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Responsáveis da UMF reúnem-se em Leiria

VISITA DO PAPA BENTO XVI
A PORTUGAL

No passado dia 22 de
Março,reuniram-se
em Leiria, na sede da
Procuradoria Nacional
da União Missionária
Franciscana (UMF), os
responsáveis
locais
das diversas fraternidades franciscanas
e outros membros do
sector da Evangelização Missionária.

Portugal vai receber no próximo
mês de Maio a visita de Bento
XVI. Acontecimento importante
para todos nós. Apresentamos
uma breve biografia do Santo
Padre...
Página 4
MISSÃO NO HAITI
Em breves traços apresentamos o
quotidiano do viver dos Missionários Franciscanos no Haiti, depois do
terramoto que deixou o país em escombros. O povo do Haiti confia nos
Franciscanos e espera a nossa colaboração...

Depois da Oração inicial, o Padre
Provincial, Frei Vítor Melícias, deu
as boas vindas aos presentes e a
Reunião prosseguiu sob a orientação do Procurador Nacional,
Frei Vítor Rafael.
Foram abordados assuntos
relacionados com a vitalidade das procuradorias locais. O Procurador Nacional
sublinhou a importância de
continuar o apoio que a Procuradoria Nacional tem vindo
a dar aos diversos centros.
Também uma maior inter-ajuda entre as várias procuradorias poderia
animar mais este sector das Missões
Franciscanas. Muitos colaboradores,
zeladores e zeladoras, pedem a nossa
comparência nas paróquias para animar os cristãos a tomarem consciência
da necessidade da Missão. Os procuradores locais tiveram ainda a possibilidades de dar a conhecer o trabalho
que cada procuradoria leva a cabo em
cada fraternidade franciscana.

Ùltima Página
Festa das Missões Franciscanas
Convite

A Procuradoria dos Açores, com sede
em Angra do Heroísmo, apresentou algumas dificuldades em concretizar uma
campanha de animação missionária nas
Ilhas. Em conjunto, os Procuradores dialogaram para encontrar meios e levar a
cabo esta urgente missão de animação
missionária nas ilhas açorianas.
Também foi entregue à Província o fruto
do trabalho realizado pelas Procuradorias Locais. Aqui é de realçar a preciosa

colaboração das zeladoras e zeladores,
associados e benfeitores da UMF.
Depois do almoço fraterno, foi inaugurado e benzido pelo Procurador Nacional,
Frei Vítor Rafael, no jardim junto à sede
da UMF, um monumento a Santo António de Lisboa, da autoria do escultor
Fernando Marques. Estiveram presentes no acto alguns amigos e benfeitores
da UMF.

MF

A Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana, como vem sendo habitual nos últimos anos, vai promover, uma
vez mais, no próximo dia 6 de Junho, no
Convento de S. Francisco, em Leiria, a
Festa das Missões Franciscanas.
Este Encontro tem como objectivo dar a
conhecer o trabalho missionário dos Franciscanos, bem como proporcionar um
momento de formação, esclarecimento
e convívio fraterno entre os Zeladores e
Zeladoras, Benfeitores e Amigos das Missões.
No próximo mês de Maio daremos informações mais detalhadas do programa.

Na sua dor os homens encontraram
Uma pura semente de alegria,
O segredo da vida e da esperança:
Ressuscitou o Senhor!
Os que choraram cessarão o pranto,
Brilhará novo Sol nos corações,
Pode o homem cantar o seu triunfo:
Ressuscitou o Senhor!
Os que nos duros campos trabalharam
Voltarão entre vozes de alegria
Erguendo ao alto os frutos da colheita:
Ressuscitou o Senhor!
Já ninguém viverá sem luz da fé,
Já ninguém morrerá sem esperança;
O que crê em Jesus venceu a morte:
Ressuscitou o Senhor!
Louvemos a Deus Pais eternamente
E cantemos a glória de seu Filho
Com o Espírito Santo que nos ama:
Ressuscitou o Senhor!
(Liturgia das Horas)
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EDITORIAL
Estamos na Páscoa, tempo de Vida
Nova e tempo em que se celebra a
vitória da Vida sobre a morte.
Páscoa é vitória. O homem é chamado à sua dignidade de filho de
Deus. Será possível não haver alegria pelo triunfo d’Aquele que foi injustamente condenado com tamanha
e desumana crueldade? A Páscoa é
o aniversário do triunfo de Cristo. É
a feliz conclusão do drama da Paixão e a alegria imensa e contagiant e q u e v e m d e p o i s d a d o r. E s t e é o
acontecimento mais importante da
nossa história!
De entre muitas outras coisas, a
Ressurreição de Jesus revela-nos
também a nossa vocação cristã e a
nossa missão: corramos a proclamá-la aos outros homens, nossos
irmãos. No Credo da nossa fé nós
dizemos que cremos na ressurreição. Essa ressurreição é para ser
a n u n c i a d a . Va m o s d i z e r e m a l t a v o z :
CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA!
A mensagem de Redenção Pascal
não é outra coisa senão a purificação total da nossa condição humana. A libertação dos egoísmos,
das situações de injustiça, do ódio,
das invejas e da guerra. A purificação do nosso interior conduz aos
dons da plenitude do Espírito e fará
transbordar do coração a Alegria e
a Paz.
Esta alegria será partilhada com
os que estão perto e com os que
estão longe. O próximo longínquo,
horizonte da nossa especificidade,
espera por nós. Em vista à missão
“ad Gentes”, dez leigos preparam-se para partir neste ano de 2010.
Continuemos a ajudar!
Na Carta aos Colossenses, S. Paulo
convida-nos a ressuscitarmos com
Cristo e aspirarmos às coisas do
alto, para nos manifestarmos gloriosos com Ele. Esta é a nossa meta.

NOTÌCIAS DE LICHINGA - MOÇAMBIQUE
IRMÃS CLARISSAS
Das irmãs Clarissas de Moçambique,
em Lichinga, recebemos estas notícias
que partilhamos com os nossos leitores.
Continuamos unidos com as nossas irmãs que em terras de missão testemunham o espírito franciscano ao jeito de
Santa Clara. Vamos procurar responder
positivamente ao seu pedido. Também
continuaremos a dar o nosso apoio na
construção do novo Mosteiro.
Fraternas saudações de Paz e Bem das Irmãs Clarissas de Mbemba. Todas nós estamos bem, graças a Deus.
Temos o gosto de lhe enviar em anexo a nossa última circular. Como pode ver, felizmente,
depois de três anos de aperto e sacrifício, já
estamos na casa nova - o refeitório foi estreado precisamente na noite do dia 24. Já é muito melhor assim, se bem que ainda não está
tudo pronto: falta terminar a lavandaria e a
cozinha; cozinhamos na velha e fazemos procissão com as panelas. Também ainda não
temos lá água: está a ser feita uma cisterna
e uma torre para o depósito, depois será a
canalização, mas o problema é que o dinheiro
está a acabar e não chega para tudo. Rezamos para que o Senhor inspire alguém para
nos enviar uma ajuda.
No dia 2 de Fevereiro, dia dos Consagrados, a
nossa aspirante Cecília vai receber o uniforme,
o TAU começa o pré-postulantado, e a Graça
vai receber também o uniforme e a medalha da
Imaculada Conceição e começar o aspirantado. Estamos contentes, são as primícias.
Agora queríamos fazer-lhe um pedido: Não
sabemos onde se encontra o Frei Mário Silva,
precisamos de umas partituras, pedimos ao
Frei Vítor Rafael se nos envia o seu endereço
electrónico a fim de o podermos contactar, ou
se lhe dá o recado a pedir estes cânticos, ou
melhor, toda a série onde eles estão: “ Quando Deus chama”, “A vida é dom de Deus”, “Vamos
à mesa do Senhor”. Já os cantamos aqui porque os
aprendemos com gravador que ligamos nos ensaios e
as cassetes que a Irmã Alice trouxe, mas não temos
as partituras. Tiramos as notas de ouvido, mas duvidamos da medida. Mesmo assim, ficam muito bem com
o acompanhamento do harmónio e não só, também
batuque, xikitse e ao ritmo das palmas. Se puder, envie-nos as três que pedimos, por Internet, e o caderno

todo pode entregar à D. Mª do Céu Nogueira, que ela
ainda nos vai mandar o resto das Liturgias das Horas
também por correio.
É tudo por hoje, continuamos unidos na oração e juntos
na missão.

19 de Fevereiro de 2010
Queridos Amigos,

PAZ E BEM
Porto, 22 de Fevereiro de 2010
Missões Franciscanas
Caro Frei Vítor Manuel Rafael
Membro da
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Desejo que esta minha carta o vá encontrar de saúde assim como a toda
a comunidade. Mais um ano passou
e eis-me de novo a escrever para vos
dar os parabéns pelo vosso jornal
que tanto bem faz.Lê-se com muito
interesse, dele colho muitas lições
de vida para mim e que partilho com
outros.

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
e n v i a r, c o m t o d a s a s n o t í c i a s
q u e a n s i a m o s s a b e r.
Pensando bem e com um pequeno interregno (enquanto estive
em Lourenço Marques), já vos
recebo há 49 anos e lembro-me
que me inscrevi sem os meus
pais saberem e 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.

Muito obrigada.Desejando do coração que Deus continue a abençoar o
vosso trabalho na alegria e na paz,
despeço-me com os meus melhores
cumprimentos para toda a comunidade.

Peço a Deus que vos ajude e
vos dê saúde para continuardes
o vosso belo, útil e digno trabalho.

Maria de Lourdes Pontes

Maria Trindade

Um abraço cheio de ternura da
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Procuradoria de Coimbra

promove Recolecção Quaresmal
A Procuradoria Local da UMF de Coimbra organizou no passado
dia 20 de Março, sábado, a sua Recolecção Quaresmal com o
seguinte programa:

O TEMOR DE DEUS
É O PRINCÍPIO DA SABEDORIA
– Sr. Manuel, por amor de Deus, dê-me um
tempo, não posso pagar a renda mas, logo que
possa, prometo que lhe retribuirei com juros.
– Por amor de Deus?! Qual Deus, qual carapuça!...Vocês, seus beatos, pensam que basta
falar em Deus para um homem lhes dar casa
de borla. Mas cá com o Manuel essas lérias
não pegam. Pague, que a casa onde está custou-me o suor do rosto!
Na verdade, uma grande mentira, pois tudo o
que o Sr. Manuel tem custou, sim, o suor do
rosto dos seus pais, ele limitou-se a herdar e
a gastar, sem precisar de suar o rosto, a não
ser a cabeça para fazer contas de somar, que
subtrair subtraía pouco e o que subtraía era
para gasto pessoal e, mesmo assim, contrariado, porque para ajudar o próximo não estava
nada virado.

15H00 - Acolhimento e Momento missionário no salão da igreja.
15H30 – Exibição de dois documentários em vídeo dos Projectos Missionários da
Ordem Franciscana, um sobre os Missionários Franciscanos no Haiti (América
central) e outro no Ruanda (África).
16H00 - Tempo de Oração Missionária Eucarística diante do Santíssimo Sacramento solenemente exposto. Durante este tempo, vários participantes aproveitaram para receber o Sacramento da Reconciliação.
17H00 - Celebração da Eucaristia, pelos Benfeitores, Zeladores e Associados
vivos e defuntos da União Missionária Franciscana, presidida pelo Procurador Local, Frei Álvaro Silva.
No fim da missa, depois de um breve convívio, todos estavam felizes e com mais
amor às Missões Franciscanas. Estes momentos são importantes para animar
todos os que trabalham de alma e coração em favor das Missões e aumentam em
todos nós o amor e o zelo missionário.
MF

Amigos assinantes
•

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

Embora contra nossa vontade, vemo-nos forçados a aumentar em 0.50
€ (cinquenta cêntimos) o preço da assinatura anual simples a partir de
Janeiro 2010. Assim, a assinatura anual passará a ser, a partir de 2010,
de 5,50 € (cinco euros e cinquenta cêntimos). O preço de «assinatura
de benfeitor» continua em 10,00 €. Tudo isto se deve ao facto de, por
imposição do Governo, nenhum jornal mensal poderá ter uma assinatura inferior a 5,40 € (que nós arredondamos para 5,50 €). No entanto,
se já fez o seu pagamento para 2010 por apenas 5,00 euros, não se
preocupe que ficará actualizado.
Assinatura anual: 5,50 € (de benfeitor: 10,00 €).
Se ainda não o fez, basta preencher o respectivo cheque, assiná-lo
e metê-lo dentro do subscrito RSF que acompanha o Jornal de Dezembro, pois não precisa de selo. O envio de dinheiro (de qualquer
importância ou qualidade) é proibido por lei.

– O Sr. Manuel bem sabe que a culpa deste
atraso não é minha. Há seis semanas que estou sem trabalho e gastei todas as minhas economias com a doença da minha mulher. Mas
espero, com a ajuda de Deus, ter um novo
trabalho para a semana que vem, e então irlhe-ei pagando pouco a pouco a renda do mês
passado e deste em que estamos.
– Cantigas! Se tens confiança em Deus, pedelhe que te faça um milagre, e paga o que me
deves.
– Milagres?! Isso não se pede a Nosso Senhor!
– Ai não? Então vai roubar, que não te falta
lata para tanto. Quero o meu dinheiro, ou vais
dormir ao relento com a tua mulher e os teus
filhos e a tua tralha toda. Quem de mel se faz,
moscas o comem. Se eu fosse a fazer caso
das tuas lamúrias ou das lamúrias de outros inquilinos, não tardava estava a pedir pelas portas. Ter uma situação desafogada e arriscar a
miséria ao deixar-me ir pelas vossas cantigas,
era o que me faltava!
Dois dias depois, o Sr. Francisco, que vinha
de mais um dia em que procurou trabalho,
mas sem, ainda dessa vez, o ter encontrado,
deparou-se com uma carteira no chão. Abriu
e contou mil quinhentos e cinquenta euros e
mais alguns trocados. Ao ver os documentos
que estavam juntos com o achado, descobriu
que aquele dinheiro era do seu senhorio. Pensou ficar com ele, mas a consciência de cristão
impelia-o a devolver o dinheiro. Gerou-se uma
luta dentro dele. Por um lado, se ficasse com
o dinheiro, pagava os duzentos e trinta e cinco
euros de renda que devia e ainda tinha dinheiro
para necessidades urgentes. Sentia-se, assim,
vingado contra aquele avarento que ameaçava
pô-lo na rua. Mas a voz da consciência falou
mais alto: no dia seguinte, pela manhã, foi a

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.

– Diga-lhe que fala um inquilino, por causa de
um pagamento.
– Ah, se é por causa disso, pode entrar, que
até lhe vai fazer bem!
– Dá licença, Sr. Manuel?
– Vens pagar?
– Sim, venho pagar!
– Entra homem, para isso sou todo braços
abertos! Então o teu Deus sempre fez um milagre?
– Não é milagre nenhum, trago aqui o seu dinheiro, dê-me o recibo.
– Pague e tome lá o recibo, e deixe-me, que
hoje tive o maior desgosto da minha vida. Perdi
a minha carteira com mais de mil quinhentos e
cinquenta euros. Até já prometi quinhentos euros a quem encontrar e me devolver a carteira,
mas duvido que alguém devolva tanto dinheiro
só para ficar com quinhentos euros.

casa do senhorio. Trás! Trás! Trás! Uma velha
criada veio abrir.
– Preciso falar ao Sr. Manuel.
– O patrão está de cama e não atende ninguém. Teve um desgosto muito grande. Perdeu a recolha das rendas do mês que passou.

– Olhe, Sr. Manuel, se eu achasse a sua carteira, devolvia-lha.
– Tu, um pé rapado, com uma mão à frente e
outra atrás, se achasses a carteira, chamavaslhe tua, e não vinhas aqui entregar-ma.
– Pois aqui tem a sua carteira. Confira, está
tudo aí.
– É verdade, é a minha carteira. Mas estavas
para ficar com ela. Roeu-te a consciência, é o
temor de Deus! Bem! Mas eu também cumpro
com a palavra. Prometi quinhentos euros, aqui
tens duzentos e sessenta e cinco euros mais
o recibo da renda do mês passado, que já cá
te fico com ela, duzentos e trinta e cinco euros
para fazer os tais quinhentos.
– Não quero, restituí o dinheiro por Deus, não
foi por você.
– Lá está o senhor com Deus para cá e Deus
para lá! Aceite homem!
O Sr. Francisco lá aceitou, com relutância,
aquela oferta e, enquanto saía, o senhorio ficou a dizer para consigo mesmo:
– Digam o que disserem desta gente que crê
em Deus e vai à missa, são os melhores porque têm consciência, não guardam rancor e
resistem a tomar posse do alheio. Posso não
gostar deles porque importunam a minha consciência, mas não nego que tenho por eles muita admiração.
Esta é a realidade, queridos irmãos e leitores do JMF: se o nosso modo de viver for
conforme ao Evangelho, mesmo que importune a consciência de quem está afastado
dos mandamentos do Senhor, não deixará
de criar na gente materialista e agarrada às
coisas do mundo uma admiração que nunca serão capazes de negar e, nos crentes, a
certeza de que o temor de Deus é o princípio
da Sabedoria.
Frei José Dias de Lima, OFM
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BENTO XVI EM PORTUGAL
O nosso País vai receber, de 11 a 14
de Maio, a visita de Bento XVI. Será
um acontecimento de grande importância para todo o Portugal. Apresentamos aqui uma breve biografia do
Santo Padre.

O Cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento
XVI, nasceu em Marktl am Inn, diocese
de Passau (Alemanha), no dia 16 de Abril
de 1927 (Sábado Santo), e foi baptizado
no mesmo dia. O seu pai, comissário da
polícia, provinha duma antiga família de
agricultores da Baixa Baviera, de modestas condições económicas. A sua mãe era
filha de artesãos de Rimsting, no lago de
Chiem, e antes de casar trabalhara como
cozinheira em vários hotéis.
O período da sua juventude não foi fácil.
A fé e a educação da sua família prepararam-no para enfrentar a dura experiência
daqueles tempos, em que o regime nazista
mantinha um clima de grande hostilidade
contra a Igreja Católica. O jovem Joseph
viu os nazistas açoitarem o pároco antes
da celebração da Santa Missa.
Precisamente nesta complexa situação,
descobriu a beleza e a verdade da fé em
Cristo; fundamental para ele foi a conduta da sua família, que sempre deu
um claro testemunho de bondade e esperança, radicada numa conscienciosa
pertença à Igreja. Nos últimos meses da
II Guerra Mundial, foi arrolado nos serviços auxiliares anti-aéreos.

Recebeu a Ordenação Sacerdotal em 29
de Junho de 1951. Um ano depois, começou a sua actividade de professor na Escola Superior de Freising.
No ano de 1953, doutorou-se em Teologia
com a tese «Povo
e Casa de Deus na
doutrina da Igreja
de Santo Agostinho».
Passados
quatro anos, sob
a direcção do conhecido professor
de Teologia Fundamental Gottlieb
Söhngen, conseguiu a habilitação
para a docência
com uma dissertação sobre «A teologia da História em
São Boaventura».
Depois de desempenhar o cargo de professor de Teologia
Dogmática e Fundamental na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising,
continuou a docência em Bonn, de 1959 a
1963; em Münster, de 1963 a 1966; e em
Tubinga, de 1966 a 1969. A partir deste ano
de 1969, passou a ser catedrático de Dogmática e História do Dogma na Universidade de Ratisbona, onde ocupou também o
cargo de Vice-Reitor da Universidade.
De 1962 a 1965, prestou um notável contributo ao Concílio Vaticano II como «perito»;
viera como consultor teológico do Cardeal
Joseph Frings, Arcebispo de Colónia.
A sua intensa actividade científica levou-o
a desempenhar importantes cargos ao serviço da Conferência Episcopal Alemã e na
Comissão Teológica Internacional.
Em 25 de Março de 1977, o Papa Paulo
VI nomeou-o Arcebispo de München e Freising. A 28 de Maio seguinte, recebeu a sagração episcopal. Foi o primeiro sacerdote
diocesano, depois de oitenta anos, que assumiu o governo pastoral da grande arquidiocese bávara. Escolheu como lema episcopal: «Colaborador da verdade»; assim o
explicou ele mesmo: «Parecia-me, por um

lado, encontrar nele a ligação entre a tarefa
anterior de professor e a minha nova missão; o que estava em jogo, e continua a estar – embora com modalidades diferentes
–, é seguir a verdade, estar ao seu serviço.
E, por outro, escolhi este lema porque, no
mundo actual, omite-se quase totalmente o
tema da verdade, parecendo algo demasiado grande para o homem; e, todavia, tudo
se desmorona se falta a verdade».
Paulo VI fê-lo Cardeal, do título presbiteral
de “Santa Maria da Consolação no Tiburtino”, no Consistório de 27 de Junho desse
mesmo ano.
Em 1978, participou no Conclave, celebrado de 25 a 26 de Agosto, que elegeu João
Paulo I. No mês de Outubro desse mesmo
ano, participou também no Conclave que
elegeu João Paulo II.
Foi Relator na V Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos realizada em
1980, que tinha como tema «Missão da
família cristã no mundo contemporâneo»,
e Presidente Delegado da VI Assembleia
Geral Ordinária, celebrada em 1983, sobre
«A reconciliação e a penitência na missão
da Igreja».
João Paulo II nomeou-o Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e Presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da
Comissão Teológica Internacional, em 25
de Novembro de 1981. No dia 15 de Fevereiro de 1982, renunciou ao governo pastoral da arquidiocese de München e Freising.
O Papa elevou-o à Ordem dos Bispos, atribuindo-lhe a sede suburbicária de VelletriSegni, em 5 de Abril de 1993.
Foi Presidente da Comissão encarregada
da preparação do Catecismo da Igreja Católica, a qual, após seis anos de trabalho
(1986-1992), apresentou ao Santo Padre o
novo Catecismo.
A 6 de Novembro de 1998, o Santo Padre
aprovou a eleição do Cardeal Ratzinger para
Vice-Decano do Colégio Cardinalício, realizada
pelos Cardeais da Ordem dos Bispos. E, no dia
30 de Novembro de 2002, aprovou a sua eleição para Decano; com este cargo, foi-lhe atribuída também a sede suburbicária de Óstia.

Na Cúria Romana, foi Membro do Conselho da Secretaria de Estado para as Relações com os Estados; das Congregações
para as Igrejas Orientais, para o Culto
Divino e a Disciplina dos Sacramentos,
para os Bispos, para a Evangelização dos
Povos, para a Educação Católica, para o
Clero, e para as Causas dos Santos; dos
Conselhos Pontifícios para a Promoção
da Unidade dos Cristãos, e para a Cultura;
do Tribunal Supremo da Signatura Apostólica; e das Comissões Pontifícias para a
América Latina, «Ecclesia Dei», para a Interpretação Autêntica do Código de Direito
Canónico, e para a revisão do Código de
Direito Canónico Oriental.
Entre as suas numerosas publicações,
ocupam lugar de destaque o livro «Introdução ao Cristianismo», uma compilação
de lições universitárias publicadas em
1968 sobre a profissão de fé apostólica, e
o livro «Dogma e Revelação» (1973), uma
antologia de ensaios, homilias e meditações, dedicadas à pastoral.
No decurso dos anos, continuou abundante a série das suas publicações, constituindo um ponto de referência para muitas
pessoas, especialmente para os que queriam entrar em profundidade no estudo da
Teologia. Em 1985 publicou o livro-entrevista «Relatório sobre a Fé» e, em 1996,
«O sal da terra». E, por ocasião do seu
septuagésimo aniversário, publicou o livro
«Na escola da verdade», onde aparecem
ilustrados por diversos autores vários aspectos da sua personalidade e da sua
obra.
Recebeu numerosos doutoramentos «honoris causa»: pelo College of St. Thomas
em St. Paul (Minnesota, Estados Unidos),
em 1984; pela Universidade Católica de
Eichstätt, em 1987; pela Universidade Católica de Lima, em 1986; pela Universidade
Católica de Lublin, em 1988; pela Universidade de Navarra (Pamplona, Espanha),
em 1998; pela Livre Universidade Maria
Santíssima Assunta (LUMSA, Roma), em
1999; pela Faculdade de Teologia da Universidade de Wroclaw (Polónia) no ano
2000.

posta esta obrigação: “Ai de mim se
não evangelizar!” (1 Cor 9, 16). Em
nome de toda a Igreja, sinto o dever
imperioso de repetir este grito de S.
Paulo» (Redemptoris Missio).

BOLSAS
DE ESTUDO
2009/2010
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

Ecclesia/MF

A educação é a base da formação de um país, de uma comunidade. Só com uma boa formação de base religiosa teremos
hipóteses de observar o crescimento de comunidades cristãs.
Está nas nossas mãos apoiar
e fazer com que se desenvolvam as vocações missionárias
que vão surgindo nos países de
missão franciscana.
«É o Espírito que impele a anunciar
as grandes obras de Deus! Porque,
se anuncio o Evangelho, não tenho
de que me gloriar, pois que me foi im-

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).



Abril - 2010

De leigo missionário a sacerdote - Iª Parte
(Em louvor do Sacerdote VI)
O pai costumava esperar o seu filho Mário na Estação, sempre que vinha de fimde-semana da universidade. Desta vez,
recusou-se a vir. E, quando Mário chegou
a casa, o aperto de mão do pai foi tão frio
e indiferente, que Mário bem o sentiu. Na
verdade, Mário tinha terminado os seus estudos, era agora um médico, mas já tinha
feito saber a seu pai, por carta, que queria
exercer a sua profissão como leigo missionário nas missões. O que contrariava o seu
pai, que esperava que ele exercesse medicina na sua terra natal. Tinha o apoio incondicional da sua mãe, D. Marta, e da sua
irmã Teresinha, a sua confidente, mas o pai
era totalmente contra. Contudo, as missões
na China eram os planos do jovem médico.
A sua partida chegou, meio ano depois de
ter acabado a formatura. Aquele viagem foi
preparada com muito amor pela mãe e pela
irmã que, afanosamente e com amor, lhe
costuraram o enxoval. Teresinha dizia:
“A cada ponto que dou, faço um acto de
amor e ofereço-o a Deus pela felicidade do
meu irmão”.
Na despedida, o pai não esteve presente.
Inventou uma saída por motivos de negócio
e nem sequer esteve nos últimos dias em
que o filho estava na casa paterna. Mário
deixou então ao pai uma pequena carta:
“Pai querido, não podendo ter a satisfação
de lhe dar o meu abraço antes de embarcar, deixo-lhe, nestas linhas, o meu coração de filho e agradeço-lhe tudo quanto

da missão encontraram nele um grande amigo e um apoio providencial. Até
a sua piedade de leigo os estimulava.
Escrevia à mãe e à irmã, contando as
suas aventuras de missionário. Entristecia-o o silêncio do pai, que ainda não
lhe tinha respondido às suas cartas e
não lhe enviara ainda uma única palavra desde que tinha partido. Mais tarde,
a notícia da morte da sua mãe quase
o fez cair em desânimo e quase o fez
voltar para junto dos seus. Faltavam
oito meses para terminar os dois anos
de experiência missionária como leigo,
mas foi mais forte o seu zelo missionário e ficou.

Frei Vítor Henriques - Guiné -Bissau

tem feito por mim. Não me julgue um ingrato. Sei que contrario os planos que tinha
a meu respeito, mas não pense que é por
falta de amor, mas sim por um amor maior.
Não pude ir para o seminário quando tanto
lhe pedi. Obedeci à sua vontade. Hoje sou
médico e não sacerdote. Mas agora quero
ser médico missionário. Sinto em mim que
Deus me reclama e, quando Deus chama,
a voz do sangue deve calar-se. Perdoe a
mágoa que involuntariamente lhe estou
causando. Pai, nunca deixarei de o amar. A
sua bênção, meu pai! Seu filho Mário”.

FESTA

Mário colocou a carta na secretária do pai.
Depois, tendo abraçado fortemente a sua
mãe e a sua irmã, que se embargavam de
lágrimas, partiu para a China.
Os primeiros meses foram duros, ainda não
existia um hospital no campo de missão
para onde tinha sido enviado. Tinha de improvisar tudo e trabalhar quase sem meios,
num modesto ambulatório, onde duas irmãs, sob a sua orientação, atendiam todos
quantos pediam auxílio. Mas, além de médico, Mário era catequista. Os sacerdotes

Entretanto rebentou a guerra. A residência missionária, a escola e a própria
igreja estavam transformados num autêntico hospital, onde os feridos de guerra não paravam de chegar. De repente
viu-se como médico-chefe, no meio de
tanto sofrimento. Foi nesta altura que
cresceu e amadureceu em Mário a semente da vocação que o seu pai atrofiara na sua infância e adolescência. Prolongou a sua presença missionária até
terminar a guerra e depois regressou à
Europa e ingressou no seminário, onde
concluiu os estudos teológicos, tendo
sido ordenado sacerdote.
Frei José Dias de Lima, OFM
(Continua no próximo Jornal)

ANUAL DAS MISSÕES
VARATOJO - 30 de Maio

A Procuradoria da U.M.F. de Varatojo há já bastante
tempo que vem preparando a sua Festa anual em favor das Missões Franciscanas. Será no dia 30 de Maio,
com um programa variado, que começa com a celebração da Eucaristia, às 10.30 h., na igreja do Convento, e
terminará nos espaços da Associação de Santo António, mesmo no coração da localidade, com um espectáculo, a cargo da “Escola de Dança do Grémio Artístico Torreense”, sob a direcção de António Ventura e
Patrícia Seco, com várias surpresas de permeio, não
faltando os habituais leilões e extracção dos números
premiados do “Sorteio Missionário”.
Reserve na sua agenda o dia 30 de Maio e apareça no
Convento de Varatojo, onde passará momentos inesquecíveis, num espectáculo com entradas livres, cheio
de luz, cor, graça, som, juventude e animação (assim o
caracterizam os organizadores).

Os trabalhos decorreram normalmente aos sábados e domingos, com a celebração da Eucaristia dominical, aproveitandose a oportunidade para falar da urgência da missão, que a
todos diz respeito, e agradecer o trabalho das dedicadas Zeladoras e Zeladores do movimento da U.M.F., assim como a todos os associados e amigos dos nossos irmãos missionários.
Em algumas comunidades, houve “encontros” a meio da tarde
ou à noite, mostrando pela “imagem”
a obra realizada ou que falta realizar
nos “países de missão”.
Foram mais de 40 as comunidades que receberam tal “visita”,
algumas delas aonde não íamos
há bastantes anos, situadas nos
concelhos de Peniche, Lourinhã,
Óbidos, Bombarral, Torres Vedras
e Mafra. Além do Procurador local,

CONVENTO DO VARATOJO - TORRES VEDRAS
A UMF EM MISSÃO NO OESTE
Dando continuidade a tradição de várias décadas,
também durante os três primeiros meses do corrente ano, o responsável da “União missionária
Franciscana” nesta região teve a preocupação de
ir pessoalmente, de visita, a grande parte dos centros da UMF implantados na zona Oeste do Patriarcado de Lisboa.

em alguns domingos, deram também preciosa colaboração nestas
actividades Fr. Vítor Rafael (Procurador Nacional da UMF) e Fr.
Paulo Ferreira (da Fraternidade de
Varatojo).
Um “obrigado” muito sincero a todos os cristãos, que nos recebe-
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ram com muito carinho e, duma maneira especial, aos respectivos párocos, sempre atenciosos e dispostos a partilhar
alguns dos ofertórios em favor dos Missionários Franciscanos, mostrando assim que as suas comunidades continuam
abertas ao espírito de missão, que quer fazer de todos os
povos um só povo, unido pelo amor e fraternidade.
Fr. Marques de Castro, OFM

PARA AS MISSÕES

Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam de receber o nosso Mensário. Com
um grande esforço o vamos enviando como oferta,
com o objectivo de chegar às comunidades mais
distantes que os missionários visitam, em alguns
casos de longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como Timor, México, África do Sul, Zâmbia, Austrália,
Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé e Príncipe, etc.,
num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e
enviar a oferta para a
respectiva assinatura.
Na volta do correio indicaremos a que missão se destinou.
Colabore com os Missionários Franciscanos,
que
incansavelmente
não «desarmam» no seu
trabalho missionário.
OBRIGADO
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Convento de S. Francisco
acolhe encontro
de formação para leigos

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

Decorreu no convento de São Francisco, em
Leiria, nos dias 5, 6 e 7 de Março o Encontro
anual de Leigos Missionários. Passou de 30
o número dos participantes, na sua maioria
jovens, de várias zonas do país.
O Frei Álvaro Silva foi o conferencista
que, através de uma reflexão fundamentada na sagrada escritura, valorizou o trabalho que os leigos missionários realizam
na sociedade em nome da Igreja.
Numa segunda parte, fez um historial dos
documentos recentes da Ordem Franciscana e das missões, e referiu o papel que
os leigos têm no trabalho missionário.

Frei Vítor Rafael, Procurador Nacional
da UMF, abordou temas práticos a ter
em conta pelos leigos que partem em
missão. Salientou ainda a necessidade da formação a dar aos leigos que
fazem a sua experiência missionária,
bem como as estruturas a ter em conta,
tanto cá como no local para onde são
enviados.
Da parte da tarde, os jovens missionários
partilharam as suas experiências, tendo
sido apresentados alguns audiovisuais

das missões, tanto de Moçambique como
da Guiné-Bissau.
Pelas 19.30 h., na igreja do convento,
celebrou-se a Eucaristia. Na presença
de um elevado número de fiéis foi feito o
envio de 10 leigos missionários que brevemente irão partir em missão.
Hoje as missões franciscanas tendem a
ser fraternidades-em-missão de leigos
missionários, isto é, um grupo de leigos
partilha, com os missionários no terreno,
espaços e ambientes comuns de trabalho.
Os leigos missionários procuram incorporar projectos missionários comuns ao

serviço das igrejas locais, com estruturas
novas, simples e flexíveis. Mais do que
convencer, deve haver a preocupação em
acompanhar, construindo relações interpessoais.
Resta-nos agradecer a todos os que colaboraram directa e indirectamente, contribuindo para que este Encontro formativo
resultasse num autêntico sucesso! Obrigado! Paz e Bem!
Frei Vítor Rafael, OFM

CRIAÇÃO DO CENTRO MISSIONÁRIO DIOCESANO BRACARENSE
(CMDB)

“A consciência missionária na Igreja não pode ser
feita apenas por cada carisma, como se cada um estivesse a pescar apenas para si, nem se pode limitar apenas ao ofertório do Dia Mundial das Missões.
Importa o trabalho de conjunto, em que as actividades missionárias e o recrutamento de vocações
seja, essencialmente, para a Igreja e, portanto, a
necessidade de se criar uma estrutura que permita
um trabalho missionário de conjunto, devidamente
estruturado e organizado, que dê à Diocese um impulso missionário, é urgente”.
Esta foi a ideia central exposta pelo Sr. D. Jorge Ortiga, numa reunião realizada em 28 de Janeiro de 2010,
no salão nobre do Paço Episcopal, com a presença de
representantes de Institutos Missionários masculinos e
femininos, presentes na Arquidiocese de Braga, e do
Padre Lobato, responsável diocesano pela animação
missionária nesta Arquidiocese. “Desejo – rematava o
prelado bracarense – que a equipa a ser criada possa
trazer, para a Igreja Diocesana de Braga, esta consciência de que o cristão é estruturalmente missionário”.
Estava dado o mote para a criação do CMDB. Neste
sentido, seguiram-se duas outras reuniões. No dia 12
de Fevereiro, com a presença de Institutos Missionários da Diocese, o padre Lobato e o Sr. D. António Couto, responsável nacional para as missões, ficando este,
a pedido do Sr. D. Jorge, como primeiro responsável
pela criação deste CMDB. Desta reunião surgiu um esquema de trabalho para uma outra reunião, realizada

a 6 de Março, e que, desta vez, contou também com a
presença dos leigos agregados aos movimentos, que
se identificam com a espiritualidade dos diversos Institutos Missionários Ad Gentes, e outros leigos de acção
pastoral da Diocese, bem como com alguns párocos
diocesanos, num total de 26 participantes.
Na linha do Sr. D. Jorge Ortiga, traçada na reunião de
28 de Janeiro, o Sr. D. Couto sublinhou que a Igreja
Particular é o primeiro sujeito da Missão e que, por isso
mesmo, a Missão é um compromisso de cada Baptizado e não apenas dos Missionários Ad Gentes. Realçando ainda mais esta ideia, o Sr. D. Couto, citando
uma afirmação contundente e explosiva do Bispo de
Rimini, numa conferência aos bispos novos em Roma
disse: “A evangelização, ou a fazem os leigos ou não
se fará!”. A partir deste pensamento central, o Sr. D.
António Couto, em partilha com os participantes desta
reunião de seis de Março, traçou os objectivos da criação do CMDB:
1-Apresentar-se como a célula fundamental da vida
missionária da Diocese de Braga.
2-Permitir um trabalho missionário de conjunto, devidamente estruturado e organizado, que dê à Diocese um
impulso missionário”.
3-Congregar as forças vivas da Diocese para que se
unam à volta do projecto missionário iniciado por Jesus
Cristo.
4-Comprometer os leigos como agentes activos e não
passivos da acção missionária na Diocese.
5-Traçar linhas pastorais de acção missionária dentro

da Diocese, como sejam: criação de grupos missionários paroquiais ou arciprestais; encetar iniciativas de
acção pastoral de cariz missionário, nas diversas paróquias da Diocese; dinamizar uma pastoral do acolhimento, pôr em marcha a pastoral do envio missionário;
criar o laicado missionário diocesano; incentivar a cooperação missionária com outras culturas, através de
uma participação concreta em projectos missionários e
geminações.
6-Ser também um instrumento através do qual possa
acontecer o despertar de vocações sacerdotais, missionárias e religiosas, dentro da dinâmica do compromisso laical.
Nesta reunião ficou acordado, por proposta do Sr. D.
Couto, que o CMDB seria constituído por doze pessoas: quatro que representariam todos os Institutos
e Congregações religiosas, masculinas e femininas,
independentemente de serem especificamente missionárias de carisma ou não; quatro representantes
do Clero Diocesano e quatro representantes dos leigos. Este grupo será, posteriormente, o responsável
por criar um documento que personalize este CMDB.
Depois da Páscoa, as sugestões dos potenciais representantes que formarão o CMDB serão apresentados
ao Sr. D. Couto, após o que serão iniciadas outras
“démarches” para dar andamento a este projecto de
forma a, no dizer de D. António Couto, “tornar toda a
Diocese missionária e missionários todos os diocesanos!”.
Frei José Dias de Lima, OFM
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A FELICIDADE ENTRE OS HUMANOS!...
PARA QUANDO?
A Felicidade física e espiritual é
o melhor bem da
vida. É uma visão
do que se passa
no interior do nosso espírito, um
instrumento moralizador, que só
se conquista fazendo o bem aos
nossos
irmãos.
É o autodomínio
do egoísmo e do
Mário Carapinha
egocentrismo. No
entanto, ninguém
pense ser fácil atingir a Felicidade. Temos
de ter consciência das nossas sensações,
raciocínios, ideias, juízos, sentimentos, etc.
E ninguém pense apenas na sua felicidade.
Se queremos ser felizes, é nosso dever procurar fazer os outros felizes.
Muito embora a Felicidade seja um dos alvos
a que todos aspiramos, é um dos estados de
alma humana em concordância com o espírito. É uma das mais benéficas aspirações,
que por vários caminhos os humanos alcançam, de que muito pouco se fala na sociedade: nas escolas, nas empresas, na rádio e
televisão, na política, etc. A pretensão atinge o seu alvo - o caminho da Felicidade - na
harmonia entre o desejo e a intenção moral.
Temos de ter a consciência de que tudo o
que fazemos ou dizemos de bem nos encaminha para a Felicidade, que se fundamenta
no respeito humano e na faculdade de discernir o bem do mal. Então o que fazemos
para a alcançarmos? É necessário sermos
corajosos e fiéis. Todos sabemos que uma
das tarefas de todo o ser humano é tomar a
sua cruz às costas e saber suportá-la; no dia
a dia, temos de pagar o justo preço se desejamos ser felizes. A confusão que reina hoje
na vida política, económica e social resulta
da revolta dos homens contra as leis da moral e de Deus. A palavra “política” está relacionada com o termo “polícia” – “serviço público encarregado da protecção das pessoas

e bens, da manutenção das instituições” e
tem origem no termo grego ”takhnnê”, que
significa técnica. Técnica, não zaragata! E
aquelas funções são cumpridas? É evidente
que não! Julga-se as pessoas como peças
de um monstruoso maquinismo ao serviço
do Estado. Já naqueles tempos, Cristo, juiz
do valor moral das nossas actividades, que
desceu até nós para nos fazer felizes, por
causa do egoísmo, cobiça, inveja, ambição,
luxúria, ódio… que reinavam na sociedade,
dizia: “a Felicidade do homem não reside
apenas na posse de suas riquezas; “é mais
fácil fazer passar um camelo pelo buraco
duma agulha, do que um rico entrar no reino
dos Céus”. Por isso é difícil à grande maioria
alcançar uns resquícios de Felicidade.
A Felicidade interfere na formação da personalidade e é uma das capacidades humanas que produz frutos. Desde crianças,
os humanos não estão a ser educados para
um comportamento com os seus irmãos
que os leve à conquista da Felicidade. A
juventude tem de ser educada para fazer
o bem aos outros. O eu inconsciente tem
de ser varrido da personalidade de todas
as crianças. Muitos responsáveis passam a
vida com “nicas e tricas”, arreganhando os
dentes uns aos outros. O resultado desta
desordem é a impreparação para o futuro.
O professor tem de pensar no bem dos alunos e transmitir-lhes vida para o futuro. No
interior dos humanos há coisas maravilhosas: uma fonte que pode ser um manancial
de Felicidade, de reconhecimento e amor
pelos outros. Tem de se alcançar uma melhoria do ambiente escolar. Seja ateu, seja
o que for, ninguém pode afirmar que as explicações dos evangelhos às crianças lhes
possam causar qualquer dano psicológico.
Há que pensar e preparar o terreno para
as gerações vindouras. É preciso conhecer, pela análise dos fenómenos psíquicos
da Felicidade, onde se elabora a base dos
pensamentos que são o verdadeiro fruto do
nosso espírito. Sejamos humanos. Se queremos ser felizes, procuremos fazer os possíveis por tornar os outros felizes!

Nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2010, em Malta,
realizou-se o Encontro Internacional para a paz
entre Israel e a Palestina
Representantes da Assembleia parlamentar do Mediterrâneo e das
Nações Unidas reuniram-se para discutir os cinco elementos-chave
do Processo de Paz Israel-Palestina: fronteiras, colónias, refugiados, água e Jerusalém. Participaram reconhecidos peritos e personagens-chave da região e da comunidade internacional, juntamente com os membros do Parlamento de Israel e da Palestina. No
encontro esteve presente Fr. Marcello Ghirlando, OFM, da nossa
Província em Malta, escolhido pela Santa Sé como representante
da Igreja. É a segunda vez que Fr. Marcello é nomeado pela Santa
Sé para esse tipo de encargo.

Escola franciscana em Paris
Em fins de 2009, começou a funcionar em Paris uma escola franciscana, dependente das Províncias OFM e OFMCap. Tem como
objectivo oferecer ensinamento franciscano em Espiritualidade e
Mística, Filosofia e Teologia, História e Arte. A escola está estruturada em três anos, com avaliação anual. Dirigem-na os Ministros
provinciais da OFM e OFMCap, quais chanceleres. Em breve será
nomeado um Decano com um Comité académico, formado por três
professores. O Comité preparará os programas. A escola terá uma
Secretaria e um Serviço de Comunicação, sob responsabilidade do
Comité Administrativo.

A bênção dos novos locais no Comissariado da
Terra Santa, Eslovénia
No dia 13 de Fevereiro de 2010, Fr. Pierbattista Pizzaballa, Custódio da
Terra Santa e o Bispo Mons. Jurij Bizjak benzeram os novos locais do Comissariado da Terra Santa, em Lubiana Vič. O Comissariado começou a
desenvolver o seu trabalho em 1988 e, até agora, organizou diversas actividades para promover entre o povo esloveno a aproximação à Terra Santa, especialmente guiando peregrinações para a Terra Santa, considerada
o quinto Evangelho, já que nela os pés do peregrino podem tocar a terra
pisada pelo nosso Redentor. No centenário da primeira peregrinação dos
eslovenos à Terra Santa, efectuada em 1910, sob guia do príncipe e bispo
Anton B. Jeglič, o Comissariado decidiu benzer os novos locais, que se
acham no Convento Santo António, em Lubiana Vič.
Fraternitas / MF

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

REGRESSO A MONTARIOL
DOS ANTIGOS ALUNOS
FRANCISCANOS
A Associação dos Antigos Alunos dos Colégios Franciscanos, como
é habitual, vai realizar, no último sábado de Maio, dia 29, o “Encontro
Nacional de 2010”. Este ano coincide também com a «Assembleia
Magna Trienal» em que se procede à eleição dos órgãos sociais para
um novo mandato.

Se és antigo aluno, comparece nesse dia, a partir das 10 horas, em
Montariol-Braga, para reviveres tempos de outrora e celebrares a
alegria franciscana do encontro com antigos companheiros e professores. Faz a tua inscrição, até 20 de Maio, para:
Associação dos Antigos Alunos
Convento de Montariol - Apartado 1217
4711-856 Braga
montariol@montariol.com.pt
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O trabalho dos nossos confrades no Haiti,
após o sismo
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.

mercado, onde muitos vendem, vivendo
no mesmo local miserável, sem água e
sem luz. Todos o chamam e a cada um,
com um sorriso, doa aquilo que pode.
A Fraternidade de Crois-les-missions é a
única atingida, entre as três casas. A igreja perdeu a fachada e o convento está
visivelmente danificado. Os confrades
dormem fora, em barracas, na pracinha
entre a casa e a igreja. Fr. Jean Louis é
enfermeiro e passa todo o dia cuidando dos doentes, que se amontoam nos
poucos espaços seguros. Fr.
Dempsey, responsável pela
Fundação haitiana, Guardião
e Pároco, corre para lá e
para cá, a fim de reorganizar
a vida paroquial. Fr. António
também está ocupado com
mil necessidades logísticas.
A terceira Fraternidade vive
numa área plana e o terramoto não a atingiu. É casa
segura, mesmo se os confrades preferem dormir fora de
casa, nas pequenas barracas vermelhas. Essa Fraternidade acolhe onze jovens
em formação inicial. Hoje
em dia, juntamente com o
haitiano Fr. Miguel, eles empenham-se em socorrer os
atingidos pelo sismo. Fr. Walter transporta, no carro, uns
e outros, como fez conosco,
seus visitantes.

As três Fraternidades de Port-au-Prince são lugares de acolhimento para os
haitianos. Saint Alexandre, no centro
da cidade, é meta de doentes, socorridos por Fr. Victor, chileno, psicólogo e,
agora, em trajes de médico. A igreja foi
transformada em pavilhão hospitalar,
com farmácias e muitos pacientes. Recolher as crianças da rua é tarefa de Fr.
Omar, salvadorenho, que colocou no pequeno
convento
uma
grande
quantidade de tendas,
a fim de lhes dar
lugar para dormir
e, antes disso,
uma casa onde
se alimentarem.
Fr.
Colombano
continua os seus
giros no claustro
da pobreza, agora tornada miséria. É a zona do

A gente do Haiti, forte no
sofrer, confia muito nos Missionários Franciscanos. E os
frades querem muito bem ao
povo haitiano, para o qual juntaram uma
boa quantidade de alimentos, que um
camião transportou de Santo Domingo
até ao Convento de Lilavois. O dinheiro
até agora recolhido serve para a emergência, alimentos e remédios. Para reconstruções, a Providência pensará a
seu tempo.
MF

A IGREJA CATÓLICA E O ISLÃO
Neste número terminamos a nossa partilha que temos vindo a fazer
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. Nós respeitamos
os muçulmanos e também esperamos ser respeitados. Acreditamos
segundo o Credo da nossa Fé que
Jesus é o Salvador de todos os
homens.
A Igreja olha também com apreço
os Muçulmanos que adoram o único
Deus, vivente e subsistente, misericordioso e Todo-Poderoso, Criador
do céu e da terra, que falou aos homens, cujos desígnios ocultos procuram também submeter-se com toda
a alma, como se submeteu Abraão
a Deus, com quem a fé islâmica se
relaciona.
Veneram Jesus como profeta, embora não o reconheçam como Deus;
honram a Maria, sua Mãe virginal, e às vezes
também a invocam devotamente. Esperam
também o dia do juízo, quando Deus retribuirá
a todos os homens ressuscitados. Portanto,
apreciam a vida moral e honram a Deus sobretudo com a oração, as esmolas e o jejum.
Se no decorrer dos séculos surgiram não
poucas desavenças e inimizades entre os
Cristãos e Muçulmanos, o Sagrado Concílio
exorta todos a que, esquecendo o passado,
procurem sinceramente a mútua compreensão, defendam e promovam, unidos, a justiça
social, os bens morais, a paz e a liberdade
para todos os homens.
A Igreja Católica sempre trabalhou num espírito de coexistência pacífica e de abertura
religiosa. A Igreja acredita no diálogo, porque
é essencial para alcançar a paz e a reconciliação, destacando que todas as partes têm que
colaborar, principalmente o governo, que deve
preparar o terreno para tal diálogo de paz.

A IGREJA CATÓLICA E OUTRAS
RELIGIÕES
No domingo de Pentecostes de 1964, o
Papa Paulo VI instituiu um dicastério especial da cúria romana para o relacionamento
com pessoas de outras religiões. Conhecido inicialmente com o nome de Secretariado para os não-cristãos, no ano de 1988 recebeu o novo nome de Pontifício Conselho
para o Diálogo Inter-religioso. (P.C.D.I)
Esse Conselho tem como finalidade a promoção do diálogo inter-religioso, em adesão ao
espírito do Concílio Vaticano II, em particular
à declaração «Nostrae Aetate» (NA). Este

documento tem a função de promover a compreensão mútua, o respeito e a colaboração
entre os católicos e os seguidores de outras
tradições religiosas. Também visa encorajar o
estudo das religiões e promover a formação
de pessoas dedicadas ao diálogo.
O Papa Bento XVI, na sua viagem a Colónia,
a 20 de Agosto de 2005, por ocasião da XX
Jornada Mundial da Juventude, dirigiu-se aos
Muçulmanos com estas palavras: «Queridos
amigos muçulmanos: Para mim, é um motivo de grande alegria receber-vos e transmitir-vos a minha cordial saudação. Estou aqui
para me encontrar com os jovens vindos de
todas as regiões da Europa e do mundo. Os
jovens são o futuro da humanidade e a esperança das nações. O meu amado predecessor, o Papa João Paulo II, disse certo dia aos
jovens muçulmanos reunidos no estádio de
Casablanca (Marrocos): “Os jovens podem
construir um futuro melhor, se colocarem em
primeiro lugar a sua fé em Deus e depois se
comprometerem na construção deste mundo novo, segundo o desígnio de Deus, com
sabedoria e confiança” (Insegnamenti, VIII/2,
1985, pág. 500). É nesta perspectiva que me
dirijo a vós, dilectos e estimados amigos muçulmanos, com vista a compartilhar convosco
as minhas esperanças e para vos comunicar
também as minhas solicitudes nestes momentos particularmente difíceis da história do
nosso tempo».
Na sequência dos artigos sobre o Islão nasceu o desejo da criação de um núcleo de
diálogo inter-religioso. Traços comuns de
espiritualidade e a leitura de textos sagrados
podem ser o ponto de partida.
Frei Vítor Rafael, OFM

Caros Leitores: Paz e Bem.
É com grande alegria que vos venho saudar. Esta alegria é redobrada, pois celebramos a Páscoa do Senhor.
Na Vigília Pascal estarei em Leiria, no Convento de S. Francisco. Aí, na Grande Vigília, vou recordar todos vós, que nos acompanhais mensalmente através deste jornal. Desejo que a Páscoa seja para todos um reencontro com Deus na alegria de sermos
novas criaturas em Cristo.
Foram enviados 1000 Euros referentes a 100 intenções de missas para a Guiné-Bissau. Os missionários agradecem. Também foram
entregues para o Haiti 2000 Euros. Continuamos a receber ofertas para enviarmos aos missionários que estão no terreno.
E para este mês é proposta a seguinte intenção missionária: «Para que os cristãos, perseguidos por causa do Evangelho, corroborados pelo Espírito Santo, perseverem no fiel testemunho do amor de Deus por toda a humanidade».
Para todos, SANTA PÁSCOA
Frei Vítor Rafael, OFM

