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Ordenaçõe s S a c e r d ot a i s n a G u i n é - B i s s a u
A Custódia de «S. Francisco de Assis» da
Guiné-Bissau viveu no passado dia 23 de
Janeiro de 2010, pelas 9.30 horas, na Paróquia de Cumura, um acontecimento de
grande significado para esta pequenina entidade da Ordem dependente da Província
Veneza de Santo António de Pádua. Foram
Ordenados Sacerdotes por Sua Excelên-

cia Reverendíssima Dom José Câmnate Na
Bissign, Bispo de Bissau, seis (6) jovens
Frades Franciscanos, naturais da GuinéBissau. São eles: Frei Carlos Tambá, Frei
Domingos Tchigna Infanda, Frei Cesário
Francisco Mendes Gomes, Frei Galiano
Lima de Oliveira, Frei José Infanda Nhaga e
Fr. Raxido Marcelo dos Santos.

A cerimónia decorreu num ambiente de grande festa, que
começou bem cedo em frente da Igreja de Cumura, com
a chegada de milhares de pessoas que vinham de todos
os cantos da Guiné, onde familiares e amigos acorreram
em grande número. A cerimónia foi muito bem organizada
por uma comissão da paróquia, pelo Pároco e pelas Irmãs
Franciscanas do Coração Imaculado de Maria. Tudo estava em ordem e por isso a celebração iniciou-se à hora
marcada.
Além do Bispo ordenante, estiveram mais dois Bispos, o
de Bafatá e um vindo de Itália, bem como uns 60 sacerdotes diocesanos e religiosos, e um número muito significativo de religiosas, que trabalham nas duas dioceses.
Os representantes das Províncias de Itália e de Portugal e
do Centro Missionário, por razões climáticas – uma forte
neblina, que na madrugada do dia 23 se abateu sobre o
aeroporto de Bissau, impedindo o avião de aterrar – chegaram somente pelas 22 horas desse mesmo dia. Mesmo
assim, puderam nos dias seguintes estar presentes em
algumas Primeiras Missas celebradas pelos nossos neosacerdotes.
Queremos agradecer aos nossos amigos e benfeitores
da União Missionária Franciscana e aos leitores do Jornal
Missões Franciscanas, pelas vossas generosas ofertas
que esta Entidade Franciscana da Guiné-Bissau todos os
anos recebe, pois sem elas o nosso trabalho seria muito
mais difícil, e o fruto da vossa generosidade está aqui bem
vivo nestes nossos seis jovens franciscanos que agora iniciam o seu ministério sacerdotal, ao serviço do Reino de
Deus que se encontra nestas terras de «Boa Gente»! Pedimos-vos que rezeis por eles e por toda a Igreja missionária
deste País! Paz e Bem.

Novos sacerdotes com os Bispos ordenantes

TURQUIA e … TUNÍSIA
Após a Turquia, de 15 a 22 de Junho, será a TUNÍSIA, de 13 a 20 de Setembro.
Para a Peregrinação à Turquia restam poucos lugares disponíveis. E a UMF e o nosso Jornal, sempre atentos
aos desejos de seus amigos, benfeitores e leitores, resolveu organizar uma outra Peregrinação, desta vez à TUNÍSIA, entre 13 e 20 do mês de Setembro do corrente ano.
Começaremos por Cartago, cidade carregada de história, centro de vital
importância para a história do Cristianismo naquela região africana,
onde brilhou particularmente Santo Agostino, além de S. Cipriano e
Santas Perpétua e Felicidade, que aí deram também o seu testemunho
de fé. Em contacto com a cultura romana, visitaremos monumentos e
obras de arte, como ruínas de cidades e edifícios que ficaram a desafiar
os séculos. A cidade de Sbeitla recordar-nos-á a grande vitalidade que
aí teve o Cristianismo em séculos passados, com marcas bem palpáveis
no futuro.
A par do passado, não deixaremos de nos encantar com as maravilhas
do tempo presente, características daquela região, com suas palmeiras,
praias de águas quentes e cristalinas e outras belezas naturais que sem
dúvida nos irão fascinar.
Para informações mais detalhadas, peça o Programa da viagem e faça a
sua inscrição quanto antes. 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

Fr. Paulo Duarte, OFM
Missionário na Guiné-Bissau

SEMINÁRIO DE SANTO ANTÓNIO
Do Chimoio, Moçambique, chegam
notícias da abertura do Ano Lectivo
2010. Mais um ano de formação para
os seminaristas que continuam a sua
caminhada franciscana. Demos graças a Deus pela Dom da vocação franciscana ...
Página 2
É A CRISTO A QUEM DAMOS DE
COMER
O Ministro Geral dos Frades Menores
escreveu uma carta aos franciscanos
do Haiti. Carta de encorajamento e
solidariedade fraterna. Com ele está
a Família Franciscana que está presente nas suas palavras...
Página 5
MENSAGEM DE QUARESMA 2010
Damos também destaque às palavras
do Papa Bento VI na sua mensagem
para esta quaresma 2010: «A justiça
de Deus está manifestada mediante
a fé em Jesus Cristo». Aos cristãos é
solicitado que contribuam para sociedades mais justas...
Página 7
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SEMINÁRIO SANTO ANTÓNIO
ABRE ANO ACADÉMICO - 2010

EDITORIAL
Em pleno tempo quaresmal, a igreja
celebra, no dia 25, a Solenidade da
Anunciação do Senhor.
Neste dia, a Igreja festeja solenemente o anúncio da Encarnação do
Filho de Deus. O tema central desta grande festa é o Verbo Divino que
assume a nossa natureza humana,
sujeitando-se ao tempo e ao espaço. Este é o dia em que a eternidade
entra no tempo ou, como afirmou o
Papa São Leão Magno: “A humildade foi assumida pela majestade; a
fraqueza, pela força; a mortalidade,
pela eternidade.”
Deus que, no decorrer dos séculos,
tinha encarregado os profetas de
transmitir aos homens a Sua palavra, ao chegar a plenitude dos tempos, determina enviar-lhes o Seu
próprio Filho, o Seu Verbo, a Palavra feita Carne: «Gerado, não criado,
consubstancial ao Pai…Encarnou
pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem».
Com alegria contemplamos o Mistério do Deus Todo-Poderoso, que na
origem do Mundo cria todas as coisas com a sua Palavra, porém, desta
vez, escolhe depender da Palavra de
um frágil ser humano, a Virgem Maria, para poder realizar a Encarnação
do Filho Redentor.
Assim, nesse dia proclamamos: «E o
Verbo se fez carne e habitou entre
nós» (Jo 1,14a) e fazemos memória
do início da nossa redenção. É o momento histórico, em que o SIM do Filho ao Pai precedeu o da Mãe: «Então
Eu disse: Eis que venho – como está
escrito de Mim no livro -, para fazer,
ó Deus, a Tua vontade» (Hb 10,7).
Com o Sim de Maria, cumpre-se desta maneira a profecia do profeta Isaías: «Por isso, o próprio Senhor vos
dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará
Deus Connosco» (Is 7,14).
Celebremos o Verbo no seio da Virgem Maria, aquele que nos envia a
anunciar a Boa Nova missionária!

Em nome do Seminário Santo António, gostaria de saudar
o Frei Vítor Rafael e, por meio de si e deste Jornal, toda a
Família Franciscana, esperando que todos tenham um ano
repleto de bênçãos de Deus.
Agradeço a honra que me concede de escrever para o «Missões Franciscanas», a fim de partilhar as alegrias, as tristezas e as esperanças vividas no Seminário Santo António do
Chimoio, no início do presente ano de 2010.

O dia iniciou-se com a celebração Eucarística presidida pelo
Frei Ilídio Jacinto Inácio, Reitor do Seminário. Depois, dirigimo-nos ao Salão São Francisco e Santa Clara, onde o Frei
Anselmo Manjor (em preparação para a ordenação diaconal,
a ter lugar no próximo mês de Fevereiro, e membro mais recente da equipe de formação nesta casa) juntamente com o
jovem português Mário Emanuel Cáires (em experiência de
preparação para o noviciado no Varatojo), usando a dinâmica
da oração da Palavra de Deus, dispuseram-nos espiritualmente para a cerimónia.
Com aquela vivacidade e dinamismo que lhe são característicos, o Doutor Ferrão proferiu a sua oração de sapiência: inspirando-se na Escritura, falou dos fundamentos para
uma verdadeira e duradoira amizade entre os homens e com
Deus e que, para esse efeito, como jovens, é necessário ter
um plano de vida, abrir-se para um desenvolvimento humano
e integral, abraçar os valores fundamentais da verdade e do
respeito. É urgente traçar um caminho e por ele seguir com
sabedoria, disciplina, trabalho árduo, dedicação, perseverança e oração.
Como representante do Custódio e de todos os irmãos da
Custódia Autónoma Santa Clara de Assis de Moçambique,
o Frei Lucas Francisco Gololombe, Vice-Custódio traçou os
pilares que norteiam a formação nesta casa: «No Seminário
procuramos orientar-nos por certos parâmetros de formação
que se desdobram em quatro vertentes, nomeadamente: a
formação científica, onde valorizamos a aquisição da ciência
e da cultura, cultivando a auto-confiança, a investigação e
procura incessante da verdade; a formação humana, onde
primamos na aquisição de valores morais de conduta, virtudes humanas para cultivar no seminarista a lealdade, a honestidade, a solidariedade, a liberdade, a responsabilidade,
a tolerância, a aceitação do outro, a fraternidade, etc.; a formação cristã, que através da meditação da Palavra de Deus,
da prática da oração e dos sacramentos, vem acrescentar
as virtudes sobrenaturais da fé, esperança e caridade que
nos configuram à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e
Mestre. A formação franciscana, através da pobreza, simplicidade, obediência, trabalho manual, serviço, respeito e reverência pela natureza, concluem a formação.
Damos graças a Deus pelo dom das vocações franciscanas.
Temos, portanto, em 2010, 33 seminaristas distribuídos em
três turmas, sendo 14 do primeiro ano, 13 do segundo e 6
do terceiro ano, provenientes das dioceses de Maputo, XaiXai, Inhambane, Chimoio, Beira, Tete, Nampula e Lichinga.
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Saudamos ainda, em especial, os irmãos e irmãs franciscanos espalhados pelas missões de Moçambique e que
nos ajudam na promoção vocacional franciscana, as fraternidades de Leiria e Faro, nossas fraternidades gémeas,
e agradecemos o apoio que nos tem chegado de vós e
da Província Portuguesa, da família franciscana, da liga
dos amigos do Seminário Santo António, dos zeladores da
UMF, dos leigos que anualmente fazem a sua experiência
missionária no nosso Seminário, a muitos outros que ouvem o apelo de rezar pelas vocações franciscanas através
deste Jornal, na pessoa do Frei Vítor Rafael. A todos um
grande kanimambo (obrigado)! Confiamos sempre na vossa fervorosa oração.
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Depósito Legal n.º 60342/92
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Damos graças a Deus pelo dom das vocações franciscanas,
que não são resultado apenas da promoção vocacional da
nossa custódia, mas também dos irmãos e irmãs franciscanos espalhados pelas missões de Moçambique e por muitos
outros, que ouvem o apelo de rezar pelas vocações por meio
do jornal «Missões Franciscanas». A todos vai o nosso muito
obrigado!
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Frei Ilídio Inácio, OFM

sem os meus pais saberem , com
uns tostões que andei a amealhar
durante bastante tempo. Foi engraçado e ainda sinto a mesma
alegria quando recordo o dia em
que recebi o jornal.

Director e Chefe de Redacção: Vítor Manuel Gomes Rafael, ofm

€   5,50

Estamos conscientes de que esta riqueza vocacional acarreta
muitos desafios, na medida em que requer um investimento
em recursos humanos (formadores), materiais e espirituais,
para a formação dos seminaristas.

Depois de um período de férias bem merecidas, tanto da parte dos seminaristas como dos docentes e dos frades formadores, cá estamos nós para inaugurar solenemente mais um
ano académico e formativo.

Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Assinatura anual

Temos motivos mais do que suficientes para dizer que o espírito franciscano sopra bem forte.

S

Bem hajam por tudo quanto têm
feito pelos mais carenciados, enfim por todos nós que temos o prazer de vos receber em cada Jornal,
que fazem o favor de nos enviar,
com todas as notícias que ansiamos saber.
Pensando bem e com um pequeno interregno (enquanto estive em
L. Marques), já vos recebo há 49
anos e lembro-me que me inscrevi

Peço a Deus que vos ajude e vos
dê muita saúde para continuardes
o vosso belo, útil e digno trabalho.
Um abraço cheio de ternura da
Maria da Trindade
Faleceram os benfeitores António da Silva, da Meia-Légua, Manuel Henriques P.
Santos de Pernelhas, ambos da zona de
Leiria. Paz à sua alma.
Maria Carmo Silva
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S ã o F r a n c i s c o ,
modelo de diálogo
com muçulmanos
O Papa Bento XVI dedicou a audiência
geral do dia 27 de Janeiro último à figura de São Francisco de Assis, «autêntico “gigante” da santidade, que
continua fascinando muitíssimas pessoas de todas as idades e religiões».

Além de o propor como modelo de autêntico reformador eclesial, de adesão pessoal a
Cristo, de amor à criação e de radicalidade
no seguimento do Evangelho, o Papa quis
também mostrar São Francisco de Assis
como modelo de diálogo com crentes de outras religiões, particularmente com o Islão.
Percorrendo, um a um, os episódios mais
significativos da vida do santo italiano, o
Papa recordou que a Ordem se desenvolveu em muitos lugares da Europa «e inclusive em Marrocos».

«Eu gostaria de sublinhar este episódio
da vida de São Francisco, que tem uma
grande actualidade», afirmou Bento XVI.
«Numa época em que estava em curso
um confronto entre o cristianismo e o islão,
São Francisco, armado voluntariamente só
com a sua fé e a sua mansidão pessoais,
percorreu com eficácia o caminho do diálogo», explicou o Santo Padre.
O Papa recordou que o Sultão ofereceu
a São Francisco «um acolhimento benevolente e uma cordial recepção». «Este é
um modelo que deve inspirar, ainda hoje,
as relações entre cristãos e muçulmanos,
para promover um diálogo na verdade, no
respeito e na compreensão mútuos», afirmou. Prosseguindo na explicação, continuou: «Francisco esteve na Terra Santa em
1220, lançando assim uma semente, que
deu muitos frutos: seus filhos espirituais,
de facto, fizeram dos Lugares Santos onde
Jesus viveu um âmbito privilegiado da sua
missão».
Neste sentido, quis recordar «com gratidão» os «grandes méritos da Custódia
Franciscana da Terra Santa», que continua
a cuidar dos Santos Lugares desde o século XIII.

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.

•

Querido Vítor e leitores do Jornal Missões Franciscanas

Em 1219, «Francisco obteve autorização para se dirigir ao Egipto e falar com
o sultão muçulmano Melek-el-Kâmel,
para pregar também lá o Evangelho de
Jesus».

Amigos assinantes
•

Projecto de Paz e Bem II

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.

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

Zenit/MF

Oração a S. José no «Dia do Pai»
A vós, São José,
recorremos na nossa tribulação,
cheios de confiança
solicitamos a vossa protecção
no dia de hoje para todos os pais de família.
Vós fostes o pai adoptivo de Jesus,
soubestes amá-l’O, respeitá-l’O e educá-l’O
com amor e dedicação,
como vosso próprio filho.
Olhai todos os pais do mundo
e especialmente os da nossa comunidade,
para que, com amor e dedicação,
eduquem os seus filhos
na fé cristã e para a vida.
Protegei todos os pais doentes
que sofrem por não poderem dar saúde,
educação e casa decente para seus filhos.
Protegei todos os pais
que trabalham arduamente no dia-a-dia
para não faltar nada aos seus filhos.
Protegei todos os pais
que se dedicam de corpo e alma à sua família.
Iluminai todos os pais
que não querem assumir sua paternidade.
Iluminai todos os pais
que desprezam seus filhos e esposas.
Enfim, olhai por todos os pais,
para que assumam
e vivam com alegria sua vocação paterna.
Ámen.
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Sacrifício consumado
(Em louvor do Sacerdote V)
D. Cecília e Olívia estavam cansadas. Tiveram muito trabalho para preparar a festa da Missa Nova do filho e irmão.
Havia sete anos que não o viam e agora regressava já
sacerdote. Quando mãe e filho se encontraram, foi forte e
comovido o abraço, foram abundantes e maternos os beijos. Olívia, a irmã, apreciava comovida, esperando a sua
vez. Já dentro da Igreja, no primeiro banco, a ditosa mãe
e a feliz irmã não tiravam os olhos do neo-sacerdote, frei
José. O pai falecera há poucos meses e Frei José aplicou
por alma do seu Pai a sua primeira missa.

O padre José pensava em que país de missão estaria a
sua mana, e por ela redobrou as preces e traçava diariamente o sinal da cruz sobre a sua irmãzinha distante.
Passados três anos, José foi transferido para outra Missão chinesa. Tinha chegado apenas há dois dias, quando recebeu a notícia de que a residência e o orfanato
das irmãs, que não ficava muito longe dali e que ele
não tivera ainda a oportunidade de visitar, tinham sido
atacados. Ao chegar ao local, deparou com duas irmãs
mortas e uma ferida gravemente.

Na homilia da Missa Nova do Padre José o pregador disse,
entre outras palavras:
– “Frei José, sacerdote de Cristo, nós rezamos por ti para
que te santifiques sempre mais e santifiques todos aqueles
que forem ao teu encontro. A tua vida de sacerdote não
será fácil. Encontrarás muitos espinhos que te hão-de ferir,
mas não temas que Jesus é a tua força. Hoje começa o
teu calvário...”

Quando se apressou a tomar a irmã ferida nos braços,
teve uma grande surpresa: aquela era a Olívia, a sua
irmã. Ela, ao vê-lo, sorriu e disse:
– “José, és tu?!”
– “Sim, minha mana, sou eu, o teu mano José!”

Frei José passou poucos dias com a família. Chamara-o a
obediência, ia partir para as missões da China. Na despedida, a sua mãe notou nele alguma hesitação e disse com
firmeza, embora com a alma materna embargada, para o
encorajar:
– “Vai, meu filho, já não me pertences, és de Deus, és
do povo! Eu eduquei-te para Nosso Senhor e só a ele deves seguir. Foi uma grande graça que Deus me concedeu,
chamando meu filho para ser sacerdote!”
Olívia, sua irmã, ao despedir-se do irmão disse-lhe:
– “Mano, eu tenho um plano para a minha vida e, para que
ele se concretize, peço-te que rezes por mim todos os dias
e, de onde estiveres, todos os dias me dês a tua bênção,
porque as tuas mãos estão cheias de bênçãos e tudo o
que elas abençoarem ficará abençoado e, portanto, pelas
tuas mãos o meu plano poderá ser abençoado por Deus”.
Durante cinco anos, frei José não viu mais a sua família.
A sua missão foi muito difícil. Chegou a ser perseguido,
preso e maltratado. Menos sorte tiveram dois colegas sacerdotes, que já haviam recebido a coroa do martírio. Até
que um dia recebeu uma carta da mãe dizendo que Olívia,
sua irmã, havia ingressado, na congregação das Irmãs
Missionárias. Era esse o seu segredo, foi essa a razão da
bênção diária que a irmã lhe pedira naquele longínquo dia
de despedida.

O Padre José explicou às irmãs, surpreendidas, que
aquela religiosa era sua irmã de sangue e deixaram-nos

a sós. E a irmã Olívia, conhecida por irmã Estrela no
nome religioso, dizia, feliz, embora mergulhada em profunda dor física:
– “Obrigada pela tua bênção, meu mano. O plano de
Deus realizou-se. Consagrei-me a Deus para bem do
teu sacerdócio, e agora ofereço a Deus o meu sacrifício
pela tua santificação. Agora ouve-me em confissão e dáme mais uma vez a tua bênção.”
Padre José, lavado em lágrimas, depois de ouvir de
confissão a irmã Estrela, pronunciou, com uma bênção
sentida:
– “Ego te absolvo…!”
Balbuciando o seu último Ámen, num derradeiro esforço, a sua irmã morria nos seus braços sacerdotais. O
sacrifício pelo seu sacerdócio estava consumado.
Frei José Dias de Lima, OFM

70 anos da revista da Custódia da Terra Santa
Sabe-se que a revista «La Terra Santa» (para a terra de Jesus) é publicada em várias línguas.
Menos conhecido, porém, é que a sua edição em língua árabe tenha um título diferente, a saber,
As Salam Wal Kheir ou «Paz e Bem», nome tipicamente franciscano. A revista em língua árabe
nasceu em 1940 e dirige-se aos
cristãos católicos dos ritos latino e grego, que vivem na Terra
Santa. Hoje, a edição é de 2.200
cópias, não poucas em proporção ao número de fiéis. A revista
As Salam Wal Kheir foi dirigida
pelo padre. Gabriele Baireyr durante 36 anos (de 1971 a 2007),
que ainda hoje, com os seus 90
anos bem vividos, continua a colaborar na edição. Desde 2007,
o padre Najib Ibrahim, doutor
em Sagrada Escritura e docente
de Teologia e Exegese do Novo
Testamento na Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia, é
o seu novo director.
Fraternitas

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.

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

«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).
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«É A CRISTO A QUEM DAMOS DE COMER»
O Ministro Geral, Fr. José Rodríguez Carballo, OFM, escreveu uma carta aos nossos irmãos franciscanos que vivem e trabalham no Haiti. Traduzimos do castelhano e deixamos por vossa conta a reflexão…
A União Missionária Franciscana, fazendo uso do seu jornal Missões Franciscanas, continua sensível e espera através dos seus leitores, amigos
e benfeitores, ser portadora de uma mensagem concreta de ajuda fraterna. Vamos ajudar os frades missionários no Haiti nesta obra... Vai ser precisa muita ajuda para reconstruir o que ficou em escombros… Os Franciscanos estão presentes no terreno e será través deles que vamos ajudar
na reconstrução.
O Ministro Geral aos Frades no Haiti
Roma, 29 de Janeiro de 2010
Mui estimados irmãos: O Senhor vos dê a paz!
Não podendo visitar-vos pessoalmente nestes momentos,
com teria sido meu desejo, pedi a Fr. Massimo Tedoldi,
Secretário Geral para as Missões e Evangelização, que o
faça em meu nome. Por ele desejo fazer-vos chegar meu
abraço fraterno e o abraço e a proximidade de todos os irmãos da Ordem. Todos os dias oro por vós, e por vós dou
graças ao Pai das misericórdias por ter-vos salvo a vida,
e porque estais dando um coração cheio de compaixão
pelos que mais sofrem. Sei, desde já, que vos estais dando prodigamente em assistência aos irmãos e irmãs desse amado país. Obrigado, irmãos, por serem instrumento
da compaixão do bom Deus e por actualizar, deste modo,
o abraço de Francisco ao leproso. Pela fé, sabemos que
dando de comer aos famintos, curando os feridos, consolando os tristes, socorrendo os necessitados é a Cristo
que damos de comer, é Cristo que curamos, é Cristo que
consolamos, é Cristo que socorremos.
O Papa João Paulo II definiu-nos, a nós franciscanos,
como «frades do povo». Vós estais mostrando que assim é: com a vossa proximidade aos mais pobres de
entre os pobres, com a vossa constante dedicação a
quem de vós necessita, e que necessita da vossa palavra de consolo, dos vossos cuidados fraternos e «maternos», do vosso sorriso, ainda se sente orgulhoso de
irmãos assim. Seguramente que S. Francisco também.
Obrigado por este exemplo.
Penso, com efeito, em vós. Situações como as que estais vivendo podem levar-vos ao stress e ao esgotamento. Sei que alguns já o estão vivendo. «Pela caridade de Deus», rogo-vos que tomeis tempo também para
vós: tempo para descansar, tempo para rezar, tempo

para partilhar em fraternidade as angústias
e as esperanças. A Ordem necessita de vós,
santos, e o povo do Haiti também. Por amor
de Deus vos rogo, «beijando os pés», que vos
cuideis.
Pelo Frei Massimo Tedoldi mando-vos uma
amostra de solidariedade. Proximamente, visitando a vossa Província, eu mesmo levarei
outras ajudas. Estas são fruto da generosidade de tantos irmãos franciscanos e tanta
gente de boa vontade, que escutaram o nosso pedido de solidariedade e o grito de tantos
desesperados desse amado e sofrido povo.
Não as recebais como esmola da nossa parte, ainda que esmola do «grande esmoler»,
como chamava S. Francisco ao Bondoso Senhor. Da nossa parte é uma justa restituição,
pois tudo vem de Deus, e tudo é de todos,
particularmente dos mais necessitados.
Abençoo-vos do coração e abençoo toda essa
população com a bênção do Seráfico Pai S.
Francisco: «O Senhor vos abençoe e vos proteja, volte o seu rosto para vós e vos conceda
a sua misericórdia e a sua paz. O Senhor vos
abençoe, irmãos».
Comigo vos saúdam e abraçam os irmãos
do definitório geral, os irmãos Ministros provinciais e Custódios que participam no encontro anual de novos ministros e custódios,
os irmãos da fraternidade da Cúria Geral, e,
sem dúvida, tantos e tantos irmãos e irmãs
que de todo o mundo se fazem presentes,
particularmente neste dias, com as suas orações e
ofertas económicas. Em nome de todos eles, vosso
Ministro e servo,

Ordem Franciscana Secular
Fraternidade de Santo
António à Sé celebra
80.º aniversário
A Fraternidade da Ordem
Franciscana Secular da
Igreja de Santo António
à Sé, Lisboa, celebrou 80
anos de existência canónica no domingo dia 07 de
Fevereiro. Associaram-se a
esta festa o Superior Provincial dos Franciscanos,
Frei Vítor Melícias, o Presidente Nacional da Ordem
Franciscana Secular, Ir.
Reinaldo Ferreira dos Santos, Irmãos de outras Fraternidades e muitos outros
fiéis
A festa começou pelas 10 horas,
com um momento de adoração
ao Santíssimo Sacramento,
Laudes e recitação do Rosário. Após o almoço foi possível
assistir, na Igreja/Santuário de
Santo António, à encenação de
um «Cântico a Nossa Senhora» e, pelas 15 horas, à conferência proferida pelo Frei João
Duarte Lourenço, OFM, biblista e professor na Universidade Católica Portuguesa, sobre
«São Francisco e a Palavra». Seguiu-se uma «Dramatização da Palavra». A Festa culminou com solene Eucaristia, em acção de graças, presidida por Frei Vítor Melícias.
MF

Frei José Rodrigues Carballo, OFM
Ministro Geral

PARA AS MISSÕES
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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
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MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI PARA QUARESMA 2010
A justiça de Deus está manifestada mediante a
fé em Jesus Cristo (cfr Rom 3, 21–22)
Queridos irmãos e irmãs,
Todos os anos, por ocasião da Quaresma, a Igreja
convida-nos a uma revisão sincera da nossa vida
à luz dos ensinamentos evangélicos. Este ano desejaria propor-vos algumas reflexões sobre o tema
vasto da justiça, partindo da afirmação paulina: A
justiça de Deus está manifestada mediante a fé em
Jesus Cristo (cfr Rom 3,21–22).

Justiça: “dare cuique suum”
Detenho-me em primeiro lugar sobre o
significado da palavra “justiça” que na
linguagem comum implica “dar a cada
um o que é seu – dare cuique suum”,
segundo a conhecida expressão de Ulpiano, jurista romano do século III. Porém, na realidade, tal definição clássica não precisa em que é que consiste
aquele “suo” que se deve assegurar a
cada um. Aquilo de que o homem mais
precisa não lhe pode ser garantido por
lei. Para gozar de uma existência em
plenitude, precisa de algo mais íntimo
que lhe pode ser concedido somente
gratuitamente: poderíamos dizer que o
homem vive daquele amor que só Deus
lhe pode comunicar, tendo-o criado à
sua imagem e semelhança. São certamente úteis e necessários os bens
materiais – no fim de contas o próprio
Jesus se preocupou com a cura dos
doentes, em matar a fome das multidões que o seguiam e certamente condena a indiferença que também hoje
condena à morte centenas de milhões
de seres humanos por falta de alimentos, de água e de medicamentos -, mas
a justiça distributiva não restitui ao ser
humano todo o “suo” que lhe é devido.
Mais do que o pão ele de facto precisa
de Deus. Nota Santo Agostinho: se “a
justiça é a virtude que distribui a cada um o que é seu…
não é justiça do homem aquela que subtrai o homem ao
verdadeiro Deus” (De civitate Dei, XIX, 21).

De onde vem a injustiça?
O evangelista Marcos refere as seguintes palavras de Jesus, que se inserem no debate de então acerca do que
é puro e impuro: “Nada há fora do homem que, entrando
nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem,
isso é que o torna impuro. Porque é do interior do coração
dos homens, que saem os maus pensamentos” (Mc 7,1415.20-21). Para além da questão imediata relativa ao alimento, podemos entrever nas reacções dos fariseus uma
tentação permanente do homem: individuar a origem do
mal numa causa exterior. Muitas das ideologias modernas,
a bem ver, têm este pressuposto: visto que a injustiça vem
“de fora”, para que reine a justiça é suficiente remover as
causas externas que impedem a sua actuação. Esta maneira de pensar - admoesta Jesus – é ingénua e míope.
A injustiça, fruto do mal, não tem raízes exclusivamente
externas; tem origem no coração do homem, onde se encontram os germes de uma misteriosa conivência com o
mal. Reconhece-o com amargura o Salmista: “Eis que eu
nasci na culpa, e a minha mãe concebeu-se no pecado” (Sl
51,7). Sim, o homem torna-se frágil por um impulso profundo, que o mortifica na capacidade de entrar em comunhão
com o outro. Aberto por natureza ao fluxo livre da partilha,
adverte dentro de si uma força de gravidade estranha que
o leva a dobrar-se sobre si mesmo, a afirmar-se acima e
contra os outros: é o egoísmo, consequência do pecado
original. Adão e Eva, seduzidos pela mentira de Satanás,
colhendo o fruto misterioso contra a vontade divina, substituíram à lógica de confiar no Amor aquela da suspeita e
da competição; à lógica do receber, da espera confiante do
Outro, aquela ansiosa do agarrar, do fazer sozinho (cfr Gn
3,1-6) experimentando como resultado uma sensação de
inquietação e de incerteza. Como pode o homem libertarse deste impulso egoísta e abrir-se ao amor?

Justiça e Sedaqah
No coração da sabedoria de Israel encontramos um laço
profundo entre fé em Deus que “levanta do pó o indigente (Sl 113,7) e justiça em relação ao próximo. A própria palavra com a qual em hebraico se indica a virtude
da justiça, sedaqah, exprime-o bem. De facto sedaqah
significa, de um lado a aceitação plena da vontade do
Deus de Israel; do outro, equidade em relação ao próximo (cfr Ex 29,12-17), de maneira especial ao pobre, ao
estrangeiro, ao órfão e à viúva (cfr Dt 10,18-19). Mas os
dois significados estão ligados, porque o dar ao pobre,
para o israelita nada mais é senão a retribuição que se
deve a Deus, que teve piedade da miséria do seu povo.
Não é por acaso que o dom das tábuas da Lei a Moisés, no monte Sinai, se verifica depois da passagem

justiça existe lá, onde o justo morre pelo culpado e o
culpado recebe em troca a bênção que toca ao justo?
Desta maneira, cada um não recebe o contrário do que
é “seu”? Na realidade, aqui manifesta-se a justiça divina, profundamente diferente da justiça humana. Deus
pagou por nós no seu Filho o preço do resgate, um preço verdadeiramente exorbitante. Perante a justiça da
Cruz, o homem pode revoltar-se, porque ele põe em
evidência que o homem não é um ser autárquico, mas
precisa de um Outro para ser plenamente ele mesmo.
Converter-se a Cristo, acreditar no Evangelho, no fundo
significa precisamente isto: sair da ilusão da auto-suficiência para descobrir e aceitar a própria indigência
– indigência dos outros e de Deus, exigência do seu
perdão e da sua amizade.
Compreende-se então como
a fé não é um facto natural,
cómodo, óbvio: é necessário
humildade para aceitar que
se precisa que um Outro me
liberte do “meu”, para me
dar gratuitamente o “seu”.
Isto acontece particularmente nos sacramentos da
Penitência e da Eucaristia.
Graças à acção de Cristo,
nós podemos entrar na justiça “ maior”, que é a do amor
(cfr Rom 13,8-10), a justiça
de quem se sente em todo
o caso sempre mais devedor
do que credor, porque recebeu mais do que aquilo que
poderia esperar.
Precisamente fortalecido por
esta experiência, o cristão
é levado a contribuir para
a formação de sociedades
justas, onde todos recebem
o necessário para viver segundo a própria dignidade
de homem e onde a justiça
é vivificada pelo amor.

do Mar Vermelho. Isto é, a escuta da Lei, pressupõe a
fé no Deus que foi o primeiro a ouvir o lamento do seu
povo e desceu para o libertar do poder do Egipto (cfr Ex
s,8). Deus está atento ao grito do pobre e em resposta
pede para ser ouvido: pede justiça para o pobre (cfr Ecli
4,4-5.8-9), o estrangeiro (cfr Ex 22,20), o escravo (cfr
Dt 15,12-18). Para entrar na justiça é portanto necessário sair daquela ilusão de auto-suficiência, daquele
estado profundo de fecho, que é a própria origem da
injustiça. Por outras palavras, é necessário um “êxodo”
mais profundo do que aquele que Deus efectuou com
Moisés, uma libertação do coração, que a palavra da
Lei, sozinha, é impotente para realizar. Existe portanto
para o homem esperança de justiça?

Cristo, justiça de Deus
O anúncio cristão responde positivamente à sede de
justiça do homem, como afirma o apóstolo Paulo na
Carta aos Romanos: “ Mas agora, é sem a lei que
está manifestada a justiça de Deus… mediante a fé
em Jesus Cristo, para todos os crentes. De facto não
há distinção, porque todos pecaram e estão privados
da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente
pela Sua graça, por meio da redenção que se realiza
em Jesus Cristo, que Deus apresentou como vítima
de propiciação pelo Seu próprio sangue, mediante a
fé” (3,21-25)
Qual é portanto a justiça de Cristo? É antes de mais
a justiça que vem da graça, onde não é o homem que
repara, que se cura a si mesmo e aos outros. O facto
de que a “expiação” se verifique no “sangue” de Jesus
significa que não são os sacrifícios do homem a libertálo do peso das suas culpas, mas o gesto do amor de
Deus que se abre até ao extremo, até fazer passar para
si “a maldição” que toca ao homem, para lhe transmitir em troca a “bênção” que toca a Deus (cfr Gal 3,1314). Mas isto levanta imediatamente uma objecção: que

Queridos irmãos e irmãs, a
Quaresma culmina no Tríduo Pascal, no qual também
este ano celebraremos a justiça divina, que é plenitude
de caridade, de dom, de salvação. Que este tempo penitencial seja para cada cristão tempo de autêntica conversão e de conhecimento intenso do mistério de Cristo,
que veio para realizar a justiça. Com estes sentimentos,
a todos concedo de coração, a Bênção Apostólica.
Vaticano, 30 de Outubro de 2009
BENEDICTUS PP. XVI

Sudão
O primeiro convento dos
Frades em Khartoum
Esse convento será construído em Khartoum, na
capital do maior país africano. Nos últimos dois
anos, a fraternidade viveu numa pobre moradia, na
periferia, emprestada pelo Bispo local. Os Frades
são cinco: três estudantes (Peter, John, Charles),
um egípcio (Magdy) e o filipino Melito, Guardião da
Fraternidade. Inseridos num ambiente totalmente
islamita, os Frades ocupam-se dos cristãos, ali
refugiados há vários anos. Nas duas paróquias
e treze centros pastorais, além das seis escolas,
os Frades são seguro ponto de referência para os
católicos da capital. O Ministro Geral visitará, em
Fevereiro próximo, essa Fundação no Sudão, levando aos Frades e à comunidade católica o sinal
do afecto e da solicitude de toda a Ordem. A construção do convento, o primeiro no Sudão, iniciada
em Janeiro de 2010, deverá ser concluída antes
da festa de S. Francisco, deste ano.
Fraternitas
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A LIBERDADE
NA IRMANDADE HUMANA
Ser livre entre a
irmandade humana é uma das
prerrogativas a
que todos temos
direito,
desde
que se não interfira com os
direitos dos outros. O dom da
liberdade justa
é a possibilidade de fazermos
o que de bom
Mário Carapinha
desejamos fazer: satisfazer
as nossas necessidades e aspirações sem
impedimentos externos. O que nem sempre
é permitido às pessoas. A nossa consciência, por razões de ordem voluntariosa,
nem sempre é induzida por uma vontade
correcta, onde aflorem a razão e a moral.
A liberdade na sociedade requer o controlo
dos mecanismos sociais que a oprimem.
A liberdade faz-nos senhores dos nossos
actos e responsáveis por eles. Contudo,
quem se pode gabar de gozar de liberdade
plena? Muitos abusam dela, principalmente
os políticos, não a reconhecendo como um
direito de todos. Não se preocupam com
os maus efeitos provocados na vida dos
seus irmãos. A maioria dos responsáveis,
a quem são distribuídas certas funções,
fecha-se nas suas teimosias, julgando-se
senhores dos outros. A liberdade interfere com a ordem moral, impondo-nos levar
uma vida digna de nós e de toda a nossa
irmandade. Sobre a anuência humana à liberdade, já S. Agostinho, há dezassete séculos dizia: “Os mestres ensinam-nos nas
escolas e os Bispos nas catedrais, e em
todo o orbe confessa-o o género humano”.
E hoje, como é? Se se cerceia a liberdade
de alguém, deixa de haver acções moralmente boas ou más, assim como a responsabilidade ou sanções. Acontece que, por
causa de todas estas prepotências a que
milhões de irmãos nossos estão sujeitos,
cada vez é mais difícil viver na comunidade
actual.

Para fazer uma ideia do valor da liberdade de cada um, é bom lembrar que já na
Antiguidade os responsáveis ajudaram a
criar várias espécies de liberdade: Física,
(isenção de coacções ou obstáculos que
possam impedir o exercício da nossa actividade); Moral, (poder de autodeterminação que nos impõe as decisões da nossa
própria iniciativa); Civil, (respeito pelas leis
de todos os humanos dentro dos limites estabelecidos e exigidos pela ordem social);
Política, (o respeito em casos de obrigações e deveres, que se insere no processo do Código Civil); Económica (acesso
livre à distribuição e compra dos bens na
condução das comunidades económicas);
Religiosa (o Antigo Testamento já punha
em grande relevo as liberdades colectivas,
acentuando, no entanto, que elas não são
da acção dos homens, mas sim da intervenção divina). Acontece que hoje nenhuma é cumprida a preceito por certos responsáveis, que não conseguem distinguir
o bem do mal.
Ao acordar de manhã, temos de ter a consciência de que temos de nos comportar
como irmão dos outros e tudo fazer para
sermos úteis às gerações vindouras. Há
que ter uma relação holística a todos os
desafios da sociedade, nos aspectos sociais, económicos, religiosos, amorosos,
etc. Temos de ter a consciência de que temos vindo a contribuir para uma evolução
positiva da sociedade. É imperioso usarmos a sensibilidade e o bom senso em
tudo o que fazemos e dizemos na vida,
contribuirmos para uma sociedade melhor, evitando comprometer o futuro das
gerações vindouras. As exigências morais
não devem ser desprezadas, para se evitar as exclusões e marginalizações na sociedade, com se vê hoje por todo o lado.
Somos livres e, ao mesmo tempo, responsáveis, o que muitas vezes é ignorado. A
liberdade de praticar qualquer acção está
subordinada às razões de moralidade e
solidariedade. Em suma, se queremos ser
livres, devemos procurar respeitar a liberdade dos outros.

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 VIA-SACRA DO CANINO
Numa determinada aldeia do concelho
de Mondim de Basto, apercebi-me do
curioso comportamento de um canino da terra que, durante o percurso de
uma Via-Sacra na rua, demonstrou um
respeito que muito seria de desejar em
alguns animais racionais que se dizem
cristãos.
Na abertura da Via-Sacra, ainda dentro
da Igreja, já o quatro-patas estava à porta, sem entrar, porque dentro da Casa
do Senhor não há lugar para cães, mas
sentado devotamente, como se entendesse todo o drama que iria ser recordado no momento. Quando as pessoas
saíram da Igreja, para percorrerem as
estações que levariam a um calvário,
no cimo de um monte próximo, sendo
cada estação identificada com uma rude
cruz em pedra e o número respectivo da
caminhada do Senhor marcado a cinzel,
o canino incorporou a falange dos fiéis
que devotamente se entregavam aos
passos da Paixão.

Ora, em cada estação, quando eu dizia – “Nós vos adoramos e bendizemos
Senhor Jesus Cristo” – o canino, em pé,
quedo e mudo, espetava as orelhas, e
acompanhava, com a cabecita, o ajoelhar da multidão, durante a resposta colectiva - “que pela Vossa Santa
Cruz, redimistes o mundo!”. Logo que
as pessoas se levantavam, o cachorro
baixava as orelhitas, sentava-se e fixava o olhar na multidão, permanecendo
imóvel durante a reflexão. Só no momento em que, com a resposta popular
- “tende piedade de nós”- à oração final
- “Jesus Cristo Crucificado” com que eu
encerrava cada estação, é que o canino
se levantava e caminhava para a próxima estação, onde chegava mais adiantado, mas onde esperava, sem passar
adiante, como se estivesse a indicar às
pessoas a estação seguinte. Na subida
ao calvário, a última estação, o canino subiu à frente e colocou-se junto à
Cruz do meio, como que sabendo qual
era a cruz certa do seu Dono Divino,
e ali permaneceu durante as palavras
finais do sacerdote. No final da Via-Sacra, desceu a abanar o rabo, a ladrar e
a brincar com quem lhe punha a mão,
como se o tempo da oração tivesse terminado e ele pudesse regressar à sua
vida canina.
Tentei aproximar-me dele, mas ele não
quis nada comigo. O sacristão então
disse-me:
-“Senhor padre, é um cão vadio que
anda na aldeia, mas toda a gente lhe dá
de comer, não faz mal a ninguém e as
crianças brincam muito com ele e até
lhes suporta as judiarias. Quer levá-lo
consigo?”
-“Não, obrigado, é aqui que ele se sente
feliz. Ao que parece, todos os habitantes
da aldeia são o seu dono e durante o

exercício da Via Sacra ninguém o importunou e não importunou ninguém!”
O que impressionava o cachorro, para
que ele espetasse sempre as orelhinhas
no início de cada estação, quando as
pessoas ajoelhavam, acompanhando
este gesto colectivo com a sua cabeça?
Veria ele, naquele gesto, a atitude de
uma multidão que lhe ia oferecer uma
mão cheia de ossos? Não tinha boca
a medir! Seria um instinto reflexo que
assumiu ao ver as pessoas da aldeia a
ajoelhar e ele querer imitar a reverência
para com Deus, naquele gesto de estranho respeito? As lágrimas de comoção
de algumas pessoas, o ambiente de
luto e tristeza que envolviam aquele dia
de Sexta-Feira Santa da Paixão do Senhor, estariam a ser pressentidos pelo
animal? Não sei! O que posso dizer é
que vi, naquele cachorro, uma simples
criatura que louvava o criador e mostrou
muito mais respeito do que algumas
pessoas que continuaram a rir, a fumar
e a vender água
sem caneco, no
momento da passagem do cortejo
sacro. É caso para
dizer - “Senhor, dáme um coração de
cão!”
Parece
exagerada esta afirmação.
Mas não haja dúvida de que a nossa
fidelidade para com
Deus deixa muito a
desejar, se a compararmos com a
fidelidade do cão
ao seu dono. Na verdade, o cão dá a
vida pelo dono, guarda-lhe respeito e
é de tal forma dependente do dono,
que ouvi falar de dois casos que,
após a morte do mesmo, se sentaram
em cima da campa e morreram ali,
de fome e de frio, não abandonando
aquele a quem, durante a vida, devotaram toda a dedicação.
Dizia o Senhor Jesus à mulher cananeia que não é justo tirar o pão dos filhos para o dar aos cachorrinhos, mas
a resposta de Jesus foi desarmada
pela fé daquela mulher, que respondeu
que também os cachorrinhos comem
das migalhas que caem da mesa dos
donos. Jesus tratou-a como cachorra e
ela mendigou apenas uma migalhinha
da misericórdia do Filho de Deus e, na
verdade, a migalhinha mais pequena
do amor de Jesus encheu plenamente o coração humano daquela mulher,
que deixou o estatuto de cachorra para
ser filha, como todos nós, mendigos do
Amor Divino que nos tornamos filhos,
no sacramento do Baptismo.
Mas será que nos sentimos filhos? A devoção inconsciente daquele cachorro,
não será para nós motivo de vergonha,
por nos escusarmos a louvar o Criador e
nos esquecermos de que d`Ele depende
a nossa vida, que Ele nos fez, a Ele pertencemos, e somos o Seu Povo, as ovelhas do seu rebanho? Aquele cachorro,
ao espetar as orelhitas, só não as juntava como as nossas mãos em prece,
por lhe ser de todo impossível. Se ele
louvava o Criador como criatura, quanto
mais não é nosso dever, como cristãos,
louvá-Lo, porque fez de nós seus filhos
muito amados.
Frei José Dias de Lima, OFM
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NOITE BENDITA,

QUE CRISTÃOS E MUÇULMANOS
FESTEJAM JUNTOS
As festas do fim do ano são uma boa ocasião para trocar votos de amizade e de
fraternidade entre cristãos e muçulmanos. O Primeiro Ministro da Nigéria escreveu-me uma longa carta por ocasião do Natal e sublinha: «É para mim motivo
de grande alegria exprimir à comunidade cristã da Nigéria o meu grande apreço
pelo sentido de afecto e solidariedade e de inteligente colaboração que se instaurou com as outras comunidades religiosas do nosso país, criando assim as
condições de um diálogo inter-religioso de confiança. Eu, pessoalmente, congratulo-me e peço-vos que persevereis neste caminho, a fim de resolvermos juntos
as dificuldades do nosso país e em particular a injustiça, a pobreza, as tensões
internas e externas». É a primeira vez que uma autoridade política na Nigéria
nos dirige votos pessoais, reconhecendo oficialmente o bem que tem sido feito
no caminho do diálogo islâmico-cristão.
Na Santa Missa do Natal, um representante da Associação islâmica da Nigéria
leu uma mensagem de saudação a todos os cristãos, dizendo: «Enquanto celebrais o nascimento do profeta Jesus nesta noite santa, é nossa alegria desejarvos os melhores votos de saúde e fraternidade, em nome da Comunidade Muçulmana da Nigéria. Estamos felizes de estar ao vosso lado, hoje, para consolidar
as bases do diálogo. Para reforçar esta dinâmica, nós pedimos às Comunidades
cristãs e muçulmanas para rezarem nas igrejas e nas mesquitas, para que Deus
faça descer a Sua misericórdia sobre a Nigéria e o seu povo. Possa Alá, o Omnipotente, dar a todos paz, saúde e prosperidade».

O ISLÃO EM NÚMEROS
Apresentamos mais algumas informações
que recolhemos sobre o Islão. Os crentes
desta religião vêem nela um caminho para a
sua salvação. É bom conhecer as outras religiões, pois só assim podemos fazer a nossa
aproximação e, se possível, encetar ou prosseguir em diálogo. «Diálogo e Anúncio completam-se»!
O islão congrega 1,14 bilhões de fiéis. Não encontramos religião que cresça ao
ritmo do islamismo – 16% a mais
de crentes a cada ano. Temos
que levar em conta que mais de
metade dos muçulmanos vive na
Ásia, onde as taxas de natalidade
são muito altas. Os factores demográficos, porém, não explicam
toda a força da expansão da religião islâmica.
Mesmo em países de forte
tradição cristã cresce a presença muçulmana. Em 1970,
havia em França apenas onze
mesquitas. Quase trinta anos
depois, os templos já somam
mais de 1.000. No início da década de 70, a Inglaterra contava com 3.000
muçulmanos. Agora, eles são 1 milhão. Em
Portugal, para além da mesquita de Lisboa
e da Madeira, existem inúmeros lugares de
culto noutras cidades.
No Brasil, que tomamos por exemplo, um
dos maiores países católicos do mundo, o Alcorão, livro sagrado do islão, atrai cada vez
mais adeptos. Há quarenta anos a comunidade árabe possuía uma única mesquita. Hoje
são 52 templos, espalhados por todo o país e
frequentados por cerca de 2 milhões de fiéis.
As maiores comunidades encontram-se nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Só na cidade de São Paulo encontram-se
cerca de 10 mesquitas, incluindo a primeira
edificada na América Latina, a mesquita Brasil, na avenida do Estado, Centro da Cidade,
que começou a ser construída em 1929 (fonte: Canção Nova - Notícias).

É verdade que alguns muçulmanos integristas, mal intencionados, criticam duramente o cristianismo. Na minha recente visita ao Sheik Djibo, manifestei a minha
indignação por isso e o Sheik, que seguidamente conduziu a oração na Grande
Mesquita de Niamey, por ocasião de uma festa islâmica, manifestou a plena
solidariedade com a nossa Igreja e também sofrimento, tal como nós sofremos
quando algum cristão denigre o islão. Não perdemos a coragem e continuamos
a trabalhar incansavelmente pela paz nos corações, porque «o Reino de Deus
está no meio nós».
Texto: D. M. Cartateguy, Bispo de Niamey
Tradução: Pe. Álvaro Silva, OFM

A maioria dos muçulmanos encontra-se no
Médio Oriente, África e Ásia. Constituem
95% da população nos países como Afeganistão, Argélia, Bahrein, Egipto, Guiné, Indonésia, Irão, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbia,
Ilhas Maldivas, Mauritânia, Marrocos, Omã,
Paquistão, Catar, Arábia Saudita, Senegal,
Somália, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes
Unidos e Iémen.
No Cazaquistão, Tanzânia, Malásia e Moçambique, a população islâmica é de 50%
a 75%. Na Índia, Rússia, Tailândia, Zâmbia,
Gana, Quénia, Madagáscar, Suriname, a
percentagem está entre 10% e 50%. Com

grande concentração na África e na Ásia, o
islamismo é praticado por uma quinta parte
da população mundial, confirmando-se como
a segunda maior religião do planeta (Canção
Nova -Notícias).
Aqui recordamos as palavras de Papa João
Paulo II quando faz referência, no número
30, na Encíclica Missão do Redentor que tem
como título: «A actividade missionária está
ainda no início»: «A Igreja deve hoje enfrentar outros desafios, lançando-se para novas
fronteiras».

O ISLAMISMO
E OUTRAS RELIGIÕES
«Os fiéis sabem que, longe de fazer o mal,
estão obrigados a fazer o bem, a trabalhar
para aliviar o sofrimento humano, a edificar
juntos um mundo justo e harmonioso». A
frase foi proferida em discurso aos membros do Pontifício Conselho para o Diálogo
Inter-religioso pelo Papa João Paulo II, que
também condenou a violência e o terrorismo como «falsa religião».
Não se podem ocultar as dificuldades que
as comunidades cristãs sofrem nos países
de maioria islâmica. Já os governos ocidentais – e talvez também algumas faixas da
Igreja Católica – reduziram sempre o problema da imigração muçulmana na Europa
a um facto puramente económico ou de generosidade para com os pobres. Nunca se
levou à luz que a imigração é uma questão
de diálogo entre culturas e religiões.
Esta deve, pois, ser preparada e esclarecida, no estrangeiro e nos países anfitriões,
para que a hospitalidade de outra cultura
e religião não sufoque a cultura anfitriã. É
necessário que se criem estruturas para a
integração cultural, mas é necessário também que nós, cristãos, não esqueçamos de
testemunhar as raízes profundamente religiosas da nossa cultura, o seu empenho e
o seu trabalho, incluído esse em favor dos
muçulmanos (Cfr. Dicionário de Missiologia, P U U, EDB, 1993, pp 295-303).
MF

Caríssimos leitores, saúdo-vos com amizade: Paz e Bem.
Já iniciámos, no passado dia 17 de Fevereiro, mais um tempo Quaresma. Vamos todos acolher a mensagem do papa Bento XVI
que nos propõe algumas reflexões sobre o tema vasto da justiça, partindo da afirmação paulina: A justiça de Deus está manifestada
mediante a fé em Jesus Cristo (cfr Rom 3,21–22).
Queria recordar o nosso horário de atendimento aqui nas «Missões Franciscanas» e UMF, em Leiria. Entre as 10 horas e as 18,30
horas podeis ligar para os nossos números. Fora deste horário às vezes é difícil atender, porque as pessoas responsáveis pelo
serviço já não se encontram no escritório.
Agradecemos muito aos assinantes do nosso jornal que pagam a sua assinatura como benfeitores. Como é costume, só a esses,
sempre procuramos responder.
Algumas pessoas perguntam qual é o estatuto dos associados zeladores e benfeitores da União Missionária Franciscana. Aproveito
para recordar que todos eles pertencem à grande família Franciscana e usufruem de todos os benefícios espirituais, participando no
merecimento infinito da Eucaristia que mensalmente celebramos, pelos vivos e defuntos.
Durante este mês de Março, estão a ser celebradas, aqui no convento de S. Francisco em Leiria, 30 missas pelos fundadores das
Bolsas de Estudo, isto é, por todos os que ofereceram bolsas de estudo.
Apresentamos a intenção missionária para este mês: «Para que as Igrejas em África sejam sinal e instrumento de reconciliação e de
justiça em cada região do Continente».
Frei Vítor Rafael, OFM

