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NOTÍCIAS DA PROCURADORIA DE VILA REAL
por se tornar um sacrifício agradável ao Senhor. No final da Eucaristia, Frei José Lima anunciou que
tomaria de novo a responsabilidade da Procuradoria de Vila Real, e
Frei José Maria partilhou, em jeito
de despedida, a satisfação de ter
trabalhado com pessoas extraordinárias, referindo-se, de forma
particular, às Zeladoras, a quem
disse reconhecer como gente de
boa vontade e vencedora das muitas dificuldades que a responsabilidade dessa missão acarreta, para
quem aceita este desafio de se dar
pela Igreja Missionária.

Grupo de Zeladores - Vila Real
Os dias 3, 4 e 5 de Julho de 2010, foram
muitos significativos na vida da Procuradoria da UMF de Vila Real.
No dia 3 de Julho, Frei José Lima deslocouse a Alvite, Moimenta da Beira, em nome
do Procurador Frei José Maria, impedido
por motivos de força maior, para se unir à
Zeladora D. Ermelinda, no dia da Missa de
Corpo Presente da sua mãe, Maria Ribeira,
falecida com 88 anos de idade. No dia anterior, o procurador Frei José Maria e o Frei
Maciel, capelão do Hospital de Vila Real, já
se haviam deslocado àquele centro hospitalar a fim de confortarem aquela irmã, ministrando-lhe também a Santa Unção. Aliás,
esta é a preocupação dos procuradores da
UMF: o acompanhamento espiritual dos
seus zeladores e associados e a presença
amiga nos momentos difíceis, sobretudo de
sofrimento e dor. Os missionários franciscanos apresentam à D. Ermelinda e aos seus
irmãos e demais família, sentidos pêsames
pela morte da sua mãe e a certeza da nossa
presença orante pelo seu eterno descanso.

Neste mesmo dia, Frei José Lima deslocou-se ainda a Moimenta da Beira, para se
encontrar com a Zeladora e benfeitora D.
Cândida Matos, também em nome do Procurador Local de Vila Real, a quem também
deixou algum material missionário, que esta
amiga amavelmente se digna despachar
como há muitos anos tem feito.
No Domingo, dia 4 de Julho, aconteceu
mais um encontro de zeladores, associados, benfeitores e amigos da UMF, desta
Procuradoria de Vila Real, na paróquia de
S. Pedro desta cidade transmontana. Pelas
14.00 horas, o Padre Frei José Maria fazia
o acolhimento e, às 14.30, depois da chegada do Frei José Lima, dava-se início à
Eucaristia por todos os zeladores, associados, amigos e benfeitores da UMF, na qual
o Frei José Maria, na qualidade de Procurador, partindo da Palavra Proclamada,
dirigiu algumas palavras de encorajamento
ao trabalho, tantas vezes difícil, ingrato e
exigente de ser missionário na própria terra
e junto da própria gente, mas que acaba

Seguiu-se depois uma palestra, no
salão paroquial, pronunciada pelo
Frei Lima, que, sobretudo, tomou
como ponto de partida, as reflexões
do Santo Padre Bento XVI, na sua
recente Visita Apostólica a Portugal, no que respeita à necessidade
de cada cristão se tornar Testemunha da
Ressurreição e, consequentemente, missionário de Cristo enviado ao próprio ambiente onde vive. O Frei José Maria aproveitou, neste contexto, para sublinhar o
abundante fruto da generosidade de todos,
que resultou no envio de doze mil euros,
líquidos, à Procuradoria Nacional, resultado de cotas, ofertas e bolsas de estudo, e
mais quatro mil quatrocentos e noventa e
oito euros da venda de material missionário, num movimento total de vinte e um mil
cento e trinta e oito euros.
Seguiu-se, finalmente, um convíviopartilha onde os participantes neste encontro, ao jeito dos cristãos da
Comunidade de Jerusalém, puseram
em comum o que trouxeram de suas
casas. Foi também o momento de as
zeladoras entregarem o fruto da venda do material missionário e cotas dos
associados, e levarem também o material (agenda, calendário e almanaque)
para o ano 2011. Para memória futura,

38ª PEREGRINAÇÃO FRANCISCANA
Dia 2 de Outubro:

PROGRAMA-HORÁRIO

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 organizar-se-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

“Franciscanos em Igreja, povo sacerdotal em peregrinação”.

apresenta-se uma fotografia com alguns dos participantes neste encontro
fraterno e na qual está o Procurador
cessante, Frei José Maria e o Procurador que assumirá funções a partir de
Setembro, Frei José Lima.
No dia 5 de Julho, terminou esta maratona
missionária do Frei José Maria e do Frei
José Lima, com a visita às Zeladoras de
Carrazedo do Alvão, Chaves e Pedras
Salgadas que, generosamente, apesar
de estarem retiradas do centro da Procuradoria, não deixam de colaborar com
os missionários franciscanos na venda de
material missionário e recolha de cotas de
associados, de forma particular a zeladora
Alcina Valadares Rodrigues e suas filhas.
A todos os zeladores, associados e benfeitores da UMF, sobre os quais invocamos a bênção de Deus, seja por caridade
e muito obrigado pelo vosso trabalho em
prol das missões.

Convento de Vila Real
Frei José Dias de Lima, OFM

SONHO TORNADO REALIDADE
Frei Gabriel Gutierres partilha connosco o seu trabalho missionário
com os mais pobres da região de
Guapi - Colômbia. Os «Afro descendentes» são alvo da sua incansável dedicação e solidariedade
fraterna...
Página 2
PEREGRINAÇÃO À TURQUIA
A pensar no enriquecimento espiritual dos participantes, a UMF realizou
uma peregrinação à Turquia, seguindo os passos dos primeiros cristãos.
Aqui foi escrito grande parte do Novo
Testamento. Aqui viveu Nossa Senhora quando Jesus a confiou à
guarda de João...
Página 5
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EDITORIAL
Neste tempo de férias, aproveitamos para descansar dos trabalhos missionários levados a cabo
durante mais um ano de actividades. Tempo ainda
oportuno para descansar o corpo e relaxar a mente
ou dando-lhe a possibilidade de crescer mais intensamente na relação com Deus. Dizia Bento XVI que
o «bom cristão sabe que as férias são um tempo
oportuno para distender o físico e também para alimentar o espírito através de espaços mais amplos
de oração e de meditação, para crescer na relação
pessoal com Cristo e conformar-se cada vez mais
aos seus ensinamentos».
Este tempo de descanso é ainda uma oportunidade
para reforçar a fé, além de recuperar as forças.
O Papa deseja que o tempo de férias se enriqueça
com um contacto mais intenso com Deus. «Aproxima-se o período das férias. Para muitos, este será
um tempo de repouso». «Desejo que os encontros
com a natureza, com pessoas novas, com os frutos
da criatividade humana sejam uma ocasião não só
de recuperação das forças físicas e de desenvolvimento intelectual, mas também de um contacto
mais intenso com Deus e de reforço na fé».
Nestes dois meses (Agosto / Setembro) várias são as
festas e memórias dedicadas à Virgem Maria. Queremos aqui honrar a Natividade da Virgem Maria.
Maria é apresentada pela Liturgia como a “Virgem
Bela e Gloriosa” que Deus amou com predilecção
deste a sua eternidade, desde toda a Criação,
como sua obra-prima, enriquecida das graças mais
sublimes e elevada à dignidade de Mãe de Deus e
de Bem-aventurada Virgem.
A Igreja celebra a Festa da Natividade de Maria
com muita alegria, porque o seu nascimento é a
aurora da nossa salvação. Com o seu nascimento
é anunciada ao mundo a boa nova: a mãe do Salvador já está entre nós.

Os sonhos não são só sonhos:

concretizados, tornam-se realidades significativas
A Colômbia definiu-se, na sua Constituição política
de 1991, como uma nação multilingue e pluricultural.
A Constituição de 1991 possibilitou que se reconhecessem a numerosos grupos étnicos colombianos os
seus direitos, que sistematicamente a história tinha
violado. A sorte destes grupos étnicos, hoje, não é a
melhor. Estes territórios são, segundo o DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estatísticas),
os lugares mais pobres da Colômbia e onde a dívida
social do Estado é elevadíssima.

são muito deficientes. As actuais condições de pobreza,
marginalidade e descriminação dos afro-descendentes
reflectem a discriminação a que estiveram sujeitos nos
últimos 150 anos”.
É neste contexto que vivem milhares de irmãos negros
que, nós os franciscanos, optamos por acompanhar.
Neste campo, temos um vasto sector de actividade,
ajudando-os a concretizar os seus sonhos e os ideais

Nos territórios onde habitualmente habitam, os grupos étnicos na Colômbia têm
sido martirizados por guerras, sementeiras ilícitas, guerrilhas e assassinatos de
grupos e pessoas à margem da lei, por
células paramilitares e grupos de delinquentes. Estas situações trazem como
consequência a perda de valores culturais, a violência, a pobreza absoluta,
movimentos de deslocados e o desaparecimento de muitas pessoas.
O antropólogo Carlos Rosero (2006),
ao referir-se aos quase dez milhões e meio de afro-descendentes que vivem na Colômbia, afirma: “Os indicadores sócio-económicos, com os quais se caracteriza a
situação dos afro-descendentes e as regiões por eles
habitadas, falam por si e mostram como óbvia a exclusão histórica e a marginalidade a que eles têm estado
submetidos. Os afro-descendentes são um dos sectores
sociais de maior vulnerabilidade no país e a quem se
nega a quase totalidade dos seus direitos económicos,
sociais e culturais. 80% da população não tem satisfeitas as suas necessidades básicas, 60% vive em situação
de pobreza crítica, os vencimentos médios ‘per capita’
são na ordem dos 500/600 USD por ano, a esperança
de vida anda pelos 55 anos, a taxa de mortalidade infantil é de 130% dos ‘nados vivos’, 70% da população
não tem acesso aos serviços públicos, o sistema nacional de educação atinge 77% no ensino básico e 36% no
secundário, as infra-estruturas de saúde e de educação

Maria sempre teve uma vida simples. Aquela que
vivia o seu quotidiano de maneira despercebida
aos olhos dos homens dá à Luz o Salvador. A humildade também lhe era característica pois ela,
sendo Rainha, apresentou-se sempre como serva
obediente.
Maria é a aurora que preconiza a vinda do Sol,
o «Sol de justiça» que nos mandou trazer à luz
aqueles que estão nas trevas. E partimos a
anunciá-Lo!
Irmãos e irmãs, assinantes, amigos e benfeitores, é
tempo de descanso e férias. Aproveitai e desfrutai
deste período para o repouso e para retemperar as
forças do corpo e do espírito. A quantos estais connosco neste itinerário missionário desejamos boas
férias para todos vós!

Novas instalações do Centro
que lhes têm sido negados há muitos anos. Olhando
para eles como ‘irmãos e iguais’, segundo o ideal franciscano, trabalhamos com os excluídos do nosso tempo nesta sociedade. Assim, temos a oportunidade de
cumprir o envio evangélico de Jesus: ‘ide e anunciai
o Evangelho a toda a criatura’, acompanhando estas
populações na conquista dos seus direitos e na sua
verdadeira inclusão social. Estes sonhos de inclusão
social tornaram-se reais para muitas crianças, jovens,
mulheres e idosos, pelo trabalho pastoral e social realizado pela Fundação Franciscana dá Amor “FFUNDAMOR”, no Município de Guapi (Colômbia). Um sonho
que se tornou realidade foi a construção comunitária
do Centro de Formação Humana João Paulo II, para
servir a população do Bairro Olímpico de Guapi. De
um pântano surgiu um lugar cheio de vida, projectado
para atender milhares de jovens, crianças, mulheres
e idosos excluídos, a quem eram negados os direitos à educação e à formação, de modo
a serem reconhecidos como pessoas e
verdadeiros cidadãos, usufruindo de um
espaço digno que os habilite para a vida
e lhes restitua as esperanças antes roubadas de construir o seu próprio futuro.
De uma palhota rudimentar surgiu, com o
esforço e o dinamismo de toda a comunidade, um grande centro, onde todos se
encontram, para cantar a vida, celebrar
a paz, aprender as primeiras letras, partilhar uma refeição e conviver em harmonia e fraternidade. Um espaço para fazer
novos amigos, consolidar as relações
humanas e fortalecer a fé em Deus. Um
lugar que se converteu em casa de todos.
Que grande milagre, não é verdade?

Frei Gabriel em Guapi

Frei Gabriel Gutiérrez Ramirez, ofm
Traduzido por: Frei Álvaro Silva, ofm

vida moral e de solidariedade. Espero
que continue a escrever pois são muito
do meu agrado.

Membro da
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Paz e Bem para todos.
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É com muita alegria que vos mando
estas poucas letras. Quando recebo o
vosso Jornal leio com muita atenção e
gosto muito de o ler, todos os meses, e
as respectivas notícias missionárias.
Aproveito também para dar os parabéns
ao Frei José Lima pelos artigos que são
uma maravilha. As suas ideias são uma
realidade. São verdadeiras lições de

Mais uma vez um obrigado e felicidades
para todos os que trabalham para o Jornal.
(A Assinante nº 026202)
SORTEIO MISSIONÁRIO
(VARATOJO – TORRES VEDRAS)
Num dos intervalos da “Festa Missionária” realizada em Varatojo no dia 30 de Maio procedeu-se à
extracção do Sorteio Missionário, saindo contemplados os seguintes números: 0008 – 0355 – 1313
– 1362 – 1372 – 2102 – 2565 - 3800 – 4031 – 4422
– 4771 – 5074 – 5261 – 6437 – 6506 – 6659
São também contemplados os números cuja terminação seja: 008; 102; 262; 362;372; 422; 437; e 565; 659
e 800
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C a p í t u l o d a s E s t e i r a s
Família Franciscana Portuguesa

No dia 10 de Junho de 2010, realizou-se o 1º Capítulo
das Esteiras da Família Franciscana Portuguesa, no
Conventinho da Arrábida, Setúbal.
A Família Franciscana Portuguesa, associação canónica
e civil, é constituída pelas três Ordens Franciscanas e por
instituições de cariz franciscano existentes em Portugal,
que nela se tenham filiado ou venham a filiar (Estatutos,
art. 2º-1). É um órgão institucional de comunhão interfranciscana, criado a 17 de Janeiro de 1978, em Assembleia
Geral dos Superiores Maiores Franciscanos, aprovada
pela Congregação dos Religiosos e Institutos Seculares
por decreto de 27 de Setembro de 1978 e reconhecida
civilmente a 22 de Janeiro de 1979.

A história da Família Franciscana Portuguesa
afunda as suas raízes nas Semanas Franciscanas, que se começaram a realizar pelos
anos 1970, nas quais se aprofundava a comum
identidade espiritual, através do estudo da espiritualidade franciscana. Em 1971, por iniciativa da Ordem Franciscana Secular, realizou-se
a primeira actividade comum aos vários ramos:
a Peregrinação Franciscana anual a Fátima.
Em 1976, as instituições franciscanas celebraram em conjunto os 750 anos da morte de S.
Francisco. Em 1977, iniciou-se a publicação da
revista interfranciscana Paz e Alegria. Paralelamente a estas acções de colaboração, nasceu o projecto de constituir a associação Família Franciscana Portuguesa (FFP), como órgão
institucional de comunhão interfranciscana.
Ao longo destes anos, foram-se multiplicando as iniciativas comuns até que, em 2010, depois de termos celebrado, como Família Franciscana, os Oitocentos Anos da
Vocação Franciscana, com vários eventos, nasceu o 1º
Capítulo das Esteiras.
Participaram mais de 150 Irmãos e Irmãs das três Ordens,
já que as Irmãs Clarissas e as Irmãs Concepcionistas de
Santa Beatriz da Silva, de vida em clausura, garantiram a
sua união espiritual, como sempre fazem.

A cooperação interfranciscana em Portugal intensificouse de maneira significativa em 1982, na celebração do
VIII Centenário do nascimento de S. Francisco.
A fundação do Centro de Franciscanismo, no final desse ano
jubilar, expressa o desenvolvimento crescente da vitalidade
da Família Franciscana Portuguesa. Porém, a aproximação
entre os vários Institutos franciscanos em Portugal e, portanto, o reconhecimento da pertença à mesma família espiritual
é anterior à criação, em 1982, deste órgão promotor e coordenador de actividades comuns.

PORQUÊ
A «sete meses» da catástrofe que assolou o Haiti, um padre haitiano fala-nos
de si, do seu passado, daqueles dias
tremendos. Vamos ouvi-lo:
«Sou Angel Dario Carrero, no início dos
anos 80 pertencia a um grupo juvenil de
Acção Católica. Juntamente com amigos
meus, organizávamos recolha de alimentos, de casa em casa, para as crianças
pobres do Haiti. Não posso esquecer a alegria daqueles momentos que me fizeram
descobrir a solidariedade fraterna, numa
época em que no Haiti imperava o terror
da ditadura. Daquele momento em diante,
a minha fé coincide com o sentido da solidariedade fraterna».
Dez anos mais arde, nos anos 90 aparecia
na cena política do Haiti um sacerdote salesiano, Jean-Bertrand Aristides, primeiro
presidente eleito democraticamente no
país mais pobre do hemisfério.
«No Haiti, então – continua Frei Angel Dario – procurei combater alguns ideais que
se insinuavam na minha geração: o culto
do dinheiro, das aparências, do possuir…
Foram momentos difíceis e eu sonhava
com algo diferente! Tinha 24 anos e tinha
fome e sede de utopia! Em 2002 trabalhei
para a Assembleia Geral da Conferência
dos Religiosos das Caraíbas. Naquela altura, o mais jovem da equipa de teólogos.
Com os meus colegas, propus-me a mim
mesmo repensar a minha fé em diálogo
crítico com a pós-modernidade. Mas no
Haiti aparecia de novo a ideia da ditadura e
do poder de poucos. A política interventiva
dos Estados Unidos, o «vampirismo» das
nações europeias, sobretudo da França,

Os Capítulos das Esteiras ou de Pentecostes, na primeira década do movimento franciscano, eram reuniões em
que se juntavam todos os frades em Santa Maria dos Anjos, por ocasião do Pentecostes. À volta do fundador, S.
Francisco de Assis, ali se reuniam os frades vindos de

“Ide e continuai a «consertar a casa» do Senhor
Jesus Cristo, a sua Igreja. Nós somos as primeiras casas que Deus quer restaurar. É isto que o
Papa, hoje como na origem, espera de vós”.
Benedictus PP. XVI

HAITÍ?
e o mesmo Aristides que no seu segundo
mandato se revelou um falido total, arremessaram o Haiti de novo no desbarato.
A esperança parecia ter sido abandonada
por todos… mas o impossível é o lugar privilegiado do aspecto religioso da vida».
A catástrofe do terramoto
Neste cenário mísero e controverso do Haiti, voltemos aos nossos dias. «A Dra. Zilda
Arns Newman – prossegue Frei Angel Dario
– participava comigo na conferência dos Religiosos das Caraíbas, em Port-au-Prince, de
12 a 15 de Janeiro de 2010. A Dra. Arns era
a irmã do ilustre cardeal brasileiro Paulo Evaristo Arns. Pediatra, foi fundadora e coordenadora da «Pastoral das Crianças» na América latina: por mais de 25 anos bateu-se pelo
programa internacional para reduzir drasticamente a mortalidade infantil, acompanhando
cerca de dois milhões de crianças ao fim de
5 anos e quase um milhão e meio de famílias pobres, conseguindo a sobrevivência de
milhares de crianças. Tinha sido convidada
para o Haiti pelos religiosos para sensibilizar
para o assunto. A 12 de Janeiro tinha feito a
sua primeira intervenção. Com um recipiente na mão, num gesto simples, mostrou que
com pouco se evitava a desidratação, principal causa da mortalidade infantil. Mais que
as suas palavras, ficaram-me em mente os
gestos das suas mãos. Ao fim de meia hora
da sua intervenção eu tinha deixei a sala. Devia encontrar-me, no lugar de nome Dalmas,
com o Senhor Franketienne, célebre poeta e
literato, autor da primeira novela em crioulo,
«Dézafi» (1975), e candidato a Prémio Nobel
da literatura. No período mais repressivo da
ditadura, do exílio propôs várias obras teatrais contra o regime.

todas as partes por onde se tinham espalhado, para partilharem a alegria de serem irmãos, para momentos fortes
de intimidade com Deus, para partilharem o que Deus
“dizia e fazia” através deles. Eram também momentos privilegiados de encontro com S. Francisco, que os animava
e instruía para viverem em fidelidade o Evangelho do jeito
que o Altíssimo lhe tinha “revelado”.
Os dias passados em tão grande intimidade com o Senhor, com S. Francisco e uns com os outros a todos animavam para irem de novo para o meio dos homens, o seu
“claustro” e, em contacto com diversas sensibilidades e
culturas, anunciarem, com a palavra e com a vida, a comum paternidade em profética fraternidade.
A Família Franciscana Portuguesa, neste 1º Capítulo das
Esteiras, acolhida pela “irmã” natureza (as plantas, o mar,
a brisa e a chuva), cantou e louvou o “altíssimo e bom Senhor”, partilhou experiências e vivências na diversidade de
carismas e culturas, saboreou a alegria da comum vocação
franciscana e deixou expresso o desejo de que esta experiência se repetisse.
Frei Daniel Teixeira, OFM

Naquele dia recebeu-me a sua mulher
Marieandré. Franketienne estava cansado,
tinha acabado de assistir a um ensaio da
sua última obra teatral com o actor protagonista. Marieandré mostrou-me algumas
telas de vários pintores. A certa altura tudo
tremeu, as paredes começaram a cair e a
morte apareceu…Um tremendo momento
de medo e solidão. Chegou a minha hora,
pensei eu. A terra naquele dia tremeu como
um animal enfurecido. Tremeu sempre,
mesmo de noite. Eu consegui salvar-me.
Com aquela experiência forte e tremenda
penso: Deus criou tudo para que dure!

No dia seguinte, Zilda Arns foi encontrada debaixo dos escombros; seu irmão, o
Cardeal Paulo Evaristo Arns, com grande dor, exclamou que teve uma morte
bela junto com o povo pobre, uma morte
com respeito, e que não precisava perder a esperança logo agora, porque Zilda estava no coração de Deus. Assim,
de modo claro e simples, falam os verdadeiros profetas. Aquela noite foi passada com muitos outros, sobre a relva
dum campo de futebol, perto dali. Estavam ali três jovens haitianos que contemplavam as estrelas entre um misto

de humor, compaixão e generoso silêncio. Quando todos pareciam dormir,
os meus pensamentos divagavam. São
as primeiras palavras e são também as
últimas desta viagem incompleta: a total desolação, o grito colectivo elevado
das entranhas remexidas. Perplexidade interminável enquanto se vai sentindo o sangue que corre, os detritos
frios, o horror do vazio. Depois um longo silêncio. Para sentir qualquer sinal
de vida? O sussurro da confidência, do
adeus? E, porém, inexplicável e sublime:
a terra continua a mover-se, acomodandose como um animal no covil,
e o povo ao ar livre não grita, não fala, mas canta em
perfeita harmonia. Já de
madrugada, em algumas
casas ouvem-se pancadas
de esperança debaixo da
espiral do caos. Inicia-se
também o êxodo sem saber para onde. Onde fica
a terra prometida? A terra
deu o sinal. A terra prometida não é um lugar: é
outra coisa. O povo haitiano sai em procura. A
terra prometida fica perto.
Cada indivíduo e cada povoação têm
a possibilidade de libertar-se, de sair
do subdesenvolvimento, do egoísmo.
O Haiti ainda hoje, na sua extrema
pobreza, nos oferece os seus braços
abertos. É chegado o momento de sair
dos «detritos» das palavras e dos entusiasmos passageiros. Procuremos
ser o novo êxodo: ser abraço. Procuremos ser terra prometida do género
humano.
Frei Massimiliano Taroni,
in Missioni Francescane
Tradução de Frei Vítor Rafael, OFM
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SANTA
Mónica era uma jovem esposa, que casara com Júlio, um
mação que ela se propunha trazer à Fé Católica, uma vez
que sabia que era uma luta que teria de travar, pelo amor
que nutria por ele. Júlio, apesar de tudo, prodigalizava à sua
esposa todos os carinhos, era meigo nos modos, doce nas
palavras, um marido de sonho. Mas a luta de o trazer à Igreja era renhida e Júlio, a cada invectiva da sua esposa para
o trazer à fé, respondia sempre com uma evasiva ou um
gracejo, até que perdeu a paciência perante a persistência
da esposa e levantou a voz:

MÓNICA

DO

LAR

– É assim que agradeces os quinze mil euros dos teus Aquele moribundo, num esforço de tanto falar, acabou por
irmãos de maçonaria?!
desmaiar e Júlio, tendo ouvido, incrédulo e boquiaberto, toda
– Mentira, tudo mentira! Só recebi dois mil euros!
aquela confissão de um mação ainda mais fanático do que
– Eram os meus! Mas naquela noite da colecta levaste ele, olhou a esposa e disse:
uma saca cheia!
– Venceste, mulher, um padre assim não me pode deixar dúvi– Cheia de moedas pretas e apenas cinco brancas que, das do quanto estava enganado. Reconheço que andei iludido
por acaso, eram de dois euros!
com esse ideal maçónico que agora abomino e expulso da mi– Eram as minhas!
nha alma e do meu coração. Farei uma retratação pública para
– Tuas também! Então, de toda a loja maçónica, tu és a reparar, quanto me for possível, os escândalos que tenho dado
única pessoa generosa e decente? Ah, desgraçado de e o mal que tenho feito contra a Igreja e Deus. E vós, padre
mim que agora vejo como andei enganado!
João, perdoai-me se achardes que o mereço, pois até fiz perigar
– Mas como foste então procurar o dinheiro de que precisavas?
a vossa vida! E a Deus, dou graças por me ter dado uma esposa
–Tive de me atirar a uma vítima, a alguém que tu dizias à que nunca desistiu de me juntar aos bem-aventurados que são
boca cheia que entesourava no seu quarto rios e rios de os fiéis à Igreja de Cristo. Querida esposa, os teus filhos terão
dinheiro ao qual só ele tinha acesso. Entrei na casa do um pai cristão e nós, unidos de alma e coração, educá-los-emos
Padre João, à procura desse dinheiro. Ele estava sen- na única doutrina verdadeira e salvadora, inclinando-os a amar
tado à mesa e espetei-lhe uma faca no peito. Ele olhou a Deus sobre todas as coisas, a amar os pobres e a venerar os
para mim com olhar paternal e caiu banhado no seu pró- sacerdotes de Cristo.
prio sangue. Fui directo a uma mesa velha, abri todas
as gavetas, depois vasculhei uma arca velha que estava Num movimento simultâneo, como se algo os impelisse,
num canto e nada. Vasculhei todos os cantos da casa à ajoelharam diante do bom do padre João e, de mãos enprocura do cobiçado tesouro que tu afirmavas ter o pobre laçadas, como no dia do seu noivado, balbuciaram, num
do padre escondido dos necessitados. Até me arrepiam pedido sentido e carregado de um futuro de esperança que
as blasfémias e imprecações que lançava contra o padre, os uniria agora numa só Fé, num só Senhor e num só Bapcontra a Igreja e contra Cristo, à medida que não ia en- tismo: “Padre, pedimos humildemente a vossa bênção!”
contrando nada, sem me preocupar com o sofrimento do
padre João, que gemia com a faca no peito. Senti depois Caros leitores do JMF, esta Mónica não foi menos santa
enorme alegria quando vi em cima de um armário, cheio que a mãe de Santo Agostinho. Esta lutou pela conversão
de marcas do bicho da madeira, um avultado maço que do seu filho, já nascido e seduzido pelas coisas do munme pareceram notas do banco, mas eram centenas de do, aquela, antes que os seus filhos nascessem, procuvales para os pobres e recibos de indigentes cuja despe- rou converter o marido, para não sofrer a desventura de
sa o padre João tinha assumido. Gritei ainda de mais rai- vir a ter filhos afastados de Deus. E como o mundo está
va e, continuando a procurar, encontrei um caderno que carente de santas mónicas!
dizia: “Meu Testamento”. Ali estava tudo explicado, ali ele
denunciaria onde estariam os milhões e até já estava a
Padre Frei José Dias de Lima OFM
orquestrar com acabar de matá-lo e dar sumiço
aos herdeiros. Mas, aquele Testamento apenas
dizia que deixava os quadros de santos que tinha na parede, algumas imagens de Jesus e
Maria e a quantia que encontrassem na gaveta da cómoda, à sua morte, para o seminário.
Corri à cómoda e encontrei um pequeno cofre,
que nem sei como escapou à minha minuciosa
revista, mas só lá estavam pouco mais de cinquenta euros. Atirei-me à vitima, apertei-lhe o
pescoço e perguntei-lhe: “Onde está o dinheiro?” Ele respondeu-me que estava no cofrezinho da cómoda e eu, apertando-o ainda com
PROGRAMA
mais violência e já com o seu sangue nas mãos
retorqui:
Dia 17 (Sexta-Feira)
– Não é essa insignificância, procuro os milhões!...
17.00h Acolhimento - Cento Paulo VI - Fátima
– Meu filho, como pudeste acreditar nos ini19.00h EUCARISTIA - Cento Paulo VI - Sala Bom Pastor
migos da religião católica? Olha à tua volta, vê
20.00h Jantar
esta minha casa a cair, sem luxos. Tudo o que
21.30h Dinamismo e vitalidade da Igreja nas Primeiras Covês é o que tenho e se te parece ter valor vai
muni
e vende!
dades (Lc e Act)
D. António Couto - Presidente da Comissão Episcopal
Apercebi-me então do erro que cometi e quis
Missões
vingar a ofensa ao sacerdote matando-me
ali, diante dele. Agarrei no punhal ainda com
Dia 18 (Sábado)
o sangue da minha vítima, para acabar comigo, mas o bom do sacerdote, apesar da sua
09.00h Oração da manhã
perda de sangue, levantou-se com uma força
09.30h O Espírito Santo, protagonista da Missão (RM, Cap.
prodigiosa e, contendo a minha mão, disse:
III)
– Não, meu filho, não! Não queiras levantar
Tony Neves, CSSp - Dir. Dioc. das OMP de Lisboa
a mão contra ti próprio cometendo crime tão
11.00h Painel: Como estimular o espírito missionário no
horrendo, que não dá lugar ao perdão de
Clero
Deus.
Diocesano? - Vários convidados
13.00h Almoço
Tomei então nos braços o sacerdote, levei15.00h A dimensão missionária no ministério sacerdotal
o ao seu leito e, como eu tinha umas luzes
António Almiro Mendes - Dir. Dioc. das OMP do Porto
do meu curso de cirurgia, que não acabei,
17.00h Painel: Missão e luta contra a pobreza e exclusão
sondei a ferida que não era perigosa nem
Vários convidados
profunda e que não oferecia mais gravidade
19.00h EUCARISTIA
que a idade do paciente e o sangue perdido.
20.00h Jantar
Deus ajudou-me, e fiquei junto dele duran21.00h Convívio missionário
te oito dias até que recuperou, ficando entre
nós o ocorrido.
Dia 19 (Domingo)

JORNADAS

– Lamento ver-me forçado a esta explicação, que eu já não
consigo evitar: estás a perseguir-me de tal forma, que já começo a exasperar-me e até nos poderá separar e tornar-nos odiosos um ao outro. Sabe de uma vez por todas que, assim como
respeito as tuas crenças, ainda que me pareçam absurdas,
quero que também respeites as minhas. Pertenço à Maçonaria
e estou, por isso mesmo, em guerra aberta com a Igreja e o
Papa. Sabias disso antes de casar comigo, mas meteu-se-te
na cabeça que me mudarias. O que acabo de te dizer não é
para impedir que continues naquilo em que acreditas, já te disse que podes ser católica, apostólica e romana à tua vontade.
Prova-me que algum desses padres católicos, como esse tal
padre João, é homem de caridade e não anda a viver apenas
à custa dos fiéis, porque tem rios e rios de dinheiro, e eu mudo
para a tua religião. Aliás, desconfio que ainda não nos nasceu
um filho, porque estás a aprontar alguma.
Na verdade, o que Mónica tinha aprontado era a conversão do marido, e pedira a Deus que não permitisse que
tivessem filhos sem o converter primeiro, de modo a que
os seus filhos fossem depois educados na Fé Católica
por um pai católico. Passados dois anos, Mónica vinha
do Apostolado da Oração e, ao entrar em casa, o marido
fez-lhe um estranho pedido:
– Mulher, vou levar dois mil euros para valer ao Eugénio,
um bom mação que contraiu uma dívida de quinze mil.
Antes que perguntes porquê dois mil, é porque outros da
nossa loja maçónica vão contribuir até fazer aquela quantia. Nas aflições nós, os maçónicos, damos as mãos, somos solidários, não somos como vós, papistas cristãos.
Ah, tenho aqui no bolso, deixa ver, mais cinco moedas de
dois euros que vou juntar a estas notas!
Cinco semanas depois, Mónica pediu ao marido que a
acompanhasse:
– Júlio, vem comigo, preciso que me acompanhes, tenho
de visitar um enfermo!
– Bem, outros enfermos foste visitar, excepção que aprecio nessa tua religião, mas porque me convidas agora?!
Que terás na manga, que tu não dás ponto sem nó!
Chegados à casa do doente, um padre abriu a porta, era
o padre João, que tinha sido chamado para o confessar e
sacramentar, e convidou-os a entrar. Júlio ficou estarrecido, ao ver que o doente era o seu irmão de maçonaria e
nada agradado de ver ali o padre João.
– João, sou eu, o teu irmão da nossa querida loja maçónica
para onde te trouxe. Fica tranquilo que não deixarei que o
padre te incomode com rezas nesta hora da tua morte.
– Cala-te – disse o doente, num esforço titânico – vós os
mações sois todos hipócritas.

MISSIONÁRIAS 2010

E um mês depois, veio esta doença que me
tira a vida do corpo mas, felizmente, já tarde
para me arrancar a vida da alma que este
pobre e bom sacerdote, que me acabou de
sacramentar, conquistou para Cristo, a quem
tanto persegui na sua Igreja e nos seus sacerdotes, mas que agora amo com todas as
forças do meu ser, no meio da amargura de
ter desperdiçado a minha vida longe d`Ele”.

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



Agosto/Setembro - 2010

PEREGRINOS DA U.M.F. POR TERRAS DA TURQUIA
Entre 15 e 22 de Julho, amigos e colaboradores da U.M.F., num total de 48 peregrinos, andaram por terras da Turquia,
onde puderam, durante alguns dias, viver no cruzamento de civilizações, em
locais decisivos para a expansão do
Cristianismo e, sobretudo beber em algumas das primitivas fontes da Fé.
Do programa previamente delineado, só
não foi cumprido o que
imponderáveis impossíveis de acautelar determinaram. Chegando
com várias horas de
atraso a Izmir, perdemos a prevista visita panorâmica a esta cidade,
ficando apenas com as
imagens nocturnas que
o percurso de autocarro
desde o aeroporto até
ao hotel permitiu colher.
Mas fomos recebidos,
logo à chegada, pelo
sorriso afável e palavras
simpáticas, em bom
português, da Ceren, a
guia local que nos iria
conduzir no seu país
durante todo o tempo
que aí permanecemos e
que, pela sua eficiência,
pelo seu ser e pelo seu
saber, em muito contribuiu para a plena realização dos objectivos da
viagem.
E a nossa incursão pacífica de peregrinos e
turistas cristãos em território quase exclusivo
de muçulmanos (1% de cristãos, maioritariamente ortodoxos) começou efectivamente em Éfeso, em cujas ruínas pudemos contactar com a civilização romana e
conhecer e sentir como seria a cidade no
tempo em que aqui surgiu uma das primeiras comunidades cristãs, (a primeira das
sete Igrejas mencionadas no Apocalipse
de S. João), fundada por S. Paulo na sua
terceira viagem missionária (Act. 19) e
onde se realizaram dois Concílios da Igreja primitiva (em 431 e 449).

de olhar pela mãe de Jesus, para aqui terá
viajado com Maria.
A estes seguiram-se outros contactos com
os primórdios da cristandade. Em Konya,
antiga Icónio fundada pelos romanos no
séc.II a.C., na Igreja de S. Paulo, evocámos este apóstolo, que aqui esteve para
evangelizar, acompanhado de Barnabé,

mas donde tiveram ambos de fugir ao terem conhecimento de um movimento para
os apedrejar. Nesta cidade, actualmente a
segunda mais importante da Anatólia Central, com um património histórico representativo da arquitectura primitiva turcoislâmica, visitámos o museu de Mevlana,
onde se encontra o mausoléu deste monge islâmico, fundador da seita dervixe Mevlevi, mais conhecida como dervixes “rodopiantes”. Mevlana, que viveu na Konia
seljúcida, onde terá morrido em 1273, de-

Vista geral de Antioquia
Ali bem perto, a casa onde Nossa Senhora terá vivido os últimos anos da sua vida
foi também para nós ponto de paragem e
momento de celebração litúrgica. Visitado
por Paulo VI e João Paulo II, este importante Santuário Mariano é venerado não
só por cristãos, para quem Maria é mãe de
Deus, mas também por muçulmanos, que
a vêem como mãe de um profeta importante. E nós estivemos lá e descemos a colina verdejante, convidados a imbuir-nos da
unção do espaço. A estas paragens está
também associado João, “o discípulo que
Jesus amava” e que, fiel à sua promessa

senvolveu uma filosofia de união espiritual
e de amor universal, sendo considerado
um dos maiores místicos do mundo islâmico. Valores espirituais também defendidos e postos em prática por S. Francisco
de Assis, que viveu aproximadamente na
mesma época (1182-1226) num contexto
histórico e geográfico muito diverso, como
chamou a atenção Frei Marques Castro.
Os nossos passos viriam a cruzar-se de
novo com Paulo em Tarso, sua cidade natal, com a visita à casa e ao poço que a
tradição local associa a S. Paulo, ainda

que sem rigor histórico. Como quer que
seja, remontando ao período romano, o
poço e as ruínas, postas a descoberto ali
ao lado, proporcionaram-nos uma ligação
palpável com a cidade no tempo de Paulo, aproximando-nos temporalmente do
apóstolo. Aqui voltou, já depois da revelação e chamamento de Damasco, e foi
aqui que Barnabé o encontrou, levando-

o para Antioquia. Esta viria a tornar-se a
“igreja-mãe” de Paulo, donde partiu nas
suas três viagens missionárias e onde os
seguidores de Cristo foram pela primeira
vez designados por “cristãos”.
Por isso, para Antioquia (actual Antakia)
se dirigiram também os nossos passos e
recuámoss de novo às origens, pela evocação dos apóstolos que aqui passaram e
permaneceram e também pela nossa presença real na Gruta de S. Pedro, onde foram celebradas as suas primeiras missas
e que ainda hoje funciona como Igreja.
Merece referência a nossa missa de Domingo celebrada nesta cidade, num ambiente semelhante ao dos primeiros cristãos – uma casa transformada em lugar
de culto. Esta, com a particularidade de
ser partilhada por cristãos católicos e ortodoxos, que também desenvolvem trabalho
conjunto na “Caritas”, num verdadeiro espírito ecuménico posto em prática.
Ao longo dos séculos, Antioquia foi verdadeiramente uma cidade de cruzamento de
civilizações e ainda hoje aqui vivem turcos
muçulmanos, sunitas e alivitas; cristãos
católicos e ortodoxos; judeus; árabes sunitas e shiitas. E com a visita ao Museu
de Arqueologia e à sua bela colecção de
mosaicos, viajámos de novo até ao Império romano.
Mas entretanto, na Capadócia, mais especificamente no Vale de Goreme, sentimo-nos também próximos dos primeiros cristãos, que aqui se refugiaram das
perseguições dos romanos, construindo
cidades subterrâneas e também igrejas e
mosteiros, cujas paredes e tectos ostentam hoje frescos e pinturas bíblicas dos
séculos X e XI. Esta região serviu-lhes
também de refúgio contra os ataques dos

Árabes, entre os séculos VII e XII, época a
que também pudemos recuar com a visita
à cidade subterrânea de Kaymakli e à fortaleza natural de Uchisar.
Em Istambul (antiga Bizâncio e depois
Constantinopla), já não a capital política
da Turquia mas ainda capital cultural e a
maior cidade em número de habitantes,
com uma posição estratégica única no mundo, entre a
Ásia e a Europa, as nossas
visitas puseram-nos mais
uma vez no cruzamento
de civilizações e culturas.
Basta lembrar Santa Sofia,
obra-prima da arquitectura
bizantina, de grande riqueza artística, com o seu interior decorado com mosaicos e colunas de mármore,
inicialmente basílica cristã
construída pelo Imperador
Justiniano entre 532 e 537
d.C. para ser a Catedral
de Constantinopla, convertida em mesquita em
1453 com a conquista da
cidade pelos turcos, secularizada e transformada
em museu em 1965 por
ordem de Ataturk. Logo em
frente, a Mesquita Azul ou
do Sultão Ahmet, em estilo
clássico otomano e a única
no mundo com seis minaretes, fruto justamente da
vontade daquele sultão,
que em 1606 quis construir
uma mesquita maior que
Santa Sofia. E à margem
dos grandes monumentos,
vimos de passagem um
minarete ao lado de uma
igreja cristã e de uma sinagoga judaica,
numa coexistência pacífica de diferentes
credos religiosos.
Com a visita ao Palácio Museu de Topkapi, residência dos sultões otomanos nos
séculos XV e XVI, contactámos de perto
com mais alguns aspectos da civilização
turca. Mas também encontrámos mais traços da nossa identidade cristã em duas
outras igrejas: a de Santo António, aberta
ao culto, e a de S. Salvador de Chora, com
os seus magníficos frescos e mosaicos do
século XIV, representando cenas da iconografia cristã que, tal como em Santa
Sofia, foram cobertos quando a igreja foi
transformada em mesquita (o Islão não
admite imagens).
Do ponto de vista turístico, o ponto alto em
Istambul foi o passeio de barco no Bósforo, que encheu os olhos e aquela parte
da alma que ainda não tinha sido preenchida pelas outras belezas naturais únicas
já vistas, com destaque para Pamukkale
e a Capadócia. E se não retivemos todas
as explicações e informações que a Ceren
nos foi fornecendo sobre o que íamos vendo, a história, a geografia e os costumes
do seu país, uma boa parte terá ficado e,
seguramente, entendemos melhor o que
nos foi dado contemplar.
Ao cabo dos oito dias de viagem, saímos
todos mais ricos em espiritualidade, humanidade, conhecimento dos outros e do
mundo, e bem podemos dar graças por
tudo o que de bom pudemos ver, sentir,
conhecer, viver, incluindo aqueles dois
exemplos de verdadeira missão cristã de
quem nos recebeu em Konya e em Antioquia para as celebrações litúrgicas.
Celme Pedreiro
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OS SACRAMENTOS SÃO PARA OS VIVOS
(Em louvor do Sacerdote X)

Caros leitores: com a publicação deste exemplo neste Jornal, encerro os artigos «Em Louvor do Sacerdote» fazendo a exaltação, como tinha prometido, desses homens nobres que se colocaram totalmente ao
serviço do seu ministério sacerdotal e missionário,
que foram recordados, de forma particular, no Ano
Sacerdotal que acabamos de viver e que encerrou em
Junho de 2010.
Às quatro da madrugada tocou o meu telemóvel. Do outro lado, uma voz embargada pedia
a minha presença sacerdotal em casa de um
doente.
– Sr. Padre, desculpe o abuso, ainda bem que
tinha o seu telemóvel ligado, venha depressa,
o meu marido precisa dos últimos sacramentos
com urgência!
Não perdendo tempo, apesar de serem quatro
da manhã, levantei-me à pressa e, levando o
necessário, fui imediatamente a casa do doente, que não ficava longe da residência. Uma senhora introduziu-me num quarto semi-escuro,
onde se encontrava um homem deitado sobre o
leito, barbeado, penteado e de fato preto, com
as mãos em prece e olhos fechados. Colocando
a mão sobre a testa do homem, e tentando falar
com ele, retorqui, espantado:
– Minha senhora, este homem já está morto!
Porque não mo disse logo?
– Sim, faleceu às duas da manhã, mas só chamei agora
o Sr. padre, porque estivemos a prepará-lo e a colocar o
quarto digno de receber as pessoas que vêm trazer os
pêsames.
E porque não me avisaram antes de ele morrer? Para que
me chamaram afinal?!
– Sr. Padre – exclamou aquela senhora, colocando as
mãos sobre o peito – a presença de Vossa Reverendíssima ter-lhe-ia antecipado a morte! Se ele visse o
Sr. Padre, e ainda mais com essa mezinha que lhe ia
passar na testa e nas mãos, nem imagino como se assustaria! Agora, como já não faz diferença, chamámos
o Sr. Padre para cumprir o seu dever.

– O meu dever?! Mas é possível?! Os sacramentos são
para os vivos, minha senhora! Isto que trago na mão não
é bruxaria é o óleo dos enfermos!
– Mas Vossa Reverendíssima bem vê, nós somos muito
religiosos, e pedimos-lhe a fineza de fazer aqui aquelas
bênçãos, dizer aquelas orações e aplicar essa mezinha
do costume para estes casos, esse tal óleo dos enfermos... Ai meu Deus!... Queremos salvar-lhe a alma!

Enquanto me retirava, ainda ouvi a senhora lamentar-se,
indignada pela minha recusa.
– Enfim, fizemos tudo quanto estava ao nosso alcance!
Eu preciso lá de conforto! Quem precisa é o meu marido, coitado! Somos católicos, sim senhor, mas também somos humanos … pobre do meu marido!...Querer fazê-lo passar por um terror daqueles, se visse o
padre a chegar com a mezinha na mão, ao partir deste
mundo! Não faltava mais nada! Ora isto! Até parece que a gente perde a fé.
No dia seguinte, junto ao cadáver, muitas flores,
muitos soluços, muitas saudades. E era tudo sincero, profundamente sincero. Mas nos jornais e nos
convites que anunciavam a morte daquele homem
é que não havia sinceridade nenhuma, apenas palavras de circunstância para inglês ver: “Foi Deus
servido chamar à sua presença Carmindo da Silva,
(nome fictício) ontem falecido no seio da Igreja e
confortado com os santos sacramentos. Requiescat in pace”
Que sacramentos? Afinal, quando lá chegou o padre, já estava morto. Nem confissão, nem comunhão, nem unção. Que conforto foi aquele?!...

Sinceramente, fiquei indignado com a comédia de que
me tentaram fazer comparsa, por ignorância ou não, sobre o verdadeiro sentido do sacramento dos enfermos e,
confortada a viúva com algumas palavras, que o conforto
do defunto estava feito, tomei o caminho da porta.
– Aonde vai, Sr. Padre?
– Vou para casa e vou deitar-me. São quatro e meia da
manhã e preciso descansar.
– Mas, Vossa Reverendíssima não nos vai fazer a desfeita!...
– Minha senhora, a sua dor é grande nesta hora; eu sinto-o no coração, e tentei confortá-la, afinal trata-se do seu marido. Mas acredite que aqui não faço nada, a não ser apresentar-lhe os meus
pêsames, embora não tenha deixado de fazer algumas orações.

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.

Que S. José, advogado da Boa Morte, e a
Mãe de Jesus, Senhora da Dormição, ao
chegar nossa última hora, não nos deixem
partir deste mundo sem a presença do sacerdote
que, como disse o Santo Cura D’Ars, é ele que
nos abre as portas da Vida Eterna pelo caminho
dos sacramentos.
Que com estes artigos publicados nos últimos Jornais nos ajude a entender o valor deste ministério
e os sacerdotes nos ajudem a entender o verdadeiro significado dos sacramentos. Senhor, mandai-nos muitas e santas vocações, sacerdotais,
missionárias e religiosas.
Frei José Dias de Lima OFM

NOTÍCIAS DAS PROCURADORIAS
No passado mês de Junho, nos
dias 26 e 27, a Procuradoria Local da UMF de Coimbra realizou
um fim-de-semana de Jornadas
de Animação Missionária.
Com o espaço litúrgico decorado com elementos missionários
e com a presença do Frei Vítor
Rafael, Procurador Nacional da
União Missionária Franciscana,
e de alguns missionários leigos
franciscanos, em todas as missas daquele fim-de-semana se
fez pregação missionária, dando a conhecer o trabalho que
os missionários franciscanos
estão a realizar em todo o mundo, em pleno século XXI.

Foi também uma oportunidade
para colocar já à disposição
dos muitos cristãos católicos
que vêm à nossa igreja e aqui
vivem a sua fé, os calendários
e as agendas para 2011, bem
como outros materiais.
Fica aqui uma palavra de agradecimento a quantos passaram
pela nossa igreja, ouviram os
testemunhos
missionários,
adquiriram os materiais para
2011 e ajudaram o trabalho
missionário da Ordem dos Frades Menores.
Frei Álvaro Silva, ofm
Procurador local da UMF em Coimbra

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

Venda Missionária
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A VISITA TRIUNFANTE DO PAPA
A retumbância da
última visita do
Papa a Portugal
perdurará pelos
tempos fora. Jamais se viu uma
viagem do Papa
ou de outras personalidades
a
Portugal que levantasse
tanto
interesse
entre
as pessoas. As
Mário Carapinha
pessoas amontoavam-se, como jamais se viu, para assistirem às cerimónias papais, para introduzirem nas suas mentes o espírito verdadeiro
da prática da rectidão das intenções e
franqueza da sua fé. As pessoas assumiram melhor os valores da prática cristã.
É assim que se consegue a misericórdia
de Deus. Os pecados são como grãos de
areia maléficos que se introduzem na nossa mente. Para construirmos a civilização
do amor e da solidariedade humana, todos
temos de saber que fazemos parte do corpo de Cristo, para lutarmos todos pelo bem
comum. Temos de livrar-nos de todos os
espíritos malignos, que nos querem afastar dos caminhos do bem. Os cristãos têm
de dar o exemplo, investindo e proclamando os valores da caridade que todos devemos praticar.
O Papa demonstrou a sua capacidade mobilizadora dos católicos e que a fé está bem
incutida na mente de muitos portugueses.
Foi um impressionante testemunho que
convém ser revigorado. A visita excedeu
largamente as melhores expectativas. A
ponto de, ao despedir-se, o Papa, emocionado com tudo o que presenciou em Portugal, ter mostrado a sua saudade por Nossa
Senhora de Fátima. Para o Papa, rezar o
terço é reviver e participar na vida de Cristo, com sua Mãe. Demonstrou a preocupação de conciliação entre a tradição e o
presente. Reforçou a ideia de que a Igreja
está pronta a dialogar com as diversas culturas e religiões. Para isso, é conveniente os católicos dialogarem com os crentes

de outras religiões, com os ateus e os agnósticos. Lembrou que a Igreja é chamada a enfrentar novos desafios e a procurar
construir a convivência pacífica entre os
povos. Exortou os fiéis a irem para a rua
onde decorre a vida, e mostrou-se empenhado em conciliar a razão e a fé. Com
esses diálogos se prepararão os tempos
de paz, felicidade e inexistência de pobreza. No nosso tempo, há uma preocupação
de absolutizar o presente, quando há que
reflectir sobre a dignidade das pessoas.
“Proclamar a Verdade é um serviço que a
Igreja presta às pessoas e desperta nos
jovens e adultos a alegria de sermos cristãos” – disse Bento XVI.
O Papa anunciou o urgente empenhamento
dos cristãos na defesa dos direitos humanos. Perante os enormes problemas que
afligem a sociedade, a Igreja, no desempenho da sua missão sagrada, está pronta a
dialogar com culturas e religiões diversas,
assim se construindo a convivência da irmandade humana. Eis alguns benefícios
que se retêm da visita do Papa. A Igreja só
pode ser expansiva no espírito. É preciso
repensar uma pastoral voltada para os novos desafios que a mudança civilizacional
anuncia. Vamos a ver se o Espírito Santo cria uma nova primavera, de que já se
sentem anúncios com a estadia do Papa
em Portugal. Reza-se pelo mundo inteiro
pedindo que o futuro traga uma mais forte
fraternidade e solidariedade humanas.
É de destacar a excelente organização
da estadia do Papa e o empenho dos católicos, da Igreja e das Instituições Oficiais, que fizeram desta visita um grande
sucesso. A presença enorme de pessoas
nas sessões com o Papa justificou a enorme força da sua fé. E o Papa quer que
as pessoas sejam com ele testemunhas
da ressurreição de Cristo. A ressonância
das suas benditas palavras na sua visita
a Portugal repercutir-se-á pelos tempos
fora. Foi um desafio enorme a tentar abrir
as portas a um novo ciclo da vida humana,
de paz entre os homens e de erradicação
da pobreza na terra.

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS

LEIGOS MISSIONÁRIOS PARA TIMOR E GUINÉ-BISSAU

À Redacção do Nosso Jornal chegaram dois pedidos de
confrades nossos que trabalham nas missões:
De Timor-Leste vem o pedido de 2 professores ou professoras de português para ficarem 6 meses.
Para Guiné-Bissau um professou ou professora do Magistério Primário ou da Escola Superior de Educação, para
dar formação aos professores da escola franciscana de
Bissau. Aqui pode ser durante um mês (nas férias).
Os Leigos voluntários podem ligar para a nossa Redacção
e falar com Frei Vítor Rafael, pelo telefone 244 839 904.

NA CASA DO PAI
No dia 07 de Junho de 2010, no
Hospital Pulido Valente, em Lisboa, faleceu Frei Joaquim Gonçalves Lourenço, Sacerdote Franciscano, com 72 anos de idade,
55 de profissão religiosa e 48 de
sacerdócio.

As exéquias fúnebres celebraram-se
no dia 09 de Junho, pelas 14:30 h.,
na igreja do Convento da Imaculada Conceição, no Largo da Luz em
Lisboa.

Resumo Biográfico:

Frei Joaquim Gonçalves Lourenço,
nasceu a 13 de Fevereiro de 1938
na Freixianda, concelho de Ourém,
distrito de Santarém, diocese de
Leiria-Fátima, filho de Manuel Lourenço e Júlia de Jesus. No Colégio
Seráfico de Montariol (Braga) fez os
estudos em Humanidades, findos os
quais vestiu o burel franciscano, a
14 de Agosto de 1953. Professou de
votos simples na Ordem dos Frades
Menores a 15 de Agosto de 1954, e
de votos solenes a 14 de Fevereiro

de 1959. Foi ordenado sacerdote a
16 de Julho de 1961.
Concluído o seu curriculum formativo, serviu o Colégio de Montariol
(Braga) como Professor e VicePrefeito de 1961 a 1966. Em 1967
foi Mestre de Coro no Convento de
Santo António de Varatojo (Torres
Vedras), até que foi como missionário para Moçambique em Outubro
desse mesmo ano.
Colocado no Seminário de Amatongas, foi Professor até 1971. A seguir,
acumulou as tarefas de Professor, no
Seminário de Vila Pery (Chimoio), e
de Coadjutor da Paróquia. Em 1975,
devido à saída dos Padres Brancos,
passou a dar assistência à Missão
da Gorongosa, situada em plena
zona de guerra, a 150 quilómetros
de distância. Para lá se deslocava todos os fins-de-semana. Neste
serviço, a 15 de Novembro de 1975,
perto do Dondo, teve um gravíssimo
acidente de viação, de que resultou
o seu retorno definitivo a Portugal a
25 de Junho de 1976.
Regressado a Portugal, integrou a
Fraternidade do Convento da Imaculada Conceição, em Lisboa, dedicandose, de alma e coração, ao Externato
da Luz, onde foi Professor e ViceDirector, para além das actividades
pastorais, principalmente nas Paróquias de São Lourenço, em Carnide,
e da Sagrada Família, na Pontinha,
até que deu entrada na Enfermaria
Provincial, em Lisboa, por razões de
saúde.
Secretaria da Província OFM

Como pode colaborar com o trabalho dos Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária
Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos»,
que pode ser oferecida de uma só vez ou em
prestações.
• Enviando esmolas de intenções de missas para
serem celebradas nas missões. A celebração da
Santa Missa nas missões ajuda à subsistência
dos missionários.
• Ser assinante do “Missões Franciscanas“ é também um modo de colaborar na difusão do espírito
missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

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.
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Acção missionária dos primeiros cristãos III
As sementes do Verbo
Entre os anos 70 e 135, aproximadamente, consumou-se
a passagem do anúncio dentro dos limites do judaísmo
para a missão a todo o mundo então conhecido. Esse
mundo coincide com a geografia e cultura greco-romana,
que garantiu aos missionários cristãos uma série de condições favoráveis: uma mentalidade universalista; uma
língua comum; vias de comunicação que ligavam as principais cidades e portos do Império e facilitavam a circulação de pessoas; por fim, uma grande sede e curiosidade
de doutrinas religiosas e filosóficas novas.

Os discípulos de Cristo, seguindo o exemplo de Paulo e
seus companheiros, aproveitaram bem estas condições
e meios de comunicação favoráveis, para depressa fazer chegar a Boa Nova às principais cidades do Império.
Assim se compreende que a religião cristã tenha nascido
e se tenha expandido como um movimento urbano e costeiro, pois era nos aglomerados urbanos e portos que se
encontrava gente em quantidade e com mentalidade para
acolher a novidade da “Boa Nova”.
Durante o século segundo da nossa era o cristianismo
enfrentou pela primeira vez, de forma consistente e fundamentada, o anúncio do Evangelho entre os povos de
cultura greco-romana, adoptando ora a via do confronto
ora a metodologia do diálogo com essa cultura. O discurso no Areópago ateniense, que Lucas (Act 17,21-31)
coloca na boca de Paulo, inaugura essa via do diálogo
entre a fé cristã e a tradição cultural grega. O Apóstolo
reconhece o profundo sentimento religioso dos seus ouvintes e, embora deixe entender que esta religiosidade
era ainda imperfeita, sabe que era já uma procura sincera. A estes pagãos de cultura grega, Paulo anuncia que
o “deus desconhecido” de que eles falam é o Deus Criador, que “não habita em templos feitos por mão humana”. Neste esforço de persuadir os seus interlocutores, o
Apóstolo cita mesmo o poeta estóico Arato (ipsius enim
et genus sumus, 17,28). Estava assim inaugurada uma
metodologia de anúncio que marcará a missão da Igreja
no encontro e confronto com outros povos e culturas.

que os gregos procuram” (1Cor 1,22), à “filosofia pregada
por nós que não é deste mundo” (1Cor 2,6). De qualquer
modo, o facto de Paulo ver na “filosofia deste mundo uma
loucura diante de Deus” (1Cor 3,18), não significava uma
condenação em bloco dos valores e das verdades seculares. Como recorda S. João Crisóstomo, a crítica de Paulo
é sobretudo contra a “arte da palavra” tão apreciada pelos
habitantes de Corinto (Sobre o sacerdócio, IV,5). O que
Paulo e os pregadores cristãos condenam são os excessos da “dialéctica” que caracteriza a “segunda sofística”,
que fizera da loquacidade
uma arte pela arte. Os primeiros catequistas e missionários, em contrapartida,
sabem que o anúncio da
Boa Nova não é uma questão de palavreado ou muito
ruído publicitário, mas de se
fazerem portadores e ecos
da única Palavra que deve
ressoar nos corações porque, desde há muito, já aí
se encontra em semente.
Esta convicção será defendida e propagada sobretudo pela nova geração de
pensadores, missionários
e catequistas do século II,
que habitualmente chamamos “apologistas”, por defenderem e anunciarem o
Evangelho aos pagãos com argumentos da fé e da razão.
S. Justino, um dos mais ilustres catequistas e missionários desta primeira hora, ensinava que, pelo facto de ser
criatura de Deus, em todo o homem se encontram “sementes do Verbo” e, por isso, “em todos parecem existir
sementes de verdade”. Este cristão leigo, que antes de
se converter frequentara as principais escolas de filosofia
do tempo, estava convicto de que todos os homens que
se deixaram conduzir pela razão e pela verdade foram
homens justos, e não receia mesmo de os considerar
“cristãos”, não obstante não terem conhecido Cristo. Tal

Sabemos, é verdade, que o Apóstolo das Gentes não foi
muito bem sucedido, sobretudo quando introduziu o tema
“fracturante” da ressurreição de Cristo. O insucesso de
Paulo parece ter marcado o trabalho missionário das gerações seguintes. O próprio Apóstolo parece ter corrigido este seu optimismo pastoral, quando opõe a “filosofia

convicção não isenta os cristãos do dever de anunciar
Cristo como “Verbo total” e plenitude da Verdade, pois,
como repete Justino, “uma coisa é ter as sementes do
Verbo outra coisa é viver na plenitude do Verbo”.
Tal distinção explica a necessidade da missão, mas obriga
também a uma atitude de respeito e diálogo com os povos e culturas às quais o Evangelho é anunciado, já que
o ser humano, como criatura e imagem de Deus, nunca é
“tábua rasa” ou um puro “pagão” ou “infiel”. Tal atitude de
respeito e diálogo, ou o que nós chamamos “inculturação
do Evangelho”, não significa concordismo ou evitar o confronto com as culturas e as mentalidades dominantes, já
que, por um lado - é ainda S. Justino que o diz - a razão
ou verdade sem Cristo é sempre parcial e, por isso, falível;
e por outro, nem sempre os povos e os homens se regem
pela tal Razão ou Verdade que, de forma seminal, habita
no coração do género humano sob a forma de valores e
leis naturais. Foi por isso que Sócrates acabou condenado
como Cristo: ambos homens justos e guiados pela Verdade. Simplesmente, o primeiro era um amante da verdade, enquanto Cristo é a Verdade. Sócrates morreu pela
verdade, mas ninguém morreu por Sócrates ou pela sua
filosofia, enquanto Cristo testemunhou com a sua morte
e ressurreição que a verdade vence a morte e, por isso,
muitos continuaram a anunciá-lo a morrer por Ele.
É o que, já no distante século II, o primeiro filósofo cristão, S. Justino, nos confirma quando sentencia que «em
Sócrates ninguém acreditou até ao ponto de morrer pela
sua doutrina; pelo contrário, em Cristo, que em parte tinha sido conhecido por Sócrates – de facto Ele é o Verbo
que estava e está presente em todos – acreditaram muitos, não apenas filósofos e homens cultos, mas também
artesãos e pessoas totalmente ignorantes, que souberam
desprezar a opinião dos outros, o medo e a morte». Coerente com estas palavras e com a missão que assumira, Justino morreu mártir por volta do ano 167. O sangue
deste e de outros mártires irá regar as sementes do Verbo para que desta brotem novos cristãos. Assim se vai
escrevendo a história da missão.
Fr. Isidro Lamelas, OFM

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.

Caros Leitores:
As minhas saudações fraternas de Paz e Bem.
Neste mês de Agosto, de 26 a 30, como já foi noticiado, vamos realizar o nosso Retiro nacional da UMF. Teremos mais
uma vez a oportunidade de nos enriquecermos espiritualmente em Fátima e de receber informações sobre o trabalho
missionário. No próximo número de Outubro iremos dar notícias sobre o retiro.
Durante o mês de Agosto, estão a fazer a sua experiência missionária em Moçambique seis leigos. Tenhamos presente
esta intenção missionária. Num espaço deste jornal noticiámos a necessidade de leigos voluntários para Timor e Guiné-Bissau, numa área específica de ensino. Ficamos à espera de ressonâncias…
Este número do Jornal é referente a Agosto e Setembro, como é habitual. Assim, voltamos a encontrar-nos neste espaço depois das férias de Setembro. Até Outubro, se Deus quiser. Paz e Bem!
Frei Vítor Rafael, OFM

