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FESTA MISSIONÁRIA Varatojo
Foi uma verdadeira Festa Missionária aquela que
se realizou no Convento de Varatojo no passado
dia 7 de Novembro, domingo. Festa pelo tema na
mesma ventilado, festa pela alegria que se via
estampada nos olhos e rosto das pessoas, festa
pelo entusiasmo contagiante de irmãos que novamente se encontravam, festa pela partilha da
fé, concretizada em acções concretas em favor
dos que se encontram em “terras de missão”.

Esta mesma preocupação continuou presente
durante a celebração da Eucaristia celebrada na
igreja do Convento ao fim da manhã, Eucaristia
que foi animada pelo grupo dos Jovens Noviços (8
no total) que constituem o Noviciado da O.F.M. a
funcionar em Portugal, este ano com uma dimensão verdadeiramente missionária e internacional,
pois integra Jovens de Portugal, Timor-Leste e
Moçambique.

Na véspera, um grupo de colaboradores mais directos
dos Missionários Franciscanos pertencentes à U.M.F.
(União Missionária Franciscana) haviam passado o dia
em oração e reflexão, sob a orientação de Fr. Vítor
Rafael, responsável a nível nacional deste movimento missionário. No dia seguinte, da parte da manhã,

Após a “partilha da Eucaristia” foi a “partilha da
mesa” em comum, em almoço preparado por um
grupo de colaboradores da U.M.F., com iguarias
muitas delas oferecidas pelos participantes do Encontro, em espírito de partilha, indispensável na
vida missionária.

Hino de Natal
Oh admirável noite em que nasceu
Do seio de Maria o Redentor!
Em humildade extrema apareceu
Quem é do Pai celeste resplendor.
Rejubilou a terra de alegria
No santo nascimento de Jesus:
Do seio imaculado de Maria
Surgiu em noite escura a eterna Luz.
Aquele que deu vida às criaturas
Hoje aparece como nosso irmão:
Quem acendeu os astros nas alturas
Desceu à nossa humana condição.
Grupo de Zeladores

muitos outros apareceram e participaram no Encontro
previamente programado. Em ambos os dias houve a
preocupação de lembrar a urgência da missão, que
deve inquietar a consciência de todos aqueles que se
intitulam cristãos. Através da imagem foi mostrado um
bocadinho do trabalho realizado por um grupo de “Missionários Leigos” que ultimamente têm marcado presença na zona de Chimoio (Moçambique). Pela palavra, prestaram-se esclarecimentos sobre esta mesma
actividade e inculcou-se a necessidade de estarmos
“em comunhão” permanente com todos eles. Só assim
poderemos ser, também nós, missionários.

JUBILEU DAS IRMÃS CLARISSAS

E, com o saborear das castanhas, indispensáveis nesta altura do ano em encontros deste género, surgiram as despedidas, já no declinar do
dia.
Neste tempo de correrias e “sem tempo para nada”,
faz-nos bem fazer uma paragem para reflectir e tomarmos consciência de que cada um de nós tem
que ser uma pedra viva deste templo em contínua
construção.
Fr. Marques de Castro

A VIDA É ETERNIDADE!

Nações do mundo inteiro, bendizei,
Louvai o Deus Menino e sua Mãe;
Louvai com alegria o vosso Rei,
Exultemos de alegria,
Adoremos o Senhor:
Da Virgem Santa Maria
Nasceu Cristo, o Redentor.
Da Liturgía
PEREGRINAÇÃO UMF AO EGIPTO

Oito séculos de
vida
celebrados
com visita da réplica de Cristo de
São Damião.

Homenagem sentida
do Jornal MF ao seu
colaborador e amigo
Sérgio Marques.

Venha conosco à descoberta de uma civilivização
milenar e ao encontro de
marcos da nossa Fé.
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EDITORIAL
Estamos a viver o Natal.
Já parámos para pensar porque celebramos o Natal? Qual o significado que tem para nós?
«Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um
filho e o seu nome será Emanuel». O cumprimento desta profecia deu-se quando uma mulher
em Belém da Judeia deu á luz o Salvador: «E
quando eles ali se encontravam, completaramse os dias de ela dar á luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou-o
numa manjedoira». Celebramos o Natal porque
Deus nasceu!
Para muita gente, o Natal não passa de uma festa anual. Ocasião para organizar festas de família,
reunir os amigos à volta da mesa e saborear o peru
que se mandou vir da província ou se comprou em
qualquer hipermercado!
Outros há que aproveitam esta quadra festiva
para se divertirem nos mais variados lugares
de diversão. A troca de presentes, a azáfama
das compras de última hora, o brinquedo do último modelo… Este parece ser o Natal de muita gente…
Muitos não vão poder celebrar o Natal em abundância ou nem com o necessário! E perguntamos:
isto é Natal?
Natal com significado é quando posso festejar a chegada de Jesus Cristo à minha vida.
É quando compreendo que Jesus veio a este
mundo para me salvar «pois o Filho do Homem
veio procurar e salvar o que estava perdido»
(Lc. 19,10).
Neste Natal de Jesus, deixemos que Ele seja o
centro das atenções, Ele quer dar-nos um novo
significado e sentido à vida.
Aspiramos a um Natal justo e solidário. Podemos ser mais felizes quando ajudamos outros a
sentirem-se melhor. Quando ajudamos a aliviar o
sofrimento de tantos que por nós esperam.
SANTO NATAL
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JUBILEU DAS IRMÃS CLARISSAS
A Segunda Ordem Franciscana, ou das Irmãs
Clarissas, está a celebrar oito séculos de vida.
Em 1212 a jovem Clara deixou a casa paterna,
desejosa de seguir os passos de Cristo ao jeito
de Francisco. São Francisco escreveu, para ela
e para as primeiras Irmãs que se lhe juntaram
em S. Damião, algumas normas orientativas a
que deu o nome de Forma de Vida.

A acompanhar o Cristo de São Damião vai uma lamparina de azeite, acesa no Conventinho de São
Damião, em Assis. Simboliza ela a
santa unidade que Ele quer iluminar
e consolidar dentro de cada Mosteiro e entre todos os Mosteiros, como
um fio ténue de aranha que fabrica
a teia forte da unidade e da Vida.
Diante deste Cristo que falou a São
Francisco: “Francisco, vai e repara
a minha Igreja” e que Santa Clara
contemplou, em seu Mosteiro durante toda a sua vida (cerca de 42
anos) nasceu a vocação Franciscana na sua dupla vertente: a Missão
e a Contemplação. Diante deste
Entrega da réplica do Cristo de São Damião às Irmãs Clarissas
mesmo Cristo hoje as Irmãs ClaA Regra, escrita por Santa Clara e já vivida há anos rissas contemplam, agradecidas, o mesmo olhar de
por ela e suas Irmãs, foi aprovada pelo Papa Inocên- Cristo. Da Sua Santa Boca escutam a mesma missão:
cio IV a 9 de Agosto de 1253. Clara recebeu o Sagra- vai contemplar; vai evangelizar. É como um voltar às
do Escrito já prostrada no seu leito, quase moribunda, Origens e lembrar São Francisco: O Senhor me fez
no Convento de São Damião. Viria a morrer dois dias cumprir a minha missão; que Ele vos ensine a cumprir
depois, a 11 de Agosto. Já nessa data as Damianitas a vossa.
contavam 68 Mosteiros em Itália, 21 em Espanha, 14
em França e oito nos países germânicos.
A acompanhar o Cristo Peregrino foram alguns membros do Conselho da Federação Portuguesa, com
Em 1228 chegaram à Península Ibérica pelo norte de seu Assistente Espiritual, respectivamente: Irmã IsaEspanha. Propriamente a Portugal chegaram a 20 de bel Maria do Espírito Santo, Irmã Maria do Lado, Irmã
Fevereiro de 1258, sendo o Mosteiro de Santa Clara de Lamego
a sua primeira Comunidade. A
grande expansão em Portugal
deu-se a partir do século XIV.
Mas foi o século XV o que lhe
deu maior crescimento. Hoje são
13 os mosteiros pertencentes à
Federação Portuguesa, contando com um em Angola (Lubango), dois na Ilha da Madeira, um
em S. Miguel (Açores) e nove
em Portugal Continental.
As Irmãs Clarissas em todo
o mundo vivem um triénio de
preparação para este Grande
Jubileu, revendo a sua identidade e louvando a Deus pelo
Dom Precioso da sua vocação. A Federação Portuguesa,
em conjunto com a Província
Portuguesa dos Frades Menores, proclamou em
«Ano Vocacional Clareano», de 11 de Agosto de
2011 a 5 de Outubro de 2012,
tendo como tema “Clara, mostra-nos Jesus”. Prevê-se o enceramento do Jubileu na Peregrinação Anual Franciscana em
Fátima, com a presidência do
Ministro Geral OFM, Frei José
Membro da
Rodríguez Carballo.
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Em Portugal esteve já em três Mosteiros e visitou
os 3 Mosteiros de Angola e os dois da Ilha da Madeira, mantendo-se por cerca de oito dias em cada
um. Do Funchal regressou no dia 4 de Novembro.
Prossegue agora a sua visita aos restantes Mosteiros de Portugal Continental, terminando-a no dia 30
de Janeiro de 2011, data em que será entregue à
Federação de Catalunha (Espanha) para completar
a sua peregrinação.

Associação de Imprensa
de

Inspiração

Cristã

Tiragem 10.500 exemplares
Redacção e Administração:

Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904 / 6  Fax: 244 839 905
P R
Telemóvel: 916 200 803   E.mail: umfprocnac@mail.telepac.pt
Home-page: www.uniao-missionaria-franciscana.org
Fotocomposição e Páginação: Sérgio Marques e Gabriel Marques
Revisão de textos: Celme Pedreiro
Redactores: Fr. Álvaro Cruz Santos da Silva, Fr. António Marques de Castro, Frei José Dias de Lima
		
Fr. Manuel Marques Novo e Fr. Paulo Jorge Monteiro Ferreira

E

Impressão: Jorge Fernandes Lda. - Quinta do Conde de Mascarenhas, nº. 9 - 2825-259 Charneca da Caparica

S

S

Pelas mãos do mesmo Ministro
Geral e com a sua bênção, foi
entregue uma réplica do Cristo de São Damião para visitar
os Mosteiros das Clarissas de
Espanha e Portugal. O envio
solene aconteceu no dia 18 de
Setembro de 2009, na presença dos Ministros Provinciais
de Espanha e Portugal. Neste
momento já percorreu algumas Federações de Espanha,
tendo passado, da Federação
da Bética, para a de Portugal.

Maria José e Frei Armindo Carvalho, ofm.
Com alegria testemunham o acolhimento feliz e vibrante de fé e alegre gratidão que viveram em cada
Mosteiro. A elas se associaram os Irmãos da Primeira
Ordem, num verdadeiro e fraterno espírito de colaboração bem como multidões de fiéis. Onde chegava
este ícone maravilhoso, atraía multidões e fazia renascer a alegria, em todos incendiando o entusiasmo
pela fidelidade e pela alegre e santa Esperança.
Com as palavras de Francisco, diante deste Cristo
que lhe deu tão bela missão, rezámos e rezaremos
sempre:
Ó glorioso Deus Altíssimo, ilumina as trevas do meu
coração.
Dá-me uma fé verdadeira, uma esperança firme,
Uma caridade perfeita, uma humildade profunda.
Dá-me, Senhor, lucidez e discernimento,
Para cumprir a tua verdadeira e santa vontade.
Ámen!
Frei Armindo Carvalho, ofm
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NATAL DO REENCONTRO
O grande cirurgião Santana Silveira caminhava em desassossego na véspera de Natal, carimbado pela tristeza
que lhe estampava o rosto. Todos corriam numa azáfama, de um lado para o outro, a fazer as últimas compras
para a noite de consoada, e só ele parecia não ter pressa, como se contasse todos os ladrilhos do passeio pela
sua caminhada lenta e cabisbaixa. Os altifalantes da rua
soltavam a sonora “noite feliz, noite de paz…dorme em
paz, ó Jesus…”.
Sentira um calafrio ao ouvir aquela melodia, que lhe trazia à memória os anos felizes da sua meninice. Mas perdera a paz da
alma. A esposa falecera alguns meses depois do seu casamento
e não teve filhos. Sentia-se abandonado na sua riqueza e na
sua própria casa, apesar de ser um palacete com todos os luxos que o mundo pode oferecer. Lembrou-se então da sua irmã
Marta Silveira, que ele expulsara da casa paterna. A sua irmã
Marta, a sua única irmã, oito anos mais velha, que renunciou
a um casamento vantajoso para se dedicar totalmente ao seu
único irmãozito, por se ter finado tão cedo aquela que os deu
à luz. E ele não soube reconhecer a abnegada dedicação de
Marta que, com o seu trabalho, lhe facultou os estudos, tendo-se
tornado no seu anjo tutelar, durante os seus anos conturbados
de faculdade. Conseguiu formar-se em medicina e rapidamente
ascendeu na sua profissão, granjeando fortunas paralelas em
negócios pouco transparentes. A sua irmãzita acompanhava-o
sempre, mas apercebeu-se dos desvios do irmão e repreendeulhe a insensatez, pedindo-lhe que não vendesse a sua consciência e a sua honra pelo vil dinheiro. Sem meias medidas, não
perdeu tempo o seu irmão:
– Oh quanta injustiça da tua parte, minha irmã. Se bem vives
agora e sem os carregos do meu tempo de faculdade, a mim o
deves. Que te importa como ganho a vida?!
E assim, lançando sobre a inocente uma fingida suspeita, expulsou-a de casa. Tinha ele vinte e oito anos e a sua irmã
Marta contava trinta e seis. Vários anos se passaram, e Santana Silveira pensava agora onde estaria a sua pobre irmã,
em Tempo de Natal. Nunca mais ouvira falar nela. Fora-se,
coitada, chorando, sem queixas, com uma bênção para ele
nos lábios…
Agora, aquele homem, que fora assim tão arrogante, queria
pedir-lhe perdão e já deambulava de um lado para o outro há
várias horas quando, quase a bater a meia-noite, passou diante
de uma Igreja e apercebeu-se que as pessoas se dirigiam para
a Missa do Galo. Já fazia anos que não entrava numa Igreja.
O dinheiro, a profissão e os negócios afastaram-no de Deus. A
última Missa do Galo – bem se lembrava – fora em companhia
de Marta.
Entrou na Igreja, empurrado pela saudade e à força das recordações. O Menino Jesus, logo à entrada, junto a um altar lateral,
com os seus bracinhos abertos, parecia convidá-lo a entrar para
a festa. Durante a prática não tirou os olhos do púlpito e entregou os seus ouvidos às palavras do pregador, que o seduziram
a entrar no espírito do Natal. Depois da elevação, quando se

perdera o som das campainhas, fez-se ouvir uma voz de criança
cantando: “Noite Feliz” ao Divino Infante que, mais uma vez, se
fizera Pão Sagrado na Divina Eucaristia. Naquela voz, Santana
Silveira recordou a voz de Marta, no seu tempo de criança: “Marta! Tu cantavas assim Marta! Não fora ser aquela criança e eu
diria que eras tu, cantando enquanto me seguravas nos braços!
Oh Marta, se o tempo voltasse atrás…”
Terminada a missa foi ter com o pároco à sacristia:
– Padre, por favor, pode dizer-me quem era aquele menino
cantor?
– Ah, o pequeno Daniel? Coitado do menino! Órfão de pai e aos
cuidados de uma mãe que se vê aflita para o criar, tão parcas
que são as suas posses…
Nisto, entrou um rapazinho de doze anos, cumprimentou o sacerdote e, virando-se para aquele desconhecido desejou-lhe feliz Natal. Depois de um breve diálogo, Santana levou-o a casa,
no seu carro de luxo, e a criança parecia sonhar dentro daquele
Mercedes topo de gama, conduzido pelo motorista particular.
– A minha mãezinha vai ficar admirada em me ver a chegar a
casa neste carrão!
– Como se chama a tua mãe, meu pequeno?
– Marta, meu senhor. Marta Silveira!
Santana arrepiou-se ao ouvir aquele nome e pressentiu ser a
sua mana Marta.
O motorista parou junto a uma casa modesta, feita de madeira e
em mau estado de conservação.
– Mãezinha, trago uma visita nesta noite de Natal!
– Minha senhora, seu filho e eu conhecemo-nos na sacristia da
Matriz, no fim da Missa do Galo, a sua voz fez-me lembrar a voz
da minha mana Marta Silveira quando eu era pequeno e ela me
embalava no colo. Ah! O meu nome é Santana Silveira.
Marta virou a cabeça, de sorte que a luz de dentro lhe bateu em
cheio no rosto e aquele homem, entre o espanto e a incredulidade respondeu boquiaberto:
– Marta…Marta! Tu és mesmo a minha mana Marta?!
– Sim mano, sou eu! Há quanto tempo, meu mano querido!
– Oh mana, perdoa-me por tudo. Perdoa a minha ingratidão e
crueza!
– Meu pobre irmãozito, sempre esperei por ti. Sabes que sempre
te amei e que nunca o meu coração ficou ressentido. Sempre
desejei, como ainda desejo, o melhor para ti. Feliz Natal, meu
mano. Fica connosco! A casa é pobre, mas o amor é abundante!
– Feliz Natal, minha mana. Agora sim, esta Noite é de paz, aquela paz que perdi quando te abandonei, aquela paz que me vai na
alma neste momento, por me perdoares e acolheres.
Caros leitores do JMF, quem duvida ainda que o Natal é tempo
de reconciliação? Deus, ainda menino, através do espírito do
Natal, reconcilia os homens e traz a paz. Oh, se todos os dias
fossem Natal! Não seria maravilhoso?
Frei José Dias de Lima OFM

VISITA DO CRUCIFIXO DE SÃO DAMIÃO
Fr. Armindo recordou que
a missão de São Francisco partiu da contemplação do Cristo de São Damião que lhe disse: “Vai
e repara a minha Igreja
que ameaça ruína!” Santa
Clara e as Clarissas dos
nossos dias perpetuaram
esta contemplação do
Cristo luminoso de São
Damião.

No âmbito da preparação do 8º
Centenário da Ordem de Santa
Clara, um Crucifixo de São Damião, oferecido pelo Ministro Geral, está a percorrer – neste ano
dedicado à contemplação – todos
os Mosteiros das Irmãs Clarissas
de Portugal e Espanha.
Integrado neste roteiro, deslocaram-se
à Madeira o Fr. Armindo Carvalho, Vigário Provincial e Assistente das Irmãs
Clarissas, acompanhado, respectivamente, pela Madre Presidente da Federação das Clarissas, Ir. Isabel e pela
Vigária Federal, Ir. Maria do Lado.
Visitaram os mosteiros de Nossa
Senhora da Piedade, em Câmara de
Lobos, e de Santo António, no Funchal. Dinamizaram uma vigília de
oração, diversas celebrações e conferências dirigidas às irmãs em cada
mosteiro.

NA CASA DO PAI

Houve ainda oportunidade para apresentar a mensagem que dimana do Crucifixo de São Damião, no mosteiro de
Santa Clara, no Funchal, por ocasião da
Festa das Missões Franciscanas.

O Fr. Armindo partilhou ainda a sua fé,
na Eucaristia, seguida de Procissão
das Velas, realizada no Bairro do Hospital, paróquia da Sagrada Família,
por ocasião do encerramento do Mês
do Rosário.
Frei Nélio Mendonça,
OFM

Frei Manuel Rocha da Luz

Faleceu na madrugada do dia 08
de Outubro de 2010, no Hospital de
Santa Maria, em Lisboa, Frei Manuel Rocha da Luz, sacerdote franciscano. Tinha 86 anos de idade,
69 de Profissão Religiosa, e 63 de
sacerdócio.

Apontamento biográfico
Frei Manuel Rocha da Luz nasceu em
Cadima, Cantanhede, a 19 de Abril
de1924, filho de José Mendes da Luz e
de Isolina Rocha da Luz. Tomou hábito a
07 de Setembro de 1940 e fez a sua primeira profissão na Ordem Franciscana a
08 de Setembro de 1941. Professou de
votos perpétuos a 20 de Abril de 1945
e foi ordenado sacerdote a 27 de Julho
de 1947.
Iniciou a sua vida missionária em Moçambique, em 1948, tendo desenvolvido
a sua actividade nas Missões do XaiXai, Chongoene, Mocumbi, Mocodoene,
Môngoè, Inhambane e Jangamo. Dotado de singular habilidade para trabalhos
manuais, prestou inestimável colaboração na construção das igrejas de Chongoene e Xai-Xai.
Regressado a Portugal a 22 de Março de 1964, integrou a Fraternidade
do Convento de Nossa Senhora dos
Anjos, no Porto, e esteve encarregado da Quinta da Cruz do Pêlo, em
Famalicão, de Outubro de 1965 a 21
de Novembro de 1976, dia em que
se transformou em Mosteiro de Irmãs
Clarissas.
Residiu ainda nas Fraternidades Franciscanas de Vilarinho (Espanha), Funchal, Leiria e Lamego, evidenciandose na assiduidade ao confessionário,
sobretudo em Leiria e Lamego, e na
actividade literária, colaborando na imprensa regional e no mensário de formação e informação missionária «Missões Franciscanas».
Em 2006, por falta de vista, recolheu à
Enfermaria Provincial do Convento da
Imaculada Conceição, à Luz, Lisboa.
Faleceu na madrugada do dia 8 de Outubro de 2010, no Hospital de Santa
Maria, em Lisboa.
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AOS PÉS DO SEU SOLDADO
Joaquim apresentou-se para o
serviço militar obrigatório, interrompendo os seus estudos no
seminário. Dizia ele que queria
experimentar o serviço militar, e
aí descobrir realmente se o sacerdócio seria a sua vocação.
Deu com um sargento de pelotão com maus fígados, que lhe
fez a vida negra, quando soube
que andara no seminário e era
sua intenção continuar a sua
caminhada vocacional:
- Então, diga-me lá, ó soldado,
ouvi dizer que te dizes seminarista e queres ser padre!
- Sim, meu sargento!
- Pois então, que não o veja
aqui a disparar por todos os
lados pai-nossos, hossanas ou
ave-marias, que isto é um quartel e não um seminário e muito
menos uma Igreja.
- Mas, fora do serviço, meu sargento, com todo o respeito…
- Nem fora nem dentro, soldado…Vinte flexões por hesitar no
que lhe disse!
Joaquim foi bem provado e torturado nas suas convicções por
aquele sargento, mas a sua
alma sacerdotal despertava
quando prestava cuidados aos
colegas, se disponibilizava para
a porta de armas e outros serviços de fim-de-semana, para
permitir a precária dos companheiros, e quantos não amparou até à entrada do quartel,
tombados pelo vinho. A dura
vida de recruta não endurecera
o seu coração e, terminado o
seu tempo de serviço, resolveu
retomar o caminho iniciado, até
que subiu ao altar. Primeiro foi
coadjutor numa paróquia longe

da sua terra e dos seus amigos, durante dois anos. Nesse
espaço de tempo, perdeu a sua
mãe e depois o seu pai. Assumiu mais tarde uma paróquia e
tornou-se conhecido de todos
como sendo uma pessoa afável, atenciosa, caritativa e de
um esmero pastoral exemplar.

Um dia participaram-lhe que,
num dos montes que cercavam
a paróquia, vivia uma senhora
idosa e paralítica, presa ao seu
leito, e foi visitá-la:
-Oh, Sr. Abade, como o senhor é
bondoso…Vem de tão longe!…
-É meu dever, como Padre e
como cristão, visitar os doentes! Como vai a senhora?
-Oh, Sr. Abade, com estes oitenta e tais, presa nesta cama…
-Mas, quem a sustenta? Não
tem filhos?!
-Sustenta-me a caridade de

quem cá vem. O meu único filho
foi para o exército, era ele que
me sustentava nesta velhice
mas, de repente…deixei de ter
notícias dele já lá vai uma meia
dúzia de anos, a passar…
-Não desanime, pediremos a
Deus para que ele volte!
-Oh, Sr. Abade, se um dia vol-

tar já me encontrará morta. Não
tenho que comer, a caridade de
quem passa não sei quanto vai
durar…Já lá vão dois dias que
não como nada…
- Eu enviar-lhe-ei comida e prometo-lhe que, enquanto o seu filho não vier, serei eu o seu filho
e a senhora será minha mãe.
Mandarei alguém que cuide de
si e lhe traga as refeições.
Desde aquele dia, o padre Joaquim foi realmente o filho daquela pobre velhinha, não lhe
faltando com alimentação, hi-

giene e cuidados de saúde e,
amiúde, ia visitá-la, confortá-la
e levar-lhe o Viático. Disse então para a criada num belo dia:
- Gertrudes, não me lembra de
alguma vez ter tomado qualquer
refeição com aquela doente de
quem me fiz filho. Pois nem é
tarde nem é cedo: hoje vou jantar com ela depois dos
serviços paroquiais. E
que dia mais a propósito o de hoje, o dia
de Natal e da família!
Não hei-de eu jantar com a minha mãe
adoptiva em noite tão
santa e tão bela?
A criada fez o jantar,
colocou tudo numa
cesta e lá foi com o
bom do padre Joaquim até à pobre casa
daquela viúva pobre e
doente.
- Oh meu bom Jesus
de Belém! Veio o Sr.
Abade, veio jantar comigo?
- Feliz Natal, minha
mãe! Não é dever de
filho conceder à mãe
uma ceia em noite santa?
- Oh meu Deus, que não mereço um filho sacerdote!
Posta a mesa pelo padre Joaquim, quando já jantavam o
tradicional bacalhau com batatas e couves, depois de feita
a oração da bênção e sob uma
noite de céu estrelado, ouviram
passos no exterior e a anciã
perguntou:
- Quem vem lá?
- Sou eu, minha mãe!
Enquanto aquela idosa segre-

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.
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: 0007.0
018.00256060005.86
� 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

«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 tornase necessário rever o próprio estilo de vida:
as missões não solicitam apenas uma ajuda,
mas uma partilha do anúncio e da caridade
para os pobres. Tudo o que recebemos de
Deus - tanto a vida como os bens materiais
- não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre iluminada e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá mais alegria em dar do que
em receber» (Redemptoris Missio).

dava ao filho, que a abraçava, os sofrimentos, a fome e o
abandono que passou e o facto
de estar ali, bem nutrida e acolhida por aquele que a tomara
por mãe e que estava com ela
à mesa, o padre Joaquim não
atinava no que via. Aquele filho
era o sargento que tantas provações o tinha feito passar no
seu tempo de recruta. Não menos espantado, aquele homem
lançou-se aos pés do seu soldado, o salvador da sua mãe, o
seu irmão de adopção e, depois
de lhe ter beijado, comovidamente, as suas mãos sacerdotais, disse:
- Peço-lhe perdão, padre, mil
vezes perdão!
Levantando-o, o padre Joaquim
sorriu, olhou para ele, abraçouo e respondeu:
- Agora somos irmãos, porque
temos a mesma mãe! Feliz Natal, meu irmão!
Desde então, aquele homem
não mais se separou da mãe e,
consequentemente, tornou-se
um cristão fervoroso, recuperou
os valores do Evangelho que
aprendera no colo da sua mãe
e abandonara com o tempo e,
sobretudo, fez-se sacristão da
paróquia, redimindo-se de tantos anos afastado de Deus.
E assim, em Noite Santa, uma
lição enorme aqui nos fica:
aquele que fora superior, irmanou-se ao seu soldado, a quem
rejeitara e agora venerava, porque quem se humilha amando
será elevado pelo amor e derramará à sua volta o Espírito
do Natal.
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XII Fórum Ecuménico Jovem
Jovens desafiados a ir ao encontro do outro

“Quem é o meu próximo?”
(Lc.10:29) foi a expressão que
inspirou o desafio lançado aos
mais de 250 jovens que aceitaram o convite para participar na
12º edição do Fórum Ecuménico Jovem (FEJ), que decorreu
a 6 de Novembro no Centro Sócio-Pastoral em Viseu – ir ao encontro do outro.

fredo, os jovens são capazes de
dar esse passo de forma determinante, principalmente se tiverem
Cristo nas suas vidas.

Como afirmou Custódio Costa, orador convidado, “ser próximo de alguém é uma atitude dinâmica e não
estática” que deve partir de cada
um. Para este membro da Pastoral
Social da Diocese anfitriã, o cristão
deve ser o primeiro a estar de olhos
abertos para identificar “os caídos
à beira da estrada”. Na sua exposição, enumerou como exemplo os
idosos abandonados pelas famílias,
as mulheres grávidas a quem é recusado trabalho, os deficientes ou
os iletrados que não encontram trabalho para as suas capacidades, os
doentes de SIDA, os toxicodependentes, os sem-abrigo, os reclusos
e ex-reclusos, entre outros, numa crítica forte à crise de
valores que considera existir na sociedade actual.
O juiz desembargador jubilado lembrou ainda que a verdadeira pobreza tem a sua génese no coração do Homem
através da indiferença, do egoísmo. “Por isso, a erradicação dessa pobreza passa por chegar aos corações de pedra”, acrescentou.
Jesus, o elemento comum

Também D. Ilídio Leandro, Bispo
da Diocese de Viseu, reconheceu
nos jovens reunidos naquela cidade um veículo válido da passagem do testemunho. “Temos um
elemento comum que é o voto de
Jesus: ‘Todos sejam um’, e o desejo de vivermos e transmitirmos
o que nos une”, sublinhou.
O Ano Europeu de Luta Contra
a Pobreza e Exclusão Social e
as directrizes da Carta Ecuménica estiveram bem presentes nas
apresentações do tema e nas
discussões em grupos. Como resultado, os jovens comprometeram-se a trabalhar para, cada vez
mais, serem reflexo de Cristo nesta sociedade.

Para os líderes das quatro igrejas representadas no grupo
ecuménico jovem, organizador do FEJ, o papel dos cristãos é fundamental para testemunhar o caminho para o
próximo.
O Bispo da Igreja Metodista, e presidente do Conselho
Português de Igrejas Cristãs, afirmou que é fundamental
começarmos a cuidar uns dos outros, em coisas simples
como, por exemplo, lembrar a quem está ao nosso lado
que não tem de ser escravo do trabalho. Para José Si-

E para essa caminhada têm agora, também, o segundo CD ecuménico “Alegres na Esperança”, lançado neste FEJ. Pela
música e pelo louvor, espalhado por todo o país, os jovens
vêm gritar que “para sermos cristãos, é preciso amar o próximo, agora”, testemunhando a importância de Deus na
vida do ser humano.
A partilha da celebração final foi entregue ao Banco Alimentar contra a Fome.
Alexandra de Matos

V ENCONTRO DA FAMÍLIA
FRANCISCANA NA MADEIRA

Amigos assinantes
Está na altura de renovar a vossa assinatura do
«Missões Franciscanas».
Assinatura

anual:

5,50

€

(de

benfeitor:

10,00

€).

Se ainda não o fez, basta preencher o respectivo cheque, assiná-lo e metê-lo dentro do subscrito RSF que acompanha o Jornal de Dezembro, pois não precisa de selo. O envio de dinheiro (de qualquer importância ou qualidade) é proibido por lei.
Se pretende enviar por Vale de Correio terá que ir à estação dos CTT da sua área e enviar a partir de lá para: Missões Franciscanas – Apartado 1021 – 2041-801 LEIRIA.
Para melhor localização da sua assinatura faça acompanhar o cheque ou vale do correio com o seu número de
assinante (o ideal seria enviar também a chamada “folha
de rosto”, que acompanha sempre o Jornal, e onde vem
indicado o nome, número de assinante, endereço e indicação do último pagamento). Havendo alguma correcção
a fazer no nome ou endereço, pedimos nos comunique.

Realizou-se no Mosteiro de Santa Clara, Funchal, no dia 4 de Outubro, o V
Encontro da Família Franciscana na
Madeira. O Fr. Paulo Ferreira, Assistente da Região Sul da OFS, orientou a
reflexão sobre o tema: «Ser franciscano hoje».

Juntamente com o Fr. Paulo, colaboraram alguns
elementos do Conselho Nacional da JUFRA, nomeadamente a sua Presidente, Kátia Dâmaso, e
a responsável pela Formação, Márcia Soares, que
orientaram alguns encontros com jovens, quer na
paróquia da Sagrada Família, Funchal, quer nas
paróquias de São Sebastião e Encarnação, em Câmara de Lobos.

Depois da conferência, seguiu-se o almoço partilhado e o convívio, dinamizado pelos diversos
irmãos presentes da FF. O encontro terminou com
a Eucaristia, celebrada pelo Fr. Paulo Ferreira, Fr.
Nélio Mendonça e Fr. António Vinhas que ainda
orientou o coro, apoiado pelo órgão.

No encontro participaram cerca de 200 pessoas, dos
vários ramos da FF, a saber: Franciscanos, Franciscanas Missionárias de Maria, Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias e muitos Irmãos da OFS
provenientes das diversas fraternidades dispersas
pela Ilha da Madeira.

Quer ser amigo dos
Missionários Franciscanos?
Junto de seus familiares e amigos, veja se consegue mais
alguns assinantes. Seria um bom presente de Natal, que
os Missionários agradecem. Se todos os assinantes pagassem adiantadamente no princípio do ano a sua assinatura, seria uma maneira de minorar as dívidas do Jornal…
Se pretende pagar por transferência bancária, pode fazêlo para o seguinte NIB do BPI: 0010 0000 26140490001
17. Depois basta remeter o talão comprovativo da transacção, não esquecendo a indicação do nº de assinante.
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Sérgio Marques colaborador da UMF,
faleceu no passado dia 19 de Outubro.
A nossa homenagem e gratidão pelo
seu Amor às Missões Franciscanas.

A vida é eternidade!
Deus criou-nos, homem e mulher, para a vida, para
uma missão continuada, aqui, agora e sempre. Somos criados à imagem e semelhança de Deus e
Deus não tem princípio nem fim. É a origem: “No
Princípio existia o Verbo” (Jol,l). Dizemos “Creio na
vida eterna”, afirmação do nosso Credo proclamado
vezes sem conta, mas continuamos incapazes de
olhar para lá da cruz. A nossa capacidade não consegue perceber que “a água que Eu lhe der há-de
tornar-se nele em fonte de água que dá vida eterna”
(Jo 4,14). E, como a samaritana, questionamos: que
água é esta? E como todos os homens, perguntamos: o que é a eternidade para a qual nascemos?

PARA TODOS OS MEUS
AMIGOS E AMIGAS
DE TODAS AS IDADES!
Quando eu já Cá não estiver,
Larguem-me e deixem-me partir,
Tenho ainda tantas coisas para fazer e para ver...
Não chorem quando se lembrarem de mim.
Dêem graças a Deus pelos bons tempos que passámos juntos;
Dei-vos a minha amizade,
Pensem na felicidade que me deram.
Agradeço-vos pelo amor de cada um.
Chegou a hora de viajar sozinho...
Podem chorar durante alguns minutos...
A confiança dar-vos-á conforto e consolo.
Poderemos estar separados por um tempo;
Deixem que as recordações aliviem a vossa dor.
Se a vida continuar, não estou longe...
Sou o vento que sopra...
Sou o cintilar dos cristais de neve...
Sou a luz que atravessa os campos de trigo...
Sou a chuva leve do Outono...
Sou o acordar dos pássaros da madrugada...
Sou a estrela que brilha na noite.
Se precisarem, chamem-me que eu venho logo.
Mesmo se não me conseguirem ver ou tocar, eu estarei ai...
E se ouvirem o vosso coração,
Poderão experimentar o alívio e a felicidade que vos dou.
E quando chegar a vossa altura de partir,
Estarei lá para vos receber,
Ausente no corpo, presente com Deus.
(Autor desconhecido)

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

A vida. Pensar na vida que em cada minuto passa
e se torna naquilo que já se viveu. A vida.
Sonhar com a vida dos minutos que ainda não
aconteceram.
Para muitos, viver, simplesmente neste turbilhão
de minutos, um a seguir ao outro, procurando um
sentido, uma razão de se estar vivo, sabendo que o
tempo tem um fim, e que o homem é limitado pelo
espaço que é este mundo. O homem vive numa
dimensão espácio-temporal limitada, mas pensa
e sonha para lá dos limites do seu ser. Há seres
humanos que pensam na vida, mas vivem na insegurança da morte e pensam comprar a sua solução substituindo-a por prémios, por saberes da
ciência que procuram alargar horizontes, nas viagens ao longo do Universo na busca de uma vida
sem fim. Há seres humanos que guardam a morte
para se esquecerem dela, e não interiorizam a fragilidade daquilo que somos. Acorda- se para a vida
não querendo adormecer para a morte e, por isso,
não se quer olhar para a última página daquele
momento desconhecido e não se acredita que a
história da vida de cada um continua a ser escrita
pela mão de Deus.

Viver para a eternidade, acreditar que Deus habita
em nós e nos entrega o dom da vida, para vivermos
e festejarmos na comunhão com os outros. Vivemos
com aqueles que se relacionam connosco, com as
suas experiências vividas; “vivemos”, na memória,
também com aqueles que já vivem a eternidade;
vivemos para ver nascer a vida que brota a cada
momento e dar graças pelo amor divino e eterno
que Deus nos transmitiu incondicionalmente, através do seu próprio Filho, Jesus Cristo.
A eternidade, o único sentido da vida, para onde
caminhamos com a vida de Cristo, para nos centrarmos na sua morte e paixão e sermos impulsionados para a sua ressurreição. Viver para nos
focarmos na nossa vocação definitiva de filhos de
Deus, sentindo a vida para lá daquela cruz onde
Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, para viver
eternamente connosco, pois, como Ele disse na
sua intemporalidade e eternidade, “ Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, baptizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre convosco
até ao fim dos tempos”, (Mt 28,19-20).
E é nesta missão de dar a vida, porque ela não se esgota,
que nos disponibilizamos para a eternidade com Deus.
Novembro, o mês em que se celebra por todos aqueles
que já vivem a eternidade, é o tempo próprio para reflectirmos na forma como podemos ter a vida eterna.
Sérgio Marques

150º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO
DA MADRE VIRGÍNIA
Por singular coincidência, no
ano e mês do Centenário da República, em Portugal, assinalaram-se, no dia 24 de Outubro,
os 150 anos do nascimento da
Madre Virgínia. A Eucaristia Solene foi celebrada no Mosteiro
de Santo António, construído
no lugar onde outrora nasceu e
depois viveu a Madre Virgínia,
após a expulsão do Mosteiro
das Mercês, por ocasião da instauração da República.
Presidiu o Vigário Geral da Diocese, Sr. Cón. Fiel de Sousa, e
concelebraram o Pe. Rui Pontes,
recém-nomeado pároco da Visitação, o Pe. Aires Gameiro, dos Irmãos de São João de Deus e o Fr.
Nélio Mendonça, Vice-Postulador
da Causa.
Associaram-se ainda a este jubileu uma representação das Irmãs
Clarissas do Mosteiro de Nossa
Senhora da Piedade, em Câmara
de Lobos.
Recordamos que a Madre nasceu
a 24 de Outubro de 1860, no Lombo dos Aguiares, em Santo António, no Funchal. Em 1876 entrou
no Mosteiro das Mercês.

Na Madeira, ao contrário do resto
do país, este mosteiro continuou
a receber candidatas e a realizar
as profissões religiosas, graças
ao carinho que o povo da Madeira lhe devotava, por se ter conservado a fama de santidade da
Madre Brites da Paixão, que ali
vivera cerca de 200 anos antes,
e a quem se atribuíam inúmeras
graças.
Com o decreto republicano que
ditava a separação entre a Igreja
e o Estado, este mosteiro foi encerrado de forma compulsiva e as
irmãs, na noite de 13 de Outubro
de 1910, foram conduzidas, em
carros de bois, para a Fortaleza
de São Lourenço, onde ficariam
até que os familiares as fossem
buscar.
Quanto à Madre Virgínia regressou para a casa dos seus pais,
no Lombo dos Aguiares. Sem
nunca ter deixado o hábito religioso, descia a íngreme ladeira
da montanha para participar na
Eucaristia, na igreja de Santo
António.
Desde 1913, o Senhor pediulhe a devoção ao Imaculado
Coração de Maria, os Primei-

ros Sábados e a construção de
um Templo, no Funchal e em
Roma, dedicado ao Imaculado
Coração de Maria e, ainda, o
pedido, ao Santo Padre, para a
proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao
Céu.
Muitas graças têm sido alcançadas por intercessão da Madre Virgínia. O Processo de
Canonização da Madre Virgínia
encontra-se a decorrer na Diocese do Funchal, prevendo-se,
para breve, o envio do mesmo
para Roma.
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MULTIPLICAÇÃO DOS
PÃES E DOS PEIXES
Como é do conhecimento geral,
há pelo mundo
milhões e milhões
de irmãos nossos
a viverem em extrema
pobreza,
assim como há
milhões de ricaços esfomeados
pelo dinheiro: aos
primeiros, pouco
se lhes acode;
Mário Carapinha
aos
segundos,
muitos prestamlhes todas as honras. Sabe-se que há milhares
de Instituições de Caridade, cujos membros se
dedicam à louvável e sagrada missão de auxiliar os excluídos da sociedade. É um trabalho humano de louvar mas, apesar do enorme
montão de bens que angariam para distribuir,
manda a verdade dizer que, por inexplicáveis
paliativos, que se ignoram, não há maneira de
se conseguir a diminuição do número de pobres. Como e quando poderá a irmandade humana acudir a este inexplicável descalabro?
Ao desembarcar de uma viagem pelo Mar
Morto, Cristo viu-se rodeado por uma enorme
multidão e compadeceu-se deles, porque eram
como ovelhas sem pastor. Começou a ensinálos, e quando a hora já ia adiantada, um discípulo disse-lhe: “O sítio é deserto e não temos
aqui senão cinco pães e dois peixes; mandaos ir às aldeias comprar algo para comer”. E
Jesus disse: “Dai-lhes vós mesmos de comer”!
Eles disseram: “Iremos comprar 200 denários
de pão para lhes dar”. Jesus insistiu: “Quantos pães tendes?” Os discípulos, depois de se
informarem, disseram: “Cinco pães e dois peixes”, e as pessoas, são mais de dez mil. Então
Cristo, condoído, ordenou-lhes que os fizessem sentar em grupos na erva. Eles sentaramse em grupos de cem e cinquenta pessoas.
Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes
e, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os,
partiu-os e entregou-os aos discípulos, para os
distribuírem irmãmente por todos os presentes.
Todos comeram até à saciedade. E, com o que
ficou, ainda encheram doze cestos com restos
de pão e de peixes. Apesar de ter sido Cristo
quem angariou os pães e peixes, não se arrogou o direito à posse dos restos, como se faria
hoje, para os malbaratar.
Amanhã a irmandade não necessitará de fazer
o mesmo milagre, pois o montão de bens que
muitos detêm, sem deles necessitarem, dão
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para erradicar definitivamente a pobreza, se
distribuídos irmãmente, e ainda sobrarão muitos. É uma questão de se experimentar fazê-lo!
Cristo compadeceu-se com os sofrimentos dos
irmãos, porque não há-de a nossa irmandade
fazer o mesmo? Recorde-se, como exemplo,
S. Francisco de Assis que, compadecido com
a situação dos necessitados, se desfez do seu
património para auxílio dos pobres, o que foi
uma expressão eloquente do bem-fazer. O que
hoje os milhões de ricalhaços que por aí há
não fazem, pois muitos, para gozarem a vida
à tripa forra, apoderam-se de bens que valem
milhões, a maior parte para os malbaratar, sem
se compadecerem com a miserável situação
dos carenciados. Só em Portugal, o número
dos pobres, sempre em crescimento, ultrapassa os dois milhões.
Mais do que nos tempos de Cristo, também
hoje, apesar dos progressos da ciência e dos
meios de comunicação, a irmandade humana
está recheada de esfomeados. Cristo mandou
distribuir o pão e os peixes pelos necessitados.
Hoje, quantos responsáveis, senhores de lautas riquezas, insensíveis aos sofrimentos dos
infelizes, ainda pioram a situação destes: ordena-se a redução dos seus míseros salários e o
aumento de impostos. Surge assim a emergência do “Eu”, que se revela através do comportamento característico de certos responsáveis.
Ora a nossa irmandade, se quiser, também
pode fazer um milagre da multiplicação dos
pães e peixes, para o que basta diminuir passeatas, jantaradas, espectáculos, e outras distracções, onde se desperdiça dinheiro a rodos,
que pode ser aplicado na sagrada missão de
suavizar os espinhosos sofrimentos dos nossos irmãos necessitados; e, nestes tempos de
crise, basta os homens compadecerem-se e
imitarem Cristo, distribuindo os bens excedentes por todos os irmãos esfomeados, através da
criação duma nova instituição a nível mundial,
que substitua todas as existentes e assuma a
responsabilidade de distribuir irmãmente pelos
necessitados, em vez de os malbaratarem, os
bens que certos irmãos detêm sem deles necessitarem. À falta de melhor, a UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA, com 800 anos de
experiência missionária, poderá assumir a responsabilidade dessa missão. E assim “mutatis
mutandi”, se conseguirá o milagre da repetição
da multiplicação dos pães e peixes, com o que
toda a irmandade ficará alimentada até à saciedade, e a pobreza definitivamente erradicada
no seio da mesma!
OVAR, 18/09/2010

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

OBRIGADO

Istambul – Simpósio e Visita
Nos dias 17 e 18 de Setembro, realizou-se o VII Simpósio
islão-cristão sobre o tema “Valores partilhados e Convergências
possíveis entre Cristãos e Muçulmanos”. Houve novidades a
respeito dos anteriores seis encontros, organizados pelos Frades Capuchinhos. O encontro foi organizado e promovido pela
Família franciscana (Conventuais, Capuchinhos e Menores)
presentes na Turquia. Além dos promotores, participaram ativamente a comunidade dos Jesuítas de Ankara, os frades dominicanos de Istambul, os religiosos salesianos e o movimento
“Opera de Maria” (Focolares masculinos e femininos), mas também as comunidades religiosas e numerosos leigos.
Os nossos irmãos muçulmanos, “sócios” nesse simpósio, pertencem à Plataforma do Diálogo Intercultural, que, em Istambul,
é a Fundação de Jornalistas e Escritores (“Gazeteciker ve Yazlklar Vakfi” = GYV). O evento realizou-se em clima de cordialidade e amizade. Cerca de cem pessoas, no total, participaram
no simpósio.
A Fraternidade Sta. Maria Draperis, em Istambul, dependente
do Ministro Geral, além de participar activamente no simpósio,
de 17 a 21 de Setembro de 2010, recebeu a visita fraterna do
Delegado do Ministro, Fr. Nestor Inácio Schwerz. Foi feita uma
avaliação da vida diária no contexto da realidade local e decidiuse rever o projecto inicial da Fraternidade à luz da actual situação e do caminho feito, nesses sete anos da sua existência.
Fraternitas / MF

Primeiro Diácono Permanente
da Guiné-Bissau
Vinte e seis anos depois
de ter chegado à Guiné-Bissau, o Frei Paulo Duarte foi ordenado
Diácono
Permanente.
No passado sábado 23
de Outubro, vésperas
da Jornada Mundial da
Missões, a Catedral de
Bissau foi pequena para
acolher os que quiseram
testemunhar este acontecimento, o primeiro da
história da Guiné.
Mais de cinquenta Missionários,
muitas religiosas e uma multidão de
fiéis acompanharam o Senhor Dom
José Camnate Na Bising, Bispo de
Bissau, que conferiu a Ordem Diaconal a este missionário franciscano
português.
Estiveram também presentes na celebração eucarística o Senhor Embaixador de Portugal na Guiné, o Senhor
Cônsul, o Senhor Adido Militar e a
sua excelentíssima esposa. O Senhor
Padre Vítor Melícias, Provincial dos
Franciscanos de Portugal, na impossibilidade física de estar presente,
fez-se representar na minha pessoa.
E o Senhor Leonel Rodrigues, irmão
de sangue mais velho do Frei Paulo,
representou toda a família.
Natural do Rossão, Gosende, Castro
de Aire, Distrito de Viseu e Diocese
de Lamego, o Frei Paulo Duarte foi

para Bissau em 1984. Durante estes
26 anos de presença na Guiné, o Frei
Paulo tem desempenhado inúmeras
funções pastorais e fraternas. Colaborou nas Paróquias de Santo António de
Bandim, Antula/Santa Lúzia e Catedral.
Integrou e liderou várias Comissões
Diocesanas, particularmente das Vocações. Foi membro do Conselho da
Fundação Franciscana Portuguesa na
Guiné. Actualmente é Guardião da Cúria Custodial em Bissau, Secretário da
Custódia e Director da Escola José António de Sousa e da Escola da Missão
de Canchungo.
A sua Ordenação é a confirmação sacramental de uma intensa diaconia prática, exercida desde que chegou à Missão da Guiné, por isso lhe desejamos
a continuação de um santo e fecundo
apostolado.
Frei Álvaro Silva, ofm
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PEREGRINAÇÕES UMF
2011 EGIPTO
28 de Abril a 5 de Maio

A União Missionária Franciscana, à semelhança de anos anteriores, está a organizar
as suas Peregrinações para 2011. Para já, tem
marcada a que nos vai levar ao Egipto, de 28
de Abril a 5 de Maio, logo a seguir à Páscoa.

Venha connosco até ao misterioso Nilo, rio que em grande parte condicionou o viver de um povo, cujas águas
sulcaremos em inesquecível Cruzeiro.
Venha connosco e não se arrependerá. Terá a assistência espiritual de 2 sacerdotes franciscanos e a assistência técnica de um representante da Agência de Viagens,
assim como um guia local a falar português.

Venha connosco à descoberta de uma civilização com
milhares de anos, bem patente nos seus museus, Pirâmides e outros monumentos, que têm desafiado os
séculos. Venha connosco conhecer um bocadinho da
história dos Faraós e do antigo “Povo de Deus”, que aí
viveu numa situação de escravatura, mas libertado pela
mão de Deus na pessoa do Profeta Moisés.

P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS

Venha connosco até à igreja de S. Sérgio, a recordar
a fuga da Sagrada Família nos tempos do rei Herodes.

Telf.: 261 330 350
Telm.: 93 846 71 60

Para Informações e Inscrições, dirija-se a:
P. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telf.: 244 839 904
Telm: 91 620 08 03

FESTA DAS MISSÕES FRANCISCANAS
A Festa das Missões realizou-se no dia 31 de Outubro, no Convento de Santa Clara.
De manhã, procedeu-se à abertura da Exposição Missionária, cuja venda reverteu a favor das Missões. Seguiuse a conferência orientada pelo Fr. Vítor Rafael sobre a
Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das
Missões.
A Eucaristia foi presidida pelo Fr. Armindo Carvalho, Vigário Provincial e antigo missionário em Moçambique que,
por feliz coincidência, se encontrava na Madeira, com a
Presidente da Federação das Irmãs Clarissas, em visita
fraterna às Clarissas, no âmbito da preparação para o 8º
Centenário da Fundação da Ordem de Santa Clara.
Concelebraram o Guardião da Fraternidade da Penha
e o Fr. Marques de Castro, tendo a animação litúrgica ficado à responsabilidade do Grupo de Jovens da
Sagrada Família.

Seguiu-se o almoço e o convívio que contou com
diversos grupos, nomeadamente, o «Mariachi México Madeira», o Grupo de Humor «Só Rir», o cantor João Luís Mendonça e os Jovens da Sagrada
Família.
Como habitualmente a Irmã Bernardina (FMM) e o Fr.
Marques de Castro, orientaram o Sorteio Missionário,
composto por três prémios. O Fr. José Borges, Procurador
Local da UMF, participou em todo o encontro, manifestando-se sempre disponível para contactar com as zeladoras
e amigos das Missões.
Para além deste encontro que congregou muitas zeladoras e membros da OFS, o Fr. Vítor Rafael e o Fr. Marques
de Castro, visitaram ainda diversas paróquias no âmbito
da sua visita à Madeira.
Frei Nélio Mendonça,
OFM

Frades Menores - O.F.M -Moçambique

Ordenação sacerdotal do Frei Anselmo Elívio Manjaor
A cerimónia da ordenação teve lugar
no Domingo, 31 de Outubro, na Missão de Nossa Senhora de Fátima de
Jangamo, na Comunidade de Cumbana. A Comunidade paroquial trabalhou muito neste evento franciscano,
da família e da Igreja. A celebração
começou por volta das 9 horas, com
a vibração, afinação e explosão do
grupo coral e das dançarinas. Todos
os instrumentos musicais funcionaram. O grupo do acolhimento não ficou atrás e o grupo de ornamentação
fez do lugar um templo natural.
A cerimónia foi presidida pelo Sr. Dom
Adriano, Bispo da Diocese de Inhambane. É de salientar a presença de vários
padres, de muitas religiosas e religiosos,

como também dos irmãos da Ordem
Franciscana Secular e representantes
de diversas comunidades franciscanas.

recreativa. Foi lindo e a festa continuou pela noite dentro.
Aspectos a salientar: em primeiro lugar,
a hospitalidade e solicitude dos imãos
da fraternidade de Jangamo, bem como
das irmãs Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado de
Cumbana, que, em colaboração com
toda a equipa de preparação e realização, estiveram atentos desde o início até ao dia em que os irmãos todos
deixaram o lugar. Também é de louvar
a generosidade das comunidades, por
terem acolhido tantos peregrinos.

Frei Anselmo, segundo o lema por ele
escolhido na língua local “Phumu Muhavisiwagu, Kha nyi keneledwi khu gilo”,
isto é “O Senhor é meu Pastor nada me
falta”, mostrou que Deus fala, embora
a sua voz não seja captada pelos ouvidos exteriores; Deus chama, embora
nem sempre seja fácil entender o que
Ele quer de nós. Ė preciso que haja um
Eli ou João Baptista que ajudem a interpretar a voz de Deus e indiquem o
caminho a seguir.
A celebração terminou por volta das
13 horas. O neo-sacerdote permane-

ceu para ser saudado pela assembleia. Depois da Celebração, seguiuse o almoço e em seguida a parte

Bem-haja, Frei Anselmo.
Frei Benjamim Salvador, Ofm

O “Missões Franciscanas”
deseja a todos os seus assinantes,
amigos e benfeitores:um Santo Natal de 2010
e um Ano Novo de 2011
com as maiores bênçãos do Senhor.

