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Por Terras do Chimoio, Moçambique
Durante cerca de duas semanas, frei
Vítor Rafael e as leigas Missionárias
Gracinda Cerva e Generosa Delfino,
deslocaram-se ao Chimoio (cidade do
Planalto), em Moçambique. Frei Vítor
manteve contactos com o Frei Evódio,
Responsável pela Custódia de Santa
Clara e com Frei Ilídio, Reitor do Seminário de Santo António, para que
os leigos missionários passem a ser
apoiados directamente pela entidade
de Moçambique. Assim, os próximos
10 leigos missionários que vão fazer a
sua experiência, este ano, ficam alojados no Seminário de Santo António.
A Ir. Generosa foi para conhecer o terreno e fazer contactos com os missionários e missionárias que ali trabalham
em vista a futuro trabalho no Chimoio. A
Irmã Generosa é professora de desenho
e trabalhos manuais, aposentada, e também trabalha em cerâmica. Actualmente,
em regime de voluntariado, dá aulas na
Associação algarvia de pais e amigos de

Jubilosos aclamemos,
Neste dia, Santo António,
Que na vida se tornou
Flor da Igreja e sol do mundo
Portugal foi o seu berço,
De Portugal é patrono;
Mas a glória do seu nome
Encheu todo o universo.

Por terras do Chimoio - Crianças da ASVIMO
crianças diminuídas mentais de Faro. No
Chimoio ainda foi possível deixar algumas
ideias no Lar de S. Gabriel, onde a Mana
Madalena, responsável pelos «meninos da
rua», agradeceu a colaboração.
Uma vez mais visitámos a escola cristã
da ASVIMO (Associação de Apoio a Viúvas, Idosos, Mulheres e Crianças Orfãs
e Vulneráveis), junto à Cabeça do Velho,
escola muito pobre que tem recebido alguns apoios da UMF que lhe chegam para
o efeito.
A D. Gracinda Cerva, para além de acompanhar a Ir. Generosa, uma vez que já conhece o terreno, aproveitou para visitar as
famílias que estão a ser ajudadas por pessoas de Portugal.

No lar S. Gabriel - Chimoio

HINO
A
SANTO ANTÓNIO

Achamos que agora os leigos vão ter
outras condições para fazerem o seu
trabalho missionário. Não diria melhores condições, mas o Seminário é uma

entidade que tem, de momento, a possibilidade de os acolher.
Durante 5 anos, os leigos ficaram alojados
numa residência especialmente preparada
para os acolher. Durante a nossa visita ao
Chimoio entregámos a casa ao dono, Sr.
Salvador Armando, que irá residir nela com
a sua família. Deixamos também para ele o
nosso agradecimento, por todo o trabalho
que tem feito e continua a fazer, no apoio
aos leigos missionários.
Este ano a União missionária Franciscana
vai enviar quatro leigos a 31 de Maio, dois
nos finais de Julho e 4 em Agosto.
Terminamos esta partilha agradecendo a
todos os que continuam a acreditar no nosso trabalho de animação missionária e nos
ajudam de forma desinteressada. Santo António interceda junto de Deus a vosso favor.
Paz e Bem.
Frei Vítor Rafael, OFM

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
26 a 30 de Agosto 2010

Como já é habitual, a União Missionária Franciscana vai realizar no Santuário de Fátima o Retiro Anual
Missionário, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.
Terá início no dia 26 de Agosto, à tarde (chegada pelas 17 horas, para distribuição dos quartos), e
termina com o almoço do dia 30, segunda-feira, englobando 4 diárias.
A finalidade deste encontro é proporcionar aos participantes 4 dias de Retiro espiritual junto de Nossa
Senhora, aproveitando nós para isso os momentos fortes do Programa do Santuário.

Este foi o grande arauto
Da Palavra salvadora
Que ensinou aos pecadores
Os caminhos da Verdade
Quando os homens resistiam
Aos prodígios do seu verbo,
Até os peixes do mar
O ouviam maravilhados.
Sua língua além da morte
Continua viva e fresca
E, vermelha como a púrpura,
Fala ainda, embora muda.
A Santo António rezando,
Com Santo António cantemos
Honra e glória eternamente
À Santíssima Trindade.
(Da Liturgia)

VISITA DO PAPA BENTO XVI
A PORTUGAL
“Em louvor do Sacerdote”, apresentramos a oração proferida
pelo Papa Bento XVI na Igreja
da Santissima Trindade. “Acto
de confiança e consagração dos
sacerdotes ao Imaculado Coração de Maria”...
Página 3
PROJECTO “CENTRO ABERTO”

Inscrições para ajuda das despesas de preparação:

ZELADORES : 10,00 Euros – NÃO ZELADORES : 15,00 Euros
ALOJAMENTO COMPLETO POR PESSOA:
QUARTO INDIVIDUAL :120,00 Euros – QUARTO DUPLO : 110,00 Euros
INSCRIÇÕES: Procuradoria Nacional das Missões Franciscanas
Rua dos Mártires, 1 – Apart. 1021
2401-801 LEIRIA (Tel.: 244 839 904/6)

Sempre atentos às necessidades dos
mais pobres, damos destaque ao
projecto missionário “Centro Aberto”
apresentado pelas Irmãs Salvatorianas. Defender a dignidade da criança
orfã e o seu direito à vida é um dos
objectivos ...
Ùltima Página
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EDITORIAL
Na liturgia da Igreja, o mês de Junho é rico em
festas e solenidades. Celebramos o Corpo de
Deus, o Sagrado Coração de Jesus e ainda,
no dia 10, o Santo Anjo de Portugal, que é
também o “Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas” espalhadas pelo mundo.
O Dia do Corpo de Deus é um hino de louvor
e exultação popular à Sagrada Eucaristia, celebrado 60 dias após a Páscoa. Dado o seu
carácter de “festa móvel”, em Portugal forçosamente ocorre a uma quinta-feira, que é também dia feriado, fazendo assim a união íntima
com a “Última Ceia” de Jesus em Quinta-feira
Santa.
O amor de Cristo, celebrado na Eucaristia,
é referência e modelo para o nosso amor a
Deus e ao próximo, que são inseparáveis e
constituem um único mandamento: «Nisto
conhecerão que sois meus discípulos: se vos
amardes uns aos outros como Eu vos amei».
É o «amor oblativo» que supera o egoísmo:
então «o amor torna-se cuidado do outro e
pelo outro, já não se busca a si próprio (…),
torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício» (Bento XVI, Encíclica «Deus é Amor» nº
6).
Vamos neste mês celebrar também o Sagrado Coração de Jesus. É deste Coração que
nasce a civilização do amor. Daqui deverá
também nascer a renovação das pessoas,
das famílias, das instituições e dos povos. É
deste Coração que nós - Igreja - aprenderemos a amar e a ser pobres e humildes como
Jesus. É deste Coração que cada cristão
aprenderá o caminho da santidade, ou seja,
o do amor. Ser santo há-de significar ter um
coração como o Coração de Jesus.
Junho é também o “Mês dos Santos Populares”. Temos sem dúvida grande devoção
a todos eles mas, para nós, Santo António é
nosso padroeiro e protector. E porque queremos seguir o seu espírito missionário, a ele
recorremos sempre que sentimos que estamos a precisar de revigorar as nossas forças.
Encomendemos à sua poderosa protecção
todos os Missionários Franciscanos que continuam generosamente a dar o seu melhor na
Missão.
Celebramos ainda a Solenidade de S. Pedro
e São Paulo. Pedro, pescador da Galileia, foi
escolhido por Jesus como chefe dos Doze
Apóstolos e constituído pedra fundamental
da sua Igreja. Paulo, nascido em Tarso, duma
família judaica, não pertenceu ao número daqueles que conviveram com Jesus desde o
princípio. Figuras muito diferentes pelo temperamento e pela cultura, viveram, mesmo
assim, irmanados pela mesma fé e pelo mesmo amor a Cristo. Continuam hoje, depois de
tantos anos, a ser «nossos pais na fé».

“Demorou mas conquistámos o que é nosso”
Brasil: Festa indígena da Raposa Serra do Sol em Roraima

Maturuca, local escolhido para festejar a demarcação das terras indígenas da Raposa Serra do Sol, é
uma aldeia que simboliza 34 anos de
luta. No coração da área indígena,
no estado do Roraima, norte do Brasil, faz fronteira com a Venezuela e a
Guiana. Ponto alto da celebração foi
a visita do presidente Lula da Silva,
a 19 de Abril, Dia Nacional do Índio.
Animação, alegria, música e actividades culturais encheram seis dias
de grande festa.

E repetem a cada passo: «Demorou, mas conquistámos o
que é nosso». A frase lê-se
num cartaz afixado no exterior
de uma das muitas malocas espalhadas pelo recinto da festa
e ilustra bem o sentimento dos
cinco povos indígenas da Raposa Serra do Sol: Macuxi, Wapixana,
Taurepang, Ingaricó e Patamona, num
total de 20 mil índios, distribuídos por 190
comunidades. O povo Macuxi é o mais
numeroso.

Área reservada aos índios

Hoje, a Raposa Serra do Sol é uma terra indígena, com um milhão e setecentos
mil hectares, homologada, demarcada e
registada pelo Supremo Tribunal Federal.
Constitui uma área contínua, reservada
aos povos indígenas.
Muitas pessoas ligadas a esta causa
passaram por Maturuca, entre elas vários
missionários da Consolata. Actualmente
dois portugueses moram em Maturuca e
acompanham a caminhada dos índios: os
padres Mário Campos e José Marçal.
A única escola indígena que existe em
Maturuca ensina a língua macuxi e a portuguesa, para que aquela não caia no esquecimento. A escola é dedicada a José
Allamano, fundador dos missionários e
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deira, todos os caminhos davam a Maturuca, onde os residentes são apenas
400. Para receber os cerca de 10.000
convidados, Maturuca preparou-se para
que tudo corresse bem na grande festa
e nada faltasse. Os índios têm sempre lugar para mais um. A rede para dormir até
pode ficar debaixo de uma árvore.
Várias actividades preencheram os seis
dias de festa. Realizou-se o primeiro desfile para eleger a índia e o índio mais bonitos e melhor ornamentados, segundo os
ritos das várias tribos. Não faltou futebol,
flecha, corrida de cavalo, subida à serra
de Maturuca, de onde é possível avistar
o Monte Roraima e a Guiana. Índios de
outros países, como a Venezuela, Guiana
e Argentina, fizeram-se representar. Dizia
um índio da Venezuela: «Não tenham
vergonha de ser índios. Devem sê-lo na
mente e no coração».
«A satisfação e a alegria são muito grandes», afirma Pierlângela Cunha, Wapichana, coordenadora da organização
dos professores indígenas de Roraima.
E acrescenta: «As lideranças mais velhas
ensinam-nos, a nós jovens, que é possível lutar e vencer pelo nosso povo. São
bons exemplos para os jovens e crianças.
Dão-nos uma grande lição de vida».

Datas da luta - Raposa Serra do Sol
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Grande lição de vida

suspende a retirada dos invasores não
índios e inicia o julgamento de contestações contra a terra indígena Raposa Serra do Sol.
2009 - Fim do julgamento, com a determinação do STF, que mantém a decisão final da demarcação em terra continua e determina a retirada imediata
dos não índios.
2010 - Festa da comemoração da vitória dos povos indígenas da Raposa
Serra do Sol, de 15 a 20 de Abril, com
a presença de Lula da Silva.

Sem nunca recorrer à violência,
os índios esperaram 34 anos
para voltarem a ter a posse da
terra que por direito lhes pertencia. A alegria actual é fruto
de muito sofrimento, muita resistência e, claro, muita tolerância. Durante estes longos anos,
foram assassinados 21 líderes
- tuxauas em língua Macuxi.
Afirmam eles, com orgulho: «A
vitória é nossa, não veio de graça, foi preciso muita luta, muito
sangue derramado».

Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Assinatura anual

missionárias da Consolata. Maturuca foi o
local escolhido para o encontro que Lula
da Silva manteve com os líderes índios.
Esteve presente Jacir José de Souza,
chefe dos tuxauas e grande lutador desde o início da demarcação das terras. A
ele se deve a fundação do Conselho Indígena de Roraima (CIR), em 1977.

S

1977 - A comunidade de Maturuca
toma a decisão histórica que marcará a luta dos povos indígenas: “Não à
bebida alcoólica, sim à comunidade”.
Inicia o reconhecimento da terra indígena.
1993 - A terra indígena é identificada
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em área continua.
1998 - É publicada a portaria de demarcação da Raposa Serra do Sol.
2005 - A Presidência da República decreta a homologação da terra indígena
Raposa Serra do Sol.
2008 - O Supremo Tribunal Federal (STF)

Lula da Silva visita Maturuca

Num gesto cheio de significado, o presidente brasileiro visitou Maturuca, no Dia
Nacional do Índio, a 19 de Abril. Em plena
celebração da demarcação da Raposa
Serra do Sol, foi recebido pelas lideranças indígenas e por cerca de 400 alunos,
trajados a rigor, com cânticos e danças
tradicionais. Após o Hino Nacional, em
língua macuxi, plantou uma árvore de fruto, no jardim do monumento da homologação, para simbolizar o futuro dos povos
indígenas.
No seu discurso, Lula da Silva falou para
os críticos da demarcação: “Ouço muita
gente dizer que é muita terra para o índio.
Mas eu digo que é pouca, pois o Brasil
era todo deles”. E continuou: “A Raposa
Serra do Sol tem dono e esse dono são
os índios”. Elogiou os índios pela forma
pacífica da sua luta: “Da forma o mais ordeira possível para não gerar conflito”. E
exprimiu a sua admiração: “A gente vem
e descobre que os índios estão muito
felizes com a demarcação”. E deu ouvidos às suas reivindicações: “Precisamos
de fazer mais, cada vez mais”. E acrescenta: “Já fizemos muito, mas foram 500
anos de exploração”.
Lula da Silva reuniu-se, na escola José
Allamano, com as lideranças da região
que lhe entregaram uma carta de agradecimento e 20 reivindicações. Exigem
mais recursos para a implementação de
projectos agro-pecuários, que garantam
a sustentabilidade dos índios que moram
na reserva, e mais investimentos na saúde e na educação.
Durante 34 anos de luta, 21 líderes foram assassinados. O que não impediu de
continuarem a sua luta, sem nunca recorrerem à violência: “As armas dos índios
são muito poderosas”.
Texto: Ana Paula e Maria José Guimarães;
fotos: Ana Paula
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ACTO DE CONFIANÇA E CONSAGRAÇÃO DOS SACERDOTES AO
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
ORAÇÃO DO PAPA BENTO XVI
Igreja da Santíssima Trindade - Fátima
Quarta-feira, 12 de Maio de 2010

Mãe Imaculada, neste lugar de graça,
convocados pelo amor do vosso Filho Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, nós, filhos
no Filho e seus sacerdotes, consagra-

mo-nos ao vosso Coração materno, para
cumprirmos fielmente a Vontade do Pai.
Estamos cientes de que, sem Jesus, nada
de bom podemos fazer (cf. Jo 15, 5) e de
que, só por Ele, com Ele e n’Ele, seremos
para o mundo instrumentos de salvação.

Preservai-nos com a vossa pureza, resguardai-nos com a vossa humildade e envolvei-nos com o vosso amor materno, que
se reflecte em tantas almas que Vos são
consagradas e se tornaram para nós verdadeiras mães espirituais.

Esposa do Espírito Santo, alcançai-nos
o dom inestimável da transformação em
Cristo. Com a mesma força do Espírito
que, estendendo sobre Vós a sua sombra, Vos tornou Mãe do Salvador, ajudainos para que Cristo, vosso Filho, nasça
em nós também.

Mãe da Igreja, nós, sacerdotes, queremos
ser pastores que não se apascentam a si
mesmos, mas se oferecem a Deus pelos
irmãos, nisto mesmo encontrando a sua felicidade. Queremos, não só por palavras mas
com a própria vida, repetir humildemente,
dia após dia, o nosso « eis-me aqui».

E assim possa a Igreja ser renovada por
santos sacerdotes, transfigurados pela graça d’Aquele que faz novas todas as coisas.

Guiados por Vós, queremos ser Apóstolos
da Misericórdia Divina, felizes por celebrar
cada dia o Santo Sacrifício do Altar e oferecer a quantos no-lo peçam o sacramento
da Reconciliação.

Mãe de Misericórdia, foi o vosso Filho Jesus que nos chamou para nos tornarmos
como Ele: luz do mundo e sal da terra
(cf. Mt 5, 13-14). Ajudai-nos, com a vossa poderosa intercessão, a não esmorecer
nesta sublime vocação, nem ceder aos
nossos egoísmos, às lisonjas do mundo e
às sugestões do Maligno.

Advogada e Medianeira da graça, Vós que
estais totalmente imersa na única mediação
universal de Cristo, solicitai a Deus, para
nós, um coração completamente renovado,
que ame a Deus com todas as suas forças e
sirva a humanidade como o fizestes Vós.

Repeti ao Senhor aquela vossa palavra eficaz: « não têm vinho » (Jo 2, 3), para que
o Pai e o Filho derramem sobre nós, como
que numa nova efusão, o Espírito Santo.
Cheio de enlevo e gratidão pela vossa contínua presença no meio de nós, em nome
de todos os sacerdotes quero, também eu,
exclamar: « Donde me é dado que venha ter
comigo a Mãe do meu Senhor?» (Lc 1, 43).
Mãe nossa desde sempre, não Vos canseis de nos visitar, consolar, amparar. Vinde em nosso socorro e livrai-nos de todo
o perigo que grava sobre nós. Com este
acto de entrega e consagração, queremos
acolher-Vos de modo mais profundo e radical, para sempre e totalmente, na nossa
vida humana e sacerdotal.
Que a vossa presença faça reflorescer o
deserto das nossas solidões e brilhar o sol
sobre as nossas trevas, faça voltar a calma
depois da tempestade, para que todo o homem veja a salvação do Senhor, que tem o
nome e o rosto de Jesus, reflectida nos nossos corações, para sempre unidos ao vosso!
Assim seja!.

SALVO PELA MEDALHA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Uma criança, brincando perigosamente junto de um rio com
correntes fortes, acabou por cair na água. Um homem, que
passava por ali, ouvindo os gritos da criança, lançou-se à
água e, com o risco da sua própria vida, tirou-a da água e
entregou-a à mãe, que já pensava ter perdido o seu filho. A
mãe, aliviada, feliz e agradecida, quis recompensá-lo vendo, pelo vestir, que o homem era pobre. Mas ele recusou
o cheque que lhe era oferecido. Tratava-se da esposa de
um rico empresário:
- Meu senhor, se lhe parece pouco, diga quanto quer, que
a vida do meu filho não tem preço.
- Minha senhora, eu não salvei o menino por causa do dinheiro, salvei o seu filho por ser simplesmente uma criança. Aliás só agora estou vendo que a senhora é de posses.
Mas não foi pelo dinheiro que salvei o seu filho!
- Venha ao menos a minha casa. O meu marido gostará de
conhecer o salvador do filho. Ao menos o almoço. Aceita?
Aquele homem aceitou o convite e, quando encontrou o
pai da criança e este soube o acto de heroísmo que tinha
praticado, quis oferecer-lhe uma recompensa ainda maior,
mas ele recusou, dizendo de novo que não salvara a criança pelo dinheiro. A esposa então disse-lhe, tirando uma
correntinha em ouro com a medalha do Sagrado Coração
de Jesus, que o menino tinha ao peito:
- Fique ao menos com esta medalhinha e prometa-me que
rezará todos os dias uma Ave Maria antes de se deitar e
todos os dias ao levantar.

O pobre vagabundo aceitou a oferta e prometeu cumprir o
que lhe foi pedido. Passaram-se trinta anos e nunca mais
se viram desde então. O homem estava agora atirado para
a cama de um hospital. A sua vida miserável chegava ao
fim, encontrava-se alquebrado pela velhice e consumido
de moléstias num hospital. Um sacerdote, capelão do hospital, visitava os doentes e, a pedido da irmã religiosa enfermeira, foi ter com ele para lhe dar a Santa Unção. Mas
quando lhe começou a falar da misericórdia de Deus e da
conveniência de fazer uma boa confissão o doente cortoulhe a palavra:
- Não acredito! O Senhor deveria dar-me uma prova de que
existe felicidade eterna. Mas isso o senhor não pode. Vá-se
embora! Deixe-me acabar de vez esta vida de cachorro...
O padre, que procurava argumento para continuar a conversa, viu então que o homem trazia uma correntinha ao
pescoço com uma medalha pendente e disse:
- Essa medalha… é uma recordação que o Senhor tem da
sua mãe…talvez…!
Aquele homem contou então toda
a história daquela medalha, quando e onde tudo acontecera. Quando acabou, o sacerdote chorava. O homem perguntou ao sacerdote porque chorava e este disse-lhe:
- Essa criancinha, que o Senhor salvou já faz trinta anos, sou
eu. Os meus pais falaram-me tanto do senhor, mas perderam-lhe o rasto. E eu, que tanto ansiava conhecer o homem
que me salvou, alcancei essa graça. O senhor salvou-me a
vida corporal, deixe-me salvar a sua vida da alma.

Aquele homem, visivelmente comovido, tomou consciência que não salvou simplesmente uma criança, salvou um
sacerdote e exclamou:
“Como me atrevi, meu Deus, a negar-te, se vens a mim
nas mãos do menino que salvei das águas? Oh meu Deus,
existes e és providente. Dê cá um abraço, padre, meu menino que salvei das águas. Esta medalha do Coração de
Jesus nunca saiu do meu peito, mesmo nos momentos da
baixeza dos desvarios e pecados da minha vida. Sabe,
cumpri sempre a promessa de rezar o que a sua mãe me
pediu, não falhei um dia, mas rezava em pecado, rezava
por rezar, apenas para cumprir uma promessa e não para
agradar a Deus. Mas ele esteve sempre comigo, e sinto-O
aqui ao meu lado na sua pessoa, padre meu”.
- E então, meu salvador e amigo, não quer confessar-se e
dar-me a alegria de estarmos unidos na mesma fé, como
estou unido a si na gratidão?
Aquele homem fez a sua confissão, comungou e recebeu
a Santa Unção. Passados poucos minutos morria nos braços do sacerdote, morria nos braços do menino que salvou. Assim, recebeu a recompensa do bem praticado desinteressadamente e teve uma prova de que existe Deus.
Por aqui vemos como Deus tem muitos caminhos para nos
trazer ao arrependimento e nos salvar, e como é poderosa
a medalha do Sagrado Coração de Jesus.
Frei José Dias de Lima, OFM

BOLSAS DE ESTUDO- 2 0 0 9 / 2 0 1 0
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 estilo de vida: as missões não solicitam apenas Que a generosidade no dar seja sempre ilugrandes obras de Deus! Porque, se anun- uma ajuda, mas uma partilha do anúncio e da minada e inspirada pela fé! Então verdadeiracio o Evangelho, não tenho de que me glo- caridade para os pobres. Tudo o que recebemos mente haverá mais alegria em dar do que em
riar, pois que me foi imposta esta obriga- de Deus - tanto a vida como os bens materiais receber» (Redemptoris Missio)..
ção: “Ai de mim se não evangelizar!” (1 Cor - não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
9, 16). Em nome de toda a Igreja, sinto
Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
o dever imperioso de repetir este grito
de S. Paulo» (Redemptoris Missio).
Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €) .................................................... �
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

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

FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
2401-801 LEIRIA
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O MINISTÉRIO INCOMPREENDIDO
(Em Louvor do Sacerdote VIII)

Em dia de mau tempo, a meio da tarde, com muita chuva e
muito vento, dois cavaleiros, envoltos em seus sobretudos,
encontraram-se no caminho:
- “Boa tarde”
- “... tarde” – respondeu o outro de mau humor.
- Oh homem, por esse tom de voz vê-se que vai mal disposto.
- Volto da cidade sem conseguir trazer o médico para
ver a minha velha.
- Então a patroa está doente?
- Está sim; sofre do pulmão, já faz um par de anos, e
ontem vomitou muito sangue.
- E o médico não quis acompanhar o senhor?! Logo irá
quando o tempo melhorar.
- Então acha que a morte espera que o tempo
melhore?
- Mas, então porque não chamou o padre?
- Se o médico não quis vir com este temporal muito menos o padre. Nem os padres gostam de apanhar chuva.
Preferem ficar em casa a vir sacramentar uma velhota.
- Não estará o senhor enganado? Não acha que deveria tentar?
- Nem vale a pena tentar. Além disso nem tenho dinheiro para lhe pagar. Gastei quase tudo em remédios.
- Mas o padre não lhe vai cobrar nada, vai ver.
- É porque você não conhece os padres. Não fazem
nada de graça. Cobram por tudo: casamentos, baptizados e até missa de defunto.
- O amigo está fazendo um juízo temerário. Está a ser injusto.
- Quando foi casar ao registo não pagou? E quando mandou registar uma criança não pagou? Não paga todo o
mundo impostos ao Estado, para que o Estado tenha
dinheiro para as despesas? Ou o senhor não paga os
impostos?
- Pago até demais, mas os padres não deviam cobrar.
- Depende, meu amigo. Também eles têm de registar casamentos e baptizados e manter os livros dos registos em
dia. E quando alguém precisa de uma certidão, não a obteria se os padres não tivessem tudo em ordem. Então não
é justo que eles cobrem as despesas que têm com aquilo?
E quantos casamentos e baptizados de pobres eles fazem

de graça? Isto o senhor não sabe porque os padres não o
contam a todo o mundo.
- Mau, mau! O Senhor parece muito amigo dos padres
para os defender tanto.
- É uma questão de justiça, nada mais. Depois, quanto à
missa, ninguém até hoje pagou uma missa. È impossível
pagar uma missa, a missa não tem preço. O que se paga

Entrando em casa, os homens tiraram os capotes e os chapéus. O dono da casa, olhou
para o seu companheiro de caminho e, ao vêlo de cabeção disse, espantado:
- Minha Nossa Senhora, mas o senhor é um
padre! Desculpe, senhor padre, toda aquela
conversa, mas nunca imaginei que estivesse
falando todo este tempo com um padre.
- Não faz mal, amigo. Agora deixe-me ver a
sua mulher. Você não quis incomodar o padre,
mas é sempre assim: quanto menos a gente
pensa em Deus, mais Deus pensa na gente.
é apenas uma espórtula, uma gratificação que se dá ao
padre. De que o padre havia de viver, se dedica todo o
tempo às almas? Não acha isto justo? Diga-me, o senhor
é católico?
- Que pergunta! Sou católico, apostólico romano, sim senhor, e devoto de Santo António dos milagres.
- Então deve conhecer os mandamentos da lei de Deus.
- Claro que conheço, até os sete mandamentos da Igreja e
os cinco sacramentos.
- Por acaso, são sete sacramentos e cinco mandamentos
da Igreja!
- Enganei-me por pouco!
- Pois bem, então sabe que o católico tem obrigação
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de sustentar o clero, com o pagamento da côngrua.
Quanto ao resto, já pagou impostos ao vigário? Já lhe
cobraram por uma confissão, por uma comunhão ou
por uma benção?
- È verdade, não tinha pensado nisso. Mas mesmo assim,
acho que o padre não viria com este temporal. Continuo a
pensar que os padres são comodistas.
- Mais uma vez lhe digo, deveria experimentar.
O padre haveria de vir.
- Olhe, cheguei a minha casa, é quase noite,
não quer entrar?
- Se me convida a tomar um copo, aceito!
- Venha daí homem!

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

Meia hora depois a senhora estava confessada e ungida. O dono da casa pediu que ficasse, até a chuva parar, mas o padre respondeu:
- Obrigado, meu amigo, mas tenho de me fazer ao caminho. O velho Tomás está muito doente, já nem engole e
por isso não trouxe Nosso Senhor comigo. Quero dar ao
coitado, pelos menos os santos óleos e prepará-lo para
uma boa morte.
- E eu ... quanto devo, senhor padre?
- Amigo, nunca ninguém foi obrigado a pagar ao padre pela
visita a um doente. Fique com Deus; e se me quiser dar
uma alegria, venha ter comigo para se confessar e fazer a
sua Páscoa.
Frei José Dias de Lima OFM

PEREGRINAÇÕES UMF
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.
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:
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
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VIVER A PÁSCOA EM JERUSALÉM
É impossível para um cristão pensar em Jerusalém sem que o pensamento associe a esta cidade os
factos que dizem respeito à paixão
de Jesus, a Sua morte e a Sua ressurreição.
Em Jerusalém cada dia é Páscoa. As
mesmas celebrações quotidianas de
cada peregrinação, durante o resto do
ano, são as da Semana Santa. Em particular, dentro da Basílica da Ressurreição, celebra-se a missa da paixão de
Nosso Senhor, no altar do Calvário, e a
missa pascal, nos outros altares.
Todavia, durante a Semana Santa, a
tensão espiritual quotidiana apresenta
como que um sobressalto, um passo
em frente direccionado a reviver os singulares momentos da vida de Jesus.

A Semana Santa inicia-se com o
Domingo de Ramos. Dois são os
momentos liturgicamente relevantes
neste dia: a solene celebração eucarística matutina na Basilica da Ressurreição, precedida da bênção dos
ramos, e a procissão vespertina que
tem como lugar de partida o santuário de Betfagé. Depois de sair a procissão e subir o Monte das Oliveiras,
desce em direcção à torrente do Cedron para entrar em Jerusalém pela
porta de Santo Estêvão. Por fim termina na Igreja de Santa Ana, onde o
Patriarca de Jerusalém dá a bênção
com a relíquia da Santa Cruz.
Participam nesta procissão, deveras
imponente, os cristãos provenientes
de todas as paróquias da Terra Santa,
aos quais se unem as comunidades
religiosas e os numerosos peregrinos
presentes para a festividade pascal.
Durante os primeiros dias da semana, as celebrações multiplicam-se e
desenrolam-se simultaneamente nos
diversos santuários, com funções específicas, segundo as tradições e os
calendários próprios.
As celebrações voltam depois a multiplicar-se na Quinta-feira Santa. Seguem-se os rituais dentro da Basílica
da Ressurreição onde, pela tarde, se
celebra a missa da Ceia do Senhor.
De modo particular repõe-se o Santíssimo Sacramento no tabernáculo
que fica por cima do sepulcro de Jesus, dentro do Santo Sepulcro. Pela
tarde, tem lugar a peregrinação ao
Cenáculo, no monte Sião, onde é possível fazer memória da última ceia e
do lava-pés, enquanto na Basílica da
Ressurreição se celebra a adoração
ao Santíssimo com a leitura do Evangelho de S. João. Às oito da noite, os

fiéis reúnem-se no Getsamani, para
uma «hora Santa» de adoração, de
oração e leitura bíblica. A romagem à
Basílica das Nações é contínua e ininterrupta até à tarde.Passamos à Sexta-feira Santa. As celebrações oficiais
na Basílica da Ressurreição, por causa da alternância dos ritos, iniciam-se,
para os «latinos», às sete da manhã,
quando o Patriarca faz memória da
paixão do Senhor junto ao Calvário.
Mas a atenção de todos volta-se para
a Via Dolorosa, ao longo da qual, desde as primeiras horas do dia, mas sobretudo entre as onze e as duas, têm
lugar uma série incessante de «ViaSacra», uma atrás da outra, havendo
até confusão entre cada uma.
Ao início da tarde, a atenção concentra-se sobre o Calvário e o Santo Se-

pulcro, onde se torna sempre mais difícil chegar e mover-se, também pelas
sucessivas celebrações litúrgicas. Às
sete da tarde regressam os «latinos»:
o Custódio da Terra Santa preside à
procissão do Senhor morto.
A vigília do Sábado Santo, com o
costume da alternância dos ritos, celebra-se, para os «latinos», manhã
cedo, enquanto à tarde tem lugar a
recitação das Vésperas. Neste dia,
acho importante assinalar uma particular celebração ortodoxa, em que o
momento alto se atinge por volta do
meio-dia. O verdadeiro problema é
conseguir entrar na Basílica da Ressurreição, que se torna inacessível
pela impressionante presença de fiéis
ortodoxos. A cerimónia a que me refiro é chamada da «Santa Luz» ou do
«Santo Fogo».

A CRISE ACTUAL E A FRATERNIDADE
A colectividade está atravessando uma
época em que se palra demais, mas infelizmente não se vê a obra feita, correspondente a tanto paleio. Para conhecimento
pelo povo dos benefícios de tão desconchavado paleio, são utilizadas várias vias:
televisão, rádio, informática, imprensa...
Acontece que as discussões entre os bem
falantes são de tal ordem, que muitas vezes dá a impressão de completa ignorância da cultura democrática. A gritaria e a
mentira espalham-se por toda a parte. Não
se faz caso de que a democracia é um sistema político em que toda a autoridade
emana do povo. A etimologia da palavra
comprova-o: do grego, através do latim,
(‘demo’ – povo, e ‘cracia’ – governo). Mas
quantos respeitam esta verdade? Onde
está a honorabilidade das suas palavras?
E quantos dos que estão atentos a esse
paleio o compreendem? Muitos consideram-se autênticos patrões de vassalos que
lhes devem obedecer. Para quem pensa
um pouco, começa a ser preocupante tanto destempero. Será que não haverá um
processo de estancar tanta barbárie?
Fala-se de tudo menos de Fraternidade, o
único laço que nos pode unir a todos irmãmente. Ora já há 800 anos, São Francisco
orava a Deus: “Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver trevas, que
eu leve a luz”. Os homens, empenhados no
encontro da sua Felicidade, preocupam-se
exclusivamente com o seu bem-estar físico, esquecendo que o ser humano, quer se
queira quer não, é um composto de corpo e
alma, sendo pelo menos imprescindível implementar o equilíbrio entre um e outra, para
que a felicidade possa subsistir no meio dos
homens. Se os homens querem ser felizes,
é tempo de se começar a estabelecer o equilíbrio entre o físico e o espírito, o que só
se alcançará quando o homem se lançar de
alma e coração na cultura da partilha do nosso Eu, para o que é imperioso acabar com a
ânsia do dinheiro e de outros bens materiais,
a qual obriga ao desprezo pela Fraternidade
Humana (o amor pelo próximo), e se acirra a ganância, a cobiça, o poder, etc. Ora a

É o Custódio da Terra Santa que preside a este ritual de fé e invoca o Senhor: «fica connosco porque faz-se
noite e o dia já termina».
Mauro Agosta, in Missioni Francescane
Tradução, Vítor Rafael, OFM

Através dos temMário Carapinha
pos, os homens, à
procura de serem
felizes, têm recorrido às guerras, com as
quais nada ganharam, mas de que ainda se
não arrependeram. Veja-se que até a Revolução Francesa, apesar de originada sob o
sobre-humano lema “Liberdade, Igualdade e
Fraternidade”, nada resolveu. Em Portugal,
já nos nossos tempos, houve a Revolução de
1910, que deu origem à implantação da República; a Revolução de 1928 que originou a
instalação da ditadura, que acabou por cair
em 1974. O que ganhou o povo com estas
revoluções? De que valeram todas estas
tropelias? Agora chegámos a um ponto em
que os homens já se convenceram que nada
ganham com as guerras, urgindo a criação
duma instituição universal, cujo objectivo
único seja a instalação da Fraternidade humana, sem guerras e com o entendimento
perpétuo. Há responsáveis mundiais que,
em vez de se preocuparem com o bem-estar
dos seus povos, andam preocupados com o
fabrico de armas nucleares. Para quê? Para,
em vez de se preocuparem com as injustiças, o desemprego, baixos salários, fome,
pobreza, etc., não fazerem outra coisa que
não seja prejudicarem os seus subordinados. Não se vê meio de se conseguir sair
disto! O que há-de fazer a humanidade com
a vida actual cheia de problemas? Não há
outro remédio senão suportá-los e procurar
resolvê-los o melhor possível. E até quando
os responsáveis mundiais se decidirão a retirar a Fraternidade Humana do abismo onde
a afundaram?

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.

Eis-nos assim juntos finalmente no
Domingo da Ressurreição. Às nove
e meia da manhã o solene Pontifical,
presidido pelo Patriarca latino, celebra
a Ressurreição do Senhor. Durante a
cerimónia, na procissão que por três
vezes gira à volta do Santo Sepulcro,
ao anúncio «Cristo ressuscitou», os
fiéis, em coro, respondem «o Senhor
ressuscitou verdadeiramente».
A última celebração oficial da Páscoa
desenrola-se na segunda-feira de
manhã. Trata-se da peregrinação a
Emaús (El Qubeibeh).

vida é o bem mais
precioso e mais
melindroso do ser
humano. E qual
o tratamento que
certos
homens
dão à vida dos outros? Muitos deles só pensam e
agem em proveito
próprio e em prejuízo dos outros.

• 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
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Projecto «Centro Aberto»
Dirigimos este projecto ao Director do
jornal «Missões Franciscanas», Frei
Vítor Rafael, que teve a amabilidade
de visitar esta missão, em Messica
(Província de Manica – Moçambique)
no passado mês de Abril.

de. Somando-se a outros desafios, cresce
o número de crianças órfãs e vulneráveis
por causa do alastramento sem precedentes do vírus do HIV/SIDA. Essas crianças
tornam-se frágeis porque desprotegidas,
descuidadas, sem políticas de protecção e
atendimento. Essa é a grande preocupação
que nos motiva a pedir auxílio na construção deste Centro Educacional SDS.

Queremos, em primeiro lugar, agradecer de
coração a sua visita à nossa Aldeia. Deus
sempre se mostra favorável pelas atitudes
solidárias de gente sensível como o senhor
e tantas outras pessoas, que nos escutam
e, na medida do possível, nos ajudam. Isso
é motivo de grande alegria para nós, que
trabalhamos no terreno.

Essa idealização partiu primeiramente de
um grupo de mulheres da própria aldeia,
motivadas pelo altruísmo intrínseco de
mulheres negras, pobres e sofridas que,
por isso, conseguem ver e sentir a realidade desigual e às vezes até desumana das suas próprias crianças. “Sonhar
é bom, diziam elas, mas quem poderá
apoiar-nos na gestão e no financiamento
deste projecto?”

Através do relato abaixo, queremos situálos a respeito do projecto que sonhamos
implementar na nossa Aldeia.
O grupo de mães “Mulheres Solidárias”
(veja foto) já participou em diversos cursos de desenvolvimento social, sendo que
hoje já se sente responsável pelas muitas
e variadas situações críticas da nossa realidade. Coordena várias actividades na
Comunidade Cristã Santa Isabel, Paróquia
de Manica, distrito de Messica. Com a supervisão das Irmãs Salvatorianas, que vêm
desenvolvendo desde o ano de 1992 diversos Projectos solidários nesta realidade, o
grupo mantém-se unido e capaz de administrar «Projectos em defesa da vida».
Hoje, juntamente connosco, irmãs Salvatorianas, essas mulheres têm condições
para levar em frente um projecto de um
Centro Educacional, para atender de início
80 crianças de 2 a 6 anos e, de modo preferencial, crianças órfãs e vulneráveis.
Através deste Projecto, elaborado com
base na realidade local, queremos solicitar ajuda financeira para contribuir para o
atendimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes órfãos.
O auxílio financeiro solicitado visa qualificar a vida destas crianças e adolescentes,
para suprir as necessidades reais e emergentes.

Objectivo Geral:

Defender a dignidade pessoal da criança
órfã e vulnerável e o seu direito à vida, para
facilitar o exercício da cidadania.

Objectivos Específicos:

1. Dar às crianças de 2 a 6 anos de idade,
preferencialmente órfãs e vulneráveis, um
processo educativo de aprendizado para
mediar um desenvolvimento integrado e
socializado, baseado nos princípios da ética e da responsabilidade, que favoreça o
conhecimento necessário ao exercício da
cidadania.
2. Oferecer um espaço para realizar actividades e atendimento sócio-pedagógico e

Local da construção do Projecto «Centro Aberto».
personalizado, para tornar a criança sempre mais desenvolvida intelectualmente,
atenta e comunicativa.
3. Acompanhar a criança nas suas necessidades de saúde, integrando a família ou
responsáveis.
4. Integrar na sua formação conhecimentos
e costumes da própria cultura que a ajudem
no desabrochar das suas potencialidades
5. Ajudar na consciencialização da criança
na sua formação, de modo a contribuir para
uma sociedade humana justa e fraterna, de
acordo com a vontade de Deus Criador.
6. Incentivar a vivência cultural e os princípios de Boas Maneiras, esperando que a
criança descubra na família e na sociedade
que um futuro melhor é possível.
7. Além do grupo alvo que são as crianças
de 2 a 6 anos de idade, acolher outros grupos gradativamente e à medida das necessidades detectadas, para possibilitar a sua
integração e desenvolvimento, e garantir
perspectivas de um futuro melhor.

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO

Messica é um distrito da Província de Manica, localizado a 50 Km de Chimoio, capital
desta Província. A população fala português, mas a maioria fala a língua Chimanika, especialmente as mulheres e os que
vivem na zona rural. A zona é predominantemente rural.
Este povoado divide-se em Messica Habitação e Messica Aldeia, dividida pelo alcatrão.
O terreno onde se pretende construir o projecto está localizado na Aldeia, em que a situação do povo é de muito mais carência.
Não existe qualquer tipo de Organização ou
Instituição beneficente para nenhuma faixa
etária, e muito menos para as crianças que

constituem o nosso grupo alvo de 2 a 6 anos.
Na Aldeia existe uma única Escola Primária
Completa, da 1ª à 7ª classe, que é pública.
As famílias moram em casas-palhotas e
os terrenos, muito irregulares, são abertos, sem vedação. Desta forma as crianças
andam livremente por toda a aldeia o que,
sem dúvida, contribui para a socialização,
mas ficam também expostas a todo o tipo
de situações que prejudicam o seu crescimento, como locais de bebida, de prostituição, de comportamentos de adultos que
ferem a dignidade, de água e lixo contaminado, de insectos, de animais doentes e a
tantos perigos de violência, maus tratos e
drogas...
As crianças de Messica Aldeia vivem o mesmo drama de todas as crianças do País. São
elas as maiores vítimas da estrutura selvagem em que foi montada a nossa socieda-

Foi então que recorreram às Irmãs SDS,
para partilharem e continuarem sonhando
com mais esperança e confiança. Aceitamos o desafio porque é uma causa nobre.
É em nome deste grupo de quatro mulheres que estamos solicitando esta ajuda. Já
temos o terreno para o efeito. Numa primeira fase da construção precisamos apenas
de 5.000 euros. Por isso, dirigimos esta
petição aos leitores do jornal MF. Ofertas
dirigidas a:
União Missionária Franciscana
Projecto «Centro Aberto»
Rua dos Martires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
(Enviar n.º de contribuinte para efeitos de recibo IRS)
Creio que isto pode dar uma visão rápida
do que queremos. Na verdade, não temos
ainda tudo bem claro, mas vamos aos poucos discutindo e abrindo caminhos...sem
medo de ser e fazer outros felizes... Grande abraço a todos!
Ir. Inês, Salvatoriana

COMISSARIADO DA TERRA SANTA EM PORTUGAL
Largo da Luz, 11 – 1600-498 LISBOA
Tel. 217140715 – Fax 217144811
com.terrasanta@gmail.com

PEREGRINAÇÕES 2010
1. TERRA SANTA: 08-15 Setembro (com festa de exaltação da Santa Cruz em Jerusalém a 14); 22-29 de Outubro (com visita ao Jordão e missa no lugar exacto do
Baptismo de Jesus e ao deserto onde Ele fez sua Quaresma, a 28).
Preço pensão completa: 1.395 € (quarto duplo); 1.650 € (q. individual).
INSCRIÇÕES no endereço acima até 40 dias da partida; 400 € na inscrição e liquidação um mês antes.
2. Santiago de Compostela (ano jubilar), Covadonga (N. Senhora da Reconquista
cristã da Península) e Liébana nos Picos da Europa (adoração da maior relíquia da
Santa Cruz): 10-14 Julho e 21-25 de Agosto.
Preço pensão completa: 450 € (quarto duplo); 535 € (q. individual)
INSCRIÇÕES no endereço acima até 30 dias da partida; 200 € na inscrição e
liquidação um mês antes.

Caros Leitores: Em Paz e Bem vos saúdo.
Regressado de Moçambique, apresento os cumprimentos que trago dos nossos confrades para vós.
Foram entregues ofertas às irmãs Salvatorianas, em Messica, para a sua obra. Também demos as ofertas que nos chegaram para
o Seminário Santo António, ASVIMO (organização de inspiração cristã) e para o Lar de S. Gabriel. Estas ofertas foram entregues na
redacção do nosso jornal e são receitas consignadas para o efeito. Levei ainda 2.000,00 Euros em intenções de missa.
As receitas gerais da animação missionária, feita pela UMF a nível nacional, continuam a ser dirigidas para o apoio às missões na
Guiné, Moçambique, Timor, e perspectiva-se agora também em Cabo Verde.
Rezemos a oração missionária que nos é proposta para este mês: «Para que as Igrejas na Ásia, que constituem “um pequeno rebanho” entre povos não cristãos, saibam comunicar o Evangelho e testemunhar com alegria a sua adesão a Cristo».
Santo «Corpo de Deus» e bom «Dia de Portugal»!
Frei Vítor Rafael, OFM

