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Procuradoria Nacional da UMF celebra Dia Missionário
Como anunciámos em números anteriores do nosso Jornal,
realizou-se no passado dia 6 de
Junho um “Dia Missionário” no
Convento de S. Francisco, em
Leiria, onde a União Missionária Franciscana tem a sua sede
e onde se encontram também
os serviços do Jornal ”Missões
Franciscanas”.
Logo pela manhã começaram a
chegar os Zeladores e Zeladoras da UMF, assim como alguns
benfeitores e amigos das missões. Às 10 horas houve um Encontro de formação e esclarecimento, que serviu também para
dar a conhecer a situação concreta da actividade missionária dos
Franciscanos.
O tema de reflexão foi apresentado como pergunta: «O que significa ser missionário para o Reino
de Deus»?
O Procurador Nacional, Frei Vítor
Rafael, referiu que, antes de mais,
é ter um coração cheio de amor
a Deus e aos irmãos. Aquele que não se enche dessa
graça dada pelo amor de Deus não tem como pregar o
Reino para os seus irmãos e irmãs. Ser missionário significa dar-se totalmente pelo Reino de Deus. Ser missionário significa também desprender-se de tudo e de todos,
de todas as seguranças, e viver somente para o Reino e
para o anúncio.
Também é necessário um alimento espiritual. O missionário (incluindo o leigo) necessita de se alimentar de Cristo,
para que em cada dia possa anunciá-Lo aos outros. Toda a
missão verdadeira começa no coração dos missionários, do
seu relacionamento com Deus e da intimidade com Ele.
Esta preparação interior é indispensável porque, se o missionário não se encontrou com Deus, se não tem a riqueza
de Deus no seu coração, não terá nada para dar aos ou-

tros. Essa profundidade interior, essa vida espiritual profunda é um dom do Espírito Santo, é uma graça que os
missionários devem pedir para irem anunciar o Evangelho
por palavras e obras. Por isso, o Papa João Paulo II repetiu muitas vezes que a qualidade da fé no terceiro milénio
depende da fé e da santidade daqueles que anunciam.
Mas voltemos ao acontecimento festivo do dia 6 de Junho.
Depois do primeiro momento formativo e de um curto intervalo, celebrou-se, na igreja do Convento, a Eucaristia,
que foi presidida pelo Procurador Nacional da UMF. Esteve presente também Frei Álvaro Silva, da procuradoria de
Coimbra, vindo propositadamente para se associar a este
acontecimento festivo.
Pelas 13 horas, no grande refeitório, deu-se início ao almoço fraterno, com a presença de mais de cento e cinquenta

convivas, que saborearam um apetitoso caldo verde, assim como as sardinhas e as febras, tudo bem regadinho
com a «pinga» da região. Doçaria variada também não
faltou, trazida pelos participantes.
Após o almoço, pelas 15 h 30 m, veio a parte recreativa,
tendo ficado bastante gente para apreciar a actuação do
Rancho Folclórico de Geraldes - Peniche, que nos brindou
com danças da região. Num dos intervalos, foram sorteados vários objectos da Terra Santa e de Moçambique, referentes às rifas que antecipadamente tinham sido vendidas.
Tudo terminou pelas 17 h 30 m.
Resta-nos agradecer a todos os participantes e aos que
colaboraram mais directamente na organização deste «Dia
Missionário». Paz e Bem!
M.F.

MATERIAL MISSIONÁRIO
2011
Já se encontra disponível o material missionário para 2011. Se pretender ajudar
as Missões através da divulgaçao deste
material, entre em contacto connosco,
nos locais habituais onde os franciscanos
missionários estão presentes. Temos os
Calendários de Parede, Agendas de Secretária, Agendas de Bolso, Calendários
de Bolso e os Almanaques de Santo António. Em todas estas publicações existem
mensagens das nossas missões.

38ª SEMANA NACIONAL
de MIGRAÇÕES
«Com Francisco e Jacinta acolher
Cristo nos Migrantes e Refugiados
Menores». Este é o tema para a 387ª
Semana Nacional de Migrações. Momento alto será a Peregrinação Anual
do Migrante e Refugiado a Fátima...
Páginas 5

ACÇÃO MISSIONÁRIA
DOS PRIMEIROS CRISTÃOS
O sangue dos mártires é semente de
missão. Este é um dos aspectos mais
fecundos da missionação cristã, não
só no início do cristianismo mas ao
longo da história da Igreja. O primeiro
anúncio missionário é, sem dúvida, o
testemunho vigoroso dos cristãos...
Última página
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EDITORIAL
Em pleno verão, altura em que muitos
Leigos se preparam para partir em missão, queremos ficar em sintonia com
todos os que vão dar parte da sua vida
nas missões ad gentes.
De facto, a missão é de todos nós e a
todos é pedido que trabalhemos para
a missão espiritual da Igreja. Movidos
pelo ardor missionário, eles partem em
todas as direcções e regiões do mundo. São chamados para serem enviados. São missionários por chamamento
– vocação.
No trabalho missionário franciscano o
lema é receber, partilhar e restituir a
Deus, onde o amor é o início, o meio e
o fim de toda a actividade. Neste mundo, por vezes tão “difícil” para escutar
a palavra de Deus, perguntamos qual o
futuro das missões franciscanas. Não
temos outra expectativa que não seja
uma resposta generosa de todos os leigos missionários: escutar a palavra de
Deus, ousar viver e devolver a Deus o
fruto do trabalho.
Nos grandes horizontes da missão, são
apresentados novos caminhos para
todos os missionários. No mundo ocidental aparecem já necessidades de
missionação ad gentes. A Europa apresenta um índice cada vez maior de pessoas que não são baptizadas e até pedem para anular o seu baptismo. São
necessários missionários nas grandes
metrópoles e nos territórios empobrecidos. A missão tem que ser uma realidade entre os marginalizados, refugiados
e migrantes.
Em Maio último, no seu discurso aos participantes da Assembleia Ordinária do
Conselho Superior das Pontifícias Obras
Missionárias (POM) o Papa Bento XVI sublinhou que a evangelização é uma missão imensa e urgente na nossa época,
numa cultura que precisa de ser iluminada pela verdade de Cristo.
Cientes desta tarefa, seguimos com
entusiasmo e desejamos aos Leigos
que partem este mês de Julho muitos
sucessos para a Igreja Missionária. De
facto, a missão por excelência e que
dinamiza toda a actividade é a missão
ad gentes, no seu sentido de partir, na
sua reciprocidade de dar e receber de
ir e voltar.

CONVENTO DE VARATOJO
FESTA DAS MISSÕES FRANCISCANAS
Em ambiente de muita alegria e fervor missionário, no passado dia 30 de Maio os Missionários Franciscanos realizaram a
sua Festa anual. E a Festa foi bonita, atraindo, como é hábito,
gente de toda a zona do Oeste, onde se encontra fortemente
implantado o movimento de apoio às Missões (“União Missionária Franciscana”) que estão confiadas à sua Ordem.

A manhã foi um tempo de oração e reflexão. Tempo forte foi
particularmente a celebração da Eucaristia às 10 h 30 m, presidida por Fr. Armindo de Jesus Carvalho, Vigário Provincial
dos Franciscanos Portugueses, e por Fr. António Marques de
Castro, responsável no Oeste de toda a actividade relacionada
com este sector missionário, e ainda por Fr. Francisco Sabino
Crisóstomo, que durante várias décadas foi missionário em terras moçambicanas.
Fr. Armindo, que deu grande parte da sua vida (38 anos) ao
Senhor e aos irmãos como missionário em Moçambique,
na homilia, numa linguagem simples e incisiva, falou da
SS.ma Trindade, como motor da missão, e da necessidade
de cada um dos presentes viver a missão confiada à Igreja, que passa também
pela atenção a prestar
aos que se encontram
noutras paragens. A
semente do Evangelho tem que continuar a ser lançada no
coração dos homens,
para que estes tomem
consciência da sua
dignidade de filhos de
Deus, não somente
nesses países, como
também na sociedade
em que se encontram
inseridos, também ela
com sinais bem claros
de progressiva descristianização.

ali, na área do Convento e mata adjacente, veio o “Momento
cultural e recreativo”, no Salão de Festas da Associação local
de Santo António, cuja lotação se encontrava praticamente
esgotada. Também o “espírito de missão” passava por ali:
“Ide e Ensinai”; “Ai de mim se não evangelizar”; “Anunciar
Cristo é dever de todo o cristão”; “Como são graciosos nas
montanhas os pés do mensageiro da Paz”;
“Auxilia as Missões com a tua oração e ofertas materiais. Deus te recompensará”; “O que
deres com amor nunca te fará falta” – eram
frases espalhadas pelas paredes do Salão, a
lembrar esta realidade que tem que ser presença constante na vida de cada um.
Foi lindo e cheio de arte o programa apresentado pela Escola de Dança do Grémio
Artístico Torreense. Incapaz de fazer uma
crítica justa sobre o que então se passou,
só sei dizer que o público gostou, a avaliar
pelas longas salvas de palmas no fim de
cada actuação. E houve até uma certa empatia com o público, como se notava nalgumas das crianças presentes na assembleia,
a quererem também elas mostrar a sua vocação para a dança… Um agradecimento
muito sincero à Direcção do Grupo, que gratuitamente se
disponibilizou para colaborar nesta nossa Festa.
De todo o programa, falta referir um momento importante :
o momento da partilha e de comunhão com os Missionários
que vivem longe, através dos habituais leilões, com ofertas
de vária espécie, trazidas por muitas das pessoas presentes
e não só, sempre em ambiente de sã alegria. Momento de
expectativa também aquele em que começaram a aparecer
as “bolinhas” correspondentes aos vários prémios do “Sorteio
Missionário”. E, em ambiente de comunhão fraterna, foram as
despedidas de irmãos que formam uma grande família, todos
unidos pelos traços do amor e da fraternidade.
Fr. Marques de Castro, OFM
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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.
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ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE
– Então entre que ele já está à sua espera e bem
desesperado. Entre e mostre respeito por ele e
também pela Igreja, o ramo quando chegar chegou, ou bem que fica por casar!

JORNADAS
MISSIONÁRIAS 2010

Sinceramente, nunca vi uma noiva tão trombuda
num casamento e talvez a disparar, em surdina,
raios e coriscos contra o padre que estava à frente dela. Mas a verdade é que o ramo só chegou
quando o arroz, mal empregue, com tanta gente a
passar fome, era atirado sobre os pombinhos casados de fresco, na escadaria da Igreja, ou seja,
uma hora depois da entrada da noiva, o tempo que
iríamos esperar pelo dito ramo.

Estava eu a terminar de acertar os últimos detalhes para a cerimónia de um casamento que se
realizaria na Igreja do Senhor do Calvário, em Penafiel, quando, inesperadamente, o noivo me fez a
seguinte recomendação:
– Padre, faça uma cerimónia corridinha, a despachar… É que, sabe, a boda não pode esperar e é
preciso não perder muito tempo na Igreja!
– Caro amigo, está a regatear o tempo que pertence a Deus? Pois olhe que Deus tem formas de lhe
cobrar esse tempo! – disse eu.
Sinceramente, quase fiz a vontade ao noivo com
uma cerimónia “corridinha”, “a despachar”, cumprindo os “mínimos” de forma a que o casamento
não ficasse nulo e com uma missa que nem cânticos teve, porque a cantoria, no dizer do noivo, só
contribuía ainda mais para o atraso da boda. No
fim, seguiram-se as assinaturas. Assinou o noivo e
assinou a noiva mas, quando perguntei pelos padrinhos o noivo disse-me, meio envergonhado:
– Padre, vamos ter de esperar, que os padrinhos
tiveram um furo em Amarante…
– Eu não te disse, ó noivo, que Deus te cobraria o
tempo que Lhe estavas a regatear?
– Padre, acredite que pensei nas suas palavras
quando me comunicaram o sucedido!
– E Deus até foi bom para contigo, porque tu quiseste despachá-Lo, mas Ele poupou-te a situações piores…
– Como assim, Padre?!
– Olha se o furo tivesse sido antes no pneu do
carro que trazia a noiva!
Os padrinhos chegaram mais de meia hora depois,
perante o desespero dos noivos e dos convidados
que, com a água na boca, pela hora tardia do almoço, reclamavam a bom reclamar que estavam
fartos da espera. Não esperaram por Deus, mas
tiveram de esperar pelos homens.

Infelizmente, é isto que acontece muitas vezes,
olha-se ao supérfluo e esquece-se o essencial
no projecto de vida a dois. Perde-se um ror de
tempo a aperaltar o noivo e a noiva, a pensar
numa boda de não sei quantos pratos, onde a
maioria dos convidados tem mais olhos que barriga, e por vezes, até já se vai com calculismos
para o caso de “não dar certo”, como aquela noiva a quem perguntei com que regime iria ser o
seu casamento em relação aos bens, ao que ela
me respondeu:
– Padre, vamos casar com separação de bens!
– Porquê com separação de bens? – perguntei
eu.
– Padre, está fácil de ver: é que, se não der
certo o nosso casamento, já está tudo dividido,
não acha?
– O que eu acho é que o seu noivo devia pensar
duas vezes antes de casar consigo!
– Não sei porquê, padre, o casamento é uma lotaria, sei lá se vou ter sorte…
E eu, espantado com esta noiva iluminada, dei comigo a pensar: onde está a confiança, a entrega
e o sacrifício que deve envolver a vida em casal?
Que é feito da promessa de honrar, respeitar e ser
fiel ao outro, na alegria e na tristeza, na saúde e
na doença, todos os dias da vida terrena? Parece
que já nada disso faz sentido, quando se considera mais importante a boda que o consentimento
manifestado na Igreja; quando se dá mais importância a um ramo do que ao noivo; quando se vai
de pé atrás já a pensar que nada vai dar certo na
lotaria da vida, enfim, quando se colocam as coisas e o interesse pessoal acima da pessoa do outro com quem se constrói a vida.
Sim, parece que já nada faz sentido mas, quando
vejo um casal de velhinhos caminhando na rua,
feitos bengala um do outro, depois de cinquenta
anos de vida em comum, com uma sementeira de
filhos e netos, apetece-me dizer com firmeza: sim,
acredito que é possível a aventura do amor em casal, até que a morte os separe.

PROGRAMA
Dia 17 (Sexta-Feira)
17.00h Acolhimento - Cento Paulo VI - Fátima
19.00h EUCARISTIA - Cento Paulo VI - Sala Bom Pastor
20.00h Jantar
21.30h Dinamismo e vitalidade da Igreja nas Primeiras Comuni
dades (Lc e Act)
D. António Couto - Presidente da Comissão Episcopal Missões
Dia 18 (Sábado)
09.00h Oração da manhã
09.30h O Espírito Santo, protagonista da Missão (RM, Cap.III)
Tony Neves, CSSp - Dir. Dioc. das OMP de Lisboa
11.00h Painel: Como estimular o espírito missionário no Clero
Diocesano? - Vários convidados
13.00h Almoço
15.00h A dimensão missionária no ministério sacerdotal
António Almiro Mendes - Dir. Dioc. das OMP do Porto
17.00h Painel: Missão e luta contra a pobreza e exclusão
Vários convidados
19.00h EUCARISTIA
20.00h Jantar
21.00h Convívio missionário
Dia 19 (Domingo)
09.00h Oração da manhã
09.30h Painel: O Espírito no planeta jovem
representantes de alguns Movimentos Missionários Juvenis
Diversos convidados
11.00h EUCARISTIA - Conclusões
13.00h Almoço

Na verdade, o que importa mais num casamento católico? A cerimónia religiosa ou a boda? Ou
então: o noivo ou o ramo da noiva? Sim, porque
valoriza-se o supérfluo e esquece-se o essencial.
Frei José Dias de Lima OFM
Como aconteceu num casamento em Vila
Real, na Capela Nova, quando uma noiva
se recusava a entrar na Igreja. Fui indagar
a razão, depois de ter esperado dez minu26 a 30 de Agosto 2010
tos pela sua entrada e após o atraso de
meia hora que ela já trazia quando chegou
Como já é habitual, a União Missionária Franciscana vai realizar no Santuário de Fátima o Retiro Anual
à porta da Igreja:
Missionário, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.
– Então, cara noiva, não entra porquê?
– Oh Sr. padre, se soubesse a minha desgraça! Não é que chego aqui e, quando Terá início no dia 26 de Agosto, à tarde (chegada pelas 17 horas, para distribuição dos quartos), e
vou a sair do carro, dei por falta do ramo?!
termina com o almoço do dia 30, segunda-feira, englobando 4 diárias.
– Ora, não é desgraça nenhuma, entre lá
que o ramo não é importante!
– Nem pensar, Sr. padre, longe de mim A finalidade deste encontro é proporcionar aos participantes 4 dias de Retiro espiritual junto de Nossa
entrar sem o ramo, para além da má sor- Senhora, aproveitando nós para isso os momentos fortes do Programa do Santuário.
te que traz! Já o foram buscar, entre ir e
vir só lhe peço que espere meia horinha,
Inscrições para ajuda das despesas de preparação:
Sr. padre.

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA

– Isso não, santa paciência! – respondi
eu - Já chegou meia hora atrasada e com
mais essa tal meia horinha vai para uma
hora, se não for mais. Além disso, responda-me: Vai casar com o ramo?
– Que pergunta mais despropositada Sr. padre! Vou casar com o meu
noivo, ora essa!

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)
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Dom Luigi Padovese
Anunciar com a vida o Evangelho da paz
No dia em que a Igreja celebrava o Corpus
Domini, isto é, a promessa realizada da
presença do Senhor da vida entre nós na
Eucaristia, era anunciada a todo o mundo
a terrível notícia do assassinato de Mons.
Luigi Padovese, franciscano capuchinho,
bispo e vigário apostólico da Anatólia
Tive a felicidade de trabalhar alguns anos
com este franciscano de coração solar e
inteligência sensível, pelo que este acontecimento me deixou abalado e me impeliu a deixar sobre ele o meu testemunho.
Foi um professor estimado de centenas
de alunos espalhados por todo o mundo,
pois chegou a leccionar simultaneamente
em três universidades pontifícias: Antonianum, onde foi presidente durante longos
anos do Instituto de Espiritualidade, na
Gregoriana e no Alfonsiano. A sua paixão
e área de ensino eram os Padres da Igreja,
os mesmos que lhe serviram de referência
doutrinal e de vida no seu ministério sacerdotal e episcopal, coroado com a prova do
sangue. Escreveu e publicou numerosos
e importantes livros sobre as origens cristãs, interessando-se particularmente pelo
tema das relações entre a fé e os poderes,
o testemunho e a intolerância. Depois de
longos anos de fecunda investigação e leccionação, foi, em 11 de Outubro de 2004,
ordenado Vigário Apostólico da Anatólia e
sagrado bispo em Iskenderun (Turquia),
em 7 de Novembro do mesmo ano. Nessa
altura pensei: «que pena, perdemos mais
um excelente professor e mestre, amante
dos Padres da Igreja!» Hoje, não sei bem
o que pensar, porque os dramáticos acontecimentos me demonstram que os nossos
pensamentos não são realmente os de
Deus. «Considero uma grande honra ser
cristão convosco nesta terra da Turquia
que conserva as memórias do primeiro
cristianismo», foram as palavras que, na
altura, dirigiu aos cristãos da Turquia, uma
minoria de 120 mil (30 mil católicos), num
país de 75 milhões de confissão predominantemente muçulmana (99%). Na verdade, estas foram as duas grandes paixões
de Luigi Padovese: a redescoberta das origens cristãs da Turquia, que considerava a
«terra santa da Igreja primitiva» e o diálogo

com as religiões e igrejas não cristãs hoje
presentes nessa terra que, há muitos séculos, tem sido a ponte entre o Oriente e
o Ocidente. Estabelecer pontes de encontro e diálogo entre mundos tão diferentes
foi, realmente, a paixão e tarefa prioritárias
assumidas há muito por este estudioso e
amante da cultura e dos homens. Desde
1989 que organizava Simpósios em Éfeso,
Tarso ou Antioquia, onde reunia os maiores
especialistas da actualidade para aprofundar as raízes bíblicas, patrísticas e cristãs
da antiga Ásia Menor, actual Turquia. Para
estes encontros de elevado nível científico,
convocava não apenas estudiosos católicos, mas também docentes de universidades turcas e muçulmanos.
Como pastor da Igreja na Anatólia, Mons.
Luigi Padovese empenhou-se em avivar e
divulgar essa «herança de memórias e de
santidade», de que as ruínas arqueológicas
ainda falam, mas da qual continuam a dar
testemunho sobretudo a minoria de cristãos
que, apesar de hostilizados, se mantêm firmes na sua fé. Foi a estes que o pastor se
dedicou especialmente nos últimos anos da
sua vida. Num país que se diz laico, mas
que promove uma laicidade reactiva; face a
leis que dizem respeitar a liberdade religiosa, mas só quando um cristão se converte
ao Islão; numa sociedade que condena ao
ostracismo todos os baptizados; numa nação onde a Igreja não o pode ser, onde se
proíbem os seminários, escolas ou outras
instituições católicas, Mons. Luigi Padovese
investira todos as suas forças e conhecimentos na defesa dos direitos humanos e
religiosos das minorias, especialmente da
minoria católica confiada aos seus cuidados
de pastor. E foi, de facto, um bom pastor.
Inspirando-se nos Padres da Igreja, especialmente em S. João Crisóstomo, escolheu
como lema do seu episcopado In Caritate
Veritate (a verdade no Amor). «São palavras – explica-nos ele próprio – que exprimem o meu programa de busca da verdade
na estima e recíproco amor. Se é verdade
que quem mais ama mais se aproxima de
Deus, é também verdade que por esta via
nos aproximamos do sentido verdadeiro da
nossa existência, que é um viver para os ou-

tros. Sobre esta convicção se funda também
a minha vontade de diálogo com os irmãos
ortodoxos e os de outras confissões». Estas
palavras dizem bem da grandeza e generosidade de alma deste homem culto e dotado
de um imenso coração.
Acontecimentos recentes e alguns retrocessos no processo de diálogo com
o Islão, foram doseando o optimismo do
bispo franciscano, mas não o demoveram
do seu programa cultural e pastoral. Por
mais de uma vez terá confessado que a
sua vida «estava suspensa entre a fé e o
perigo». O recente e silencioso surto de
islamização do país vinham criando maiores dificuldades aos cristãos nos anos recentes. Mas o pastor não se demovia do
seu esforço de diálogo e reivindicação da
liberdade para as minorias crentes. Numa
homilia da última Páscoa confessava que,
para alguns dos seus cristãos, «a Via Sacra não é coisa do passado, mas um facto
de todos os dias». Evocava, a propósito,
a «experiência do martírio do Pe. Andrea
Santoro», um sacerdote assassinado, em
Fevereiro de 2006, por um jovem muçulmano. Depois deste dramático acontecimento e de outros sinais inquietantes,
Dom Luigi Padovese ia tomando algumas
precauções, mas continuava a abrir a sua
casa, em Iskenderun, a todos os que vinham por bem. Foi o que sucedeu, mais
uma vez, no dia 3 de Junho, quando o
seu motorista Marat, que era uma espécie de fac totum da casa e a quem o bispo
muito tinha ajudado, esperando, por isso,
merecer a sua confiança. Mal imaginava
o bom bispo que afinal acolhia sob o seu
tecto, há mais de 4 anos, o seu assassino. Não era a primeira vez que acontecia.
Repetia-se o crime de Judas e a história
da missão da Igreja está repleta de traições como esta. As vítimas são sempre
homens bons que acreditam e sonham
com um mundo habitado por homens de
boa vontade. Frei Luigi Padovese foi mais
um desses que, como Cristo e Francisco
de Assis, deram a vida por amor e ao serviço do Evangelho da paz.

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 Isidro Lamelas OFM

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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O MODELO DIALOGAL DE S. FRANCISCO
Viver no Espírito de Assis

«O conhecimento do outro é, por si,
elemento imprescindível à compreensão recíproca e ao diálogo»
Iluminados pela passagem do Evangelho
de Lucas 6, 12-19, queria retomar, neste
contexto particular, os pontos de entendo
mais importantes para a nossa reflexão,
ou seja: a oração, como alma da nossa
missão; a importância da formação para
o amor, a partilha e o respeito; o cuidado
pastoral do próximo.
O primeiro motor é a oração. De facto o
encontro com Jesus é a verdadeira causa
determinante da nossa missão.

toritarismo e convida todos a serem verdadeiros operadores de paz neste novo
milénio, que infelizmente tem sido assolado por conflitos armados, porviolências
e por terrorismo. Neste contexto, o Papa
Bento XVI recordou: «Assis diz-nos que a
fidelidade à própria convicção religiosa, a
fidelidade sobretudo a Cristo crucificado e
ressuscitado, não se exprime em violência e intolerância, mas no sincero respeito
do outro, no diálogo, num anúncio que faz
apelo à liberdade e à razão, no empenho
pela paz e pela reconciliação».

o histórico encontro de Assis de 1986, S.
Francisco tornou-se um ponto de referência no empenho comum para a paz, porque o «Poverelo», qual homem de paz,
olhou com simpatia para muitos outros
que se encontram em posições culturais
e religiosas diferentes.

Eis a perspectiva essencial da nossa realidade quotidiana. Os centros das várias tradições religiosas devem trabalhar
juntos para defender o carácter sagrado
e a dignidade da pessoa. Isto requer,
por um lado, recíproco respeito e estima
e, por outro lado, garantia da liberdade
religiosa, como condição necessária
para a edificação de uma sociedade religiosamente «plural», que é uma riqueza
querida por Deus, tendo porém presente
que «não se pode prescindir do relacionamento com as outras religiões, que
se revela construtivo, mas evitar-se as
ambiguidades que enfraquecem o conteúdo da fé».
Te m o s
aqui toda
uma série
de indicações para
construir
um mundo melhor,
através do
respeito
pela liberdade dos
credos,
empenho
pela justiça e paz,
a solidariedade entre crentes que testemunhem o transcendente num mundo
secularizado. Não esqueçamos as palavras de Bento XVI: «O diálogo hoje não
é uma opção, mas uma necessidade da
qual depende em grande parte o nosso
futuro».

O «espírito de Assis», que desde 1986 se
difundiu por todo o mundo, opõe-se ao
abuso das religiões como pretexto de au-

Pe. Miguel Guixot,
Pont. Inst. Estudos Árabes
Tradução de Frei Vítor Rafael, OFM

O segundo motor é o do amor, da partilha
e do respeito. Na verdade, uma experiência pessoal com Jesus, que nos chama
pelo nome e nos envia, leva necessariamente a um crescimento humano assente
no amor, na partilha e no respeito. Creio
que esta dimensão universal a podemos
encontrar em S. Francisco, no ano de
1219, com o Sultão al-Malek al-Kamel, em
Damieta, no Egipto. O terceiro motor é o
do cuidado pastoral do próximo, qualquer
que esse seja, que podemos notar na
confiante abertura a cada pessoa. Com

38ª Semana Nacional de Migrações
A União Missionária Franciscana,
através do seu jornal «Missões
Franciscana» vem apresentar este
convite feito pelo director da Obra
Católica Portuguesa de Migrações,
Frei Francisco Sales Diniz, OFM.
«Prestar uma especial atenção aos
mais pequenos e frágeis é uma das
principais obrigações do cristão,
pois estes foram e serão sempre os
preferidos de Cristo».
Exmo Senhor (a)
No contexto do tempo de Verão, em
que muitos dos nossos emigrantes
espalhados pelo mundo se deslocam
a Portugal para um merecido período de férias e descanso, assim como
para matar saudades da família, dos
amigos e da terra natal, mais uma vez,
a Comissão Episcopal da Mobilidade
Humana e a Obra Católica Portuguesa
de Migrações promovem, de 8 a 15 de
Agosto, a Semana Nacional de Migrações, a qual visa sensibilizar a Igreja e
a sociedade para a realidade migratória e a problemática que lhe é inerente,
assim como dar a conhecer o trabalho que
a Igreja realiza em favor dos migrantes na
diáspora e dentro do País.
A Semana, apesar de ser a nível nacional, é
também divulgada nas Comunidades Portuguesas, não só para levar ao conhecimento da
mesma mas, sobretudo, para promover a participação dos emigrantes que estarão presentes
em Portugal durante esse período. Apelamos à
divulgação da Semana a fim de promovermos
uma participação massiva dos migrantes na
Peregrinação anual do Migrante e do Refugiado a Fátima, em 12 e 13 de Agosto.
O tema da semana, “Com Francisco e Jacinta acolher Cristo nos Migrantes e Refugiados Menores”, foi inspirado na Mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial do
Migrante e do Refugiado, “Os Migrantes e
Refugiados Menores”, e na celebração do
centenário de nascimento da Beata Jacinta
Marto. Para divulgação e conhecimento, enviamos o cartaz e o desdobrável.
Sugerimos a utilização das indicações litúrgicas, que se encontram no desdobrável, para
o Dia Nacional do Migrante, que este ano se
celebra a 15 de Agosto, e fazemos o apelo
para que se dê especial relevo aos emigran-

tes e imigrantes na Eucaristia desse dia, convidando-os a uma participação activa.
O dia 15 de Agosto é também o dia da solidariedade com a Pastoral da Mobilidade Humana. Os ofertórios das missas desse dia, em
todo o país, são para a Pastoral da Mobilidade, a qual inclui as Pastorais das Migrações,
Ciganos, Turismo e Apostolado do Mar.
Como nos anos anteriores, a comunidade
que estará no centro da intenção especial
da Peregrinação será a comunidade portuguesa residente em França e a Igreja Francesa que a acolhe. Por isso, convidámos
D. Claude Schockert, Bispo responsável do
Serviço Pastoral das Migrações da Conferência Episcopal Francesa, para presidir à
Peregrinação.
Desde já agradecemos o acolhimento e divulgação da Semana Nacional de Migrações.
Com cordiais saudações de comunhão e
amizade
Moscavide, 9 de Junho de 2010
Frei Francisco Sales
Director da OCPM

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.
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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A PORTA DOS SACRAMENTOS
(Em Louvor do Sacerdote VIII)
Um dia, residindo em Montariol (Braga), estava a pregar
uma novena nas paróquias de Monsul, S. João de Rei e
Verim, concelho de Póvoa de Lanhoso, sendo pároco o
saudoso padre Américo. Pedi às pessoas que tivessem
doentes em casa que me chamassem para os confessar,
levar a comunhão e ungi-los com o óleo dos enfermos.
Quando cheguei a casa de uma das paroquianas,
uma senhora perto dos seus oitenta anos, logo
que me viu ao portão do quintal gritou: “Ó minha
filha, já me desejas tanto a morte que me trouxeste o padre para me levar para a cova?”. Mas, a
pedido da filha, que insistiu comigo, entrei, procurei catequizar a senhora que, às palavras que eu
dizia, respondia resmungando: “Pois sim, muito
me conta ou muito me engana!” A senhora tremia
como varas verdes, não por ver o hábito franciscano mas a estola roxa que o ornava, e olhava
desconfiada para mim, como quem não queria
lá muita conversa. Tirei a estola e ela sossegou,
mas não deixei de lhe explicar ao que vinha, que
lhe trazia três sacramentos que a iam fortalecer,
que nenhum era para a mandar para a cova e que
a filha só lhe queria bem. Acabou por se confessar, do jeito que sabia e segundo a cabecinha lho
permitia, comungou, e acabou por receber a Santa Unção, tranquila e confiante.
Noutra ocasião, estava eu de viagem entre Gondomar e o Porto, quando vi um grande aparato
perto da estrada. Estava o INEM a tentar reanimar um homem em cuja cabeça caíra uma viga
da sua casa em construção. Parei, como costuma ser meu hábito quando acontecem acidentes
graves, para fazer o meu papel enquanto sacerdote. Quando descobri a esposa, identifiquei-me,
discretamente, como sacerdote e pedi permissão
para me deixar entrar na ambulância e dar a minha bênção ao marido, caso ele fosse católico, ao que
ela me respondeu: “Padre, agora o mais importante é que
lhe salvem a vida!”. Resignei-me e esperei, até que um
médico e dois enfermeiros saíram da carrinha abanando

a cabeça. O homem tinha morrido. A mulher, ao ver-me
ainda ali, pediu-me, lavada em lágrimas: “Padre, por favor,
vá dar-lhe a sua bênção, salve-lhe a alma!” Estremeci de
tristeza e retirei-me, depois de lhe ter dado os meus pêsames e a ter confortado, porque o marido já estava entregue
à misericórdia de Deus.

Termino com um terceiro caso. Estava eu de regresso à
minha Fraternidade, que então era Lamego, quando, no
Mezio, uma aldeia entre Castro D´Aire e a terra da Senhora dos Remédios, uma rapaz, que viajava numa motori-
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Os missionários e missionárias, catequistas
e animadores das comunidades nas Missões
Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau
e outras paragens gostam de receber o nosso
Mensário. Com um grande esforço o vamos enviando como oferta, com o objectivo de chegar às
comunidades mais distantes que os missionários
visitam, em alguns casos de longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega
a mais de 20 países, tais como Timor, México,
África do Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé
e Príncipe, etc., num
total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos
e enviar a oferta
para a respectiva
assinatura. Na volta
do correio indicaremos a que missão
se destinou.
Colabore com os Missionários Franciscanos,
que incansavelmente não «desarmam» no
seu trabalho missionário.
OBRIGADO

zada, foi abalroado por um automóvel. Fazia um calor de
rachar e o sangue, mal caía no chão, secava no alcatrão
fervente. Parei o carro e, discretamente, coloquei a minha
mão sobre a sua testa, meio ensanguentada e dei-lhe a
minha bênção dizendo interiormente: “Senhor Jesus, concedei-lhe a saúde da alma e do corpo e se tiver pecados,
perdoai-lhe Senhor!” e retirei-me, impressionado
por sentir naquele rapaz, ainda jovem, um palpitar
de vida. Dois meses depois, no primeiro Domingo
de Outubro desse ano, regressava da peregrinação franciscana a Fátima com um grupo de pessoas de Lamego quando, ao passar pelo local,
uma senhora desabafou: “Aqui mesmo, padre, o
meu querido filho foi levado, na flor dos seus trinta
anos, por um maldito acidente. O que me rói de
tristeza é saber que ele era um bom rapaz, mas tinha as suas faltas e morreu sem um padre a abençoá-lo, essa é a mágoa que me fica para além da
falta que ele me faz. Tenho pedido tanto que Deus
se compadeça dele e lhe perdoe aquelas loucuras
da juventude e rapaz solteiro”. Enternecido com
o que ouvi, perguntei-lhe em que dia tinha sido,
se fora numa mota e se vinha a sair do parque
do restaurante no Mezio e, perante a confirmação
dela, eu respondi-lhe: “Minha senhora, o seu filho
foi confortado com a presença de um sacerdote,
eu o abençoei antes de morrer e implorei para ele
o perdão das suas faltas”. Sinceramente, não
sabia que tinha morrido nem sequer desconfiei
que fosse de Lamego, mas morreu nas mãos de
Deus”. Aquela mulher abraçou-me e beijou as
minhas mãos de forma incontida, dizendo: “Padre, apesar da dor, sou a mulher mais feliz do
mundo, acredito agora firmemente que está no
céu, o meu rico filho!”.
Seja em que altura acontecer a nossa partida deste mundo, que na hora da chegada tenhamos
passado pela porta dos sacramentos!
Frei José Dias de Lima OFM

38ª PEREGRINAÇÃO FRANCISCANA
PROGRAMA-HORÁRIO
“Franciscanos em Igreja, povo sacerdotal em peregrinação”.
Dia 2 de Outubro:
14:30 h – Concentração no Paulo
VI. Acolhimento. Saudação.
15:00 h - 16:00h – Intervenção-animação pelos jovens
16:00 h – 17:00h – Conferência (Sr.
D. Carlos Amigo, Cardeal Emérito
de Sevilha)
17:00 h - Descanso
17:30 h – Concentração no recinto
em frente da Igreja da Santíssima
Trindade. Aí será feita uma saudação a Nossa Senhora e organizarse-á o cortejo para a entrada solene
na Eucaristia
18:00 h – Eucaristia na Igreja da
Santíssima Trindade. Preside o Sr.
D. Carlos Amigo, Cardeal Emérito
de Sevilha
21:30 h – Terço e Procissão de
velas
23:00 h – 24:00h – Trânsito de S.
Francisco, na Basílica.

Dia 3 de Outubro:
10:00 h – Terço
11:00 h – Missa no recinto do
Santuário
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Na casa do Pai

O NOVO CICLO DA VIDA HUMANA
Todos
sabemos
que,
passados
dois mil anos da
vinda de Cristo à
terra, a prolongarse a sequência
dos factos desumanos de que
somos rodeados,
a
colectividade
caminhará
para
um abismo, donde será mui difícil
sair. Já diziam os
Mário Carapinha
latinos: “abyssus
abyssum invocat”
– abismo atrai o abismo. Tanto assim que,
durante o século XX, por falta de alimentos,
medicamentos, dinheiro, por causa das guerras, genocídios, violências, cobiças, injustiças, etc., morreram 150 milhões de irmãos
nossos! Vivemos no tempo das maiores injustiças. Todavia, se queremos viver em paz
e felicidade, a nossa irmandade terá de remover todas as maldades do seu interior e
correr com os espíritos malignos que tentam
desviar-nos dos caminhos do bem.
Tenhamos fé que lá chegará o dia em que o
amor entre a irmandade humana vencerá as
injustiças, as guerras, a pobreza e todas as
outras maldades. Para tal, a humanidade terá
de pensar mais no seu futuro. Será necessário tudo fazer para sermos mais valiosos para
com os nossos irmãos, deixando de querermos ser uma elite privilegiada e de sermos
mais na vida do que os outros. A colectividade, no seu conjunto, terá de começar a
pensar mais a sério na vida das vocações futuras e de criar um método de ensino que universalize a prática mundial do bem comum.
Logo que o ensino escolar insira na mente
dos alunos uma noção mais coerente com a
vida real da irmandade humana, as novas gerações virão a beneficiar duma colectividade
bem educada e menos susceptível a conflitos
de qualquer ordem. A educação deve armar
os jovens para os combates físicos, mentais,
psíquicos e espirituais, que travam ao longo
da vida. Não é apenas com o físico que nos
devemos preocupar, o corpo humano integra
também a mente e o espírito. Os jovens bem

educados iniciarão a sua experiência na vida
tomando decisões que beneficiem a quietação no campo político e a paridade do estado económico entre as pessoas. Terão de se
criar pistas que indiquem o caminho do futuro
da humanidade. É um processo de transmitir
uma ideia dignificante da palavra de Deus.
O ensino da religião nas escolas tem por fim
criar a personalidade das pessoas e indicarlhes o caminho a seguir para conhecerem
Deus e o caminho da felicidade, onde vigorem o amor, a lealdade, a paz, a caridade,
etc. Um processo já apropriado à vida das
gerações futuras, que insira na mente dos
alunos uma noção mais condizente com uma
verdadeira irmandade. É a pura reabsorção
da dignidade humana.
Com os avanços da ciência, não tarda poderemos interiorizar a certeza do anúncio
de um novo ciclo da vida humana. Lá chegará o dia em que a irmandade humana,
em vez de andar envolta em rixas, ódios,
malquerenças, maledicências, se empenhará em praticar e fomentar o bem entre
as pessoas. É claro que as coisas só acontecerão se nos dispusermos a tudo fazer
para a chegada de tão ansiado fenómeno.
Surgirá uma irmandade onde triunfarão a
equidade, a justiça, a solidariedade, a verdade... As famílias, as escolas, a colectividade, estarão preparadas para educar os
filhos, os alunos e os cidadãos. A humanidade parece estar na véspera de sermos
tratados e de tratarmos os outros com a
melhor das intenções, e de vivermos a vida
como a sonhámos. No novo ciclo da vida
todos nos convenceremos de que o nosso
corpo, além do físico, é também constituído pela mente e o espírito. Logo, todos
devemos passar a tratar o espírito tão bem
ou melhor que o físico. Só assim teremos
seres humanos completos. Tenhamos fé
que não deve estar longe o dia de se cumprirem os divinos desígnios de Cristo, de
a irmandade humana se comportar como
tal, de todos nos convencermos da obrigatoriedade de cumprirmos os nossos deveres e de usufruirmos dos nossos direitos. A
implementação do Paraíso Terreal abrirá a
era da felicidade humana, sem ódios, sem
guerras e sem pobreza.

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendose 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

O SENHOR PAPA

Na madrugada do dia 24 de Maio de
2010, na Enfermaria do Convento
da Imaculada Conceição, em Lisboa
(Largo da Luz), faleceu Frei João
Magalhães Gonçalves, Sacerdote
Franciscano. No dia seguinte, pelas
09h30m, foi celebrada a Missa de
corpo presente, na Igreja do Convento, depois da qual o féretro seguiu
para Jou (Murça, Vila Real), terra
natal de Frei João Magalhães, onde
foram celebradas as exéquias e em
cujo cemitério ficou sepultado.
De seguida, apresentamos um dos
seus últimos escritos, enviado a um
colega no passado dia 20, quinta-feira à tarde. Apenas quatro dias antes
do seu falecimento.

Nós e o Espírito Santo
não vos impomos nada,
amai
dizei
e fazei
proclamai quem é
a Verdade a Bondade
ainda que vos custe a vida
e a morte esteja, a dois passos
como um fim que não é,
assim está escrito.
Como testamento
um mandamento:
amai
respeitai
procurai o bem
onde a eternidade começa
e o Reino
dai pão aos famintos…
a recompensa é essa!
J.M. Gonçalves

Projecto «Centro Aberto»
Divulgamos uma vez mais este Projecto das Irmãs que vivem em
Messica – Moçambique. Deixamos à vossa consideração pois ainda não foram atingidos os objectivos necessários…
Através deste Projecto, elaborado com base na realidade local, queremos solicitar
ajuda financeira para contribuir no atendimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes órfãs.
O auxílio financeiro solicitado, visa qualificar a vida de crianças e adolescentes, para
suprir as necessidades reais e emergentes.
Objectivo Geral:
1.Defender a dignidade pessoal da criança órfã e vulnerável e seu direito à vida
para facilitar o exercício da
cidadania.
Objectivos Específicos:
• Dar às criança de 2 aos 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.
• Oferecer um espaço para realizar actividades e atendimento sócio-pedagógico e
personalizado para tornar a criança sempre mais desenvolvida intelectualmente,
atenta e comunicativa.
• Acompanhar a criança em sua necessidade de saúde, integrando a família
ou responsáveis.
• Integrar em sua formação conhecimentos e costumes da própria cultura que a ajude
na liberação de suas potencialidades
• Ajudar na consciencialização da criança em sua formação de modo a contribuir para
uma sociedade humana, justa e fraterna, de acordo com a vontade de Deus Criador.
• Incentivar a vivência cultural e os princípios de Boas Maneiras, esperando que a
criança descubra na família e sociedade que um futuro melhor é possível.
• Além do grupo alvo que são as crianças de 2 a 6 anos de idade, acolher outros
grupos gradativamente e a medida das necessidades detectadas para possibilitar integração, desenvolvimento e garantir perspectivas de um futuro melhor.
Irmãs Salvatorianas

“Sonhar é bom, mas quem poderá nos apoiar na gestão e no financiamento deste projecto?”
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 nº contribuinte para efeitos de recibo IRS)
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Acção missionária dos primeiros cristãos II:
«O sangue dos mártires é semente de missão»
Continuando o percurso iniciado no número anterior
deste jornal, vamos hoje situar-nos num dos aspectos
mais fecundos da missão cristã, não só no cristianismo primitivo, mas também ao longo de toda a história
da Igreja: o martírio como primeira e mais perfeita forma de anúncio missionário.
Antes de prosseguir, haveria que corrigir algumas ideias
menos exactas que ocoupam habitualmente lugar em nossa mente. Antes de mais, haverá que pôr de lado o mito
de um cristianismo “escondido”, de uma “igreja das catacumbas”. Na verdade, os verdadeiros cristãos nunca se
esconderam. «Os Cristãos, diz um anónimo do século II,
não se disntinguem nem se separam dos demais homens,
nem pela pátria, nem pela língua que falam, nem pelo modo
de vestir; não moram em cidades próprias, nem usam uma
linguagem particular, nem levam um género de vida especial. Moram nas mesmas cidades, conforme coube em sorte
a cada um, adaptando-se aos costumes locais quanto ao
vestuário, à alimentação» (A Diogneto, 5). Os cristãos são,
em resumo, cidadãos que partilham com os demais homens
e mulheres os mesmos espaços, costumes e bens deste
mundo. Mas fazem-no assumindo uma “cidadania paradoxal”. Tal paradoxo caracteriza, na verdade, a vida daqueles
que anunciam o reino dos céus, permanecendo na terra, ou
que estão no mundo, sem ser do mundo. Daqui nascerão
todas as tensões e perseguições que, aliás, tinham já sido
anunciadas pelo próprio Mestre, quando enviava os seus
discípulos nestes termos: “Eu vos envio como ovelhas para
o meio de lobos... sereis levados perante tribunais e flagelar-vos-ão nas sinagogas. Sereis levados, por minha causa,
perante governadores e reis” (Mt 10,16-18). O martírio não
é, pois, um acidente ou uma dimensão datada do anúncio
da Boa Nova. Pelo contrário, é nota essencial da fé que
só o é quando se exprime em testemunho. Efectivamente,
“mártir” ou “martírio” são as palavras gregas usadas pelos
primeiros cristãos para significar “testemunho”, isto é, o acto
de confessar a verdade daquele que é chamado a tribunal
ou perante um processo público. A missão cristã nasce,
pois, da necessidade de confessar publicamente (em tribunal, num anfitetro ou perante outras testemunhas) a fé em
Cristo. Não há, portanto, fé sem testemunho, isto é, sem
anúncio público, sem missão.

Tal requisito é, como vemos, inconciliavel com a um cenário que imagine os primeiros cristãos em permanente
clandestinidade porque sistematicamente procurados e
visados pelos perseguidores. Tal ideia romântica, ainda
que tenha inspirdo muita literatura e até o cinema, não
corresponde exactamente ao que as fontes históricas nos
documentam. Houve, é um facto, muitos e longos períodos
de perseguição, durante os quais os cristãos tiveram de
adoptar maiores cautelas para não se exporem à intolerância popular, mas esta não era a situação habitual, pelo
menos em todas as partes e em todos os períodos do Império. Se, por um lado, entre os cristãos de modo algum se
aprovava a exposição voluntária ou a provocação gratuita
do martírio, também não se concebia a ideia de um cristianismo escondido ou em fuga ao anúncio da fé. Dito isto,
haveria, ainda que corrigida, a ideia oposta que imagina o
cristianismo como um fenómeno missionário de massas,
resultado de uma onda de entusiasmo missionário dos
primeiros cristãos. O que se passou foi, de facto, algo de
diverso, mas nem por isso menos admirável e digno de ser
recordado.
De um lado, o Império e o reino de César, do outro o Reino
dos céus. A cena de Pilatos e Jesus frente-a-frente ir-se-á
repetir imensas vezes na pessoa de muitos discípulos; um
confronto dramático que percorre a história da igreja missionária. De um lado os impérios romano ou outros, pretendendo dominar o mundo ou impondo os seus próprios
mundos e valores, do outro a pequena semente do reino
ainda “escondido”, mas que se vai semeando e crescendo
por todo a terra habitada. De um lado a retórica do poder
e a força dos interesses instalados, do outro a eloquência
do testemunho e a coragem dos mártires que sabem que a
vida se ganha perdendo e que, por isso, nada da sua vida
se perderá, já que do próprio sangue nascerão novos cristãos. A Igreja do primeiro milénio nasceu e cresceu realmente a partir da semente derramada e regada com o sangue
dos mártires: “Sanguis martyrum… semen christianorum”,
dizia Tertuliano, no século II. Mas, não por acaso, o século
XX foi chamado o “século dos mártires”. A igreja, porque
missionária, será sempre a comunidade dos que se sentem
e mantêm o martírio como horizonte eventual da sua fé e o
testemunho como imperativo inadiável da missão.

A primeira forma de anúncio
missionário foi,
na verdade,
este testemunho vigoroso
dos cristãos
que defendiam
e professavam
até ao fim o
nome que lhes
vinha de Cristo. Por isso,
num primeiro
período
da
Igreja não havia missionários “especializados” nem
congregações
ou grupos particularmente
dedicados à
missão. O que
verificamos é
que todos os
cristãos, leigos
ou clérigos, casados ou solteiros, homens
ou mulheres,
se consideram missionários porque cristãos. Não encontramos, nas gerações pós-apostólicas nada de comparável à
intensa actividade missionária de S. Paulo, nem vestígios
de qualquer plano ou esforço missionário organizado pela
Igreja no seu todo ou pelas comunidades locais. Tudo nos
leva a crer que o mandato missionário de Mt 28,19, era visto
como dirigido sobretudo aos Apóstolos e não à posteridade.
Surpreendentemente, porém, constatamos que esse mandato era afinal assummido por todos os baptizados, segundo a condição e possibilidades de cada um. Deparamo-nos,
então, com uma missão que surge espontaneamente da
fidelidade ao nome e de coerência com a fé professada. «É
melhor calar e ser que falar e não ser» assegura S. Inácio
da Antioquia (século I), que foi realmente o que ensinou até
ao momento do seu martírio, no qual derramou o seu sangue pela Igreja que tanto amou e edificou.
A Igreja nasceu do martírio de Cristo e continuará a
alimentar-se da torrente que do coração trespassado
de Cristo, donde brota “sangue e água”. Segundo os
Padres da Igreja, este “sangue e água” significam os
sacramentos, mas também o sangue dos mártires que
continuará a correr na Igreja como fonte instancável de
vida eclesial. A violência bruta que leva ao martírio nunca prevalecerá, por isso, sobre a vida que vence a morte. No caso dos mártires, o sangue derramado, longe de
ser em vão, é uma semente fecunda de novos crentes
e mais Igreja. Por isso, S. Agostinho podia pregar nestes termos: «bramou a violência destes reinos contra os
testemunhos de Cristo (testes Christi) e derramou-se
em abundância o sangue de muitos mártires que, uma
vez derramado, serviu de semente, e brotou a messe da
Igreja com muita pujança enchendo todo o mundo, como
agora verificamos» (En. In Ps. 58,1,5).

Vista parcial da região da Capadócia

Fr. Isidro Lamelas, OFM

Caros Leitores: Paz e Bem.
Caros Leitores: Paz e Bem. É com alegria e gratidão que vos saúdo.
No passado mês de Junho, demos início à campanha «Pão dos Pobres para as Missões» deste ano, com a bênção de Santo
António, nosso Padroeiro. Por lapso da expedição feita na tipografia, não seguiu o Santinho com o responso, mas somente o
envelope RSF. Pedimos as nossas desculpas e enviamo-lo neste mês de Julho, pois foi feito para vós.
Apraz-me dizer-vos o quão está a ser acolhida por todos os que receberam o convite à partilha, embora vivamos num momento
em que se fala tanto de dificuldade económica e de crise.
Inspirado na palavra de S. Paulo, sinto que se vive o espírito de partilha dos fervores vividos pelas comunidades cristãs fundadas pelo Apóstolo em favor da Igreja de Jerusalém. Foram exemplo as comunidades da Macedónia que, sendo pobres,
souberam partilhar da sua pobreza. «Elas foram experimentadas por muitas tribulações, mas, com imensa alegria e na sua
extrema pobreza, souberam exceder-se e tornar-se magnificamente generosas» (2 Cor. 8).
Rezemos a intenção missionária: «Para que os cristãos se empenhem em oferecer por toda a parte, especialmente nos
grandes centros urbanos, um válido contributo à promoção da cultura, da justiça, da solidariedade e da paz».
Frei Vítor Rafael, OFM

