, religiosos e seminaristas, e mais de 44
sacerdotes diocesanos que concelebraram com o prelado.
Na homilia, Dom Li ressaltou: «O Santo Padre Bento XVI nos presenteou o Ano
Sacerdotal por ocasião dos 150 anos da morte de São João Maria Vianney. Então durante todo o ano, nós, sacerdotes, devemos reflectir sobre a nossa vocação e os fiéis devem rezar pela vocação dos sacerdotes e dos seminaristas de
nosso seminário. Como bispo recomendo a vocês, irmãos sacerdotes, 4 pontos:
que vocês sejam severos consigo mesmos e fiéis quando cumprem o ministério
e o dever sacerdotal; que se comportem direito e estejam atentos à palavra que
deve ser o exemplo de vida cristã para todos; que tenham respeito e sejam fiéis
a todo sacramento que vocês celebrarem com a alma e com o coração; que tenham o costume de ler quotidianamente a Sagrada Escritura porque é sempre o
nosso ponto de referência principal, se lembrem sempre disso».
Fides / MF
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UMA CRUZ NAS COSTAS
EM LOUVOR DO SACERDOTE - II

No meu tempo de Noviciado, quando estive num
encontro de Noviços, em Chipiona, ao sul de Espanha, ficou-me, na retina, uma história, com uma
certa graça, mas também com uma grande lição de
moral, uma vez que relata como um sacerdote, sem
perder a paciência para com o sarcasmo e teimosia
de um paroquiano, usou de uma estratégia pastoral
para o levar ao bom caminho. Vou tentar reproduzila aqui, com a minha imaginação! É mais uma de
várias histórias em louvor do sacerdote que conto
reproduzir para o nosso “Missões Franciscanas”,
neste “Ano Sacerdotal”.
Roque, apesar de não ser mau homem, era muito refilão
e muito teimoso mas, sobretudo, gostava de contradizer o
pároco, com as suas saídas disfarçadamente críticas. Um
dia, o padre tinha feito uma homilia relacionada com estas
palavras do Senhor Jesus: “Todo aquele que não tomar a
cruz e Me seguir, não é digno de Mim”. No fim da missa, lá
foi ele ter com o abade:
- Bom dia, Sr. Prior – disse o Roque, dando um sonoro
beijo na mão do padre.
- Olá, Roque, que temos de novo? Sempre vieste à missa
ouvir as palavras do Senhor!
- Se não fosse por vergonha…bem diria que, se faltasse,
não tinha perdido nada!
- Se há alguém sem vergonha és
tu, Roque! Mas porquê?! Vá, desembucha!
- O Sr. Prior falou que Jesus disse
que quem não tomar a cruz para
O seguir que…
- Sim, sim – interrompeu o padre
– e dai?! Que enorme cruz há-de
ser a tua, Roque, para eu não a
ver! Tu gozas de uma saúde de
ferro; doença é coisa que ainda
não te passou pelas costas; não
tens inimigos, não tens…
- Não tenho mas é dinheiro, senhor prior – atalhou o Roque – e
isto de não ter dinheiro é a pior
cruz que alguém pode ter, é pior
cruz que a de Cristo!
- Blasfemas, homem! Que estás
para aí a dizer? Não ter dinheiro é pior que a Cruz de Cristo?!
Vamos lá ver! Quanto ganhas tu
num dia?
- Ó senhor prior, que tem uma
coisa a ver com outra! Bem… mil
pesetasitas, ao jornal (a peseta
era a moeda que circulava em
Espanha antes do Euro, tal como
o escudo em Portugal).
- Mil pesetasitas? Bem, eu dou-te cinco mil pesetasitas,
por dia, sem trabalhar, só tens que andar com uma cruz
pintada nas costas, pelas ruas da vila e na missa. E olha
que não zombo, homem, falo a sério, muito a sério porque
tu, meu Roque, tens a cabeça muito dura e só à custa
de muito malhar é que aprendes. Portanto, se aceitares e
cumprires…
- Se começar já amanhã, as pesatasitas são garantidas?
- Dou-tas já amanhã, homem! Pr`a meus pecados, parece
que desconfias de mim!
- Sabe, Sr. Prior, é que já estou a vê-lo a arder de arrepen-

dimento. Então até amanhã!
E, chapando outro beijo, ainda mais devota e prolongadamente chiado nas costas da mão do prior, despediu-se
com um “até amanhã”, cheio de ironia. E logo manhã cedo
apareceu:
- Olá, Roque, já por aqui?! Queres então a cruz nas costas? Sempre és muito tolo! Hás-de ver como esta cruz,
que te vou pintar nas costas, te pesará muito mais do que
a outra de que te lamentas, e aprenderás, à tua custa, a te
conformares com o que de ti determinou Nosso Senhor.
- Ora, Sr. Prior, pinte-me lá a cruz, que o resto é por minha
conta e risco!
O bom do padre pegou num pedaço de cal, e traçou-lhe
dois riscos bem grossos sobre a roupa, em toda a amplidão do enorme costado do Roque… Apenas entrara na
Igreja para a Santa Missa, mal tinha um joelho no chão e
já alguém lhe segredava:
- Ó Roque, olha que tens dois riscos de cal nas costas!
- Bem sei, deixa-os estar, que tens a ver com isso?
- Ó Roque, vai sacudir o jaleco, que o tens com dois grandes riscos de cal - disse outro.
- Roque, tens uma cruz pintada nas costas! – Cochichoulhe uma velhota.
- E que lhe importa a vocemecê? Deixe estar o que está!
Vá lá pró seu canto, mastigar os seus padre-nossos e
meta-se na sua vida…raça de velha…
Mas, quando saiu para o adro, aí
é que foram elas. Saltou-lhe em
cima uma tal tempestade de advertências, zombarias e dichotes,
que ficou fulo de todo:
- Co`a breca!| E que têm vocês que
eu traga riscos ou riscas ou…
- Ah – disse-lhe outro – Anda lá
como quiseres, és senhor das
tuas costas, podes pintar o que
bem te parecer, a nós tanto se
nos dá, até podes pintar os teus
focinhos…e adeus!
Roque já não via nada. Era troça de todo o lado, que bem que
pensava desanimar, mas as pesetitas... Entretanto, um grupo de
crianças foi no encalço do “cruzado”, com uma sessão ininterrupta
de gargalhadas acompanhadas de
nomes como doido, tolo, etc…até
que, já farto, deu tal cachação a
um dos garotos, que se apressava
a saudá-lo com sarcasmo, que o
atirou de ventas, mal tendo o rapaz tido tempo de acabar a saudação. A rapaziada não gostou e
correu atrás dele à pedrada, de tal
modo que o Roque só parou na casa do padre. Enfiou porta dentro, sem pedir licença, dando um encontrão no prior
que, naquele preciso momento, se apressava para indagar
da gritaria e da balbúrdia que ia lá fora.
Atirou-se para cima de um banco e descansou uns momentos, bufando quanto podia e recuperando o fôlego.
Depois protestou:
- Sr. Prior, apague-me esta cruz nas costas, e depressa, se
não quiser ter amanhã um enterro! Fique lá com as suas
pesetazinhas, que me iam sair bem caras.

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.
- Roque, Roque, nem um dia aguentaste com essa cruz
às costas? Então, ela não é mais leve do que o não ter
dinheiro? Não tens de te queixar, senão de ti mesmo e à
tua falta de cabeça. Não disseste que corria por tua conta
e risco, desde que te desse as pesetinhas?
- Pois, Sr. Prior, mas partiram-me a cabeça, está a ver?
– disse o Roque, chorando.
- Partiram-te a cabeça?! Deixa lá ver!... Valha-te Deus! Eu
bem dizia que tinhas a cabeça dura, e só à custa de muito
malhar é que aprenderias a viver…
O sacerdote, depois de ter feito o curativo ao Roque, mandou-o para casa. E Roque, depois daquela dura lição prática, que lhe valeu por todos os sermões que até então
ouvira do seu pároco, quando perdia a paciência e se queixava que o pouco dinheiro era uma cruz mais pesada que
a de Cristo, e sonhava ser rico, punha a mão na cabeça e
voltava à realidade.
Aprendamos a lição do Roque e aceitemos a nossa cruz,
tenha ela a ver com pouco dinheiro, com pouca saúde, ou
mesmo com pouco amor, a afligir a nossa vida.
Frei José Dias de Lima, OFM

Caros leitores:
As minhas saudações fraternas de Paz e Bem.
Neste mês de Agosto, de 27 a 31, como já foi noticiado, vamos realizar o nosso Retiro nacional da UMF. Teremos mais uma vez a alegria
de ter connosco o Frei Javier Zavala, OFM. Frei Javier trabalha em Moçambique e é de nacionalidade espanhola. Veio descansar uns
tempos e disponibilizou-se para nos enriquecer com as suas reflexões. Desde já muito obrigado. No próximo número de Outubro iremos
dar notícias sobre a maneira como decorreu o Retiro.
Antes de fechar a edição deste número ainda informo que me vou deslocar a Cabo Verde com o Frei Moisés Semedo e Frei Armindo. Esta
deslocação insere-se no âmbito das conversações com o Senhor Bispo a fim de estudar a possibilidade de uma colaboração com aquela
igreja local.
Este número do Jornal é referente aos meses de Agosto e Setembro, como é habitual. Assim, voltaremos a encontrar-nos neste espaço
depois das férias de Setembro. Até Outubro, se Deus quiser. Paz e Bem!
Frei Vítor Rafael, OFM

