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Peregrinação da Família Franciscana a Fátima
Ao finalizar os festejos do
oitavo centenário do nascimento da vocação franciscana, milhares de seguidores de Francisco de Assis,
nos passados dia 3 e 4 de
Outubro, rumaram até Fátima em atitude de louvor e
acção de graças àquela que
o Poverello designou como
Virgem convertida em templo.
Unidos pelo tema «Ousar viver
o Evangelho», os franciscanos
dos três ramos reafirmaram a
vontade de fazer uma experiência pessoal que os leve à identificação com Cristo a partir do
Evangelho, tornando-se cada
um deles novo evangelista do
século XXI.
cristão com os matizes próprios de Francisco. Também neste Centro houve oportunidade de escutar a economista Manuela Silva
que, sem pertencer ao movimento franciscano, esboçou o quadro do mundo em que
vivemos, com os seus pontos positivos e negativos, e incentivou a dar uma resposta às
várias situações contemporâneas na lógica
do pensamento franciscano, o qual, segundo
a economista, é válido e necessário no hoje
da história.

No Centro Pastoral Paulo VI dinamizaram-se vários momentos com o intuito de reavivar e dar a conhecer o carisma franciscano: jovens de diferentes grupos juvenis, através da oração, de encenações, de momentos musicais e
de testemunhos pessoais, transmitiram a alegria de ser

te a recitação do Terço. Mais uma vez, na 37ª Peregrinação, a Família Franciscana renovou a sua consagração à
Rainha da Ordem Franciscana e agradeceu 800 anos de
vida, prometendo, como Maria, «estar junto dos irmãos, de
pé, sem medo, como pessoas que acreditam, que têm fé»
e querendo fazer tudo o que esteja ao seu alcance para
minorar o sofrimento dos irmãos e ser presença solidária
junto daqueles e daquelas que mais sofrem.
Frei Paulo Ferreira, OFM

A Eucaristia celebrada na Igreja da Santíssima Trindade foi apoteótica. Uma imensa
multidão espalhava-se por todo o templo, de
modo que deu gosto ver a família reunida
em volta do altar. D. António Montes Moreira
OFM, bispo de Bragança-Miranda, presidiu à
missa e nela recordou que ser franciscano
é essencialmente unir-se a Cristo e vivê-Lo,
reconstruindo-se a si mesmo e reconstruindo a Igreja.
Francisco continua a ser uma proposta credível.
A noite do dia três foi iluminada pelas velas dos irmãos e
irmãs que se estendiam pelo recinto do santuário duran-

A dor da despedida
Após os estudos de filosofia no colégio S. Boaventura em Lusaka, fomos ao Congo para um curso de Francês. O curso seria
de 3 meses. Todos nos ficámos com uma grande alegria ao saber
que chegava mais uma oportunidade de conhecer um país da
África Central.
A nossa estadia foi muito agradável. Fomos bem acolhidos, bem
tratados até ao dia do nosso regresso. Não faltou esforço da nossa parte, assim como da parte dos que prepararam o terreno
para que pudéssemos falar francês. Agora voltamos à nossa terra natal com as bases da língua francesa. É verdade que uma
língua não se aprende completamente em 3 meses. Foi uma linda e boa experiência que tivemos. Nova língua, nova cultura,
nova maneira de se relacionar com as pessoas, e muito mais, foi
tudo o que muito apreciámos. Também nos sentimos verdadeiros
missionários.
Damos graças a Deus que inspirou os nossos superiores, Frei
Evódio João, Custódio de Moçambique e o Frei Alex Ilunga, Provincial de Congo, por tudo quanto fizeram e continuam a fazer
por nós.

Adeus aos irmãos confrades de Kolwezi. A oração nos une e
esperamos uma próxima oportunidade para nos encontrarmos.
Agora vamos a Lubumbashi onde ficaremos dois dias. Depois
partimos para Lusaka e daí para Moçambique.
Frei Hortênsio, OFM

25 ANOS DA CRIAÇÃO
DA FRATERNIDADE VOCACIONAL
A «Fraternidade Vocacional» com sede
no Convento de S. Francisco, em Leiria,
celebrou no passado mês de Setembro
25 anos da sua actividade na pastoral
vocacional. Comemorar esta efeméride
é vontade de querer ir mais além…

Página 3
CASA DO BOM SAMARITANO
CELEBRA 25 ANOS
Ao cuidado das Irmãs Franciscanas da
Divina Providência, a Casa do Bom Samaritano celebra 25 anos de existência
ao serviço dos mais pobres. Um carisma
profundamente actual de solidariedade
evangélica
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EDITORIAL
Neste mês de Novembro, termina
mais um ciclo litúrgico com a Solenidade de Cristo Rei. Nesta celebração, a Igreja convida-nos a meditar
no mistério da Vida de Jesus e na
Sua pregação: anúncio do Reino de
Deus.
Jesus não é o Rei de um mundo
onde impere a mentira, a injustiça e
o medo. Ele anuncia e reina num reino de Verdade que é luz, iluminando
o caminho amoroso que Ele próprio
percorreu na Sua vida, até à Sua
glorificação da cruz, e revela-nos a
missão reconciliadora de anunciar
e viver a Verdade: «Se vim a este
mundo, foi para dar testemunho da
Verdade. Todo aquele que é da Verdade escuta a Minha voz». Seguir a
Verdade é tarefa nossa, onde queremos ser não somente cristãos de
nome, mas de vida vivida com DeusAmor.
A Festa de Cristo Rei celebra Cristo
como Rei bondoso que, como Bom
Pastor, conduz a Igreja peregrina
para o “redil do Céu”: «Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o Reino que vos está preparado».
Iluminados por esta celebração e
obedientes ao chamamento do Senhor, vamos continuar o anúncio do
Reino, construindo a Igreja com o
nosso trabalho missionário.
O mês de Novembro também é dedicado ao sufrágio das “Benditas Almas” dos nossos antepassados. De
facto, a Igreja tem uma tradição que
começa no dia dos «Fiéis Defuntos»
e continua por todo o mês, durante
o qual lembramos diante de Deus
aqueles que nos precederam na fé.
No dia 21 celebra-se a Festa da
Apresentação de Nossa Senhora.
Celebrar a memória da apresentação da Virgem Maria é comemorar
a vida daquela que Deus escolheu
como Mãe de seu filho e como Mãe
da Igreja.
O sentido desta festa leva-nos a
considerar a doação que Maria fez
do seu próprio corpo, consagrando
toda a sua pessoa ao Senhor, e fazendo com que através Dela, o próprio Deus se tenha tornado homem.
Bem exclamou o Anjo Gabriel: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está
contigo» (São Lucas, 1-28)

O significado de mais um Retiro e Dia Franciscano 2009
Realizámos mais um Retiro da Família Franciscana (13-16-2009)
e um Dia Franciscano (17-2009). Membros variados da Família
Franciscana na Guiné-Bissau (Religiosas, Religiosos, OFS) estiveram reunidos em N’Dame: para rezar em comum, para reflectir individualmente sobre a fidelidade ao nosso carisma comum,
para conviver e dialogar fraternalmente uns com os outros. O
Retiro teve a participação de 33 Religiosos(as), e no dia 17 estiveram presentes 58 pessoas,
aí incluídos os membros da
Ordem Franciscana Secular.
É uma “tradição” que, graças
a Deus, já se enraizou entre
nós e que só haverá vantagens em conservar no futuro.
A união da Família Franciscana ajudará seguramente
os membros dessa Família
a serem mais fiéis às orientações fundamentais do seu
Instituto, e contribuirá para
todos nós podermos enriquecer a Igreja particular da Guiné-Bissau com o contributo
de nosso carisma específico.
Foi muito salutar o encontro
informal que se realizou no
dia 17, com informações detalhadas dos vários Institutos (onde foi evidente o progresso de
vocações guineenses em todos eles) e os esclarecimentos úteis
sobre as relações a manter entre os três grupos maiores de nossa Família Franciscana, sobretudo com a Ordem Terceira, também ela fundada por São Francisco.
No Retiro deste ano colaborou, mais uma vez, como orientador
do mesmo, um confrade da Província de Portugal (Fr. Luís de
Oliveira). Além do valor individual deste confrade, que já era bem
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Fr. João Dias Vicente, OFM

Aconteceu, também neste ano, a XXIX Caminhada franciscana rumo a Assis. Diversos grupos de
jovens partiram de várias Províncias e regiões da Itália e do estrangeiro, caminhando durante cinco
dias, num itinerário franciscano, com momentos de reflexão e oração sobre o tema comum: “A Palavra em teus passos”. No dia 02 de Agosto, dia do Perdão de Assis, encontraram-se todos em Santa
Maria dos Anjos, onde foram acolhidos pelo Ministro Geral. Aqui encontraram o Perdão, na Igrejinha da Porciúncula, e, depois, celebraram a festa do Encontro. Eram, mais ou menos, 1.300 jovens,
acompanhados por frades jovens e alguns Provinciais. Na manhã do dia 04 de Agosto, o Ministro
geral celebrou a Eucaristia, como encerramento da caminhada e envio de cada um a levar ao lugar
de origem a Palavra e a Graça recebidas.
FRATRENITAS

amigos e familiares.
Como está o Frei Vítor? Nós estamos bem graças ao criador “Deus”,
pois todas as nossas actividades estão sob a sua protecção.

Chimoio, 26/08/2009
Bondoso Frei Vítor
Paz e Bem!
Fazemos votos para que esta escrita o
encontre de boa saúde, na companhia de

Membro da
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O Dia Franciscano ficará para sempre ligado à história de “Sol
Mansi”, porque foi aí que, há poucos anos atrás, em memória
do saudoso Fr. Victor Teixeira (um entusiasta da manutenção do
nosso Boletim), nos comprometemos moralmente a manter de
pé e com qualidade este nosso elo de ligação. Oxalá sejamos
sempre fiéis a este compromisso.
Bissau, Setembro de 2009

Caminhada franciscana em Assis
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conhecido de alguns de nós, por encontros anteriores, a sua presença tem também o significado da colaboração da Província
de Portugal com a Custódia OFM da Guiné-Bissau. Oxalá que,
no futuro próximo, essa colaboração possa continuar a concretizar-se, de todas as maneiras possíveis, dentro do espírito da
convenção estabelecida entre as Províncias de Veneza e Portugal, em 6 de Dezembro de 2005 e recentemente confirmada pelo
novo governo da Província
portuguesa. Na Missa do
Dia, presidida pelo Custódio OFM, este manifestou
ao Fr. Luís de Oliveira o
apreço de todos os participantes pelo trabalho agora
realizado e deixou o aviso
significativamente positivo
de que “não há duas sem
três”, sinal de que o espera na Guiné para trabalhos
semelhantes logo que possível. Pediu-lhe ainda para
fazer chegar ao Ministro
Provincial de Portugal o seu
desejo de que nos continue
a ajudar nas modalidades
e na medida do que estiver
ao seu alcance.
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Vimos, por este meio, agradecer
mais uma vez a ajuda que tem dado
à Escola Salvatoriana Mwana Unerufaro, no seu processo educativo.
O processo de ensino e aprendizagem é longo, e é por isso
que é um processo. Para que
os seus frutos sejam visíveis
e preciosos, são precisas pessoas que se entregam a partilhar o seu saber com os outros.
Com professora Helena, aprenderam os alunos a ler, escrever e contar, e nós ,como professores, também aprendemos novos caminhos
e novas formas de encarar o processo educativo, como forma de
ajudar o nosso centro que é o aluno.
Por hoje é tudo, saudação a todos os colaboradores da escola.
NB. A professora Helena é uma gra
ça, calma, inteligente, paciente e

com muito amor pelos alunos.
O colectivo
(Irmãs Salvatorianas)
Bondoso Frei Vítor, estamos muito
agradecidas pela vossa presença
missionária através da professora
Helena, que nos encantou pela
sua bondade, carinho e segurança pedagógica desenvolvida junto
das crianças necessitadas de um
reforço escolar. Com a sua metodologia de Amor conseguiu ajudar
várias crianças.
Estamos muito agradecidas.
Que o divino Salvador, juntamente com o seu grande amigo Francisco de Assis, vos abençoe e a
todas as pessoas que se colocam
ao serviço do Reino.
Agradeço ainda a presença da
Mãe Gracinda pela disponibilidade e doação missionária no atendimento ao grupo de jovens Voluntários que por aqui passaram.
Nosso Abraço,
Ir Lucila e Ir. Inês
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25 Anos da criação da Fraternidade Vocacional
«Muitas vezes e de diversas maneiras abordou a Província Portuguesa da Ordem Franciscana o problema
da Pastoral Vocacional».
Parafraseando o texto do prólogo da Epístola aos Hebreus
(Heb 1, 1-2), a Fraternidade de Acolhimento Juvenil Vocacional, celebrou nos dias 25 e 26 de Setembro de 2009,
a acção de graças pelos 25 anos da criação deste sector
apostólico da Província, instituído especificamente para o
“cuidado das vocações”.
Conscientes de que
ao longo destes 25
anos a Província
“abordou de diversas formas a problemática da pastoral
vocacional”,
enfrentando vicissitudes e desafios do
tempo, os irmãos
que constituem a
actual equipa não
quiseram
deixar
“passar em branco” este momento de particular importância da nossa Província, na Celebração do Ano Vocacional.
O convite foi dirigido aos irmãos da Província e irmãs da
Família Franciscana que estiveram desde a primeira hora
na génesis da Fraternidade Vocacional, e a todos os que,
de uma maneira ou outra colaboraram e colaboram com a
actual equipa deste sector pastoral da Província. Associando-se também a esta data, os Irmãos responsáveis pela
coordenação da Pastoral Juvenil Vocacional de distintas
Províncias de Portugal e Espanha, agendaram a sua reunião de avaliação do ano pastoral findo e de programação
do novo entre os dias 24 a 27, em Leiria.
A comemoração desta efeméride foi essencialmente um
momento de paragem e de “contemplação para irmos mais
além”, criando um espaço de partilha e confraternização
entre aqueles que “desbravaram” os caminhos áridos das
origens e os que, aceitando o convite, quiseram unir-se a
nós.
Porque ‘recordar é viver’, e para fomentar um maior interesse

e espírito de comunhão, a actual Equipa, aproveitando todo o
material existente nos arquivos e
o restante produzido de 2001 a
2009, organizou uma exposição
interactiva no claustro do Convento. Esta ficará patente até ao
fim do mês de Novembro, altura
em que se encerra, na Província
Portuguesa, a comemoração do
VIII Centenário da Fundação da
nossa Ordem.
A celebração de acção de graças teve início, com a Vigília
de Oração, no passado dia
25 de Setembro, na Igreja do
Convento, sob o tema: a Vocação, um Dom e uma Resposta.
A manhã de sábado 26, após
as palavras de acolhimento e
saudação do Ministro Provincial, Frei Vítor Melícias, centrou-se na escuta de testemunhos dos irmãos José Neves, José Pinto, Daniel Teixeira e
da Irmã Maria Amélia Costa seguindo-se, após um breve

desde o princípio e ao longo destes anos, estiveram unidas
neste projecto – bem hajam, irmãs! Agradecemos também
aos benfeitores que, sem se aperceberem, foram muitas
vezes o suporte de actividades, missões e
a garantia da concretização de muitos en“Atribuamos todos os bens ao Senhor
contros. E, por fim, agradecemos a todos
Deus altíssimo e soberano,reconhecendo que todos Lhe pertencem.
os jovens que foram (e são) o verdadeiro
E dando-Lhe graças por todos eles,
rosto desta Fraternidade, pois através deneste momento de profunda comunhão com a Ordem Franciscana
les o Senhor da Messe continua a interpelar
pelos oitocentos anos de ‘carisma em arco-íris’,
a Província dos Irmãos Menores. É até eles
louvemos o Senhor pelo dom da nossa vocação franciscana,
que o Mestre hoje persiste em enviar-nos
que o Espírito Santo suscitou na Igreja,
para que eles O conheçam, O amem e O
na celebração dos 25 anos da
sirvam. É neles que o Agricultor da Vinha
Fraternidade de Acolhimento Juvenil Vocacional,
insiste em colocar a semente do seu amor
momento de reconhecimento e louvor ao Senhor,
e da sua vida. É com eles que o Senhor nos
digno de exaltação e de glória para sempre.
convida insistentemente a fazer caminho,
fazendo-nos ao largo.

intervalo, a apresentação dos respectivos coordenadores
da Pastoral Juvenil Vocacional de Espanha e da realidade
da sua acção nas distintas Províncias.
Após o almoço, pelas 15h30, todos os presentes assistiram
de bom grado à conferência “Como falar de Jesus
[aos jovens], hoje” proferida pelo Doutor João César das Neves. A Celebração terminou com a Eucaristia, às 19h00, presidida pelo Ministro Provincial,
Frei Vítor Melícias, concelebrada pelos irmãos da
fraternidade e das Províncias de Espanha presentes, e por uma centena e meia de fiéis e religiosas
da Família Franciscana. No mesmo espírito todos
nos reunimos para louvar ao Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor, pelo dom do Seu chamamento a
uma vida de radical entrega no carisma franciscano”.
Aproveitamos esta ocasião da celebração do vigésimo quinto aniversário do início intenso e específico do apostolado no Cuidado da Pastoral das Vocações, para agradecermos aos irmãos que por aqui
passaram, dando a sua vida e o seu entusiasmo.
Agradecemos a todas as Irmãs Franciscanas que,

Irmãos que constituíram a Equipa de Pastoral Juvenil Vocacional (1984 / 2009)
*1984-1985: Fr. José Neves; Fr. José Pinto; Fr. Manuel Amorim
*1985-1986: Fr. José Neves; Fr. José Pinto; Fr. Henrique Mesquita
*1986-1987: Fr. José Neves; Fr. José Pinto; Fr. Álvaro Silva
*1987-1988: Fr. José Neves; Fr. Álvaro Silva; Fr. Daniel Teixeira
*1988-1990: Fr. Daniel Teixeira; Fr. José Pinto; Fr. José António
*1990-1993: Fr. Daniel Teixeira; Fr. José Pinto; Fr. Fernando
Mota
*1993-1994: Fr. Daniel Teixeira; Fr. Fernando Mota; Fr. Albertino
*1994-1995: Fr. Fernando Mota; Fr. Isidro Lamelas
*1995-1998: Fr. José Pinto; Fr. Fernando Mota;
Fr. Filipe Figeuiredo ; Fr. Victor Carlos; Fr. Joaquim Vieira
*1998-1999: Fr. Joaquim Vieira; Fr. José João Quintã
*1999-2001: Fr. Francisco Sales; Fr. José João Quintã
*2001-2004: Fr. Moisés Semedo; Fr. Paulo Brandão
*2004-2007: Fr. Moisés Semedo; Fr. Marques Júnior;
Fr. Paulo Brandão; Fr. Fernando Fonseca
*2007-2010: Fr. Moisés Semedo; Fr. Paulo Brandão; Fr. Pedro
Santos
Equipa da FRAJUVOC

NOVIDADES DA EDITORIAL FRANCISCANA
SÃO FRANCISCO E A ECOLOGIA
SÃO FRANCISCO – A HERANÇA E OS HERDEIROS
A herança de Francisco é, em primeiro lugar, a sua
própria figura humana e cristã que os biógrafos se
encarregaram de transmitir ao longo dos séculos.
Mas é também, e isso é novo, a surpreendente mensagem escrita que ele deixou e cuja importância foi
descoberta no nosso tempo. Os herdeiros são os
homens e mulheres que ainda neste século e nestes tempos se empenham em viver a pobreza e a
humildade do santo Evangelho de Jesus Cristo.
Autor: Thaddée Matura
Código: 2052.09
Preço: 8,00€
125 pp.

O problema ambiental não é apenas científico, técnico e político: é também cultural, ético e religioso, já que nos bastidores
da crise ecológica está a questão da justiça, dos direitos humanos e do respeito pela natureza. Neste
campo, a voz de Francisco de Assis tem
muito a dizer, não sendo poucos os que
desejam ouvi-la para mais humanamente
caminharem nesta casa comum que é o
planeta Terra.
Autor: José António Merino
Código:2053.09
Preço 8,00€
127 pp.
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JORNADAS MISSIONÁRIAS 2009
Conclusões

Iluminados e iluminadas pelo Congresso Missionário
Nacional e por todas as realizações do Ano Paulino,
reuniram-se em Fátima, nos dias 18 a 20 Setembro, 450
pessoas oriundas de quase todas as dioceses, institutos missionários e movimentos de Portugal, para celebrar as Jornadas Missionárias e estudar «São Paulo e
a paixão pela missão». Ai de mim se não evangelizar.

ços de relações comunitárias, remédio para o individualismo, e onde se ritualiza e sacraliza a vida do dia a dia.
O cristão não deve temer a manifestação pública da sua
fé num ambiente de laicismo militante.
A missão de hoje passa pelo diálogo com quatro interlocutores: as pessoas que não pertencem a nenhuma comunidade crente e as
que buscam a fé; os pobres e os
marginalizados; as pessoas de
outras culturas; e os membros de
outras tradições religiosas e de
ideologias seculares. Já começou
a desenhar-se um novo rosto da
missão, diferente do passado tipicamente europeu e clerical. Este
novo rosto assume três características predominantes: laical, feminino e multicultural.
Por isso, nós, participantes nestas
Jornadas Missionárias, decidimos:

O maior missionário de todos os tempos, Paulo de Cristo, convida a deixarmo-nos conquistar pelo Ressuscitado e a viver a paixão de anunciar o Evangelho, com
entusiasmo mas também com espírito de sofrimento.
Paulo adoptou uma metodologia paternal-maternal, personalizada e afectiva na sua acção missionária a tempo
inteiro, criou uma rede de bons cooperadores para chegar ao maior número possível de pessoas que andavam
à procura de uma resposta aos seus anseios mais profundos, e deu prioridade às cidades.
Numa época como a nossa, caracterizada como póscristã, a Igreja é chamada a evangelizar e a criar espa-

Frei Vítor Melícias
em Timor-Leste
No âmbito da sua missão de Delegado do Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores (Ordem Franciscana) para a implantatio ordinis em Timor-Leste, Frei Vítor
Melícias, esteve neste país do dia 23 de Agosto até dia
02 de Setembro do presente ano de 2009.
Com efeito, a Ordem Franciscana tem já uma significativa presença em Timor-Leste, servindo não apenas
à continuidade da evangelização, mas também para o
desenvolvimento da sociedade timorense no campo da
ajuda social e no da educação. A Província Portuguesa
da Ordem Franciscana tem vindo a intensificar a sua
cooperação na formação dos Irmãos franciscanos timorenses.

1. Agradecer à Comissão Episcopal das Missões o empenho com que está a
preparar o documento
sobre a missão, pedido
pelo Congresso Missionário de 2008;

5. Destacar as numerosas iniciativas de convocação, acompanhamento e envio de leigos, sobretudo
jovens, para os ambientes pobres e ao encontro de
outras culturas, como meio de promover a missão e o
compromisso dos jovens com um mundo de fraternidade e paz;
6. Exortar as famílias, paróquias e dioceses a
apoiar as vocações missionárias de leigos, padres,
religiosos(as). Missão é dar-se: partir, permanecer e
pertencer. Mesmo onde faltam ministros, “a missão
ad gentes deve ser a prioridade dos planos pastorais”
(Bento XVI, Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2009, n. 4);
As próximas Jornadas Missionárias acontecerão
aqui em Fátima nos dias 17, 18 e 19 de Setembro de
2010.
Fátima, 20 de Setembro de 2009
Os participantes

2. Apoiar a criação do Observatório da Missão como instância que acompanha tudo o
que diz respeito à realidade da missão;
3.Pedir às Dioceses, Paróquias e Movimentos que intensifiquem a vivência do “Outubro
Missionário”, aproveitem mais o “Curso de
Missiologia” organizado pelos IMAG para a
formação de evangelizadores e promovam
semanas missionárias para o crescimento da
consciência de todo o Povo de Deus;

XXI Encontro Nacional JSF
Lomar - Braga

Jovens abrem caminhos à Missão
Lomar – Braga acolheu, de 3 a 5 de Outubro, o XXI Encontro Nacional dos Jovens Sem Fronteiras. Mais de
250, vindos dos 42 grupos JSF das Dioceses de Viana, Braga, Vila Real, Lamego, Porto, Aveiro, Coimbra,
Leiria-Fátima, Lisboa, Setúbal, Beja e Algarve, reuniram-se para um momento forte de formação, oração,
partilha e encontro.

A presença de Fr. Vítor Melícias naquele território, junto dos timorenses, «este povo tem uma grande alma»,
aconteceu também por ocasião da celebração dos dez
anos do referendo que legitimou a independência de
Timor-Leste, na qual, a convite do Governo timorense,
chefiou a delegação dos Bombeiros Portugueses àquelas comemorações.
Consciente das dificuldades que Timor-Leste ainda
enfrenta, Frei Vítor Melícias afirma a sua «convicção
pessoal de que com muita dificuldade, mas com muito
trabalho e sobretudo com a determinação timorense,
é possível termos dentro de décadas um Timor-Leste
não só livre, mas também feliz». E recorda: «Na história da Humanidade, quer o homem individualmente,
quer a comunidade humana, a história é feita de altos
e baixos. É feita de avanços e recuos. O povo de Timor-Leste está a fazer uma caminhada positiva, com
momentos de dificuldade, é por isso que alguns dizem
que não estava preparado para a liberdade, mas todos
os povos estão preparados para a liberdade, porque
esse é o primeiro direito, depois da vida, o direito mais
fundamental».
MF

4. Salientar que a “Missão 2010” e o Congresso Missionário da Diocese do Porto são exemplos a seguir
para um maior compromisso evangelizador;

No espaço largo dedicado à formação, todos os JSF
participaram em workshops propostos por membros da
Família Espiritana (padres, irmãs, seminaristas e antigos
JSF), onde se apresentaram várias facetas da vida de
Poullart des Places. Também uma partilha sobre o Centro
Académico de Braga, o Voluntariado Missionário Espiritano e a ONGD Sol Sem fronteiras abriu portas à missão
jovem. Houve ainda tempo para as experiências
de missão vividas no Verão: ‘Ponte’ em Milho
Branco - Cabo Verde, as cinco Semanas Missionárias realizadas de Norte a Sul de Portugal e a
participação de dois JSF no projecto desenvolvido pela paróquia de S. Maria do Barreiro em
S. Tomé e Príncipe.
A passagem pelo arco da Porta Nova, símbolo da Cidade de Braga e deste Encontro, deu
início ao peddy-papper: “Poullart por Braga”
que levou os participantes a descobrir os traços que definem a forte tradição católica da
cidade.

Em tempo de Jubileu Espiritano, por ocasião dos 300 anos
da morte de Cláudio Poullart des Places (fundador), a organização escolheu como lema deste Encontro ‘Poullart
abre caminho à juventude’.
O programa apostou no desenvolvimento criativo da vida e
da missão do fundador dos Espiritanos, pois ele poderia ser
JSF se vivesse hoje, uma vez que faleceu com apenas 30
anos. D. António Couto, Bispo Auxiliar de Braga, presidiu à
Eucaristia de Domingo, onde lembrou a importância da família como pilar da caminhada cristã e desejou que este fosse
um tempo de alegria e celebração para a Família Espiritana.

Beatriz Morgado, presidente dos JSF, procurou
mostrar os trilhos que se abrem para o futuro dos
JSF, pois, tal como disse D. António Couto: “basta um jovem para fazer a diferença”. No encerramento, os
jovens foram enviados para iniciarem um ano de trabalho
junto das paróquias e também daqueles que estão mais
distantes. O importante é: “know the way, show the way,
go the way!” (conhece o caminho, mostra o caminho, segue o caminho!), exclamou D. António Couto. O P. José
Manuel Sabença, Provincial, completou na celebração Final de Envio: ‘Follow the way’, enviando todos os JSF para
as suas paróquias, onde é preciso ‘seguir o Caminho’ que
é Cristo.
Tony Neves
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DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO NA ARGÉLIA
A experiência do missionário
Silvano Zoccarato
Por Padre Piero Gheddo
Um belo exemplo de diálogo inter-religioso
aplicado com êxito (o «diálogo de vida»,
que é o mais fácil, não o teológico) está
acontecendo na Argélia, país atormentado
por uma guerra civil e por actos de terrorismo que dificultam o desenvolvimento.
Os cristãos argelinos são uma minoria num
grande país de 36 milhões de habitantes,
muito rico em recursos naturais, mas cujo
desenvolvimento foi bloqueado pela instabilidade política, e com mais de 30% de
analfabetos.

Há alguns milhares de católicos entre os
técnicos e os trabalhadores do petróleo
nos poços do deserto.
Nos primeiros anos do cristianismo, a Argélia era cristã; nos tempos modernos, os
Padres Brancos (Missionários da África)
do cardeal Carlo Marziale Lavigerie (18251892), arcebispo de Argel, refundaram a
Igreja na Argélia, que hoje está presente
através de quatro dioceses: Argel, Costantina, Orán e Laghouat-Ghardaia.
Por convite do bispo dessa última, «a Diocese do deserto do Sahara», os missionários do Pontifício Instituto de Missões Exteriores (PIME) assumiram a paróquia de
Touggourt, onde residiam também as Irmãs
do Beato Pe. De Foucauld.

Pe. Silvano Zoccarato, que foi missionário
nos Camarões durante trinta anos, permanece ali desde o ano 2006 com dois jovens
sacerdotes missionários, Emanuele Cardani (da diocese de Novara, associado ao
PIME) e Davide Carraro.
Após três anos numa cidade islâmica tradicional, Pe. Silvano publicou um livro de
notável força expressiva sobre sua breve
experiência de vida entre os muçulmanos
argelinos: «Cartoline dall’Ageria» (Postais
da Argélia) (PIME, Milão 2009, 64 páginas).
Trata-se não do resumo da sua experiência, mas de quase um pequeno blog que
recolhe a sua actividade diária, os encontros com as pessoas, as visitas aos
chefes islâmicos e suas famílias, o
ensino do francês e do italiano a jovens desejosos de conhecer e aprender, e a Santa Missa, ao amanhecer,
com três ou quatro irmãs do Beato
Pe. De Foucauld, presentes também
em Touggourt, na casa onde foi fundada a sua congregação.
A Argélia está experimentando outro
tipo de presença missionária entre
os não cristãos e tem a humanidade
e a flexibilidade de aceitar isso com
simplicidade e com alegria, sem lamentar
o passado.
Um dia, um pároco dizia-me: «o que estou
a fazer entre esta gente? Tentei de tudo e
quase ninguém me segue!». Também Silvano teve estas dúvidas e tentações, mas
experimentou que a fé, na acção misteriosa mas real do Espírito Santo, lhe dá serenidade e alegria para continuar na sua
missão.
A sua vida é oração, estudo, acolhimento,
relações, amizades e ajuda mútua com
as pessoas de Touggourt. Em definitivo,
«o diálogo da vida» e pouco mais é possível.
Zenit/MF

Ap ontamentos
sobre religiões
A União Missionária Franciscana tem
como principal finalidade apoiar as missões ad Gentes. Isto é, ajudar a igreja
onde ela se encontra ainda com frágeis
estruturas e também promover o primeiro anúncio levado a cabo pelos missionários nos chamados países de Missão.
Para dar a conhecer melhor aos nossos
leitores o espírito e o credo de algumas
das «grandes» religiões, vamos apresentar
no nosso jornal uma série de textos sobre
elas, começando, assim, uma série
sobre o Islão.

outro deus senão Alá e Maomé é o seu Enviado”. Não acreditam que Jesus Cristo é filho de Deus e por isso Deus. Não aceitam a
Santíssima Trindade. Para os muçulmanos
a unidade trinitária de Deus é uma blasfémia contra Alá, o Único.
Jesus seria um profeta anterior a Maomé.
Também Maomé não é equivalente a Cristo, mas o transmissor da revelação que Alá
desejava trazer aos homens. Em árabe Maomé significa o elogiado, o enaltecido.

O ISLÃO
O Islão é a submissão a Alá, a própria palavra que denomina a religião,
representa abandono de si mesmo
a Alá. Essa religião aparece na história da humanidade no ano 610 da
era cristã. Embora os muçulmanos
não aceitem, o islamismo foi fundado pelo profeta Maomé. Eles acreditam que o islão foi fundado pelo
próprio Alá através de Maomé.
Apesar de negar pilares do cristianismo, o islamismo aceita vários dos
profetas bíblicos. Para eles são ao
todo 25 profetas, como é apresentado na sua árvore genealógica: Adam
(Adão), Idris (Enoc), Nuh (Noé), Hud
(Heber), Saléh, Ibrahim (Abraão), Lut
(Lot), Ismail (Ismael), Ishaq (Isaac),
Yaqub (Jacob), Yusef (José), Xuaib
(Jetro), Aiub (Job), Zul-kafil (Ezequiel), Mussa (Moisés), Harun (Aarão), Daud (David), Sulaiman (Salomão),
Ilias (Elias), Aliassa (Eliseu), Iunus (Jonas),
Zacaria (Zacarias), Yáhia (João Baptista),
Issa (Jesus), e Muhammad (Maomé), o último dos profetas.
A base dogmática da fé islâmica está em
crer, acima de tudo, que há um único Deus,
expresso no credo muçulmano: “Não há

Para entrar na fé islâmica não há nenhum
tipo de baptismo. É necessário apenas que
seja recitada, perante duas testemunhas,
a profissão de fé muçulmana e expressa a
vontade de ser islâmico. O mesmo credo
deve ser proclamado, de acordo com a religião, cinco vezes por dia (Cfr. Dicionário de
Missionologia, PUU).
MF

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 im-

posta esta obrigação: “Ai de mim se não evangelizar!” (1 Cor 9, 16). Em nome de toda a Igreja,
sinto o dever imperioso de repetir este grito de S.
Paulo» (Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância
pecuniária para ajudar as despesas com a formação das vocações missionárias. Cada Bolsa
deve atingir a importância de 250,00 €, oferecida de uma só vez ou em várias prestações.
Uma Bolsa pode ser oferecida por uma ou várias
pessoas.

«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para isso torna-se necessário
rever o próprio estilo de vida: as missões não solicitam apenas uma ajuda, mas uma partilha do anúncio
e da caridade para os pobres. Tudo o que recebemos
de Deus - tanto a vida como os bens materiais - não
é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre iluminada
e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá
mais alegria em dar do que em receber» (Redemptoris Missio).

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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UMA CRUZ NA LÁPIDE DO CEMITÉRIO
O corpo que foi a sepultar era o de um menino de dez anos, que tinha sido doente
desde que nasceu, de quem os vizinhos
e amigos se compadeciam, ao vê-lo sempre agarrado àquelas muletas. Era filho de
um mecânico de automóveis e a sua mãe
granjeava mais algum, trabalhando a dias
nas casas da vizinhança. Foi uma alegria
enorme aquele casamento e maior a alegria seria o nascimento do seu filho, não
fora a tristeza que os angustiou no dia do
seu nascimento, quando o médico lhes disse que a criança seria doente toda a vida.
O pai, que sonhava com
um filho robusto e forte,
olhou para a sua esposa, lavada em lágrimas
e abraçou-a naquele
momento. A criança,
porém, cresceu no meio
dos mimos e enlevos
dos pais e de tal forma
manifestava rara inteligência, que aos cinco
anos de idade já lia perfeitamente. Além disso,
manifestava uma doçura
e uma afabilidade sem
par. Mas, a implacável
doença arrancou-o da
terra dos vivos e o seu
pai sentiu a maior revolta do mundo e a primeira coisa que disse foi:
– Nada de Igreja, nada de latins, ouviste,
mulher? Quero enterro civil!
– Mas, meu marido, nós baptizámos o menino, eu quero enterro religioso!
– Não mulher, nem missa, nem orações,
nem padre, nem água benta, está decidido!
A esposa respeitou a vontade do marido e
o menino não teve funeral religioso. Termi-

nado o enterro civil, e depois daqueles pais
terem oferecido o pão e o vinho, como era
costume naquela terra, aos que foram ao
funeral, a caminho de casa travaram um
diálogo, a meia voz:
– Pagaste o aluguer da cova por cinco
anos?
– Claro que paguei, mulher!
– E mandaste-lhe colocar uma lápide?
– Dentro de oito dias já lá deve estar, combinei tudo com o marmorista!
– E que inscrição lhe vamos pôr?
– Chorado por seus pais!

– Mais nada, homem?! Olha, ouve-me,
talvez te zangues…mas eu nunca tive segredos para ti e creio que me perdoarás.
Nunca quiseste nada com os padres…
Tomaste isso a peito e sabes isso desde
o nosso casamento e nunca te contrariei,
mas porque não lhe colocamos uma cruz
e acrescentamos na lápide “dai-lhe Senhor
o Eterno descanso” ? Em todas as sepulturas se vê uma cruz, e…afinal de contas…tu

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

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

mesmo não tens a firme certeza de que
Deus não existe!
– Ora, ora, ora, há muita sepultura que
não tem cruz!...Não estou para cruzes. Se
Deus existisse não deixaria morrer o nosso filho! Acaba com essa conversa!
– Que queres que te diga, homem! Tens
de reconhecer que, quando não pomos
em dúvida a Vida Eterna e que, do outro
lado, está Deus à nossa espera, a morte se transforma em esperança e não em
tristeza, mesmo que a tristeza nos invada
e nos interrogue sobre essa esperança.
Não achas que nos é consolador acreditar que o nosso menino está no colo de
Deus e que não sofre mais
esta vida que, para ele, foi
de dor?
– Mulher, não cries ilusões
e aceita os factos, o nosso
filho jaz ali, na terra…
– Olha, homem, digam o
que disserem os incrédulos
dos teus amigos, para uma
mulher que perdeu o filho
não há maior consolação
que esta: há vida para lá
do túmulo e a terra fria não
terá a última palavra sobre
a vida do nosso filho.
Quando chegaram a casa,
entraram no quarto do filho,
e lá estava a cama do menino. Sobre a
cama estavam as muletas da criança, e a
mulher perguntou:
– Homem, quem colocou as muletas do
nosso filho sobre a cama?
– Fui eu, mulher, porquê?
– Não reparaste?!
– Não reparei em quê?
– As muletas formam uma cruz, tu colocaste as muletas em forma de cruz, uma cruz

sobre a cama do nosso menino, a pedir
uma cruz sobre a sua campa. Não estás
a ver que é o menino que no-la pede?
– Ó mulher, apenas coloquei as muletas como o nosso filho as costumava
colocar, sempre dessa forma, como se
fosse ele a fazê-lo, tu sabes que não
vou nas tuas crendices, eu não traçaria
uma cruz de propósito, não arranjes argumentos…
– Marido, escuta-me só mais esta vez.
Precisamente por não teres consciência
do que fizeste é que digo que o nosso
filho quer a cruz sobre a campa dele,
pois foi o nosso filho que te levou a colocar assim as muletas, acabaste por
aceitar a cruz que ele fazia.
– Lá isso é verdade, mulher, nunca me
tinha dado conta, mas agora percebo
porque ele punha sempre assim as muletas em forma de cruz.
Aquele incrédulo caiu de joelhos, aos pés
da cama do seu filho e, tocando as muletas que ele usava, chorou silenciosamente.
Depois, levantou-se, abraçou a mulher e
disse-lhe:
– Olha, mulher…a respeito da sepultura…
faz o que quiseres!
Aquelas muletas, em forma de cruz, foram
um sinal de Deus que despertou aquele
homem para a fé. Na realidade da tragédia da perda do seu filho, aquele homem
transformou o coração ao olhar a cruz feita pelas muletas, que tinham sido a cruz
do seu menino e que foram, por sua vez,
a redenção do seu pai. Estejamos atentos
aos sinais de Deus, que se torna presente
em realidades tão pequeninas e, aparentemente, tão insignificantes, como aquelas
muletas em cruz.
Frei José Dias de Lima, OFM

Faleceu Frei Américo Montes Moreira, OFM
Morreu na Enfermaria Provincial da Luz (Lisboa)
a 3 de Agosto de 2009, vítima da doença de Alzheimer, de que sofria desde há anos e o mantinha estranho ao mundo que o envolvia, o nosso
confrade Frei Américo Montes Moreira, nascido em
Fortunho, freguesia de São Tomé do Castelo (Vila
Real) a 10 de Outubro de 1928, filho de João Alves
Moreira e de Carolina Montes, e irmão do Bispo D.
Frei António Montes Moreira, OFM.
Depois de ter frequentado a Escola Primária no Colégio de Valença, dirigido pelas Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras Portuguesas, entrou no Colégio Seráfico Franciscano de Montariol (Braga) em Outubro de
1939, onde logo evidenciou uma inteligência rara e foi
um aluno distinto. Tomou o hábito da Ordem Franciscana no Convento de Varatojo (Torres Vedras) a 07
de Setembro de 1944 e professou a Regra da mesma
Ordem a 08 de Setembro do ano seguinte. Emitiu os
votos solenes da Religião a 01 de Novembro de 1950
e recebeu a ordenação sacerdotal a 22 de Julho de
1951. Tanto durante os dois anos do curso de Filosofia, no Convento de São Boaventura de Montariol
(Braga), como durante os quatro anos do curso de
Teologia, no Convento de Nossa Senhora da Conceição, à Luz (Lisboa), continuou a demonstrar as suas
excelentes qualidades de inteligência.
Após o ano de Teologia Pastoral no Convento de Varatojo, pediu e obteve autorização para ser missionário
em Moçambique, onde se demorou de 1953 a meados de 1974, tendo trabalhado nas Missões franciscanas de Mavila, João Belo, Cumbana, Lourenço Marques (actual Maputo), Chiconela e, de novo, Lourenço
Marques, agora como superior e professor. Em 1962
esteve em Chongoene e Brentwood Park (Joanesburgo) e regressou mais uma vez a Lourenço Marques,
em Fevereiro de 1963, como administrador financeiro
das obras da Polana e do Pequeno Seminário Franciscano e professor de Religião e Moral no liceu de

Lourenço Marques, e ainda Assistente Provincial da
Mocidade Portuguesa (até 1974).
A Revolução Portuguesa do 25 de Abril de 1974, por
causa da sua ligação à Mocidade Portuguesa, empurrou-o para os Estados Unidos da América, onde permaneceu 21 anos, se formou em língua inglesa pela
Universidade de Harvard (Boston) e fez o Mestrado
de Filosofia pelo Boston College (1974-1979) e o Doutoramento (Ph. D.) na mesma instituição (1984-1989)
com a tese «The role of Marxism in the anti-colonial
revolution in Black Africa».
Pregou nas comunidades portuguesas da África do
Sul, do Canadá e em cerca de 100 igrejas americanas. Regressado a Portugal, foi guardião no Convento
de Coimbra e Reitor do Santuário de Santo Antónioà-Sé (Lisboa).
MF
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A PERGUNTA QUE CADA UM
DEVE FAZER A SI PRÓPRIO
Como de sabe, vive-se hoje no meio
de uma crise extraordinária. Os ódios,
as guerras, a pobreza, a cobiça, o egoísmo, as invejas, a vingança, os maus
tratos, etc., imperam em todo o mundo.
Tudo isto, muito embora sejam frequentes as reuniões dos governantes internacionais, políticos, economistas, educadores… em tentativas para procurar
melhorar as condições de vida, sem que
consigam resolver os males pela raiz. A
violência, as arruaças (escolares, urbanas, étnicas), fanatismos, totalitarismos,
etc., em todas as suas formas vêem-se
por todo o mundo, desrespeitando os
direitos humanos, e contrariando as razões da criação do reino da fraternidade
humana. Os homens não são capazes
de coabitar com seus semelhantes, seus
irmãos. Tudo isto, por causa das calamidades financeiras, sociais, laborais,
políticas e muitos outros males que estão a todo o momento diante dos nossos
olhos.
Porém, o papel dos cristãos não é apenas de condenar o mundo, mas de lhe
revelar afincadamente a ternura de
Deus. Mas também não devemos ser ingénuos, a ponto de não constatar nem
denunciar as perversões à ordem do
mundo. Não basta sermos compassivos
com os necessitados. É preciso agirmos
para concretizarmos essa compaixão,
sermos beneméritos. Sem caridade não
há fraternidade humana. Em certo sentido, todos temos de nos comportar como
missionários abertos ao mundo.
Salvo algumas honrosas excepções, na
sua maioria, os governantes agem como
se o seu corpo físico representasse tudo
para eles, tornando-se assim seus escravos. Ora a nossa mente não deve
estar sob o domínio do seu físico, mas
do espírito. A harmonia das emoções, a
esperança, a fé, a alegria, a felicidade,
a simpatia, o amor, o civismo, fazem do
homem um verdadeiro altruísta. Procure-
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mos conviver
em paz uns
com os outros,
sejamos gentis com eles,
evitemos qualquer tipo de
discussões,
procuremos
compreendêlos,
escutálos, aliciá-los,
atraí-los
ao
Mário Carapinha
nosso convívio, respeitando o seu pensar, quando positivo. Coisa
que a maioria dos governantes não faz,
gerando-se assim a crise. Boicota-se,
altera-se, ignora-se, esquece-se o que
de bem se assenta em formas internacionais. O que ganham os povos com as
guerras? Desperdícios enormes de dinheiro com compra de armas e com mão
de obra inactiva, perda do produto nacional, mortes dos nossos irmãos, ódios,
injustiças, perseguições, etc.!
E agora a pergunta que cada um deve
fazer a si próprio: “Que contributo
tenho eu dado para a construção da
felicidade humana?” A fé positiva na
eficácia da acção benemérita, a sua
vontade inabalável de ajudar os necessitados, actua em simultâneo, tanto no
gesto benfazejo do benemérito, como
na mente do necessitado. O verdadeiro beneficente acredita na sua acção,
como em Deus; transmite a força da
sua saúde mental e psíquica ao necessitado. O efeito do seu gesto generoso
repercute-se positivamente na saúde
física e espiritual não só do necessitado, como na de quem o pratica. Como
se vê, assim se iria instalando a paz
por que tanto ansiamos, entre toda a
irmandade humana, e assim agiríamos
em concordância com os divinos desígnios de Deus sobre as nossas vidas
e construiríamos a felicidade humana.

MERECIDA HOMENAGEM
No dia 23 de Setembro, a União missionária Franciscana foi convidada
a participar numa homenagem ao
Frei Albino Portela em Tregosa, Barcelos. Fez-se representar pelo Frei
José Dias de Lima, que aqui nos deixa este texto como partilha.
Esta homenagem póstuma ao P. Frei
Albino Portela pretende recordar algumas pegadas que este arauto de Cristo
deixou neste mundo, breve, passageiro e efémero, pegadas sobre as quais
a memória de todos os seus amigos e
gentes de Tregosa pretende recordar a
“Fonte de Alegria” que foi este homem,
qual luz situada em cima de um monte
ou qual lâmpada a arder por cima do
alqueire, iluminando com o amor de
Cristo tudo à sua volta.
Descobri quem foi o pregador do dia do
seu funeral, o Padre Frei Arlindo Barbosa, quase vizinho pois natural de Barroselas e que, por acaso, se encontra na
mesma Fraternidade Franciscana que
eu, Penafiel e, além disso, um conhecido da família do padre Albino e condiscípulo do seu irmão Herculano no Colégio de Montariol em Braga. Propus-lhe
que viesse aqui hoje, mas a sua idade,
os seus problemas de saúde e os seus
afazeres, já previamente marcados, impediram que viesse, apesar da minha insistência. Pedi então que me falasse do
Padre Frei Albino e ele, embora breve
nas palavras, disse:

embora sem ter visto, e que, à Luz das
leituras de hoje, não posso deixar de sublinhar:
*O padre Frei Albino Portela foi um homem que, nunca tendo ido para as missões, se deixou envolver pelo ardor missionário e, mantendo vivo o seu coração
franciscano, deixou de fazer do convento a sua casa para fazer de Tregosa o
seu convento, como se o claustro fosse
o mundo e se tornasse construtor de um
templo, à semelhança dos construtores
do tempo de Siro Rei da Pérsia, como
ouvimos na leitura de hoje, mas cujas
pedras dessa construção não foram as
pedras do templo de Jerusalém, mas
sim todos aqueles homens, mulheres e

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

Durante a celebração presidida pelo Frei José Lima
“Recordo um homem com um sorriso vivo
e cativante e dotado de uma gargalhada
sonora muito própria, como que a abrir
caminhos de boa disposição e a traduzir como que uma profunda paz interior.
Recordo a sua simplicidade, certamente
levada do berço, mas depois refinada no
contacto e vivência da sede de ser de S.
Francisco de Assis. Isto levava-o ao trato
cativante com os mais simples e pobres,
criando confiança e esperança. Nele vi
a imagem de um homem e sacerdote de
quem sabia bem aproximarmo-nos, de
quem tinha o dom de abrir caminhos de
paz e de esperança. Foi um sacerdote
que, mesmo depois de dar outro rumo
à sua vida sacerdotal e apostólica com
a sua integração no clero diocesano,
nunca deixou de mostrar e demonstrar
estas «marcas franciscanas» que o sinalavam como, por exemplo, o seu entusiasmo pela causa missionária e pela
expansão evangélica, de forma particular em África. Em suma, foi uma «Fonte
de Alegria»”
Fui colhendo outras impressões sobre
o Padre Frei Albino Portela e, dessas
impressões aqui sublinho o que me
foi ficando na retina, daquilo que ouvi,

crianças que fizeram dele um construtor
de uma Igreja de Pedras vivas na construção deste templo espiritual, que somos nós, pedras vivas.
*O Padre Frei Albino Portela, ao jeito dos
apóstolos, desprendido de tudo, anunciando, com o seu jeito franciscano de
ser, a esperança cristã, foi caminhando
com alegria, na Casa do Senhor para a
Casa do Senhor, ou seja, da Terra para
o Céu, num desprendimento total de
quem não tinha nem cajado, nem pão,
nem alforge, nem dinheiro, nem duas túnicas, ou seja, de quem, tendo tudo, vivia liberto de todas as coisas em busca
do Sumo Bem que era Deus, como se
nada mais importasse senão a presença
de Cristo na Eucaristia que celebrava e
nos irmãos que confessava, aconselhava, assistia e amparava.
Em suma, o padre Frei Albino Portela
assumiu a força do espírito do Evangelho e a dinâmica do sacrifício da Cruz,
incarnando o espírito das Bem-Aventuranças e vestindo-se da oração da Paz
de S. Francisco de Assis.
Frei José Dias de Lima, OFM
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25 anos da «Casa do Bom Samaritano» - Fátima
Há 25 anos que a Casa do Bom Samaritano, obra do Centro Social da Divina
Providência que, por sua vez, é uma
Fundação da Congregação Fraternidade Franciscana da Divina Providência,
procura ser uma parábola viva da Caridade evangélica e uma provocação profética. A Superiora Geral da Congregação, Irmã Maria José Lima, recorda «a
humilde origem desta Obra que nasceu
do nada, como começam todas as obras
de Deus»:
«A Irmã Ana de Jesus Faria de Amorim,
fundadora da Congregação Fraternidade
Franciscana da Divina Providencia, não
era uma teóloga, não tinha grandes conhecimentos bíblicos e académicos. Mas
era uma grande mulher, que sabia o que
queria, uma mulher de vontade forte e férrea em seus projectos, uma mulher determinada e firme, uma crente, uma cristã,
uma franciscana, uma consagrada a Cristo
e à sua Igreja. A sua paixão pelos “pobres
dos pobres”, junto de Nossa Senhora de
Fátima, e a confiança total na Divina Providência, levaram-na a vir para a Cova da
Iria, dedicar-se a acolher e apoiar crianças
abandonadas, em situação de total carência material e moral, e idosos em situação
de desamparo». Assim começou esta Obra
donde germinaram outra obra: a Casa do
Bom Samaritano.
Frei Isidro Lamelas, Assistente Espiritual da Fraternidade Franciscana da Divina
Providência, recorda o contexto e motivações que inspiraram esta obra da Divina
Providência: «Não foi o acaso que quis
que a bênção da primeira Pedra da Casa
do Bom Samaritano ocorresse no dia 04
de Outubro de 1981. Nesse preciso dia, a
Família franciscana inaugurava em Fátima
o VIII Centenário do Nascimento de São
Francisco de Assis. Frei Adelino Pereira
e as Irmãs Franciscanas da Divina Provi-

dência quiseram que nesse mesmo ano se
iniciassem as obras, alimentando a esperança de poderem acolher na nova casa as
Meninas doentes ainda em Outubro do ano
seguinte, data de encerramento do Centenário do Pobrezinho de Assis. A intenção
era a de fazer da Casa do Bom Samaritano
- que ainda esteve para se chamar “Casa

efeméride - «é celebrar e acolher, jubilosamente, a graça das origens e aquela
mística de fraternidade e solidariedade,
que ao largo de oito séculos levou a todos os recantos do mundo o relacionamento carinhoso e fraterno com que São
Francisco acolhia e recomendava que se
acolhessem os enfermos como primeiros
de todos os irmãos. Foi essa mística, essa
extraordinária forma de em cada criatura
ver e sentir um irmão, que impulsionou os
frades de São Francisco e seus colaboradores a serem pioneiros e acérrimos promotores de doutrinas tão modernas como
a dos direitos humanos, da ecologia e da
solidariedade universal e cósmica, bem
como de obras tão humanitárias e cristãs
como hospitais e misericórdias, montepios
e celeiros comuns, sindicatos e associações de mutualidade, de socorro mútuo e
similares».
de São Francisco de Assis” - uma homenagem ao Santo que mais amou os pobres e
os doentes. Esta casa foi, assim, inspirada
pelo exemplo e testemunho evangélico de
São Francisco de Assis, que teve na Irmã
Ana de Jesus uma fiel imitadora em nossos dias. Quis a divina providência que a
celebração dos 25 anos da Casa do Bom
Samaritano coincidisse também com o ano
(2009) em que evocamos oito séculos da
fundação da Ordem e carisma franciscanos. Um carisma profundamente actual,
nomeadamente no que concerne à urgência da renovação de uma autêntica solidariedade evangélica.
A verdadeira solidariedade é, de facto,
sempre um movimento de dois sentidos:
quando alguém se dá, recebe sempre mais.
Primeiro porque ninguém é tão pobre que
não tenha algo para dar, nem tão rico que
não tenha algo a receber; depois, porque,
normalmente, os pobres são muito mais
generosos
no
dar-se ou no
dar, porque nos
dão coisas muito
mais importantes
que os bens materiais. Foi esta
uma das grandes
descobertas de
Francisco de Assis. Ele percebeu
que não bastava
dar esmola ao pobre, era essencial
pôr-se na pele do
pobre, para beber
todos os bens que
provêm da única
fonte de riqueza: Deus Sumo Bem. Com os
pobres ele aprendeu a ver Cristo mais próximo dos homens e com Cristo aprendeu
a ver na pobreza um tesouro e no pobre a
sua presença.
Tudo isto soa a doutrina pouco actual ou
praticável. Mas é a utopia evangélica que

continua a ensaiar-se na Casa do Bom Samaritano. Aos olhos dos valores hoje mais
propagados, “os mais pequeninos” que
moram nesta Casa são as mais pobres dos
pobres, chamam-lhe mesmo “deficientes”.
E, no entanto, todos os
que têm o privilégio de
privar com eles, recebem sempre, e de graça, muito mais do que
aquilo que dão.»

Por tudo isto, e em particular pelo carisma
franciscano assistencial, louvamos, com
as Franciscanas da Divina Providência,
Aquele, que nas Palavras de Francisco, é o
«Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor».
Frei Isidro Lamelas, OFM

Celebrar bodas de prata da Casa do Bom Samaritano em contexto
de VIII Centenário de
fundação da Ordem
- afirma Frei Vítor Melícias, Provincial dos
Franciscanos, em texto comemorativo da

Segundo Encontro franciscano da Europa
Em Santiago de Compostela encontraram-se 1300 jovens franciscanos, vindos de 15
nações europeias, acompanhados por muitos jovens frades, por Ministros Provinciais
da Espanha e de Portugal, pelo Presidente da UFME, Fr. Vítor Melícias, por dois
Definidores gerais e pelo Ministro geral. O Primeiro Encontro aconteceu em Assis,
em 2007. Para o Segundo «Encontro Franciscano Europeu» foi escolhida a cidade
de Santiago de Compostela, na Galiza (Espanha) para tornar conhecido o caminho
de Santiago, uma das peregrinações mais antigas da Europa, hoje a recuperar importância.
Nos primeiros dois dias (9-10 de Agosto), os jovens, em grupos de 250-300 pessoas
e percorreram a pé duas etapas do caminho de Santiago, fazendo uma paragem no
antiquíssimo “Albergue” para os peregrinos, em O Cebreiro. No dia 11 de Agosto,
todos os grupos se reencontraram no “Monte do Gozo”, de onde partiram a pé até
à Catedral de Santiago de Compostela, onde foram acolhidos por danças e músicas
folclóricas. Os dias seguintes foram dedicados ao encontro residencial, com visitas
guiadas, encontros, celebrações, catequeses, entre as quais a muito incisiva pelo
Cardeal de Honduras, Mons. Oscar Rodríguez Maradjaga. Uma jornada inesquecível
foi a celebração penitencial, em Muxia, junto ao Santuário da “Señora de la Barca”
– onde teria desembarcado São Tiago Apóstolo – no Mar do Norte, a que se seguiu
a festa dos jovens. O Encontro foi encerrado na Igreja de S. Francisco, com uma celebração solene, presidida pelo Ministro Geral, que enviou os jovens a testemunhar o
espírito franciscano para, unidos, construirem a Europa de hoje. O lema do Encontro
era: “Bom caminho, boa gente!” e o slogan visível sobre a camisola era “Faze te ver”,
para expressar a necessidade de visibilidade e do testemunho.
FRATERNITAS

Caros Leitores:
Saudações amigas de Paz e Bem!

No mês passado, vivemos mais um Mês dedicado às Missões. Aqui, no Convento de S. Francisco, na Procuradoria Nacional, foi celebrada
uma Missa diária pela intenção dos Zeladores, Associados e Benfeitores da União Missionária Franciscana.
Iniciámos também a Campanha das Bolsas de Estudo para o Ano Escolar 2009 / 2010. Esperamos que, na medida das posses de cada um,
os nossos leitores possam corresponder positivamente. Vamos continuar a trabalhar em prol das «Missões Franciscanas»!
E terminamos com a intenção missionária de Novembro: «Para que os fiéis das diversas religiões, com o testemunho de vida e mediante
um diálogo fraterno, dêem uma clara demonstração de que o nome de Deus é porta-voz de paz».
Frei Vítor Rafael, OFM

