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ENCONTRO EM CABO VERDE
Com palco em Cabo Verde, realizouse o encontro da delegação da Provincia Portuguesa OFM, com vista a abrir
uma fraternidade. Para breve ficou a
concretização de assumir o serviço
pastoral de uma paróquia, tal como
desejado por D. Armindo Furtado, Bispo de Santiago
Página 2
NOVICIADO EM VARATOJO
Com a “tomada de hábito”, cinco jovens iniciaram um nova etapa nas
suas vidas. No Convento do Varatojo
com mais de 500 anos de história, dáse início a uma nova história na vida
destes jovens e vislumbram-se sinais
de esperança na família dos “Irmãos
Menores” franciscanos
Página 4
PROFISSÕES SOLENES
Na Custódia de Santa Clara de Moçambique, no passado mês de Julho,
o Frei Calisto Tinga e o Frei Agadito
Yessa realizaram a suas profissões
solenes numa celebração repleta de
significado de entrega de vida, num
sim a Deus por amor.
Última página

Grupo participantes no Retiro da União Missionária Franciscan em Fátima

No passado mês de Agosto, a União Missionária Franciscana realizou, para os zeladores, associados, benfeitores e amigos das Missões em
geral, o seu Retiro anual em Fátima, na Casa de
Nossa Senhora do Carmo.
O Retiro decorreu de 27 a 31, tendo-se inscrito cinquenta
e oito participantes, número que aumentaria para 66 no
domingo, dia 30, no «Momento Missionário», com a presença de alguns jovens leigos missionários que pretendem ir em missão.
Foi orador Frei Javier Zavala, missionário espanhol a tra-

balhar há mais de dez anos na Custódia de Santa Clara,
em Moçambique, que se disponibilizou para estar connosco este ano.

NESTE MÊS
DE OUTUBRO

A professora Maria do Céu Machado partilhou a sua experiência em Moçambique no ano passado, voltando a partir,
no passado dia 14 de Setembro, com Maria Kowalski, para
o Chimoio. Para elas desejamos um trabalho fecundo.
Fez também parte do programa a Via-Sacra aos Valinhos,
um momento de adoração, celebração penitencial, a Eucaristia diária e 3 “momentos missionários”, que mostraram a realidade missionária levada a cabo por leigos franciscanos nas suas experiências em países de missão. De
salientar a presença da Dra. Alice, que trabalha como voluntária na Missão de Cumura na Guiné-Bissau.
Os participantes usufruíram ainda do ambiente espiritual
do Santuário de Fátima e de algumas celebrações, como
o Terço e a Procissão de Velas, a Procissão do Santíssimo
Sacramento, a missa do Domingo no altar do Recinto e
outros momentos que cada um procurou aproveitar.
O Retiro encerrou na segunda-feira, dia 31. Depois do almoço, cada um seguiu para sua casa e era patente um
sentimento de satisfação espiritual no rosto dos participantes.
Em 2010 está de novo reservada hospedagem no Santuário de Fátima, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, para
os dias 26 a 30 de Agosto.
A todos, votos de Paz e Bem e que Deus vos abençoe.

Frei Javier Zavala durante uma das suas conferências
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DELEGAÇÃO FRANCISCANA OFM VISITA CABO VERDE

EDITORIAL
O mês de Outubro é, para a Igreja Católica, um
período no qual são intensificadas as iniciativas de
animação, formação, informação e cooperação em
prol da Missão universal da Igreja. Um dos principais objectivos é fazer despertar a consciência e a
vocação missionária.
O anúncio do Evangelho é um imperativo para todos os cristãos. O próprio Jesus foi o primeiro a
evangelizar, anunciando o reino de Deus. Antes
de Partir para o Pai deixou-nos um mandato: «Ide,
pois, ensinando todas as nações, baptizando-as
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E Eu estarei convosco, até ao fim do mundo»
(Mt 28, 18-20).
Respondendo ao apelo de Jesus, a Igreja, na sua
vocação missionária, continua a missão confiada
aos Apóstolos. No mundo em que está inserida
aparecem-lhe novos desafios, de modo que ela é
continuamente chamada a renovar-se para trazer
a Cristo os homens numa só família.
Nos nossos dias, mais do que nunca, a tarefa de
anunciar o Evangelho a todos os homens é missão
essencial da Igreja. Paulo VI referiu-se a esta missão em 1975, na Exortação Apostólica Evangelii
Nuntiandi nº 14, como sendo vocação própria da
Igreja: «Evangelizar constitui, de facto, a graça e
a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda
identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja,
para pregar e ensinar, ser canal do dom da graça,
reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o
sacrifício de Cristo na Missa, que é o memorial da
sua Morte e gloriosa Ressurreição».
No nosso trabalho missionário somos interpelados a responder às seguintes perguntas, feitas por
Paulo VI: «Acreditais verdadeiramente naquilo que
anunciais? Viveis aquilo em que acreditais? Pregais vós verdadeiramente aquilo que viveis»? Se
é verdade que o exemplo de vida autenticamente
cristã vale mais que palavras, ocorre todavia sermos conscientes das nossas deficiências humanas. Mas não tenhamos receio de avançar. Para
poder anunciar o Evangelho não podemos esperar
para sermos perfeitos, mas devemos ter sempre
consciência de que somos pecadores. Nós não
anunciamos as nossas teorias, mas Jesus Cristo,
que com o seu ensinamento interpela todos: seja
quem anuncia ou a quem se destina o anúncio. E a
Igreja prossegue com o mandato recebido do Senhor! Os missionários continuam a partir levando
consigo Cristo Palavra e Cristo Eucaristia e, com
a sua vida, fazem ressoar as palavras de Cristo
Redentor.

«Se esperarmos para criar condições ideais, nunca mais damos um passo»

No dia 28 de Julho do ano 2009, realizou-se o encontro
da delegação da Província Portuguesa OFM, composta
pelos Freis Armindo Carvalho, Moisés Semedo e Vítor
Rafael, com o Bispo da Diocese do Mindelo, D. Arlindo
Furtado, recentemente nomeado Bispo titular da Diocese de Santiago de Cabo Verde - Praia e Administrador
Apostólico do Mindelo.
Este encontro foi precedido de contactos telefónicos e de um encontro pessoal realizado na Fraternidade de Santo António à Sé, em Lisboa, em
Novembro de 2008, por ocasião da presença em
Portugal de D. Arlindo e a nosso pedido. Após o
almoço da Fraternidade, houve troca de impressões entre o Bispo e os Freis Armindo e Moisés,
tendo o Sr. Bispo proposto que a nossa ida a
Cabo Verde deveria acontecer quando fosse nomeado novo Bispo para a Praia, o que deveria
ocorrer nos primeiros dias do ano 2009. Após novos contactos, e tendo em conta que a prevista
nomeação do novo Bispo tardava, foi proposta
ao Sr. Bispo esta data para a visita a Cabo Verde,
data que foi aceite por ambas as partes.
A missão que a Província nos confiou teve como
objectivo principal contactar o Senhor Bispo para
os seguintes assuntos:
1. Apresentar-lhe a nossa saudação franciscana;
2 . Manifestar-lhe:
- os nossos sentimentos de gratidão pela relação fraterna
que tem mantido com a Província Franciscana;
- a gratidão, igualmente, pelos irmãos franciscanos de
Cabo Verde integrados na nossa Província;
- o nosso desejo, de há muito manifesto e expresso no
Capítulo Provincial de 2007 de, logo que possível, abrirmos uma Fraternidade, mesmo residencial, em Cabo
Verde, concretamente na Ilha de Santiago;
3. Ouvir o que ele tivesse para dizer aos franciscanos Menores da Província Portuguesa.
O encontro desenvolveu-se em clima de muita abertura
de ambas as partes, com simplicidade e franqueza. Após
a nossa apresentação, D. Arlindo foi directamente ao assunto, propondo-nos que assumíssemos o serviço pastoral de uma paróquia.
Em contraproposta, a delegação falou preferencialmente
numa presença, pelo menos de início, sem compromisso pastoral directo, apenas de subsídio a paróquias e ao
serviço da pregação genérica ou específica (retiros, cursos, etc.).

Bento XVI, na mensagem para o Dia Mundial das
Missões, deixa-nos um apelo: «Rogo a todos os
católicos que peçam ao Espírito Santo que aumente na Igreja a paixão pela missão de proclamar o
Reino de Deus e que ajudem os missionários, as
missionárias e as comunidades cristãs empenhadas nesta missão, muitas vezes em ambientes
hostis de perseguição».

Pinhal Novo,
15 de Julho de 2009.
Caro Frei Vítor Rafael
Espero que esta minha carta o
venha a encontrar de boa saúde
e a toda a comunidade.
Mais uma vez, atendendo à so-
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Frei Moisés, Bispo, Frei Armindo e Frei Vitor
Falou concretamente da abertura de uma comunidade
franciscana com presença física de pelo menos dois irmãos, assumindo o serviço pastoral de uma paróquia há
muito abandonada, com 4 comunidades. Situa-se nos
arredores da cidade de Ribeira Grande (Cidade Velha)
com o nome de Paróquia de São João Baptista, na Ilha
de Santiago. Tem cerca de 4.730 residentes e 97km2 de
superfície aproximadamente.
Disse que, de acordo com a nossa disponibilidade, a paróquia pode ser-nos entregue já no início do Ano Pastoral
2009/2010, no primeiro domingo de Outubro 2009. Ou, na
eventualidade de não nos ser possível nessa data, pelo
menos logo após o nosso Capítulo Provincial de Abril de
2010.
Após os trabalhos, ofereceu-nos o almoço na sua residência.
Ele mesmo nos conduziu, no seu carro, de regresso ao
nosso destino e, ao despedir-se, manifestou o seu desejo
de em breve ter uma resposta afirmativa da parte da Província Portuguesa da Ordem Franciscana.
M.F

UMF, a Dona Margarida, açoriana
de nascimento, que acabava de se
fixar em Faro, vinda dos EUA.
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Porém, D. Arlindo insistiu, manifestando a necessidade
mais premente que enfrenta de momento, falando do
facto de várias paróquias se encontrarem a cargo de um
único padre, e este de idade bastante avançada e cuja
capacidade pastoral já não corresponde às necessidades
actuais.
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licitação, aqui deixo a minha contribuição para o “Pão dos Pobres”.
Quero assim associar-me a essa
obra, que é uma marca dos primeiros tempos da fundação da Família Franciscana, há 800 anos, pelo
Nosso Pai São Francisco.
Um breve testemunho. Era eu adolescente, com os meus 17 anos,
estava a trabalhar no Museu Arqueológico de Faro, donde sou
natural, quando, no desempenho
da minha função, andei a orientar
a visita de uma família e, no fim,
fui surpreendido pela mãe, que me
dava 20$00 pelo meu serviço. A
princípio recusei, mas depois aceitei e, no caminho para casa, passei pela Igreja de São Francisco,
agradeci a Deus e depositei o meu
primeiro “salário” na caixa das esmolas para o “Pão dos Pobres”.
Mais tarde vim a conhecer a família e a tornar-me seu amigo. A
mãe e toda a família eram devotos
católicos, sendo ela benfeitora da

Como vê, caro Amigo e Irmão, S.
Francisco é uma constante na minha vida.
Nascido na Beira - Moçambique,
fui baptizado e crismado pelo saudoso bispo D. Ernesto G. Costa,
criado à sombra do Colégio da N.
Sra. do Alto, onde convivi com as
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras.
Depois vim a casar com uma prima
(em segundo grau) do nosso Irmão
Fr. David Azevedo e, por último, há
dois anos, apresentei a tese final de
mestrado à Faculdade de Letras da
UL, com o título “Os Capuchos de
Santo António no Brasil e Maranhão
(1585-1652)”. Assim, se necessitar
de alguns dos meus préstimos, ponho-me à sua disposição.
Sem mais, despeço-me desejando as maiores Bênçãos de Deus
Nosso Pai e de Jesus Cristo. Com
toda a Amizade e Coragem em
São Francisco, Santo António e
Santa Clara.
Paz e Bem
Luís Filipe Marques de Sousa
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MENSAGEM DO PAPA BENTO XIV PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
Para os nossos Leitores deixamos aqui, embora de
forma resumida, a mensagem do Papa Bento XVI
para o Dia Mundial das Missões, que vamos celebrar no dia 18 de Outubro.
“As nações caminharão à sua luz” (Ap 21, 24)
Queridos irmãos e irmãs,
Neste domingo dedicado às missões, dirijo-me antes de
mais a vós, Irmãos no ministério episcopal e sacerdotal,
e também a vós, irmãos e irmãs do Povo de
Deus, para vos exortar a reavivardes a consciência do mandato missionário de Cristo, a fim
de fazer com que “todos os povos se tornem
seus discípulos” (Mt 28, 19), seguindo as pegadas de São Paulo, o Apóstolo dos Gentios.

Evangelii Nuntiandi, 53). Ela, germe de esperança por vocação, deve continuar o serviço de Cristo no mundo (…).
A Igreja aspira a transformar o mundo com a proclamação do Evangelho do amor, “que ilumina incessantemente
um mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir
e … deste modo, fazer entrar a luz de Deus no mundo”
(Deus Caritas est, 39). Esta é a missão e serviço em que,
também com esta Mensagem, chamo a participar todos os
membros e instituições da Igreja.

A missão da Igreja é “contagiar” de esperança todos os
povos. Por isso, Cristo chama, justifica, santifica e envia os
seus discípulos para anunciar o Reino de Deus, a fim de
que todas as nações se tornem Povo de Deus (…).
2. Igreja peregrina
Toda a Igreja, sem confins e sem fronteiras, se sente responsável por anunciar o Evangelho a todos os povos (cf.

3. Missão ad gentes
A missão da Igreja é chamar todos os povos à salvação
realizada por Deus em seu Filho encarnado. É necessário,
portanto, renovar o compromisso de anunciar o Evangelho,
fermento de liberdade e progresso, de fraternidade, união
e paz (cf. Ad Gentes, 8). Desejo “novamente confirmar que
a tarefa de evangelizar todos os homens constitui a missão
essencial da Igreja” (Evangelii Nuntiandi, 14), tarefa e missão que as vastas e profundas mudanças da sociedade
actual tornam ainda mais urgentes. Está em questão a salvação eterna das pessoas, o fim e a plenitude da história
humana e do universo (…).

Notícias de Maputo
Querido Vítor, ontem celebrámos a festa de
um núcleo que tem por Padroeiro S. Joaquím. Foi uma festa com muita alegria, danças e alguns discursos.

segunda parte do projecto já contamos com
o barco, só falta o motor. Nós confiamos em
alguma ajuda que possa chegar de Missões
Franciscanas e de outros amigos..

No domingo celebrei em Xitoluanine, «minha catedral», como gosto de chamar a
esta capela. A foto das crianças é para
enviar às crianças da infância missionária
da Argentina, que me pedem sempre notícias.

A minha bênção e reconhecimento pela generosidade de tantos que tornam possível a
realização desde sonho. Tenho a certeza de
que Deus os recompensará com generosidade. Estou realmente convencido que a Magumba é o «peixe do pobre». E Deus escuta
o seus gritos....! Saudações fraternas.

O projecto VAMOS PESCAR continua a andar. No mês e meio que já levamos na caminhada, temos
pescado aproximadamente 4.250
kgs de Magumba
e 86 Kgs. de outro
peixe maior (estes
consumimo-los
nós, na casa de
formação ou na
Polana).
O meu desejo é
lançar para o mar
o segundo Barco
Paz e Bem para
princípios de Setembro. Será um
navio para pesca
à linha. Aqui também serão beneficiadas sete famílias. Para esta

4. Chamados a evangelizar também por meio do martírio
Neste dia dedicado às missões, recordo na oração aqueles que fizeram de suas vidas uma exclusiva consagração
ao trabalho de evangelização. Menciono em particular as
Igrejas locais, os missionários e missionárias que
testemunham e propagam o Reino de Deus em situações de perseguição, com formas de opressão
que vão desde a discriminação social até à prisão, à
tortura e à morte (…).
Para as Obras Missionárias Pontifícias vai o meu
agradecimento e encorajamento pelo seu indispensável trabalho de animação, formação missionária e
ajuda económica às jovens Igrejas. Por meio destas
instituições pontifícias, realiza-se de forma admirável
a comunhão entre as Igrejas, com a troca de dons,
na solicitude recíproca e na comum programação
missionária.

“As nações caminharão à sua luz” (Ap 21, 24).
O objectivo da missão da Igreja é iluminar com
a luz do Evangelho todos os povos, em seu caminhar na história rumo a Deus, para que encontrem n’Ele a sua plena realização. Devemos
sentir o anseio e a paixão de iluminar todos os
povos, com a luz de Cristo, que resplandece no
rosto da Igreja, para que todos se reúnam na
única família humana, sob a amável paternidade de Deus (…).
1. Todos os Povos são chamados à salvação
Na verdade, a humanidade inteira tem a vocação radical de voltar à sua origem, que é Deus,
em quem e só em quem ela encontrará a sua
plenitude por meio da restauração de todas as
coisas em Cristo. A dispersão, a multiplicidade,
o conflito, a inimizade serão repacificadas e reconciliadas através do sangue da Cruz e reconduzidas à unidade
(…).

Toda a Igreja se deve empenhar na missão ad gentes,
enquanto a soberania salvífica de Cristo não estiver plenamente realizada: “Agora, porém, ainda não vemos que
tudo lhe esteja submetido” (Heb 2,8).

Frei Jorge Bender, OFM

5. Conclusão
O impulso missionário sempre foi sinal de vitalidade das nossas Igrejas (cf. Redemptoris Missio, 2).
É preciso, todavia, reafirmar que a evangelização
é obra do Espírito, e que antes mesmo de ser acção, é testemunho e irradiação da luz de Cristo (cf.
Redemptoris Missio, 26) através da Igreja local, que
envia os seus missionários e missionárias para além
das suas fronteiras. Rogo a todos os católicos que
peçam ao Espírito Santo que aumente na Igreja a
paixão pela missão de proclamar o Reino de Deus e que
ajudem os missionários, as missionárias e as comunidades cristãs empenhadas nesta missão, muitas vezes em
ambientes hostis de perseguição (…).
Sirva-nos de guia em nossa acção missionária a Virgem
Maria, Estrela da Evangelização, que deu ao mundo Cristo, luz das nações, para que Ele leve a salvação “até aos
confins da terra” (Act 13, 47).
A todos, a minha Bênção
Cidade do Vaticano, 29 de Junho de 2009

Partilha de uma Jovem de Faro
O meu nome é Soraia, tenho 22
anos e pertenço ao grupo «Sóis de
Bênção», que pretende fazer uma
experiência missionária em Moçambique.
No que se refere à minha formação,
de momento estou a tirar a licenciatura em Ciências da Educação e da
Formação, curso que capacita o estudante para dar formação e elaborar
projectos educativos. Como escuteira
(caminheira) que sou e tendo trabalhado com crianças dos 5 aos 10 anos,
adquiri alguma facilidade em promover actividades com crianças em idade pré-escolar e do 1º ciclo. Embora
neste momento frequente um curso
na área educativa, sempre estudei na
área de ciências naturais e exactas.
Tal como referi anteriormente, qualquer actividade de âmbito educativo
me cativa, independentemente da
especificidade que possa ter. Já fiz
voluntariado com crianças e adultos
portadores de deficiências, sendo um
trabalho que me agrada imenso. As
artes plásticas e de expressão corporal estão entre as minhas actividades
preferenciais, incluindo a pintura, o
desenho, os bordados, a dança, etc.
Como vou partir para ajudar no que
for necessário, qualquer actividade
será um ganho. Se necessitarem de

algum apoio no campo do ensino, estarei disposta a ajudar, sempre. O trabalho com crianças em idade pré-escolar e o contacto com as educadoras
para troca de aprendizagens seriam
as actividades de maior preferência,
assim como a possibilidade de dar algum apoio nas matérias de Biologia e
Português.
Ainda que desconheça a realidade de
Chimoio, pensei em algumas propostas de actividades que gostaria de realizar, se assim o entenderem:
- Formação a educadoras/auxiliares
de infância (ex: saúde oral das crianças, promoção de hábitos desportivos
nas crianças, etc);
- Actividades com crianças nos infantários ou escolas;
- Apoio nas matérias escolares de Biologia ou Português;
- Algum tipo de acompanhamento a
crianças com problemas cognitivos ou
portadoras de deficiências;
- Ocupação de tempos livres através
de debates com jovens da comunidade, tendo em vista temas como a saúde, a adolescência;
- Debates e conversas com mães solteiras jovens;
Em suma, o que for preciso fazer!
Para todos votos de Paz e Bem.
Soraia
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A FORÇA DO SINAL DA CRUZ
O Sinal da Cruz é exactamente isso,
um sinal da Cruz, ou seja, uma identificação, um bilhete de identidade,
uma apresentação diante do mundo:
sou cristão!
Em qualquer parte do mundo onde nos
virem fazer o sinal da Cruz, dirão imediatamente, mesmo que apenas no pensamento: aquele é Cristão! Sim, independentemente de a mão ir primeiro ao
ombro esquerdo e depois ao direito, como
os católicos, ou do ombro direito para o
ombro esquerdo, como os ortodoxos, o
Sinal da Cruz identifica-nos como discípulos, partidários, seguidores e confessores
de Cristo. Traçamos uma cruz na fronte e dizemos: Pelo Sinal da Santa Cruz;
traçamos uma cruz na boca e dizemos:
livre-nos Deus Nosso Senhor; traçamos
uma cruz no peito e dizemos: dos nossos
inimigos; e traçamos uma quarta Cruz no
corpo todo, a bênção sobre nós próprios,
e dizemos: em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo, ámen! A quarta Cruz do
Sinal da Cruz é aquela que mais fazemos
sobre nós, é a invocação de Deus, na sua
Trindade Santíssima e indivisa unidade,
para que os nossos inimigos recuem e nos
deixem em paz.
Pois bem, quanta vergonha têm muitos
cristãos de se identificarem como tal através do Sinal da Cruz, um gesto tão simples, mas cheio de poder; um gesto tão
rápido mas cheio de significado; um gesto
tão fácil, mas tão complicado de fazer para
muitos homens que se dizem cristãos,
mas que têm medo de serem identificados
como tal, neste mundo tão materialista e
cada vez mais hostil aos símbolos religiosos e aos sinais da fé.

Certo dia, em tempos de perseguição aos cristãos, um menino
de doze anos andava à lenha num
bosque, quando um pelotão de soldados passou junto dele. A criança,
atemorizada com os soldados, num
gesto tão inocente, tão infantil mas
tão natural, bebido do colo da mãe,
fez o sinal da Cruz, gesto que não
passou despercebido ao comandante, que reagiu imediatamente:
– Olhem, temos aqui mais um que
traça o sinal da Cruz. Ó rapaz, diz
agora mesmo que renegas a tua fé
e que não voltas a fazer isso e não
te faço mal!
– Meu senhor, que mal tem o sinal
da Cruz? Foi a minha mãe que me
ensinou e diz que este sinal nos livra dos nossos inimigos.
– Mas não te livra de mim, meu desgraçado, se te fizeres meu inimigo
repetindo esse gesto idiota!
O rapaz benzeu-se de novo e o comandante mandou que o encostassem a uma árvore para ser fuzilado. Uma
fila de soldados posicionou-se com as suas
espingardas e preparou-se para disparar.
Enquanto o menino, de mãos atadas, tentava gesticular com a cabeça o sinal da
cruz, o comandante, no intuito de prolongar
o suplício da criança, ordenou:
– Alto, este desgraçado não vale o preço
da pólvora e das balas que iam ser gastas.
Vamos enforcá-lo, se ele insistir nesse sinal da Cruz.
Logo que lhe soltaram as mãos da árvore,
o menino traçou de novo o sinal da cruz.
Ataram-lhe a corda ao pescoço, amarraram-lhe bem as mãos e colocaram-no em

– Sim, vale a pena. A minha mãe disse que
foi na Cruz que Jesus também morreu e
que quem morrer pelo sinal da Cruz morre
na Cruz!
– Pois sim, vais morrer tu e vou procurar
a tua mãe, que também há-de morrer! Vamos, mais vinte vergastadas!
Aquele menino, quase sem forças, depois
de toda a violência física e psicológica
que sofreu, respondeu num último esforço: – Podes matar-nos o corpo, mas não
nos matarás a alma! – e desmaiou, rendido
pela perda de sangue. O comandante, perante a determinação do menino, virou-se
para as suas tropas e disse: – Tivesse eu
uma boa dúzia de soldados com a coragem
deste rapaz cristão e seria invencível!

cima de um cavalo, debaixo de um galho
dessa mesma árvore, enquanto lhe foram
desferidas duas violentas bofetadas que
lhe rebentaram os lábios. O comandante
perguntou-lhe se voltava a fazer o sinal da
Cruz e ele respondeu, destilando sangue
dos seus lábios:
– Solte-me as mãos e verá!
O comandante disse então aos soldados: – É
pena gastar uma corda e o esforço do cavalo
com este miserável, e a morte seria mais rápida. Vamos antes afogá-lo, depois de o açoitar, mas não lhe soltem as mãos. Como é,
rapaz, queres ser afogado? Achas que vale a
pena perder a vida pelo sinal da Cruz?

VARATOJO COM VIDA NOVA
No Convento de Varatojo, após dois anos de interregno, reiniciou-se o Noviciado, que é o chamado “ano de prova” para
os candidatos que desejam abraçar a vida franciscana. Foi no
passado dia 3 de Setembro.
Foram cinco os jovens que iniciaram esta nova etapa da sua
vida, após o “postulantado”, período de tempo destinado ao estudo da sua vocação, vestindo agora o burel franciscano. Entre
eles, dois jovens naturais de Moçambique – o Tendai e o Isidro
- , que “Missões Franciscanas” saúda com muito carinho, porque fruto da actividade missionária desenvolvida pelos nossos
irmãos naquele país de expressão portuguesa e também da ajuda recebida dos nossos amigos e benfeitores através da “União
Missionária Franciscana”.
Os Franciscanos de Varatojo viveram no dia 3 de Setembro deste

ano 2009 um momento de festa e alegria pela entrada de cinco
jovens no Noviciado.
Estes jovens receberam o hábito franciscano, sinal da sua integração na vida dos “Irmãos Menores” e marco da etapa de
um ano em que procurarão conhecer e discernir melhor a sua
vocação, aprofundando a espiritualidade, a história e a Regra
da Ordem dos Frades Menores.
Nesta cerimónia da “tomada de hábito”, inserida na oração
de Vésperas, o Padre Provincial, Frei Vítor Melícias, recordou
aos agora Noviços que o hábito vestido por todos os frades
é sinal da fraternidade e da igualdade, pois, embora entre os
franciscanos haja diferentes funções e até irmãos reconhecidos pelas suas distintas ocupações, quando trajamos o “hábito
religioso” esbatem-se as diferenças para dar lugar à igualdade
fraterna.
Os jovens que iniciam este ano,
conhecido também por “ano da
prova”, são oriundos de várias
partes: o Sérgio com 22 anos é
de Lisboa, o Luís com 22 anos
é do Porto, o Filipe com 20 anos
é de Coimbra e o Tendai com 22
anos e o Isidro com 23 anos são
de Moçambique. A acompanhálos estará Frei Armindo Carvalho, designado para Mestre de
Formação, e Frei David Azevedo e Frei Marques de Castro,
na qualidade de Vice-Mestre e
Guardião, respectivamente.
Passados 800 anos ainda encontramos jovens audazes que
se propõem viver o espírito de
Assis. Num Convento com mais
de 500 anos de história, em que
tudo parece envelhecido, surgem
sinais de esperança e alento.

Noviços com os formadores

Fr. Paulo Ferreira, OFM

E deixaram ali o menino, abandonado à
sua sorte, mas que a sua mãe encontrou,
dando graças a Deus pela fé do seu filho
que, sem medo a nada, quase perdeu a
vida pelo Sinal da Cruz e se tornou, de
facto, invencível diante da maldade do inimigo.
Na verdade, o sinal da Cruz é um escudo
contra as forças invisíveis do mal, ou seja,
contra o ciúme que nos destrói, contra a
inveja que nos vira contra os outros, contra
a mentira que cria divisões, contra o egoísmo que mata a caridade; contra o ódio que
impede o amor.
Caro leitor do JMF, ficar na Cruz é isto
mesmo, traçar sobre nós o seu sinal e viver em conformidade com a fé, pela qual
esse sinal bendito nos impele a imitar o
Crucificado.
Frei José Dias de Lima, OFM

Frei Gilberto
Lage Teixeira, ofm
Comenda da
Ordem de Mérito
No decorrer das cerimónias do 10 de
Junho na cidade de Pretória, foi condecorado com a Comenda da Ordem
de Mérito o pároco da igreja de Santa
Maria dos Portugueses, em Pretória
West, o franciscano Frei Gilberto Lage
Teixeira.
A insígnia foi-lhe entregue pelo Secretário de Estado Adjunto da Indústria e
da Inovação, Professor Doutor António
de Castro Guerra, durante o convívio
oferecido na residência da Embaixada
Portuguesa.
No jantar de gala de encerramento
das comemorações do Dia de Portugal
na capital sul-africana, que teve lugar
na noite dessa mesma data, no salão
nobre da Associação da Comunidade
Portuguesa de Pretória, foi entregue
pelo embaixador, Dr. Ramos Pinto, ao
novo comendador Frei Gilberto Teixeira, o diploma alusivo a essa condecoração, tendo o agraciado dirigido na
ocasião aos presentes, um testemunho
pessoal:
«Permitam-me uma palavra de agradecimento e memória. Agradeço a Deus
ter-me chamado a Pretória e à comunidade portuguesa da África do Sul.
Sempre pensei que, enquanto pudesse
ser útil, como franciscano e sacerdote,
não sairia de Moçambique, onde vivi
perto de trinta e três anos».
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FRADES MENORES EM CAPÍTULO GERAL
No início de mais um ano de trabalho de animação missionária, queremos fazer notícia do Capítulo dos Frades Menores, que se realizou em
Itália. Ao novo Governo da Ordem nos unimos e desde já desejamos as
maiores felicidades, para que levem a bom termo o serviço que lhes é
pedido, para o bem da Ordem Franciscana e da Igreja.
Na manhã do dia 05 de Junho de 2009, os 152 irmãos representantes de toda
a Ordem dos Frades Menores, reunidos em Santa Maria dos Anjos (Assis
– Itália), reelegeram Frei José Rodríguez Carballo como Ministro Geral da
Ordem.
No rito de eleição, presidido pelo Delegado Papal, Cardeal Dom José Saraiva
Martins, Frei José Carballo foi reconduzido na missão de orientar os cerca de
15.000 frades franciscanos que vivem em 113 países do mundo, recebendo
das mãos do purpurado o «selo de toda a Ordem dos Frades Menores».
Frei José Rodríguez Carballo tem 56 anos e é natural da Galiza (Espanha).
Além do cargo de Ministro Geral, que exerceu no último sexénio, foi Secretário Geral para a Formação e os Estudos, Presidente da União dos Frades
Menores da Europa (UFME), Ministro da Província Franciscana de Santiago
de Compostela e Mestre de religiosos em período de formação. É licenciado
em Teologia Bíblica (Jerusalém) e em Sagrada Escritura (Roma), tendo sido
professor destas disciplinas na Faculdade de Teologia da Universidade de
Santiago de Compostela.

Frei Bernardo Correia d’Almeida
Doutorado em Roma
No dia 12 de Junho de 2009, Frei Bernardo fez o seu exame de doutoramento, na
Universidade Gregoriana, em Roma, defendendo tese sobre a «Unidade no Evangelho de São João», tendo obtido a classificação de “magna cum laude”.
Frei Bernardo Correia d’Almeida nasceu em Lisboa a 04 de Outubro de 1973. Após
ter feito os seus estudos no Externato da Luz, em Lisboa, e se ter licenciado em
Geografia, ingressou na Ordem dos Frades Menores (Franciscanos), onde veio a
professar, de votos simples a 08 de Setembro de 1997 e solenemente a 04 de Outubro de 2001. Licenciou-se em Teologia na Universidade Católica Portuguesa (Palma
de Cima - Lisboa) e foi ordenado sacerdote a 26 de Junho de 2005. Enviado para
Roma a fim de estudar Sagrada Escritura, terminou este ciclo de estudos com o seu
Doutoramento na Universidade Gregoriana.

BOLSAS DE ESTUDO
2009/2010
A educação é a base da formação de um país, de uma comunidade. Só
com uma boa formação de base religiosa teremos hipóteses de observar
o crescimento de comunidades 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 foi-nos
confiado em uso.

Eleição do Vigário Geral
No dia seguinte, 06 de Junho, os irmãos capitulares elegeram para Vigário
Geral da Ordem dos Frades Menores, Frei Michael Perry, franciscano norteamericano de 55 anos. Ministro Provincial da Província do Sagrado Coração
de Jesus (EUA), foi formador, missionário na República Democrática do Congo (10 anos) e integrou a Comissão Internacional de Justiça Paz e Integridade
da Criação. O seu curriculum académico inclui um Doutoramento em Antropologia Teológica, um Mestrado em Teologia, um Mestrado em Formação Sacerdotal e um Bacharelato em História e Filosofia

Eleição do Definitório Geral
No dia 07 de Junho, o Capítulo Geral deu por terminada a sua tarefa electiva,
elegendo os Definidores da Ordem:
•

para a Região da África e Médio Oriente: Frei Vincent Mduduzi Zungu, franciscano sul-africano, de 43 anos;

•

para a Região da Ásia e Oceânia: Frei Paskalis Bruno Syukur, franciscano
indonésio, de 47 anos;

•

para a Região Anglófona: Frei Francis Walter, franciscano norte-americano,
de 59 anos;

•

para a Região da Europa Central: Frei Roger Marchal, franciscano francês,
de 55 anos;

•

para a Região Ibérica: Frei Vicente-Emilia Felipe Tapia, franciscano espanhol, de 58 anos;

•

para a Região Italiana: Frei Vincenzo Brocannelli, franciscano italiano, de
66 anos;

•

para a Região Eslava: Frei Ernest Karol Sielierka, franciscano polaco, de
49 anos;

•

para a Região Latino-americana: Frei Nestor Inácio Schwerz, franciscano
brasileiro, de 60 anos, e Frei Julio César Bunader, franciscano argentino,
com 58 anos.

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).

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €) ...............................................................�
Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)............................................................�
Ajuda para 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
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O SOLDADO DO TERÇO BRANCO
Quando chegou o momento da primeira Comunhão, Duarte sentia uma enorme alegria por, enfim, receber Jesus. Durante a homilia, o sacerdote falou da grandeza do
Sacramento da Eucaristia e finalizou com um convite às
crianças:
– Meus meninos, tal como aprendestes na catequese, a
Eucaristia é o Fruto do Ventre Sagrado da Virgem Santa
Maria e, portanto, é a melhor prenda que Nossa Senhora nos fez. Fechai agora os vossos olhos e pensai qual a
prenda que quereis oferecer a Nossa Senhora, como gratidão de tanto amor d’Ela para connosco.

Se, com aquele gesto, ganhou o respeito de todos, mais
admiração conquistou, aos dezassete anos, quando, no
início do ano, numa aula de filosofia, o professor disse na
sua turma:
– Vou demonstrar-vos, ao longo do ano, como essas beatices da existência de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora
e essas tretas todas não passam de mentiras e, no fim do
ano quero ver qual vai ser o idiota que ainda vai acreditar
nisso!

Depois, metendo a sua mão ensanguentada ao bolso,
tirou o seu terço branco, que colocou nas mãos do capelão, dizendo:
– Meu capelão, tenho aqui este terço branco, foi a minha
mãe que mo ofereceu no dia da minha primeira comunhão. Entregue-lho, por favor, e diga-lhe que o seu filho
Duarte foi mesmo um soldado do terço, que permaneceu
fiel às suas promessas para com Nossa Senhora e que
conservei este meu terço branco sem outra mancha que
a do meu sangue que agora verti por amor de Deus e da
Pátria.

Depois de breves momentos de silêncio, o sacerdote continuou a cerimónia, tendo ficado a promessa de cada criança no segredo do coração. Terminada a cerimónia, Duarte
foi com a mãe à sacristia e, não resistindo guardar a promessa só para si, disse:
– Senhor padre, eu prometi a Nossa Senhora que vou
andar sempre com o terço branco da primeira comunhão,
que a mãe me ofereceu, e me manterei puro como ele e a
cor da hóstia onde poisou Nosso Senhor!
– Serás um soldado do terço, meu rapaz?!
A mãe sorriu e o padre, encolhendo os ombros, achou que
aquilo não passava de um propósito infantil que passaria
com os anos. Mas, a verdade é que o rapaz não mais largou o terço branco da primeira comunhão, o sinal da sua
promessa a Nossa Senhora que procurou cumprir, como
soldado do terço.
Pelos seus quinze anos, quando ia a sair da escola, ao
descer a escadaria, um dos colegas deixou cair um terço
e, quando os outros começaram a olhar para ele, corou de
vergonha e disse diante de todos:
– Olhai ao que me sujeita a idiota da minha mãe ao pôr-me
esta porcaria no bolso, não há pachorra!
O Duarte, que era um dos colegas que assistiram à cena,
puxou do seu terço branco, elevando-o ao ar diante de todos e disse-lhe:
– Idiota é quem trata assim a sua mãe. Pois eu tenho aqui
este terço branco que a minha mãe me deu no dia da minha primeira comunhão, por ele rezo o Santo Rosário, que
aprendi com ela. Há algum problema?

não tenha poupado as suas mãos puras ao derramamento
do sangue alheio. Esvaindo-se em sangue, chegou junto
a si o capelão militar, que se apercebeu da gravidade dos
ferimentos daquele soldado e, quando se apressava para
chamar o médico, Duarte puxou-lhe pela farda e disse:
– Meu capelão, estou no fim, não vale a pena!
– Queres então confessar-te, meu filho?
– Meu capelão, que Deus me perdoe se, com os tiros que
disparei, matei alguém do outro lado. Outros pecados não
tenho, padre.

Cheio de zelo, o Duarte não resistiu e, pedindo licença
respondeu, exibindo o seu terço branco da primeira comunhão:
– Esse idiota serei eu, senhor professor, porque não rejeitarei a fé de minha mãe!
E assim manteve sempre consigo o seu terço branco, até
que foi chamado a cumprir o serviço militar obrigatório, e o
seu país estava em guerra. A sua mãe, trespassada de dor,
viu o seu Filho partir, e perguntava a si mesma como iria o
seu frágil Duarte tornar-se um homem de guerra, quando
era uma criatura pacífica e sem maldade. A guerra foi feroz,
mas Duarte nem terá tido tempo de matar alguém porque,
na primeira investida do inimigo, embora tenha disparado
alguns tiros, foi atingido mortalmente – quem sabe, Deus

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?

Quando o Capelão militar, alguns dias depois, foi ter com
a mãe de Duarte, que já sabia da morte do seu filho, entregou-lhe o terço branco com manchas do seu sangue e
disse-lhe:
– Minha Senhora, embora lavada em lágrimas pela dor,
saiba que deixou de ter um filho aos seus pés para o
ter um santo aos pés de Deus. Testemunhei a serenidade com que o seu filho enfrentou a morte, a fé com que
encarou o seu fim breve nesta breve vida e a devoção
com que me colocou este terço branco na mão, utilizando
tanta ternura nas palavras, quando me pediu para lho entregar. Perdeu um filho, ganhou um santo!
E aquela mãe, num obrigado sentido ao sacerdote, encostou o terço branco do seu filho ao peito, como se o
próprio filho aconchegasse e, olhando o céu, disse:
– Meu Jesus, na dor que me vai na alma, te ofereço o
terço mais branco e mais belo, para que o deposites nas
mãos maternas da Tua Santa Mãe, o meu filho!
Frei José Dias de Lima, OFM

NOTÍCIAS DE MBEMBA - MOÇAMBIQUE
Estimado Frei Vítor
Fraternas saudações de PAZ E BEM
Natal 2008
Recebemos a sua carta chegada aqui no dia 1006, que muito agradecemos, pelo cuidado que
tem por suas irmãs clarissas de Lichinga. Do
Chimoio, informou por telefone a transferência
de 10 000 Mt.
Como não dispomos de transporte próprio, demorámos a ir à cidade, mas quando conseguimos chagar até lá, no banco confirmaram a entrada desse
valor na nossa conta. Nesse mesmo dia telefonámos para o Chimoio, mas o Frei Salvador disse
que o Frei Vítor já tinha regressado a Portugal.

• Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendose zelador ou associado da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser
oferecida de uma só vez ou em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de missas para serem
celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa nas
missões ajuda à subsistência dos missionários.
• Ser assinante do Missões Franciscanas é também um
modo de colaborar na difusão do espírito missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!

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

Dias depois, falando com D. Maria do Céu, pedimos-lhe e ela prometeu comunicar ao Frei Vítor.
Agora chega-nos a carta com o comprovativo do
depósito feito no Chimoio. Todas estamos muito
agradecidas pelas boas ajudas que nos tem enviado. Assim vamos conseguindo acabar a nossa
casa. A construção está a ser demorada, pelas
razões já mencionadas na carta anterior e mais
uma: a doença um tanto prolongada do construtor. Como também dissemos, estamos como
“sardinha em lata”, mas agora também fora da
lata. Ao chegarem as férias, vêm as jovens vocacionadas fazer a experiência e o número aumenta porque cada uma chama outras – este é
o grupo das férias do Natal. Assim as irmãs deixam os beliches e dormem no chão do refeitório
e até da capela. Estas jovens enchem a casa de
risos e alegria e a capela de cânticos e orações.
Como ainda não temos clausura... Com a inauguração, queremos tratar igualmente da Erecção
Canónica e começar a viver em clausura, como
deve ser, mas parece que só vai ser possível no
próximo ano.

SANTA CLARA DE ASSIS
É tudo por hoje. Agradecemos ainda as estampas
da Mãe Santa Clara com a oração missionária, que
não vamos esquecer de rezar e repartir pelas nossas aspirantes.
Mais uma vez os nossos agradecimentos aos benfeitores que dão a sua ajuda. A obra é de todos
porque é de Deus.
O Jornal “Missões Franciscanas “ vem certinho todos os meses. Gostamos muito de o ler, acompanhamos a expansão do Franciscanismo por toda a
parte com a nossa oração.
Irmã Clara Maria Melero A. osc.
Missão de Mbemba
Paróquia de Santo António de UNANGO
MOÇAMBIQUE
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AS INFIDELIDADES HUMANAS
E A CONDESCENDÊNCIA DIVINA
As nossas vidas são cheias de borrascas
que semeiam perturbações em numerosas mentes cristãs, do que muitos fazem
orelhas moucas, mais preocupados em se
defenderem com os seus fracassos e os
seus sucessos, suas alegrias e seus sofrimentos.
Desde a infância muitos seres humanos
são encaminhados pelo apego ao seu
corpo físico, cujas sensações dominam
as suas mentes e almas, razão por que
muitas vezes deixamos que as nossas
mentes e almas sejam dominadas e aterrorizadas pelas sensações do corpo físico. Esquece-se que o corpo físico, com os
seus elementos materiais, é dominado e
guiado pela mente. Esta é inspirada pela
consciência interior, que é um atributo da
alma. A alma humana está em comunicação com a Alma Divina, fonte de toda a
inteligência que anima o universo. Para
a felicidade humana, terá de se iniciar o
acompanhamento do progresso físico, intelectual e espiritual das crianças pelos
adultos. Ensinaram-nos que, nas comunidades, há um tempo na vida para orar,
e um tempo para a tornar mais humana.
Ambos os tempos são interdependentes,
mas não devem ser confundidos. A partir
desta experiência, sentimos necessidade
de fazer uma verdadeira reflexão teológica. Bordejamos dois mundos completamente diferentes: a travessia quotidiana
de um para o outro é cheia de contradições. Na sociedade nós temos um forte
empenho social, que procuramos pôr em
coerência com a nossa fé. Quando a dor,
a doença, a fraqueza física enchem a
mente de receios e medos, a razão apaga-se, a vontade atrofia-se e perde-se o
auto-controlo.
A religião é algo que nos transcende. Não
nos devemos contentar em ser apenas
espectadores, – devemos ser activos.
Não se pode conceber a vida espiritual
fora da comunidade com a qual rezamos
e celebramos os ofícios divinos. Nós partilhamos os caminhos da fé, cruzamos os
nossos itinerários, as nossas dúvidas, as
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nossas convicções. Na comunidade encontramos espaços
onde se pode
conviver, orar a
vida, celebrar a
vida, com seus
êxitos e seus
fracassos.
A
vida espiritual
é uma contínua
subida para o
Mário Carapinha
alto. Não é um
caminho
de
perfeição, é antes um contínuo retorno
a Deus. Não há vida cristã sem combate
espiritual. Nenhum pecado tem a última
palavra na vida dos cristãos, a fé possibilita a crença na permanente condescendência de Deus, como na evidência das
nossas próprias fraquezas. Ela é capaz
de retomar sempre o caminho do homem,
jamais desencorajado, porque sempre
perdoado. Devemos conceber a solidariedade e a justiça como maneiras de pensar
a vida com os outros. Temos de acreditar
em Cristo, mesmo sem o ver. Aconteceu
com S. Pedro, já há dois mil anos: entrou
no túmulo onde o corpo de Cristo tinha
sido depositado e, mesmo com ele vazio,
não deixou de acreditar. E assim como há
uma fonte de vida no vazio, também S.
João acreditou sem O ver ressuscitado.
Hoje é preciso repensar o nosso trabalho
criador. É preciso inventarmos novas maneiras de sermos criadores. Trata-se de
inventar um novo estilo de vida comunitário, portador de uma melhor qualidade de
vida, qualidade de presença, relacional e
estética. O homem tem de se encher de
doçura e compreensão para com os outros, de se voltar unicamente para Deus
vivo. A conversão constitui a forma da fé
vivida. A nossa missão não é condenar o
mundo, mas alertá-lo para a ternura e a
eterna condescendência de Deus. E assim irão acabando as infidelidades e se
irá processando a entrada na era da felicidade para toda a humanidade.

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.

ÁSIA/CHINA - Consagrada a nova Catedral e a Casa
Episcopal da diocese de Hai Men, depois de 10 anos
de empenho dos fiéis e sobretudo do falecimento do
bispo
A Catedral dedicada ao Bom Pastor, em estilo gótico, da diocese
de Hai Men (hoje Nan Tong),foi consagrada em 6 de Setembro e já
se tornou símbolo da cidade. A igreja – com 27 metros de altura, 18
de largura, 35 de comprimento, e com um sino de 50 metros – faz
parte do complexo da Casa Episcopal da diocese de Hai Men, cujo
edifício foi inaugurado no mesmo dia da Catedral, depois de 10 anos
de compromisso e, sobretudo, graças ao esforço do bispo falecido
em 2006, Dom Yu Cheng Cai, que não pôde ver realizado o seu
desejo.
Segundo informações obtidas pela Agência Fides, o complexo é composto pelo convento das religiosas, pela casa episcopal, pelo centro
de formação diocesano e pela cátedra – 4 edifícios que têm 5.400
m2 de superfície. A maior parte dos 18 milhões de Yuan (equivalente
a 1.700.000 Euros) de despesa foram recolhidos com as ofertas dos
fiéis. Durante a inauguração, também os funcionários da autoridade
local presentes reconheceram que a nova Catedral é um símbolo da
cidade de Nan Yong. A diocese de Hai Men (hoje denominada Nan
Tong) conta mais de 67.000 fiéis, vinte igrejas abertas, dezenas de
sacerdotes e 25 religiosas da Congregação de Santa Teresa do Menino Jesus, activas no âmbito pastoral e da evangelização.

ÁFRICA/UGANDA - Volta a calma a Kampala depois
dos conflitos dos últimos dias, que causaram pelo
menos 21 mortos
São pelo menos 21 as pessoas mortas nos últimos dias em Kampala, capital do Uganda. A declaração veio de fontes hospitalares, e parece que a
cidade voltou à calma.
As desordens, que causaram também uma centena de feridos, começaram
no dia 10 de Setembro e duraram 3 dias. Na origem dos incidentes há um
intenso conflito entre o “Kabaka”, o rei tradicional de Baganda (uma região
no centro sul do País, e o principal dos quatro reinos ugandenses dissolvidos em 66), Ronald Muwenda Mutesi II, e as autoridades centrais. Um
conflito que dura há tempos, mas que eclodiu na semana passada quando
a polícia impediu que uma personalidade do reino de Baganda permanecesse no vilarejo de Kayunga, num distrito a nordeste de Kampala, para
iniciar os preparativos, tendo em vista uma visita do soberano. À visita do
rei de Baganda a Kayunga opõe-se uma parte dos residentes, que fazem
parte da tribo dos Bayala. Os súbditos do reino de Buganda acusaram o
governo do Presidente Yoweri Museve de participar com a tribo dos Bayala
para impedir a visita de seu rei. Nas estradas da capital e em alguns distritos do Uganda central, explodiram confrontos violentos entre a polícia e
os súbditos do rei Ronald Muwenda Mutesi II. Eles, para diminuir a tensão,
anunciavam renunciar à visita e lançavam um apelo ao seu povo para que
renunciasse à violência. Segundo a imprensa local, o rei de Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II, pretende encontrar o presidente Yoweri Museveni,
para resolver o equívoco que levou aos confrontos.
Os líderes religiosos do país, incluindo os bispos católicos, lançaram um
apelo pela paz e a reconciliação.

AMÉRICA/ARGENTINA - VI Congresso Internacional
de Bioética Personalista sobre a “Tutela da vida e
transplantes de órgãos”
Realiza-se na Universidade Católica Argentina (UCA), em Buenos Aires,
nos dias 17 e 18 deste mês, o VI Congresso Internacional de Bioética Personalista sobre o tema “Tutela da vida e transplante de órgãos”.
Promovido pelo Instituto de Bioética da UCA, o evento abordará alguns
temas como: “o personalismo”, com a apresentação da nova edição,
em espanhol, do Manual de Bioética do presidente emérito da Pontifícia
Academia para a Vida, Dom Elio Sgreccia; “o Relatório Warnock”, publicado em 1984 no Reino Unido para esclarecer questões sobre reprodução e embriologia; “transplante de órgãos”, entre outros temas. (GT)
(Agência Fides 15/9/2009)

Colabore com os Missionários
Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu
trabalho missionário.
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Profissões Solenes
Custódia de Santa Clara de Moçambique
«Fui eu que vos escolhi para que deis frutos»
O dia 12 de Julho de 2009 foi marcante
nos corações dos frades menores, seguidores de São Francisco de Assis e
registado nos anais da Custódia Santa Clara de Moçambique. Foi um dia
singular e maravilhoso. Singular porque logo ao raiar do sol nos mostrava
claramente que se tratava de um dia
bem quente. Não somente em termos
atmosféricos, mas e sobretudo em termos espirituais e de convivência. Afinal
era Domingo, dia do Senhor, em que o
povo santo de Deus se reúne para celebrar o mistério da Páscoa semanal
de Jesus Cristo. Isto é, o Santíssimo
sacrifício da Eucaristia, que alimenta os fiéis e lhes concede as graças
necessárias para a sua caminhada de
fé, obedecendo deste modo à tradição
dos apóstolos: “Reuniam-se no templo, partilhavam o pão com alegria e
simplicidade do coração. Louvavam o
Senhor” (Act 2,46-47). Foi um dia maravilhoso porque o povo reunido em
festa e em oração, vindo de lugares
diferentes e longínquos da nossa pá-

discernimento vocacional e da experiência do ideal da vida franciscana,
escutavam, desta vez de forma mais
clara e precisa, as palavras ressonantes do Mestre: “Não fostes vós que me
escolhestes, mas fui eu que vos escolhi para que deis frutos” (Jo 15, 16).
Tratava-se de uma solene profissão de
fé que estes dois irmãos, movidos pelo
Espírito Santo, faziam naquele que se
tornou para nós “Sabedoria por obra
de Deus, justiça, santificação e redenção” (1Cor 1,30).
O Papa Bento XVI, na sua mensagem
aos superiores gerais dos institutos da
vida consagrada e apostólica, de 22 de
Setembro de 2006, diz que: “Os consagrados têm a tarefa de serem testemunhas da presença transfiguradora
de Deus no mundo”. Presenças transfiguradoras, porque o mundo necessita deste testemunho e a sociedade do
nosso tempo procura sinais credíveis,
ousados e luminosos do Evangelho.
Num reino de mediocridade e de va-

frei Agadito Yessa e frei Calisto Tinga
tria amada e de além fronteiras, como,
por exemplo, o frei Moisés Semedo
proveniente das terras de Portugal,
testemunhava de perto a entrega total
e definitiva de dois varões valentes na
consagração das suas vidas ao Senhor, num “Fiat” sincero e radical para
o serviço da Igreja e da humanidade.
Era o frei Calisto Tinga e o frei Agadito Yessa que, tendo sido chamados
e escolhidos pelo Senhor através do

zio, num tempo de recusas fáceis e
frequentes da verdade, o seguimento
de Cristo na Vida Consagrada abre
caminhos felizes de radicalidade evangélica, de abnegação e de desapego,
de alegria e coragem na entrega total
ao Senhor. A radicalidade da entrega
dos freis Calisto e Agadito ensina-nos
que, mais do que contabilizar o que
se dá ou avaliar o que se faz, importa
dar tudo numa vivência autêntica do

PROCURADORIA
DE VARATOJO

Evangelho, à maneira do pobrezinho
de Assis.
O frei Evódio, superior, ou seja, Custódio da Custódia acima referida e presidente da celebração, na sua homilia
simples mas rica de ensinamentos de
vida, iluminou e encorajou os professantes: “ O cristão franciscano é chamado para estar junto do Senhor. A sua
missão é antes um estar com o Senhor
para se encher das forças necessárias
e, deste modo, poder ir ao mundo,
com alegria, clareza e tranquilidade,
anunciar e testemunhar a Boa Nova. A
Vida Consagrada é vivida na dimensão
de pleno testemunho e ganha a sua
eleição de que S. Paulo fala no seu
prólogo: “ Ele nos escolheu antes da
fundação do mundo para sermos seus
filhos adoptivos por Jesus Cristo (...)
para louvor e glória da sua graça” (Ef
1,4-6). Apesar de ser vivida em comunidade, a Vida Consagrada é antes de
tudo um acto pessoal onde cada eleito
deve esforçar-se para viver e valorizar a eleição iniciada no baptismo.
Somos herdeiros da espiritualidade franciscana que encarnou em
Francisco e hoje em vós, irmãos.
Tal vos exige uma nova postura de
relação com Deus, para saberdes
responder à pergunta sempre presente e actual do Senhor: “E vós
quem dizeis que eu sou?” (Mt 16,
15). Estamos felizes porque hoje
vós fazeis o vosso adeus ao mundo, àquilo que impede a relação
com Deus. Não somente a eles,
que fizeram a sua profissão solene, mas também a cada um de nós
eleitos pelo baptismo, frisou o frei
Evódio. Ademais, esperamos que
a graça do Senhor e a ajuda dos
irmãos continuem a animar estes
nossos irmãos neo-professos, para
que saibam florescer em si mesmos
a autenticidade da sua resposta ao
chamamento do Senhor, ao consagrarem as suas vidas, como “templo do Senhor e que deles se espera um testemunho credível e fiel ao
homem de hoje, convidado a viver
um novo céu e uma nova terra” (Ap
21,1). Vivei plenamente o vosso Sim
a Deus, para que no mundo não falte
um raio da beleza divina que ilumine o
caminho da existência humana. Aliás,
tal como disseram na mensagem de
agradecimento: a “Este acto de amor
que em nós se realizou, a nossa resposta também será de amor”.
Bem hajam irmãos.
Frei Paulo, OFM

CONVÍVIO/RETIRO
DA UMF

13 a 15 de Novembro
O habitual Retiro da União Missionária Franciscana, que a Procuradoria da
U.M.F. de Varatojo tem por hábito realizar para os colaboradores das Missões
da sua zona, tem data marcada para os
dias 13 a 15 de Novembro.
O Retiro propriamente dito terá o seu início no dia 13, ao fim da tarde, e terminará no dia 15 (domingo), com actividades
abertas a outras pessoas que apareçam.
Tais actividades, no dia 15, iniciam-se
pelas 10.00 horas, com um tempo de
reflexão, seguindo-se a celebração da
Eucaristia (12.00 h.), almoço em comum
(13.00 h.), terminando com uma tarde de
convívio e o tradicional magusto.
O almoço será preparado por uma equipa de colaboradoras da U.M.F., devendo
cada terra comunicar com antecedência
o número de pessoas que tencionam participar no almoço e magusto.

Caros Leitores:
Saudações amigas de Paz e Bem!
É com muita alegria que, após um tempo de descanso, de novo nos encontramos todos empenhados neste trabalho em favor das Missões.
Estamos a viver o «Outubro Missionário», que é para nós tempo de renovar o ardor e fervor missionários. Vamos continuar a trabalhar em prol das
«Missões Franciscanas». Todos podemos ser missionários rezando pelas intenções da Igreja Missionária e, dentro das possibilidades de cada um,
partilhando um pouco de nós mesmos.
Iniciamos também neste mês a Campanha das bolsas de Estudo para o Ano Escolar 2009 / 2010. Desde já agradecemos as vossas possíveis
ofertas.
Seguiram em Setembro para Moçambique as leigas Maria do Céu Machado e Maria Kowalski. Por elas enviei dois mil euros em intenções de missas, que serão celebradas pelos sacerdotes que vivem nas Missões.
E terminamos com a intenção missionária de Outubro: «Para que todo o Povo de Deus, a quem foi confiado por Cristo o compromisso de ir e pregar
o Evangelho a toda a criatura, assuma com afinco a própria responsabilidade missionária e a considere como o mais alto serviço que pode oferecer
à humanidade».

Frei Vítor Rafael, OFM

