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EM FÁTIMA - ATRAÍDOS PELO MESMO CARISMA…
Há acontecimentos que, mesmo repetidos,
nunca cansam. É o que acontece todos os
anos quando, nos inícios de Outubro, a Família Franciscana se reúne em Fátima, aos pés
de Maria. Desde há 38 anos que tal vem acontecendo. É sempre uma oportunidade para os
irmãos se reverem e robustecerem os elos de
fraternidade e amizade que os prende ao cordão de Francisco de Assis.
Assim aconteceu uma vez mais nos dias 2 e 3 do passado
mês de Outubro. Iam chegando, sobretudo de autocarro
– e eram muitos! –, vindos do norte, centro e sul do país.
Pelos caminhos que levavam ao coração do Santuário, os
peregrinos cruzavam-se uns com os outros e iam “matando saudades”. Antes das 14.30 horas era grande o afluxo
nas imediações do Centro Pastoral Paulo VI. Estandartes
e guiões assinalavam as terras de alguns deles, particularmente de Fraternidades da Ordem Franciscana Secular
espalhadas por esse Portugal fora. E não faltou também o
estandarte da nossa “União Missionária Franciscana”.

O Momento da Juventude
Não foram necessários muitos minutos para que o amplo
anfiteatro do Cento Pastoral Paulo VI ficasse com a lotação praticamente esgotada. Do palco saíam cânticos de
mensagem franciscana, sob a orientação de Frei Albertino.
Jovens e menos jovens, todos irmanados pelo mesmo ideal, confessavam a alegria de viverem o mesmo ideal.
Depois, no palco e fora do palco, foi o testemunho da JUFRA (Juventude Franciscana). E que testemunho deu esse
grupo (e foram algumas dezenas) que, no passado mês
de Agosto, fora a Assis “beber nas fontes”! Pela palavra
e pela imagem, através dos “media”, deu gosto partilhar
agora com eles esses momentos de felicidade que esperamos os tenham marcado para a vida fora. Desejamos
sinceramente que não tenha sido um entusiasmo passageiro. Que a mensagem colhida nesses lugares históricos

Santuário de Fátima

Peregrinação Franciscana Leigos missionários
– onde ainda está bem presente o “espírito de Assis” - os e concelebrada por grande número de sacerdotes dos três
leve a traduzir na vida a espiritualidade que o Pobrezinho Ramos da Família Franciscana, de que ele é o Presidente.
de Assis foi capaz de captar no Evangelho, tão necessária
na sociedade de nossos dias.
Foi sem dúvida o ponto alto da nossa Peregrinação. Oportunidade para darmos graças ao Senhor pelo dom da voComo que em complemento a esta “mensagem francis- cação franciscana, olhando para Francisco como homem
cana”, no mesmo local, surgiu uma figura sobejamente de fé, que nos interpela sobre a fidelidade com que cada
conhecida na sociedade portuguesa - o Dr. Bagão Félix um (consagrados e não consagrados), à sua maneira, es– que, a convite do Presidente da Família Franciscana, Fr. colheu seguir os “caminhos de Francisco”.
Vítor Melícias, fez oportunas reflexões sobre os valores Neste dia, como já é costume, a reflexão dos mistérios
que devem fazer parte do viver do nosso dia-a-dia. Fa- do Terço, que antecede a “Procissão de Velas”, esteve
lou-nos dos desafios que a sociedade de hoje nos lança, confiada à Família Franciscana, como aconteceria no dia
sempre numa linguagem simples e incisiva, que captou seguinte, antes da grande Concelebração no Recinto do
o interesse do vasto auditório. Oportuno, Santuário. Mas este ano há que realçar um outro momento
após a sua exposição, o diálogo travado importante, ocorrido após a Procissão de Velas: a celebraentre alguns dos presentes, desejosos de ção do “Trânsito de S. Francisco”.
verem esclarecidos alguns pontos da reflexão que fizera.
Durante cerca de uma hora, com a Basílica superlotada, foi
recordada a morte do Serafim de Assis, ou seja, o seu “Trân(passagem), naquele findar de tarde de 3 de Outubro de
Mensagem para os dias sito”
1226, passagem para a verdadeira Vida, a “vida nova” que
começou a gozar junto do Pai. Nesse momento, de tudo desde hoje
pojado, de alma serena, como um pai se despede de seus
A Peregrinação Franciscana a Fátima filhos e, além do testemunho de pobreza evangélica, Francisocorre sempre por ocasião da Festa de S. co a todos deixa o seu testamento e a sua bênção.
Francisco. Este dia – 2 de Outubro – foi escolhido precisamente para, “em família”, a Que este ”peregrinar” junto de Maria, neste ano da graça
Família Franciscana celebrar o seu Pai (que de 2010, nos leve a olhar para Ela e para Francisco, fiel
no calendário litúrgico ocorre a 4 de Outu- seguidor de suas virtudes, a fim de sermos, também nós,
bro). O grande momento seria a celebração obreiros da Paz e do Bem nesta sociedade tão carecida
da Eucaristia, que aconteceu na Igreja da dos valores do Evangelho.
Santíssima Trindade. Ao findar da tarde, a
Fr. Marques de Castro
mesma foi presidida por Frei Vítor Melícias

A MORTE AOS OLHOS DAS CRIANÇAS

NA TUNÍSIA COM A U.M.F.

MOMENTOS DE PARTILHA

Peregrinos cristãos
em contacto com o
mundo mulçumano,
colheram e deram
testemunho da sua
Fé.

A forma como as
crianças encaram a
morte é um mistério
tão grande como a
própria morte.

Duas Leigas Missionárias relatam a
sua experiência em
Chimoio, Moçambique.
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Colômbia

EDITORIAL
Novembro é o mês escolhido pela Igreja para se rezar especialmente pelas almas. Os cristãos, depois
da visita que fazem aos cemitérios, prolongam durante este mês as suas orações. Confiantes na Ressurreição, somos convidados a rezar para que, libertos das manchas do pecado e uma vez purificados,
os nossos irmãos defuntos possam tornar-se nossos
intercessores junto de Deus.

75 anos de presença e serviço educativo
No dia 12 de Fevereiro de 1931 chegou a Tuluá a comunidade franciscana, durante o mandato do Comissário Provincial Fr. Manuel Aníbal Siabato. A missão
da comunidade, no começo, foi predominantemente
evangelizadora, com sede no Convento de S. António, construído juntamente com a paróquia, entre
1933 e 1946.

Juan Manuel González Arbeláez, Arcebispo de Bogotá,
que se hospedou no convento franciscano. Pela tarde,
quando os frades, como de costume, tinham o seu tempo de recreio, o prelado disse ao padre guardião Nicolás
Nieto: “Precisa de realizar o projecto do colégio. Daqui
a seis meses, passarei por aqui e ai dos frades se não
achar um colégio bem ajeitado!”.

Colômbia, Vista Parcial do Convento Franciscano

Fr. Berardo Siabato foi o primeiro Reitor, quando era
Provincial Fr. Jesús María Velásquez. As actividades do
Colégio tiveram início no dia 05 de Outubro de 1935,
utilizando algumas salas do vizinho convento de S. António, até 1950, quando houve a mudança para o local
actual. A Província de Santa Fé possui hoje 12 colégios
e a Universidade S. Bonaventura. Entre os colégios, o
primeiro foi o de São Francisco. Por ocasião do jubileu
de diamante (75 anos), em Outubro, haverá uma semana inteira de festa: sexta-feira, oito de Outubro, começará a jornada com solene Eucaristia de acção de graças,
presidida por Mons. Hernán Giraldo Jaramillo, Bispo de
Buga, concelebrada pelo Ministro provincial, Fr. Fernando Garzón Ramírez, e outros membros do Governo provincial e religiosos de diversas Fraternidades da
Província. No fim da Eucaristia,será feita a abertura dos
actos protocolares com a presença de altas personalidades civis, eclesiásticas, militares e da polícia; a jornada matinal concluir-se-á com uma ágape fraterna. Ao fim
da tarde, no Teatro Sarmiento da cidade de Tuluá-Vale,
celebrar-se-á com todo o esforço e amor essa festa,
com actividades artísticas e culturais, contando com a
presença de todos os pais dos alunos.

Na Ordem Franciscana, temos presentes estes irmãos que nos precederam e celebramos também
Todos os Defuntos da Ordem Franciscana (Dia 24
de Novembro). Os mais virtuosos na santidade – aos
nossos olhos porque aos de Deus serão muitos mais
– são recordados na celebração de Todos os Santos
da Ordem Franciscana (Dia 29 de Novembro).
No aniversário da aprovação da Regra Franciscana por Honório III, em 29 de Novembro de 1223,
toda Ordem Franciscana exprime o seu agradecimento ao Senhor pela fidelidade a este «livro» que
Francisco dizia ter recebido de Jesus e que era o
próprio Evangelho. Este era precisamente o «projecto de vida» de Francisco: fazer reviver na Igreja
o Evangelho, mostrar aos homens a vida de Cristo
em todas as dimensões, desde a pobreza até ao
seu zelo pelas almas, desde o anúncio do Evangelho ao sacrifício da Cruz, para ser com Ele sal da
terra e luz do mundo.
Quem pode contar a imensidão de santos, beatos e
servos de Deus e o menor dos irmãos e irmãs anónimos que têm feito do Evangelho a paixão de suas
vidas? São Francisco disse um dia a seus irmãos:
“Caríssimos, conformemo-nos e alegremo-nos no
Senhor; não vos deixeis entristecer pelo facto de
sermos poucos; não vos envergonheis de minha
simplicidade e nem da vossa porque, como me revelou o Senhor, Ele nos fará uma multidão inumerável e nos enviará até aos confins do mundo” (S.
Boaventura, LM 3).
Escutando essas palavras, uma grande e santa alegria se apoderou dos irmãos, que por graça de Deus
era concedida aos seus filhos. O alvorecer da «santidade fraterna» demonstrava a vitalidade e autenticidade evangélica da mensagem franciscana.
Com verdadeiro espírito missionário, desde as origens enviou Francisco os seus frades: “Ide, irmãos
caríssimos, anunciar a paz aos homens e pregar-lhes
a penitência para a remissão dos pecados. Sede pacientes nas tribulações, vigilantes na oração, activos
no trabalho e mostrai-vos reconhecidos por todos os
benefícios que vos façam” (ibid).
A Festa de Todos os Santos da Ordem Franciscana
é um convite e um incentivo a retribuirmos a Deus o
amor que Ele tem pela sua Igreja.

Segundo o cronista da Província Franciscana de Santa
Fé, por meados de 1934, passou por Tuluá S. Exª. Mons.

Fraternitas

ÁFRICA / SUDÃO
Os líderes cristãos sudaneses na ONU:
“riscos de guerra se não for respeitada a vontade popular”

Cartum (Agência Fides) - “O povo do sul do Sudão espera que seja respeitado o seu direito à autodeterminação
em 9 de Janeiro de 2011. Negar esse direito significa negar a sua dignidade humana”, disse um comunicado enviado à Agência Fides pelo Sudan Council of Churches
(SCC) – uma delegação está de visita à sede da ONU
em Nova York. O SCC é composto por líderes de instituições cristãs presentes no Sudão, incluindo a Igreja
Católica. Em 09 de Janeiro, vota-se no referendo sobre a
independência do Sul do Sudão, estabelecido no Acordo
Inclusivo de Paz (CPA), assinado em Nairóbi (Quénia),
em 2005, que pôs fim a uma guerra de vinte anos entre
o Norte e o Sul do Sudão. Ao aproximar-se o referendo
está a aumentar a tensão entre o Norte e o Sul do Sudão, a ponto de alguém ter sugerido o adiamento da votação. “O cancelamento ou adiamento do referendo, ou a
percepção de que o resultado do mesmo não representa
a vontade do povo, não será aceite pela população e
poderá produzir um perigoso vácuo que poderia ser preenchido pela violência e até mesmo o retorno da guerra.
A comunidade internacional deve estar preparada para
enfrentar o desafio do resultado do referendo”, dizem os
líderes cristãos. O documento recorda o dever de intervir

por parte da comunidade internacional e dos garantes
do acordo: “o reconhecimento do princípio da autodeterminação deve ser o princípio orientador a fim de evitar
a guerra; o retorno à guerra seria uma falha moral por
parte de todos aqueles que se comprometeram a colocar
em prática o CPA, incluindo os garantes do acordo e a
comunidade internacional”. Em relação ao referendo sobre a atribuição de Abyei (região disputada entre Norte e
Sul), o comunicado diz que “está muito atrasado e está
sujeito às disputas e tentativas de renegociar os acordos
alcançados”. Os líderes religiosos dizem-se preocupados com os sudaneses do Sul do Sudão que vivem no
Norte. “A segurança e os direitos humanos (incluindo o
direito à liberdade de religião) de pessoas originárias do
Sul que vivem no Norte do Sudão estão em perigo, antes, durante e depois do referendo. Já existem ameaças
e intimidações e criou-se um clima de medo. Alguns habitantes originários do Sul querem voltar para o Sul, mas
não têm recursos para fazê-lo. Outros vivem no Norte
do país há várias gerações e para eles seria muito difícil
estabelecerem-se no Sul”. (L.M.)
Agência Fides

«Como eu vos fiz, fazei vós também»
Membro da
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Para um rosto missionário da Igreja em
Portugal
O Secretariado Geral da Conferência
Episcopal Portuguesa editou na sua colecção «Documentos» a Carta Pastoral
dos Bispos de Portugal sobre a Missão
em Portugal.
Os bispos portugueses, ao enunciarem um
documento-base que sirva de orientação à
Missão em Portugal, enunciam um leque
de princípios capazes de avivar a vocação
missionária de todos os cristãos.
Em primeiro lugar, reconhecem o primado
da missão do amor: «é o amor fontal de
Deus Pai, expresso na missão do Filho e do
Espírito Santo, que dá à Igreja e a cada um
dos baptizados-confirmados a graça da sua

identidade missionária». Depois, verificam
a urgência da evangelização missionária,
«primeiro serviço que a Igreja pode prestar
ao homem», que faz de todo o cristão um
evangelizado e um evangelizador. Por fim,
estimulam a Igreja local a ser «sujeito primeiro da missão» tendo o seu centro «na
comunicação da fé, e no primeiro anúncio
a sua fecundidade», mormente através do
«empenhamento dos leigos no serviço da
evangelização».
A Conferência Episcopal procura assim lançar um desafio a quantos participam activamente da vivência comunitária da fé cristã,
e reconhecem a urgência de estimular a
sua missão evangelizadora.
MF
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Na Tunísia com a U.M.F.

Entre organizadores, amigos e colaboradores, éramos 34 e de 13 a
20 de Setembro último andámos
por terras tunisinas, em mais uma
peregrinação organizada pela
União Missionária Franciscana. E
porque as fronteiras são ténues,
fomos turistas colhendo impressões mais fugazes ou mais duradoiras de um país muçulmano
onde a grande maioria de nós estava pela primeira vez, mas, como
peregrinos, fomos tendo também
diversos momentos de contacto com marcas do presente e do
passado que nos diziam muito enquanto cristãos, para além daqueles outros mais íntimos e ricos de
espiritualidade e do testemunho
que demos da nossa Fé.
Começámos justamente pela visita panorâmica de Tunis, com direito a paragem na
Avenida Habib Bourguiba, nome do primeiro presidente da Tunísia após a independência da tutela da França em Março de
1956, dado à avenida principal da capital
e de todas as cidades. Mas, logo na manhã seguinte, foi uma parte da Tunísia do
passado que se abriu a nossos olhos com
a visita às ruínas de Cartago, a Cartago
romana renascida das cinzas da Cartago
púnica graças a César, que decidiu criar
uma colónia romana (44 a.C.) no local da
primitiva cidade que, fundada por Dido em
814 a. C., tinha sido arrasada ao cabo da 3ª
guerra púnica, em 146 a.C., e contrariando
a determinação dos próprios Romanos de
jamais erigirem qualquer cidade naquele

“solo maldito”. Acabaria por ser a capital
da África romana e não terá sido por acaso
que a Tunísia moderna a escolheu para erguer o palácio presidencial.
Cartago romana e também Cartago cristã:
pelo menos em parte das ruínas visitadas
podemos dizer que já estávamos como
peregrinos, em território onde viveram e
foram martirizados cristãos dos primeiros
tempos – lá estava o grande anfiteatro de
dimensões idênticas ao Coliseu de Roma,
local de martírio de Santa Perpétua e
Santa Felicidade no ano 203, por ordem
do imperador romano Sétimo Severo,
em tempo de perseguição aos cristãos, e
também o “anfiteatro dos mártires”. Cartago cristã onde viveu igualmente, já nos
séculos IV e V, Santo Agostinho, bispo,
escritor, teólogo, filósofo, Doutor da Igreja, cuja biografia e importância para o
desenvolvimento do Cristianismo no Ocidente viria a ser realçada por Frei Vítor
Rafael, em momento oportuno, tendo sido
também evocadas aquelas duas santas,
bem como S. Cipriano.
O passeio a pé em Sidi Bou Said, a vila
“azul e branca” que a todos terá encantado pela sua beleza característica, trouxe-nos de volta ao presente real tunisino
islâmico, com os seus traços próprios também impregnados de espiritualidade: Sidi
significa “santo” e na cor das casas estão
simbolizados a paz (o branco) e o mar (o
azul). Voltámos depois ao mundo romano
no Museu do Bardo, conhecido por albergar a maior colecção de mosaicos (que
pena que a visita tenha sido tão parcelar
em consequência das obras de recuperação do edifício!), para regressarmos de
novo ao presente e sentirmos o pulsar da

Tunísia grupo de participantes

Tunísia Kairouan
cidade naquele outro passeio a pé em maior parte, longas extensões brancas e
que atravessámos o Souk e a Medina e, secas); fomos figurantes ao vivo da “Guerpassando pelo Arco, entrámos na “Cidade ra das Estrelas” no que resta dos cenários
Nova”. E aqueles eram de facto passos de das filmagens; vimos e sentimos a aridez
peregrinos que nos iriam conduzir à Cate- do Sahara, onde formámos uma pequena
dral católica de S. Vicente de Paulo, cons- caravana atípica de camelos e “charretes”,
truída em 1882 pelos Franceses, onde envergando trajes locais.
teve lugar a celebração eucarística.
E ali, em pleno deserto, onde não se via
Em Dougga (património mundial desde De- mais que areia e céu, numa tenda árabe,
zembro de 1997), Tuburbo Majus (uma das reunidos em nome de Cristo, fomos testecidades mais prósperas da Antiguidade), munhas vivas do Deus cristão. Experiência
Sbeitla (com as suas sete igrejas), El Jem rica e profunda, transbordante de significa(o Coliseu quase tão grande como o de do e simbolismo, para mim momento alto
Roma, que só pudemos ver por fora), voltá- da nossa peregrinação.
mos à época romana e bizantina, visitando
ruínas que atestam bem a importância da O contacto próximo com o genuíno povo
ocupação romana na Tunísia e o desen- tunisino completou-se em Matmata, com a
volvimento das suas cidades, e onde, para visita a uma casa subterrânea deste povoalém dos edifícios próprios da estrutura ado troglodita, onde fomos recebidos com
arquitectónica da cidade romana (termas, a maior simpatia de quem abre a casa e
latrinas, anfiteatros, o(s) Capitólio(s)… ), mostra e oferece o melhor que tem. E tampudemos sentir a presença cristã através, bém nos agradou saber que a nossa prenomeadamente, do que restava de igrejas sença ali representava um bom contributo
e dos baptistérios característicos da época, para a subsistência daquela família, como
muito bem preservados (já víramos um no o fora para os que conduziram a nossa
Museu do Bardo). Mesmo com explicações “caravana” no deserto.
muito fragmentárias ou pouco explícitas,
as pedras deram-nos o que procurávamos, Receberíamos ainda um testemunho
integrando-nos nos primeiros séculos do exemplar do padre Dominique, que manCristianismo.
tém uma paróquia de 25 católicos num
bairro suburbano de Gabès, com uma sala
Templos cristãos actuais só veríamos mais num pátio interior de uma residência, só
um, a Igreja de Nossa Senhora, em Sousse, identificada por um simples letreiro escrito
onde foi celebrada missa. E entre imagens à mão numa simples folha de papel colada
de santos bem nossos conhecidos (S. José, sobre a porta. Só contrariámos o letreiro
Santa Teresinha e outros), lá estava, logo à porque a nossa missa de sábado foi duentrada, Santo António de Pádua, junto do rante a manhã.
qual, gravados em pedra, figuravam agradecimentos expressos por graças recebidas. Já na ponta final da nossa viagem, refaEstávamos verdadeiramente “em família” zendo o percurso para Norte, revimos paicom o nosso bom Santo António de Lisboa, sagens já vistas e, de regresso ao litoral,
o padroeiro da U.M.F..
visitámos monumentos ainda não vistos,
com destaque para a Mesquita, o MausoNaturalmente, fomos também conhecendo léu da família Bourguiba, e a fortaleza (o
aspectos da realidade económica, histórica Ribat), em Monastir – era de novo o cone cultural da Tunísia e dos tunisinos, bem tacto mais directo com o mundo islâmico.
como as suas paisagens típicas, da mais Deambulámos ainda por Sousse e Port El
verdejante até à secura do deserto, pas- Kataoui, num doce lazer cosmopolita de
sando pelos extensos olivais a perder de domingo, que acabaria em Hammamet no
vista e os oásis de tamareiras. Em Kairou- cumprimento do nosso ‘Dia do Senhor’, ali
an, a quarta cidade mais importante do Is- mesmo, no hotel.
lão (depois de Meca, Medina e Jerusalém),
visitámos a grande Mesquita Sii Okba e o Completado o programa, o nosso tempo
mausoléu do Homem Santo Abu Zemaa cronológico a ele destinado estava a chegar
el Balaoui, barbeiro do Profeta Maomé; ao fim, com o sentimento profundo de terem Tozeur, jantámos ouvindo música e mos vivido mais uma experiência enriqueapreciando danças típicas locais; partimos cedora e de, no essencial, tudo ter corrido
para Nefta numa aventura de jipe pelo de- bem, graças a Deus.
serto; percorremos um arriscado caminho E no tempo psicológico da nossa memópedestre num dos oásis, para chegar às ria ficou, com certeza, muito que valerá a
nascentes, fonte de vida em qualquer par- pena recordar.
te mas ainda mais nas regiões desérticas;
vimos lagos salgados (nesta estação, pela
Celme Pedreiro
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HAITI AGRADECE

NA CASA DO PAI
Frei João Soares
No dia 01 de Agosto de 2010,
na Enfermaria Provincial do
Convento da Imaculada Conceição, à Luz - Lisboa, faleceu Frei João Soares, sacerdote franciscano. Tinha 92
anos de idade, 73 de Profissão
Religiosa, e 68 de Ordenação
Sacerdotal.

Durante a semana de exercícios
espirituais, no convento de Lilavois – único a ficar em pé no terramoto – os frades da Fundação de
Haiti reencontraram-se, seis meses após a tragédia.
Esse tempo espiritual serviu para reflectir
sobre a sua vida e missão, no contexto de
grandes dificuldades e da gradual, lenta
organização da vida normal. Ao Secretário Geral das Missões, Fr. Máximo, que
os visitou, em fins de Julho, confiaram a
tarefa de agradecer, de todo o coração,
aos numerosos benfeitores que se fizeram
presentes naquelas horas dramáticas: Governo da Ordem, Províncias, Conventos,
Paróquias, Clarissas, Irmãs Franciscanas,
Ordem Franciscana Secular, Associações,

grupos, famílias e a cada pessoa. Foi uma
grande competição de solidariedade de
todo o mundo. Os frades do lugar estão
conscientes e reconhecidos. Com as ajudas vindas, puderam estar próximos dos
habitantes de Port-au-Prince, a capital
haitiana: acolhendo-os, cuidando deles,
oferecendo-lhes comida e remédios. Muitas crianças estão a viver nos conventos,
doentes são acolhidos nas igrejas e nas
pequenas estruturas que ficaram em pé.
Para o futuro, os frades pretendem construir uma casa de acolhimento para as
crianças órfãs e de rua, organizar a reconstrução das casas de famílias pobres,
aumentar o sector das enfermarias e cuidar melhor da formação dos jovens frades
do Haiti.

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

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

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

Fraternitas

Frei João Soares, filho de Carlos
Soares e de Maria de Jesus, nasceu
na freguesia da Silveira (ao tempo,
freguesia de São Pedro da Cadeira), Torres Vedras, a 07 de Agosto
de 1917.
Feitos os estudos primários e preparatórios, vestiu o hábito franciscano no Convento de Varatojo em 07
de Setembro de 1935, professando votos
temporários no dia 08 de Setembro do ano
seguinte, e fez a sua profissão perpétua
na Ordem Franciscana, a 27 de Dezembro
de 1939. Iniciou os estudos filosófico-teológicos em Portugal, tendo concluído a
sua formação na Alemanha. Foi ordenado
sacerdote a 19 de Julho de 1942.
Após a sua ordenação, foi professor no
Colégio Seráfico de Montariol, Braga, e
no Externato da Luz, em Lisboa. Foi ainda Guardião do Convento de São Francisco, em Leiria, e confrade na Casa-Igreja
de Santo António à Sé de Lisboa.

Durante quase três décadas - de 1972 a
2000 - dedicou-se à comunidade portuguesa emigrante na Alemanha, como Capelão, fixando residência em Ulm, cidade
independente e distrito urbano situado na
margem direita do rio Danúbio, na fronteira entre os estados federais de BadenWürtemberg e da Baviera.
Por motivos de saúde regressou a Portugal, passando a residir na Enfermaria
Provincial do Convento da Imaculada
Conceição, Lisboa, onde, inesperadamente, veio a falecer na manhã do primeiro dia de Agosto.
MF

BEIJOU-A ATÉ AO FIM
À saída de uma casa em Penafiel, depois de ter visitado uma senhora doente e a ter confortado com os
sacramentos, reparei numa fotografia de um casal,
já de meia idade, fotografado de frente, ambos devidamente acomodados um ao outro de braço dado e
mãos entrelaçadas. Um largo sorriso saía dos seus
rostos enquanto os seus olhares se cruzavam. Chamou-me a atenção o facto de um rasgão considerável quase ter feito desaparecer a face direita do
rosto da mulher. Mais estranho ainda, porque parecia
marcado por uma humidade que, curiosamente, não
apanhara mais parte nenhuma do retrato. Perguntei então à senhora da casa, sustendo o quadro na
mão:
- Quem é este casal tão simpático?
- São os pais do meu marido, Sr. padre, dois santos
no céu!
- Curioso é este rasgão no rosto da senhora, porque
será? – Perguntei eu.
- Sr. Padre Lima, depois que morreu a mãe do meu
marido, o pai não largou mais essa fotografia e, várias vezes ao dia, pegava no quadro e beijava a sua
esposa. Nós respeitámos sempre essa manifestação
do quanto lhe fazia falta a companheira de uma vida
inteira. Ora, sucede que, dois meses depois da sepultura da sua esposa, ele deixou cair o quadro e o
vidro partiu-se. Enquanto o meu marido e eu fomos
adiando a altura de lhe colocar um vidro na moldura,
ele continuou o seu ritual que o fazia sentir próximo
da sua esposa e quase mais dois anos se passaram.
Depois que ele faleceu, verificámos realmente esse
rasgão na fotografia, que podia ter sido acautelado se
tivéssemos arranjado um vidro para a moldura. Claro
que agora já colocámos o vidro, mas esse mau aspecto ficou, se bem que o meu marido diz que vai compor
a fotografia e retocar o rosto da mãe, de forma a ficar
digno de se ver.
Então eu respondi, emocionado com aquele relato:
- Não façam isso, a face esquerda ainda está intacta e
a face direita deve ficar como o marido a deixou!
- Padre, pode lá ser, deixou uma marca que não dá
bom aspecto!
- É a marca do amor minha senhora. Um quadro bonito e retocado é fácil de arranjar, as novas tecnolo-

gias permitem isso e muito mais, mas aquela marca
deixada pelos lábios de alguém que quis estar perto
da pessoa amada em cada beijo, só mesmo o amor
é capaz de deixar. Já reparou que aquele rasgão vos
traz ao pensamento o amor deste casal e pode ser até
uma motivação para a senhora e o seu marido os imitarem nesse amor? Não, não retoquem o quadro, não
destruam aquele tesouro de beijos que regista aquele
rasgão no rosto de uma esposa amada, porque mais
belo que o rosto são os beijos que o cobrem!
- Padre Lima, não tínhamos pensado nisso, mas tem
toda a razão, é assim mesmo, como foi deixado pelo
pai do meu marido, que esse quadro tem valor. Obrigado pelo seu conselho!
É maravilhoso o gesto daquele marido, o beijar contínuo naquela face direita da esposa, como se fosse
aquela face, quem sabe, a mais beijada durante a
vida a dois. Beijou a sua esposa até ao fim, beijou-a
durante a vida e beijou-a depois de ela partir e só
deixou de a beijar quando partiu também, ficando
apenas aquele pedaço de papel, que tinha sido a
ponte entre ele e a eternidade e agora permanece
como uma recordação de quem fica, até que fique
esquecido num canto fora do alcance da vista e do
coração. Mas aquela marca do amor ficará impermeável ao tempo porque, no encontro com a morte feito
de amor e saudade, a vida é sempre mais forte e torna-se eternidade, como dizia o saudoso Padre Mário
Branco, Franciscano.
Caros leitores do JMF, os beijos daquele marido foram a recusa de aceitar a morte como o fim, mas
antes, o ver mais além: no beijo da esperança o
reencontro; no beijo da saudade um grito de fé; no
beijo da recordação a prece; no beijo da caridade a
caridade agradecida pela caridade recebida. É assim
o amor que se derrama em beijos e assim os beijos
que se derramam no inconformismo de quem não se
resigna a aceitar um fim sem esperança, sem futuro e sem sentido. Beijou-a até ao fim e agora vive
uma eternidade de beijos na contemplação eterna do
doce beijo de Deus.
Frei José Dias de Lima, OFM
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A MORTE AOS OLHOS DAS CRIANÇAS
A forma como as crianças encaram a morte é
um mistério tão grande como a própria morte.
A realidade crua de se perder o pai ou a mãe,
enquanto a idade de crescimento implora pelo
seu auxílio, é cruel, dolorosa e incompreensível, mas é uma realidade. Que pensamentos
irão na mente de uma criança que passa por
esta experiência limite?
Em determinada paróquia, quando as crianças foram chamadas para um encontro na Igreja Paroquial, uma criança dos seus dez anos não se juntou com as outras, mas
foi para um lugar bem atrás. O pároco perguntou-lhe:
- Porque ficas aí? Anda para junto dos teus colegas!
- Não, senhor padre, quero ficar aqui, porque era aqui que
se sentava o meu pai!
Esta resposta reclamava, no coração daquela criança, a
presença do pai que a morte arrancara à sua vida. Foi
como que um grito de revolta como o daquela criança que,
com apenas seis anos de idade, diante do caixão branco
de um menino, seu colega da escolinha, morto pela leucemia, desabafou:
- Olha, Jesus, porque me levaste o meu amigo? Pedi-te
tanto por ele, rezei tanto…Porque não me ouviste? Quando eu morrer e for para o Céu, eu e ele vamos ajustar
contas, vou dar-Te um murro no nariz.

Blasfémia infantil cheia de fé na imortalidade, como a daquele menino que sentia, naquele lugar da Igreja, a presença do pai, porque era ali que ele se sentava e ali estivera no seu colo muitas vezes, durante a santa missa.

Não posso esquecer, também, as palavras de uma menina de dez anos,
no funeral do seu pai, vítima de um
acidente de trabalho, que dolorosamente era homenageado pelas lágrimas da sua esposa. Intrigava-me ver
como ela não chorava, mas soluçava
profundamente, numa ternura infantil
carregada de dor. Pretendi consolála e disse para ela, baixinho:
- Não fiques triste, minha menina,
o teu paizinho vai para junto de Jesus!
-Eu sei, Senhor padre, mas são as
lágrimas da minha mãe que me deixam tão triste!
Colhi, naquele momento, a lição preciosa de quem não sofre por quem
partiu, pela certeza de que já está à
conta de Deus, mas pela dor de quem ficou e se sente só.
O sentido verdadeiro da fé cristã é isto mesmo, não mergulhar de forma egoísta na própria dor, mas chegar ao ponto
de a esquecer ao sentir a dor da dor alheia.
Mas, quando toca às crianças a tragédia da morte e elas
estão no despertar da sua adolescência, como elas nos
surpreendem com a sua fé gigante e como apresentam
uma estatura espiritual e uma envergadura interior, que
envergonha a nossa fé vacilante de adultos.
Como exemplo, quero recordar aqui um adolescente, vítima de doença incurável, retido no leito oito meses, e que
apenas com quinze anos foi arrancado da terra dos vivos.
Como testemunhou a sua catequista, num jornal da sua
terra, apesar da doença, voltava o seu coração para os
outros e para Deus. Dizia aos pais: “Não choreis, não vos
quero ver chorar!”. E ao pai, que lhe dedicou todo o tempo
das suas férias dizia: “Que férias tem o Pai!”. E à mãe, a
quem via num rodopio e numa dedicação plena para não
lhe faltar com nada dizia, em jeito de gratidão e reconhecimento: “Mãezinha, você é uma santa!”. E a quem o visitava, dizia que não tinha dores, embora o seu semblante pudesse manifestar o contrário, porque as oferecia a Jesus,
a quem tinha como o Maior Amigo.

Para este miúdo, o céu não tinha comparação com a terra,
e impressionou o próprio pároco a forma serena como recebeu a Santa Unção, numa fé sem revolta, numa fé sem
porquês, numa fé sem reservas, numa fé sem limites, de
tal forma que o povo dizia: “Deixou esta terra com uma
morte santa”. Sim, “morte santa” o que é senão a confiança na certeza de que se parte para o colo de Deus, ou seja,
a forma serena como nos deixamos levar por Aquele que
nos quer para Si com plena fé de que somos d`Ele e a Ele
pertencemos?
É este o olhar das crianças perante a morte e, na verdade, “se não vos tornardes como crianças, não entrareis no
Reino dos Céus”, ou seja, ser adulto no pensar, no agir e
na responsabilidade, mas permanecer criança diante de
Deus, isto é, tomar consciência de que Ele é o Pai e que,
se Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Seu
Filho, foi para que clamássemos “ABA”, ou seja, Paizinho,
e nos mantivéssemos sempre como crianças diante d´Ele,
ou seja, sem malícia, puros de coração, e não temendo o
momento de deixar esta terra, onde o homem não tem morada permanente, para morar no céu, a Casa Permanente
do Pai.
Frei José Dias de Lima, OFM

BOLSAS DE ESTUDO
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.

2010/2011
«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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Que aniversário para os ODM?
profundamente por um clima cada vez mais
imprevisível e por catástrofes mais frequentes e intensas - vítimas do falhanço colectivo
dos nossos governos em alcançar um acordo
ambicioso para combater as alterações climáticas e os seus impactos.

D. FRANCISCO - BISPO CHIMOIO

Os Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM) das Nações Unidas surgiram envoltos em grande
esperança, em 2000. Passados dez
anos, receia-se que a ideia não tenha
correspondido às expectativas, em
particular a redução para metade da
pobreza até 2015. Uma ambição inadequada, a falta de uma abordagem
de direitos humanos e uma ênfase
nos resultados e não nos processos
ameaçaram os ODM desde o início.
Ao longo dos anos, o falhanço em
corresponder aos compromissos financeiros assumidos dificultou ainda mais o seu progresso. Os nossos
governos em África, bem como os do
Norte, terão de avaliar honestamente, em Nova Iorque, o que tem de ser
feito para superar estes obstáculos.

No seu Relatório sobre Cooperação de 2010,
a OCDE alertou que o valor total do apoio ao
desenvolvimento em 2010 fica 17 mil milhões
de dólares aquém do prometido em 2005.
Não se alcançar os ODM devido a essa falta
de compromisso seria, segundo o secretáriogeral da ONU, Ban Ki-Moon, “um falhanço
inaceitável do ponto de vista moral e prático”.
Os governos precisam de reconhecer que as
políticas não podem ser pensadas isoladamente, e que todas as áreas têm influência
no desenvolvimento. A crise no preço dos alimentos em 2008, que fez com que o número
de pessoas famintas ultrapassasse os mil milhões, teve origem nas políticas económicas,
comerciais e agrícolas propagadas pelos doadores, que têm negligenciado o investimento
na agricultura de pequena escala - essencial
para a defesa da segurança alimentar e do
direito à alimentação. Os pequenos agricultores e as comunidades pobres dos países em
desenvolvimento são também atingidos mais

Índia - Madhavaram, Chennai
800 anos da antiga tradição da
Ordem Franciscana

No dia 26 de Junho de 2010, a Igreja de
S. Sebastião de Madhavaram celebrou
o aniversário da fundação da Ordem
Franciscana. Por essa ocasião, foi celebrada especial santa missa, presidida por S. Exª. Mons. A. M. Chinnappa,
arcebispo de Madras-Mylapore. Em
seguida houve festa e foi apresentado um documentário que mostrava as
actividades sócio-culturais e espirituais
e o desenvolvimento que os Franciscanos realizam na Índia, e um programa
cultural. Tudo foi organizado para sublinhar o término do Ano Sacerdotal e
os 800 anos da Ordem Franciscana.
A participação de mais ou menos 150
sacerdotes e religiosas e 2000 fiéis,
provenientes de diversas paróquias,
tornou o evento memorável.

sociedade, contribuindo para o crescimento espiritual, a harmonia social, a
promoção da educação primária, secundária e vocacional.

A Ordem Franciscana tem uma história rica de serviço humanitário, e a sua
contribuição para a Igreja de Chennai
é bem conhecida. Fr. John Chrisostum,
pároco da Igreja de S. Sebastião, mantém muitos programas de conscientização social, médica e junto dos jovens, e
os frades do Convento de S. Sebastião
empenham-se no melhoramento da

A gente que vivia na área era muito pobre e trabalhava, de tempos a tempos,
nos curtumes locais. A igreja reavivou a
fé em Deus, educou-os e ofereceu-lhes
serviços sociais. Os frades de Madhavaram são chamados pelo população
indígena, com carinho, “Ordem do necessitado”.
Fraternitas

Por essa ocasião, os paroquianos mostraram apreço pela contribuição da Igreja de S. Sebastião para a educação dos
pobres e pelas consultas que Fr. Joy
Valooran oferece aos pacientes no Instituto para o Câncer da cidade e ao asilo
franciscano chamado ‘JEEVODAYA’,
e também pelas consultas familiares e
individuais oferecidas na paróquia. Os
pacientes dizem que a contribuição da
Ordem Franciscana para a sociedade,
no seu todo, é exemplar, e nós, quais
membros da Igreja, estamos orgulhosos
por fazer parte dessa grande história.
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Os países ricos do Norte precisam de procurar no Sul as respostas a estes desafios, e
de fomentar um clima global de cooperação
e solidariedade. Para isso, precisamos que
todos os parceiros sejam responsabilizados
pelos recursos com que se comprometem e
que a acção seja conduzida com transparência e em diálogo com o povo afectado. Neste
contexto, a Igreja desempenha um papel importante em África, e é frequentemente o único actor a chegar às comunidades remotas. A
nossa experiência coloca-nos numa posição
privilegiada para informar as políticas para o
desenvolvimento de África. Com a ajuda de
parceiros como a CIDSE (rede internacional
de organizações católicas para o desenvolvimento, cujo membro português é a FEC –
Fundação Evangelização e Culturas) e a rede
Cáritas, a Igreja Africana está a capacitar-se
para fazê-lo.
Há séculos atrás, a máxima “ama o teu próximo como a ti mesmo” alargou as fronteiras
da comunidade para incluir todos os seres
humanos. É a raiz das ideias modernas de
solidariedade global, como os direitos humanos universais, e deve estar no centro de um
zelo renovado para enfrentar os desafios do
desenvolvimento. Pedimos aos governos do
Norte que se comprometam a permanecer ao
lado dos homens, mulheres e crianças que
vivem em situação de pobreza ao longo dos
próximos cinco anos, para que em 2015 possam propor um brinde que comemore terem
sido alcançados e superados os ODM.
D. Francisco João Silota
Bispo do Chimoio, Moçambique e Vice-presidente
do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (SECAM), que lidera o envolvimento da Igreja Católica com a União Africana, a
União Europeia e as Nações Unidas.

Basílica da
Natividade
Em Belém foi assinado
o acordo para restaurar
o tecto da Basílica da
Natividade
No dia 02 de Setembro, em Belém,
foi assinado importante acordo
para restaurar o tecto da Basílica
da Natividade. Trâmite necessário, visto que, como em todos os
santuários regidos pelo Statu Quo,
também na Basílica da Natividade nenhuma obra de restauração
pode ser feita sem prévio acordo
entre os três «co-proprietários».
A proposta foi assinada pelo Custódio da Terra Santa Fr. Pierbattista Pizzaballa, pelo Patriarca
grego-ortodoxo Theophilos III e
pelo representante do Patriarca
armeno Torkom II Manoogian, na
presença do primeiro ministro da
Autoridade Nacional Palestina,
Salam Fayyad, e de Ziad Al Bandak, Conselheiro do Presidente
Mahmoud Abbas para os negócios cristãos e, ao mesmo tempo, Presidente do Comité para a
restauração da igreja.
Comentando o evento, o Custódio da Terra Santa declarou ao
Franciscan Multimedia Center:
“É o início de um novo modo de
estar juntos em Belém. Aquela
basílica belíssima e muito antiga,
que necessita de restauração e
se tornara símbolo da nossa incapacidade de dialogar, agora eu
espero que se torne lugar novo,
em que as Igrejas demonstram
saber colaborar”.
Fraternitas

PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores
das comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam de receber o
nosso Mensário. Com um grande esforço o vamos enviando
como oferta, com o objectivo de chegar às comunidades mais
distantes que os missionários visitam, em alguns casos de
longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas»
chega a mais de 20 países, tais como Timor, México, África
do Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São
Tomé e Príncipe, etc., num total de
algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar a
oferta para a respectiva assinatura. Na volta do correio indicaremos a que missão se
destinou.
Colabore com os Missionários
Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu
trabalho missionário.
OBRIGADO
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OS CAMINHOS SINUOSOS
PARA O FUTURO
e esquivam-se à responsabilidade dos seus hábitos maléficos.
Indiferentes ao bem-estar da irmandade humana, vão-na menosprezando. Veja-se só esta:
“a imposição da redução dos miseráveis salários e aumento de
impostos de infelizes irmãos nossos, que não têm onde cair mortos”, como se o valor do produto
do seu trabalho não fosse igual
ou superior ao de muitos que auferem lautos salários.

Mário Carapinha
Todas as vidas humanas são o
reflexo da nossa afeição à prática
do bem. Os caminhos para o bem
e para o mal são becos muito sinuosos, atulhados de pedregulhos
onde todos tropeçamos. A nossa
missão é prosseguir nos do bem
e procurar afastarmo-nos dos do
mal. Assim sendo, como costuma
dizer-se, há que separar o trigo
do joio. É nossa obrigação tudo
fazer para o nosso bem e o bem
dos outros. Eis alguns desses caminhos sendo precisos grandes
esforços para os percorrer:
Tratar da nossa saúde - Trabalhar
para manter a nossa saúde: combater a fome, a peste, doenças
como diabetes, colesterol, trombos, hipertensão, pneumonias,
anemias, e outras de outro tipo
como maldições, arrelias, gatunices, maldades, malquerenças,
– alguns dos numerosos e maldosos pedregulhos em que tropeçamos ao calcorrearmos os sinuosos caminhos da vida.
Educação da juventude – A educação consiste em armar os jovens para os combates espirituais, que põem em jogo a nossa
inteligência, sentimentos, boas
intenções, etc. A preparação dos
jovens para o futuro deve ser a
tarefa que mais facilite a sua
entrada numa vida moral, pacífica e bem intencionada. Há que
preparar a juventude para ser a
impulsionadora da irmandade humana, cumprindo os ensinamentos que Cristo anunciou na terra,
para acabar com guerras, ódios,
pobreza, e outras calamidades
que a atormentam. Ensinar-lhes
a humildade e a justeza que os
mentalize para a entrada pacífica
na vida da colectividade. Em todo
o mundo a juventude terá de sair
da escola preparada e mentalizada para a construção de uma
irmandade pacífica.
A erradicação da pobreza e exclusão social – É um caminho difícil, mas é uma sagrada missão
da nossa vida. Tudo fazer para
que nem um único ser humano
caia na pobreza ou jamais seja
excluído da sociedade. Mas com
tanto desperdício que por aí vai,
como alcançá-lo?
Acabar com violências contra os
nossos irmãos – Muitas pessoas lutam por angariar benefícios

EVANGELIZAÇÃO DE FRONTEIRA
Uma fraternidade “ponte” entre a Ásia e a Europa, entre fés diferentes.
Sempre em busca do diálogo.

A fraternidade internacional franciscana de Istambul foi aberta no convento
de santa Maria Draperis sob a orientação de Frei Ruben Tierrablanca, em 8 de
Setembro de 2003, e depois oficialmente inaugurada pelo Ministro Geral da Ordem Franciscana, Frei José Rodrigues
Carvalho, em Fevereiro de 2004. O objectivo desta fraternidade é o de ser um
ponto de encontro com outras religiões
presentes na Turquia, particularmente
com muçulmanos e judeus.

Acabar com a cobiça pelo dinheiro – A cobiça é o grande foco da
mira de muitos responsáveis, políticos, gestores de empresas,
governantes, etc. – com a qual
chegam a criar graves problemas
económicos aos excluídos da
nossa irmandade, quando é nosso dever afastar as preocupações
e a ânsia pelos bens materiais.
Esquece-se que uma fraternidade humana pacífica é para todos
uma mina de ouro mais valiosa
do que a do dinheiro.
Abrir as portas ao diálogo – Os
seres humanos vêm ao mundo
para praticarem boas acções e
cumprirem os seus deveres, obterem da vida o que há de melhor.
O fim das nossas vidas é o reflexo da realização ou não dos nossos desejos. Por falta de diálogo,
perdeu-se a vergonha pelos prejuízos causados aos outros com
os nossos disparates. O diálogo é
um dever essencial para manter a
nossa irmandade em paz. O futuro constrói-se com pensamentos,
sentimentos, ideais positivos e
pacíficos e a criação de um destruidor das obras maléficas.
Fiquemos por aqui que já vamos
longe. Formemos uma imagem
mental do que pretendemos: trabalhar pelo bem dos nossos irmãos, sem olhar a quem. Seguir
as ordens de Cristo: “Deixo-vos
a minha paz, dou-vos a minha
paz”. Para o que a colectividade
terá de impor o ensino religioso
nas escolas, para se resolver a
crise maléfica com que nos defrontamos e para acabar definitivamente com cobiças, ódios,
guerras, pobreza, etc. Se assim
se proceder, nada se oporá às
nossas peregrinações bem intencionadas até ao futuro. Os problemas financeiros, morais, políticos, jurídicos, salariais acabarão
por ser resolvidos, com o auxílio
de Deus, e serão criadas metas
para humanizar a nossa vida,
esquecer o passado e preparar
a destruição dos espíritos malignos que inundam os sinuosos
becos que temos de percorrer ao
longo da vida. Se queremos viver
uma vida mais consentânea com
os direitos humanos, temos de
estar mentalizados para a nossa missão bendita de ultrapassar
todos os obstáculos que nos vão
surgindo ao longo da vida, abrindo assim as portas ao caminho
de um futuro promissor e benevolente.
OVAR, 12/Agosto/2010

“Mantemos também muitos contactos com as
outras Igrejas Cristãs, particularmente com o Patriarcado grego-ortodoxo e com a comunidade
arménia-ortodoxa – de facto os cristãos são uma
minoria absoluta na Turquia e o encontro ecuménico é vital para a sua sobrevivência. Procuramos
incrementar este diálogo a vários níveis. Antes de
mais queremos ser uma presença franciscana na
relação com as Igrejas Cristãs”, explica Fr. Ruben.
“Mas a fraternidade de Istambul tem como objectivo ser uma presença franciscana nas relações
com o Islão. Um outro objectivo é o de oferecer
aos nossos confrades de todo o mundo períodos
de formação sobre o diálogo ecuménico e interreligioso. A experiência de viver directamente ao
lado de outras igrejas e comunidades religiosas
permite-nos mais facilmente entrar no espírito do
diálogo”. Só em Setembro de 2003 foi possível
dar vida a esta nova comunidade no convento e
na igreja de Santa Maria Draperis, no centro de
Istambul e pertencente à Seráfica Província Toscana de São Francisco Estigmatizado, em Itália.
Os dois primeiros frades que participaram neste
projecto de evangelização pelo diálogo ecuménico e inter-religioso, vieram um da França e outro
do México. “Juntamente com Fr. Cláudio Ceccherelli, que há 47 anos é missionário nesta terra,
começa a dar os primeiros passos, no conhecimento da nova realidade que nos acolhia: todos
nos recomendavam paciência e prudência, duas
virtudes que vão de mão dada uma com a outra,
mas que se devem cultivar quotidianamente”, continua Fr. Ruben. “Estes primeiros passos foram
decisivos: o estudo da língua turca, ao menos as
bases fundamentais para a sobrevivência; o conhecimento da realidade eclesial, quer da Igreja
Católica, quer das Igrejas Orientais e das outras
comunidades eclesiais existentes. As formalidades legais para residirmos na Turquia pediramnos muita atenção, tivemos que enfrentar e resolver muitas dificuldades. O acolhimento fraterno
de todos os cristãos e a grande amizade do povo
turco foram factores determinantes para que os
nossos primeiros passos fossem memos dramáticos. Obviamente que a riqueza cultural, histórica
e religiosa desta região do mundo nos estimula
a caminhar com decisão”. Ao longo deste tempo
foi-se formando a nossa fraternidade com quatro
novos irmãos, vindos cada um do seu continente:
frei Gwenolé Jeusset (francês), frei Ruben Tierrablanca (mexicano), frei Domenico Ko (Coreano)
e frei Eleuthère Makuta (República Democrática

do Congo). “A diversidade da nossa origem faznos pensar logo nos desafios que tivemos que
enfrentar: encontrar uma língua comum para nos
entendermos no dia-a-dia na fraternidade e na
oração, adaptarmo-nos às novas condições da
vida quotidiana…e também o deixarmos os hábitos alimentares de cada um dos nossos países
de origem. Foi nesta fraterna vivência quotidiana
inter-cultural que descobrimos a alegria e a graça
da fraternidade que nos ajuda a superar as diferenças e a viver em comunhão”.
As actividades desenvolvidas e os resultados
obtidos não são os critérios fundamentais que
orientam a razão da presença da nossa fraternidade na Turquia. “Desejamos que o nosso testemunho de vida seja a nossa primeira forma de
evangelização. Este é o princípio que nos guia
no nosso trabalho e nas nossas ocupações, aqui
a nossa vocação é mais na ordem do ser, do que
da ordem do fazer muitas coisas, evitamos assim valorizar a nossa presença num país muçulmano só na base da eficiência e no número
de fiéis. Aqueles que vêm ter connosco e pedem
para ser cristãos serão sempre bem-vindos, mas
não seremos nós a fazer proselitismo (nem mesmo é permitido neste país) ”.
No âmbito do diálogo ecuménico, os frades participam nas celebrações e nos encontros com as
Igrejas Orientais, com as quais nasceu uma grande relação de amizade: um diálogo fundado na
oração em comum. É significativa a participação
na procissão do rito do baptismo de Jesus no dia
da Epifania, no Corno de Ouro. É também importante a participação nas “Vésperas do amor” que
tem lugar no dia de Páscoa. Um outro elemento
central da presença franciscana na Igreja local é
a organização e a participação na semana de oração pela unidade dos cristãos em Janeiro.
Uma outra actividade é o diálogo com o Islão.
Desde sempre, mesmo quando Istambul se
chamava Constantinopla. E também durante
o império Otomano os Frades Menores têm
mantido aqui uma presença ininterrupta. “Aqui
o diálogo com o Islão turco é mais fácil do que
em outros tempos. Temos vários amigos com
quem podemos partilhar as alegrias e esperanças da nossa fé. Particularmente com a Comunidade Sufi, movimento místico do Islão, com
os Dervixes, temos também uma relação muito
próxima, temos mesmo organizado e partilhado encontros de oração”. A família franciscana,
em conjunto com os irmãos e irmãs do Vicariato Apostólico de Istambul, está a organizar
para breve um Simpósio islâmico-cristão, na
esperança de que se transforme num encontro
anual com alguns dos representantes do Islão
na Turquia.
Não menos importante é a nossa relação com a
comunidade judaica, que mantém uma presença
milenar nestas terras. A actual presença judaica
em Istambul remonta a 1492: quando os judeus
foram expulsos da Península Ibérica, um bom número deles encontraram acolhimento aqui, com o
império Otomano. Alguns ainda usam uma linguagem própria, com palavras usadas num espanhol
do século XV.
A presença dos franciscanos na Turquia caracteriza-se por uma evangelização de fronteira, não
somente porque geograficamente nos encontramos entre a Ásia e a Europa, mas também
porque praticamos uma pastoral diferente da
tradicional, desenvolvemos o carisma franciscano cultivando e colhendo as sementes do Verbo
presentes em todas a culturas e religiões, conclui Frei Ruben, “Quem me conhece sabe que
eu digo muitas vezes, nasci aos 50 anos quando
vim para Istambul”.
MISSIONE FRANCESCANE
Tradução do italiano por:
Frei Álvaro Cruz da Silva, ofm
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Sínodo dos Bispos para o Médio Oriente
Presença cristã dá equilíbrio fundamental ao Médio Oriente
Patriarca Greco-Melquita alerta para
as consequências do êxodo católico
no mundo árabe
“A paz, a convivência e a presença
cristã no mundo árabe estão ligadas
de uma forma sólida e existencial”,
realçou Gregorios III Laham, o actual
Patriarca Greco-Melquita de Antioquia
e de todo o Oriente, Alexandria e Jerusalém, num discurso prestado durante o Sínodo dos Bispos para o Médio
Oriente.
No entanto, para aquele responsável, “a
permanência cristã no território tem vindo
a ser ameaçada pelos ciclos da guerra que
constantemente afectam o mundo árabe,
apontado como o berço do Cristianismo”.
Numa intervenção prestada durante a
quarta congregação dos bispos sinodais, e
veiculada pelo site do Vaticano, Gregorios
III Laham identificou o conflito israelo-palestiniano e as suas consequências como a
principal causa para esta realidade.
“Os movimentos fundamentalistas, como o
Hamas ou o Hezbollah”, sublinha o prelado sírio, “surgem na sequência deste conflito, assim como a instabilidade interna, o
atraso no desenvolvimento, a escalada do
ódio e a perda de esperança entre os mais

jovens, que constituem cerca de 60 por
cento da população, nos países árabes”.
Toda esta instabilidade tem contribuído para
um ciclo cada vez maior de emigração entre
as comunidades cristãs, algo que Gregorios
III Laham considera como “um dos efeitos
mais perigosos” do conflito israelo-palestiniano. E explica porquê: “Esta emigração
vai transformar a sociedade árabe num bloco de uma só cor, de cariz muçulmano, que
se vai deparar com uma sociedade europeia, predominantemente cristã”.

“Seria um choque destrutivo entre o Oriente Muçulmano Árabe e o Ocidente Cristão”,
assume Gregorios III Laham.
A solução, para o líder católico sírio, terá
de passar sempre por uma relação de
confiança entre o Oriente e o Ocidente.
“Pensamos que é necessário procurar
dialogar com os nossos irmãos muçulmanos e reflectir com honestidade acerca dos problemas que mais nos preocupam”, defende.

vista geral de Antioquia - Turquia

Para o líder da Igreja Greco-Melquita de Antioquia, se o Oriente for esvaziado dos seus
cristãos, cada ocasião de encontro poderá
tornar-se num pretexto para o choque de
culturas, de civilizações e de religiões.

A separação entre Religião e Estado, a democracia, a arabicidade ou as leis e direitos
humanos que propõem o Islão como a única
fonte de legislação, criando até obstáculos à
igualdade entre os seus próprios cidadãos,

foram algumas das preocupações referidas
pelo Patriarca Gregorios III Laham.
Ele acrescentou ainda “os partidos fundamentalistas, de integração islâmica, muitas
vezes apontados como responsáveis por
actos de terrorismo e de assassínio, de
destruição de igrejas, em nome da sua religião”.
Aquele responsável terminou propondo
“uma nova jihad” - que todos trabalhem
para alcançar a paz e o bem comum, “algo
que constituiria a verdadeira vitória e daria aos jovens muçulmanos e cristãos uma
garantia de liberdade, prosperidade e segurança”.
A primeira assembleia para o Médio Oriente do Sínodo dos Bispos reune no Vaticano
185 “padres sinodais”, até dia 24 de Outubro, para reflectir sobre a situação da Igreja
na região, desde a presença católica à situação social e política.
Além dos católicos de rito latino (comum à
maior parte dos países ocidentais, como
em Portugal), existem nestes países seis
Igrejas orientais católicas com autonomia
própria, “sui iuris”, lideradas por um Patriarca próprio, em comunhão com Roma, como
por exemplo a Igreja greco-melquita,
Agência Ecclesia

“Momentos de Partilha”
A nossa experiência em Moçambique (Chimoio)
foi composta por vários momentos, tais como felicidade e melancolia…

Desde aí, todas as emoções sentidas anteriormente a esta
partida foram vividas com extrema intensidade, sempre
com a expectativa do que poderíamos vir a encontrar.
Eis que chegou o dia da nossa partida, não existem
palavras que pudessem descrever as emoções e os
sentimentos que estávamos a sentir.
A vontade de darmos um pouco do nosso saber e do
nosso afecto foi o motivo pelo qual nos movemos para
um destino tão longínquo.
O nosso dia-a-dia foi sempre composto por momentos
inesperados, onde a surpresa era uma constante, mas
conseguimos sempre tirar um sentido positivo de todas estas situações. Estas contribuíram para nos fazer
crescer e vermos que por vezes não faz sentido algum
queixarmo-nos dos nossos problemas diários. O que
importa são os sentimentos e a entrega das pessoas
que nos rodeiam.

Foto Ana Mafalda Leiga Missionária

Tudo começou por uma conversa informal com missionários sobre as suas experiências. O passo seguinte foi
um encontro de partilha de momentos vivenciados por
parte de alguns elementos, realizado em Leiria. A partir
desse encontro, aquilo que ainda parecia ser um sonho
já se perspectivava como sendo uma realidade.

Éramos na altura duas estranhas, que só tínhamos em
comum o nosso gosto pela mesma área (o Ensino) e a
vontade em nos tornarmos úteis.
Os nossos dias eram passados de modo diferente:
uma estava relacionada com o Orfanato “São Gabriel
da Esperança” onde leccionava e apoiava crianças de
primeiro, segundo e terceiro ciclos, e a outra estava
integrada em várias instituições com crianças de Jar-

Foto Ana Cristina Leiga Missionária

dim de Infância, nomeadamente “Os Patinhos”, a Dona
Nilza e também o Jardim “Mwana Unerufaro”
Podemos concluir que vale sempre a pena partir de coração aberto a novos caminhos, deixando para trás todo o
conforto que pensamos ter, em prol do inesperado. E o que
recebemos por parte daqueles que tão carinhosamente nos
acolheram, constatando que nós demos apenas pequenos
“grãos” do nosso saber, foi o bastante para nos tornarmos
pessoas melhores.
Ana Mafalda e Ana Cristina
Leigas Missionárias

Caros Leitores:
Saudações amigas de Paz e Bem!
No mês passado, vivemos mais um Mês dedicado às Missões. Aqui, no Convento de S. Francisco, na Procuradoria Nacional, foi
celebrada uma Missa diária pela intenção dos Zeladores, Associados e Benfeitores da União Missionária Franciscana.
Iniciámos também a Campanha das bolsas de Estudo para o Ano Escolar 2010 / 2011. Esperamos que, na medida das posses de cada um, os nossos leitores possam corresponder positivamente. Vamos continuar a trabalhar em prol das «Missões
Franciscanas»!
Tenho a tristeza de vos informar que o nosso colaborador Sr. Sérgio Marques faleceu. No próximo jornal vamos apresentar a sua
memória.
E terminamos com a intenção missionária de Novembro: «Para que as Igrejas da América Latina prossigam a missão continental
proposta pelos seus Bispos, inserindo-a no compromisso missionário universal do Povo de Deus».
Frei Vítor Rafael, OFM

