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RET I R O A NUAL
D A U . M .F.
No passado mês de Agosto, a
União Missionária Franciscana
promoveu para os Zeladores
Associados benfeitores e amigos das missões em geral, o
retiro anual em Fátima, na Casa
de Retiros de Nossa Senhora
do Carmo.
O Retiro decorreu de 26 a 30 e contou com setenta e seis participantes,
número superior ao ano passado.
Entre os oradores esteve o Frei
Álvaro Silva, que nos falou da
necessidade da Oração para o
anúncio do Evangelho.
Esteve também o Frei Francisco
Marques Júnior, que abordou o papel dos leigos na missão «ad gentes» bem como a necessidade de
termos missionários santos que, seguindo o ensinamento de Jesus, se
dão de alma e coração ao serviço
das missões.

Grupo participantes no Retiro da União Missionária Franciscana em Fátima

No domingo, dia 29, o Frei José
Dias de Lima falou sobre as mensagens do Santo Padre na sua visita
a Portugal, acentuando a dimensão
missionária da sua visita.
Fez parte do programa ainda a Viasacra aos Valinhos, um momento de adoração, celebração
penitencial, a Eucaristia diária e 3 momentos missionários
que mostraram a realidade missionária levada a cabo por
leigos franciscanos nas suas experiências missionárias.

NESTE MÊS DE OUTUBRO
LEMBRE-SE DOS TRABALHAM PARA AS MISSÕES:

Os participantes usufruíram ainda do ambiente espiritual
do Santuário de Fátima e de algumas celebrações, como o
terço e a procissão de velas, procissão do Santíssimo Sacramento, a Missa Dominical no altar do Recinto e outros
momentos que cada um procurou aproveitar.

COM

OUTUBRO MISSIONÁRIO 2010

(Itinerário de vida e de missão para as comunidades cristãs)

O retiro encerrou na segunda-feira, dia 30. Depois do almoço cada um seguiu para sua casa e era patente um sentimento de satisfação espiritual nos rostos dos participantes.

REZE
E
PARTILHE COM ELES

No próximo ano, 2011, está de novo reservada hospedagem no Santuário de Fátima para os dias 25 a 29 de Agosto. A todos Paz e Bem e Deus vos abençoe.
MF
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EDITORIAL

CONVENTO DE VARATOJO
FRANCISCANOS EM FESTA

JORNADAS MISSIONÁRIAS 2010
Marcados pelo dinamismo do Ano Sacerdotal, a recente visita do Papa Bento XVI a Portugal e pela publicação da Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa “Para
um rosto missionário da Igreja em Portugal”, reuniram-se em Fátima, entre os dias 17
a 19 Setembro, aproximadamente 450 pessoas, oriundas de quase todas as dioceses,
institutos missionários e movimentos de Portugal, para celebrar as Jornadas Missionárias e aprofundar o tema: Espírito Santo e Missão.
O Espírito Santo é o primeiro agente da Missão. É Ele que dinamiza a comunhão entre
Deus e a humanidade, entre o evangelizador e o evangelizado. O Espírito assegura a
continuidade da Missão do Pai, que envia o seu Filho, e de Jesus, que envia os seus
discípulos. A História está cheia de exemplos que manifestam a acção do Espírito: o
dinamismo missionário da Igreja nascente, o testemunho dos mártires e dos consagrados, os diversos movimentos evangelizadores ao longo da história. O tempo presente
está grávido de sinais da acção do Espírito. Destes, destacamos, em Portugal, a Missão
2010 no Porto e o voluntariado missionário. No mundo, realçamos a preocupação da
ONU pelo apoio à cooperação e a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio, em 2015.
S. Lucas apresenta-nos a missão como uma necessidade teológica ao lado das afirmações centrais da fé: Cristo tinha de sofrer, ressuscitar e ser anunciado a todos os
povos (Lc 24,44-47). Os discípulos são enviados (“Ide”) a ir ao encontro das pessoas (Lc
10,3) e não a esperar passivamente que elas venham ter com eles. A Igreja, com o seu
testemunho evangélico, é como uma luz que brilha para os que estão fora e os leva a
entrar (Lc 8,16). Maria e Paulo são, para Lucas, os dois ícones de evangelizadores que
anunciam livre e jubilosamente a boa nova de Jesus.
O sujeito da Missão é a Igreja local. O bispo, os párocos, os consagrados e os leigos
devem ser os grandes promotores da dimensão missionária da Igreja. As preocupações
com a pastoral e a diminuição dos sacerdotes dificultam a comunhão e a abertura à
Missão “ad gentes”. Há o perigo de se esquecer que a Igreja é, por essência e vocação,
missionária. Por isso, a Igreja local deve criar dinamismos internos e formativos que
manifestem melhor a sua natureza missionária.
Por isso, nós, participantes nestas Jornadas Missionárias, decidimos:
1. Agradecer à Conferência Episcopal a publicação da Carta Pastoral “Para um rosto
missionário da Igreja em Portugal”, em Junho de 2010, no seguimento do que foi pedido
pelo Congresso Missionário de 2008;
2. Saudar a iniciativa do caminho sinodal “Repensar juntos a Pastoral da Igreja em Portugal ” e sugerir que se tenha em consideração a carta pastoral sobre a Missão;
3. Pedir às Dioceses e Paróquias que promovam as estruturas dinamizadoras da Missão, previstas na carta pastoral: Centros Missionários Diocesanos e Grupos Missionários Paroquiais;
4. Fomentar, na Igreja, iniciativas de formação que levem à experiência do encontro com
Cristo vivo e formem discípulos fiéis e missionários apaixonados.
5. Promover, junto dos seminaristas e dos sacerdotes diocesanos, formação e experiências missionárias em Igrejas irmãs de outros países. Incentivar os Institutos Missionários
e as Obras Missionárias Pontifícias a facilitar estas experiências e a formação missionária “ad gentes”.
6. Animar os institutos missionários a integrarem-se na dinâmica pastoral da Igreja local,
com a riqueza dos seus carismas, procurando metodologias de acção renovadas.
7. Estimular a alegria e a generosidade dos leigos, especialmente dos jovens, que todos
os anos, e cada vez em maior número, doam um pouco da sua vida ao mundo missionário.
8. Apoiar a iniciativa da Rede Fé e Desenvolvimento, coordenada pela FEC, em promover a oração e o acompanhamento da Cimeira da ONU sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, de 20 a 22 de Setembro de 2010, em Nova Iorque.

O Convento de Varatojo viveu nos passados dias 3 e 4 do corrente mês de Setembro um acontecimento inédito de há
bastantes anos a esta parte: a profissão
temporária de 5 Jovens, que concluíram
o Noviciado, e a entrada de mais 8 que,
durante o período de um ano, aqui vão viver, estudando mais de perto a sua vocação ou chamamento à Ordem dos Frades
Menores. De facto, há bastantes anos que
não aparecia um número tão grande de
“candidatos” à vida franciscana!
No dia 3, em cerimónia simples, mas cheia
de significado, durante a hora canónica de
Vésperas, no coro da igreja conventual, estes oito jovens, terminado o chamado “tempo de Postulantado”, mostraram desejos
de dar mais um passo na sua caminhada
na vida franciscana. Deles, 4 são naturais
de Moçambique, 3 de Timor-Leste e 1 de
Portugal (de Mirandela). Por isso, pediram
ao Ministro Provincial dos Franciscanos
em Portugal, Fr. Vítor Melícias Lopes, que
os admitisse ao “tempo de prova”, que é
o Noviciado. Depondo as vestes habituais,
vestiram o hábito franciscano, símbolo da
“vida nova” que desejam abraçar.
O dia seguinte - 4 de Setembro - fica como
data marcante na vida dos 5 que terminaram o ano de Noviciado: 3 de Portugal e 2
de Moçambique. Concluído o ano de Noviciado, durante o qual se haviam empenhado em conhecer a vida franciscana, com
suas exigências e alegrias, decidiram “dar

o passo” e fazer a sua profissão religiosa
temporária, comprometendo-se a viver por
um ano a Regra de S. Francisco de Assis.
Foi sem dúvida um momento de grande
emoção o que se viveu na igreja naquela
manhã, mas cheio de alegria para eles e
para seus familiares presentes, amigos e
irmãos franciscanos no ideal. A cerimónia
realizou-se durante a celebração da Eucaristia, presidida por Fr. Vítor Melícias,
Ministro Provincial, e concelebrada por Fr.
Lucas Gololombe que, com delegação do
Custódio da Custódia de Santa Clara de
Assis de Moçambique, recebeu a profissão
dos dois irmãos moçambicanos. Na referida concelebração eucarística estiveram
ainda presentes cerca de 20 sacerdotes,
franciscanos e diocesanos.
A igreja encontrava-se superlotada, particularmente com familiares e amigos dos neoprofessos, os quais, no final da cerimónia,
partilharam da refeição fraterna que a todos
foi servida nos claustros do Convento.
Os irmãos da Ordem Franciscana em Portugal, e particularmente os que formam a
Fraternidade do Convento, rejubilam com
este acontecimento, prometendo acompanhar de perto na sua caminhada estes
irmãos que o Senhor nos dá, ajudando-os
a discernir a sua verdadeira vocação, rumo
à vida consagrada ao jeito do nosso santo
Fundador, S. Francisco de Assis.
Fr. Marques de Castro, OFM

As próximas Jornadas Missionárias acontecerão, em Fátima, nos dias 16, 17 e 18 de
Setembro de 2011.
Fátima, 19 de Setembro de 2010
Participantes

Olá amigo Frei Vítor,
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Irmãos Noviços e Neo-Professos, em companhia da Equipa Formadora, do Ministro Provincial e do Vice-Custódio de Moçambique.

S

Estamos há 20 dias sem internet. Hoje
vim a Chimoio e aproveito também
para lhe escrever e dizer que recebi
o jornal “Missões Franciscanas” onde
está exposto o projecto.
Muito agradecemos a publicação. Ficámos surpresas. As mulheres ficaram felizes e orgulhosas! Disseram: “parece que
agora o nosso sonho está mais próximo!”
Comunico que mandámos abrir um poço
manual. Foi achada água a 3 metros, bem
próximo como vê! Pagámos 50 dólares.
Estamos pensando em mandar forrar com

tijolos queimados assim que pudermos.
Também as irmãs do Brasil vieram e
viram o local e ficaram sensibilizadas.
Pedimos ajuda também a elas, pelos
menos uma parte, para ajudar a vedar
o terreno. Deus é grande. Quem sabe?
Toda a ajuda, por mínima que seja, será
bem vinda!
E o Frei como está? Muito trabalho?
Imagino que a sua missão é realmente
vasta, muito significativa e frutuosa para
tanta gente, principalmente para este
povo africano.
Desejo muita saúde, coragem e ânimo
para continuar!
Um abraço com imensa gratidão e carinho da Ir. Inês e das «mulheres guerreiras»!
Irmã Salvatoriana
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Ordenações

Diaconais

Dois novos diáconos para a Ordem Franciscana
Leiria, onde tem colaborado nas diferentes
actividades no âmbito da pastoral juvenil
vocacional da Ordem Franciscana.
Manifestada a sua vontade de ser sacerdote, desde logo o Ministro Provincial com o
seu Definitório considerou-o idóneo e deu
andamento ao respectivo processo canónico. Foi ordenado Diácono no passado dia
18 do mês de Julho.

Frei Pedro Nuno Mendes dos Santos,
franciscano, natural da freguesia de São
João de Abrantes, Vila de Rei, nascido
em 04 de Agosto de 1979, é membro da
Ordem dos Frades Menores, sendo professo de votos perpétuos desde o dia 31
de Maio de 2008.
Após o tempo de Formação Inicial na vida
religiosa franciscana e concluída a Licenciatura em Teologia, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, no ano de
2008, e depois de ter frequentado a «Escuela Superior de Estudios Franciscanos»,
em Madrid, foi integrado na Fraternidade
de Acolhimento Juvenil Vocacional, em

Frei Henrique Raimundo Perdigão, franciscano, natural da freguesia de São
Lourenço de Francos, Lourinhã, nascido em 23 de Janeiro de 1939, é membro
da Ordem dos Frades Menores, sendo
professo de votos perpétuos desde o
dia 15 de Agosto de 1962.

Desde então,
tem
servido
os Irmãos da
Ordem Franciscana e colaborado
na
Arquidiocese
de Braga em
muitas e variadas actividades. Em breve
síntese, é de
realçar a sua
acção
como
Responsável
da Enfermaria Provincial,
Assistente Religioso do Agrupamento do
Corpo Nacional de Escutas sediado no
Convento de Montariol, Responsável pelo
Centro de Catequese naquele Convento,
e pelo atendimento às pessoas que a ele
acorrem para acompanhamento espiritual.
Tendo presentes os seus talentos e a sua
expressa vontade de servir a Igreja, quer
na vida litúrgica e pastoral, quer nas obras
sociais e caritativas, no «diaconado permanente», e tendo concluído os estudos teológicos, que devem preceder a ordenação
dos diáconos permanentes, o Ministro Pro-

Bento XVI - uma viagem quase impossível
O discurso global de Bento XVI deu ao mundo uma
imagem diferente da Igreja Católica e da figura que
para muitos é tida como de divisão mas que na realidade é referência religiosa e humana no nosso mundo.

Cinco meses depois de vir a Portugal, Bento XVI empreende uma viagem completamente diferente ao Reino Unido.
Foi Chefe de Estado, Sucessor de Pedro, Pastor, ecuménico, penitente, corajoso, cordial, amigo. Tal como aconteceu em Portugal a Comunicação Social não foi benigna
antes do acontecimento. Profetizou um fracasso, um pretexto para protestos e até uma oportunidade para o Papa
receber ordem de prisão. O balanço final nada teve a ver
com os agoiros.

da Igreja Anglicana. Foi este terreno minado que Bento XVI
pisou, com a agravante dos escândalos inqualificáveis na
Igreja Católica em muitos pontos do mundo e com uma
incidência gravíssima nos Estados Unidos da América,
Irlanda e Bélgica. Juízes implacáveis, de dedo em riste,
esperavam Bento XVI.
O programa tinha alguns laivos aparentes de provocação:
o Papa propôs-se beatificar um “adversário” do Anglicanismo - Newman -, saudou os que recentemente se converteram ao catolicismo pelas roturas com a Igreja nacional. Foi
cordialmente recebido pelas autoridades civis e religiosas
e com um entusiasmo e vivência profunda pelos católicos
que, sendo minoria, se entregaram militantemente a esta
causa que era muito mais que a visita deste Papa. Era
um todo, momento único de dificuldade e diálogo entre
duas Igrejas e dois Estados com todas estas feridas de
permeio. A dignidade das celebrações, a participação viva
da multidão, a ausência de qualquer triunfalismo, fizeram
deste tempo um grande momento da Igreja neste início de
milénio, com um Papa idoso, olhado ainda com preconceitos, mas com uma fé, uma firmeza e um porte humano de
extrema delicadeza e respeito. E extrema lucidez e coragem. Na histórica celebração ecuménica de Westminster
soube apontar o inimigo comum dos crentes: o secularismo. Apesar das fixações de alguns media, desde a BBC à
TV Al Jazeera e canais portugueses - como se nada mais
houvesse que a referência à pedofilia - o discurso global de
Bento XVI deu ao mundo uma imagem diferente da Igreja
Católica e da figura que para muitos é tida como de divisão
mas que na realidade é referência religiosa e humana no
nosso mundo: o Papa. Para além da figura concreta que
desempenha essa missão.

O Frei Henrique Raimundo Perdigão recebeu a ordem de Diácono Permanente juntamente com o Frei Pedro Nuno Mendes dos
Santos na Cripta do Santuário do Sameiro,
em Braga, no dia 18 de Julho, durante a
Eucaristia às 15h30, presidida pelo Senhor
Dom Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga. Nesta celebração foram ordenados outros sacerdotes da Arquidiocese de Braga.
MF

Diocese de Chimoio
Paróquia Maria Imaculada - Chimoio
Comunidade de São Mateus Bairro 4
Recebemos este pedido que aqui deixamos à
consideração dos nossos leitores. Qualquer
que seja a ajuda, mesmo que insignificante,
será decerto uma grande ajuda para aquela pequena comunidade católica inserida no meio
de outras confissões religiosas
Para Missões Franciscanas
PAZ E BEM
A Comunidade São Mateus fica localizada no Bairro 4,
Província de Manica, Cidade de Chimoio - República de
Moçambique.
Esta Comunidade foi fundada em 2004, numa zona que
outrora foi um quartel, ou seja, um paiol, lugar de armazenamento de material bélico.
Quis o destino divino que nesse solo fosse erguida a
sua casa de oração, como sinal de santificação, pacificação do lugar.
Neste Bairro em expansão, nunca existiu uma igreja
católica nem simples capelinha. Os cerca de 600 moradores católicos juntaram-se para construir uma capela
digna de poder louvar a DEUS.
O esforço que se está a fazer é muito grande, na busca
de soluções para construir uma Igreja digna de louvar a
Deus, nada mais. Temos feito contribuições através de
uma mensalidade que é o Dízimo, mas…
Por isso nos dirigimos a vós, caríssimos irmãos, com
muita fé e confiança dizemos:

A Inglaterra é indiscutivelmente uma referência no nosso
tempo, de história, cultura, liberdade e comunicação. Mas
raramente se diz que no Império de Sua Majestade ser
católico é ter um estatuto menor, como que infiel a um país
que há quinhentos anos escolheu o seu “Papa” e lhe presta fidelidade, onde o político e o religioso se misturam com
ar benigno e natural. Noutro país seria considerado subdesenvolvimento ou terceiro-mundismo.
Há as feridas da história e não poucas, há recentes passos
de aproximação entre as Igrejas Católica e Anglicana, que
voltaram atrás com as conhecidas decisões “fracturantes”

vincial, com o seu Definitório, considerouo idóneo e deu andamento ao respectivo
processo canónico.

EU SOU A IGREJA
TU ÉS A IGREJA
SOMOS A IGREJA DO SENHOR
IRMÃ, IRMÃO, VEM AJUDAR-ME
A CONSTRUIR A IGREJA DO SENHOR
A Animadora da Comunidade
Amélia da Conceição Abranches
Pe. António Rego, Agência Ecclesia
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UM FILHO CORAÇÃO DE OURO
Caros leitores do JMF, quero dedicar este caso
de vida a todos os filhos que têm sido um coração de ouro no trato com os seus pais.
O Sr. Agostinho era um operário que vivia com um ordenado, quase à míngua, para poder sustentar o seu agregado
familiar que contava com a sua esposa e três filhos. Daí
que ainda era obrigado a um trabalho extra, em sua casa,
durante parte da noite, como copista, profissão que hoje já
não existe, para uma casa editora que publicava jornais e
livros em fascículos. O trabalho consistia em escrever, em
etiquetas autocolantes, o nome e a morada dos assinantes e ganhava um tanto, por cada conjunto de quinhentas
escritas. Era um trabalho extenuante e ele desabafou ao
jantar:
- Este trabalho é extenuante e os meus olhos enfraquecem cada vez mais…
- Meu pai – interrompeu o seu filho Afonso – deixe-me
ajudar no seu trabalho. O papá bem sabe que escrevo
tão bem como o senhor e até tenho caligrafia igual à
sua!
- Não, meu filho, o teu dever é estudar, não é resolver
os meus problemas. Sentiria remorsos se te tirasse
tempo à escola para escreveres estas etiquetas. Não
se fala mais nisso!
Mas Afonso não se conformava em ver o pai com tanto sacrifício para lhe garantir os estudos e decidiu intervir, só que discretamente e às ocultas. Assim, Afonso,
que ficava à escuta, quando sentia que o seu pai saía do
escritório para se ir deitar, já perto da meia noite, como
era costume, depois de mais horas a escrever etiquetas,
levantava-se da cama e, às apalpadelas, para não acender a luz e ser descoberto, entrava no escritório do pai e,
iluminado por uma candeia, sentava-se à escrivaninha e
punha-se a escrever um montão de etiquetas, imitando na
perfeição a letra do pai. Foram cento e sessenta nomes e
respectivas moradas que ele escreveu na primeira noite.
Cansado e com mais de metade da noite perdida, voltou
silenciosamente para o seu quarto. No dia seguinte, o pai
estava satisfeito: não contava as etiquetas que escrevia
senão de manhã, e por isso não desconfiou de nada.
- Meu Afonso, o teu pai ainda é bom trabalhador. Ontem,
em duas horas, escrevi mais do dobro das etiquetas que
costumo escrever. Como o trabalho rendeu! A mão do teu
pai ainda está ágil e os seus olhos ainda enxergam muito
bem. Sinto-me como novo!
O filho, feliz por ver o pai mais animado, pensava para si
como, para além do ganho que dava ao pai, criava nele a
ilusão de se julgar rejuvenescido, e isso animava-o. E noite
após noite, aquele filho interrompia o sono para aliviar o
trabalho do pai, que via render o seu esforço e a entrada
de mais sustento em casa. Só que o menino começou a

fraquejar, as noites interrompidas e mal dormidas e o esforço que colocava a escrever tantas etiquetas acabaram
por ter resultados colaterais negativos. Os professores
participaram ao pai que a sua atenção nas aulas baixara
e que os seus testes, embora ainda positivos, demonstravam uma baixa enorme de rendimento. Ao jantar, o pai não
perdeu pela demora:
- Meu filho, estou muito desgostoso contigo! Esfolome a trabalhar para que não te falte nada, até à meianoite sacrifico-me a escrever aquelas cansativas etiquetas, mas tu!... Nunca pensei que me virasses um
mandrião e um preguiçoso. Achas que o teu pai e a
tua mãe andam a trabalhar para aquecer?! É para te
sustentar, ouviste?

, mais uma vez, aquele filho resistiu à tentação de revelar
a verdade, continuando no seu sacrifício::
- Meu pai, entendo o teu desgosto, desculpa, mas
não irias compreender…
- Troças de mim ainda por cima? Compreendo muito bem,
seu preguiçoso e ingrato!
Afonso pressentia que estava a morrer para o coração do
seu pai. Nessa noite ainda foi até à porta do quarto do
pai, para lhe contar a verdade, mas voltou para trás e foi
para o escritório a fim de continuar a sua tarefa, no segredo. Sentou-se à escrivaninha e recomeçou, mais uma
vez, fazendo um esforço enorme para manter as pálpebras
abertas. Porém, nessa noite adormeceu sobre a secretária
do pai. Quando, manhã cedo, o pai se levantou e foi ao
escritório, viu o seu filho com a cabeça sobre as etiquetas.
Ao ver como o filho dormia, e ainda com a caneta de tinta
permanente entre os seus dedinhos e o tinteiro quase a
cair no chão, compreendeu a razão do comportamento
do filho e da baixa de rendimento da escola. Apercebeuse também da razão do seu trabalho até à meia noite
render tanto. Afonso, ao acordar nos braços do pai, disse em aflição:
- Paizinho, perdoa-me! Fui desobediente! Eu sei que
não devia, pai, mas eu queria ajud…
- Perdoa-me tu, meu filho – interrompeu o pai, cobrindo-o de beijos – perdoa o teu pai, que não se
apercebeu que tem um filho com um coração de
ouro.
Aquele pai, levando o filho à mãe, que ainda se encontrava na cama, deitou-o entre os braços maternos e disse à
esposa:
- Beija, mulher, beija este nosso filho que há três meses
não dorme, trabalhando por mim. Eu a torturar-lhe a alma
coma as minhas reclamações e ele a ganhar-nos o pão!

As palavras
do pai foram
como setas atiradas
ao coração daquele filho. Afonso resistiu à tentação de dizer ao pai que o
estava a ajudar, naquele trabalho nocturno, e limitou-se a
pedir desculpa, pelo desgosto que o pai sentia devido
ao seu baixo rendimento escolar. Dizia para si: “não,
meu pai, não te direi nada, o que quero é ajudar-te e
diminuir essa fadiga que te mata!” E durante três meses, Afonso não deixou aquele compromisso pessoal.
Redobrou a atenção nos estudos, mas já estava no
limite das suas capacidades. Começou a emagrecer
e a fraquejar.
- Meu filho, estás tão pálido – disse a mãe – estás
doente?
- Doente?! – Interrompeu o pai – É a má consciência!
Não estava assim quando tirava boas notas e estava
atento na escola, e era um filho de coração. E não dá
sinais de melhorar!

Aquele homem, entre manifestações de afecto, conduziu
o filho ao seu quarto, deitou-o na cama, aconchegou-lhe a
roupa, ajeitou-lhe as almofadas e endireitou a coberta.
- Obrigado papá, amo-te muito!
- Também te amo muito, meu querido filho, meu coração
de ouro!
Caros leitores do JMF, se Deus quis honrar os pais nos
filhos e nos pede que, para além de sermos o seu amparo,
não os desgostemos e não os desprezemos, nós que nos
encontramos no vigor da vida, não deixemos de agradar
a Deus neste seu pedido pois, como nos diz a Bíblia em
Ben Sirá 3,3-7.14-17a, o filho que assim procede obterá o
perdão dos seus pecados e acumula um grande tesouro
no céu.
Sê um coração de ouro para os teus queridos pais.
Frei José Dias de Lima, OFM

Plano Anual de Formação de Voluntariado Missionário - 2010/2011
Recebemos da Fundação para Evangelização e Culturas - FEC - o calendário das acções de formação a rea-

lizar pela Plataforma do Voluntáriado Missionário para
o Anmo Pastoral 2010/2011, para que os possíveis

interessados em fazer a sua experiência missionária
possam participar nos eventos formativos.
MF

Sessão

Data

Local

Formação de Projectos de CoFormadores operação para o
Desenvolvimento

13.10.2010

Fátima

1ª Sessão

Voluntariado Missionário e Espiritualidade

20.10.2010
e
21.10.2010

Lisboa

Voluntariado e
Projectos de Cooperação para o
Desenvolvimento

08.01.2011
e
09.01.2011

Fátima

Teologia Missionária e Diálogo
Inter-Religioso

26.02.2011
e
27.02.2011

Leiria

4ª Sessão

Relações Humanas e Vida em
Grupo

02.04.2011
e
03.04.2011

Coimbra

5ª Sessão

De partida para…

21.05.2011
e
22.05.2011

Aveiro

2ª Sessão

3ª Sessão

Temática

Outras datas para tomar nota
Acção
XI Dia VM

(10h - 17h)

Data

Local

23.10.2010

Leiria

Formação de Formadores
VM

13.11.2010
(10h00-17h00)

Fátima

Reunião Geral das Entidades
VM

13.11.2010
(17h30-19h00)

Fátima

Congresso Nacional do Voluntariado*

04.12.2010
e
05.12.2010

Lisboa

Dia da Infância Missionária

02.01.2011

--------

Lançamento dados estatísticos

30.06.2011

--------

Curso de Missiologia

22.08.2011
a
27.08.2011

Fátima

A definir

Fátima

29.10.2011

A definir

Jornadas Missionárias 2011
XII Dia VM

* Organizado pela Confederação Portuguesa de Voluntariado
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“O ESSENCIAL É INVISÍVEL PARA OS OLHOS”:
DESCOBRIR E AMAR A VIDA EM DIÁLOGO COM TODOS OS CRENTES.

A Bíblia é o livro dos livros. Aprofundando os seus
conteúdos, compreendo a importância do diálogo
com todos, andando de país em país, colhendo
as sementes de verdade e de beleza inscritas em
cada criatura e em cada religião, torna-se testemunho da sua universalidade.
Começo por ilustrar
esta ideia propondo
uma releitura pessoal da obra-prima
de Antoine de SaintExupery, “O Principezinho” na base
de uma exigência
dramaticamente actual: a necessidade
de aprender a dialogar. Voando sobre o
deserto do Sahara,
Antoine de SaintExupery tem um incidente com o seu aeroplano e é forçado a
aterrar. Está só, com
pouca água e com uma difícil reparação mecânica para
resolver, quando ouve uma voz que lhe diz: “Desenhame uma ovelha”. É o Principezinho que aproveitando
uma migração de aves selvagens deixou o seu planeta e aterrou na Terra. O mundo é tão grande, porque
é que ele estava no deserto? Porque o deserto é o
sítio onde se aprende a viver, no silêncio e na busca
de um poço. No silêncio do deserto aprende-se a valorizar o encontro com os outros seres humanos que
os olhos do coração nos revelam como companheiros
de viagem, irmãos, amigos, filhos do mesmo Deus, todos firmados no mesmo amor. Sede de amor, mais
do que de qualquer água pura, tão desejada. Se uma
pessoa usa só os olhos do corpo, nunca verá um poço
no deserto. Mas se olhar com o coração descobre “o
que torna belo o deserto, é que em qualquer parte ele
pode esconder um poço”. O deserto é o lugar que do
grande encontro com a raposa que embeleza com um
novo arco-íris a existência do Principezinho. No oásis
ele pede-lhe para brincar, e a raposa responde-lhe:
“Como posso brincar contigo se ainda não me cativas-

te?” “E o que significa ‘cativar’? “Criar laços”. É belo o
rito de cativar: olhar-se por uma hora, olhos nos olhos
em silêncio e fixar-se num momento. “Amanhã voltarnos-emos a ver às quatro. Mas tu começas a preparar
o teu coração logo às três”.Entrará na essência e no
coração da arte de dialogar quem compreende o significado e a necessidade de “cativar” as pessoas que
encontra. Olhar em silêncio nos olhos, abandonar-se
ao tácito fluir do tempo dado como dom e pedido como
privilégio para crescer “em sabedoria, idade e graça”.
Chorar lágrimas abundantes ao contemplar o mistério
daquele que se tornou amigo, e que agora está em ti
onde quer que estejas “O que ganhamos ao tornarmonos amigos se depois nos teremos que separar?”, pergunta o Principezinho à raposa. Não refiro a resposta,
é muito comovente, como o momento da despedida
entre dois novos amigos.
Quem está num processo de diálogo, gosta de ver os
frutos do seu trabalho. Mas o Principezinho ensinanos que o que conta não se vê logo. Deve-se semear, isso sim é belo fazer. Deve-se amar pelo gosto de
amar. Por vezes o amor é pago com o ódio e a recusa
e, falo com experiência própria, com a expulsão de
países onde durante anos se trabalha, dando o melhor
de nós mesmos, testemunhando a própria fé, mas respeitando as crenças dos outros, procurando sempre e
em todas as circunstâncias elementos de união. Pois
bem, se não fomos compreendidos, não se perdeu
nada, porque “o próprio amado é o prémio do amor”,
é como dizer: nunca se ama em vão. É assim que o
Principezinho regressa ao seu planeta, mordido pela
serpente que lhe facilitou o voo para a sua pátria. E o
seu testamento? Se escutaste, se dialogaste, se procuraste a verdade, sobretudo se te esforçaste sempre por ver com o coração, olhando para as estrelas,
enquanto pensas naqueles que amas, verás que eles
te sorriem. E tu também sorrirás com eles, com aquele sorriso que torna a humanidade mais bela, melhor,
mais unida, e todos nós mais conscientes do que nos
caracteriza como seres humanos: “a necessidade de
amar e de ser amados”.
Texto de D. Valentino Salvodi
Traduzido do italiano por:
Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

PROCURADORIA da
UMF de VARATOJO
RETIRO
ANUAL
6a7
Novembro
O Retiro anual da
UMF,
promovido
pela Procuradoria
de Varatojo, vai realizar-se este ano
nos dias 6 e 7 de
Novembro.
No dia 6 (sábado) iniciar-se-á logo de manhã, pelas 8.30 h., na seda da Procuradoria (Convento de
Varatojo), terminando no dia seguinte a meio da tarde.
No último dia (domingo, dia 7) as actividades podem ser participadas por outras pessoas, com o seguinte programa:
10.00 h. – Acolhimento e Reflexão missionária;
12.00 h. – Celebração da Eucaristia
13.00 h. – Almoço partilhado
15.00 h. – Magusto e Despedida
O número de dormidas, na noite de 6 para 7, será
em número reduzido, tendo primazia as pessoas
que são Zeladoras da UMF.
Para o dia 7 (domingo) convém comunicarem de
cada terra quantas pessoas vêm, a fim de tudo se
organizar antecipadamente com ordem.
UMF, Varatojo

BOLSAS DE ESTUDO
2010/2011
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 imposta
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).

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 neces-

sário 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).

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: ….......................................................)
CORTAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
2401-801 LEIRIA
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O AMOR NÃO SE COMPRA!
Clarissa tinha 22 anos e seguia as pisadas da mãe na profis-

são de bordadeira. O pai ficara doente e já não trabalhava e
o mesmo acontecera com a mãe, que deixara de bordar por
atrofiamento das mãos. Só Clarissa trabalhava para vender os bordados e sustentar a casa. Entre os poucos clientes que lhe compravam os bordados estava um lojista de
nome Claudino, mais velho que Clarissa quase vinte anos,
que, em virtude da crise, e à falta de encomendas, quase
se tornou então no único cliente. Ora, já há muito tempo
que Claudino andava de olhos postos na jovem bordadeira.
Várias vezes declarou o seu amor por ela até que tentou
forçá-la a um casamento sob chantagem:
– Menina Clarissa, é o último dinheiro que lhe entrego, não
venderei mais os seus bordados. Mas se um dia se resolver
a aceder ao meu pedido, não será empregada mas senhora
deste estabelecimento, caso contrário escusa de vir aqui.
Chegando a casa, Clarissa, mergulhada em lágrimas, contou aos pais o que se passara, mas eles aceitaram mal a
recusa da filha e invectivaram-na com acusações:
– Claro! Há-de ser essa tua casmurrice que há-de matarnos à fome, à tua mãe e a mim!
– Beata falsa! Missas e rezas, mas não a preocupa a míngua dos pais – retrucou a mãe.
– Tivera-lhe eu torcido o pescoço em pequena! – continuava o pai, furioso
– Andámos a criá-la para isto! Mal empregado tempo!...
– massacrava a mãe.
Clarissa, que era uma rapariguinha de se dar ao respeito,
coisa rara nos dias de hoje, correu para o seu quarto e, lavada em lágrimas, ajoelhando aos pés da cama, rezou: “Minha
Mãe Santíssima, auxílio dos cristãos, valei-me nesta hora!”.
Passaram-se semanas, Clarissa já não conseguia vender
os bordados e foi granjeando alguma coisa como mulhera-dias. Mas, naquele tempo, quase ninguém pedia esse
trabalho, a dificuldade parecia bater à porta de toda a gente, e as economias esgotavam-se. Com os derradeiros tro-

cos se comprou o derradeiro pão e a miséria era total. Os
pais, implacáveis, continuavam a torturar a sua mente sã:
– Podes vender as cobertas que fizeste para as nossas
camas, para nos comprar o caixão – aconselhava o pai.
– Matar-nos por um capricho, com um homem de fortuna a
pedir-lhe a mão! – insultava a mãe.
Clarissa, compreendendo que os insultos maternos e paternos eram resultado do desespero de quem se via sem
nada e não de falta de amor, voltou à loja a suplicar ao lojista Claudino que lhe ficasse com os bordados. Mas Claudino não desarmava:
– Basta um sim, menina Clarissa, e seus pais terão velhice feliz!
Por estas bandas e com esta crise só eu vos posso valer!
– Crê o senhor em Deus e na Virgem Santíssima? – perguntou-lhe Clarissa.
– Eu creio, e muito, no meu dinheiro e no gozo que ele me
proporciona! – respondeu o lojista, apressando-se a tomar
a mão da rapariga para a beijar. Mas Clarissa, retirando a
mão, recuou indignada dizendo:
– Nunca! Jamais casaria com quem não amo só por causa
do dinheiro! Antes passar fome que ser infeliz ao lado de
quem Deus não me destinou.
Presenciava esta última cena um funcionário público, de
nome Antonino, que Clarissa bem conhecia, mas de cuja
presença se não apercebeu, por ocultar o rosto por trás do
chapéu. Tendo Clarissa saído da loja, ele seguiu atrás dela
e abordou-a no caminho:
– Menina Clarissa, permita-me. Se não a prezasse já pelas virtudes que sempre na menina vi, havia de começar
a prezá-la muito agora, depois do acto heróico que presenciei. Quem prefere a fome a transigir com um passo
que a consciência reprova, é um herói. Sabe, há muito que
eu tencionava propor-lhe o que aquele homem lhe propôs,
mas faltou-me a coragem, que ganhei hoje perante a coragem da menina. Pela fé que tenho em Deus e na Virgem
Santíssima, peço-lhe a mão, não com outro interesse que
não seja o de a respeitar, amar e fazê-la feliz. Não vivo

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?

Na

desafogado, bem sabe que não sou de grandezas, que
sou um homem simples e não de alta condição, mas o meu
ordenado dá para nós e para olhar pelos seus queridos
pais, embora eu saiba, com firme certeza, que não será
nunca a minha situação económica, que sempre é inferior
à do senhor Claudino, que a fará amar-me. Que me diz,
menina Clarissa? Se não quiser a minha mão, desde já
peço que perdoe a minha ousadia e esta falta de jeito em
dirigir a palavra a mulher tão nobre e bela como é a Clarissa. Ah! E pode contar com a minha ajuda sem qualquer
outro interesse, mesmo se não cair na sua graça, porque
me comoveu profundamente a sua aflição.
Clarissa, espantada com a forma delicada como aquele
jovem se dirigiu a ela, confessou, corada de timidez, enquanto lhe estendia a mão:
– Antonino, nunca tive a coragem de o dizer, apesar de
nos cruzarmos quase todos os dias na rua, e já tinha tirado
daí a esperança, pois temia que me dissesse que não me
amava. Mas agora tenho a certeza de que serei feliz. Sempre que o via na rua a caminho do trabalho e de regresso a
sua casa, ou em qualquer lado, sentia um aperto no peito
porque, desde a minha adolescência, me senti atraída por
si. Sim, serei sua esposa, se realmente me quiser!
Antonino beijou delicadamente a mão de Clarissa, que a
tinha estendido para ele, e os dois caminharam juntos e
juntos permaneceram até ao fim.
E foi assim, caro leitor do JMF, que o amor venceu sobre a tentação da efémera felicidade que proporciona o dinheiro. Na realidade, o dinheiro pode comprar uma mulher bonita, mas não compra uma esposa que ame e respeite o marido. O dinheiro pode
comprar uma casa com todos os luxos e comodidades, mas não
compra um lar onde te sintas respeitado e verdadeiramente feliz.
Como diz a Sagrada Escritura no Cânticos dos Cânticos 8,7 “Se
alguém oferecesse toda a riqueza da sua casa em troca do amor,
seria desprezado”.
Frei José Dias de Lima OFM

casa

do

Pai

Frei António de Almeida Pinho
No dia 17 de Julho de 2010, na Enfermaria Provincial
do Convento de Montariol, em Braga, faleceu Frei António de Almeida Pinho, sacerdote franciscano. Tinha
80 anos de idade, 62 de Profissão Religiosa, e 56 de
Ordenação Sacerdotal
Frei António de Almeida Pinho, filho de António Fernandes de Almeida e de Olinda dos Santos Pinho,
nasceu a 29 de Setembro de 1929 em Mafamude, Vila
Nova de Gaia.

• 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

Feitos os estudos primários, entrou para o Colégio de
Montariol a 02 de Outubro de 1941, onde concluiu os
estudos preparatórios. Vestiu o hábito franciscano no
Convento de Varatojo em 07 de Setembro de 1946,
professando votos temporários, no dia 08 de Setembro do ano seguinte, e fez a sua profissão perpétua na
Ordem Franciscana, a 01 de Novembro de 1950. Tendo feito os estudos filosófico-teológicos, no Seminário
da Luz (1948-1952), foi ordenado sacerdote a 25 de
Julho de 1953.
Após breve período como Vice-prefeito do Colégio
de Montariol, foi nomeado Guardião do Convento de
Leiria (1963-1969) e do Porto (1969-1972), onde regressaria mais tarde (1990-1995). Apóstolo da Palavra, desenvolveu enérgico trabalho de pregação e de
orientação de exercícios espirituais, em Portugal e no
estrangeiro. Destaca-se na constituição do «Secretariado do Apostolado da Palavra» e na participação no
«Movimento para um Mundo Melhor».
Incansável promotor da espiritualidade franciscana junto dos leigos, dedicou-se, de alma e coração, à Ordem
Franciscana Secular (OFS), da qual foi Vice-comissário
(1960 a 1966) e Assistente Nacional (1971 a 1984). Em
ligação com o Conselho Nacional da Ordem Franciscana Secular, ajudou a implementar em Portugal a renovação pedida pelo Concílio do Vaticano II e requerida
pelas novas Constituições Gerais da OFS.

Promoveu e organizou as primeiras Peregrinações da
Família Franciscana a Fátima (1971-1984), preparou
as Celebrações do Primeiro Centenário da Província
Portuguesa da Ordem Franciscana (1991) e foi representante da Província na Comissão Nacional das
Comemorações do VIII Centenário do Nascimento de
Santo António (1995).
Nos últimos tempos, após passagem pela Fraternidade do Senhor Jesus do Calvário, em Penafiel (19952001), residia no Convento do Sagrado Coração de
Jesus, Leça da Palmeira. Por motivos de saúde, foi
transferido para a Enfermaria Provincial do Convento
de Montariol (Braga), onde faleceu no passado dia 17
de Julho de 2010.
As exéquias, presididas pelo Superior Provincial, Frei
Vítor Melìcias, com a participação de familiares, muitos confrades e amigos, realizaram-se na capela do
Convento de Montariol, no dia 19 de Julho, às 10 horas, sendo depois sepultado no Cemitério do Monte
de Arcos, em Braga.
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COMPAIXÃO E MISERICÓRDIA
Há maldades na
vida com as quais
certos
responsáveis – professores, políticos,
governantes, etc.
– pouco se preocupam.
Entre
outras, é o caso
da falta de compaixão e de misericórdia pelos
nossos irmãos neMário Carapinha
cessitados. A crise actual em que
vivemos é o resultado de muitas vezes não nos
compadecermos com os sofrimentos dos nossos irmãos. Tal desumanidade é a consequência da podridão moral de certos políticos que,
insensíveis aos sofrimentos daqueles, ainda se
atrevem a impor a redução dos seus míseros
salários e o aumento dos impostos. Enquanto
eles, com lautos rendimentos, financeiramente não sentem a influência dessas reduções e
aumentos, para os mais necessitados tornamse num doloroso e insuportável sacrifício. Ora,
como somos uma irmandade, por que razão
não havemos de respeitar os ensinamentos de
Cristo, quando contou a vida daquele homem
que foi assaltado, espancado e abandonado
na estrada. Por ele passaram um sacerdote e
um levita que, indiferentes, não se compadeceram com o seu infortúnio. Passou depois um
samaritano que, ao vê-lo ferido e abandonado,
se compadeceu, levantou-o, levou-o para uma
hospedaria e pagou a despesa. Por que razão
não havemos nós de nos compadecermos com
os infortúnios dos nossos irmãos e, compassivos e misericordiosos, nos prontificarmos a
prestar-lhes o auxílio de que precisam? E a justiça (?), como reage perante tantas injustiças?
Fica indiferente como os levitas!
Compaixão é um sentimento que nos torna
sensíveis aos males dos outros. Infelizmente,
muitas vezes, em vez de os auxiliarmos procuramos prejudicá-los. Esquece-se que a nossa
irmandade encarna-nos a todos, com a obrigação de vivermos para o bem de uns e outros,
embora pareçamos aparentemente distintos.

Sabendo-se que todos somos filhos de Deus,
quando algo de mal acontece aos nossos irmãos, qual a razão por que não nos havemos
de compadecer com as desgraças dos excluídos da sociedade, como Cristo fazia?
Misericórdia é uma situação de pesar, despertada em nós pelos sofrimentos dos nossos irmãos. Vivemos num mundo em que há
tolerância para com muitas maldades. Estar
no mundo é fundamentar a disponibilidade e
a abertura aos outros. Uma atitude compassiva motiva a atitude compreensiva. O conjunto de formas de sentir, pensar e agir, definem
a nossa identidade e a nossa personalidade,
como pessoas.
Compaixão, misericórdia, piedade, dó, ternura,
etc., são tijolos do nosso corpo espiritual. São
micróbios invisíveis que deixamos introduzirem-se no nosso espírito para construirmos o
edifício dos nossos deveres para com os nossos irmãos. Mas há também os micróbios do
mal, que nos cercam por todo o lado, induzindo-nos para as práticas do mal: ódios, invejas,
cobiças, malquerenças, avareza, imoralidade,
desonestidade… que nos nossos tempos actuam com melhores resultados que os do bem.
Quando passaremos a andar todos lutando
pelo bem-estar da humanidade? Utilizando o
respeito mútuo, temos de procurar reduzir as
agruras das nossas passagens pelos caminhos espinhosos da vida. Temos de procurar
evitar os tropeções que nos podem fazer cair
nos abismos onde imperam e reinam os pensamentos maldosos.
Sabemos que ninguém é perfeito: a perfeição
não é apanágio da condição humana. A humanidade, para evitar as desgraças dos nossos
irmãos, deve plantar no nosso corpo a árvore
da compaixão, para se colher o valioso fruto da
vida – a misericórdia – com o qual poderemos
alimentar todos os necessitados, cumprindose assim o objectivo de solidariedade social:
“Pensar nos outros antes de pensar em si”!
Então passaremos a viver todos como o bom
samaritano, cujo procedimento Cristo exaltou,
numa verdadeira Irmandade Humana, pacífica
e benevolente.

100 anos da fundação da Província da Imaculada
Conceição - USA
No dia 23 de Junho de 2010, na Igreja de Santo António de Pádua, em Nova
York, realizou-se a solene celebração pelo primeiro centenário da Província
da Imaculada Conceição - USA. Ela foi presidida pelo Ministro Geral e concelebrada por Sua Eminência o Cardeal de Tegucigalpa (Honduras); Arcebispo Oscar Rodríguez Madariaga, afiliado à Ordem, Bispo de Comayagua
(Honduras); Fr. Roberto Camilleri, Bispo de Olancho (Honduras); Fr. Mauro
Muldoon, Ministro Provincial da Província da Imaculada Conceição; Fr. Robert Campagna, Definidor Geral; Fr. Francis Walter, Ministro Provincial OFM
de Malta e quase todos os Ministros provinciais OFM de USA. Participaram
também na celebração uns 70 confrades e bom grupo de benfeitores da
Província.

Bélgica – Renovada Fraternidade missionária de
Bruxelas
No último tempo forte do Definitório geral, foi nomeada nova equipa da
Fraternidade Internacional “Notre-Dame des Nations”, em Bruxelas. O novo
Guardião da Fraternidade, Fr. Didier Van Hecke, da Província dos Três
Companheiros na Bélgica/França, e Fr. Gianfrancesco Sisto, da Província
de S. Miguel Arcanjo – Foggia, Itália, até então missionário em Nairóbi, são
os novos responsáveis pela formação dos futuros missionários, dos missionários em ano sabático e também dos leigos e de jovens interessados
na missão “ad gentes”. Outros dois frades, Fr. Jean Nguyen Hung Lân e Fr.
Benjamin Kabongo Ngeleka, antigos membros da Fraternidade, além de
terem responsabilidade sobre a nossa paróquia “Notre-Dame des Grâces”,
ajudarão na formação missionária.
O próximo Curso de Formação para os futuros missionários acontecerá de
30 de Agosto a 27 de Novembro de 2010. Uma dezena de frades (Menores,
Capuchinhos e Conventuais) está inscrita no curso.
Ao Fr. Jean-François Nguyen Gia Thinh, da Província de S. Francisco no
Vietnam, ao Fr. Damien Isabell, da Província de S. Benedito africano na
República Democrática do Congo, e a Fr. Benoît-Michel Amoussou, da Província do Verbo Encarnado - Togo, que deixam a Fraternidade “Notre-Dame
des Nations” de Bruxelas e retornam às suas respectivas Províncias, vai
o nosso reconhecimento pelo óptimo trabalho feito ao serviço da missão
evangelizadora da Ordem.
Fraternitas / MF
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PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores
das comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam de receber o
nosso Mensário. Com um grande esforço o vamos enviando
como oferta, com o objectivo de chegar às comunidades mais
distantes que os missionários visitam, em alguns casos de
longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas»
chega a mais de 20 países, tais como Timor, México, África
do Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé
e Príncipe, etc., num total de algumas centenas de assinaturas.

EM ANDAMENTO

PROJECTO CENTRO ABERTO
MESSICA - MOÇAMBIQUE
Querido Frei Vítor! Paz e Bem
Esperamos que esta o encontre de muita saúde, alegria e disposto.
Aqui estamos todos bem de saúde e também nos outros aspectos. O grupo
de mulheres envia-lhe abraços e pediu para que eu lhe escrevesse contando
um pouco da nossa luta!
Pois então, o nosso sonho vai tomando contornos e estamos felizes. Já
abrimos um poço pois sem água nada se faz. O poço custou 50 dólares.
Já pagámos.
Agora o passo seguinte é a vedação que custará 3.000 dólares, com tela
de tubarão, pois é bem mais económica. Fiz um pedido, no mês passado, à
nossa congregação , Província brasileira, para colaborar nesse projecto de
vedação e nos enviaram-nos 1.500 dólares. Como percebe, faltam-nos exactamente 1.500 dólares. Estamos confiantes que até ao final do ano esse valor
chegará às nossas mãos, por isso já iniciámos a obra de vedação.

Basta escrever-nos e enviar a
oferta para a respectiva assinatura. Na volta do correio
indicaremos a que missão se
destinou.

As mulheres que trabalham na limpeza do terreno, depois de uma longa espera, sentem-se felizes e recompensadas por este início de trabalho.

Colabore com os Missionários
Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu
trabalho missionário.

No final de Outubro viajarei ao Brasil e voltarei no final de Janeiro.
Que Deus nos abençoe. Ámen

OBRIGADO

Irmãs Salvatorianas

Outubro - 2010
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«A construção da comunhão eclesial é a chave da missão»
Queridos irmãos e irmãs,

A Igreja torna-se “comunhão” a partir da Eucaristia, em que Cristo, presente no pão e no vinho,
com o seu sacrifício de amor edifica a Igreja como
seu corpo, unindo-nos a Deus uno e trino e entre
nós (cf. 1Cor 10,16s).

O mês de Outubro, com a celebração do Dia Mundial
das Missões, oferece às comunidades diocesanas e
paroquiais, aos Institutos de Vida Consagrada, aos
Movimentos Eclesiais e a todo o Povo de Deus uma
ocasião para renovar o compromisso de anunciar o
Evangelho e atribuir às actividades pastorais uma
ampla conotação missionária. Este evento anual convida-nos a viver com intensidade os caminhos litúrgicos, catequéticos, caritativos e culturais, mediante
os quais Jesus Cristo nos convoca à ceia da sua Palavra e da Eucaristia para saborearmos o dom de sua
Presença, nos formarmos na sua escola e vivermos
com mais consciência unidos a Ele, Mestre e Senhor.
É Ele mesmo que nos diz: “Quem me tem amor será
amado por meu Pai, e eu o amarei e me hei-de manifestar a ele” (Jo 14,21). Somente a partir deste encontro com o Amor de Deus, que muda a existência,
podemos viver em comunhão com Ele e entre nós, e
oferecer aos irmãos um testemunho credível, dando
razão da nossa esperança (cf. 1Pe 3,15). Uma fé adulta, capaz de se entregar totalmente a Deus em atitude
filial, alimentada pela oração, pela meditação da Palavra de Deus e pelo estudo das verdades da fé, é a
condição para poder promover um humanismo novo,
fundamentado no Evangelho de Jesus.
Ademais, em Outubro, depois da pausa de verão,
são retomadas as várias actividades eclesiais em
muitos países, e a Igreja convida-nos a aprender
de Maria, mediante a oração do Santo Rosário, a contemplar o projecto de amor do Pai pela humanidade,
para amá-la como Ele a ama. Não seria este também o
sentido da missão?
Com efeito, o Pai chama-nos a ser filhos amados em seu
Filho, o Amado, e a reconhecermo-nos todos irmãos Nele,
Dom de Salvação para a humanidade, dividida pela discórdia e pelo pecado, e Revelador do verdadeiro rosto do
Deus que “amou tanto o mundo que deu o seu Filho único,
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna” (Jo 3,16).
“Queremos ver Jesus” (Jo 12,21) é o pedido que, no Evangelho de João, alguns Gregos, ao chegar a Jerusalém para
a peregrinação pascal, apresentam ao apóstolo Filipe. Ele
ressoa também em nosso coração neste mês de Outubro,
que nos recorda que o compromisso e o anúncio evangélico
são deveres de toda a Igreja, “missionária por natureza” (Ad
Gentes, 2), e nos convida a sermos promotores da novidade
de vida, permeada de relações autênticas, em comunidades
fundamentadas no Evangelho. Numa sociedade multiétnica
cada vez mais sujeita a novas formas de solidão e de indiferença preocupantes, os cristãos devem aprender a oferecer sinais de esperança e a tornar-se irmãos universais,
cultivando os grandes ideais que transformam a história e
a empenhar-se, sem falsas ilusões ou inúteis temores, para
fazer do planeta a casa de todos os povos.
Como os peregrinos gregos de há dois mil anos, também
os homens do nosso tempo, nem sempre conscientemente, pedem aos fiéis que não apenas “falem” de Jesus, mas
“apresentem” Jesus, fazendo resplandecer o Rosto de Jesus em todos os cantos da terra diante das gerações do
novo milénio e especialmente diante dos jovens de todos os
continentes, destinatários privilegiados e actores do anúncio

Na Exortação Apostólica “Sacramentum Caritatis” escrevi: “Não podemos reservar para nós o amor que
celebramos no Sacramento. Faz parte da sua própria
natureza ser comunicado a todos. Aquilo de que o
mundo tem necessidade é do amor de Deus, é de
encontrar Cristo e acreditar Nele” (nº 84). Por isso,
a Eucaristia é fonte e ápice não só da vida da Igreja,
mas também da sua missão: «Uma Igreja autenticamente eucarística é uma Igreja missionária» (ibid.),
capaz de levar todos à comunhão com Deus, anunciando com convicção: “o que vimos e ouvimos, nós
agora o anunciamos a vocês, para que estejam em
comunhão connosco” (1Jo 1,3).

evangélico. Eles devem compreender que os cristãos assumem a palavra de Cristo, porque Ele é a Verdade, porque
encontraram Nele o sentido, a verdade para suas vidas.
Estas considerações evocam o mandato missionário recebido por todos os baptizados e por toda a Igreja, que,
porém, não se pode cumprir de maneira credível sem uma
profunda conversão pessoal, comunitária e pastoral. Efectivamente, a consciência de ser-se chamado a anunciar o
Evangelho estimula não apenas os fiéis, mas todas as comunidades diocesanas e paroquiais a uma renovação integral e a abrir-se sempre mais à cooperação missionária
entre as Igrejas, para promover o anúncio do Evangelho
no coração de todas as pessoas, povos, culturas, raças
e nacionalidades, em todas as latitudes. Tal consciência
salimenta-se através da obra dos Sacerdotes “Fidei Donum”, de Consagrados, de Catequistas, de Leigos missionários, numa tentativa constante de promover a comunhão
eclesial, de modo que o fenómeno da “inter-culturalidade”
possa também integrar-se num modelo de unidade em que
o Evangelho seja fermento de liberdade e progresso, fonte de fraternidade, humildade e paz (cf. Ad Gentes, 8). A
Igreja “é em Cristo como que o sacramento, ou sinal, e o
instrumento da íntima união com Deus e da unidade de
todo o género humano” (Lumen Gentium, 1).
A comunhão eclesial nasce do encontro com o Filho de Deus,
Jesus Cristo, que, no anúncio da Igreja, chega aos homens
e cria comunhão com Ele mesmo, com o Pai e o Espírito
Santo (cf. 1Jo 1,3). Cristo estabelece a nova relação entre o
homem e Deus. “Ele revela-nos que «Deus é amor» (1Jo 4,
8) e ensina-nos ao mesmo tempo que a lei fundamental da
perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo, é
o novo mandamento do amor. Dá, assim, aos que acreditam
no amor de Deus, a certeza de que o caminho do amor está
aberto para todos e que o esforço por estabelecer a universal
fraternidade não é vão” (Gaudium et Spes, 38).

Caríssimos, neste Dia Mundial das Missões, que
nos leva a estender o olhar do coração sobre os
imensos espaços da missão, sentimo-nos todos
protagonistas do compromisso da Igreja em anunciar o Evangelho. O impulso missionário sempre
foi sinal de vitalidade para as nossas Igrejas (cf.
Encíclica Redemptoris Missio, 2) e a cooperação
de umas com as outras é um testemunho singular
de unidade, fraternidade e solidariedade, e que torna credíveis os anunciadores do Amor que salva!
Renovo, portanto, a todos o convite à oração, ao compromisso de ajuda fraterna e concreta em apoio às
jovens Igrejas, não obstante as dificuldades económicas. Tal gesto de amor e de partilha, implementado
pelo precioso serviço das Obras Missionárias Pontifícias, às quais manifesto a minha gratidão, vai ajudar à
formação dos sacerdotes, seminaristas e catequistas
nas mais distantes terras de missão e dar coragem às
jovens comunidades eclesiais.
Como conclusão desta mensagem anual para o Dia Mundial das Missões, desejo expressar, com particular afecto,
o meu reconhecimento aos missionários e às missionárias que testemunham nos lugares mais distantes e difíceis, muitas vezes também com a vida, o advento do
Reino de Deus. Para eles, que representam a vanguarda
do anúncio do Evangelho, peço a amizade, a proximidade e o apoio de todo os fiéis. “Deus, (que) ama quem dá
com alegria” (2Cor 9,7) vos encha de fervor espiritual e
de profunda alegria.
Como o “sim” de Maria, toda a resposta generosa da Comunidade eclesial ao convite divino para amar os irmãos,
suscitará uma nova maternidade apostólica e eclesial (cf.
Gl 4,4.19.26); esta, abrindo-se à surpresa do mistério de
Deus amor, o qual, “ao chegar a plenitude dos tempos...
enviou o seu Filho, nascido de uma mulher” (Gl 4,4), será
fonte de confiança e de audácia para os novos apóstolos. Tal resposta tornará todos os fiéis capazes de serem “alegres na esperança” (Rm 12,12) ao realizarem o
projecto de Deus, que deseja “a congregação de todo o
género humano no único povo de Deus, a sua união no
único corpo de Cristo, a sua edificação no único templo
do Espírito Santo” (Ad Gentes, 7).
Vaticano, 6 de Fevereiro de 2010

Caros Leitores:
Saudações amigas de Paz e Bem!
É com muita alegria que, após um tempo de descanso, de novo nos encontramos, todos empenhados neste trabalho em favor das Missões.
Estamos a viver o «Outubro Missionário», que é para nós tempo de renovar o ardor e fervor missionários. Vamos continuar a trabalhar em prol das «Missões Franciscanas». Todos podemos ser missionários rezando pelas intenções da Igreja Missionária e, dentro
das possibilidades de cada um, partilhando um pouco de si mesmo.
Iniciamos também neste mês a Campanha das bolsas de Estudo para o Ano Escolar 2010 / 2011. Desde já agradecemos as vossas
possíveis ofertas.
Enviei dois mil euros em intenções de missas, pelo Frei Lucas Gololombe, que serão celebradas pelos missionários em Moçambique. Também para a Guiné-Bissau seguiram dois mil euros de intenções pelas mãos do Frei Paulo Duarte.
E terminamos com a intenção missionária de Outubro: «Para que a celebração do Dia Missionário Mundial seja ocasião para compreender que o compromisso de anunciar Cristo é um serviço necessário e imprescindível a que a Igreja é chamada a desenvolver
em favor da humanidade».

Frei Vítor Rafael, OFM

