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HOMENAGEM ÀS MÃES DE FÉ
Foi uma promessa minha a esta Mãe de fé, e a
seu pedido, que proclamaria a sua experiência
de mãe dolorosa, nos meus sermões e homilias.
Aqui segue agora o testemunho que partilho
com os caros assinantes e leitores devotos do
nosso querido JMF.
José Manuel, um menino de sete anos, foi hospitalizado
de urgência. Diagnóstico: leucemia ou, por outras palavras, cancro no sangue. Segundo testemunhou a mãe,
era tão dramática a situação do seu filho, que no hospital lhe disseram que o levasse para casa para morrer no
aconchego do lar. O seu filhinho estava a morrer e teve
de ser evacuado com prioridade máxima do hospital de
Guimarães para o Hospital de S. João no Porto.
“Senhor padre Lima, deram pouco mais de quinze dias
de vida ao meu filho. Perdi a fé, senhor padre! Revoltei-me contra Deus e perguntei-lhe porquê o meu
filho, porquê o meu querido menino?”
Assim chorava a mãe, emocionada diante de mim,
num desabafo cortado de dor! Mas, segundo disse a
mãe, a médica confortou-a com as seguintes palavras
de fé:
“Confie e reze mãe! Deus é grande, chega onde nós
não alcançamos e só mesmo um milagre poderá salvar o seu menino. Vai ser duro o tratamento do seu
filho, muito duro, nem sabemos se vai aguentar ou se
vai chegar ao fim, ou se vai resultar tanto sofrimento
a que será sujeito. Vamos tentar, mas não perca a fé,
reze, mãe!”
Os dois primeiros anos foram terríveis. A mãe esteve
dia e noite, durante dezoito meses, ao lado do seu filho, naquele hospital, acompanhando cada minuto do
seu sofrimento. Mas escudou-se na oração, sobretudo
numa oração que ela mesmo compôs, um mês depois
do internamento do filho, e que não deixou de rezar,
um único dia. Uma oração bonita, cheia de fé e que
agora partilha com os caros leitores do JMF.
“Senhor, volvei para mim o vosso olhar, não cerreis o
coração à minha humilde súplica e, dignai-vos auxiliar-me com a vossa poderosa protecção. Reconheço
que os meus pecados me tornam indigna da vossa
poderosa protecção, mas espero da vossa caridade que intercedais por mim. Ó Jesus, ouvi os meus
gemidos, secai as minhas lágrimas, e prometo-vos

propagar por toda a parte que todo aquele que,
com muita fé, vos pedir qualquer graça é, seguramente, ouvido. Senhor, eu que tinha toda
a minha confiança em vós, ajudai-me a não a
perder. Vós, Senhor, sois tão bom, espero que
não me desprezeis, e vede como é tão grande o
desespero e sofrimento. Por vossa misericórdia
não me abandoneis Senhor” E no final um PaiNosso, uma Avé-Maria e Glória.
Os dois primeiros anos foram realmente terríveis.
Aquele menino foi sujeito a três dolorosos tratamentos de quimioterapia. Caiu-lhe todo o cabelo,
as pestanas e as sobrancelhas. Só à terceira dose
entrou em “remissão”. Chegou a colocar-se a hipótese limite de um transplante de medula. A Mãe
ofereceu-se mas a sua medula era incompatível.
Foi lançado a nível mundial um apelo para que
aparecesse um doador, mas todos os que se ofereceram tinham a medula incompatível. Parecia o
fim, mas a verdade é que, contra todos os prognósticos, o rapaz começou a melhorar, estava no
final do segundo ano de calvário e o transplante
acabou por não ser necessário. Embora com tratamentos mais suaves, a criança continuou mais
três anos em tratamento e agora, com 14 anos, é
um menino forte, saudável e alegre.
“Estou feliz, padre, o meu menino já vai à escola,
é um rapaz que dá gosto ver. Jesus atendeu a minha oração e quero que o senhor padre divulgue
esta oração que durante tantos meses rezei no
hospital, banhada em lágrimas, ao lado do meu filhinho, e que não deixarei de rezar. Agora, padre,
não deixarei, como prometi a Jesus na oração,
de propagar por toda a parte que Ele atende as
preces de quem lhe pede com fé”.
Comoveram-me estas palavras emocionadas desta mãe, e nela vi todas as mães que lutam pelos
seus filhos e acreditam, contra tudo e contra todos, contra toda a esperança, que lutar até ao fim
pelo bem dos seus filhos é a tarefa mais nobre da
sua vocação materna. A bênção de Deus para todas as mães, particularmente neste mês de Maio
em que o nosso coração e o nosso pensamento
se voltam especialmente para elas.
Frei José Dias de Lima, OFM

Festa das Missões Franciscanas em Leiria
A Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana vai promover 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.
O Encontro terá da parte da manhã um momento de formação (Conferência) e uma Eucaristia. Depois do almoço fraterno e partilhado (cada pessoa pode trazer “alguma coisa” para
colocar em comum) por volta das 13 horas (altura em
Horário
que esperamos ter as sardinhas, as febras e o caldo09,30 – Acolhimento
verde a fazer parte da ementa), seguir-se-á um momento recreativo e de convívio. Para que tudo aconteça sem
10,00 – Momento formativo
percalços, estamos já a fazer os devidos contactos.
11,30 – Louvor a Santo António
Agradecemos que, logo que possível, nos vão informando da vossa vinda, a fim de tudo organizarmos, tanto no
que se refere ao espaço como ao almoço.
Desde já fica o convite. Não deixeis de na vossa agenda anotar este dia a fim de, todos juntos, vivermos um
momento de alegria fraterna em prol da Missões.

(junto ao Monumento erigido em sua honra)
12,00 – Eucaristia
13,00 – Almoço fraterno
15,00 – Momento recreativo
(Rancho Folclórico de Geraldes)
18,00 – Despedida (ou quando desejarem)

VISITA DO PAPA BENTO XVI
A PORTUGAL
Por ocasião da visita do Papa
Bento XVI, publicamos dois
textos, um relacionado com
a dimensão missionária como
Igreja e na missão ad gentes
do Pontificado de Bento XVI,
(página 3) e o outro sobre a
crise financeira mundial, onde
o Papa denuncia os vários
aspectos desta mesma crise,
(na página 4).
Ao Santo Padre desejamos
que a sua permanência entre
nós, por terras de Portugal,
nos traga mais frutos para a
Igreja missionária no nosso
país. Bem haja!
Páginas 3 e 4
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Abertura do ano formativo no Lar São Boaventura

EDITORIAL
Os Cristãos dedicam o mês de Maio a
Nossa Senhora. Maria, a mãe de Cristo,
mãe de Deus e mãe nossa, é a formosa,
a cheia de graça.
Nas nossas igrejas ainda ornadas da
brancura pascal, Maria é glorificada
com ternura neste mês. Esta religiosidade torna cada mês de Maio um tempo
de reflexão sobre as virtudes de Nossa
Senhora.
«Nas páginas do Evangelho, admiramos os testemunhos de tão sublime
harmonia. Maria, logo que obteve a certeza pela voz do Anjo Gabriel que Deus
a elegia para Mãe do seu Filho Unigénito, sem qualquer hesitação, deu o seu
consentimento para uma obra na qual
teria de empregar todas as energias da
sua frágil natureza, declarando: «Eis a
Serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lc 1,38). Desde
esse momento, Ela consagrou-se inteiramente ao serviço, não apenas do Pai
celeste e do Verbo Encarnado, tornado
seu Filho, mas também de todo o género humano, pois compreendeu bem
que Jesus, além de salvar o Seu povo
da escravidão do pecado, seria o Rei
de um Reino messiânico, universal e
eterno (cfr. Mc 1,21; Lc 1,33)» (Paulo
VI, Signum Magnum, 5).
Maio é também mês em que se celebra
a Ascensão de Jesus. Quarenta dias
depois da Ressurreição, a Igreja celebra a Ascensão do Senhor aos Céus. A
Ascensão é o ponto de partida para começarmos a ser testemunhas e anunciadores de Cristo, que foi exaltado e
voltou ao Pai. Jesus deixa o mandato:
«Ide por todo o mundo e proclamai a
Boa Nova a toda a criatura».
Como membros da Igreja, cada um de
nós é chamado por vocação particular
a cumprir a sua missão. Os apóstolos
não ficaram parados a olhar o céu. Voltaram para casa e, depois de receberem o Espírito Santo, partiram destemidos, anunciado a Boa-Nova a todos.
Este mês de Maio vamos também ter
entre nós o Papa Bento XVI. Desejamos um feliz êxito para esta peregrinação do Santo Padre à nossa terra.
Na nossa oração pessoal e na oração
de todos, peçamos a Deus que a peregrinação do Santo Padre a Fátima e a
visita a Portugal ajudem a reavivar a
fé, a animar a esperança, a dinamizar a
caridade e a fortalecer a nossa comunhão de irmão.
Bem-vindo, Santo Padre!

- Noticias de Moçambique -

No dia 4 de Fevereiro de 2010 teve lugar, no Lar São Boaventura, a abertura do ano formativo. Tudo começou pelas
8:30 horas, com a realização do primeiro capítulo conventual do ano desta fraternidade estudantil, presidido pelo frei
Orlando, mestre e guardião da fraternidade. Estiveram presentes no capítulo, para além do guardião frei Orlando, dez
irmãos: frei Ricardo, frei Agadito, frei Daniel, frei Afonso,
frei Cesário, frei Paulo, frei Benjamim, frei Júlio, frei Lameque, e frei Estêvão. Não esteve presente o vice-mestre frei
Jorge, que se encontrava a gozar as suas merecidas férias
junto da sua família, lá para as terras da Argentina.
O capítulo iniciou-se com uma
reflexão sobre a vida fraterna,
onde foram sublinhados os principais pontos como a oração, a
aceitação mútua, a caridade, o
diálogo, e o amor de Cristo, só
para citar algumas das várias
características mencionadas.
Foi um tempo de partilha das
diferentes experiências vividas
durante o tempo das férias,
nas diferentes fraternidades.
Falámos do projecto de vida
comunitária da fraternidade,
Frei Orlando
da distribuição das tarefas e
das actividades pastorais. Foi eleito frei Cesário como deão ao
serviço dos irmãos, em substituição de frei Afonso, frei Benjamim mereceu ainda a confiança dos irmãos e manteve-se como
vice-deão, sendo igualmente eleito frei Estêvão para as funções
de despenseiro. O capítulo terminou com a leitura das normas
da fraternidade e com palavras de boas vindas proferidas pelo
guardião e mestre da fraternidade.
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CONVÍVIO
SAUDÁVEL
DOS
JOVENS FRANCISCANOS DE
AVEIRO
Anita fez 16 anos no dia 30 de
Janeiro de 2010. Começou a sua
caminhada franciscana com 7 anos,
como arauta de S. Francisco.
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Finalmente, em poucas palavras, deixamos por escrito e gravado a abertura do ano formativo no Lar São Boaventura. Um
forte abraço fraterno do tamanho do carinho dos irmãos desta
fraternidade. PAZ E BEM.
MF

Coroámos ainda a nossa abertura do ano com uma solene celebração eucarística presidida por frei Evódio João, Custódio.
Durante a sua homilia invocou a presença do Espírito Santo
sobre a assembleia que era constituída pelos irmãos e convidou-os a dedicarem-se àquela que é a característica desta fonte fraterna da custódia, o estudo da Teologia e a formação da
vida franciscana. Dizia ele “aqui alimentamo-nos, e aqui vimos
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Terminada a celebração eucarística seguimos para a confraternização. Foi uma partilha fraterna. O nosso agradecimento vai
para o Custódio, pela simplicidade e disponibilidade de estar
sempre connosco em todos momentos e ocasiões que dele necessitamos; um especial obrigado vai também para o frei Manuel Carlos Nhaquila, que nos fez reviver o episódio do primeiro
milagre de Jesus em Canaa da Galileia, (Jo 2,1ss); sim, milagres acontecem! Obrigado frei Manuel.

A nossa fraternidade este ano, traz uma grande novidade: os
dez irmãos são todos estudantes de Teologia no Seminário Interdiocesano São Pio X, quatro no primeiro ano, dois no segundo, dois no terceiro e dois no quarto ano.
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aprender e reviver a nossa formação. A custódia olha e acarinha com grande estima e confiança esta fraternidade”. O banquete eucarístico que teve lugar na capela desta fraternidade,
pelas 18 horas, contou com a presença do “magister,” o irmão
da caminhada, sempre presente nos momentos marcantes da
custódia, para dar o seu testemunho aos mais novos. Frei Elias
Jacinto, obrigado pela presença carinhosa. Esteve também presente o nosso missionário das terras Sul-africanas, o diácono
frei Manuel Carlos Nhaquila. Este esteve de passagem para
Inhambane, onde ia mais uma vez dizer o seu grande sim a
Deus, aos homens e ao projecto da vida franciscana através da
ordenação sacerdotal. Por aqui passou como quem diz “aqui
vivi como estudante, hoje estou no meio de vós de passagem
como diácono e de Inhambane volto para celebrar uma missa
para vocês”. Bem haja frei Nhaquila, muita coragem, muitos sucessos, muitos parabéns e sobretudo PAZ E BEM.
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Agora anda com a Jufra (Juventude
Franciscana) e já mostrou desejo de
também começar a preparar-se para
entrar na Fraternidade da OFS (Ordem Franciscana Secular). O pai e
a mãe são também muito amigos de
S. Francisco e dos franciscanos. A
Anita, na véspera dos seus 16 anos,
manifestou à mãe e à prima o desejo de participar na Missa desse dia
de sábado (Missa vespertina), cujo
coro litúrgico estava à responsabilidade de quem assina estas linhas. A
Anita desejava escolher os cânticos
com as colegas, convidar organista,
guitarrista, os franciscanos jovens,
e ser ela a cantar o Salmo Responsorial.
A responsável pelo coro aceitou e
agradeceu ao bom Deus por uma jovenzinha, no dia dos seus 16 anos,
gostar de louvar e agradecer a Deus
em Jesus Cristo, em companhia dos
amigos e amigas. À sua maneira.
Eu transmiti tudo isto ao Rev. Padre Francisco Martins que, como eu,
aceitou e louvou a Deus pelos anos
da jovem Anita. A OFS acolheu, louvou, agradeceu e confiou ao céu a
vida da Anita. Terminada a Eucaristia,

onde estavam também os pais e outros familiares e amigos, cantámos
os parabéns e, numa sala da Sé Catedral de Aveiro (a missa foi celebrada na Sé), distribuíram um bolo
ao sacerdote e a outras pessoas
presentes e amigas. Seguimos depois para casa dos pais da jovem.
Aí, rapazes e meninas partilharam
um bom jantar com a Anita, seus
pais, suas irmãs Maria e Diana, tia,
primos e outros familiares e amigos.
Estes jovens tocaram, dançaram,
cantaram canções e versos ao seu
jeito, nisto tudo revelando espírito,
coração e gestos limpos e na maior
alegria, com educação e dignidade.
Uma pessoa amiga que tem acompanhado estes jovens desde novinhos
e com eles tem trabalho perguntoulhes: Que nome podemos dar a este
convívio, onde todos, mais novos e
mais velhos se sentiram tão bem,
contentes e felizes? Todos no final
concordaram e disseram: Festa moderna, convívio fraterno e saudável.
Esta festa começou pela Santa Miss a n a S é C a t e d r a l d e Av e i r o , à s 1 9
horas, e terminou depois da meianoite na casa dos pais da Anita. Estes estiveram sempre presentes - o
S r. M a n u e l , e n g e n h e i r o , e D ª Te r e sa, secretária na Universidade - estando também a tia, a avó e outras
p e s s o a s a d u l t a s . To d o s e m h a r m o nia, alegria e boa disposição.
Irmã Virginia Ribeiro Loureiro
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DIMENSÃO MISSIONÁRIA DO PONTIFICADO DE BENTO XVI
Não tendo Bento XVI publicado, até ao
momento, nenhum grande documento sobre a dimensão missionária da
Igreja, o seu pensamento a esse respeito deve ser procurado nas entrelinhas. De qualque modo, penso que
encontramos uma excelente síntese
nas mensagens para o dia mundial
das missões, durante os anos do seu
pontificado. Partindo desses textos,
sugiro uma abordagem do assunto
em dois momentos: o significado da
missio como definição da Igreja e o
papel central da missio ad gentes.
1. Igreja missionária
Na perspectiva de Bento XVI, toda a Igreja
é missionária e, ou é sempre missionária,
ou não é Igreja. Sobretudo a propósito da
discussão sobre a configuração da Igreja numa Europa secularizada, já o ainda Cardeal Ratzinger salientava que não
podíamos contentar-nos com uma Igreja
simplesmente concentrada em si mesma,
como uma seita minoritária, apenas empenhada em organizar bem a comunidade
interna, no calor da communio eclesial. Se
é certo que, na Europa, a Igreja é cada vez
mais minoritária, isso não pode significar a
sua redução ao espírito sectário da minoria.
Mesmo como minoria, deve ser criativa e a
sua criatividade é, essencialmente, a criatividade da evangelização. Por isso, já como
Papa, continuou a acentuar a importância
fulcral de que a Igreja tenha uma forte intervenção pública, no diálogo, no impulso e
na denúncia, mesmo no campo da relação
com a cultura e com a ciência. Não pode a
Igreja perverter a sua essência, assumindo
aquilo que certa modernidade laicista lhe
quis impor: que fosse, simplesmente, uma
comunidade privada, do âmbito da fé individual e interior de cada crente, sem dimensão pública interventiva.

Isso, contudo, não contradiz o diálogo
com as tradições culturais e religiosas já
existentes, porque o anúncio do Evangelho e da salvação dada em Jesus Cristo
pode encontrar, aí, muitos ecos e mesmo
elementos de encontro. Porque a missão
tem apenas um objecto: levar a salvação
de Deus aos humanos. Não se trata de
conquistar adeptos ou de adquirir, nos
países ainda não cristãos, um maior domínio sobre a população. Ou de entrar em
concorrência por um lugar de destaque, no
panorama das religiões mundiais. “A Igreja tem em vista a transformação do mundo com a proclamação do Evangelho do
amor, «que ilumina incessantemente um
mundo às escuras e nos dá a coragem de
viver e agir e... deste modo, fazer entrar
a luz de Deus no mundo» (Deus caritas
est, 39)” (Mensagem 2009).

A acentuação dessa dimensão pública
– inspirada no exemplo já dos Padres da
Igreja e das suas apologias, em diálogo
com o mundo greco-romano – é, inquestionavelmente, uma das mais claras facetas do pensamento de Bento XVI, que
por vezes tem mesmo provocado malentendidos ou reacções polémicas. Mas,
para ele, não se trata de uma posição
teórica, de uma perspectiva ou opinião,
ao lado de outras possíveis. Trata-se de
manter, em fidelidade, aquilo que define
a própria Igreja, que foi enviada para o
mundo, mesmo que o mundo não creia.
E que, por isso, não se pode fechar em
si mesma, ocupando-se apenas com as
limitadas questões ditas eclesiásticas.
E não se trata de mera política de poder

Amigos assinantes
•

Está na altura
Franciscanas».

de renovar a vossa assinatura do

«Missões

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 metêlo dentro do subscrito RSF que acompanha o Jornal de Dezembro, pois não
precisa de selo. O envio de dinheiro (de qualquer importância ou qualidade)
é proibido por lei.
Se pretende enviar por Vale de Correio terá que ir à estação dos CTT da
sua área e enviar a partir de lá para: Missões Franciscanas – Apartado
1021 – 2041-801 LEIRIA.
Para melhor localização da sua assinatura faça acompanhar o cheque ou vale
do correio com o seu número de assinante (o ideal seria enviar também a chamada “folha de rosto”, que acompanha sempre o Jornal, e onde vem indicado
o nome, número de assinante, endereço e indicação do último pagamento).
Havendo alguma correcção a fazer no nome ou endereço, pedimos nos comunique.

•

Quer ser amigo dos Missionários Franciscanos?

Junto de seus familiares e amigos, veja se consegue mais alguns assinantes,
que os Missionários agradecem. Se todos os assinantes pagassem adiantadamente no princípio do ano a sua assinatura, seria uma maneira de minorar as
dívidas do Jornal…
Se pretende pagar por transferência bancária, pode fazê-lo para o seguinte NIB do BPI: 0010 0000 26140490001 17. Depois basta remeter
o talão comprovativo da transacção, não esquecendo a indicação do nº
de assinante.

ou domínio, muito menos de recuperação
de um lugar perdido, no controlo da Europa. Há uma razão mais profunda, porque
a missão é confiada à Igreja e não por ela
forçada. “A Igreja não age para ampliar
o seu poder ou reforçar o seu domínio,
mas para levar a todos Cristo, salvação
do mundo. Pedimos somente que nos coloque ao serviço da humanidade, sobretudo daquela sofredora e marginalizada”
(Mensagem 2009).
2. Missão ad gentes
Como esta missão da Igreja é universal,
não se confina a contextos culturais em
que, porventura, o critianismo tenha nascido e se tenha desenvolvido mais – como
seria o caso do contexto europeu. O seu
horizonte é o horizonte do mundo inteiro,
em todos os tempos e lugares.

Esse amor de Deus ganha fisionomias
diversificadas, que podem ser modos de
intervenção missionária, num mundo que
necessita de salvação: “Em não poucos
casos, a violência caracteriza os relacionamentos entre os indivíduos e os povos;
a pobreza oprime milhões de habitantes;
as discriminações e às vezes até as perseguições por motivos raciais, culturais e
religiosos impelem numerosas pessoas
a escapar dos seus países para procurar
refúgio e salvaguarda alhures; quando não
tem como finalidade a dignidade e o bem
do homem, quando não tem em vista um
desenvolvimento solidário, o progresso
tecnológico perde a sua potencialidade de
factor de esperança e, ao contrário, corre
o risco de agravar os desequilíbrios e as
injustiças já existentes. Além disso, há uma
ameaça constante no que se refere à relação homem - meio ambiente, devido ao
uso indiscriminado dos recursos, com repercussões sobre a própria saúde física e
mental do ser humano. Depois, o futuro do
homem é posto em risco pelos atentados

Ao mesmo tempo, a actual consciência da pluralidade de culturas
e de tradições religiosas, acompanhada da vontade de diálogo com
as grandes religiões do mundo, poderia colocar em questão a ideia de
que a missão, enquanto anúncio do
Evangelho e de Jesus Cristo como
caminho de salvação para a Humanidade, continua uma interpelação
válida. Já como Cardeal, na Dominus Jesus, Ratzinger acentuou que
o diálogo de culturas e de religiões
não invalida o mandato missionário
para todo o mundo. Exige, isso sim,
que se entenda bem a razão de ser
desse mandato e o que significa a
actividade missionária.
Nas palavras taxativas de Bento XVI,
“toda a Igreja se deve empenhar na
missio ad gentes, enquanto a soberania salvífica de Cristo não estiver plenamente realizada” (Mensagem 2009).
Esclarecendo ainda mais: “A Igreja
Universal, sem confins e sem fronteiras, sente-se responsável por anunciar
o Evangelho a todos os povos. Ela, gérmen
de esperança por vocação, deve continuar o
serviço de Cristo no mundo. A sua missão e o
seu serviço não se limitam às necessidades
materiais ou mesmo espirituais que se exaurem no âmbito da existência temporal, mas
liga-se ao anúncio da salvação transcendente que se realiza no Reino de Deus.” (Mensagem 2009). Por isso, continua o Santo Padre, “às Igrejas antigas como às de recente
fundação, recordo que são colocadas pelo
Senhor como sal da terra e luz do mundo,
chamadas a irradiar Cristo, Luz do mundo,
até aos vastos confins da terra. A missio ad
gentes deve ser a prioridade de seus planos
pastorais” (Mensagem 2009).

contra a sua vida, atentados estes que adquirem várias formas e modalidades... Portanto é Deus, que é amor, quem conduz a
Igreja rumo às fronteiras da humanidade”
(Mensagem 2008).
Após este breve percurso, podemos constatar que a dimensão missionária se encontra no coração de Bento XVI, pois é um
Papa preocupado, sobretudo, com a acentuação das dimensões essenciais da Igreja, sem as quais esta deixaria de ser fiel
a si mesma e a Jesus Cristo. A dimensão
missionária é uma delas – ou mesmo a sua
dimensão por excelência.
João Duque – UCP Braga
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A crise vista por Bento XVI
A encíclica Caritas in Veritate foi publicada um pouco mais tarde do que o inicialmente previsto porque
entretanto rebentou a crise
financeira mundial. Naquela
encíclica Bento XVI denuncia a gestão empresarial de
mero curto prazo, um dos
factores da crise. E aponta
limites ao mercado, pois a
lógica mercantil não pode
resolver todos os problemas sociais.

O Papa pede “uma nova e
profunda reflexão sobre o
sentido da economia e dos
seus fins” e “uma revisão profunda e clarividente do modelo de desenvolvimento”. Eis
um belo desafio aos economistas católicos – oxalá seja
respondido.
Na linha da doutrina social
da Igreja, a Caritas in Veritate aponta deficiências no
actual modelo de desenvolvimento: as desigualdades,
a violação de direitos humanos, o desrespeito dos direitos dos trabalhadores, a cor-

rupção, o desvio das ajudas,
o excesso de protecção das
patentes, etc.
A defesa das organizações
sindicais dos trabalhadores
não impede Bento XVI de
as exortar a “abrirem-se às
novas perspectivas que surgem no âmbito laboral” e a
responsabilizarem-se “pelos
novos problemas das nossas sociedades” – isto é, a
modernizarem-se. O Papa

apela a que “as organizações
sindicais nacionais, fechadas
sobretudo na defesa dos próprios inscritos, volvam o olhar
também para os não inscritos, particularmente para os
trabalhadores dos países em
vias de desenvolvimento”.
Este ponto é particularmente relevante, pois sindicatos
americanos e europeus têm
exigido que os governos dos
seus países incluam uma
“cláusula social” nos tratados
de comércio com os países
pobres. Ou seja, alegando
concorrência desleal por parte

dos países onde não são respeitados os direitos sociais,
esses sindicatos querem travar as importações deles provenientes. O que é uma forma
de proteccionismo, prejudicando os países pobres sob
a capa hipócrita da defesa de
direitos sociais.
Naturalmente que Bento XVI
não oferece soluções económicas: a doutrina social
da Igreja é teologia moral. O
Papa exorta sobretudo a mais
ética na economia e nas finanças. Mas fá-lo com a preocupação de tudo fundamentar numa ampla perspectiva
teológica e antropológica do
homem e do mundo. É esta
profundidade de análise que
leva Bento XVI a dizer que o
desenvolvimento precisa de
uma visão metafísica da relação entre as pessoas.

VII Jornadas

de formação Ibérica para Leigos
De 12 a 14 de Março último, decorreram em Totana (Murcia), Espanha, as
Jornadas Missionárias para leigos de
Portugal e Espanha. A casa de Espiritualidade dos Irmãos Capuchinhos
acolheu este evento.
O frio que passámos naquele velho convento dos Capuchinhos foi compensado,
até certo ponto, pelas lareiras a lenha
que aqueciam o refeitório e a sala de
reuniões. Também não faltava a chama
espiritual da fraternidade que nos mantinha em forma.
Eram 53 participantes vindos de vários
pontos da Península Ibérica, pertencendo a vários grupos missionários e congregações religiosas franciscanas.

Na sexta-feira, dia 12, começaram a
chegar os participantes. À noite, houve
um intercâmbio de saudações entre os
A encíclica critica “a exces- participantes. A ceia decorreu em clima
siva fragmentação do saber de alegria. Depois tiveram um momento
e o isolamento das ciências de oração e todos foram descansar.
humanas relativamente à
metafísica”, sendo que “as No sábado, dia
dificuldades no diálogo en- 13, depois da
tre as ciências e a teologia oração da madanificam não só avanço do nhã e do pequesaber mas também o desen- no almoço, teve
volvimento dos povos, por- lugar a confeque, quando isso se verifica, rência apresenfica obstaculizada a visão tada pelo Frei
do bem completo do homem Carlos Bermejo,
nas várias dimensões que o OFM guardião
caracterizam”.
do convento de
Toledo. A conE, ao sublinhar que a globa- ferência
teve
lização na solidariedade im- como
tema:
plica “a inclusão de todas as Espiritualidade
pessoas e de todos os povos Franciscana na
na única comunidade da fa- Missão ad Genmília humana”, o Papa não tes. A apresenhesita em afirmar que “esta tação foi dividida em 3 partes: vocação
perspectiva encontra um de- missionária da Ordem Franciscana,
cisivo esclarecimento na re- Primeiras missões ao tempo de S.
lação entre as Pessoas da Francisco e missões depois da morte
Trindade na única Substância de S. Francisco.
divina”. Tudo se liga.
Seguiu-se um momento de reflexão em
Francisco Sarsfield Cabral grupos, onde foram colocadas algumas

questões para reflexão: qualidade da
missão franciscana, como viver hoje a
missão ad Gentes e, se Jesus é o Salvador universal, até que ponto é necessário o anúncio. Ainda se questionou, em
relação às outras religiões, como ficam
no meio de tudo isto.
Da parte da tarde, foram apresentadas diversas experiências missionárias muito enriquecedoras: jovens
que trabalharam nas Honduras,
Gana, Nicarágua e Peru.
À noite, o grupo teve um momento
de convívio, com cânticos, anedotas
e magia, e, contentes, todos foram
descansar.
No Domingo, dia 14, depois do pequeno
almoço e da Oração da manhã, de autocarro, foram todos visitar o Santuário de
Santa Eulália de Mérida, do século XVI.
Foi surpreendente ver que as paredes
estão revestidas de pinturas de valor artístico e teológico.

De regresso a Totana, saboreámos uma
deliciosa «Paelha» e, depois de comer
e de se despedirem, cada um regressou
à sua terra. A todos desejamos votos de
Paz e Bem.

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

Frei José Maria Massana, OFM
Secretário da CIEM

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).
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NOTÍCIAS DE MOÇAMBIQUE
Deixamos aqui este texto que nos chegou de Moçambique. Embora os acontecimentos sejam de Janeiro do corrente ano, entendemos que as notícias
que recebemos das missões são sempre novas!
Aos nossos confrades desejamos as maiores bênçãos de Deus para este «Ano Pastoral».

irmãos”. Evidentemente, foram temas muito ricos que,
com muita ousadia, não só contribuíram decisivamente
para a formação, como também informaram e esclareceram certas dúvidas que palpitavam nos corações dos
retirados, à volta do ideal da vida franciscana e consagrada nos tempos hodiernos.

Renovação de votos temporários
De 11 a 15 de Janeiro do corrente ano, realizou-se um
retiro espiritual dos irmãos professos temporários em Jangamo, que culminou com a renovação dos votos dos mesmos, na solene celebração eucarística do dia 16, presidida
por frei Amaral em representação do Custódio.
Ao cantar dos galos dos primeiros dias da segunda semana
de Janeiro, escutava-se por aqui e acolá as sinfónicas vozes
dos irmãos professos temporários, nas várias fraternidades
onde estavam a fazer experiências da vida pastoral e do
espírito da vida fraterna. Afinal, o tempo de graça, o tempo
de profundo recolhimento interior, o tempo de preparação
espiritual que conduziria os irmãos à renovação dos votos e,
consequentemente, a abertura de mais um ano formativo e
de aprofundamento da fé e da vocação, tinha amadurecido.
Mormente com a chegada do pregador frei Xavier Zabala,
e depois de termos programado o horário, dava-se início
ao retiro espiritual com as vésperas do dia 11 de Janeiro do
ano em curso. Por dia, tínhamos duas explanações intercaladas com momentos de meditação e reflexão pessoal. Ao
final da tarde, dávamos acção de graças com a celebração
eucarística, em atenção ao dom da vida e da vocação e por
tudo quanto o Senhor nos falava por meio dos lábios do frei
Xavier, o orador que esteve à altura das expectativas dos
participantes. Ele soube transmitir com fidelidade as palavras de vida que o Bom Senhor lhe inspirava.
No primeiro dia da exposição, o orador procurou realçar
as motivações que nos congregavam naquele ambiente
e lugar, e dizia: “A nossa vocação centra-se em fazer e
estar sempre em retiro, para nos devotarmos ao desejado crescimento em Cristo, à maneira de Francisco de
Assis, dado que somos convidados, tal como o fundador da nossa Ordem, a construir constantemente Cristo que é a torre, em nós. Porque o imperativo da Vida
Consagrada é estarmos constantemente e o mais tempo
possível com o nosso Amo, através do espírito de santa
oração e devoção (EG. cap.2) impregnado nos retiros
espirituais que favorecem a fortaleza na fé e na vocação”. De entre os temas que o nosso orador nos proporcionou, podemos destacar: “A comunidade religiosa,
lugar onde se chega a ser irmão; a correcção fraterna;
o sentido da obediência e a relação da fraternidade com
o guardião; a pobreza evangélica e o testemunho dos

O auge deste maravilhoso acontecimento espiritual atingiu-se no dia 16, dia em que a Igreja universal e em
particular a família franciscana celebra a festa dos Mártires de Marrocos. Os irmãos, já esclarecidos no ideal de
vida que um dia professaram e abraçaram, e renovadas
as energias espirituais no Senhor, cada um por si foi
dando mais um Fiat ao Senhor da Messe, reavivando

os votos nas mãos do Frei Amaral, indicado pelo Custódio, para o representar e exercer este sagrado ofício. As
renovações decorreram durante a celebração eucarística presidida pelo mesmo Frei Amaral e concelebrada
por frei Hermenegildo, frei Xavier e frei Elias. Os dois
últimos exerceram igualmente o ofício de testemunhas
de renovação dos votos dos irmãos PT. Também estiveram presentes, o frei Filipe, as irmãs FRJS de Cumbana,
postulantes, entre outros convidados.
Terminada a missa, seguiu-se a parte de confraternização que foi autêntica e própria do espírito franciscano.
Porque a alegria, o carinho, a união e a partilha da vida
enchia e transbordava nos corações dos irmãos, o que
fazia recordar-nos das palavras do salmista: “Vede, como
é bom, como é agradável os irmãos viverem em harmonia
e alegria. É c o m o o ó l e o f r e s c o d e r r a m a d o s o b r e
a cabeça e a escorrer pelas barbas de Aarão”
( c f . S a l m o 1 3 3 , 2 ) . Afinal era a fraternidade de Jangamo que nos acolhia, e onde num pas- sado não muito
distante os presentes irmãos passa- ram, vestiram o
hábito e beberam o espírito da vida franciscana e consagrada, através da etapa de noviciado. Depois da confraternização, os irmãos regressaram às fraternidades onde
estavam a fazer experiências, da pastoral e do espírito da
fraternidade, enquanto outros seguiam para Maputo a fim
de preparar o ambiente interno e acolhedor da casa.
Frei Paulo, OFM

MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS REUNIDOS EM CAPÍTULO
A Província Portuguesa da Ordem Franciscana reuniu em
«Capítulo Provincial», em Braga, de 5 a 10 do passado mês
de Abril, e elegeu o seu novo Conselho Provincial para o
próximo triénio 2010-2013.
Feita a eleição pela Assembleia, mantiveram-se os actuais Superior Provincial e Vigário Provincial, ficando assim
constituído o novo Conselho da Província: Frei Vítor Melícias (Provincial), Frei Armindo Carvalho (Vigário provincial)
e Frei Moisés Semedo, Frei Fernando Mota, Frei José Pinto,
Frei Paulo Brandão e Frei Isidro Lamelas.
À luz do tema, “Ser franciscano hoje. Partilhar o Evangelho”,
o Superior Provincial, Frei Vítor Melícias, destacou a alegria
como anúncio privilegiado, a qual deve ser testemunhada por todos os frades e proposta a todos os homens.
Felicitamos o novo governo dos Missionários Franciscanos e desejamos que levem a bom termo a tarefa que
lhes foi confiada.
MF

FESTA ANUAL
DAS MISSÕES
VARATOJO - 30 de Maio
Como o nosso Jornal já anunciou, a Procuradoria da
U.M.F. de Varatojo está a organizar a sua tradicional
FESTA ANUAL DAS MISSÕES FRANCISCANAS.
O Programa terá sensivelmente o horário de anos anteriores, com dois momentos marcantes: a celebração da Eucaristia (10.30 h.), na Igreja do Convento, e Momento Cultural e Recreativo (14.30 h.), dinamizado pelo Grupo “Escola
de Dança do Grémio Artístico Torreense”, no Salão de
Festas da Associação de Santo António. Como sempre, os
intervalos serão preenchidos pelos leilões, extracção dos
números do “Sorteio Missionário” e algumas surpresas...

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).
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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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PEREGRINAÇÕES UMF 2010
T U N Í S I A
13 a 20 de Setembro

Venha connosco, em peregrinação, a este país do sul do Mediterrâneo, onde a paisagem,
no dizer de alguém, se resume a quatro cores: o azul do mar e das portas a janelas de
Sidi Bou Said, o verde dos oásis exuberantes e das reservas naturais, o dourado do Sol
reflectido nas dunas da areia do deserto e o ocre das medinas, do coliseu de El Djem e
das ruínas de Cartago.
Reviveremos acontecimentos e visitaremos locais que
na Antiguidade deixaram marcas bem visíveis para os
tempos presentes: Tunes, com o Museu Nacional do
Bardo; Bulla Regia, com suas ruínas romanas; Dougga, Património da Humanidade pela UNESCO; Sbeitla, a antiga “cidade de ouro” da África romana bizantina, centro de vivência cristã na Antiguidade, onde se
conserva ainda uma grande pia baptismal (igreja de
Vitalis); Kairouan, que chegou a ser a quarta cidade
mais importante para o Islão, com sua grande mesquita. Além destes, muitos outros centros históricos e
culturais que enriquecerão o nosso espírito. Tudo isto
sem falar de outros locais, que foram testemunhas
de pujante vida cristã, marcados pela santidade de
figuras ilustres da Igreja, como Santo Agostinho, S.
Cipriano e as Mártires Santas Perpétua e Felicidade.

Museu do Bardo

Venha connosco e não se arrependerá! As inscrições
são em número limitado e por ordem de chegada.
Para informações mais detalhadas sobre o Programa
da viagem e inscrições, contacte:

Cartago, Tunísia
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

DE LEIGO MISSIONÁRIO A SACERDOTE – 2ª Parte
(Em Louvor do Sacerdote VII)

Mário sentia-se feliz, por fim era sacerdote e nele vingaram
os planos de Deus e não do seu pai. Gostaria que a sua
irmã estivesse na sua ordenação sacerdotal mas, inexplicavelmente, deixara de ter notícias dela e da terra há muito
tempo. Do pai também sentia saudades, mas também dele
não tinha notícias. Seu pai decidira partir com a sua irmã e
sem deixar rasto. O ressentimento era forte de mais, a ponto de não ter escrito mais ao filho e até proibira Teresinha de
o fazer. Voltou para as missões por mais alguns anos. As dificuldades eram tantas, que os seus superiores o enviaram
de novo para a Europa a fim de conseguir ajudas.

vantava a cabeça para quem lhe dava a esmola. Quando chegou ao fundo da Igreja, que era estreita mas muito
comprida, uma mão de senhora colocou sobre a bandeja
um medalhão de prata. Ele, inclinando levemente a cabeça, agradeceu, sem olhar para quem lhe deu a esmola.
Durante a tarde o pároco disse ao Padre Mário:
“Padre Mário, está lá fora uma senhora que lhe pede
o medalhão que lhe colocou na bandeja hoje de manhã na missa. Não é para ficar com ele, é apenas
para tirar duas fotografias nele encerradas. São as
únicas fotografias do
pai, que possui”
“Naturalmente, reverendo padre, eu mesmo as
entregarei”.

Padre Mário abriu o medalhão para retirar as
fotografias. Porém, logo
que as viu, tremeram-lhe
as mãos e perguntou ao
pároco:
“Reverendo padre, conhece essa senhora?”
“Não a conheço. Está
acompanhada de um
cavalheiro já idoso. Sei
apenas que vieram da
Alemanha há já alguns
anos, mas não tenho
grandes relações com
eles. Apenas os vejo na
Frei vítor Henriques - Guiné-Bissau
Eucaristia dominical e
Estava ele, num Domingo, pregando numa Igreja, sobre uma ou outra vez durante a semana, mas nunca travei cona grandeza da missão e a necessidade de apoios. Termi- versa com eles. Mas porque está tão interessado assim?!”
nada a homilia, ele mesmo foi de banco em banco, esten- “Reverendo padre, estas são as fotografias dos
dendo a mão à caridade para as missões. E como foi difícil meus pais!”
para ele aquele momento! Ele que, quando era estudante “Pode lá ser, padre Mário!...”
de medicina, preferia passar fome a pedir, via-se agora na “É verdade, são os meus pais e sinto que aquela senhora
“humilhação” de o fazer porque o seu amor pelas missões é a minha irmã Teresinha e o velhinho que vem com ela é
falava mais alto. Corria de banco em banco, mas não le- o meu pai”.

Padre Mário foi em direcção à sala de visitas, para onde
o pároco os tinha levado e, olhando para aquele velhinho,
não se conteve:
“Pai, é realmente o senhor?... Teresinha, minha querida
irmã!…
“Meu Deus, paizinho, é o Mário!... O missionário que
ouvimos de manhã é o nosso Mário. Oh maninho, és
sacerdote? Parece um sonho! Como mudaste! Não te
reconheci na missa. Estavas longe e além disso mudaste tanto… e quando te dei a minha esmola não te consegui ver o rosto.
Agora sim...és tu, é a tua voz, és o nosso Mário. Como
poderíamos nós suspeitar que te encontraríamos aqui e
ainda por cima sacerdote? Faz catorze anos que não te
víamos e nunca mais ouvimos falar de ti. O pai já está arrependido e há um ano para cá vem dizendo continuamente:
«Tenho saudades do meu Mário. Onde estará ele? Será
que ele me vai perdoar por o ter desprezado tantos anos?
Oxalá o tivesse deixado ser sacerdote como tanto queria
ou então o deixasse partir para as missões e naquele dia
da partida estivesse do seu lado. Onde estará o meu Mário? Será que ele me perdoará?»
Ao ouvir isto, Padre Mário dá um longo e silencioso abraço
ao seu pai e este diz:
“Mário, meu filho, este abraço significa que me perdoas?”
“Meu querido pai, eu nunca te condenei por nada.
Sempre gostei de ti, sempre pensei em ti e todos
os dias rezei por ti e te dei a minha bênção. Amo-te
muito, meu pai”.
Teresinha, abraçando os dois sentia-se comovida e duplamente feliz: via de novo pai e filho, abraçados e amigos,
e viu o seu irmão sacerdote, como sempre sonhara e lhe
confidenciara na infância.
Aqui vemos como Deus escreve direito por linhas tortas;
como a vocação, com a graça de Deus, vence a oposição
dos pais; como Deus reconcilia e as esperanças de reconciliação não morrem com o passar dos anos.
Frei José Dias de Lima, OFM
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A CRISE MUNDIAL
E
O FUTURO DA COLECTIVIDADE
Conhecidos
os
princípios que originaram a grave
crise que o mundo
atravessa, (economia, finanças,
política, guerras,
ódios, ambições,
justiça,
moral,
formação da juventude, etc.) que
medidas hão-de
ser tomadas para
que a colectiviMário Carapinha
dade entre numa
fase em que todos
possamos gozar os nossos direitos e cumprir os nossos deveres? Por causa da desordem reinante, são cometidos crimes de
toda ordem: assassínios, roubos, assaltos,
pedofilia, proscrições, vinganças, injustiças,
traições, malcriadices, invejas, cobiças, ambições, traficâncias… Como resultado de todas estas e outras querelas, ninguém pode
estar livre de problemas e ansiedade.
Hoje dado o estado que as coisas tomaram,
em vez de um povo soberano, vê-se essa
soberania nas mãos dos políticos, juristas,
economistas, etc. Há dirigentes, autênticos
parasitas da colectividade, insensíveis ao
aumento do desemprego e da pobreza, que
exploram a mão de obra dos trabalhadores
e, sob o argumento de escassez de dinheiro,
estão provocando a redução dos seus míseros salários, enquanto para eles há bónus
para tudo - alimentação, habitação, carros,
passeios, telefone… Ora, manda a gestão
humana que os interesses individuais devem
subordinar-se ao bem comum. A actividade
política confunde-se com frequência com o
autoritarismo. Há políticos a quem são permitidas certas infracções à lei, que causam
prejuízos a muita gente, impunemente. Em
vez de se coligarem para a construção do
bem-estar da colectividade, não fazem outra
coisa senão criticarem-se, digladiarem-se
uns aos outros, quando deviam exercer uma
legislatura calma para cumprir a sua missão

de contribuir para o bem das pessoas. Mas
não; são insensíveis aos males dos indefesos, consideram-se titulares messiânicos da
ralé. Caminha-se numa rota de colisão com
as necessidades do Zé Povinho. Não se vê
compaixão pelos infelizes. A colectividade
precisa de mais obras e de menos paleio.
A gestão dos talentos não os preocupa. Ora
a aprendizagem deve contribuir para moldar a personalidade das pessoas. Isso é
feito? Qual a razão por que não o é? As
famílias e as escolas têm de refazer a sua
essência de comunidade, para as gerações
vindouras. A escola tem de educar para a
cidadania, estimular o pensamento, a criatividade e a responsabilidade de cada um,
isto é, formar para a plena, consciente e crítica inclusão social, para alcançar soluções
benéficas para a colectividade, de modo a
impedir que esta se esboroe. A crise continuará enquanto as crianças não forem devidamente preparadas para serem carismáticas, frontais e impulsivas, terem tento na
língua e serem preparadas para andarem
sorridentes e irmanadas.
Posto isto, o que se deve fazer para preparar a vida das sociedades futuras? Em meu
entender, só se vê uma via para melhorar as
mentalidades: moldar as crianças para uma
irmandade humana. Para tanto, porque não
há-de a juventude aprender os ensinamentos da doutrina da Bíblia? Há dois mil anos,
Cristo, como ensina a Bíblia, já ensinou a
preparar um futuro digno da irmandade humana, considerando-nos todos irmãos uns
dos outros. Que caso têm feito os responsáveis destes ensinamentos divinos? Que
mal haverá em cumprir os únicos e benéficos ensinamentos existentes, contributivos
para o bem da humanidade? Para uma vida
mais justa, os interesses particulares devem
ser acautelados como os da colectividade.
É nosso dever tratarmos os outros, como
queremos ser tratados! É preciso encontrar
e chave da fechadura da porta de acesso a
um mundo de compreensão entre os homens
para nos auxiliarmos todos uns aos 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 missão dos primeiros cristãos
parte-I

A Missão da igreja ainda está no
seu início, disse o saudoso Papa
João Paulo II na encíclica «Missão do Redentor». Vamos apresentar em alguns números no
nosso Jornal, embora de forma
sucinta, a actividade missionária
levada a cabo pelos primeiros
cristãos e nos chamados «Padres da Igreja».
Antioquia, berço da Igreja
missionária
A história da missão pode dizer-se
que começou com S. Paulo, uma vez
que foi sobretudo este apóstolo que
alargou a mensagem evangélica às
nações e a Igreja ao mundo então
conhecido ou considerado. Até ao
fim do século I, a geografia missionária coincide, em grande parte, com os
territórios localizados nas margens do
Mediterrâneo. S. Lucas, companheiro de viagem
de Paulo até
Roma, apresenta o caminho
do
Evangelho
de Jerusalém
até à capital
do
Império,
passando por
Antioquia.
Esta viagem
do Evangelho
de Jerusalém
a Roma, assinala o primeiro
anúncio ad gentes, isto é, a passagem
do Evangelho do judaísmo ao mundo
greco-romano, passagem esta que
teve em Antioquia o seu grande espaço de ensaio bem sucedido e ponto
de partida e irradiação. De Antioquia,
onde encontramos cristãos desde
os anos 30/37, o anúncio seguiu até
Roma (onde o Evangelho terá chegado uns 10 anos depois) e até “aos
confins do mundo”. Na verdade, o
movimento missionário impulsionado
por Paulo e companheiros depressa
chegou à Hispânia, então considerada realmente “o fim do mundo” então
conhecido. O segredo de tal sucesso
residiu, fundamentalmente, na própria
mensagem universalista que estes primeiros missionários levavam consigo.
Na verdade, eles sabiam que «Deus
não faz acepção de pessoas» (Pedro)
e que «Em Cristo não há nem judeu
nem grego» (Paulo). Em Cristo Jesus
«os que estavam longe tornaram-se
próximos» e «foi derrubado o muro
que separava» os povos (Paulo), e
impedia que a Boa Notícia chegasse
a todas as nações da terra.
É verdade que os primeiros missionários vieram de Jerusalém, nomeadamente os cristãos helenistas perseguidos após a morte de Estêvão,
o que mostra, por outro lado, que a
Igreja mãe de Jerusalém foi missionária apenas porque forçada ou levada a isso pelas circunstâncias. Em
contrapartida, Antioquia tornou-se o
mais importante centro de irradiação missionária, espontaneamente
e por impulso livre: «...alguns deles,
chegando a Antioquia, começaram a
falar também aos gregos, anunciando-lhes a Boa Nova do Senhor Jesus» (Act 11,20). A partir deste primeiríssimo anúncio aos “distantes”,
desenvolveu-se uma verdadeira

estratégia missionária, que contava
com missionários itinerantes e fundadores de comunidades noutras
regiões, que partiam e regressavam
a Antioquia (Act 13,2ss; 14,26), para
depois partirem de novo em missão
(Act 15,36 ss.). São conhecidos
apenas alguns desses missionários
antioquenos: Pedro (Gl 2,11), Barnabé (judeu) e Paulo (Act 13,2ss),
João Marcos (Act 13,5), Tito (pagão)
(Gl 2,1.3), Agabo (Act 11,28), e provavelmente Lucas, autor dos Actos
e do Evangelho.
Antioquia foi, portanto, o berço deste cristianismo universal e da Igreja
missionária. Aí os discípulos de Cristo receberam, pela primeira vez, o
nome de “Cristãos” e foi na mesma
cidade que o bispo e mártir Inácio
apelidou, também pela primeira vez,
a Igreja de “Católica”. Católica porque de Cristo e universal, e universal
porque missionária.

Nos primeiros cem anos, os cristãos
de Antioquia desempenharam um
papel determinante na missão da
Igreja. As comunidades aí consolidadas funcionaram como porto seguro
de passagem entre a comunidade
de Jerusalém, que a partir dos anos
60-70 foi declinando, e as novas
missões e comunidades espalhadas
pelo Mediterrâneo.
Outro grande mérito da comunidade
cristã de Antioquia foi o de ter colocado ao serviço do Evangelho e da
missão aquilo que nós hoje chamamos “meios de comunicação”. Na
verdade, foi nesta cidade que foram
redigidos importantes documentos
das origens cristãs: Evangelho de
Mateus; a Didachê, o primeiro manual de catequese e instruções práticas
para os catequistas e missionários
cristãos. Mas não podemos ainda
esquecer as Cartas de S. Inácio, bispo de Antioquia. Estas Cartas, enviadas às comunidades da Ásia Menor,
eram copiadas e lidas como fonte de
inspiração e incentivo para os missionários que nelas aprendiam que o
missionário é realmente um “mártir”
(testemunho) e que o sangue dos
testemunhos é semente de Cristãos.
Fr. Isidro Lamelas, OFM
Antioquia
Num primeiro momento, foi sobretudo
a Oriente que a Boa Nova se espalhou,
a partir destes grandes centros: Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma.
A Ásia Menor (actual Turquia) pode
considerar-se a “terra santa” da Igreja
primitiva, já que foi sobretudo aí que a
nova religião encontrou terreno favorável. As chamadas “sete Igrejas” do
Apocalipse (Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia)
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O DIÁLOGO COMO PARTE INTEGRANTE
DA MISSÃO EVANGELIZADORA
Da revista «Missioni Francescane»
que tem a sua sede em Assis, achámos por bem traduzir este artigo do
Pe. Miguel Guixoto, do Pontifício Instituto de Estudos Árabes e Islamicos.
O diálogo Inter-religioso foi área, dos
nossos estudos em Roma o que nos
torna sensíveis ao tema.
O conhecimento do outro é, por si, elemento imprescindível à compreensão recíproca
e ao diálogo
Na passagem de Lucas 6, 12-19, emergem
as orientações fundamentais que a Igreja,
com o exemplo de Jesus, propõe para nossa formação: espiritual, humana, intelectual e pastoral.
E percebemos também a missão concreta
que devemos desenvolver na relação com
os crentes de outras religiões, particularmente quando nos encontramos a viver em
minoria no meio de uma maioria diferente.
Um missionário que vive em contacto com
os muçulmanos, permanecendo sempre
católico sem simulações ou ambiguidades,
deve necessariamente ser aberto ao encontro com eles na vida quotidiana. Este
encontro pode realizar-se a dois níveis: interpessoal e institucional.

testemunha qualificada e, por conseguinte,
capaz de ajudar a própria comunidade a
estabelecer uma boa relação de amizade
com a comunidade muçulmana.
PROTAGONISTAS E PROMOTORES
DO DIÁLOGO
No campo do diálogo de vida, o missionário
promove e experimenta a capacidade de
viver com espírito aberto e fraterno, partilhando as alegrias e as dores do outro; no
campo da acção comum, ele irá colaborar
num desenvolvimento integral e na libertação humana, defendendo os chamados
«direitos humanos», trabalhando em conjunto a favor da justiça e da paz, e educando assim as pessoas para resolverem em
conjunto os grandes problemas da sociedade e do mundo; no campo da partilha teológica, promoverá o aprofundamento das

Maria Lerchundi (1836-1896), que se dedicou ao estudo do árabe e do Islão desde o período da sua formação sacerdotal.
Ele teve a intuição carismática de que a
evangelização, como dirá um século mais
tarde João Paulo II, «é chamada a levar
a força do Evangelho ao coração da cultura e das culturas. Por isto, a catequese
procurará conhecer tais culturas e as suas
componentes essenciais; aprenderá as expressões mais significativas; respeitará os
valores e as riquezas peculiares.
É deste modo que ela poderá propor a
tais culturas o conhecimento do mistério
escondido e ajudar a fazer surgir, da sua
própria vida, expressões originais de
vida, de celebrações e de pensamentos que sejam cristãos» (Catechesis
Tradendate, 53).

A nível interpessoal, o encontro realiza-se
através de uma troca de vida em espírito
de solidariedade humana. Daí a importância de aprender a língua, os costumes, o
estilo de vida, o modo de pensar e o modo
de acreditar dos muçulmanos.
A nível institucional, o encontro exige que
o missionário viva numa imersão cultural
e religiosa pacientemente elaborada. Isto
pode ser realizado observando as etapas
que se seguem.
Em primeiro lugar, vem a etapa de compreender o universo mental, intelectual e
religioso do Islão. Depois vem a etapa da
estima e simpatia nos confrontos do universo no qual o missionário entra e que
descobre a pouco e pouco com disponibilidade, adaptação e harmonia. A etapa
seguinte, para o missionário, é a redescoberta da própria identidade mental,
cultural e religiosa que o levará, através
de uma aventura permanente, a ser mais
profundamente consciente da diferença
dos nossos destinos.
Por fim vem a etapa do testemunho. Nesta etapa, o missionário, conhecendo de
modo competente o Islão, estimando com
sinceridade os muçulmanos e estando perfeitamente consciente da sua identidade
própria, é capaz de viver esta dupla dimensão num mundo assim rico a tornar-se uma

Vista geral de Jerusalém
respectivas heranças religiosas e apreciará
os valores espirituais de cada um; no campo da experiência religiosa, por fim, estará
sempre pronto a partilhar as riquezas espirituais das diferentes religiões.
«O diálogo inter-religioso como método e
meio para um conhecimento e um enriquecimento recíproco»
AS VIAS DO DIÁLOGO
As vias do diálogo levam-nos a caminhos
que, progressivamente, requerem compreensão do outro, estima e simpatia, redescoberta da identidade própria e do outro e, por
fim, o dever do testemunho e do anúncio. Há
toda uma metodologia a seguir por etapas.
Compreensão do outro
A primeira etapa consiste na compreensão
do universo mental, intelectual e religioso
do Islão, compreensão que requer um esforço particular e objectivo. Foi o que fez
o grande missionário franciscano, Pe. José

Estima e simpatia
A segunda etapa é a da estima e simpatia
no confronto de ideias no qual o missionário entra a fazer parte. É o fruto do conhecimento do outro (primeira etapa) que,
inevitavelmente, dá origem a uma particular amizade, a qual gera harmonia, cria comunhão e se abre àquele amor universal e
fraterno que o «Poverelo» viveu e quis para
os seus frades.
Trata-se, por outras palavras, de entrar na via
da doação desinteressada que jorra do coração, lá onde Deus reside e onde nos convida
a abrirmo-nos incondicionalmente a toda a
criatura. É em Deus, enfim, que nos descobrimos família e nos sentimos chamados a
converter a nossa vida num canto fraterno,
aberto e pleno de esperança, com humildade
e simplicidade, características da «menoridade» franciscana. De facto, a história franciscana é riquíssima de encontros com fiéis
de outras religiões, no nosso caso, com os
muçulmanos.

Redescoberta da própria identidade e
da diferença
O conhecimento do outro não gera somente estima e simpatia, mas ajuda a redescobrir a própria identidade e a pôr em foco as
diferenças existentes entre as várias tradições religiosas, a terceira parte do nosso
percurso. Por conseguinte, não se trata de
relativizar as nossas crenças e tradições,
mas de viver com intensidade os respectivos valores sem simulação alguma, descobrindo que somos e seremos diferentes.
Quando somos tentados a defender a verdade com uma apologética um tanto agressiva, devemos recordar que, na realidade,
somos chamados a viver a nossa tradição
religiosa com serenidade e empenho, respeitando os tempos de Deus e, ao mesmo
tempo, defendendo o direito à diferença.
Por isto, somos chamados a tutelar os direitos das minorias e a promover a liberdade religiosa. De resto, o campo dos direitos humanos permanece hoje a principal
plataforma sobre a qual assentam as nossas relações. Não é questão de cristianizar o Islão ou de islamizar o Cristianismo,
antes se descobre em conjunto os nossos
valores comuns, condição para procurar
construir uma sociedade melhor a partir
das nossas diferenças, num mundo sempre mais globalizante.
O testemunho
Só conhecendo o Islão, estimando com
sinceridade os muçulmanos e sendo conscientes da nossa identidade, poderemos
tornar-nos testemunhas qualificadas capazes de ajudar as nossas comunidades a
estabelecer uma boa relação com os muçulmanos e, ao mesmo tempo, descobrir a
liberdade de exercer o direito e o dever da
missão, sem proselitismos.
Escreveu João Paulo II: «o diálogo inter-religioso faz parte a missão evangelizadora
da Igreja. Entendido como método e meio
para um conhecimento e um enriquecimento recíproco, ele não está em contraposição com a missão ad gentes; pelo contrário, tem laços especiais com ela, e constitui
uma sua expressão. Na verdade, a missão
tem por destinatários os homens que não
conhecem Cristo e o Seu Evangelho, e pertencem, na sua grande maioria, a outras
religiões» (Redemptoris Missio, 55).
S. Francisco, por sua parte, entendia que
o método principal da evangelização era o
testemunho de vida e, na regra de 1221,
pedia para proclamar explicitamente o
Evangelho somente quando se entendesse
que isso era agradável a Deus.
Pe. Miguel Ângelo Guixot, OFM
Tradução Frei Vítor Rafael, OFM

Caros Leitores: Paz e Bem.
Quando este número do Jornal chegar a vossas casas, de certeza que já celebrámos o “Dia da Mãe”. Neste mesmo dia estarei em
Moçambique. Lá, mais concretamente no Chimoio, recordarei todas as nossas mães, as vivas e as que estão no céu.
Levo comigo 200 intenções de missas, no valor de 2.000,00 euros, que vão ser entregues à Custódia de Moçambique, para serem
lá celebradas. Como já é do vosso conhecimento, são uma preciosa ajuda para os nossos irmãos missionários. Também para as
crianças levarei algumas “ofertas” que têm chegado com essa finalidade.
Continuamos a receber ofertas consignadas para a reconstrução do Haiti, que serão entregues aos missionários franciscanos que
trabalham no terreno.
E, em sintonia com toda a Igreja, rezemos a oração missionária que nos é proposta para este mês: «Para que os ministros ordenados, as religiosas, os religiosos e os leigos empenhados no apostolado saibam infundir entusiasmo missionário nas comunidades a
eles confiadas».
Para todos, continuação de um Santo Tempo Pascal.
Frei Vítor Rafael, OFM

