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POVO

O nosso Ministro Geral, Fr. José Rodríguez Carballo, enviou esta mensagem
a todos os irmãos da Ordem. Pede que ajudemos o povo haitiano! Traduzimos
do castelhano.
A União Missionária Franciscana, através do seu jornal Missões Franciscanas,
quer sensibilizar todos os leitores para esta necesidade. Através dos frades
missionários no Haiti, vamos ajudar… Embora muito se esteja a fazer para minimizar os sofrimentos iniciais, ainda vai ser precisa muita juda para reconstruir
o que ficou em escombros… Os Franciscanos estão presentes no Haiti e será
través deles que vamos ajudar na reconstrução.

D O

«Aos irmãos que vivem
no Haiti e à mui querida província de Nossa
Senhora de Guadalupe
na América Central, o
Senhor vos dê a paz!
Meus queridos irmãos,
através das notícias e
dos jornais, soube-se
da tragédia que atingiu
a cidade do Haiti na
noite do pasado dia 12
de Janeiro. Um terrível
terramoto que assolou
a população e arrasou
a cidade, provocando
milhares de mortos e
deixando um rasto de
desolação, confusão e terror.
Quero unir-me profundamente e de coração a todos os irmãos que partilham a
vida com os haitianos e, sobretudo, estabelecer uma comunhão com aquelas
pessoas que mais sofreram com esta
desgraça. Penso sobretudo nos mais
pobres, nas crianças e nos idosos, nos
doentes e incapacitados. Penso naqueles que perderam a vida debaixo dos
escombros e nos feridos que continuam debaixo das ruínas das casas e dos
edificios.

Deixamos aqui este apelo de ajuda e, para os que tiverem a possibilidade de o fazer, podem enviar os donativos em cheque ou vale de
correio para:
União Missionária Franciscana
(Ajuda ao Haiti)
Rua dos Mártires, 1 - Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Se pretende fazer por transferência bancária:
NIB 0010 0000 26140490002 14
Peça recibo para deduzir no IRS e envie o seu NIF

C O I M B RA

A terra viu novamente a desolação e as
infraestruturas ficaram gravemente danficadas. Sei que os grandes edifícios,
como o palácio presidencial, a Catedral
e a sede da ONU estão literalmente por
terra, quanto mais as casas dos mais
necessitados, aqueles que já viviam
com o mínimo indispensável. Também
os meios de comunicação estão cortados e interrompidos, criando ainda mais
confusão.
Desejo apresentar ao Bom Deus esta
situação desolante. O Seu coração de

SOLIDÁRIA

É uma iniciativa que conta já com vários anos e que, mais uma
vez, devido à generosidade dos cristãos da nossa Capela e de outras pessoas amigas das Missões Franciscanas, se levou a cabo.
Foram muitos, muitos os objectos oferecidos para a venda, que
no fim de cada missa atraíam sempre um considerável número de
pessoas para os comprar.

Com estas palavras, faço também uma
chamada de atenção a todos os irmãos de toda a Ordem, para que ajudem economicamente os atingidos pelo
terramoto do Haiti. Peço generosidade
sem limites e com urgência a todos os
Provinciais da nossa Ordem para que,
através do economato, façam chegar
os donativos à Curia Geral. Centralizados a partir daqui, serão enviados aos
Irmãos do Haiti.
Uma vez mais rezo por todos e apresento ao Senhor na Eucaristia todas as
dores e sofrimentos dos nossos irmãos
do Haiti. Que o Senhor vos abençoe e
vos cumule com toda a espécie de bens.
Fraternamente»,
Fr. José Rodríguez Carballo, OFM,
Ministro Geral.

ALEGRIA DE SER FRANCISCANO
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UMF de PENAFIEL

Este trabalho foi mais uma vez coordenado pela Ana Maria e pela
sua família, a quem a UMF agradece todo o empenho e zelo missionário.

Estas e outras iniciativas tornaram o «Nosso Natal» em Coimbra
mais missionário e solidário.

Bom Pai acolha a todos os que morreram, console as suas famílias, seja a
força dos feridos e desperte o movimento da solidariedade de todos os povos
para que entre todos possamos sair ao
encontro dos nossos irmãos, homens e
mulheres do Haiti.

O testemunho do Frei Joel, OFM que
se encontra entre nós, relata-nos a
sua vocação franciscana e a sua missão. É um renovar de forças e conhecimentos que vem beber, para continuar o seu trabalho em Timor Leste...

Entre os dias 8 de Dezembro e 3 de Janeiro decorreu nas
instalações da Fraternidade Franciscana – OFM de Coimbra uma VENDA DE NATAL, cujo produto reverteu na totalidade para as MISSÕES FRANCISCANAS.

Também no âmbito da geminação com a missão de Canchungo/
Cacheu na Guiné Bissau, foi distribuído durante as missas de um
fim de semana um cartão de Natal, escrito por uma criança da
escola da missão de Canchungo.

H A I T I

A todos os benfeitores das Missões Franciscanas que colaboraram nesta iniciativa e se sentem ligados à nossa Fraternidade,
um muito obrigado sincero. Bom Ano 2010.
Frei Álvaro Silva, OFM

Notícia da realização de uma quermesse “Ajude as Missões” é um
exemplo da generosidade dos irmãos
de Penafiel. Iniciativa que contou com
o trabalho abnegado e sentido dos irmãos desta comunidade e que obteve
um resultado bastante positivo ...
Página 5
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GRATIDÃO DA TERRA SANTA A BENTO XVI

EDITORIAL
Com a cerimónia da imposição das cinzas, neste mês de Fevereiro vamos dar
início ao Tempo da Quaresma.
O uso das cinzas tem já a sua origem
no Antigo Testamento. Simbolizam dor,
morte e penitência. Por exemplo, no livro do Profeta Daniel, ao profetizar a
destruição de Jerusalém pela Babilónia,
podemos ler: «Voltei-me para o Senhor
Deus a fim de lhe dirigir uma oração de
súplica, jejuando e tomando o saco e a
cinza» (Dan. 9, 3). Este e outros exemplos que encontramos no Antigo Testamento demonstram a prática corrente de
utilizar as cinzas como símbolo de arrependimento.

Custódio Pizzaballa: “O Papa sublinha os direitos de israelitas e palestinianos”
Bento XVI «não perde nenhuma oportunidade de recordar a todos, em todas as sedes, a importância e a sensibilidade» do Médio Oriente, «sublinhando também os
direitos fundamentais que ambas as populações têm e
fazendo-o com muita clareza».

cedentes de África, definidos por ele como «terroristas».
Segundo o custódio, o muro – pensado sobre o modelo
dos já existentes na Faixa de Gaza e na Cisjordânia – não
terá grandes repercussões sobre a fronteira: «Ainda que
agora não haja uma barreira, já é um lugar custodiado. A barreira servirá para
acentuar a separação, a impenetrabilidade da fronteira».
Esta atitude teve efeitos – admitiu –,
pois «é preciso reconhecer honradamente que os atentados desapareceram
quase por completo».
Para os palestinianos, os efeitos «são
dramáticos, porque estão separados
das escolas, do trabalho, das actividades: comunidades inteiras estão divididas».

O próprio Jesus fez referência ao uso
das cinzas, quando falou daqueles povos que se recusavam a arrepender-se
dos pecados, apesar de terem visto os
milagres e escutado a Boa Nova: «Ai de
ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque,
se os milagres realizados entre vós tivessem sido realizados em Tiro e em Sidónia, de há muito teriam feito penitência no saco e na cinza» (Mt 11, 21).
A Igreja, desde os primeiros tempos,
continuou fiel à prática do uso das cinzas com o mesmo simbolismo de penitência e, com o passar dos tempos, o
uso das cinzas foi adoptado como sinal
do início do Tempo da Quaresma, o período de preparação de quarenta dias para
a celebração da Páscoa do Senhor.
Este itinerário, em que «tudo é possível a quem crê», é o caminho assumido
por quem acredita num mundo diferente, através de um interior renovado, que
passa do reconhecimento do seu pecado à liberdade pela graça do perdão. Jesus transporta em si o pecado do Mundo
para o crucificar.

«O muro bloqueia a vida de milhares de
palestinianos. Sobretudo nas áreas entre Jerusalém e Belém, o muro separa
as crianças da escola, as pessoas do
hospital, os homens dos lugares de trabalho, criando sérios problemas para a
vida quotidiana».
«Por isso, há uma grande gratidão por parte da população» a
Bento XVI, afirmou ontem o Pe. Pierbattista Pizzaballa, Custódio da Terra Santa, numa entrevista divulgada pela Rádio
Vaticano.
A acção do Papa, observou o Custódio, é particularmente importante no momento em que a situação do Médio
Oriente se tornou ainda mais difícil por causa da decisão
do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de
construir uma barreira ao longo da fronteira com o Egipto,
para impedir a entrada dos imigrantes clandestinos pro-

Frei Manuel Barbosa da Costa Freitas,
sacerdote franciscano, faleceu vítima
de doença prolongada, na manhã do
dia 02 de Janeiro de 2010, na Enfermaria Provincial do Convento da Imaculada
Conceição, à Luz, em Lisboa. Contava
81 anos de idade, 64 anos de profissão
religiosa e 60 anos de sacerdócio.
Frei Vítor José Melícias Lopes, Superior Provincial dos Franciscanos (OFM),
presidiu à Missa de Corpo Presente.
Associaram se a esta celebração, além
de muitos confrades, o Reitor da Universidade Católica Portuguesa, Professor Doutor Manuel Braga da Cruz, o Director da Faculdade de Teologia, Padre
Peter Stilwell, outros docentes, antigos
alunos, amigos e familiares.

«Lembra-te, homem, que és pó e ao pó
hás-de voltar»
SANTA QUARESMA!

Membro da
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O muro entre Israel e o Egipto requererá dois anos de
trabalho e custará cerca de 270 milhões de dólares.
ZENIT/MF

Padre Costa Freitas

Preparemo-nos para a Quaresma, compreendendo o significado profundo das
cinzas que recebemos. É um tempo para
reflectir e examinar a nossa vida de cristãos e lamentarmo-nos por não sermos
como deveríamos ser. Só assim poderemos voltar os nossos corações genuinamente para Jesus, que sofreu, morreu e
ressuscitou para nossa salvação.

Assinatura anual

Neste contexto – comentou –, é necessário «que a Igreja continue, como o Papa está fazendo,
e assim também os bispos, estando presente antes de
tudo com a oração, mas também com uma forte acção
sobre os «media» e sobre as autoridades políticas, para
que esta realidade não seja esquecida, mas enfrentada
com a serenidade necessária».

O corpo seguiu, na manhã do dia 3, para a
Igreja de São Pedro, em Barroselas, Viana
do Castelo, de onde era natural Frei Manuel Barbosa da Costa Freitas. Ali, o Bispo
Diocesano, Dom José Augusto Pedreira,
celebrou, pelas 15h00, Missa de Sufrágio.
Seguidamente, permaneceu em câmara ardente, indo a sepultar no dia 04 de Janeiro,
depois de Missa Exequial, às 15h00, presidida pelo Bispo de Bragança-Miranda, Dom
Frei António Montes Moreira.
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Manuel Barbosa Costa Freitas, nasceu em
Capareiros (Barroselas, desde 1971), Viana do Castelo, a 26 de Fevereiro de 1928,
filho de António Miranda da Costa Freitas e
de Leonor Maciel Barbosa. Vestiu o hábito
franciscano no Convento de Varatojo, Torres Vedras, a 07 de Setembro de 1944 e
fez a sua primeira Profissão na Ordem dos
Frades Menores (franciscanos) a 04 de Ou-

tubro de 1945. Professou de Votos Solenes
(ou perpétuos) a 08 de Dezembro de 1949
e foi ordenado sacerdote a 22 de Julho de
1951.
Doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum de Roma
(1951-1954), foi Professor nos Seminários
Franciscanos de Leiria e da Luz (Lisboa)
(1954-1968) e na Universidade Católica
Portuguesa (desde 1969), de que foi Professor Catedrático (desde 1984 até se jubilar) e onde dirigiu vários departamentos.
Leccionou, ainda, Filosofia da Religião, na
Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa (1987-1988), e História da Filosofia
Medieval, na Universidade Nova de Lisboa
(1992-1993).
Publicou ampla obra bibliográfica da qual se
distinguem diversos trabalhos sobre o pensamento criacionista de Leonardo Coimbra,
sobre o Beato João Duns Escoto e São Boaventura. Colaborou durante longos anos
com a Verbo Editora, quer na «Enciclopédia
Verbo Luso-Brasileira de Cultura», quer na
Enciclopédia de Ciências Humanas «POLIS», e na Enciclopédia Luso-Brasileira da
Filosofia «LOGOS».
Em 2004, a Universidade Católica Portuguesa homenageou a sua jubilação com a
publicação do Livro «Os longos caminhos
do Ser» constituído por uma diversidade de
títulos que percorrem as fundamentais temáticas da Filosofia.
Desde 2002, e até à sua morte, foi Director da «Itinerarium», revista quadrimestral
de cultura publicada pelos Franciscanos de
Portugal.
MF
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ALEGRIA DE SER FRANCISCANO
Sínto-me muito feliz por ter feito
esta experiência aqui em Portugal
com vocês. Eu sou Frei Joel Casimiro da Costa, director do Colégio
São Francisco de Assis em Fatuberliu. Trabalho no Sul da minha
terra e pátria, Timor Leste, num
lugar muito distante da capital,
Dili, com algumas dificuldades de
transporte.

Já estou em Portugal, mais propriamente em Leiria, mais ou menos há dois meses e meio. Estudo
e aprendo muito com vocês. Já
aprendi a falar e a compreender
um pouco a língua portuguesa.
Além disso, uma coisa que é muito importante para mim é aprender a vida fraterna com os irmãos
de Leiria. Que maravilha é a vida
da nossa vocação franciscana!
Ser franciscano é uma escolha
pessoal e viver o evangelho é uma
necessidade que procuro seguir.
Quer dizer que escolhi ser franciscano como opção particular.
Ninguém me obrigou ou mandou
viver esta vida. Eu próprio decidi
vivê-la. Sabia que esta vida tinha
riscos, isto é, deixar tudo: família,
amigos, namorada, riqueza (se tivesse), as coisas que me davam
gosto. Mas depois de tudo deixar,

estou já a receber mais, porque
todo o mundo, toda a gente, são
os meus irmãos e as minhas riquezas. Por isso, não tenho medo
de ter abraçado esta vida. Sinto
que Deus me chama a viver esta
vida.
Escolhi ser franciscano porque
queria viver para os outros. Deus

precisa de mim para os outros.
Não sinto que perdi alguma coisa.
Deus dá-me os irmãos que vivem
esta vida em alegria e satisfação
em qualquer lugar. A vida franciscana é uma vida sem fronteiras,
uma vida em missão universal
que vai pelo mundo inteiro, sem
fronteiras de país, raça, cor de
pele e cultura.
Antes de vir para cá, fazia missão
na minha terra natal, Fatuberliu,
Timor Leste. Nós, os Franciscanos, em entidade ou Fundação
Santo António de Lisboa, vivemos
e temos vivido a vida franciscana juntos com os cristãos lá nas
áreas rurais, área de periferia.
Os Franciscanos, em Timor, têm
vindo da Província Indonésia desde 1988. Já fizemos 22 anos de
presença fransiscana. Estamos
na Paróquia de Nossa Senhora

de Fátima, Alas, e na Paróquia de
São Franciso de Assis. Tomamos
parte e trabalhamos na pastoral
paroquial, pastoral vocacional, e
pastoral educacional dirigida aos
jovens ou aos estundantes que
vêm de todo o território de TimorLeste.
Na pastoral paroquial, há duas
paróquias
onde
nós trabalhamos, lá
partilhamos a vida
real com os cristãos. Na pastoral
vocacional, temos
duas casas de formação. São a casa
de formação do
Postulantado, em
Fatukahi (a 120km
da Capital, Dili) e a
casa para os estudantes de Filosofía
e Teología em Dili
(Fatukahi e Dili).
Ainda temos muitas
dificuldades.Temos
muitos candidatos,
mas não temos
ainda uma casa de
formação que responda às nossas
necessidades. Ainda não existe uma
casa de formação para o Noviciado e também para os irmãos de
votos temporários. Por isso, toda
a formação, como no meu caso
e de outros frades, fizemo-la fora
da nossa cultura, da nossa terra e
também porque ainda não temos
uma pessoa que tenha competência para isso. Assim, uma maneira de termos a nossa formação
é recebermos a colaboração da
Província da Indonésia e da Província de Portugal, para desenvolver a nossa vida franciscana,
enquanto não tivermos os nossos
próprios meios.
Eu trabalho no colégio que tinha sido destruído pelos militares, exército indonésio ou
milícias, no referendo de 1999.
Este Colégio já está reconstruído, mas ainda tem muitas faltas que precisa de suprir. Tem

745 estudantes, 300 vivem no
Colégio masculino e no Colégio
feminino, e outros ficam nas casas dos seus pais. Por isso, em
cada dia, temos de pensar onde
é que vamos pedir uma ajuda,
para mesas, cadeiras, livros,
etc... Já fizemos uma proposta
para aumentar a casa de modo
que chegue para todos.
Os familiares dos estundantes
talvez pensem que os padres têm
dinheiro para pagar a vida de estudo dos seus estudantes e não
se preocupam muito com as suas
necessidades. Ficam entregues a
nós.
Esta é a nossa vida real, como
Franciscanos e como Timorenses. Esses são os problemas da
nossa vida real, que enfrentarmos
no nosso trabalho quotidiano. A
nossa realidade em Timor Leste
ainda continua a ser precária. O
nosso país está em processo de
formação. É a fase inicial e ao
mesmo tempo a fase de reconstruções, consertos. Além disso,

temos de usar a língua portuguesa como língua oficial. Isto é para
nós um problema, para além de
construirmos esta nova nação.
Temos dificuldades em falar o por-

tuguês, por isso é que vim para cá
para aprender melhor.
Nós achamos que a língua portuguesa é muito difícil de aprender,
mas queremos aceitar este desafio, pois já foi aprovada com língua oficial. Para poder alcançar
esta meta em Timor Leste, não
basta o entusiasmo. Precisamos
também de meios, utensíllios e
factores condutores que possam
facilitar o processo de ensino, a
saber: livros para os alunos, livros que apoiam o ensino, professores, profissionais, etc...
Muito obrigado a todos. Continuamos a ser felizes e alegres por
sermos Franciscanos, mesmo
com dificuldades. Deus precisa
de nós para evangelhizar e servir
e, por isso, vamos servi-Lo.
Por fim, quero agradecer a todos
os que rezam pelas missões, em
especial por Timor. E para todos
os que nos ajudam aqui em Portugal, o nosso obrigado. A União
Missionária Franciscana conti-

nua a fazer um grande trabalho.
Obrigado.
Paz e Bem.
Frei Joel, 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, 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 SIGILO DA CONFISSÃO
(Em louvor do Sacerdote IV)

O padre Shubert, pároco de Valneige, no
cantão de Vand, na Suíça, foi visitar os seus
doentes e pobres da sua paróquia. A uns
abria a bolsa distribuindo as suas esmolas
e a outros dispensava os seus conselhos
e consolações e, por tudo isso era amado
e respeitado por todos. A neve caía forte
e o padre, ao voltar a casa, passou diante
de um grupo de rapazes que atiravam, uns
contra os outros, bolas de neve. Um dos
pequenos, Heckel, filho do ferreiro da terra, no ardor da brincadeira, atirou uma bola
a um colega mas que bateu na batina do
padre. O rapaz corou de vergonha, porque
naquele tempo havia vergonha quando se
ofendia, mesmo sem querer, um sacerdote, e pediu perdão. Mas o bom do padre
sorriu para ele e disse: - “brincai, meninos,
brincai, mas com juízo, que Nosso Senhor
não ralha por isso!”. Era uma região onde
viviam católicos e protestantes. O pequeno Heckel, que era protestante, disse aos
companheiros católicos, que delicado e
que bons modos tem o vosso padre.
O padre entrou na Igreja e ajoelhou diante do Santíssimo quando, ouviu dois tiros
e, minutos depois um homem, esbaforido,
saiu da sacristia, foi ter com o ele e disse.
- Padre, venha à sacristia, quero confessar-me! Sem demora!
- Meu filho, vamos então aliviar a tua consciência, tal a urgência que invocas.
- Matei o ferreiro agora mesmo com um tiro
de espingarda…devia V. Rev. ter ouvido o
tiro. Eu tinha razões de queixa, não o podia

encarar mais e resolvi arrumar o assunto.
-Ah, desgraçado, era preciso rezar, rezar muito e Deus te teria desviado dessa
tentação.
- Olhe, padre, isto já não ia com rezas.
Ouça-me até ao fim! Planeei tudo desta
forma: tomei a sua caçadeira, carreguei-a
com duas balas e depois vim para a sacristia onde me escondi. Quando V. Rev.
foi visitar os doentes, saí do esconderijo,
vesti a sua batina velha, tomei o seu chapéu, calcei os seus sapatos e agachei-me
no fundo do passal. Quando o ferreiro passou eu atirei duas vezes fogo a matar. Vi
que estava morto e bem morto, porque o
filho lhe abanava o corpo a chorar e ele não
dava de si. E aqui estou. Nada mais tenho
a dizer. Absolvei-me, porque pequei.
- Mas, ó homem, com a minha caçadeira?! Com a minha roupa?! Mas, a que
propósito?!
E, antes que o padre pudesse dizer alguma
coisa, já uma multidão, enfurecida, entrava
igreja dentro, acusando o padre de assassino. O padre foi levado a tribunal e várias
testemunhas afirmaram ter visto o ferreiro
cair sob os disparos e o padre Shubert a
fugir do passal na direcção da sacristia, levando na mão a sua arma ainda fumegante. O padre estava condenado. A estratégia
maligna daquele homem para prender o
padre ao sigilo da confissão e amordaçá-lo
de se defender, tinha funcionado. Só o filho
da vítima levantou a voz a favor do padre
que, já em tribunal, ao afirmar: “O padre

Projecto de Paz e Bem II
Querido Vítor e leitores do Jornal Missões Franciscanas
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».
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:
Motor para o Paz e Bem II		
«Aparelhos de pesca»			

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.

Frei Jorge Bender, OFM
Missionário em Moçambique

Shubert não é o assassino
do meu pai!”. Perguntaramlhe que provas tinha, mas a
criança disse que não tinha
provas nenhumas, apenas
que o padre Shubert era bom
homem e não podia ter feito
tal coisa, mesmo que tenha
visto um homem a fugir com
a roupa do padre. Perante
esta resposta, foi adiado o
julgamento.
Dias antes da sessão seguinte, que ficara marcada para
dali a um mês, aguardando o
padre em prisão preventiva,
o Juiz, numa das suas caminhadas, ouviu, casualmente,
uma pergunta que o filho do
ferreiro fez a outro colega, e
ficou a ouvir o resto:
- Hecknel, estás mesmo convencido de que o padre não
matou o teu pai?
- Não posso provar, mas o
Sr. Padre não é homem de
matar ninguém. Eu estava
com o pai e vi também alguém que me pareceu o padre, pelo que
levava vestido, a fugir com a arma ainda a
fumegar, mas não pode ter sido ele. A forma como ele sorriu para mim sem se ter
zangado com aquela bola de neve… lembras-te? E tu, que achas, Gaspar?
-Pois eu tenho a certeza que o padre não
matou o teu pai! Escuta! Eu sou protestante e mal conheço o padre Shubert, que é
católico como tu, mas, naquele dia em que
acertaste com a bola de neve no padre, o
mesmo em que mataram o teu pai, segui o
padre e entrei na Igreja, pela curiosidade
de um Menino Jesus rodeado de anjinhos
na vossa Igreja, de que alguém me tinha
falado. Escondi-me e vi que ele estava ajoelhado a rezar diante do altar quando ouvi
os tiros. Pouco depois, o sacristão saiu da
sacristia e foi ter com o padre, que voltou
para lá com ele, e eu aproveitei para sair
da Igreja e saver que tiros tinham sido
aqueles. Portanto, o padre estava a rezar
nessa altura, eu vi-o a rezar no momento
dos disparos. Mas no tribunal ninguém ia
acreditar em mim, tão convencidos estavam de que foi a ele que o viram fugir, até
os meus pais.
O Juiz, que ouvira aquela conversa, sem
que os miúdos se apercebessem, retirouse. Chamou depois o assassino e confrontou-o com o que lhe pareceu ter acontecido, após ter ouvido a conversa entre
aquelas crianças:
- Foi o senhor que matou o ferreiro, temos nas mãos as provas do seu crime,
e até sei como tudo se passou. Pegou
na arma do padre, vestiu as roupas dele
e, como era a entrada da noite, iludiu as
pessoas que, ao vê-lo a fugir, como só o
viram de costas, de batina e com o chapéu do padre na cabeça, acreditaram que
era ele a fugir.
- Não pode ser verdade, Sr. Dr. Juiz, o padre está obrigado ao sigilo da confissão,
no tribunal não ouviu nada da boca dele,
não pode acusar-me sem provas, o padre
tem de morrer pelo segredo da confissão,
como pode ter a certeza de ter sido assim
e ter sido eu?!
- Ah! Pela sua boca se condena agora
mesmo, ao dizer que o padre não pode
revelar o segredo da confissão. Ele não
o revelou, não senhor, nem em tribunal
se defendeu e estava disposto a morrer
para o guardar. Quem o revelou foi o
senhor, pela sua própria boca, ao fazer
tais afirmações. Além disso, tenho uma

testemunha que o viu a rezar na Igreja
enquanto os tiros soaram, e que viu o
senhor, muito aflito, a levar o padre para
a sacristia.
Foi instaurado um novo processo e aquele homem não conseguiu fugir às malhas
da Justiça. Interrogado pelo Juiz, o padre recusou-se a afirmar ou a negar as
provas apresentadas, deixando falar o
silêncio, sempre fiel ao dever de guardar o segredo do sacramento do perdão.
Gaspar foi então abordado para afirmar
tudo o que tinha dito ao filho do ferreiro. O padre ainda tentou levantar a sua
voz a favor daquele desgraçado, mas o
juiz, peremptório, disse diante de todos
os presentes:
- Senhor Padre, bem pode perdoar ao
homem que se fez assassino para se
vingar, e não hesitou em desgraçá-lo; eu,
porém, que sustento a espada da justiça
e devo agir em conformidade, não serei
indulgente. A sua condenação será um
exemplo, para que ninguém mais tenha
o atrevimento de o imitar.
O povo, que não hesitara em condenar
o padre, sentiu uma contida vergonha
e aclamou-o à saída do tribunal, sendo
reconhecida a sua santidade e a sua
rectidão de vida, por católicos e protestantes. O resto dos seus dias foi coroado
com as vozes do povo que passavam de
boca em boca quando o viam:
- É o mártir do sigilo da confissão!
Na verdade, se para algumas profissões
existe o dever de sigilo profissional, no
caso do segredo da confissão, o padre,
em situação nenhuma, poderá revelar o
que ouviu, nenhuma excepção, nenhum
mandato judicial, nenhuma lei humana,
nenhum governante nem o Papa pode
obrigar a que o sigilo seja quebrado,
nem o próprio confessor em circunstância alguma o pode fazer, mesmo que esteja em causa o seu bom nome ou a sua
própria vida.
Como é belo este Sacramento! Mas que
ninguém blasfeme contra ele, usando-o
para condenar alguém e justificar o mal.
Jesus te acolhe neste Sacramento, aproxima-te com bom propósito e depois vai em
paz!
Frei José Dias de Lima, OFM
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Q U E RMESSE SOLIDÁRIA
PELA
U MF EM PENAFIEL
A Fraternidade dos padres Franciscanos da Igreja do Sr. do Calvário em Penafiel, em comunhão com o Procurador
Local da UMF, padre Frei José Dias de
Lima, organizou uma quermesse de Natal a favor das Missões Franciscanas,.
que esteve aberta de 7 de Novembro de
2009 a 3 de Janeiro de 2010.

Graças à generosa oferta de muitos irmãos, amigos da causa missionária, a
quermesse foi farta de objectos decorativos de vidro e porcelana, roupas diversas,
brinquedos, material de cozinha, bordados, material escolar e muitas outras coisas, atractivas e em bom estado, a quem
se aproximava para aproveitar comprar
alguma prenda de Natal ou algum objecto
útil mais em conta. E a verdade é que, se
as pessoas foram generosas a oferecer,
não o foram menos a comprar e, como
tudo o que entrou era ganho, a quermesse encerrou com um saldo de € 3.200.00
(Três mil e duzentos euros).

Esta iniciativa não seria possível sem o
trabalho abnegado e sofrido do Irmão
Adriano e do Irmão Abílio, membros da
OFS Local que, enfrentando chuvas,
ventos, frio, e geada, depois de montarem a barraca, gentilmente e gratuitamente cedida pela Câmara Municipal de
Penafiel, e exporem as ofertas que iam
chegando, todos
os dias, às oito da
manhã abriram as
portas, e apenas
as
encerravam
às 18.00 h, revezando-se um ao
outro na hora do
almoço, sendo as
suas esposas de
boa vontade, na
prestação deste
voluntariado missionário dos seus
maridos, que os
privava de mais
convívio em casa
e em família. De
certa forma, esta
iniciativa visou suprir a recolha de ajudas para as missões que, nesta zona
do Vale do Sousa, se torna mais difícil
através do modelo de cotas à responsabilidade de Zeladoras da UMF, de que
esta zona já foi pródiga.

TECUANE COM ÁGUA
Finalmente o furo de Tecuane está a dar água às pessoas. Foi um processo demorado e até complicado… Apreciamos como foi conduzida pelo Frei Jesus, em Inhambane, a realização do furo. Muitas felicidades para o seu trabalho missionário.
Frei Vítor, Paz e Bem!
Queremos informar que já temos água na Comunidade de Todos os Santos,
em Tecuane, Inhambane! Graças a Deus, depois de tantos intentos, conseguimos tirar água para a comunidade. Foi uma profunda alegria ver realizado
este nosso projecto! Muito obrigado pela compreensão e pela vossa paciência. Muito Obrigado à União Missionária Franciscana (UMF) em Portugal pela
ajuda económica recolhida junto dos benfeitores, para o efeito. A vossa colaboração deu água aos sedentos da comunidade. Foi no dia 22 de Dezembro
que a bomba nos «ofereceu» os primeiros litros de água. A Comunidade de
Todos os Santos de Tecuane, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de
Inhambane, agradece a todos os contribuintes na realização deste projecto,
em atraso faz tempo… Deus vos recompense por tudo.

A todos os irmãos e amigos da UMF que
colaboraram com esta iniciativa, quer oferecendo alguma coisa, quer comprando,
o muito obrigado e um seja por caridade
de todos os franciscanos em terras de
missão.

Frei Jesus, OFM

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).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância pecuniária para ajudar as despesas com a formação das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atingir a importância de 250,00 €, oferecida de uma só vez ou em várias
prestações. Uma Bolsa pode ser oferecida por uma ou
várias pessoas.

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

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:

Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €) ............................................................... �
Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)............................................................ �
Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de ……....., ...... €
Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana ................................ �
Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana .......................... �
Faço transferência bancária para: NIB: 0007.0018.00256060005.86 .................. �
Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC ............................................ �
(Nº Contribuinte: ….......................................................)

FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
2401-801 LEIRIA
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NA IGREJA DO CORAÇÃO DE JESUS, EM LISBOA
Celebração Ecuménica Nacional
«A Igreja não pode ficar na varanda a ver o
que se passa na rua» – disse o Pastor José
Salvador, Presidente da Igreja Presbiteriana, numa das partilhas, após a leitura do
capítulo 24 do Evangelho de S. Lucas. D.
Manuel Felício presidiu a uma concelebração com Bispos, Pastores e Pastoras que
representavam o universo dos mundos Católico, Protestante e Ortodoxo de Portugal.

A Bíblia e o Círio Ecuménico Jovem abriram a Procissão de entrada, enquanto o
coro ecuménico jovem, responsável pela
animação da celebração, entoava o hino de
abertura.

O
Desde que iniciei esta “cruzada” de histórias morais com lições de proveito, no
JMF, que me vêm à mente casos que ouvi
contar, muitos deles que ajudaram a construir a minha personalidade e, porque não,
também a minha vocação. Aqui segue mais
uma, a história de Frida, um nome estranho
mas que não esqueci.
Frida era uma menina de dezoito anos, filha de pais ricos, invejável na beleza pelas linhas perfeitas do seu corpo feminino,
rosto de pele macia e sorriso contagiante,
mas muito reservada, órfã de mãe e enlevo
do pai, que a adornava de cuidados e se
orgulhava de ser o progenitor de criatura
tão bela. Frida cantava doces melodias e,
dos seus lábios, sonoros sons encantavam
os ouvidos de quem passava. Mas, num
certo dia, deram as dezanove horas no relógio da torre da Igreja e Frida, ao contrário
do que era costume, ainda não chegara a
casa, ela que era pontual e infalível nesse
ritual de chegar, beijar o pai e sentar-se à
mesa com ele para o jantar, sempre pontual e suculento, da criada da casa. Inquieto,
começou a andar de um lado para o outro,
na comprida sala de jantar da sua luxuosa
casa e assim durante muito tempo, crescendo nele a ansiedade do que poderia ter
acontecido quando, passos aflitos interromperam o cismar daquele pai que viu entrar
na sala a criada, mergulhada em soluços e
anunciando a tragédia:
- Frida, pobre menina, meu senhor…
- Que aconteceu, mulher? Que pranto
vem a ser esse? Que se passa com a minha filha?
- Depois do almoço, não quis sair e fechouse no quarto, ali ficou toda a tarde. Como
tardava e já passavam bastantes minutos
depois da hora, ela que era tão pontual,
fui chamá-la e estava morta na sua cama.
Que desgraça, pobre Frida!
Aquele pai correu ao quarto de Frida e
precipitou-se para o cadáver, abraçando-o
com toda a emoção que lhe transbordava

As Igrejas celebram, em todo o mundo, os
100 anos da Conferência Missionária de
Edimburgo, na Escócia, onde os missionários vieram dizer que era uma escândalo anunciar um Cristo dividido. O Ecumenismo ganhou mais força a partir daí.
O Guião para a Semana da Unidade, que
se vive de 18 a 25 de Janeiro, preparado
em Edimburgo, apostou no testemunho
de Cristo Ressuscitado. D. Manuel Felício incentivou à prática da Carta Ecuménica Europeia,
que
aponta
caminhos concretos
para
a construção
da
unidade
dos cristãos.
Concluiu com
um apelo ao
testemunho
cristão:
‘há
que oferecer à
nossa Europa
o presente do
Evangelho’.
Num gesto solidário, houve
uma recolha
de ofertas para apoiar as vítimas do terramoto do Haiti.
Tony Neves
Equipa Ecuménica Jovem
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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

ASSA S S I N O

da alma. O rosto angélico, emoldurado
pela cabeleira farta e loura, brilhava ainda
na sua imaculada brancura. Os seus lábios
roxos-violeta estavam amortecidos e um
lento fio de sangue coagulado escorria ainda do peito, pela rasgadura do seu vestido
azul. O médico foi chamado a confirmar o
óbito e a determinar a conclusão final: Frida suicidou-se! Naquela noite, aquele pai
não abandonou o quarto da filha e, deam-

o livro, com mãos trémulas e inseguras,
viu cair de entre as páginas uma carta da
sua filha, dirigida a ele mesmo, escrita com
uma caligrafia fina e elegante, inconfundivelmente a letra da sua Frida, que dizia:
“Tenho dezoito anos, abrem-se para mim
as portas da vida, mas eu quero morrer. Talvez tu, meu querido pai, perguntes porquê,
e eu te respondo: porque estou cansada, já

tra vida com mais sentido e que nos motive a viver pela luta de algo que perdura e
valha a pena alcançar. A mãe, quando eu
tinha doze anos, na hora de morrer disseme: até à eternidade, minha filha! Mas eu
digo, como aprendi neste teu livro, meu pai:
“Adeus para nunca mais!”.
Aquele pai, tendo acabado de ler as palavras de Frida, foi ao tribunal da sua comarca e dirigiu-se a um juiz que era da sua
confiança dizendo:
- Sr. Dr. Juiz, escrevi um livro, a minha filha
leu-o e depois suicidou-se. Matei a minha
filha e entrego-me à justiça!
Espantado, o magistrado retorquiu-lhe:
- Caro amigo, entregue-se à sua consciência porque, quanto à justiça, o código penal
não prevê pena para tais delitos!...
Aquele pai e escritor enlouqueceu e deu
entrada num manicómio e, a quantos encontrasse, perguntava imbecilmente:
- Leu o meu livro, “Deus não existe”? É um
livro grande e lindo, mas é triste. Não deixe
ler a outras Fridas. A minha filha Frida leu-o
e suicidou-se, sem ter chegado aos vinte
anos

bulando de um para o outro lado, indagava o que a levaria a tal loucura, uma vez
que era farta em beleza e em mordomias.
Foi quando viu, na mesinha de cabeceira
da filha, um livro com o título: “Deus não
existe!” De todos os livros que ele escrevera, este tinha sido o mais famoso e que
mais vendeu. Frida sorvia aquele livro do
pai que, por sua vez, já a tinha apanhado a
lê-lo mais do que uma vez, e lho arrancara
das mãos, proibindo-a de o ler. Mas Frida
tinha um grande defeito, não foi habituada
a obedecer, e devorou aquele livro, letra
por letra, palavra por palavra, frase por frase, página por página. O pai, ao desfolhar

vivi muito e não creio em nada. Este livro
soberbo, meu pai, escrito por ti, ensinoume que Deus não existe, apesar de a mãe
me ter feito acreditar numa vida melhor junto a esse Deus que tu negas, para além
da morte. Para quê lutar meu Pai? Para
quê ,se tudo acaba aqui e não há horizonte nem razões para lutar por algo melhor,
eterno e que valha a pena?! Não quero envelhecer na expectativa de chegar a nada,
vou embora meu pai, porque me ensinaste,
neste teu livro, que a vida leva ao vazio.
Um livro grande e lindo, mas triste porque
me fez mergulhar no desencanto da vida
e na tua firme convicção de não existir ou-

E desta forma aquele que, no seu juízo,
proclamava a inexistência de Deus, agora,
em estado de loucura, proclama a verdade
escondida atrás de tão diabólica mentira.
Na verdade, um pouco de insensatez, como
a do apóstolo Paulo, torna-se necessário,
para proclamar a verdade que é escândalo
para os judeus e loucura para os gentios. E
que há livros assassinos, é verdade! Como
é verdade que há filmes e programas assassinos na televisão e nos cinemas, e revistas assassinas em quiosques e livrarias.
Mas ai de quem os escreve! Ai, ai, de quem
os publica e vende! Ai, ai, ai de quem os lê
e absorve! Pode acabar mal, como Frida,
ou louco como o seu pai.
Frei José Dias de Lima, OFM
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JUSTIÇA HUMANA?
SÓ NO DIA DE SÃO NUNCA!
A justiça está
num
autêntico descalabro,
como o demonstram
as
desigualdades
sociais, que se
vêem, ouvem e
lêem por toda a
parte. A primeira coisa a fazer,
para saciar a
sede de justiça
humana, é criar
Mário Carapinha
as
condições
de vida aptas a
fazerem desaparecer definitivamente do seio
da humanidade as guerras, os ódios, as invejas, as malquerenças, a mentira, o orgulho,
a cobardia, a cobiça, a corrupção, etc., etc.
Quantos milhões e milhões de Euros reverteriam para os cofres das Nações, com o fim
das guerras, redução da compra de armas e
não manutenção dos exércitos, redução do
número de mortos e feridos, redução do desemprego e impostos, aumento do produto
interno bruto, redução das maldades e injustiças de toda a ordem. Será que todas estas
depravações cometidas contra os humanos
não tocam o coração dos responsáveis internacionais? Não teremos todos os mesmos
direitos?
Se estivéssemos mentalizados para isso,
pensaríamos: não será de acompanhar ao
mililitro a necessidade de se saciar a sede de
justiça em todo o mundo? Porque não hão-de
os responsáveis internacionais avançar para
a boca da cena da justiça internacional? Já
estamos no ano de 2010, e o processo de justiça instalando na terra os direitos humanos,
que Cristo anunciou, confirmando a sua doutrina “todos somos irmãos com os mesmos
direitos”, continua emperrado. Até quando?
Se a todos, sem excepção, fosse reconhecido o direito à justiça, a sociedade estaria hoje
livre de guerras e de pobres. Infelizmente os
responsáveis políticos internacionais, que se
reúnem, unicamente por rotina, para resolverem as questões das injustiças humanas, não

o têm conseguido. Deles faz parte um imenso
rol de personalidades, cujas acções contradizem as suas palavras! Pensam que o nosso
corpo é só a parte física. E a espiritual, o que
é para eles? O que é feito da moral que os
responsáveis exigem da parte dos subordinados? É preciso que a sensatez da parte dos
responsáveis prevaleça, que o seu juízo os
leve a cumprir os deveres da sua função para
com os excluídos da sociedade, com quem
chocamos todos os dias, em todo o mundo.
Quantos destes apenas pensam em si e querem fazer de todos cúmplices do mal?
Tudo isto em consequência do odioso crime
que se está cometendo contra a humanidade: a proibição do ensino religioso a partir
da escola primária. E a prova disso é que
grande parte dos jovens, quando chegam à
maioridade não distinguem o mal do bem.
Muitos não querem o ensino religioso nas
escolas, convictos que este não faz das
crianças uns homens perfeitos. E presentemente, sem esse ensino, são-no? Ora
vejamos o que ensinam os mandamentos:
Amar a Deus como a nós próprios – não invocar o seu santo nome em vão – guardar
os domingos e festas de guarda – honrar
pai e mãe – não matar – guardar castidade
nas palavras, obras, pensamentos e desejos – não furtar – não levantar falsos testemunhos – não cobiçar as coisas alheias.
Quantos são os responsáveis que praticam
estes preceitos? Que mal faz o conhecimento deles às crianças da escola? Será
que o cumprimento de algum deles faz mal
a alguém? Que males cometeriam uns aos
outros? Nenhum! Mentalizados para o cumprimento daqueles preceitos, qual seria a
conduta dos homens no futuro? Em face das
maldades que são praticadas, é imperioso
que as novas gerações sejam devidamente
evangelizadas e educadas. Todos temos de
pensar se o que fazemos ou dizemos aos
nossos irmãos vai beneficiar ou prejudicar o
seu estado da vida. Quando se cumprirem
os preceitos divinos, chegará a hora em que
a humanidade passará a viver em paz e felicidade, na terra como no céu. Estará saciada a sede de justiça da humanidade.

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 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.
Da parte da tarde terá lugar um momento de 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.
MF
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IGREJA DE PROXIMIDADE
Que bela invenção as férias! Sempre as apreciei, mas
devo dizer que, quando estou em Marrocos, com a possibilidade de respirar este ar, cada vez gosto mais das
férias. Chegou o momento de pegar nas malas e de
atravessar céu e mar, neste pendular que é a “missão”,
trabalhadores conta corrente de norte para sul. Chego
uns dias antes do início do Ramadão, que este ano se
anuncia com temperaturas superiores a 40 graus e, obviamente, sem se poder beber até ao pôr-do-sol.
Admito que este ano admirei (à distância) os meus amigos muçulmanos. Quanto a mim, captei ao menos um
aspecto do Ramadão: a solidariedade. Foi-me dado fazer uma descoberta: entre as sete clássicas obras de
misericórdia, está uma: “Estava na prisão e foste visitar-me ”.E foi assim que, munido da minha autorização
do ministério da justiça de Marrocos, me aventurei na
prisão de Meknes, para visitar os presos cristãos.

farmacêutica de Milão, fazia ali, num canto de Marrocos,
agora, um frade franciscano italiano, de saco ao ombro
entre carcereiros marroquinos, como velhos amigos que
se reencontram, transformado em capelão da prisão a
visitar traficantes de droga espanhóis?
Comecei então a compreender uma série de coisas.
A primeira é que aquela Igreja com que sonhei, uma
Igreja que anuncia o Evangelho pelos confins do mundo,
que se faz tudo para todos, que se põe a caminho para
ir ao encontro de todos os filhos de Deus dispersos e
celebrar a misericórdia do pai, na verdade, essa Igreja
existe.
A segunda evidência tornou-se para mim ainda mais forte e perturbante: esta Igreja de proximidade, neste preciso momento e neste lugar, apesar de todos os limites

APONTAMENTOS SOBRE O ISLÃO
Continuamos a apresentar mais algumas informações que
procurámos recolher sobre o Islão, religião seguida por milhões de crentes que vêem nela um caminho para a sua
salvação. Entendemos que é bom conhecer um pouco as
outras religiões, pois só assim podemos ver como fazer a
nossa aproximação e, se possível, encetar ou prosseguir
em diálogo.
A busca por manter as tradições religiosas leva alguns ao
fanatismo político-militar, no qual a religião é considerada
de forma directa como um caminho de poder terreno. A população islâmica é constituída por várias facções políticas
e religiosas, entre elas os xiitas, sunitas e curdos, os três
maiores grupos.
Os xiitas ou «seguidores de Ali» são o segundo maior grupo
dentro da religião muçulmana. Tradicionalmente, os xiitas
defendem que Ali ibn Abi Talib - primo e genro do profeta
Maomé (570-632), - é o primeiro califa (em árabe, o termo quer dizer sucessor) muçulmano, fazendo com que a
linhagem sucessória fosse formada por descendentes do
profeta.
Os sunitas são os que aceitaram a sucessão estabelecida
após a morte de Muhammad e seguem a “sunnat annabi”
(tradição do profeta). Correspondem a mais de 85% dos
muçulmanos de todo o mundo.
De acordo com a tradição sunita, o profeta Maomé morreu
sem apontar um sucessor para guiar a comunidade muçulmana. Após um período de confusão, Abu Bakr - uma
companhia constante do profeta Maomé - foi considerado o
primeiro califa, o que não é aceite pelos xiitas.
Continuando mais um pouco, dizemos ainda que as pessoas que vivem num ambiente muçulmano depressa se vêem
dentro de uma atmosfera de religiosidade (fé, culto, moral)
que penetra toda a vida pessoal e social. Cada um vive
com entusiasmo a pertença a uma sociedade que «promove a justiça e impede a injustiça, e crê em Deus» (Corão 3,
110).

Calendário islâmico

Eram muitas as perguntas que me vinham à cabeça, enquanto esperava da parte de fora do portão da cadeia:
deixar-me-ão entrar? Poderei visitar todos os presos?
Sabendo que são todos espanhóis e estão envolvidos
no tráfico de drogas, conseguiremos entender-nos suficientemente? Terá a minha visita algum sentido para
eles?
Na primeira visita, como depois nas seguintes, foram
destruídos todos os meus temores: um óptimo acolhimento da parte dos guardas prisionais (que já conheciam a nossa comunidade…somos famosos na cidade!),
uma óptima relação com os reclusos, com quem falámos, brincámos, rezámos… o Senhor estava no meio
de nós.
À terceira ou quarta visita, quando já me encontrava fora
da cadeia e a guiar pela estrada que me conduzia à cidade, comecei a interrogar-me: - O que é que eu, crescido no Oratório de Monza, com um bom emprego numa

e fragilidades humanas (e talvez mesmo com elas), pois
bem, esta Igreja sou eu. Compreendi que é a mim e a
outros como eu, que o Senhor, na sua infinita fantasia (e
humor) do seu Espírito, pede que nos tornemos membros vivos do seu Corpo, procurando uma comunhão
cada vez mais profunda com todos os homens.
Foi bom deixar soltar do meu peito o grito de exultação:
“ Allahu akbar!” Deus é grande, verdadeiramente grande, muito maior que as nossas imaginações temerárias.
Deus opera grandes coisas, no segredo das vidas transformadas de todos os dias. Este é o milagre do Reino
que irrompe no opaco e no rígido do nosso dia-a-dia e se
renova em qualquer homem e mulher que confiam n’Ele
e se deixam tentar pela louca aventura do “sim”, sem
reservas nem condições, sem cláusulas de salvadores
ou indemnização de dons.
Texto: Frei Pietro Pagliarini
Tradução: Pe. Álvaro Silva

O calendário islâmico é baseado nos meses lunares, que
começam quando uma ténue lua nova é percebida no céu
ocidental depois do pôr-do-sol, um dia ou dois após a Lua
Nova. Por isto, o mês pode ser de 29 ou 30 dias. Existem 12
meses no ano islâmico, e ele pode durar 354 ou 355 dias,
comparado ao calendário civil (gregoriano), onde o ano tem
365 ou 366 dias. Portanto, o ano lunar islâmico tem 12 meses lunares e, em média, é mais curto 11 dias do que o ano
civil (gregoriano) e inicia-se mais cedo em cada ano civil
cerca de 11 dias.
Os 12 meses do calendário islâmico são: Muharram, Safar,
Rabi’ al-Awwal, Rabi’ al-Thaani, Jumada al-Ooola (também
conhecido como Jumada al-Awwal), Jumada al-Ukhra (também conhecido como Jumada al-Thaani), Rajab, Sha’ban,
Ramadan, Shawwal, Dhu al-Qa’dah e Dhu al-Hijjah.
Embora o calendário islâmico tenha sido introduzido no ano
de 632 da era cristã, o início da era islâmica para o cômputo
dos anos islâmicos foi considerado e discutido durante o
ano de 639, no 4° ano do Califado de Omar, que declarou
que o acontecimento mais importante no estabelecimento
das raízes do Islão em Medina tinha sido a Hégira (a migração de Maomé de Meca para Medina) e, por isso, transformou-se no início da era islâmica, que começou em 622 d.C.
(Cfr. Dicionário de Missiologia, P U U, EDB, 1993).
MF

Amigos Leitores, Paz e Bem.

É com satisfação que vos saúdo neste mês de Fevereiro. Renovo os votos de Bom Ano de 2010, para que todos vós tenhais um ano
repleto das maiores Bênçãos de Deus.
A tragédia que assolou o Haiti não nos deixou indiferentes. Durante alguns meses vamos colocar aqui no Jornal um apelo para os
que puderem colaborar com os Frades que estão naquele país o possam fazer.
Para além dos mortos, dos feridos e dos desalojados, que podem ser ajudados no terreno pelos Missionários Franciscanos, lembremos quantas Igrejas e quantos Sacrários com hóstias consagradas ruíram…. Hóstias espalhadas, caídas… Deus em comunhão
com os que tombaram… Ajudemos…
Apresentamos a intenção missionária para este mês: «Para que a Igreja, consciente da própria identidade missionária, se esforce
por seguir fielmente a Cristo e proclamar o Evangelho a todos os povos».
Frei Vítor Rafael, OFM

