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«SE QUISERES CULTIVAR A PAZ, PRESERVA A CRIAÇÃO»
Foi este o Título que o Papa Bento XVI deu à sua mensagem para o «Dia
Mundial da Paz», que celebrámos no passado dia 1 de Janeiro deste ano
de 2010. Bento XVI pede respeito pela criação porque ela é o princípio e
o fundamento de todas as obras de Deus. Apresentamos alguns excertos da sua mensagem.

ambiental e até económico. (…) Deve-se
educar cada vez mais para se construir a
paz a partir de opções clarividentes a nível
pessoal, familiar, comunitário e político. Todos somos responsáveis pela protecção e
cuidado da criação».

mas antes favorecida, de maneira que se
desenvolva e vá amadurecendo até encontrar expressão adequada em programas e
iniciativas concretas”».

«A Igreja tem a sua parte de responsabilidade pela criação e sente que a deve exercer também em âmbito público, para defender a terra, a água e o ar, dádivas feitas
por Deus Criador a todos, e antes de tudo
para proteger o homem contra o perigo da
destruição de si mesmo».

«Por ocasião do início do Ano Novo, desejo expressar os mais ardentes votos de
paz a todas as comunidades cristãs, aos
responsáveis das nações, aos homens e
mulheres de boa vontade do mundo inteiro.
Para este XLIII Dia Mundial da Paz, escolhi
o tema: Se quiseres cultivar a paz, preserva
a criação. O respeito pela criação revestese de grande importância, designadamente
porque «a criação é o princípio e o fundamento de todas as obras de Deus» e a sua
salvaguarda torna-se hoje essencial para a
convivência pacífica da humanidade. (…)
Por isso, é indispensável que a humanidade renove e reforce “aquela aliança entre
ser humano e ambiente que deve ser espelho do amor criador de Deus, de Quem provimos e para Quem estamos a caminho”».
«Na encíclica Caritas in veritate, pus em
realce que o desenvolvimento humano integral está intimamente ligado com os deveres que nascem da relação do homem
com o ambiente natural, considerado como
uma dádiva de Deus para todos, cuja utilização comporta uma responsabilidade
comum para com a humanidade inteira,
especialmente os pobres e as gerações futuras. Assinalei também que corre o risco
de atenuar-se, nas consciências, a noção
da responsabilidade, quando a natureza
e sobretudo o ser humano são considerados simplesmente como fruto do acaso ou
do determinismo evolutivo. Pelo contrário,
conceber a criação como dádiva de Deus
à humanidade ajuda-nos a compreender a
vocação e o valor do homem».

«Há vinte anos, ao dedicar a Mensagem
do Dia Mundial da Paz ao tema Paz com
Deus criador, paz com toda a criação, o
Papa João Paulo II chamava a atenção
para a relação que nós, enquanto criaturas
de Deus, temos com o universo que nos
circunda. «Observa-se nos nossos dias
– escrevia ele – uma consciência crescente de que a paz mundial está ameaçada
(…) também pela falta do respeito devido à
natureza». E acrescentava que esta consciência ecológica “não deve ser reprimida

«Embora evitando intervir sobre soluções
técnicas específicas, a Igreja, «perita em
humanidade», tem a peito chamar vigorosamente a atenção para a relação entre
o Criador, o ser humano e a criação. Em
1990, João Paulo II falava de «crise ecológica» e, realçando o carácter prevalecentemente ético de que a mesma se revestia,
indicava «a urgente necessidade moral
de uma nova solidariedade». Hoje, com
o proliferar de manifestações duma crise
que seria irresponsável não tomar em séria consideração, tal apelo aparece ainda
mais premente. Pode-se porventura ficar
indiferente perante as problemáticas que
derivam de fenómenos como as alterações
climáticas, a desertificação, a deterioração e a perda de produtividade de vastas
áreas agrícolas, a poluição dos rios e dos
lençóis de água, a perda da biodiversidade, o aumento de calamidades naturais, o
desflorestamento das áreas equatoriais e
tropicais?»
«Entretanto tenha-se na devida conta que
não se pode avaliar a crise ecológica prescindindo das questões relacionadas com
ela, nomeadamente o próprio conceito de
desenvolvimento e a visão do homem e
das suas relações com os seus semelhantes e com a criação. Por isso, é decisão
sensata realizar uma revisão profunda e
clarividente do modelo de desenvolvimento e também reflectir
sobre o sentido da
economia e dos seus
objectivos, para corrigir as suas disfunções
e deturpações. Exigeo o estado de saúde
ecológica da terra;
reclama-o também
e sobretudo a crise
cultural e moral do
homem, cujos sintomas há muito tempo
que se manifestam
por toda a parte».
«Porventura não é
verdade que, na origem daquela que em sentido cósmico
chamamos «natureza», há «um desígnio
de amor e de verdade»? O mundo «não
é fruto duma qualquer necessidade, dum
destino cego ou do acaso, (…) procede da
vontade livre de Deus, que quis fazer as
criaturas participantes do seu Ser, da sua
sabedoria e da sua bondade» (…) Tudo o
que existe pertence a Deus, que o confiou
aos homens, mas não à sua arbitrária disposição».
«Infelizmente temos de constatar que um

grande número de pessoas, em vários países e regiões da terra, experimenta dificuldades cada vez maiores, porque muitos se
descuidam ou se recusam a exercer sobre
o ambiente um governo responsável. (…)
Compete à comunidade internacional e
aos governos nacionais dar os justos sinais
para contrastar de modo eficaz, no uso do
ambiente, as modalidades que resultem
danosas para o mesmo».
«Na realidade, é urgente a obtenção de
uma leal solidariedade entre as gerações.
Os custos resultantes do uso dos recursos ambientais comuns não podem ficar
a cargo das gerações futuras. «Herdeiros
das gerações passadas e beneficiários
do trabalho dos nossos contemporâneos,
temos obrigações para com todos, e não
podemos desinteressar-nos dos que virão
depois de nós aumentar o círculo da família
humana. A solidariedade universal é para
nós não só um facto e um benefício, mas
também um dever».
«A fim de guiar a humanidade para uma
gestão globalmente sustentável do ambiente e dos recursos da terra, o homem é
chamado a concentrar a sua inteligência no
campo da pesquisa científica e tecnológica e na aplicação das descobertas que daí
derivam. A «nova solidariedade», que João
Paulo II propôs na Mensagem para o Dia
Mundial da Paz de 1990,e a «solidariedade
global», a que eu mesmo fiz apelo na Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2009,
apresentam-se como atitudes essenciais
para orientar o compromisso de tutela da
criação através de um sistema de gestão
dos recursos da terra melhor coordenado a
nível internacional, sobretudo no momento
em que se vê aparecer, de forma cada vez
mais evidente, a forte relação que existe
entre a luta contra a degradação ambiental
e a promoção do desenvolvimento humano
integral».
«É cada vez mais claro que o tema da
degradação ambiental põe em questão os
comportamentos de cada um de nós, os
estilos de vida e os modelos de consumo
e de produção hoje dominantes, muitas vezes insustentáveis do ponto de vista social,

«Por fim não se deve esquecer o facto,
altamente significativo, de que muitos encontram tranquilidade e paz, sentem-se
renovados e revigorados quando entram
em contacto directo com a beleza e a harmonia da natureza. Existe aqui uma espécie de reciprocidade: quando cuidamos da
criação, constatamos que Deus, através da
criação, cuida de nós».
«Se quiseres cultivar a paz, preserva a
criação. A busca da paz por parte de todos
os homens de boa vontade será, sem dúvida alguma, facilitada pelo reconhecimento comum da relação indivisível que existe
entre Deus, os seres humanos e a criação
inteira. Os cristãos, iluminados pela Revelação divina e seguindo a Tradição da Igreja,
prestam a sua própria contribuição. Consideram o cosmos e as suas maravilhas à
luz da obra criadora do Pai e redentora de
Cristo, que, pela sua morte e ressurreição,
reconciliou com Deus «todas as criaturas,
na terra e nos céus» (Cl 1, 20)».
«Por isso, convido todos os crentes a elevarem a Deus, Criador omnipotente e Pai
misericordioso, a sua oração fervorosa,
para que no coração de cada homem e de
cada mulher ressoe, seja acolhido e vivido
o premente apelo: Se quiseres cultivar a
paz, preserva a criação».
Bento XVI

PARTILHA MISSIONÁRIA:
O grupo de jovens “Sóis de Bênção”
partilha connosco a sua vivência missionária por terras do Chimoio- Moçambique. Foi um caminho percorrido ao
longo de anos, e que se tornou realidade em Agosto de 2009. E no terreno
junto daquele povo puderam oferecer
os dons que Deus lhes deu...

Página 6

ORDENAÇÃO: Frei LAQUIÇO
Na Igreja Paroquial da Missão de S.
João de Deus de Homoíne teve lugar
a da ordenação sacerdotal do Frei
Lourenço Laquiço. Foi um momento
cheio de significado para este povo,
que no ambiente de festa africana se
congratulou por esta bênção
Última página
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CRISTÃOS IRAQUIANOS FAZEM APELO: “NÃO NOS ABANDONEM”
Achamos por bem dar a conhecer esta notícia tirado
da agência Zenit sobre os cristãos do Iraque. Sabemos
que não são só os cristãos que estão a sofrer mas todo
o povo…

1. O «Missões Franciscanas» é um mensário de formação e informação missionária, propriedade da União
Missionária Franciscana.

Dom Warduni expressou também a sua rejeição pelo
projecto em discussão de reunir todas as igrejas cristãs na região da planície de Nínive, qualificando-o como
«absurdo e insensato». «Significaria confinar os cristãos
a um gueto, engaiolando-os, esmagando-os entre os
curdos e árabes em conflito».
«Não pedimos um tratamento privilegiado, mas apenas
respeito pela nossa dignidade, pela nossa liberdade e
pelos nossos direitos fundamentais: viver em paz, anunciar o Evangelho e contribuir para a construção da nossa
Nação».

2. Sendo um jornal de índole missionária, procura
sensibilizar os seus leitores
para a realidade do “povo
em missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços de comunhão,
partilha e identidade entre
os seus leitores e aqueles
que são agentes de missionação.
4. O Jornal «Missões
Franciscanas» é membro
da Associação de Imprensa
de Inspiração Cristã (AIC) e
da Missão Press.
5. Este periódico é distribuído em todo o país e no
estrangeiro, nomeadamente
nos países lusófonos e de
emigração, por assinatura,
sendo expedido a partir da
Charneca da Caparica. Não
tem fins lucrativos.
6. Procurando realizar a
sua “Missão”, respeita os
princípios
deontológicos
da Imprensa e a ética profissional, de modo a não
poder prosseguir apenas
fins comerciais, nem abusar da boa fé dos leitores,
encobrindo ou deturpando
a informação.

«Os governos que promovem a democracia e os direitos
humanos, sempre prontos a defender os seus interesses
económicos no Iraque, deveriam trabalhar para erradicar
o terrorismo e promover a paz e a legalidade no país».
«A todos os cristãos do mundo, nós pedimos: não nos abandonem», disse Dom Shlemon Warduni, bispo auxiliar caldeu de
Bagdá, após os recentes atentados terroristas contra cristãos
e igrejas no Iraque.
Em entrevista à Agência Fides, o prelado disse que a situação
no Iraque «é motivo de preocupação e tristeza». A guerra e
a ocupação militar trouxeram instabilidade política e ingovernabilidade, causando «miséria e destruição», e forçando um
terço da comunidade cristã do país a emigrar.
O prelado disse que «é uma
tragédia de enormes proporções, que deve ser mostrada
aos olhos do mundo».
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Mencionando os recentes
atentados contra igrejas
cristãs em Mossul, ocorridos
nas duas últimas semanas,
e em Bagdá, onde um carrobomba posicionado em frente a uma igreja matou duas
pessoas e feriu outras trinta,
o prelado disse que «a tranquilidade constitui apenas

Zenit/MF
Aveiro, 25 de Novembro de 2009
Dos amigos e benfeitores das
Missões Franciscanas de Aveiro.
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Para Dom Louis Sako, arcebispo de Kirkuk, trata-se de uma
situação de «limpeza étnica e religiosa», que vem sendo intensificada pela proximidade do Natal. «A situação é muito tensa «acrescentando:
«onde está o governo central»?
Enfatizou a necessidade de um governo
unificador forte, «capaz de reprimir a violência», e pediu um
posicionamento claro
por parte das igrejas
e partidos cristãos,
«em nome da paz e
da convivência entre
as diferentes etnias
e religiões», - porque «destruir esse
mosaico» – concluiu
– «seria destruir todo
o Iraque».
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Denunciando a manipulação política da situação de instabilidade, o prelado disse que diferentes partidos políticos
tentam «atrair (os cristãos) para a sua órbita para os seus próprios interesses», pedindo que sejam tomadas acções concretas: «Fazem-nos sempre muitas promessas, mas queremos
factos», acrescentando que os cristãos no país «jamais agiram
com violência, tendo sempre buscado a paz para todo o Iraque».

A falta de planeamento político e a debilitação das instituições, observou, «têm feito
proliferar o terrorismo, que
hoje tem na sua agenda a
desestabilização do país».

Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Assinatura anual

um breve descanso entre dois atentados». Segundo o bispo,
os ataques evidenciam que «há um plano para nos atingir (os
cristãos). Dirigir dez artefactos explosivos contra igrejas num
único dia tem um significado claro de intimidação».
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O grupo dos amigos e benfeitores das «Missões Franciscanas»
em Aveiro está em comunhão
fraterna com todos os missionários e responsáveis das missões, Frei Vítor Rafael e seus
colaboradores. Pretendemos estar ao serviço dos nossos irmãos
necessitados de pão corporal e
espiritual. O ano de 2009 está a
t e r m i n a r. L o u v e m o s a o S e n h o r e
aos «Santos Franciscanos» que
nos acompanharam em Aveiro.
Com saúde e boa vontade, para
orar e pôr em prática a caridade. Assim, mais de cem pessoas
colaboraram nas Missões Franciscanas, na formação de novos
missionários, oferecendo bolsas
de estudo e ofertas para celebração de missas. Colaboram para
o pão de Santo António e são
assinantes do jornal «Missões
Franciscanas». Isto tudo faz-se

por amor a Deus e ao próximo,
com alegria e desejo de ajudar
cada vez mais, conforme as possibilidades e disponibilidades de
cada um.
Queremos também congratularnos e agradecer a Deus, com os
responsáveis do jornal «Missões
Franciscanas».É um bom mensageiro de formação e informação
missionária de cariz Franciscan o . Tr a n s m i t e c a r i d a d e n a o r a ção, acção e evangelização. Em
alegria, paz e bem! Gostamos de
o ler porque nos enriquece e nos
estimula ao apostolado do bemfazer!
Em união fraterna, os amigos das
missões ligados aos irmãos e irmãs de Aveiro desejam ao Frei
Vítor Rafael e seus colaboradores um Santo Natal e um novo
ano de 2010, repleto das bênçãos de Deus! Paz e Bem.
Irmã Virgínia Ribeiro Loureiro
Missionária Franciscana
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A U.M. F. NA TURQUIA
De 15 a 22 de Junho de 2010

A PEREGRINAÇÃO FRANCISCANA À TURQUIA 2010 já mexe. Será de 15 a 22 de Junho. Muitos, que em 2009 não tiveram oportunidade de percorrer os
chamados “Caminhos de S. Paulo”, poderão agora fazê-lo, em ambiente de mais tranquilidade, acompanhados pelos Missionários Franciscanos. Com
a devida antecedência tudo está já a ser preparado.
Serão oito dias de enriquecimento espiritual, histórico e cultural, nesta zona do mundo, ponto de ligação entre a Europa e a Ásia. Esmirna, Éfeso, Pamukkale/Hierapolis, Kónia, Tarso, Adana, Antioquia e a região da Capadócia, carregada de história e mistério, com suas igrejas, mosteiros e cidades subterrâneas,
refúgio de cristãos perseguidos, que gradualmente têm sido descobertas – tudo isto será objecto da nossa curiosidade e visita. Locais percorridos por Paulo
de Tarso, seus companheiros e outros apóstolos, cuja lição ecoa no presente e na nossa vida, decorridos que são tantos séculos. Terminaremos em Istambul, que visitaremos em pormenor, com suas mesquitas, palácios e Basílica de Santa Sofia, com um inesquecível passeio sulcando as águas do Bósforo.

Peça mais informações e inscreva-se já. Amanhã poderá ser tarde. Contacte-nos:
P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS
Telf.: 261 330 350
Telm.: 93 846 71 60

P. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telf.: 244 839 904
Telm: 91 620 08 03

Formação Missionária para Leigos
Vai decorrer de 5 a 7 de Março no Convento de São Francisco, em Leiria, o VI Encontro de Leigos Missionários, promovido pela
União Missionária Franciscana (UMF). Este
encontro tem como objectivo formar leigos
franciscanos para a missão e promover uma
partilha de experiências e convívio entre leigos missionários.
No dia 6 da parte da manhã teremos
uma conferência sobre o tema «A Ordem
Franciscana e o Leigo Missionário» pelo Frei
Álvaro Silva, Procurador Local da UMF, em
Coimbra. Depois do intervalo segue-se um
momento de Conferência – Colóquio sobre
«Formação e Estruturas de Envio» pelo Frei
Vítor Rafael, Procurador Nacional da UMF.

partilha de algumas experiências de leigos
missionários, seguido de Eucaristia.
No Domingo, dia 7, depois do pequeno-almoço teremos a Eucaristia e uma visita
turística.
Este encontro destina-se a grupos de leigos
e jovens missionários, pessoas com inquietação missionária, e família franciscana.
Os jovens devem trazer saco cama e esteira.
Aos adultos será providenciado alojamento.
A todos é pedida uma colaboração de 25,00
Euros. As inscrições são limitadas tendo em
conta o espaço disponível do Convento.
Informações e Inscrições na União Missionária Franciscana, no Convento de S. Francisco ou pelo telefone 244 839 904.

Da parte da tarde terá lugar um momento de

MF

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 para 2010, 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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O

MENINO

Tomás, concentrando-se no seu violino de cartão prateado, sonorizava as cordas da sua imaginação, numa concentração invulgar para uma criança daquela idade. Com
os olhos virados para dentro da sua alma, o seu queixinho
imberbe encostado àquele instrumento infantil, que docemente pousava no seu peito pequenino, à medida que a
bareta deslizava ao empurrão delicado das suas mãos
de criança, destilava doçura sobre o instrumento da sua
imaginação, soltando as surdas melodias, apenas audíveis ao seu coração infantil. Era este o quadro que se nos
desenhava aos olhos e nos arrancava um sorriso, sempre
que o coro cantava, durante a celebração da Eucaristia em
homenagem ao Padre Frei Gandarela, seis meses após
o seu passamento deste mundo para o Pai, no dia 13 de
Janeiro de 2009. O pequeno Tomás só se manifestava
com o seu violino quando o coro cantava, baloiçando o
seu corpinho pequeno numa valsa suave e alheio a quem
o rodeava, como se, à sua maneira, estivesse em contacto
com o seu tio avô, Frei Gandarela, numa sintonia íntima, e
como se aquele humilde frade franciscano, lá do céu, lhe
esboçasse aquele sorriso tão simples, que a todos deixou
saudade.

DO

VIOLINO

No fim da missa, pedi-lhe que me deixasse tirar-lhe uma
fotografia com o violino, fingindo que estava a tocar. Ele
recusou-se e disse: - Eu não toco a fingir, só quando estou a tocar a sério!” E não me deixou fotografá-lo, coisa
que só aconteceu, no colo do pai e com insistência do seu
progenitor. Achei
interessante a seriedade com que
o menino tocava
o seu violino de
fingir, sobretudo
a seriedade com
que tocava sem
fingir que era a
fingir. Decidi então falar com o
seu avô Fernando Gandarela que
me contou como
o seu neto era fã
de André Rieu,
um violinista e regente holandês,
nascido em 1949,
que já tocava violino com apenas
cinco anos de idade. Este gosto do Tomás vinha do facto
do avô Nando ter dois violinos em casa e os filmes do André Rieu. Ora, o avô Nando revelou-me então que, sempre
que vê os filmes do violinista holandês, o Tomasinho do
violino, com já lhe chamam lá em casa, exibe o seu violino de cartão e coloca-se em frente do ecrã, imitando os
gestos do seu ídolo e, quando termina um espectáculo, o
menino, imaginando-se na pele de Rieu e que a grande
plateia lhe bate palmas, atira o seu frágil violino à avó, com
a diplomacia de um cavalheiro, tal como Rieu o atira ao
público no DVD, e depois espera flores que, para ele, serve o que a avó tem à mão: “vó, as flores, as flores, atira as
flores!” A avó atira a almofada e ele faz a vénia, imaginando a grande plateia que tem à sua frente, transformando,
na sua imaginação, a almofada em flores, acreditando ser
o André Rieu, o artista do seu coração, que já contabiliza

mais de dez milhões de discos vendidos e uma carreira de
sucesso em mais de trintas países.
Diz um provérbio hindu “dai às vossas crianças os brinquedos que, hoje a fingir, usarão a sério amanhã”. O brinquedo
deste menino
é um violino,
não é uma
arma
nem
um qualquer
outro divertimento que
lhe despertaria a violência. É um
violino! Uma
criança que
não gosta de
brinquedos
que matam a
imaginação,
que não gosta de violência
gerada
na televisão,
que não gosta sequer de brincar às guerras de matar mas que simplesmente gosta do violino, da paz do violino, simplesmente
porque o seu brinquedo é um violino de brincar que ele usa
a sério, porque a sua imaginação não tem limites, quando
se trata de voar nas asas daquele instrumento prateado
feito de cartão. Dorme com o violino, sonha com o violino,
adora a Deus do seu jeito com o seu violino de cartão. E eu
admirei, por fim, a beleza da tranquilidade daquela criança
que, no colo do pai, fazia pausa repousando, nos braços
paternos, de mais um exibição pública do seu talento infantil. Todos os cânticos da missa tinham as melodias das
vozes dos crentes mas, no coração de Deus, como seria
maravilhosa a sinfonia do Tomasinho do violino, que transportava para o céu os acordes humanos, transformandoos em acordes divinos.
Frei José Dias de Lima, OFM

PARTILHA MISSIONÁRIA
Chegou-nos do grupo de jovens «Sóis de
Bênção», que pertencem à Fraternidade
Franciscana de S. Francisco de Faro, esta
partilha referente à sua experiência missionária. Desejamos, desde já, que esta experiência continue a dar frutos espirituais para
todos os que participaram nesta aventura.
Era uma vez um grupo franciscano de jovens chamado “Sóis de Bênção” que tinha
o desejo de partir em missão. A vontade foi
amadurecendo e o caminho sendo construído. E, passados alguns anos, já não era
mais um sonho, mas sim uma realidade
que puderam vivenciar de todo o coração.

Em Chimoio, partilharam os seus conhecimentos, as suas vidas, os seus carismas...
enfim, os dons que Deus lhes deu.
Trabalharam diariamente na escolinha da
Mana Nilza, com crianças em idade préescolar; deram formação ao grupo de acólitos na catedral de Chimoio; dinamizaram
actividades com crianças desfavorecidas
acolhidas pelo projecto Nihuersi (projecto a
cargo do seminário); também descobriram
a sua veia artística ao reabilitar uma sala
de convívio dos meninos do lar de S. Gabriel (que acolhe rapazes orfãos ou com famílias vulneráveis); organizaram “ateliers”

de biblioteca e vídeo para crianças da escolinha das Irmãs Salvatorianas; visitaram
comunidades distantes pertencentes a
Manica; tiveram um encontro com o grupo
de jovens da catedral; deram catequese a
adultos e vestiram a pele de professores,
dando aulas e explicações de várias disciplinas (Geografia, Matemática, Música e
Biologia) no seminário de Santo António
em Chimoio.
Passo a passo, estes jovens descobriram e aprofundaram o mandamento do
amor em todas as suas vertentes. Entregaram-se àquele povo, dando um pouco
deles próprios e recebendo muito mais.
Mas, por outro lado, o amor que unia o
grupo e as relações de amizade floriram
como na Primavera.

Cada um destes jovens podes ser tu...
Não fiques na praia, lança-te... Há sempre alguém que espera por ti e, de certo,
que ficarás com a felicidade no rosto e no
coração... como aqueles jovens... Lembras-te do que disse o Pai Francisco? “É
dando que se recebe.” Por isso, atrevete! A tua oportunidade pode estar mais
perto do que pensas.
Sabes o que descobriram estes jovens?
Descobriram que, passo a passo, o pedacinho de Deus que trazemos connosco
pode crescer e, confiando n’Ele, podemos alcançar verdadeiramente caminhos
de felicidade, para nós e para os que nos
rodeiam.
Sóis de Bênção
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TESTEMUNHO
MISSIONÁRIO

E o sonho fez-se realidade!
Este sonho, de há muito acalentado, não
terá tido o alcance que o poeta deu ao sonho quando disse: «Sempre que o Homem
sonha o mundo pula e avança».
Não teve, seguramente!
Parti com a certeza que ia ser surpreendida pelo desconhecido, mas já no Chimoio,
a surpresa era permanente e a sensação
de espanto invadia-me todos os dias. E foi
esse estado de alma que me fez pegar nas
emoções (e foram muitas) e transmutá-las
em serviço a favor dos que encontrei.
Crianças, sobretudo, porque é por aí que
passa a minha formação.

Projecto de Paz e Bem II

na maquina fotográfica, e ao entusiasmo com que me diziam “adeus”
ao longo do caminho que me levava
à escola! Crianças que, de início, me
encaravam com um olhar a um tempo desconfiado e de entrega, e que
o contacto mais assíduo transformou
em alegria por estarmos juntos, em
vontade de aprender, em descontracção para brincar e até aconteciam
confissões das suas vivências na escola, com os amigos ou em casa!

Querido Vítor e leitores do Jornal Missões Franciscanas

No fundo, crianças como todas as outras, só com uma diferença: como têm
muito pouco, têm um coração muito
maior!...

O nosso desejo agora é lançar ao mar um outro barco de “pesca à linha”. Segundo
os pescadores locais, também este tipo de pesca dá bons resultados aqui. Temos o
barco, só nos falta comprar o motor e ‘os aparelhos de pesca à linha’.
Os custos desta segunda parte do projecto «Vamos pescar» são:

Os adultos tocaram-me pela resignação com que enfrentam as suas vidas
e, fazendo das fraquezas forças, conseguem ser simultaneamente tristes e
alegres.

Motor para o Paz e Bem II		
«Aparelhos de pesca»			

O nosso barco «Paz e Bem» está abençoado por Deus. Assim dizem os pescadores…! Nos últimos dias tivemos grande pescaria, as famílias pobres têm pão nas
suas mesas e a nossa Casa de Formação (se calhar é melhor: o aspirantado, o
noviciado…, não sei de que fase da formação se trata) já tem peixe para o consumo
diário e também algum lucro do Projecto…!
Quando celebramos a Eucaristia comunitária, damos graças a Deus porque o Seu
amor se manifesta de muitos modos…! Agradecemos e rezamos pelos leitores do
Jornal Missões Franciscanas, que generosamente nos ajudam a concretizar este
Projecto «Vamos pescar».

70.000Mz		
18.000Mz		

2 500 €
500 €

Vão algumas fotos do trabalho realizado pelo Projecto para os amigos de Missões
Franciscanas. Que a todos Deus abençoe com a Sua Paz e Bem.

O modo como gerem alguns aspectos
das suas vidas perpassa pela minha
mente muitas vezes.Sobretudo, no dia
a dia, tropeço em circunstâncias adversas.
Grandes mestres, os Africanos!
Regressei com muitas saudades dos
“meus meninos”, dos mais pequeninos aos
mais crescidos. Saudades dos professores
com quem lidei, das Irmãs Salvatorianas,
das Irmãs Franciscanas, da Dª Nilsa e das
crianças do Soalpo que tanto me enterneceram!
A todos quero agradecer a maneira como me
receberam e, acima de tudo, pela gratidão que
revelaram e que me deixou desconcertada!

Fizeram-me passar por contentamentos
inesquecíveis.

E ao Frei Vítor, o meu profundo bem-haja
por me ter permitido realizar o meu sonho!
O Chimoio e todas as minhas vivências
nessa terra Africana deixaram, para sempre, uma marca indelével na minha vida!

Não consegui ficar indiferente à alegria que
exteorizavam, quando viam as suas caritas

Helena Campos
Leiga missionária

Frei Jorge Bender, OFM
Missionário em Moçambique

BOLSAS DE ESTUDO
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

2009/2010

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

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



Janeiro - 2010

Custódia de Santa Clara ordena sacerdote
Em 2009 veio fazer a sua experiência pastoral e franciscana no Seminário Santo António
de Chimoio, como membro da equipa formadora e como director do Projecto NIHUERSI, vocacionado para o cuidado dos órfãos
cujos pais morreram vítimas de Sida.
Neste dia festivo, confrades, religiosos e
religiosas, pais, familiares, amigos, benfeitores, comunidades cristãs e autoridades civis, de perto e de longe, estiveram
presentes para se alegrarem com o novo
sacerdote franciscano.

Frei. Ilídio
De Moçambique recebemos notícias
pela mão do Frei Ilídio Inácio, Reitor
do Seminário de Santo António do Chimoio. É sempre com satisfação que
damos notícias do outro lado dos trópicos. A todos os missionários da Custódia desejamos as maiores bênçãos
de Deus e a protecção de Santa Clara
de Assis.
No dia 18 de Outubro de 2009, no pátio da
Igreja Paroquial da Missão de S. João de
Deus de Homoíne, Diocese de Inhambane,
a Custódia Autónoma de Santa Clara de Assis de Moçambique reuniu-se em festa: era
a ordenação presbiteral de Fr. Lourenço Tomás Laquiço.
Filho de Tomás Laquiço e de Rosa Munziane, o Frei Laquiço, como é carinhosamente
chamado, nasceu a 09 de Agosto de 1967,
em Massinga, Inhambane. Ingressou no
Seminário Propedêutico de Cristo Rei de
Maputo, em 1993 e em 1997 fez os seus
estudos filosóficos no Seminário de Santo
Agostinho de Maputo. Em 2002 fez o Noviciado em Jangamo, Inhanbane, tendo emitido os votos temporários nesse mesmo ano.
Em 2005 fez os estudos teológicos no Seminário S. Pio X de Maputo, seguindo-se um
período de experiência fraterna em diversas comunidades e, no dia 10 de Agosto de
2008, professou solenemente na Ordem dos
Frades Menores, na Igreja de Santo António
da Polana, em Maputo; a 14 de Dezembro
desse mesmo ano, foi ordenado diácono.

Mas quem veio realmente de longe foi o
ordenante, o Dom Hilário da Cruz Massinga, franciscano, Bispo da Diocese de
Quelimane, que percorreu cerca de 1200
Km de carro até Homoíne.
A celebração iniciou-se às 09h. da manhã
e terminou às 13h. Portanto, foram 4 horas de verdadeira festa africana, de verdadeira celebração. Ninguém se deixou
importunar com o intenso calor que se
fazia sentir naquele dia e, uma vez que
a igreja não tinha capacidade suficiente
para acolher uma multidão de cristãos,
preparou-se um “campus” no pátio e por
baixo das árvores e lonas, para a celebração litúrgica com os cânticos, os gestos e as danças, onde o povo realmente
vibrou ao tom dos batuques.
Terminada a missa, seguiu-se a confraternização num outro espaço preparado
para o efeito, com pratos típicos da terra,
cânticos de acção de graças, danças e
presentes oferecidos ao neo - sacerdote.
Eis mais um fruto da obra missionária, um
testemunho vivo dos missionários que
trabalharam (e ainda trabalham, directa ou indirectamente,) em Moçambique.
Para toda a Família da UMF vai o nosso
obrigado e pedimos que continuem a rezar pelas Vocações Franciscanas.
Votos de um Feliz Natal e Próspero Ano
Novo de 2010.
Frei Ilídio Jacinto Inácio, OFM
Seminário S. António de Chimoio

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

A ESTRATÉGIA DE UM PADRE
PARA A PAZ DOMÉSTICA
Em louvor do Sacerdote - III

Uma leitora do JMF, em carta escrita à
direcção deste jornal, manifestou desagrado pelo conteúdo do artigo “a Ovelha Tresmalhada” no Jornal de Março
de 2009, insinuando que eu, o autor
do artigo, estaria a ignorar, deliberadamente, um caso grave e continuado de violência doméstica. Creio que
se deve ao facto de eu não ter situado
cronologicamente o acontecimento, e
daí que talvez outros leitores ou leitoras possam ter ficado também com a
mesma impressão. Mea culpa! Segue
um esclarecimento e um sublinhar da
verdadeira intenção do dito artigo com
a sua lição moral. Para que se entenda
tudo isto, recomendo nova leitura do
mesmo.
Ao tempo em que estes factos se passaram, nos anos oitenta, a violência doméstica era um crime semi-público, e só
passou a ser crime público em 2000. Ou
seja, antes de 2000, se a vítima não participasse, a acusação por parte de terceiros não tinha qualquer valor perante a lei.
Vingava o ditado “entre marido e mulher
não metas a colher”. E daí o padre ter dito
àquele homem: “não venho cobrar-lhe os
juros pelas bordoadas que deu na mulher,
que isso são negócios nos quais não me
é permitido meter!”.
Eu mesmo sofri com esta realidade de
não poder fazer nada contra a violência
doméstica, ao ter o caso de uma familiar
que foi agredida algumas vezes pelo marido, isto em meados dos anos noventa, e
que, pelo amor aos filhos, seis e oito anos,
respectivamente, com medo que ficassem sem pai, e porque o amava, apesar
de tudo, me pediu que não me metesse,
negando tudo a pés juntos, mesmo com
o menino de seis anos a dizer-me: “o pai
bateu na mãe!” Então tive de usar outras
formas de combater aquela violência doméstica, a que as famílias dos padres
também não são imunes, e que, felizmente, resultaram.
Além disso, a violência doméstica não é
apenas entre o casal, também entre pais
e filhos. Em finais dos anos oitenta, uma
senhora foi agredida violentamente pelo
seu filho único de dezanove anos, que lhe
arrancou os brincos das orelhas e lhe teria cortado o dedo para lhe tirar a aliança
de casamento, se ela não o tivesse dado
voluntariamente, sob a ameaça de uma
faca de cozinha, tudo para comprar droga.
Encontrei-a, na sua casa, num dos bairros mais degradados de Lisboa, caída no
chão, a sangrar das orelhas e com alguns
hematomas, poucos minutos depois desse acto violento e tresloucado. Chamei a
polícia, ela foi assistida e foi registada a
ocorrência. Eu fiz a participação e, quando fui chamado a prestar declarações e a
dizer, perante as autoridades tudo o que
ela me contara, quando a encontrei caída,
a própria vítima negou, justificando que as
orelhas rasgadas foi ela, que se enervou
e arrancou, em desespero, para as dar ao
filho com pena dele, que a aliança de casamento a tinha perdido, e que os hematomas foram resultado de uma queda que
teve e que não sabia explicar. Vai daí, ficou sem efeito a minha denúncia, e quando ela saiu da esquadra, o comissário de
polícia disse-me, batendo com a mão nas
minhas costas: “Sr. Frei Lima, nós acreditamos em si, mas é um crime semi-público e, se ela nega, nada a fazer!”
Esta era a situação que se vivia antes
de 2000, e se a vítima não se queixava,

só com outro tipo de intervenção a podíamos ajudar, uma vez que o sistema de
então beneficiava o agressor. As vítimas
de violência doméstica, que guardavam
para si o sofrimento, por medo de ficarem
desamparadas economicamente, ou por
medo de perderem os seus filhos, ou por
medo de represálias sobre outros familiares ou até por recearem pela sua própria
vida, precisavam de outras estratégias de
abordagem do problema.
Ora, foi neste contexto que entrou a estratégia daquele pároco, no artigo “a
Ovelha Tresmalhada” que, não podendo
fazer nada através das autoridades e da
lei vigente, procurou intervir através da
conversão e da mudança do agressor,
levando-o ao Sacramento da Reconciliação. O padre não desistiu e, passo após
passo, estratagema após estratagema,
sem nunca aprovar a violência a que a
mulher estava a ser sujeita, conseguiu
levar a água ao seu moinho, ou seja, arrancou aquele homem às garras do álcool
e, consequentemente, levou a paz àquele
lar, e uma vida nova, sem violência, à já
tão martirizada vítima. O homem não voltou mais à taberna nem voltou a fazer do
corpo da mulher tambor da festa, ou seja,
ricochete da sua bebedeira, que o padre
incomodava com os seus sermões para o
fazer voltar ao bom caminho.
Enfim, toda a comunidade se resignou
à situação e todos cruzavam os braços,
só o pároco não desistiu de livrar aquela
mulher da violência daquela “ovelha tresmalhada” que, por não temer a Deus, tão
afastado que andava da Igreja, não lhe
mordia a consciência dos maus tratos a
que sujeitava a mãe dos seus filhos, escudado na impunidade da lei. Mas contra
a força de Deus e de quem nele confia,
e contra a determinação de um pastor de
almas, que não desiste de lutar pela dignidade da vítima mas também pela recuperação do agressor, aquele pároco conseguiu semear a paz no coração daquele
marido e no íntimo daquele lar. Estou certo que se fosse depois de 2000, inclusive, aquele pároco denunciaria a violência
em causa, e teria como testemunha, uma
comunidade inteira, mas não deixaria de
tudo fazer para regenerar o pecador.
Portanto, sou contra todo o tipo de violência, nomeadamente a violência doméstica, considerada crime público numa lei de
2000, que só pecou por ser demasiado tardia, mas sem negar o direito da conversão
ao agressor, que deve ser punido, mas a
quem não devem ser fechadas as portas da sua humanização e recuperação.
Numa palavra, a Igreja condena o pecado
mas não pode deixar de seguir os passos
de Jesus, o seu Senhor e Fundador que
disse: “eu não quero a morte do pecador,
mas antes que se converta e viva!”. Assim
fez aquele pároco, que foi em busca da
“Ovelha Tresmalhada” para valer também
àquela mulher, vítima dos maus tratos, resultantes da sua rebeldia. Por essa razão,
o pároco não desistiu, salvando aquela
esposa de ter sucumbido, quem sabe, às
mãos do seu marido que, não podemos
negar, também era vítima de algo que
dominava e destruía o seu ser e a sua
vontade. E, verdade se diga, nenhum de
nós está livre de ver alguém que amamos,
preso pelas malhas da bebida, da droga,
ou outros anti-valores que têm destruído
tantas famílias e são causa, não poucas
vezes, de violência doméstica.
Frei José Dias de Lima, OFM
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DINHEIRO, O GRANDE INIMIGO DO HOMEM
À primeira vis ta, o significado
do título deste
texto pode pa recer inoportuno
a muitos adora dores do dinhei ro. Ora, face ao
número inconce bível de calami dades de que a
humanidade so fre dia a dia de vidas ao dinhei Mário Carapinha
ro, só quando a
humanidade se
v i r l i v r e d e l a s definitivamente, poderá
c o n s i d e r a r - s e a viver no Paraíso Terreal,
h á t a n t o a g u a r d ado ansiosamente pelos
m i l h õ e s d e v í t i mas das suas traquinices,
c a u s a d a s p e l o manejo inadequado às fi n a l i d a d e s p a r a que foi criado.
O a m o r p e l o d inheiro está na raiz da
m a io r i a d o s m a l es que atormentam a hu m a n i d a d e . A f i c ção de que só o dinheiro
d e v e c o n t i n u a r eternamente a superin t e n d e r a v i d a h u mana deve acabar no dia
e m q u e t o d o s g ozem dos mesmos direi t o s . O d i n h e i r o é o principal responsável
d a s c a l a m i d a d e s que atormentam a vida
h u m a n a . É v e r o incontável número de
c r i m e s c o m e t i d os por causa dele como:
m o r t e s , g u e r r a s , pobreza, cobiça, arro g â n c i a , s o b e r b a , avareza, prepotências,
t u r b u l ê n c i a s , v i olências, maledicências,
i n f i d e l i d a d e s , maldades, imoralidades,
i n i m i z a d e s , v i t i mizações, confusões, fal s i f i c a ç õ e s , c o n tradições, rejeições, de p r a v a ç õ e s , p r o stituições, manipulações,
e x c l u s õ e s , m a rginalizações, caloteiri c e s , c r e t i n i c e s , palermices, vigarices,
m a lc r i a d i c e s , fajardices, traquinices,
p a r v o i c e s , t r a f i câncias, injustiças, que r e l a s , q u e s t i ú n culas, tormentos, dispu t a s , e s p i o n a g e n s, embaraços, espinhos,
i n f â m i a s , v i l a n i as, assaltos, desprezos,
d i s c ó r d i a s , p i c ardias, denúncias, escu t a s , d i s t ú r b i o s , etc., etc., etc. A louca
a t r a c ç ã o p e l o d inheiro é demasiado for t e . Q u a n t o s r esponsáveis pelos servi ç o s p ú b l i c o s s e deixam corromper? Esta
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e outras disfunções resultam em pobre za, guerras, falências e em muitos ou tros crimes que por causa dele se co metem. São tantos os atentados contra
a vida humana causados pelo mau uso
do dinheiro, que forçaram os antigos a
apelidá-lo de “VIL METAL”. Vil é uma
palavra derivada do termo latino “vilis”
que significa: “coisa sem valor algum”.
Até Cristo se viu obrigado a expulsar os
traficantes do templo que, com a sua cegueira pelo dinheiro, exploravam a boa
fé dos compradores. Como se vê, não
são de agora os males causados à vida
humana pelo mau uso do dinheiro!
Os homens têm inventado tantas coisas
para acautelar a vida humana no futu ro: a informática, os foguetões para ir à
Lua e a Marte, os “pacemaker”, o enri quecimento do urânio em pilha nuclear,
a bomba atómica, os telescópios para a
descoberta de novos planetas solares a
milhares de quilómetros da terra, o ADN,
e muitas coisas mais. Porque não se háde pensar em inventar um sucedâneo do
“vil metal”, que jamais permita a explo ração do homem pelo homem?
As novas gerações, para se verem livres
dos males provocadas pelo dinheiro, te rão de inventar um novo utensílio que
sirva para retribuir o trabalho e adqui rir bens indispensáveis à vida, de modo
que a moral se imponha em todo o mun do. Vivemos em sociedades abertas,
sem necessidade da força do dinheiro.
As implicações teóricas e práticas desta
reviravolta contribuiriam para o bem de
todos. É a fazer o bem que se recebe o
bem! Se os responsáveis internacio nais querem o bem dos seus irmãos,
compete-lhes providenciar a descoberta
de um novo elemento financeiro que seja
o impulsionador da irmandade humana
na terra, que Cristo anunciou há já dois
mil anos, para acabar com as guerras,
pobreza e todas as outras calamidades
com que a irmandade humana está a ser
atormentada.. Libertemos a vida humana
das maldades a que o dinheiro a sujeita
e lhe acarreta!

PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das
comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, GuinéBissau 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

Quatro Missionários màrtires em África
No Domingo, 13 de Dezembro, ao final da oração mariana do Angelus, Bento XVI dedicou um pensamento especial aos quatro missionários assassinados recentemente em África.
Trata-se do padre Daniel Cizimya e da irmã Denise Kahambu, mortos em episódios distintos nas imediações de Bukavu, no Congo; do
padre Louis Blondel, assassinado na sua paróquia em Diepsloot,
África do Sul; e do padre Gerry Roche, morto no Quênia.
O Papa disse que foram fiéis testemunhos do Evangelho e souberam anunciá-lo com coragem, mesmo que arriscando a própria
vida.
«Enquanto expresso as minhas condolências aos familiares e às
comunidades em luto» – continuou – «convido todos a unirem-se às
minhas orações, para que o Senhor os acolha em Sua Casa, conforte todos os que choram com as perdas, e traga, com a Sua vinda,
paz e reconciliação». Nos nossos dias continuam a existir missionários e missionárias que dão tudo pela causa do Evangelho.
Zenit / MF

Effatà!: A pessoa surda na vida da Igreja
De 19 a 21 de Novembro de 2009, aconteceu no Vaticano a XXIV
Conferência Internacional com o tema geral: Effatà! A pessoa surda
na vida da Igreja. Neste ano, o tema geral escolhido pela Conferência Internacional quer responder aos numerosos pedidos chegados
ao Vaticano, no sentido de organizar um simpósio para pessoas que
não ouvem, a fim de que na igreja se possa oferecer uma obra de
sensibilização para com pessoas surdas, dando-lhes plena dignidade
e respeito a seus direitos.
A Conferência voltou-se, principalmente, para as pessoas não ouvintes, os seus familiares, para todos os que trabalhavam com e pelas
pessoas surdas, tanto ao nível de Igreja como no campo civil, sanitário
ou assistencial; para com aqueles que têm responsabilidade na animação da pastoral sanitária (directores nacionais, diocesanos, etc.).
Entre os participantes estavam Fr. Bogdan Knavs, da Província da
Santa Cruz, na Eslovénia, responsável nacional para pessoas surdas
neste país. A tradição de trabalhar com essas pessoas na Eslovénia
vem de 1845, quando foi fundada a primeira casa para crianças surdas.
Nos anos seguintes, encontramos diversas pessoas que se dedicaram
ao serviço das pessoas surdas. Depois da segunda guerra mundial,
cessou esse serviço até 1970, quando Fr. Jakob Bijol recomeçou a trabalhar com pessoas surdas e mudas. Agora, o seu trabalho continua
com Fr. Bogdan, que conseguiu organizar uma equipa que se dedica a
essas pessoas, de forma profissional. S. Filipe Smaldone é protector e
apóstolo dos surdos-mudos.
Fraternitas / MF

Albânia - Visita fraterna e celebração do Capítulo
Electivo da OFS
Nos dias 12 a 18 de Outubro de 2009, realizou-se a Visita fraterna
e pastoral e a celebração do Capítulo Nacional Electivo da OFS, na
Albânia. Visitador fraterno foi Benedetto Lino, Conselheiro da Presidência CIOFS e, como Visitador pastoral, Fr. Ivan Matić. Os Visitadores encontraram os membros do Conselho nacional da OFS e da
Jufra, os Frades e as Irmãs das três Fraternidades locais da OFS:
Scutari, Bajza e Lac. Há cerca de 120 membros da OFS na Albânia.
Durante a visita realizaram-se encontros com Mons. Angelo Massafra, Arcebispo de Scutari, com Mons. Rrok Mirdita, Arcebispo de
Tirana, com Fr. Gasmend Tinaj, Ministro provincial e com as irmãs
Clarissas di Scutari.
A sessão electiva foi celebrada na tarde do domingo, 17 de Outubro,
na qual foi eleito como Ministro nacional Ndreke Ndreka. O Capítulo
concluiu-se com a solene celebração eucarística, durante a qual o
novo Conselho nacional eleito foi confirmado.
Fraternitas / MF
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«A CORAGEM DE NÃO SE CONFORMAR»
Os cristãos devem ser «construtores de unidade» numa terra onde desde
há muito coexistem diversas identidades, tentando o caminho da paz

Terra Santa - Basílica no Jardim das Oliveiras
Não se pode pensar na Terra Santa
sem os Franciscanos. Uma presença
que mergulha as suas raízes desde o
tempo de São Francisco. «Vir à Terra
Santa não era para ele só um motivo
de devoção, mas correspondia à necessidade de percorrer em tudo a vida
de Jesus, com quem se queria identificar, de Gréscio ao Alverne: não se
entende Gréscio sem Belém, nem o
Alverne sem o Calvário», recorda o
Padre Pierbattista Pizzaballa, 44 anos,
natural de Bergamo e Custódio da Terra Santa desde 2004. É duplo, hoje,
o papel dos Franciscanos nos lugares
onde viveu Jesus: por um lado, têm o
encargo de «guardar a memória da Incarnação», segundo os ensinamentos
do fundador. Por outro lado, o mandato da Igreja que confiou aos frades,
ou seja, «guardar os lugares santos
e continuar a presença cristã no Médio Oriente». O padre Pizzaballa, na
sua primeira carta pastoral ao senhor
D. Fouad Twal, patriarca latino de Jerusalém, convida os cristãos a serem
‘construtores da unidade’, que ‘tem
sido dilacerada por divisões e cismas’.
É de notar que o mundo cristão não
está unido: existem diversas Igrejas,
e se no resto do mundo a divisão é
menos evidente, na Terra Santa é uma
ferida aberta, porque as Igrejas vivem
ao lado umas das outras e as suas
divergências são palpáveis. A comunidade cristã é frágil, não só por ser
pequena, mas porque é diversificada.
O patriarca apela a um esforço cada
vez maior no âmbito da unidade e da
fraternidade nos diferentes aspectos
comuns da vida.

Um apelo a um «ecumenismo quotidiano»?
Sim, e em grande parte já é uma realidade.
Ao Ocidente chegam notícias das vossas
divisões quando se verificam episódios
pouco edificantes, como os ‘confrontos’
entre diferentes representes religiosos
no Santo Sepulcro.
O Ocidente muitas vezes tem uma percepção muito simplista no que diz respeito à nossa realidade. As relações aqui
são muitas vezes complicadas e antigas,
e o Ocidente nem sempre compreende
a nossa realidade. Jerusalém e o Santo Sepulcro são um «condomínio», e os
problemas são – para o bem e para o
mal – precisamente os mesmos que há
entre os vizinhos do mesmo prédio.
O Papa, durante a sua viagem apostólica, apelou ao «corajoso testemunho dos
cristãos da Terra Santa». Porquê?
Os cristãos que nascem e vivem aqui
são como todos os outros, alguns sentem muito fortemente a exigência de
testemunharem a sua fé, outros são menos exigentes. Enquanto uns se afastam
outros aproximam-se da Igreja. É necessário investir na sua formação, para os
fazermos compreender que ser cristão
nesta terra é importante para toda a cristandade.
Por outro lado, porém, assistimos a um
êxodo sobretudo dos cristãos. É possível
evitá-lo?
As razões do êxodo são múltiplas: os
conflitos, a situação económica, a insta-
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bilidade política, outras vezes o desejo
de melhores perspectivas de trabalho.
São problemas que não podemos resolver sozinhos: requerem muito tempo, prospectivas e sobretudo uma resolução dos conflitos.

Apresentamos, pela terceira vez, mais algumas
informações que procurámos recolher sobre o
Islão, religião seguida por muitos crentes que
vêem nela um caminho para a sua salvação. Só
conhecendo um pouco as outras religiões podemos ver como fazer a nossa aproximação e, se
possível, diálogo.

Os cristãos estão destinados a desaparecer da Terra Santa?
O risco de um ulterior empobrecimento,
qualitativo e quantitativo, da presença
cristã é real e já se sente, ainda que,
pessoalmente, não vejo ser possível
que os cristãos desapareçam dos lugares santos.

Diferente do cristianismo, no qual a fé é uma
opção pessoal e uma Graça de Deus para a
sociedade, no mundo muçulmano, Islão e política andam muitas vezes unidos. Isto deve-se
ao próprio factor histórico. Meca, capital do islamismo, não dispunha de uma organização ou
instituições políticas, nem possuía sentimento
nacional unificado.

Bento VXI usou muitas vezes palavras
como ‘justiça’,’reconciliação’ e ‘paz’.
Por outro lado, a violência no Médio
Oriente cresce em espiral contínua. Na
sua opinião é possível parar esta espiral?
Não nos devemos conformar, nem termos ilusões. Nesta terra o Oriente e o
Ocidente encontram-se – e desencontram-se – com as suas histórias, os
seus preconceitos, os seus interesses.
Há aqui diferentes identidades: cristãos, judeus, muçulmanos. Uma paz
messiânica, portanto, já não a podemos
ter por razões histórias ou geográficas.
Com isto, porém, não nos devemos resignar com uma situação dramática. É
possível confiar num contexto melhor
e mais sereno, e realisticamente auspiciá-lo, se não a curto, a médio prazo.
Entre as questões muitas vezes colocadas está a da existência de dois estados, um para palestinianos e outro
para judeus. O Papa também o referiu.
Será uma utopia ou, ao contrário, uma
necessidade?
Seguramente, antes ou depois, havemos de chegar a esses dois estados.
Todos o reconhecemos. A pergunta
que se põe, sem resposta até agora, é
o como e o quando.
A Terra Santa é uma meta contínua de
muitos peregrinos. O que representa
para um cristão a visita aos lugares
santos?
As peregrinações à Terra Santa são
importantes por diversas razões. Os
peregrinos fazem uma significativa experiência de fé. Na Terra Santa tem-se
uma percepção da palavra de Deus
mais próxima e familiar. Menos longínqua.
Por outro lado, vir aqui é importante
para a Igreja Local que, deste modo,
se sente ajudada, abraçada pela Igreja
Universal. É também importante sob o
ponto de vista económico: o turismo religioso oferece trabalho a muitas famílias, sobretudo entre os cristãos.
Texto: Francesco Rossi
Tradução: Frei Álvaro Silva

O principal personagem da mudança cultural,
política e religiosa foi o Profeta Maomé. Foi o
próprio Profeta que implantou um governo teocrático e transformou a cidade de Yatreb em
sua base, depois mudou-lhe o nome para Medina. A era muçulmana inicia-se com a migração
de Maomé, no ano 622, de Meca para Medina.
Esta data corresponde também ao nascimento
do primeiro estado islâmico do qual o Profeta é
o primeiro chefe como califa. Para muitos muçulmanos, o projecto religioso da pregação do
Profeta em Meca devia necessariamente concretizar-se em pleno no projecto sociopolítico
conforme a «Lei» revelada pelo próprio Deus.
Isto explica a razão por que os Muçulmanos
pretendem realizar sobre a terra a «cidade islâmica perfeita».
O mundo muçulmano passou a manter a «Pedra Negra» como elo entre todas as tribos. No
ano 630, o Estado Árabe estava praticamente
formado, unido em torno da bandeira do islão e
de seu único chefe, Maomé, que assumia não
apenas o poder político como também o religioso, iniciando-se, assim, um governo teocrático.
O fortalecimento económico e, com ele, o político e militar do mundo islâmico, a partir do
significado que o petróleo adquiriu na política
internacional, tornou-se uma das bases onde se
apoiam os muçulmanos. Enquanto no Ocidente o impulso económico conduziu à debilidade
da substância religiosa, no mundo islâmico vincula-se ao novo impulso económico uma nova
consciência religiosa, na qual se conjugam, em
indissolúvel unidade, a religião islâmica, a cultura e a política.
União da religião e do Estado é um ideal ordenado por Deus. Para retornar ao «verdadeiro
Islão», todas as sociedades muçulmanas devem unir-se numa comunidade única, chamada
“ummah”.
Onde os Muçulmanos constituem uma maioria
relativa, tentam realizar os seus dois projectos,
pois o islão organiza-se em estreita aliança,
mais ou menos íntima, entre religião e estado
(dîn wa-dawla), cultura e civilização, dado que
lhes parece impossível distinguir entre o «secular» e o «religioso». (Cfr. Dicionário de Missiologia, P U U, EDB, 1993, p. 296-297).
MF

Caros Leitores, Paz e Bem.
É com grande alegria que vos venho saudar, pela primeira vez, neste ano de 2010. Em primeiro lugar rezo para que todos vós tenhais um
ano repleto das maiores Bênçãos de Deus.
Foram enviados antes do Natal mais 1000 euros em intenções de missa para as missões de Moçambique. Esperamos que sejam uma ajuda
para os missionários franciscanos que lá trabalham.
Temos tido, graças a Deus, uma resposta positiva em relação às Boas Festas que enviámos aos Benfeitores das Missões. Muito obrigado!
Foram distribuídos durante o mês de Dezembro, pelo País, alguns milhares de calendários de bolso através das estações dos CTT. Esperamos que produzam efeito positivo junto das pessoas. Também o calendário que seguiu com o Jornal de Dezembro foi apreciado pelos leitores
tendo em conta os comentários positivos que recebemos.
Apresentamos a intenção missionária para este mês: «Para que cada crente em Cristo tome consciência de que a unidade entre todos os
cristãos constitui uma condição para tornar mais eficaz o anúncio do Evangelho».
Frei Vítor Rafael, OFM

