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VARATOJO, EM CLIMA DE MISSÃO…
De 13 a 15 de Novembro, conforme programa
oportunamente elaborado, a Procuradoria da UMF
de Varatojo realizou mais um Retiro, destinado
particularmente aos seus colaboradores, seguindo tradição de várias décadas.
A orientar os trabalhos, que tiveram a presença de cerca
de 3 dezenas de participantes, esteve connosco o Procurador Nacional da “União Missionária Franciscana”,
Fr. Vítor Rafael.
As reflexões tiveram como tema específico o “Ano sacerdotal” que estamos vivendo, apresentando o sacerdócio, tanto ministerial instituído por Cristo, como o
sacerdócio comum aos fiéis, de que todos participam
graças ao baptismo, como um dom de Deus concedido
à Sua Igreja. Tudo isto traz como consequência o empenho na dinâmica missionária, característica desde os
primórdios da Igreja, que deve levar todo o cristão a ir
ao encontro do outro e partilhar a fé que diz professar
em gestos concretos de vida, espalhando a Paz, o Bem
e o Amor.
O Retiro encerrou com o anunciado “Encontro/Convívio”,
que decorreu em ambiente de muita alegria, com a presença de mais de uma centena de pessoas chegadas na
manhã desse domingo, provindas de vários lugares, que
participaram no “Momento de Reflexão”, assim como na
Eucaristia celebrada na igreja conventual, presidida por
D. Adriano Langa, Bispo de Inhambane (Moçambique),
também ele franciscano.
No momento próprio, D. Adriano Langa não deixou de
salientar e agradecer o trabalho desenvolvido por tanta

gente que, embora longe, está em sintonia com a chamada “Igreja missionária” implantada em países distantes e o enriquecimento que a “missão” representa para
uns e para outros.

parado por uma equipa da U.M.F. e servido no refeitório
do Convento. Tudo terminou com o habitual magusto,
saboreando as castanhas, regadinhas com a tradicional
“água-pé”, oferecida por alguns dos participantes.

Após a Eucaristia festiva seguiu-se o almoço/convívio, pre-

Frei M. Castro

HINO DE NATAL
Anjos e pastores,
Com muita alegria
Louvemos o Filho
Da Virgem Maria
Menino tão rico,
Que pobre que estais,
Deitado no feno
E entre animais!
Os filhos dos homens
Em berço doirado,
E Vós, meu Menino,
Em palhas deitado!
Em palhas deitado,
Tão pobre, esquecido,
Filho duma Rosa,
Dum Cravo Nascido.
Lapa gloriosa,
Dos Céus invejada,
Que eles mais formosa,
Mais alumiada.
Nela nasce Deus,
Nela hoje Se encerra
O melhor dos Céus,
O melhor da terra.

TESTEMUNHO MISSIONÁRIO
É com humildade e gratidão que a leiga
missonária, Maria Kowalski, nos resume
em poucas linhas a sua imensa experiência por terras de Moçambique , onde
permaneceu 8 semanas. Ver a felicidade nas pequenas coisas de todos os
dias das comunidadesc que procuram o
amor...
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PROJECTO DE SAÚDE:
O sacerdote e médico, Jesús Galeote Tormo,OFM, faz-nos o relatório das
actividades do Projecto Saúde que desenvolve em Ciang Sean, na Tailândia,
o qual tem sido apoiado pelos responsáveis das missões de Portugal e Espanha ...
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NO PAÍS DAS MONÇÕES
Uma Igreja onde cerca de 1% da população do Bangladesh é cristã é uma
realidade para lá do nosso entendimento. Uma Igreja que vive desafios
e perspectivas. A informação sobre o
Islamismo, num segundo texto, podenos ajudar a olhar para esta Igreja ...
Última página
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EDITORIAL
“Disse-lhes o anjo: não temais, pois
vos anuncio uma grande alegria, que
o será para todo o povo: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Isto
vos servirá de sinal para o identificardes: Encontrareis um Menino envolto em panos e deitado numa manjedoira» (Lucas 2, 10-12).
Todos os anos recordamos o nascimento de Jesus. Mas celebrar o
Natal, para nós cristãos, para além
do ambiente festivo, é acolher o ensinamento que daí nos chega. Os
ensinamentos de Jesus devem ser
por nós imitados, quer nos tenham
sido transmitidos por palavras, quer
pelo exemplo. Do pobre nascimento
de Cristo aprendamos duas coisas: a
amar o Menino de Belém e a tornarmo-nos semelhantes ao Menino de
Belém!
Dêmos ao Menino Jesus o nosso
mais sincero e ardente amor e imitemo-Lo nas virtudes que nos chegam do Presépio: pobreza e humildade. Ao Menino Jesus aplicam-se
as palavras que mais tarde o «Divino
Mestre», quando pôs um menino no
meio dos Apóstolos, disse: «Se não
vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no
reino dos céus».
O Menino Jesus ensina-nos, ao nascer, que não são os bens do mundo
que nos dão a plena felicidade, mas
sim os bens eternos. Foi a obediência a Deus Pai que fez Jesus Cristo
descer do céu e nascer em condições tão humildes. Diante da Sagrada Família contemplemos a Palavra
no Menino que nos foi dado.
Neste Natal obedeçamos a Deus, observemos os mandamentos e procuremos fazer sempre o que Lhe agrada. Por amor a nós, o Salvador sofreu
indigência, frio, desprezo e tudo isto
com a maior paciência.
Por amor a Jesus, lembremos neste Natal os nossos irmãos que mais
precisam, certos de que tudo o que
fazemos a um dos mais pequenos a
Ele o fazemos.
Nas missões ao cuidado dos franciscanos, num trabalho incessante
e inacabado, e muitas vezes em situações de risco, permanecem fiéis
tantos missionários que este Natal
esperam pela nossa oração.
SANTO NATAL!

RETIRO ESPIRITUAL
DA FAMÍLIA FRANCISCANA DA GUINÉ-BISSAU
O ideal cristão é que o crente, apoiado na sua própria responsabilidade e livre determinação, alcance uma disposição habitual
de procura sincera do que agrada a Deus, como forma de vida,
numa intimidade afável e filial com ele, de tal modo que todas
as suas decisões sejam tomadas segundo a vontade de Deus.
Esta disposição, como atitude para agir segundo Deus, costuma
denominar-se espiritual, para indicar que é assumida de modo
digno de um homem espiritual, livre de egoísmos que obscureçam a razão, procurando o que convém mais à glória de Deus e
prestando atenção a todos os factores que podem contribuir para
o discernimento da sua divina vontade.
Neste sentido, olhar a vida
de cada um de nós, franciscanos de diferentes famílias
religiosas, à luz do testemunho de São Francisco de
Assis, um homem que viveu
um processo contínuo de discernimento da afluência de
Deus na sua vida, modelo de
identificação na Igreja e no
mundo, ajuda-nos a aprender e a compreender melhor
o caminho que devemos seguir, capaz de traduzir-se na
fidelidade ao beneplácito de
Deus sobre cada frade, freira
ou leigo, hoje. Com este bom
propósito, realizámos o «Retiro Espiritual» da Família Franciscana na Guiné-Bissau, no Centro de Espiritualidade de N’Dame,
nos dias 13 a 17 de Setembro de 2009.
Com a oração e a reflexão, cada dia foi um dom e as palavras
partilhadas, o conforto nos nossos esforços por «elevar o homem
decaído, para restaurar nele a imagem de Deus, para renovar o
homem, para fazer de todos nós uma só coisa em Cristo, que
se fez o que nós somos a fim de sermos o que Ele é com toda a
perfeição. (…) e brilhe em nós a imagem de Deus, por quem e
para quem fomos criados, de tal modo que somente sejamos reconhecidos por aquele sinal que Ele formou e imprimiu em nós.»
(São Gregório de Nazianzo, bispo).
Procurámos em nós próprios aquela única presença que nos
sossega, Deus, e certamente que no silêncio dos nossos corações se colocou a pergunta - «como havemos nós, Senhor, através da noite escura, de encostar a nossa fronte que não seja ao
vosso peito?». E há sempre um irmão ou uma irmã que serve a
Deus para nos apoiarmos, confiantes, a fim de podermos cantar
a Sua divina glória. Quanta glória nos sorrisos, nas palavras, nos
abraços, com que em todo o tempo somos atendidos no essencial das nossas necessidades! Quanta glória de Quem procede
tanta dádiva, dando vida ao que em nós é bom e protegendo com
solicitude esta vida consagrada, que só é nossa por ser também
do povo a quem servimos! Quanta glória na esperança com que
se unem as nossas almas, fiéis às promessas da Amizade em
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Agora, é tempo de continuar
este «Retiro», encontrando nas
nossas comunidades, fundadas
na Guiné-Bissau, o tempo para
descontrair o corpo, soltar o pensamento em meditação, e ajoelhar a alma em oração. Andar
todo o dia de um lado para o outro rouba-nos aquela sensação
de “eremitas” dentro de nós, de
que tanto precisamos na nossa
vida religiosa. Por isso, há que
evitar exilarmo-nos de nós mesmos, na agitação/dispersão, pois
sabemos que isso nos fará sentir
estranhos na relação connosco
próprios. É certo que apreciamos a convivência humana, no
serviço que prestamos ao povo, mas também necessitamos dos
nossos tempos e dos nossos espaços de “solidão acompanhada”. Aquela solidão que traz à nossa presença os rostos dos que
amamos, os seus sorrisos e as lágrimas choradas por amor de
nós, e sobretudo daquele que contemplamos maravilhados, Jesus Cristo, cuja vida dá sentido aos nossos esforços por viver e
servir bem, e cujo Espírito nos ilumina e fortalece, para que com
as nossas fragilidades não nos percamos na tentação do desânimo. Percebemos que esta solidão, vivida em espírito de oração,
nos conforta, pois assenta na certeza de que não estamos abandonados à ignorância sobre o nosso destino, mas sim acompanhados pela confiança em Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que na sua grande misericórdia nos gerou de novo para
uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada
e indefectível, reservada no Céu para nós (cf 1Pe 1,3-4).
O «Retiro Espiritual» é o tempo de Deus, o chamado “kairós”,
em que nos encontramos com os sentimentos de irmãos entre
irmãos, missionários com missionários. Em verdade, a fraternidade constitui-se pelo nosso sentimento de pertença ao grupo nascido e desenvolvido no reconhecimento da paternidade
divina e, por isso, na consciência de sermos todos irmãos, em
Cristo. A missão é a realização da vontade de Deus discernida
comunitariamente, uns com os outros, acolhida no mistério da
fé, concretizada no serviço quotidiano ao povo, com alegria e
esperança.
Fr. Luís de Oliveira OFM

ESTIMADO Fr. VÍTOR
Votos de Paz e bem.
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Cristo, e transparentes na verdade diante uns dos outros. Quanta glória nestes dias, pois aproximámo-nos uns dos outros com a
alma santificada, erguendo as nossas mãos abertas com generosa disponibilidade, amando-nos fraternamente uns aos outros,
benignos e misericordiosos, dedicados na ajuda mútua, herdeiros de «novo céu e nova terra». Quanta glória nesta experiência
espiritual que nos faz bendizer o dia em que nascemos, pois “que
importa se é tão longe, para nós, a praia aonde temos de chegar,
se sobre nós levarmos constantemente poisada a clara luz do
olhar de Cristo?”.
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Quando me preparava para deixar Varatojo, não pudemos encontrá-lo e ficámos sem saber
se o Fr. Vítor Rafael partiu primeiro que nós. A última vez que
nos cruzamos foi no claustro do
Convento
.
Na impossibilidade de fazê-lo fisicamente, uso este meio para
felicitar a Equipa da União Missionária Franciscana, pelo excelente trabalho que estais levando a cabo. Gostei do encontro
missionário.
Quero também agradecer imenso pela grande ajuda que nos
destes para o projecto da Escola de Mocumbi. Um projecto que,
de facto, vai avante, pois ainda
ontem recebi uma mensagem
que me dava conta de que o Governo praticamente já aprovou
a Escola, embora faltem alguns

pequenos acertos. É um projecto que, embora retomado lentamente vai dar vida a Mocumbi,
precisamente porque a falta de
um Escola Secundária obrigava
a juventude a sair muito cedo
daquele meio. Por isso, MUITO
OBRIGADO pela ajuda!
A Província dos Três Companheiros (resultante da fusão da
Província belga e duas francesas) prometeu fazer alguma
coisa para a compra de uma impressora/policopiadora, também
para Mocumbi, para grandes tiragens de cópias.
Aproveito para me despedir,
pois, amanhã, dia 16, deixo Portugal e é tempo de tornar para
o «campo da batalha«, pois estive um mês e meio fora! Que o
Senhor continue a abençoar o
vosso trabalho e as vossas pessoas. Fraternalmente,
+Adriano Langa, OFM
Bispo de Inhambane
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XI FÓRUM ECUMÉNICO JOVEM NO MONTIJO
O desafio da Reconciliação global
‘Reconciliai-vos!’ – foi o grito de S. Paulo que se tornou o
lema do XI Fórum Ecuménico Jovem, realizado no Centro
Paroquial do Montijo, a 24 de Outubro, com a presença de
150 jovens vindos de todo o país.

Cinco workshops permitiram aos jovens reflectir sobre a
reconciliação com Deus, consigo mesmos, com os outros,
entre as Igrejas e com a criação. Foi um tempo forte de
partilha, de diálogo, de aprofundar conhecimentos, que os
jovens apreciaram muito.

As palavras de Boas Vindas foram do P. Carlos Rosmaninho, Pároco do Montijo, que criou todas as condições
para acolher bem os jovens das Igrejas Católica, Lusitana,
Medotista e Presbiteriana, que organizaram o Fórum.
O P. J. Manuel Pereira de Almeida, Pároco de Santa Isabel
(Lisboa) e Assistente da Comissão Nacional Justiça e Paz,
abordou o tema da Reconciliação a partir do Evangelho
de S. Lucas, pegando na Parábola dos Dois Filhos e na
história de Zaqueu. Valorizou o grande abraço do Pai e o
convite para a festa, salientando a experiência de Zaqueu
que percebeu uma nova forma de viver: a vida que vale é
a que é dada aos outros. Depois, lançou pistas de reflexão
para o trabalho em pequenos grupos.

O ponto alto foi a Celebração Ecuménica de Envio, com a
Cruz, a Bíblia e o Arco-Íris como símbolos de uma reconciliação que é urgente continuar a construir.
O almoço foi partilhado e festivo, iniciando-se a tarde com
um filme sobre o Montijo e as palavras de D. Gilberto Reis,
Bispo Católico de Setúbal (que recordou aos jovens que
é muito mais o que nos une que aquilo que nos separa)
e de D. Sifredo Teixeira, Bispo Metodista e Presidente
do Conselho Português das Igrejas Cristãs,COPIC (que
considerou estes jovens portadores de uma mensagem

O NATAL DE DIMAS
Três Reis Magos, seguindo uma estrela,
procuravam o Rei dos Judeus, recém-nascido algures nas terras de Belém de Judá.
O rei Herodes ficou alarmado e, mandando
chamar secretamente os Magos, pediulhes que, quando encontrassem o Menino,
voltassem à sua presença para lhe indicarem o lugar onde Ele se encontrava, pois
também O queria adorar. Os Magos encontraram o Menino com Maria, Sua Mãe, e
prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe
os seus presentes: ouro, porque era o Rei
Soberano; incenso, porque era Deus Verdadeiro e mirra, porque era homem como
nós, igual a nós em tudo, sujeito à morte
menos ao pecado. Mas depois voltaram às
suas terras por outro caminho, sem passar
por Herodes, avisados por um anjo. Entretanto José, também avisado em sonhos,
tomou o Menino e Maria sua Mãe e pôsse em fuga para o Egipto, escapando ao
diabólico plano de Herodes, que mandou
matar todos os meninos de peito até dois
anos de idade, que tivessem nascido em
Belém e em todo o seu território, conforme
o tempo que havia calculado após o seu
encontro com os Magos. Isto nos conta
Mateus 2,1-18.
Ora, no seu caminho para o Egipto, a
Sagrada Família teve de atravessar um
bosque infestado de ladrões. Entre estes
ladrões estava Dimas, um assassino de
profissão, apesar de estar ainda na flor

de reconciliação, sinal de esperança). O Pastor Salvador,
Presidente da Comissão Executiva da Igreja Presbiteriana,
também deixou uma palavra de incentivo aos jovens. D.
Manuel Felício, em nome da Igreja Católica, enviou uma
mensagem a dar graças a Deus ‘por este importante sinal
de comunhão entre cristãos e comunidades cristãs com
diferentes tradições e experiências de Fé’.

da idade, e cujo pai era o chefe daqueles
malfeitores. Porém, segundo Stº Anselmo,
Dimas conservava no coração alguns sentimentos humanos.
E lá estava Dimas, emboscado, esperando
a ocasião de dar mais um golpe. Vê que se
aproximam uma mulher montada num burrico e com um menino ao colo, conduzidos
por um homem de bastão na mão. Eram
os três fugitivos que, na sua fuga, levavam
os presentes dos magos consigo, e que a
Divina Providência lhes reservara para as
necessidades do tempo de desterro em terras do Nilo. Colocando-se diante da Sagrada Família, Dimas, que se apressava para
espoliar aqueles viajantes, olhou para os
olhos do Menino Jesus e não resistiu à beleza e ternura daquela Criança Divina, que
o chamava à conversão.
A noite era escura e cerrada, mas dos
olhos do Menino de Belém irradiava uma
luz que iluminava as trevas do coração do
jovem salteador, acontecendo ali mesmo
um milagre de Natal. Com efeito, em lugar
de virem os anjos em socorro do Menino
e da sua dilecta Mãe, foi o próprio ladrão
que, não só não despojou aqueles fugitivos
dos presentes que tinham recebido dos
Reis Magos, como ele mesmo deu hospedagem à Sagrada Família na sua caverna
escondida em meio da floresta. Aquele ladrão prodigalizou todas as atenções àque-

Duas novidades marcam a caminhada ecuménica jovem
em Portugal: a abertura do site www.ecumenismojovem.
org e a gravação de um novo CD ecuménico, pronto até ao
fim do ano. O XII FEJ vai realizar-se em 2010.

la família divina e, apesar de ter aparecido
armado até aos dentes, agora estava completamente desarmado perante a ternura
do Menino Deus que a sua dilecta Mãe lhe
colocara no colo. As mãos de um salteador,
manchadas de um passado de violências e
roubos, que agora se desfaziam em mimos
ao tomarem o Redentor. Que maravilha!
No dia seguinte, tendo a Sagrada família
descansado naquela noite, quando Dimas,
ao despedir-se, mais uma vez tomava o
menino nos braços, dedilhando os seus dedos sobres as faces infantis daquele infante e desfiando palavras sem sentido como
quem embala um berço, ouviu da sua doce
Mãe estas palavras:
“Eu te prometo que serás recompensado antes da tua morte pelo bem que nos
fizeste!”
Passaram trinta e três anos e Dimas estava
agora crucificado à direita de Jesus. A sua
vida teve altos e baixos e foi num dos maus
momentos da sua vida que, após alguma
malfeitoria, foi condenado a ser crucificado.
O seu companheiro da má vida, crucificado do lado esquerdo de Jesus, ofendia o
Senhor, apesar do suplício: “Não és Tu o
Cristo? Salva-te a Ti mesmo e a nós”. Mas
Dimas, que ouvira falar tantas vezes de Jesus, repreendeu-o e disse:
“Nem sequer temes a Deus, estando na
mesma condenação? Quanto a nós é de
justiça, estamos pagando pelos nossos actos; mas Ele não fez mal nenhum”
Dimas, reconheceu ali o seu pecado e a
justiça da sua condenação, mas ainda teve

Tony Neves
Equipa Ecuménica Jovem
a coragem de voltar o seu rosto para o Inocente crucificado e acrescentar, num acto
de confiança e entrega:
“Jesus, lembra-te de mim quando estiveres
no Teu Reino”
E Jesus disse-lhe, naquele momento:
“Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no Paraíso!”
Foi então que se abriram de novo os olhos
de Dimas e ele descobriu no olhar daquele,
o mesmo olhar do Menino que acolhera na
sua caverna, quando gozava da força da
sua juventude. Apercebeu-se que acabava
de cumprir-se a promessa daquela Mãe
bendita que agoniava aos pés da Cruz,
promessa a que só o Filho poderia dar
cumprimento. Dimas sentiu enorme alegria,
no meio do seu tormento ao aperceber-se
de que era Ele mesmo, não tinha quaisquer dúvidas, o seu Menino Jesus, que ele
segurara ternamente nos seus braços e
acariciara com tanta ternura, naquela noite escura e fria que o convidara à maldade
mas que fora derrotada pela Luz do Menino
Deus. E, por momentos, a agonia da Senhora Mãe deu lugar a um sorriso, quando
o olhar materno se cruzou com aquele filho
Dimas, no momento do cumprimento daquela divina promessa e o acolheu em seu
coração Imaculado como filho.
Seja este o espírito do Natal! A maldade
não levará a melhor no coração do Homem
e o amor será sempre vencedor em cada
criança que nasce.
Frei José Dias de Lima, OFM

Amigos assinantes
•

Está na altura de renovar a vossa assinatura do «Missões Franciscanas».

Embora contra nossa vontade, vemo-nos forçados a aumentar em 0.50 € (cinquenta cêntimos) o preço da assinatura anual simples a partir de Janeiro 2010. Assim, a
assinatura anual passará a ser, a partir de 2010, de 5,50 € (cinco euros e cinquenta cêntimos). O preço de «assinatura de benfeitor» continua em 10,00 €. Tudo isto se
deve ao facto de, por imposição do Governo, nenhum jornal mensal poderá ter uma assinatura inferior a 5,40 € (que nós arredondamos para 5,50 €). No entanto, se já
fez o seu pagamento para 2010 por apenas 5,00 euros, não se preocupe que ficará actualizado.
Assinatura anual: 5,50 € (de benfeitor: 10,00 €).
Se ainda não o fez, basta preencher o respectivo cheque, assiná-lo e metê-lo dentro do subscrito RSF que acompanha o Jornal de Dezembro, pois não precisa de selo.
O envio de dinheiro (de qualquer importância ou qualidade) é proibido por lei.
Se pretende enviar por Vale de Correio terá que ir à estação dos CTT da sua área e enviar a partir de lá para: Missões Franciscanas – Apartado 1021 – 2041-801 LEIRIA.
Para melhor localização da sua assinatura faça acompanhar o cheque ou vale do correio com o seu número de assinante (o ideal seria enviar também a chamada “folha
de rosto”, que acompanha sempre o Jornal, e onde vem indicado o nome, número de assinante, endereço e indicação do último pagamento). Havendo alguma correcção a
fazer no nome ou endereço, pedimos nos comunique.

•

Quer ser amigo dos Missionários Franciscanos?

Junto de seus familiares e amigos, veja se consegue mais alguns assinantes. Seria um bom presente de Natal, que os Missionários agradecem. Se todos os assinantes
pagassem adiantadamente no princípio do ano a sua assinatura, seria uma maneira de minorar as dívidas do Jornal…
Se pretende pagar por transferência bancária, pode fazê-lo para o seguinte NIB do BPI: 0010 0000 26140490001 17. Depois basta remeter o talão comprovativo da
transacção, não esquecendo a indicação do nº de assinante.
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Testemunho Missionário
É difícil descrever o que vivi durante as 8 semanas em
que estive em Moçambique, nomeadamente Chimoio e
Manica. O que sinto, agora que voltei a Portugal, é uma
profunda humildade, gratidão e saudade.

Aprendi o que é o amor. Para tamanha intensidade de
experiências e vivências que se tem com os jovens, crianças, e idosos com quem nos vamos cruzando no nosso
caminho, a compaixão deixa de ser suficiente e o amor
aparece. E aí a impotência deixa de marcar tanto porque,
na minha humildade, aprendo que o estarmos uns com os
outros, genuinamente, já é uma dádiva. O sentido comunitário é forte e nunca nos sentimos sozinhos. Há sempre
alguém com quem falar, com quem estar. Não são precisas muitas palavras, basta um sorriso.
Houve momentos em que não conseguia ter reacção perante a imensa pobreza com que me deparava mas, no
fim, vejo que as pessoas acabam por ser genuinamente
felizes. São fortes, dignas e com um sentido enorme de
sobrevivência e, perante isto, de aceitação.

A sensação de impotência marcou as minhas primeiras
semanas, perante tudo o que vi e as pessoas que fui conhecendo. Conheci centenas de crianças órfãs (na maioria
os pais foram vítimas de SIDA – estima-se, segundo um
jornal nacional, que existem neste país 380 mil menores
nestas condições) e não houve uma que se lamuriasse ou
se queixasse da sua vida. Em vez disso sorriem, brincam
e dão-nos a mão e o seu carinho. Quando recebem um
pão ou um rebuçado partilham-no connosco. Andamos na
rua e tiramos fotografias às crianças. Elas vão-se juntando
e aparecendo cada vez mais e, no fim, depois de fazerem
uma festa em torno do acontecimento, agradecem-nos.
Brinquei com crianças que, só no fim, descobri que são
órfãs, não têm casa, não vão à escola, e são exploradas
por quem toma conta delas.

Dito isto, e que é tão pouco relativamente a tudo o que
merece ser contado, ouvido e conhecido, agradeço à
D. Laura e D. Aida a sua amizade e apoio incondicionais. Ao Frei Ilídio, de quem me tornei muito amiga, e
ao Frei Lajes, que nos levou a comunidades em Manica, onde encontrámos pessoas que me ajudaram a
ver o mundo de uma outra forma e que nos receberam
de um modo extremamente afável. Ouvimos cânticos
que nos encheram a alma. Conhecemos o Frei Guilherme, pelo qual tenho um profundo respeito e admiração.
Agradeço também à D.Nilza pelos seus cafés, pela
conversa, pelo carinho com que nos recebeu e pelo
apoio que dá às suas meninas e a todos os meninos
da escolinha. À Mana Madalena, uma mulher de garra,
que está à frente do Lar de São Gabriel da Esperança.
Ainda não sou mãe, mas calculo que o que sinto pelos
meninos deste mesmo Lar se aproxima em muito ao
amor que uma mãe sente pelos seus filhos. Custou-me
muito deixá-los.

NOVIDADES
EDITORIAL FRANCISCANA
SÃO FRANCISCO E A ÉTICA GLOBAL
O fenómeno da globalização, enquanto por um lado
oferece enormes possibilidades de comunicação, arrisca-se, por outro lado, a criar particularidades e discriminações. São Francisco de Assis pode ser uma
fonte de inspiração para uma humanidade reconciliada. Nessa ordem de ideias, propomos, como resposta
aos desafios da globalização, uma ética da hospitalidade.
Autor: Martin Carbajo Núnez
141 pp 		
Preço 8,00€
Código:2054.09
HOMILIAS
Ano litúrgico comentado por Joseph Ratzinger
As homilias litúrgicas são o auge do pontificado de
BentoXVI Um assunto pouco comentado e conhecido.
Fala-se da conferência de Ratisbona, do livro Jesus de
Nazaré e das Encíclicas. No entanto, sem as homilias
o magistério do Papa teólogo seria incompreensível.
As homilias são o que de mais genuíno brota da mente
do Papa Bento XVI.
Autor: Bento XVI
214 pp.
Preço: 9,00€
Código:6084/09
AO SERVIÇO DO ALTAR – MANUAL DO ACÓLITO
Um livro útil para todos os que servem ao Altar: acólitos, sacristães, ministros extraordinários da comunhão, zeladoras. A sua leitura também é de muito
interesse para quantos desejem aperfeiçoar os seus
conhecimentos religiosos, particularmente no sector
da liturgia.
Autor: Silva Araújo
134 pp.
Preço 6,19€/6.50€
Código: 9021.09

Agradeço também aos Freis de Maputo que nos receberam tão bem. Ao Frei Vítor por me ter proporcionado esta
experiência e, por fim, à Mª do Céu, minha companheira de viagem. No meio de tanta dificuldade e de tantas
realidades duras com que nos deparámos diariamente,
ainda nos conseguíamos rir e apreciar, em sintonia, as
pequenas e grandes coisas que nos fazem ver que a vida
vale mesmo a pena ser vivida, e da melhor forma que nos
for possível, não menos do que isso. Tiri tesse (Estamos
juntos)!
Maria Kowalski
Leiga Missionária

Irmãs Clarissas em Assembleia
A Assembleia da Federação do
Imaculado Coração de Maria das
Irmãs Clarissas de Portugal esteve reunida no Mosteiro de Nossa
Senhora da Boa Esperança, Montalvo, sob a presidência do Frei
Armindo Carvalho, Assistente
religioso, desde o dia 13 a 17 de
Outubro.
Sob o tema “Vede Irmãs a vossa Vocação” (1Cor. 1,26), cada irmã pôde
testemunhar a grande alegria da
fraternidade e comunhão federal na
vivência do carisma.
Integrada no ano celebrativo da Vocação de Santa Clara, procedeu-se
à eleição da nova Presidente Federal e do seu Conselho: foi eleita a
Irmã Isabel Maria do Espírito Santo.

Ficaram como conselheiras: Irmãs
Maria do Lado de Jesus, Maria Albertina, Maria José Reis Gonçalves e Maria de Fátima do Divino
Coração.
A nova Direcção Federal disponibiliza-se para servir e dinamizar a
Vida claustral clareana dos conventos de Portugal, na fidelidade
ao carisma, atentas aos sinais do
nosso tempo.
A Eucaristia de encerramento foi
presidida pelo Bispo Diocesano,
D. Antonino Eugénio Fernandes
Dias, que exortou as Irmãs à escuta e à contemplação da Palavra
no silêncio.
Irmãs Clarissas
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N A T A L

S E N T I D O

No lugar de Arnadelo, Paróquia de Torgueda, Diocese de
Vila Real, no final de uma Eucaristia, às vésperas do Natal, o Rui Pedro, com os seus seis anitos veio ter comigo,
trazendo na mão uma linda imagem do Menino Jesus do
presépio.
“Sr. padre, trago aqui esta imagem do Menino Jesus para
benzer!”
“Rui, é uma imagem bonita, mas tu és mais bonito!”
“Não, senhor padre, Ele é mais bonito porque é Jesus!”
“Mas tu és um menino vivo, e o que tens nas mãos é apenas uma imagem!”
“Mas é a imagem de Jesus, Senhor padre e, por isso, é
mais bonito do que eu!”
Benzi aquela Imagem de Jesus Menino, enquanto guardei
aquela lição teológica de uma criança que vivia a beleza do
Natal na pureza da sua inocência, segurando com ternura
e cuidado aquela imagem de barro, mais bela do que ele,
porque era a imagem de Jesus.
O Natal é assim mesmo e, por vezes, surpreende-nos
através das crianças e meninos de peito, não fosse o Natal a Festa de Jesus e da sua Mãe Bendita. Recordo, por
exemplo, o caso de uma criança de pouco mais de uma
meia dúzia de anos que se sentou na esquina de um banco
cheio de crianças, numa missa da catequese. Era um rapaz desconhecido, pois ninguém o vira na Igreja até então,
mas era filho do dono de uma fábrica, penso que de fiação.
Parecia desorientado, olhava para todos os lados durante
a missa, enquanto fazia circular a sua boina entre os dedos, como se tudo aquilo lhe fosse estranho e nada tivesse
a ver com ele. Terminada a missa, todas as crianças se
retiraram e a Igreja ficara vazia. Apenas aquela criança se
mantinha ali, na esquina daquele banco:
“Como te chamas meu rapaz?”

“João Pedro…”
“João, nunca te vi na Santa Missa nem na catequese, porque vieste hoje?!”
“Ouvi dizer que os meninos da catequese têm uma mãe
e vim conhecê-la, porque eu não tenho mãe e queria saber se ela me
quer aceitar. Onde está ela?
“Vem então, vou mostrar-te a Mãe, que
também pode ser tua, se quiseres!”
Levei a criança diante da imagem de
Nossa Senhora que se encontrava
na Igreja, uma linda imagem da Mãe
do Céu com o seu Filho nos braços.
“Oh que bonita! É esta a Mãe dos
meninos da catequese?!”
“Sim, João Pedro!”
“Mas será que Ela me vai querer
também?!
“Porque perguntas João Pedro?”
“É que Ela já tem um Menino nos
braços!”
“Sem dúvida que ela te aceita, mas
há uma condição para ela te aceitar…”
“Que condição?! Faço tudo o que Ela quiser, diga-me por
favor!”
“Terás de andar na escola do seu Filho Jesus, aquele Menino que Ela tem nos braços!”
“Onde é essa escola? Quero andar nessa escola…”
“Fala com o teu pai para que te traga à catequese e à Santa
Missa, é essa a escola de Jesus, onde a sua Mãe Bendita
quer ver todos os seus filhinhos pequeninos como tu”
Não sei o que aquele menino disse ao pai, logo que chegou a casa, o que sei é que o seu progenitor o matriculou

Fidelidade a Cristo,
Fidelidade à Missão
A fidelidade à missão evangelizadora de
cada cristão, de cada um de nós, baptizados, com o amor do Espírito Santo, esta
fidelidade a Cristo em pleno exercício do
sacerdócio por Ele instituído no amor, foi
o grande convite e desafio feito a cada um
dos participantes no Retiro/Convívio da
UMF no Convento de Varatojo nos passados dias 13 a 15 de Novembro.

Este Retiro, orientado pelo Frei Vítor Rafael, Procurador da União Missionária
Franciscana em Portugal, contou com a
participação de dezenas de pessoas. As
actividades subordinadas a este Ano Sacerdotal tiveram início no dia 13, sextafeira, com a constante chegada de mais
elementos nos restantes dias, culminando
no dia 15 em clima de festa, numa Eucaristia presidida pelo Bispo de Inhambane,
D. Adriano Langa, de passagem por Portugal, partilhando a sua experiência pelo
mundo e frisando a importância e a beleza
das Missões Franciscanas.
Por ocasião do 150.º aniversário do «dies
natalis» de João Maria Vianney, o Santo
Patrono dos sacerdotes do mundo, o Papa
Bento XVI declarou neste ano um tempo
especialmente dedicado à reflexão sobre o
dom do sacerdócio, dom do amor de Deus.
Sacerdócio instituído por Jesus Cristo, ministerial; e o sacerdócio comum dos fiéis,
do qual todos fazemos parte pelo baptis-

mo, através do intenso amor de Deus.
É esta comunhão com Deus, na fé e na
esperança, que faz de cada um de nós
potenciais evangelizadores; que faz também de nós sacerdotes, em comunhão
com Deus e a Igreja, nesta perspectiva
missionária. Pois quem se deixa habitar
por Deus não O pode reter para si. Quem
deixa Deus germinar no coração não pode
reter esse jardim para si. Tem de partir,
tem de fazer caminho ao encontro dos
outros e partilhar esta beleza imensa
que é o Amor, a Paz, o Bem.
A missão é esta. Partir: ir ao encontro.
Ao encontro para amar. Amar em Cristo,
todos sem excepção. Missão aqui. Missão em África. Missão em todos os continentes. Porque onde estamos e para
onde vamos esse é o nosso lugar de
missão. Cristo quer e desafia-nos precisamente a santificarmos em Seu nome
todos os lugares e todas as pessoas.
Sermos fiéis ao nosso sacerdócio, no baptismo, é sermos fiéis a esta missão, à própria Missão: evangelizar. Amar. Partilhar
a Paz e o Bem com as nossas mãos, os
nossos pés, a nossa boca, o nosso olhar,
a nossa presença, a nossa doação, a nossa entrega, a nossa oração.
Jesus Cristo pede-nos esta fidelidade:
espera que O encontremos em cada rosto, em cada olhar e coração que precisar
de nós.
Estas foram as mensagens que ficaram a
germinar deste Retiro, num encontro cheio
de alegria pelo reencontro de muitos, pelos momentos vividos, em reflexão e oração, no convívio e na partilha. Ousemos
agora partir ao encontro para amar. Ousemos ser testemunhas deste sacerdócio,
comunhão de amor de Deus. Paz e Bem!
Carlos Morais

na catequese, passou a acompanhá-lo à Santa Missa e,
numa conversa casual, por altura da festa de Natal da catequese, acabou por desabafar:
“Perder a minha esposa no momento em que deu à luz o
meu filho revoltou-me e questionou a minha fé. Cada Natal
não era mais do que uma festa que me fazia lembrar uma
vida que morreu na minha esposa enquanto outra nascia
no meu filho, mas este Natal será diferente. Se o meu miúdo descobriu
em Nossa Senhora o sonho de ter
descoberto uma mãe, porque outra
companheira eu não quis depois da
morte prematura da minha esposa,
quem sou eu para lhe matar o sonho e a ilusão? Sim, afinal o Natal
acontece no sonho de uma criança.
Afinal está acontecendo na ilusão
do meu filho, e nunca o vi tão feliz
como agora. Enfim, só gostaria que
a minha certeza fosse do tamanho
da sua ilusão, da medida exacta do
seu sonho”.
Não sei também se aquele pai algum dia acreditou na Virgem Maria
e no mistério do Natal, o que sei é
que, pela primeira vez ele viu o seu filho verdadeiramente
feliz e simplesmente porque aquele menino alimentou um
sonho: ter uma Mãe que não morre com o tempo, uma
Mãe que também alimentou e alimenta o sonho de todo
aquele que crê num Pai Bondoso que nos deu, em Maria,
uma família de filhos e filhos muito amados e, em Jesus,
uma família de irmãos. É este o verdadeiro significado do
Natal, foi esta a razão do Sim de Maria, será sempre esta
a razão da Incarnação de Jesus e da beleza incomparável
do presépio, será sempre este o Natal sentido no nosso
coração de criança.
Frei José Dias de Lima, OFM

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).

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).

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

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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PROJECTO DE SAÚDE: TAILÂNDIA
Recebemos do missionário Franciscano, sacerdote e médico, a trabalhar em
Chiang Saen, no norte da Tailândia, esta carta de agradecimento e também de
esclarecimento do modo como procurou empregar a ajuda, embora pequena,
enviada pelos responsáveis das missões de Portugal e Espanha. Assim apresentamos na íntegra o que nos enviou. Certos que continua a precisar de ajuda, enviá-la-emos, se nos chegar.
1.Relatório de Actividades do Projecto de Saúde

Em primeiro lugar, agradeço ao Secretariado Inter-provincial da Evangelização Missionária de Espanha e Portugal o apoio para a realização deste ‘Projecto de Saúde’, que
estamos aqui a desenvolver no meio de uma população maioritariamente não cristã.
Graças aos 3 000 € já recebidos, vão-se fazendo muitas pequenas coisas em favor desta população, agora que estamos a iniciar aqui no norte da Tailândia uma nova missão
franciscana, acolhendo o pedido do Padre Peter Wiboon Likhitham para trabalharmos
na Paróquia de Chiang Saen, Província de Chiang Rai, colaborando como missionário e
médico, no atendimento de cuidados básicos de saúde e medicamentos às comunidades
locais e população migrante.
No dia 4 de Junho de 2009 iniciámos esta nova missão. Nas primeiras semanas vivi no
Centro Paroquial, até à instalação na casa que serve de posto de atendimento e consultório médico. As visitas aos bairros e comunidades, foram-me pondo em contacto com
muitas situações que não contava encontrar. Pessoas a viver muito abaixo da pobreza,
verdadeiramente marginalizadas e muito longe dos direitos humanos: é a população dos
lugares dispersos nas montanhas, mas em especial aqueles que vêm do Laos e de Myanmar, onde muitos deles, ao viverem de forma ilegal, não têm direito a receber cuidados
de saúde por parte do governo tailandês, e se recebem cuidados de saúde é no sector
privado, na grande maioria das vezes fora do seu alcance económico.
A população cristã católica é uma minoria nesta zona, pelo que a colaboração e a atenção
médica, especialmente à população migrante e aos povos nativos, mediante um serviço
gratuito para os mais pobres e desfavorecidos, é um sinal de solidariedade e de compaixão cristã, em sintonia com a história missionária da Igreja Católica na Tailândia, que
desde o seu início ajudou o país na educação e na saúde mediante a criação de escolas
e hospitais.

2.Realização dos Objectivos e Meios do Projecto

a.Objectivos
1.Os cuidados médicos gratuitos têm-se dirigido especialmente às famílias e às populações mais afastadas das comunidades nativas de Akha, Lisu Yao, Hmong e Karen,
muitas das quais são imigrantes do Laos e de Myanmar, com uma pequena equipa móvel
de prestação de cuidados de saúde primários e a disponibilização de medicamentos básicos. Para isto conto com
um colaborador católico de
etnia Akha que veio para
Myanmar e que conhece
as línguas locais, sendo
não só um bom intérprete
que facilita o meu acesso
às famílias e comunidades
da zona, mas sentindo-se
também ele próprio em
missão de diálogo e de solidariedade.
2.Este projecto tem-nos
permitido colaborar com
famílias de diferentes credos religiosos, (budistas,

religiões tradicionais e diferentes igrejas cristãs) e
ter uma relação aberta e
uma ajuda eficaz nas suas
necessidades.
3.A colaboração com o
Padre Rangsang, da paróquia de Chiang Khong
(zona da fronteira internacional com o Laos) pôsme em contacto com os
Animadores cristãos das
comunidades do norte
do Laos. Isso permite-me
colaborar com eles na formação das Comunidades
Eclesiais de Base, introduzindo temas de educação para a saúde e prevenção da doença
e elevando o nível de educação sanitária nas famílias.
4.Participei num Congresso organizado pelas Conferências Episcopais do Sul da Ásia
sobre a evangelização das populações indígenas, realizado no Centro dos Padres Redentoristas em Pattaya, no mês de Julho de 2009.
5.Está entre os nossos objectivos ajudar pessoas inválidas e doentes idosos de escassos
recursos materiais com ajuda alimentar.

3.Necessidades materiais e pessoais:
1.Para a equipa móvel de saúde e visita às comunidades, dispomos de uma mota como
meio de transporte, o que diminui os gastos em gasolina e manutenção.
2.Adquirimos medicamentos básicos e de farmácia. Os instrumentos médicos não foi
preciso comprar, por já dispormos deles.
3.O pessoal voluntário nas comunidades colabora em tudo o que é necessário e, geralmente, oferecem-nos a alimentação. Os gastos com pessoal são uma pequena gratificação para assegurar a continuidade do projecto.
4.Para a educação comunitária de saúde temos necessidade de dispor de um projector,
uma vez que já dispomos dos restantes elementos.

4.Financiamento a ajuda recebida: A ajuda recebida foi aplicada da seguinte
forma:

Ao câmbio do dia 8 de Junho de 2009: 1Euro = 46,89 Bath

Agradeço ao Secretariado da Evangelização Missionária Franciscana de Espanha e Portugal (União Missionaria Franciscana) pela generosa colaboração com este projecto de
cuidados médicos básicos nas comunidades de Chiang Saen, no início desta nova presença missionária franciscana no norte da Tailândia.
Envio-vos uma calorosa saudação fraterna com os meus votos de Paz e Bem.
Jesús Galeote Tormo, OFM
Missionário Franciscano na Tailândia

Responsáv e i s d a U M F r e ú n e m - s e e m L e i r i a

No passado dia 9 de Novembro, reuniram-se em Leiria, na sede da Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana (UMF), os responsáveis locais
das diversas fraternidades franciscanas
e outros membros do sector da Evangelização Missionária.
No inicio da reunião procedeu-se à
bênção da Bandeira da UMF há muito
esperada como símbolo desta associação de fiéis que trabalham em prol
das «Missões Franciscanas».
O Padre provincial, Frei Vítor Melícias,
deu as boas vindas aos presentes e a
Reunião prosseguiu sob a orientação
do Procurador Nacional, Fr. Vítor Rafael.
Foram abordados assuntos relacionados com a vitalidade das procuradorias locais. O Procurador Nacional
sublinhou a importância de continuar

o apoio que a Procuradoria Nacional
tem vindo a dar aos diversos centros. Também uma maior inter-ajuda
entre as várias procuradorias poderá
animar mais este sector das Missões
Franciscanas. Muitos colaboradores,
Zeladores e Zeladoras, pedem a nossa comparência nas paróquias para
animar os cristãos a tomarem consciência da necessidade da Missão.
Ainda foram dadas algumas ideias
para melhorar as publicações das
agendas e dos calendários e de outro
material de animação missionária.

Quanto ao Jornal «Missões Franciscanas», os presentes foram unânimes
em apreciar positivamente o papel
que ele desempenha na divulgação
da actividade missionária dos Franciscanos portugueses e da Ordem em
Geral.
MF

Acto de benção da Bandeira da UMF pelo Frei Vítor Melícias



Dezembro - 2009

TODOS FORMAMOS
UM SÓ CORPO EM CRISTO JESUS
A humanidade vive uma
crise
moral
cada vez mais
estruturada,
provocada
pela
cobiça
pelo vil metal
(o dinheiro),
de que todos
pretendem
apropriar-se.
Por causa da
cobiça
pelo
Mário Carapinha
fruto proibido,
afastou Deus
Adão e Eva do Paraíso! Logo, para
nosso bem, urge pôr fim a esta inumana pretensão, criando-se uma situação condizente com as exigências
dos direitos humanos e plenamente
respeitadora dos mesmos. Os responsáveis políticos terão de criar uma lei
que moralize os cobiçosos na convivência com o dinheiro, curando-os da
sua obstinação pelo mesmo, o que só
acarreta invejas e arrelias, de forma
que as pessoas não se deixem seduzir
por ele, passando a tudo fazer para
que todos disponhamos de condições
de vida que respeitem os direitos humanos de cada um. Para isso será necessário que todos tenhamos acesso
às grandes mudanças que vão acontecendo no mundo, de modo a afastar
definitivamente do seio da sociedade
quaisquer formas de dissensões, e que
todos sejamos implicados na construção de um novo mundo de felicidade e
paz definitivas em todo o mundo.
Para tanto, uma das decisões a tomar
pelos responsáveis políticos é a da
relação dos homens com o dinheiro,
um processo que dispense o vil metal, apelando à boa fé de todos. Será
preciso estabelecer uma lei que imponha o auxílio aos países pobres para
evitar as emigrações exageradas, que
provocam não só a redução do seu de-
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senvolvi-mento, como a sua desertificação. O valor do que fazemos deve
deixar de ser medido por um montante
em Euros, mas pelo facto de estarmos em contacto com a comunidade
humana inteira. Será assim possível,
explicitamente, darmos valor à solidariedade, o que pode conduzir a boas
relações políticas, culturais, económicas, profissionais, etc. Forçado pela
crise actual, Bento XVI abordou estes
problemas, na sua recente encíclica,
pelas questões de transparência, honestidade, seriedade, o que nos tocou
a todos. É um apelo à consciência,
um apelo à modificação da sociedade,
onde reinam os poderosos egoístas.
Nesta época difícil em que a crise
se instalou no seio das nossas famílias, nas empresas, na política, na
educação, a Igreja tem a sua palavra de esperança e sinais concretos
a apresentar-nos. A Igreja somos nós
todos, por isso devemos esperar dos
outros o que a Igreja espera de nós:
acabarmos com ódios, vinganças, retaliações, mentiras, cobiça, etc. Para
sermos testemunhos de Cristo, temos
de nos considerar testemunhos da sociedade, cujo coração está batendo ao
ritmo da crise, mas que terá de passar
a bater ao ritmo do coração benéfico
de Deus. Todo o ser humano que vem
ao mundo é filho de Deus. Assim como
milhões de células formam o corpo
humano, também nós, os milhões de
seres humanos, somos as células vivas do corpo da humanidade. Fazendo
mal a um irmão nosso é o mesmo que
fazermos mal a uma parte do nosso
corpo universal. Em conclusão: se esperamos tempos de paz e felicidade,
temos de tratar os outros do mesmo
modo que queremos ser tratados. Só
assim chegaremos ao alcance do preceito de Cristo: “todos formamos um
só corpo”, acabando-se com as guerras, fome, ódios, cobiça, invejas, etc.,
para bem de todos nós.

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

FESTA DAS MISSÕES NA MADEIRA
Realizou-se no passado dia 25 de
Outubro a Festa das Missões Franciscanas, no Mosteiro de Santa Clara, Funchal. Esta festa iniciou-se
com a habitual abertura da Exposição Missionária, pelas 10 horas.
Apresentava para venda os mais
variados artigos, de onde se destacavam os bonitos bordados da Madeira. Este trabalho, preparado ao
longo do ano, tem contado com a
dedicação e entusiasmo da Ir. Bernardina (FMM) e de outras pessoas que colaboram, nomeadamente
várias irmãs da Ordem Franciscana
Secular do Porto da Cruz.

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

Às 11 horas, o Fr. Vítor Rafael,
Procurador Nacional da UMF, falou
sobre as Missões, realçando o contributo e o papel dos leigos como
“testemunho e serviço”. Recordou
ainda que a UMF procura “ajudar os
cristãos a descobrir e realizar a sua
vocação missionária, levando-os a
viver em comunhão com os povos
mais carenciados e a promover a
evangelização”.
Às 12h e 30m. celebrou-se a Eucaristia, na Igreja do Mosteiro,
que foi animada pelas Irmãs da
OFS de Santa Cecília, em Câmara
de Lobos.

Seguiu-se o almoço partilhado no
claustro do mosteiro.
A partir das 14h. e 45m. deu-se início ao espaço recreativo. Este contou com a presença de vários artistas e grupos convidados que, de
forma gratuita, contribuíram para
a animação da festa. Realçamos a
actuação dos “Amantes da Música”,
grupo de cariz popular, e dos comediantes do grupo “Só Rir” que, com
o seu bom humor, arrancaram gargalhadas de boa disposição.
Procedeu-se ainda ao Sorteio das
Rifas, dinamizado com
a colaboração do Fr.
Marques de
Castro e da
Ir. Bernardina.
Não
podemos
deixar
de
agradecer
o apoio e
a presença
das zeladoras e associados das
missões,
bem como
dos grupos convidados. Sem esquecer, evidentemente, o trabalho
e a dedicação incansável das Imãs
Missionárias de Maria, na pessoa da
Irmã Bernardina Carvalho.
Na semana seguinte, Fr. Vítor e Fr.
Marques de Castro, acompanhados
por Fr. José Borges, Procurador Regional das Missões, visitaram algumas paróquias, tendo celebrado a
Eucaristia e falado sobre as missões
em jeito de gratidão pelo trabalho
missionário realizado ao longo do
ano. A todos o nosso bem haja!
Fr. José de Jesus Borges, OFM.
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O “Missões Franciscanas”
deseja a todos
os seus assinantes, amigos e benfeitores
um Santo Natal de 2009 e
um Ano Novo de 2010
com as bençãos do Senhor
CORÃO,
LIVRO SAGRADO DO ISLÃO

Apresentamos, pela segunda vez, mais algumas informações que procurámos recolher sobre o Islão. Religião seguida por muitos crentes que vêem nela um caminho para
a sua salvação.
O Corão ou Alcorão é o livro sagrado do Islão. Nele são
recolhidas as palavras de Alá, comunicadas a Maomé
pelo arcanjo Gabriel como mediador. O Corão não é um
livro inspirado mas a própria «palavra de Deus» ditada a
Maomé. A palavra Corão significa leitura, proclamação. O
Corão é formado por 114 suras ou capítulos e tem 6.236
versículos em «língua árabe clara» (Corão 16,103). Os capítulos são ordenados do maior para o menor, excepto a
primeira sura que é uma súplica a Alá e as duas últimas,
que são, de acordo com os muçulmanos, fórmulas mágicas para proteger o texto sagrado do Corão.
As suras ou capítulos não são apresentados com uma ordem. Tratam de muitos temas que, inclusive, fazem refe-

rência a acontecimentos do Antigo Testamento da Bíblia. O
Corão foi impresso pela primeira vez na Europa no século
XVI, e em terras muçulmanas, no ano 1787. Em 1923 o rei
Fuad I fixou no Cairo o Corão actual
para o mundo islâmico. A tradição
islâmica não aprova a tradução do
Corão para outras línguas já que,
segundo eles, isto faz perder o misterioso que lhe dá a língua árabe.
Recitar a «shahada» é uma das
obrigações que todo o muçulmano tem de cumprir. Além dela,
eles devem fazer as preces de
manhã, ao meio-dia, ao anoitecer
e pela noite; dar esmola; viver o
Ramadão, isto é, o jejum anual,
no qual eles não devem comer,
nem beber, nem fumar, desde o amanhecer até o ocaso; e a peregrinação a Meca, que deve ser feita por
todo muçulmano que tenha boa saúde e meios económicos, pelo menos uma vez na vida.

A religião aparece assim como um dever de todos e, embora parecendo que a margem de manobra é estreita, o crente
sente-se chamado a viver uma grande aventura religiosa,
à imitação do Profeta Maomé, encontrando nele
«um modelo perfeito» (Corão 33,21).
Os muçulmanos têm uma lei chamada Sharia.
Em muitos países árabes a Sharia foi institucionalizada como a única lei exclusiva que rege a
vida dos habitantes e dos visitantes desse lugar. A palavra Sharia significa o caminho ou a
rua. Portanto, os muçulmanos crêem que ela é
o caminho que se deve percorrer para fazer a
vontade de Alá (Deus). A Sharia tem a sua base
no Corão. Para as coisas que não vêm indicadas no livro sagrado, eles dispõem da Sunna ou
tradição, que vê o que deve fazer cada muçulmano nos actos não previstos no Corão. A lei
é administrada pelos teólogos do Islão, em especial nos
países que adoptaram a Sharia (lei de Deus) como lei. (Cfr.
Dicionário de Missiologia, P U U, EDB, 1993).
MF

NO PAÍS DAS MONÇÕES

DESAFIOS, PERSPECTIVAS E CENÁRIOS DA IGREJA NO BANGLADESH
São poucos os cristãos no Bangladesh, menos de 1% da população. E é extremamente reduzido também o número das
conversões que, havendo, em
geral acontecem entre as populações mais humildes das aldeias: os membros das tribos,
os sem casta e os das baixas
castas hindus. Um quadro que,
numa primeira leitura superficial,
se pode mostrar sem interesse.
No entanto, as Igrejas cristãs são
bem visíveis e gozam de grande
fama: são consideradas válidas
para o desenvolvimento daqueles povos. Graças à actividade
e ao empenho quotidiano dos
missionários, os princípios e os
valores evangélicos difundem-se
espontaneamente entre o povo,
causando profundas mudanças
nos costumes e nos modos de
vida

gelização dos hindus Khotryo
e dos Hazra, onde geralmente
os homens são pescadores e
as mulheres trabalham ‘a dias’.
“A população total da diocese
– continua o senhor Bispo – é
de cerca de 20 milhões, com
45.000 baptizados, espalhados por 600 aldeias e 14 paróquias”.Todavia, a actividade
missionária não está presente
em todo o território da diocese: há vastas áreas, sobretudo rurais, ainda sem nenhuma
presença cristã institucional,
havendo, no entanto, algumas
famílias dispersas.

baptizados e aos cerca de 8 a 10
mil catecúmenos que se preparam para o baptismo, dispersos
pelas mais de 600 aldeias.
Na diocese de Dinajpur o Bispo
D. Moisés dispõe de 60 Irmãs
e 56 catequistas assalariados,
incluindo também as Irmãs que
trabalham na catequese a tempo
inteiro. E ainda cerca de 500 a
600 animadores que moram nas
aldeias e aí presidem à oração
das comunidades, enquanto os
catequistas visitam as povoações cristãs e não cristãs, num
trabalho de evangelização.

Como é que a Igreja local desempenha a sua missão entre o povo
do Bangladesh?
Como anuncia Cristo?
Vejamos o caso da Diocese de
Dinajpur, fundada pelos Missionários do PIME (Pontifício
Instituto para as Missões Estrangeiras) no ano de 1927.
Uma diocese “em pleno desenvolvimento e com grandes
perspectivas e também com
enormes desafios diante de si”,
explica o bispo Dom Moisés
Costa, há 13 anos em Dinajpur. Há conversões, mas isso
não nos deve iludir. A diocese
de Dinajpur cresceu sobretudo
entre os povos das tribos, com
algumas tentativas de evan-

Também grandes cidades como
Rangpur, Lalmonirhat, Gaibandha, com dezenas de milhares
de habitantes, não têm ainda
nenhuma capela, escola católica
ou convento. Toda a parte oriental da diocese, com cerca de 10
milhões de habitantes, está totalmente a descoberto e o senhor
Bispo deseja muito enviar alguém
para começar algum trabalho,
sentindo-se impotente, porque
os padres e catequistas de que
dispõe não conseguem nem sequer assistir aos 45.000 católicos

Um dos problemas que a Igreja
no Bangladesh tem ainda que
enfrentar e resolver é o dos catequistas, porque ainda não existe uma estrutura nacional para a
sua formação.
Nos últimos tempos abriu-se no
sudoeste do Banglandesh, na
fronteira com a Birmania e a Índia, um novo campo de missão
entre os povos das tribos que
se estão a converter. Trata-se
de uma região montanhosa, habitada na sua maioria por várias

etnias tribais. Aqui está mesmo
a nascer a Igreja, porque até há
poucos anos toda esta região
era uma só paróquia com cerca
de cem cristãos e agora a diocese de Chittagong já tem cinco
paróquias e em breve terá uma
sexta, só com pessoas daquela
zona, porque os de fora não podem para lá ir. Convertem-se ao
cristianismo tribos inteiras, como
‘os marna’ e ‘os tripura’, que até
agora não tinham descoberto a
Igreja católica.
Por isto, a percentagem dos católicos tribais ultrapassou os 50 %
dos fiéis do Bangladesh. Convertem-se facilmente ao cristianismo porque os seus chefes compreendem que no cristianismo
está o seu futuro, a sua religião
tradicional já não tem expressão
no mundo moderno.
O meio principal que origina as
conversões é a escola. Um dos
problemas mais graves dos povos em vias de desenvolvimento é a educação das crianças e
dos rapazes e, sobretudo, das
raparigas. Nos países muçulmanos, de facto, são pouquíssimas as que vão à escola. No
Bangladesh, os analfabetos representam 59% da população
(segundo uma estatística oficial
de 2003), mas a percentagem é
muito mais elevada entre as mulheres que entre os homens.
Um inquérito recente, feito pelo
governo, avalia em 49% o número das crianças que não concluem o quinto ano de escolaridade. E entre as que completam
o primeiro ciclo de escolaridade,

60% não sabem ler, escrever
nem fazer contas. Não sabem ler
os títulos dos jornais em língua
local - 69%, não sabem fazer um
cálculo matemático elementar
- 87%, nem redigir uma breve
composição - 72%.
Há muitas escolas no Bangladesh e os pais sabem da importância de enviar os seus
filhos à escola, por isso o governo promete concertar os
seus esforços na construção
de escolas e na qualidade do
ensino, mas não consegue responder às reais necessidades
nem assegurar o seu normal
funcionamento
Entre os povos tribais a situação
é ainda pior: as escolas que têm
são muito pobres, porque o governo quer acabar com as tribos. Os
professores são do Bangladesh e
não falam as lingas das tribos locais, ganham pouco e vivem longe do seu ambiente cultural.
As escolas cristãs são muito
procuradas pelas populações:
são gratuitas, recebem também
meninas e servem uma refeição
aos mais pequeninos. Muitas vezes, os directores dos Institutos
Religiosos não podem aceitar todos os pedidos de inscrição. “90
a 95 % das crianças cristãs vão
à escola – diz o padre Franco
Cagnasso, missionário do Pime
–, graças ao empenho da Igreja que construiu muitas escolas.
Esta é uma ajuda decisiva que a
Igreja dá às tribos locais”.
Texto: Pe. Piero Gheddo
Tradução: Pe. Álvaro Silva

