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«LIBERDADE RELIGIOSA, CAMINHO PARA A PAZ»
A mensagem de Bento XVI para o Dia
Mundial da Paz, celebrado no passado
dia 1 de Janeiro teve como título: «Liberdade Religiosa, Caminho para a Paz». O
Papa chama a atenção que há muitas
áreas do mundo em que persistem formas de limitação à liberdade religiosa,
seja onde as comunidades de crentes
são uma minoria, seja onde as comunidades não o são. Apresentamos aqui
alguns excertos da sua mensagem que
achamos mais significativos.
«NO INÍCIO DE UM ANO NOVO, desejo
fazer chegar a todos e cada um os meus
votos: votos de serenidade e prosperidade,
mas sobretudo votos de paz. Infelizmente
também o ano que encerra as portas esteve marcado pela perseguição, pela discriminação, por terríveis actos de violência e
de intolerância religiosa.

A liberdade religiosa está na origem da liberdade moral. Com efeito, a abertura à
verdade e ao bem, a abertura a Deus, radicada na natureza humana, confere plena
dignidade a cada um dos seres humanos
e é garante do respeito pleno e recíproco
entre as pessoas. Por conseguinte, a liberdade religiosa deve ser entendida não só
como imunidade da coacção mas também,
e antes ainda, como capacidade de organizar as próprias opções segundo a verdade.
Se a liberdade religiosa é caminho para a
paz, a educação religiosa é estrada privilegiada para habilitar as novas gerações a

liberdade religiosa é negada, quando se
tenta impedir de professar a própria religião ou a própria fé e de viver de acordo
com elas, ofende-se a dignidade humana
e, simultaneamente, acabam ameaçadas
a justiça e a paz (…).
Neste sentido, a liberdade religiosa é também uma aquisição de civilização política
e jurídica. Trata-se de um bem essencial:
toda a pessoa deve poder exercer livremente o direito de professar e manifestar,
individual ou comunitariamente, a própria
religião ou a própria fé (…).

Não se pode esquecer que o fundamentalismo religioso e o laicismo são formas
reverberadas e extremas de rejeição do
legítimo pluralismo e do princípio de laicidade. De facto, ambas absolutizam uma
visão redutiva e parcial da pessoa humana, favorecendo formas, no primeiro caso,
de integralismo religioso e, no segundo, de
racionalismo. A sociedade, que quer impor
ou, ao contrário, negar a religião por meio
da violência, é injusta para com a pessoa e
para com Deus (…).
Para a Igreja, o diálogo entre os membros
de diversas religiões constitui um instrumento importante para colaborar com todas as
comunidades religiosas para o bem comum.
A própria Igreja nada rejeita do que nessas
religiões existe de verdadeiro e santo (…).
Em 2011, tem lugar o 25º aniversário da Jornada Mundial de Oração pela Paz, que o
Venerável Papa João Paulo II convocou em
Assis em 1986. Naquela ocasião, os líderes
das grandes religiões do mundo deram testemunho da religião como sendo um factor de
união e paz, e não de divisão e conflito (…).

Penso, em particular, na amada terra do
Iraque, que, no seu caminho para a desejada estabilidade e reconciliação, continua
a ser cenário de violências e atentados.
Recordo as recentes tribulações da comunidade cristã, e de modo especial o vil
ataque contra a catedral siro-católica de
«Nossa Senhora do Perpétuo Socorro» em
Bagdad, onde, no passado dia 31 de Outubro, foram assassinados dois sacerdotes
e mais de cinquenta fiéis, quando se encontravam reunidos para a celebração da
Santa Missa (…).

A defesa da religião passa pela defesa dos
direitos e liberdades das comunidades religiosas. Assim, os líderes das grandes religiões do mundo e os responsáveis das nações
renovem o compromisso pela promoção e a
tutela da liberdade religiosa, em particular
pela defesa das minorias religiosas (…).

Agradeço vivamente aos governos que se
esforçam por aliviar os sofrimentos destes
irmãos em humanidade e convido os católicos a orarem pelos seus irmãos na fé
que padecem violências e intolerâncias e
a serem solidários com eles (…). Por isso,
exorto os homens e mulheres de boa vontade a renovarem o seu compromisso pela
construção de um mundo onde todos sejam
livres para professar a sua própria religião
ou a sua fé e viver o seu amor a Deus com
todo o coração, toda a alma e toda a mente (cf. Mt 22, 37). Este é o sentimento que
inspira e guia a Mensagem para o XLIV Dia
Mundial da Paz, dedicada ao tema: Liberdade religiosa, caminho para a paz.

reconhecerem no outro o seu próprio irmão
e a sua própria irmã, com quem caminhar
juntos e colaborar para que todos se sintam
membros vivos de uma mesma família humana, da qual ninguém deve ser excluído.

O direito à liberdade religiosa está radicado na própria dignidade da pessoa humana, cuja natureza transcendente não deve
ser ignorada ou negligenciada. Deus criou
o homem e a mulher à sua imagem e semelhança (cf. Gn 1, 27). Por isso, toda a
pessoa é titular do direito sagrado a uma
vida íntegra (…).

Poder-se-ia dizer que, entre os direitos e
as liberdades fundamentais radicados na
dignidade da pessoa, a liberdade religiosa
goza de um estatuto especial. Quando se
reconhece a liberdade religiosa, a dignidade da pessoa humana é respeitada na
sua raiz e reforça-se a índole e as instituições dos povos. Pelo contrário, quando a

A família fundada sobre o matrimónio, expressão de união íntima e de complementaridade entre um homem e uma mulher,
insere-se neste contexto como a primeira
escola de formação e de crescimento social, cultural, moral e espiritual dos filhos,
que deveriam encontrar sempre no pai e
na mãe as primeiras testemunhas de uma
vida orientada para a busca da verdade e
para o amor de Deus (…).

O relacionamento é uma componente decisiva da liberdade religiosa, que impele
as comunidades dos crentes a praticarem
a solidariedade em prol do bem comum.
Cada pessoa permanece única e irrepetível e, ao mesmo tempo, completa-se e
realiza-se plenamente nesta dimensão
comunitária.
Inegável é a contribuição que as religiões
prestam à sociedade. São numerosas as
instituições caritativas e culturais que
atestam o papel construtivo dos crentes
na vida social. Ainda mais importante é
a contribuição ética da religião no âmbito político. Tal contribuição não deveria
ser marginalizada ou proibida, mas vista
como válida ajuda para a promoção do
bem comum (…).
Também hoje, numa sociedade cada vez mais
globalizada, os cristãos são chamados – não
só através de um responsável empenhamento
civil, económico e político, mas também com o
testemunho da própria caridade e fé (…).

SUL DO SUDÃO

RUMO A CABO VERDE

Dirijo-me, por fim, às comunidades cristãs
que sofrem perseguições, discriminações,
actos de violência e intolerância, particularmente na Ásia, na África, no Médio
Oriente e de modo especial na Terra Santa, lugar escolhido e abençoado por Deus.
Ao mesmo tempo que lhes renovo a expressão do meu afecto paterno e asseguro a minha oração (…).
A paz é um dom de Deus e, ao mesmo
tempo, um projecto a realizar, nunca totalmente cumprido. Uma sociedade reconciliada com Deus está mais perto da paz,
que não é simples ausência de guerra,
nem mero fruto do predomínio militar ou
económico, e menos ainda de astúcias
enganadoras ou de hábeis manipulações.
Pelo contrário, a paz é o resultado de um
processo de purificação e elevação cultural, moral e espiritual de cada pessoa e
povo, no qual a dignidade humana é plenamente respeitada.
Bento XVI

HOSPITAL DE CUMURA

Frei
António
Andrade e Frei
Fernando Fonseca partem em
Missão...

Um novo país
Africano?
Preparativos para
o referendo; medos e tensões...

É grande o espírito de missão mas
muitas as dificuldades... Saiba
como apoiar.
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ESTATUTO
EDITORIAL
1. O «Missões Franciscanas» é um mensário de formação e informação missionária, propriedade da União
Missionária Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole missionária, procura
sensibilizar os seus leitores
para a realidade do “povo
em missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços de comunhão,
partilha e identidade entre
os seus leitores e aqueles
que são agentes de missionação.
4. O Jornal «Missões
Franciscanas» é membro
da Associação de Imprensa
de Inspiração Cristã (AIC) e
da Missão Press.
5. Este periódico é distribuído em todo o país e no
estrangeiro, nomeadamente
nos países lusófonos e de
emigração, por assinatura,
sendo expedido a partir da
Charneca da Caparica. Não
tem fins lucrativos.
6. Procurando realizar a
sua “Missão”, respeita os
princípios
deontológicos
da Imprensa e a ética profissional, de modo a não
poder prosseguir apenas
fins comerciais, nem abusar da boa fé dos leitores,
encobrindo ou deturpando
a informação.

Rumo a Cabo-Verde
Franciscanos Portugueses partem
em Missão
Em dinâmica de implantação dos
Franciscanos (Ordem dos Frades
Menores) em Cabo-Verde, após convite e anuência do Bispo Diocesano
de Mindelo, Frei António Andrade e
Frei Fernando Augusto de Sousa da
Fonseca partem rumo à Missão
A Província Portuguesa da Ordem Franciscana foi e continua a ser uma província missionária, de missionários e em Missão.
Após mais de 100 anos de presença em
Moçambique, que deram origem à actual
Custódia Independete de Santa Clara de
Assis, e de mais de 70 anos na Guiné-Bissau, na Custódia Dependente São Francisco de Assis, os Franciscanos portugueses, cumprindo o seu pendor missionário,
partem rumo a Cabo-Verde.
Enviados em solene celebração do «Dia
da Província», Frei António Andrade e Frei
Fernando Fonseca partem rumo à Ilha de
Santiago. Lá, a convite do Prelado, irão
animar pastoralmente uma paróquia e
constituir a base de uma futura fraternidade franciscana internacional da Ordem dos
Frades Menores. Quais «arautos do grande Rei», como diria Francisco de Assis,
serão, em terra de paz, sinal vivo e verdadeiro da mensagem de Assis.

€   5,50

1 – Dia Nacional da Família Franciscana Portuguesa e
Capítulo das Esteiras: 16 de Abril de 2011 (a nível interno de cada Fraternidade, como forma de sensibilização
para o grande Encontro da Família Franciscana a realizar
em 2012, provavelmente em Coimbra)
2 – Jornadas Franciscanas:
- Lisboa: a partir da primavera
- Porto: a partir da primavera
- Fátima: a partir da primavera

Ao Frei Fernando deixamos o nosso grande abraço. A ele e ao Frei Andrade desejamos uma boa missão, cheia de esperança
e coragem e de frutos muito visíveis. De
todos nós, para estes dois irmãos, votos
de muitos êxitos. Paz e Bem!
Frei Mário Cardoso, OFM
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4 – 39ª Peregrinação Franciscana: 1-2 de Outubro
de 2011
5 – Ano Jubilar do «Espírito de Assis»: 27 de Outubro de 2011. Acto inter-religioso em Lisboa (Centro
Cultural de Belém ou Centro Cultural Franciscano da
Luz)
6 – Retiro para a Família Franciscana: 6-11 Novembro
de 2011

3 – Curso de Espiritualidade Franciscana: 5-9 de Julho 2011
(em colaboração com a ESEF de Madrid), em Fátima

Tiragem 10.500 exemplares
Redacção e Administração:

A festa iniciou-se na Missa da Catequese,
às 18h30 e prosseguiu pela noite fora com
um jantar-convívio na escola anexa ao
Convento. Ao todo eram mais de sessenta pessoas a participar. Não faltaram na

mesa as melhores iguarias. Claro, também
as palavras e gestos fraternos de grande
estima, consideração e agradecimento
das várias pessoas que quiseram realçar
o jeito muito especial de ser e o trabalho
desempenhado pelo Frei Fernando nesta
Fraternidade, e suas actividades fraternas
e apostólicas.
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No dia 16 de Novembro, a Fraternidade
do Convento de Santo António de Varatojo viveu um momento
muito especial, e de
grande alegria, despedindo-se de um
dos seus membros
que agora parte em
Missão: o Frei Fernando Augusto de
Sousa da Fonseca.
Uma festa surpresa para ele, mas carinhosamente preparada de antemão pelos
vários responsáveis dos movimentos pastorais dos quais o Frei Fernando Fonseca
fez parte durante os quase três anos que
viveu nesta Fraternidade, nomeadamente
a Catequese, a JUFRA-OFS, e o Grupo
Coral. A eles se associaram os Irmãos Noviços e a Comunidade em geral. Também
houve uma boa representação dos pais
das crianças da Catequese.

CENTRO DE FRANCISCANISMO

Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Assinatura anual

O Convento de Varatojo despede-se
de Frei Fernando
Fonseca

Frei Daniel Teixeira, OFM
(Director do Centro de Franciscanismo)

Com as minhas saudações fraternas, apenas para deixar um testemunho de gratidão, de uma caminhada de vida terrena
de quase oitenta e três anos e de um recordar de todo um espírito fran¬ciscano,
iniciado com a minha entrada no colégio
de Montariol há setenta anos, em 2 de
Outubro de 1940. Ainda um recordar dos
grandes encontros nestes cinquenta e
cinco anos da nossa Associação Antigos
Alunos Franciscanos.
É por isso que “recordar é viver”!
Lembro, por exemplo, os anos de vivência no colégio como aluno, em que,
com certeza, todos fomos chamados,
mas poucos os escolhidos, onde estamos todos os ex-alunos. Também nunca foi esquecido o nosso espírito de
vivência franciscana, nem esquecida a
nossa gratidão pelas grandes lições de
fraternidade e formacão, que sempre
nos foram transmitidas. Daí a razão,
também, por que não pedemos esquecer esses tempos.
Assim, penso que, como membros da Associação e ex-alunos dos Franciscanos,
talvez Deus nos tenha convidado, na altura da nossa saída do colégio, a sermos
missionários com os Franciscanos, colaborando com eles na missão de evangelização como leigos responsáveis.

1- Com a nossa oração a Deus, tomando como mediadores Nossa Senhora,
S.Francisco de Assis e Santa Clara.
Também com a nossa ajuda material,
inscrevendo-nos também como associados da UNIÃO MISSIONÁRIA, se
ainda o não somos.
2- Com a nossa contribuição para
uma «Bolsa de Estudo», para ajuda
de alguém, para que consiga atingir
os objectivos que nós não conseguimos, e em tudo que nos seja possivel,
para que os FRANCISCANOS consigam levar para a frente a sua acção
missionária.
3- E, finalmente, tornarmo-nos assinantes do jornal «MISSÕES FRANCISCANAS», que deveria ser o jornal
de todo o ex-aluno, pois que talvez
ainda haja alguém que o não é, não
esquecendo, claro está, tudo o que
nos seja proposto, ligado em especial
à cultura.
E sem querer alongar-me mais, agradeço a todos a vossa atenção, com o
meu abraço fraterno e amigo de PAZ
E BEM.
J.Matos Araújo
(ex-aluno)
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A LIÇÃO DA CAVEIRA E AS MALHAS DA PRESUNÇÃO
Certo dia, um jovem advogado, em tempos ainda
não muito distantes, em que ainda não existia o
telemóvel nem outras formas de comunicar senão o telefone fixo de casa, montou um luxuoso escritório. Na sua escrivaninha, um telefone
de luxo ali bem à vista. Alguém bateu à porta do
escritório e ele mandou entrar. Mas, para impressionar, ao tempo que a dita pessoa entrava ele
pegou no telefone e fingiu estar a meio de um
telefonema importante, falando em voz que o estranho pudesse ouvir:
– Bom, meu caro director Geral... estamos ambos perdendo tempo, já disse que não faço por menos de vinte
milhões. Bem, está combinado! Bom dia!
Pousando o telefone no descanso, virou-se depois para o
visitante com ar importante:
– Peço desculpa, a minha vida não para, gente como
eu lida com milhões e gente da alta-roda e, sabe como
é, é uma responsabilidade. Este escritório, já está a
ver, todo moderno, com este telefone que me chegou
ontem e custou uma pipa de massa, enfim… Bem, mas
o que o traz por cá? Sabia que é o primeiro cliente a
inaugurar o meu escritório, neste primeiro dia do seu
funcionamento? Em que posso ser-lhe útil, caro amigo,
que deseja?
Confusa e admirada, a dita pessoa respondeu:
– Eu vim instalar esse telefone, que foi enviado justamente pela minha empresa!
Aquele advogado, ainda no início da sua carreira,
ficou completamente desarmado perante a sua presunção, uma vez que o telefone ainda não tinha sido
instalado e que o seu faz de conta foi um tiro no próprio pé.
Na verdade, na maioria das vezes, a mania das
grandezas dá para o torto e acabamos ficando mal.
Senão vejamos este diálogo, supostamente verídico, entre um navio da Marinha americana e as autoridades costeiras do Canadá, próximo ao litoral de
Newfoundland, passado em Outubro de 1995:
O comandante do navio americano disse:
– Alterem o vosso curso 15 graus para norte para evitar
colisão com nossa embarcação.
Os canadianos responderam de pronto:
– Recomendamos mudem vocês o curso da vossa embarcação 15 graus para sul.
Não gostando de ceder passagem, e fiado na sua força, retorquiu o americano:
– Aqui é o capitão de um navio da Marinha americana.
Repito, mude o SEU curso.
Mas os canadianos insistiram:
– Mudem vocês o vosso curso, corre perigo a vossa embarcação se não o fizerem!
O comandante americano, fiado na sua força, berrou
irritado:
– Este é o porta-aviões USS Lincoln, o segundo maior
navio da frota americana no Atlântico. Estamos acompanhados de três destroyers, três fragatas e numerosos
navios de apoio. Exigimos que mudem o vosso curso 15
graus para norte ou tomaremos medidas para assegurar
a segurança do porta-aviões.

Aqui é um farol, câmbio. Responderam do outro lado.
Não é difícil tirar a conclusão de que os resultados da arrogância provocada pela presunção de se julgar superior ou
melhor que os outros, acaba sempre mal.

dar centenas de homens em tantos navios. Apenas mande que o vento sopre duas fortes lufadas nas velas das
embarcações e, em segundos, resolveremos o problema.
Não é o imperador deus?!

Foi o que aconteceu também, por exemplo, com o imperador romano Caio Fábio que, segundo uma lenda, ao regressar vitorioso das suas guerras pelos reinos do Oriente
disse a uma grande multidão:

Nesse instante, o imperador Caio Fábio caiu na realidade
e viu como era frágil. Na verdade, ele e a multidão viram
quão distante e absurda era a comparação de um simples
homem com o próprio Deus. Uma arrogância e presunção que precipitou Satanás no lago do fogo. No fundo,
quantas vezes, ainda que não sejamos loucos a ponto
de pensarmos ou dizermos que somos Deus, temos um
pouco do imperador romano Caio Fábio, quando julgamos, condenamos ou criticamos alguém, ou mesmo
determinamos que iremos onde quisermos, esquecendo de dizer: “Se Deus me permitir, irei a tal lugar”
ou “se Deus quiser, conseguirei isto ou aquilo” , como
se assumíssemos a posição do próprio Deus? E se
tivermos dúvidas quanto a isto, então aprendamos a
lição da caveira num conto que ouvi contar:

– O meu exército é o mais poderoso de todo o mundo.
Sou ainda sábio e formoso, temido pelos meus inimigos e
amado pelo meu povo. A partir desta data, quero que todos

Um príncipe, orgulhoso da sua realeza, foi caçar para
lugar montanhoso acompanhado do seu séquito de nobres da corte. A certa altura do seu caminho, viu um velho eremita, sentado diante de sua gruta, e muito atento
a considerar uma caveira que tinha nas mãos. Indignado
por não lhe ter o velho dado a menor atenção, nem sequer levantado os olhos para lhe prestar vassalagem, o
príncipe aproximou-se dele e disse-lhe com altivez:
– Levanta-te quando por ti passa o teu senhor! Que
podes ver de tão interessante nessa pobre caveira, que
chegas a abstrair-te do teu príncipe?!
O eremita, erguendo para ele os olhos respondeu, em
voz clara e sonora:
– Perdoai meu senhor, eu estava procurando descobrir
se esta caveira tinha pertencido a um mendigo ou a
um príncipe, mas não consigo distinguir de quem seja.
Nestes ossos nada há que me diga se a carne que os
revestiu repousou em travesseiros de plumas ou nas
pedras das estradas. Eu não saberia dizer se devia
levantar-me ou conservar-me sentado diante daquele
que em vida foi o dono deste crânio anónimo.
O príncipe, cabeça baixa, prosseguiu o seu caminho,
mas a caçada não teve, naquele dia, qualquer encanto
para ele. A lição da caveira abatera-lhe o orgulho.
me chamem “deus”, pois sou tão poderoso quanto Ele.
E todo o povo aclamava: “Salve, ó César, nosso deus, nosso deus, nosso deus!”
Ora, um velho sábio que ali se encontrava pediu a palavra
ao imperador:
– Imperador e senhor deus, venho com humildade pedirlhe que me desencalhe dois navios de mercadorias que
estão presos em bancos de areia.
– Não há problema, meu caro – respondeu o imperador. Mandarei sete dos meus navios, com os mais fortes
remadores da minha Marinha, para rebocarem as suas
fragatas. Não sou eu deus?!
O homem, ouvindo a resposta, retrucou respeitosamente:
– Não se importune a tal ponto, senhor deus, de incomo-

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.

«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 des-

Sim, caros leitores do JMF, presunção, orgulho, vaidade, mania das grandezas, altivez e afins, devem ser combatidos em nós, senão não passaremos de alguém que
apenas se engana a si próprio, como aquele jovem advogado; ou de alguém que apesar de poderoso tem de desviar o seu curso reconhecendo que nem sempre se pode
impor pela superioridade, como o comandante daquele
porta-aviões americano; ou de alguém como o Imperador
Caio que, julgando-se deus, não tinha autoridade sobre o
vento para empurrar aqueles navios; ou, por último, não
passaremos de alguém que ainda não descobriu na vida
a lição da caveira, ou seja, a lição de que não importa ser
grande, mas sim ser prestável e humilde.
Frei José Dias de Lima OFM

2010/2011

pesas com a formação das vocações
missionárias. Cada Bolsa deve atingir
a importância de 250,00 €, oferecida de
uma só vez ou em várias prestações.
Uma Bolsa pode ser oferecida por uma
ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para
isso torna-se necessário rever o próprio
estilo de vida: as missões não solicitam

apenas uma ajuda, mas uma partilha do
anúncio e da caridade para os pobres.
Tudo o que recebemos de Deus - tanto
a vida como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre
iluminada e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá mais alegria em
dar do que em receber»

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

(Redemptoris Missio).
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Sul do Sudão - Um novo país africano
No final de Outubro de 2009, o presidente do Governo do Sul do Sudão,
Salva Kiir Mayardit, disse aos participantes no lançamento de uma longa cruzada católica de oração de 12
meses pelo referendo no Sul do Sudão que os eleitores tinham duas escolhas: ou a unidade e aceitarem ser
cidadãos de segunda classe no seu
próprio país, ou a separação, a fim de
serem pessoas livres.

Depois, há o problema da dívida externa.
O Sudão deve aproximadamente 37,8 mil
milhões de dólares aos seus credores internacionais. Os parceiros da paz têm de
decidir quanta dessa dívida deverá ser
paga pelo Sul do Sudão.
O estatuto dos sul-sudaneses que vivem
no Norte e dos norte-sudaneses que vivem no Sul também precisa de ser negociado. Cartum ameaça os sul-sudaneses
que vivem no Norte — o número oficial da

O Ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Ahmed Aboul Gheit, foi citado como
tendo dito que o Sul do Sudão preparava o
referendo à pressa, sem conceder ao processo o devido tempo. Gheit disse temer
que a votação possa provocar uma onda
de violência no país e uma nova vaga de
refugiados sudaneses a invadirem o Egipto. Em vez de independência, propôs uma
«solução confederal» para o Sul do Sudão no grande Sudão, embora não tenha
acrescentado pormenores sobre a forma
como funcionaria.
O Chade também está nervoso em relação à independência do Sul do Sudão,
porque tem o mesmo problema: a divisão
Norte-Sul, com os árabes muçulmanos,
por um lado, a controlarem o país, e os
cristãos negros, do outro lado, a financiarem o Estado.

As Igrejas

Os comentários de Kiir provocaram controvérsia em Cartum. Como primeiro vice-presidente da República, deveria defender a
unidade do Sudão, argumentaram, em vez
de alinhar com os separatistas. Mas Kiir
respondeu que, durante o período transitório, o Norte não mostra a unidade atraente
porque não investe dinheiro nenhum no desenvolvimento do Sul do Sudão.

Separação

Os Sul-Sudaneses estão preparados para
a escolha de separação no referendo para
a autodeterminação em 9 de Janeiro de
2011. O Instituto Nacional Democrático
(IND) realizou uma sondagem em todo o
Sul do Sudão e a maioria disse que vai votar para a separação, no plebiscito.
Andrea Levy, responsável da pesquisa do
IND, explicou que a sondagem foi realizada
entre sessenta e três grupos de chefes, anciãos de diferentes faixas etárias e diversos
níveis de educação de diferentes Estados.
«Basicamente, desde 2004 que temos a
mesma pergunta nos nossos estudos e
que sempre encontrou forte apoio à secessão. As pessoas falam da opressão
passada e da marginalização que sentem
vinda do Norte. Sentem que terão mais
direitos e liberdade num Sul independente. Falam sobre a capacidade do Sul para
o controlo dos seus próprios recursos. E
muitos acham que o Sul do Sudão, em
dez anos, será como o Quénia e o Uganda, porque o Sul controlará 100% dos
seus recursos», acrescentou.

Algumas trapalhadas

É claro que o Sul do Sudão quer dominar o
seu próprio destino e lucrar com os muitos
recursos com que a região foi abençoada,
nomeadamente petróleo, água, minerais,
terras férteis, florestas. Mas, antes disso,
há algumas questões polémicas que precisam de ser resolvidas com o Norte, a começar pelas fronteiras.
O Acordo de Paz Global (CPA na sigla inglesa) assinado entre o Movimento de Libertação do Povo do Sudão (SPLM, na sigla inglesa) e o Governo de Cartum, a 9 de
Janeiro de 2005, em Nairobi, Quénia, diz
que a linha de fronteira entre o Norte e o
Sul é a que existia no momento da independência, a 1 de Janeiro de 1956. Oitenta
por cento das fronteiras já foram acordados
entre o Governo de Cartum e Juba. Em relação aos outros vinte por cento, ricos em
petróleo, pastagens, água e ouro, as negociações arrastam-se.

população do censo de 2008 é de cerca
de 500 mil, mas acredita-se que o número deve rondar os dois milhões — de perderem os direitos de cidadania se o Sul
optar pela independência.
Há também o problema da partilha de recursos, especialmente o petróleo. Oitenta
por cento das exportações de petróleo do
Sudão — cerca de 500 mil barris por dia
— vêm dos campos de petróleo no Sul
do país. É o petróleo do Sul que está a
alimentar a explosão económica, especialmente em Cartum.

As Igrejas têm apoiado o direito à autodeterminação para o Sul do Sudão em todo
o processo até às negociações de Machakos, no Quénia, onde o referendo foi
acordado entre Cartum e os representantes do SPLM.
A Igreja Católica liderou uma campanha
pró-referendo sob a bandeira «Deixem que
o meu povo escolha» e juntou-se a outras
Igrejas no lóbi de apoio, especialmente junto da União Europeia e dos EUA.
Em Julho de 2010, os bispos católicos escreveram um documento intitulado «Um futuro cheio de esperança», no final da sua
assembleia plenária em Juba. Chamaramlhe mensagem de esperança e chamamento para a acção. Acrescentaram que
o país estava num momento histórico, um

do país – principalmente as escolas que
foram construídas para ensinar os sulsudaneses – caso haja secessão.
Os bispos decidiram que o Norte e o Sul farão uma única conferência episcopal, mesmo que o Sul se torne independente.

Preparativos para o referendo

Apesar de Cartum estar a tentar todos os
truques para atrasar ou sabotar o referendo, incluindo recusar-se a pagá-lo, os preparativos estão a correr bem com a ajuda
da ONU e da pressão da comunidade internacional.
A Divisão Eleitoral para o Referendo das
Nações Unidas (UNIRED, na sigla inglesa) liderou os esforços para ter as coisas
prontas a tempo. Os cadernos eleitorais e
os cartões de eleitor ― cerca de 140 toneladas de material ― foram impressos na
África do Sul e distribuídos em todo o Sul
do Sudão por 39 voos comerciais contratados pela UNIRED, a partir de Juba, para as
dez capitais estatais e, em seguida, mais
80 voos para chegar aos principais municípios, juntamente com materiais de escritório e geradores.
Entre Maio e Outubro, a Polícia da ONU
preparou cerca de 14 mil agentes da polícia
para garantir a segurança das eleições.
A comunidade internacional está a pressionar Cartum e Juba para acelerarem os
preparativos para que a votação decorra
pontualmente. O presidente russo, Dmitri
Medvedev, telefonou ao seu homólogo sudanês, Omar al-Bashir, na primeira semana
de Novembro, afirmando ser do interesse
do Sudão e da região do Sul do Sudão que
realizassem o referendo a tempo.

Luka Biong, que era o ministro da Presidência no Governo do Sul do Sudão e
agora tem a pasta do Gabinete de Assuntos no Governo de Unidade Nacional, disse que o Sul deve partilhar as
receitas do petróleo com o Norte, por
algum tempo, para evitar uma crise económica no Norte, que poderia transformar-se em inquietação social.
Finalmente, há a questão de Abyei. As pessoas da área devem escolher se querem
pertencer ao Norte do Sudão ou ao Sul do
Sudão, ao mesmo tempo que os sul-sudaneses escolhem entre a unidade e a independência. Mas Cartum parece encarar
boicotar completamente o plebiscito.
A discussão começou em torno das fronteiras da área. Dado que as duas partes não
chegavam a acordo, decidiram solicitar
ao Tribunal Permanente de Arbitragem de
Haia que traçasse a fronteira, o que este
fez de forma salomónica ao dividir os campos de petróleo do Norte e do Sul.
Cartum ainda não constituiu a Comissão
para o Referendo de Abyei, e pôs novamente a questão da fronteira em discussão, juntamente com quem pode votar na
consulta popular. O CPA diz que são os
residentes de Abyei, principalmente membros da etnia Ngok Dinca, que devem votar, enquanto Cartum quer abrir a consulta
aos árabes Misseriya, que vivem a norte
da fronteira, mas têm direitos de pastagem
em Abyei durante a estação seca.

Medos

Os países vizinhos não vêem os separatistas do Sul do Sudão com bons olhos.
O mais vociferante é o Egipto, mas não
é o único preocupado com um Sul do
Sudão independente e as consequências que isso traria para a região e para
a África em geral.

momento de mudança, e concluíram que o
Sudão nunca mais será o mesmo.
Os bispos instaram os líderes do Norte e do
Sul a garantirem que os referendos para o
Sul do Sudão e para Abyei devem ser preparados de forma livre e justa, e que os resultados serão reconhecidos e respeitados.
A acção mais emblemática são os 101 Dias
de Oração por um Referendo Pacífico, a
decorrer desde 21 de Setembro de 2010, e
o Dia Internacional da Paz, patrocinado pelas Nações Unidas, a 1 de Janeiro de 2011
– o Dia Mundial da Paz da Igreja Católica.
A iniciativa está a ganhar ritmo e sinergias
a cada dia, através da oração e de muitas
outras iniciativas em todo o país, que promovem a paz e a reconciliação.
No entanto, alguns observadores alertam para o facto de que a Igreja no Norte pode sofrer um retrocesso, se o Sul
se separar. A Igreja registou um enorme
crescimento devido a milhões de sul-sudaneses que fugiram da guerra e se refugiaram no deserto em redor de Cartum.
É possível que o regime islâmico possa
nacionalizar os bens da Igreja no Norte

O presidente Barack Obama ofereceu-se
para tirar, em Julho de 2011, o Sudão da
lista dos Estados que patrocinam o terrorismo, se Cartum realizar os dois referendos
cruciais a tempo e chegarem a acordo sobre questões pós-referendo.
No entanto, os preparativos mais importantes foram realizados no campo político. O
presidente Kiir queria um Sul do Sudão unido antes da votação sobre a autodeterminação. Ele concedeu uma amnistia a quatro
comandantes e a todos os grupos armados
que, como escreveu no perdão presidencial, cometeram crimes contra o povo do
Sul do Sudão. O perdão inclui o major-general Gabriel Tanginya, que se juntou ao
Exército do Norte e conduziu dois ataques
contra o SPLA em Malakal, em Novembro
de 2006 e em Fevereiro de 2009, matando
mais de cem pessoas.
Entretanto, o presidente Kiir também convocou um fórum de todas as partes do Sul
do Sudão, para reforçar o diálogo Sul-Sul
e preparar-se para o referendo com uma
agenda comum.
(Continua)
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Sul do Sudão - Um novo país africano
Tensões

bais com dois milhares de
mortes e mais de duzentos e cinquenta mil desalojados, e que espalhou
a fome e a miséria na
região. O contador este
ano já vai nos novecentos
mortos e duzentos e quinze mil deslocados.

Apesar de os preparativos terem corrido
bem, pairam algumas nuvens negras sobre
os céus do Sudão. Durante o período intercalar, os dois exércitos no Norte e no Sul
reforçaram o armamento. O Norte adquiriu
material militar novo à Rússia e à China,
incluindo aviões de combate e sistemas de
mísseis de longo alcance, enquanto o Sul
reforçou a sua divisão de tanques e diz ter
comprado helicópteros militares que estão
estacionados no Uganda.
Os exércitos do Norte e do Sul estão, à
cautela, a preparar-se. Em Juba, as defesas antiaéreas foram reforçadas. As pessoas que vivem ao longo das estradas que
conduzem ao Norte viram muito material
bélico pesado a passar. Dantes, este material era transportado de noite e hoje em
dia é feito em plena luz do dia, numa demonstração de força.
Por outro lado, o Sul acusa o Norte de posicionar as suas forças em redor de Abyei,
Malakal, montanhas Nuba e Nilo Azul do
Sul, áreas que os observadores classificam como pontos quentes no caso de a
guerra eclodir de novo. E o Norte acusa
o Sul de fazer preparativos para ocupar
Abyei pela força.
Seja como for, o presidente Kiir afirmou
muitas vezes que não queria levar o Sul do
Sudão à guerra, embora se tenha reservado o direito de autodefesa, se as forças do
Norte atacarem o Sul.

Arcebisto de Juba, D. Paulino

Em Novembro, as forças do norte bombardearam posições no sul do Sudão por
duas vezes, provocando uma vintena de
feridos. O norte nega que os seus heli-canhões tenham disparado contra posições
do exército do sul do Sudão, mas fontes
independentes confirmaram os ataques
que provocaram o deslocamento de mais
de um milhar de pessoas.
O porta-voz do SPLA disse que o Sul não
retaliava porque não queria que os inimigos da paz descarrilassem o processo do
referendo.

Uma nova Somália?

Cartum afirma frequentemente que a independência do Sul do Sudão representará o emergir de uma nova Somália. O
ano de 2009 foi um ano bastante violento
no Sul do Sudão, com conflitos intertri-

Estatisticamente, a Terra
de Kush, como os Sul-Sudaneses gostam de chamar ao seu lugar, não é nenhum paraíso. A pobreza,
a violência, a corrupção, as
doenças e o analfabetismo campeiam.
O Banco Mundial afirma que 85% da sua
população ― calculada em 8,3 milhões
no Censo de 2008 ― vive na pobreza. O
Centro de Estatísticas do Sul disse que
mais de quatro milhões têm 73 cêntimos
de euro para gastar por dia e Unity, o
maior produtor de petróleo, é o segundo
Estado mais pobre, com quase dois terços
dos seus habitantes a viverem abaixo do
limiar de pobreza.
A ONU afirma que 4,7 milhões estão expostos à fome, enquanto 1,5 milhões dependem da assistência alimentar para
sobreviver. A população do Sul do Sudão
precisa de 850 mil toneladas de alimentos
para sobreviver e a região consegue produzir 660 mil toneladas, um défice de quase 200 mil toneladas.

Missão ao Hospital de Cumura
Guiné-Bissau
Sempre solidário com o Hospital de Cumura,
o Nosso Jornal apresenta este projecto que
está em curso e nos foi enviado pelos leigos
participantes.
O Hospital de Cumura, situado a 10 km de Bissau,
também conhecido como a antiga Leprosaria, foi
criada há 55 anos …“Os missionários chegaram a
Cumura, na Guiné-Bissau, em 1955, enviados pelo
Papa PIO XII, para tomarem conta dos doentes de
lepra que viviam isolados numa grande reserva
chamada Cumura, mais ou menos abandonados
a si mesmos...”

Logo sem grande demora se iniciou a protecção
aos grupos mais vulneráveis da população, entre
as quais as crianças e as mulheres, sobretudo em
idade fértil ou durante o período da gestação, parto
e pós-parto.
Na última década, com o alarmante avanço do VIH/
Sida e da tuberculose, foram criadas outras unidades de apoio a emergências e uma melhor cobertura da maternidade, tornando o Hospital de Cumura
numa das estruturas hospitalares mais conhecidas
na Guiné, centrando a sua actividade no tratamento
de doentes Hansenianos, assim como na assistência
infantil e na assistência às mulheres.

No entanto, têm enormes dificuldades que vão desde os parcos recursos financeiros, materiais, até aos
medicamentos. A primeira dificuldade é não poderem
contar com o apoio das autoridades, que não estão
conseguindo enfrentar estas dificuldades nas estruturas hospitalares públicas.

(CONTINUAÇÃO)
Por outro lado, a economia do Sul do Sudão depende apenas das receitas de petróleo. Mas, se o Sul se separar do Norte,
tem de negociar a exportação do seu petróleo através do oleoduto que os Chineses
construíram entre o Estado de Unity, no
Sul, e Porto Sudão, no Norte. A construtora japonesa Toyota tem planos de ligação
entre Lamu, na costa queniana, com um
novo oleoduto, enquanto os Chineses – os
exploradores e compradores do petróleo
sudanês – são a favor de uma linha férrea
mista para o mesmo porto.
Os desafios que o Sul do Sudão enfrenta
são enormes, mas o seu povo já decidiu
seguir o seu próprio caminho. Se o Norte boicotar as eleições a 9 de Janeiro de
2011, os membros da Assembleia Legislativa do Sul do Sudão – que foram eleitos
em Abril ― vão provavelmente fazer uma
declaração unilateral de independência.
Afinal, o CPA diz que o referendo é um
meio, entre outros, para os Sul-Sudaneses
alcançarem a independência. E já há um
precedente histórico: os Sudaneses deveriam ter votado num referendo se queriam
a independência ou permanecer unidos ao
Egipto antes de 1956, mas o Parlamento
de Cartum optou por uma declaração unilateral de independência reconhecida pela
Inglaterra e pelo Egipto, que governaram o
Sudão sob um consórcio.
Texto e fotos: Pe. José Vieira,
Miss. comboniano, Sul do Sudão,
Publicação conjunta Missão Press

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

Com alguma periodicidade (apenas a possível, mas
de longe a desejável), grupos de voluntários têm feito missões neste Hospital…
No próximo mês de Janeiro de 2011, um grupo
de médicos - José Manuel Furtado ( Ginecologia/
Obstetrícia ), Fernanda Nunes (
Anestesia ), José Trigueiros ( Cirurgia Geral), Filipa Félix ( Anestesia ) e António Almeida e Silva
( Ginecologia/ Obstetrícia ), com
a enfermeira-instrumentista Ana
Maria Conde Pinho, irão deslocar-se ao Hospital de Cumura
com o objectivo de executar um
considerável número de cirurgias, actividade assistencial, assim como formação a enfermeiras locais e parteiras. Para esta
missão, é necessário a ajuda
de todos….todo o apoio é bem
vindo, qualquer valor é enormemente apreciado.
Podem ajudar adquirindo directamente o respectivo material, ou indicando o material
que querem comparticipar – enviando o valor que
pretendem dar, assim como os dados para o posterior envio do recibo. Bem Hajam pela vossa ajuda.

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

Qualquer dúvida, esclarecimento e ajuda:

Esperamos a sua participação!

Contactar o Jornal Missões Franciscanas,
ou directamente a Senhora Isabel Furtado,
telm 917513554,
email: isabel@tmg.pt,
e Gabriela Melo,
telm 967055323,
email: gabriela.melo@somelos.pt.

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Vamos seguir Jesus como Ele deseja (I)
Lc 5,1-11 – Vocação dos primeiros discípulos:
Um dia em que a multidão se comprimia ao
redor de Jesus para ouvir a Palavra de Deus,
na margem do lado de Genesaré, Jesus viu
dois pequenos barcos parados à margem do
lago. Os pescadores tinham desembarcado e
lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o
de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco de terra. Depois, sentando-se, ensinava do
barco as multidões.

chegam para todos. Todos têm acesso a Ele. Deus,
no seu amor e na sua força, oferece-te os bens da
sua graça. E isso reconhece Pedro. Mas não de
qualquer modo! Nem virado para si mesmo, nem
reflectindo sobre si, nem lamentando-se de seus
pecados. Antes, aos pés de Jesus e confiando
n’Ele. Desse modo reconhece a sua condição.
O maior dos justos que viva virado para si mesmo e confiante apenas em si permanece na sua
fragilidade e corre o risco de aumentar em si a força do pecado. Asseguro-te: uma batalha perdida!
Um caminho sem saída, que te conduz à perda da
fé. Jesus não acusa Pedro de pecador! Chama-o.
Confia-lhe uma missão.

Quando acabou de falar, disse a Simão: “Faz-te ao largo. Lançai as vossas redes para a pesca.” Simão respondeu: “Mestre, trabalhámos a noite inteira sem nada
apanhar, mas porque tu mandas lançarei as redes.” Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes
que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos
companheiros do outro barco para que os viessem ajudar. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de
quase se afundarem.
Ao ver isto, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus,
dizendo: “Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador!” O espanto, com efeito, apoderou-se dele e de
todos os que estavam em sua companhia, por causa
da pesca que tinha acabado de fazer. E também de
Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Porém, Jesus disse a Simão: “Não
tenhas medo! Doravante serás pescador de homens.”
Então, reconduzindo os barcos a terra e deixando
tudo, seguiram-no.
Jesus faz-te uma proposta à liberdade. Coloca-te uma
questão fundamental: Com quem vives a tua aliança?
Onde está a tua confiança?
Quantas vezes somos tomados pelo medo de falhar, de
fazer má figura, de cair no ridículo, de experimentar o

Feliz é aquele que reconhece a sua condição diante do amor infinito de Jesus, transforma a sua vida
num movimento crescente de graça e oferece ao
mundo, não obstante as dificuldades, as tristezas e
as contrariedades próprias da vida, os bens imensos da graça de Deus. Pois n’Ele vive e n’Ele encontra em cada momento a sua confiança. Jesus
estará contigo todos os dias e momentos da tua
vida (cf. Mt 28,20).
Para oração pessoal:
Com quem faço a minha aliança?
Que motivos justificam a sua violação?
Qual é o fundamento da minha aliança?
Como devo encarar a infidelidade na aliança?
Como posso solidificar a minha aliança?

insucesso, de desfalecer no cansaço... Pedro, não obstante tudo isso, arrisca. Mas não de qualquer modo! Em
nome de Jesus.
Seguir Jesus implica um acto fundamental de liberdade: confiar n’Ele. Tudo começa aí! Não vivas em autogestão. Vence os teus medos! Confia n’Ele. Vive em
co-gestão com Ele. Oferece-te 15 minutos diários de
encontro pessoal com Ele.
O próprio Jesus te assegura que os seus frutos abundam e

Atitude do mês: Senhor, tu és a minha confiança, quero
fortalecer a nossa aliança.
Frei Bernardo d`Almeida, OFM
Professor Sagrada Escritura - UCP - Porto

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 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.

local a

Para Informações e Inscrições,
dirija-se a:
P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS
Telf.: 261 330 350
Telm.: 93 846 71 60

Venha connosco até à igreja de S. Sérgio,
a recordar a fuga da Sagrada Família nos
tempos do rei Herodes. Venha connosco até
ao misterioso Nilo, rio que em grande parte
condicionou o viver de um povo, cujas águas
sulcaremos em inesquecível Cruzeiro.

P. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telf.: 244 839 904
Telm: 91 620 08 03

Venha connosco e não se arrependerá.
Terá a assistência espiritual de 2 sacerdotes franciscanos e a assistência técnica de um representante da Agência de

Amigos
•
•

Viagens, assim como um guia
falar português.

assinantes

Está na altura de renovar a vossa assinatura do «Missões Franciscanas».
Quer ser amigo dos Missionários Franciscanos?

Embora contra nossa vontade, vemo-nos forçados
a aumentar em 0.50 € (cinquenta cêntimos) o preço da assinatura anual simples a partir de Janeiro
2011. Assim, a assinatura anual passará a ser, a
partir de 2011, de 5,50 € (cinco euros e cinquenta cêntimos). O preço de «assinatura de benfeitor»
continua em 10,00 €. Tudo isto se deve ao facto de,
por imposição do Governo, nenhum jornal mensal
poderá ter uma assinatura inferior a 5,40 € (que nós
arredondamos para 5,50 €). No entanto, se já fez o
seu pagamento para 2010 por apenas 5,00 euros,
não se preocupe que ficará actualizado.
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.

Junto de seus familiares e amigos, veja se
consegue mais alguns assinantes. Seria um
bom presente para 2011, 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 fazê-lo 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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A BONDADE NA
NOSSA IRMANDADE
Chegou a hora de
a ONU e o Vaticano trabalharem
juntos para uma
irmandade coesa,
para entrarmos no
novo ciclo da vida,
em que a bondade
preponderará.
A
bondade, aceitese ou não, é uma
propensão para se
fazer o bem, é uma
prova de lealdade
Mário Carapinha
e espírito benfeitor.
Sendo a bondade uma das mais benéficas qualidades da vida, por que razão não é ensinada nas
escolas, para se acabar com a infinidade de maldades que estão sempre germinando em toda a
parte? Quer se queira quer não, precisamos uns
dos outros. Uma das qualidades essenciais ao ser
humano é ser bondoso. Algum dia se viu alguém
bondoso andar metido em tricas? Ser bondoso é
o destino que Deus traçou para cada um de nós. A
bondade é uma forma de energia benéfica, criada
por Deus para benefício de cada um dos que dela
necessitam, cujos efeitos devem ser espalhados
entre estes, e que se encontra adormecida dentro
de muitos de nós, estando na origem da negação
daquilo que nos foi ensinado por Cristo. O bem que
se faz aos nossos irmãos é ao próprio Cristo que
o fazemos. Há instituições para tudo na vida; investe-se em muitos campos da actividade humana,
menos para se incutir na mente da juventude a virtude da bondade, a educação física e moral para
a prática do bem. Para mal da nossa irmandade,
um entre muitos outros entraves ao verdadeiro desenvolvimento humano é o desprezo pelo ensino
da bondade nas escolas. Onde e quem explica a
prática da bondade à juventude?
Quer aceitemos ou não, a alma de Cristo e as de
nossos irmãos acompanham-nos por toda a parte, e
muitas vezes temos de as propalar entre a humanidade. Sendo assim, por que se não ensina às crianças os benefícios que se alcançam com a prática da
bondade? Quantos de nós conseguirão comprovar
a sua tendência para a bondade? Os jovens devem
ser educados para prepararem a entrada no novo
ciclo da vida que se aproxima. Uma mente bondosa
pode ser uma fonte de saúde, sucesso, bem-estar e
felicidade. Temos de a irradiar e sermos apóstolos
da bondade no meio da sociedade, e da prática do
bem. É uma maneira de cumprirmos os desígnios de
Cristo e de recebermos em troca a recompensa dos
nossos benefícios. Partilhar os nossos bens com os

necessitados, que não podem viver condignamente,
é um exercício caritativo de bondade. No futuro, se
quisermos ser felizes, a irmandade humana terá de
viver à base da bondade enraizada nas mentes de
todos os irmãos. Para nosso bem, a mente humana
engloba o espírito, pensamento, entendimento, intenção, inteligência, intuição, memória, recordação,
imaginação, etc.
A falta de bondade é uma das causas de desprezo pela dignidade humana, que está na origem de
grande parte da crise inexplicável em que vivemos,
porque certos responsáveis pela vida humana a menosprezam. Tantos infelizes, miseráveis, excluídos
da sociedade a passar fome, e tantos ricalhaços a
malbaratar à vista de todos os seus lautos rendimentos! Eles têm tudo, salvo o essencial: a consciência
do que é ser bondoso! E no entanto, a nossa vivência ajuda-nos a compreender o futuro e a despertar
o poder infinito inato que nasceu dentro de nós para
benefício dos outros. Para amar os outros, não basta
dizê-lo, é preciso comprová-lo com gestos benéficos
para com os necessitados. O amor não se fabrica
nem se encomenda, desce lá de cima. Porque não
havemos de utilizar, em benefício dos outros, a benevolência, a felicidade, a afabilidade, o obséquio, e
outros poderes de que dispomos? Na escola, há que
acabar com certos espíritos malignos, ensinar a bondade à juventude, para cumprimento dos desígnios
de Cristo, e recebermos a retribuição e recompensa
dos nossos procedimentos. Como são felizes os que
escutam a palavra de Deus e a põem em prática! Sejamos bondosos para com os outros, para merecermos ser abençoados por Deus. Se queremos viver
em paz, temos de ser bondosos uns para os outros.
É obrigação de todos, tudo fazermos para a introdução da bondade no seio da Irmandade. Quando
a bondade para com todos os nossos irmãos entrar
na prática, os dois milhões de pobres portugueses e
excluídos da sociedade deixarão de sofrer os padecimentos da pobreza.
Aproxima-se a hora em que os responsáveis terão
de se entender para se abreviar o termo da crise
vergonhosa, criminosa e desumana, que alastra por
todo o mundo, provocada pela ambição e a cobiça
do dinheiro, por os responsáveis não se predisporem a alimentar toda a Irmandade, desde a juventude, com o valioso, saboroso e benéfico “Pão da Vida
– a Bondade”, para entrarmos no novo ciclo da vida
humana que se aproxima: - “O Paraíso Terreal”, em
que todos passaremos a viver definitivamente como
membros duma só família, sem tricas, sem crises,
sem injustiças, sem guerras e sem pobreza!.
OVAR, 20/Out./2010

Na casa do Pai
Faleceu o Franciscano Joaquim Rodrigues Lamelas.
Tinha 86 anos de idade e 62
de Profissão Religiosa. Foi
sepultado em Penude (Lamego), sua terra natal.
Resumo Biográfico:
Frei Joaquim Rodrigues Lamelas nasceu a 25 de Abril de
1924, em Penude (Lamego).
Educado numa família onde os
valores cristãos e o trabalho
constituíam os pilares da regra
de vida, sentiu, desde jovem, o
impulso para abraçar outra Regra que não andava longe da já
assumida no berço.
Entrou no noviciado franciscano no dia 15 de Agosto de
1948, e professou temporariamente no dia 16 de Agosto do
ano seguinte.
Foi ainda como Professo simples para as Missões, tendo
professado solenemente em 24

de Agosto de 1952 já quando se
encontrava na Missão de Mavila, em Moçambique.
Chegara a Lourenço Marques
(Maputo) a 5 de Fevereiro de
1952. No fim desse ano seguiu
para Cumbana e a seguir, sucessivamente, para Homoíne,
Panda, de novo Homoíne, Mavila e, em 1967, Inharrime. Fixaram-no finalmente em Santo
António da Polana (Maputo),
em 1970. Entre 2001 e 2004
trabalhou em Inhambane.
Durante os mais de 50 anos ao
serviço das Missões em Moçambique, não se poupou em trabalho
e disponibilidade, ocupando-se
ora na administração doméstica,
ora na agropecuária, ora na construção de igrejas, ora na direcção
de lares de estudantes, ora na
chefia de fábricas e oficinas, ora
no serviço da CARITAS moçambicana e nas obras pastorais da
arquidiocese de Maputo.

Franciscano Joaquim R. Lamelas

Após uma vida inteira dedicada
com alegria e exemplar generosidade ao serviço dos outros, da
Igreja e da Ordem, regressou a
Portugal, no dia 1 de Julho de
2004.
Faleceu na tarde do dia 03 de Novembro de 2010, na Enfermaria
Provincial, Convento da Imaculada Conceição, à Luz – Lisboa,
vítima de doença prolongada.

Formação para o Diálogo
ecuménico e inter-religioso
Os participantes do VI Curso de
Formação permanente para o Diálogo ecuménico e inter-religioso,
em Istambul - Turquia, de 16 a 29
de Outubro de 2010, eram provenientes da R. D. do Congo, Líbia,
Kénia, Sudão, Índia, USA, França,
Inglaterra e Itália. Os participantes
do curso aproximaram-se da Igreja
grega ortodoxa do Arquimandrita
Bessarione, seguindo-se a audiência com o Patriarca Bartolomeu I.
A parte que se referia ao diálogo interreligioso foi dirigida por
Fr. Gwenolé Jeusset, Ir. Alberto
Ambrosio, OP, e Cenap Mustafa

Aydın, pesquisador muçulmano.
Participaram, também, na oração muçulmana de sexta-feira,
na mesquita de Şişli e, como em
cada ano, o curso concluiu-se com
a oração interreligiosa, no espírito
de Assis, que há cinco anos é organziada em conjunto com os Sufi.
Derviches, místicos muçulmanos
que oram por meio de música,
canto e dança. Os participantes,
além disso, encontraram-se com
o secretário do Grande Rabinado
de Istambul, Sr. Yusuf Altintaş, que
apresentou a vida da comunidade
judaica num país muçulmano e a
relação com os cristãos.

Assembleia dos Animadores da Pastoral
Educativa da Conferência Bolivariana
De 28 a 30 de Outubro, no convento S. Francisco de Lima (Peru),
realizou-se a II Assembleia dos Animadores da Pastoral Educativa da
Conferência Bolivariana. O primeiro objectivo era o de comemorar
os dez anos do primeiro encontro
educativo da Conferência, realizado em Salcedo-Ecuador, onde, pela
primeira vez, se pensou na possibilidade de realizar congressos
franciscanos de formação, com o
objectivo de caminhar em conjunto,
rumo a um “projeto comum”. Durante os dias de Congresso, a Assembleia avaliou o caminho percorrido
até hoje e os esforços que foram
feitos para sensibilizar os irmãos no
trabalho educativo.

Para o próximo ano, programou-se
uma assembleia Geral de Directores da Conferência e a criação
de uma página web de todos os
Centros educativos da Conferência Bolivariana. A Assembleia foi
convocada por Fr. Emilio Carpio,
Ministro Provincial da Província
Doze Apóstolos (Peru), animador
da pastoral educativa da Conferência. Participaram no encontro
irmãos de Venezuela, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia e, como
convidado especial, Fr. Joaquim A.
Echeverry, que aprofundou o aspecto antropológico do documento
do Secretariado para a Evangelização OFM: “Ide e ensinai. Diretrizes
para a Educação Franciscana”.

PARA AS MISSÕES
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Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas
Missões Franciscanas de Moçambique,
Guiné-Bissau e outras paragens gostam
de receber o nosso Mensário. Com um
grande esforço o vamos enviando como
oferta, com o objectivo de chegar às comunidades mais distantes que os missionários visitam, em alguns casos de longe em
longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como Timor, México, África do Sul, Zâmbia,
Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São
Tomé e Príncipe, etc., num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar a oferta
para a respectiva
assinatura.
Na volta do correio indicaremos
a que missão se
destinou.
Colabore com os
Missionários Franciscanos, que incansavelmente
não «desarmam»
no seu trabalho
missionário.
OBRIGADO
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BENDITO SEJA O NOME DO SENHOR!
Em tempos idos, ainda a televisão não tinha invadido
os lares e o convívio das pessoas não estava escravizado a essa caixinha que mudou o mundo, aconteceu
um caso comovente contado em tempos da minha infância.
Um rapazinho de oito anos, de nome Mateus, levava o seu
irmãozito Carlos, de apenas três anos, pela mão, e andava
à cata de ninhos com outros rapazotes, uns mais velhos
e outros mais novos. A certa altura, numa correria súbita,
o rapaz largou a mão do menino, que se viu sozinho, perdido e desamparado. Andou, andou e, desorientado, sem
atinar com o caminho de casa, acabou por se perder, indo
dar a um caminho-de-ferro, tendo parado no meio da linha
e desatado a chorar. O comboio vinha veloz, mas o maquinista, vendo um pequenino vulto no meio da
linha, travou a tempo de evitar a tragédia. Um
passageiro muito distinto saiu e deparou-se com
aquele petiz. Tomou-o em seus braços e, logo
chegado à estação mais próxima, tentou, via
telégrafo, descobrir os progenitores da criança.
Em vão! Ainda estávamos longe dos tempos em
que todas as famílias tinham um telefone fixo
em casa, quanto mais telemóveis, internet, facebook, youtube, etc.

– Mas não te aflijas, meu filho, queremos-te muito e não te
queremos menos que à Marta. E queremos unir-vos pelos
laços do matrimónio, se esse for o vosso desejo e, desta
forma, serás nosso herdeiro com ela, herdeiro do nosso
nome e de todos os nossos bens, que o nosso amor já é
teu, desde o dia que te trouxemos para casa.
Depois, aquela mulher chamou Marta, enquanto o seu marido continuava silencioso presenciando todos os passos
que a esposa estava dando a bem daqueles jovens que
eles tanto amavam.
– Marta, estou certo de que amas o Carlos!
– Sim, minha mãe, mas que me adianta se é meu irmão?!
E como sabes disso? Foi o Carlos que te contou?! Era
segredo nosso! Segredo e coisa impossível!

– Oh! minha menina – respondeu ele – foi de tanto chorar
a minha desgraça!
– Oh! conta-me, ceguinho, conta-me! - Disse a menina
sentando-se nos joelhos daquele infeliz, que acolhia com
ternura aquela criança que se lhe enroscara, de seguida,
ao seu pescoço.
– Minha menina, o meu filho Mateus foi com o meu filho
Carlos aos ninhos e, no meio da rapaziada, largou a mão
do irmãozito, que só tinha três anitos, e nunca mais o viu.
Ficou tão pesaroso que morreu de desgosto e a minha mulher também pouco tempo durou, tal foi a paixão que sentiu
ao perder dois filhos em menos de dois meses, e fiquei só
no meio de tanta solidão e de tantas lágrimas, que acabaram por me cegar. Agora vivo da caridade de quem passa,
da bondade de gente boa como tu, minha pequena.
A menina, comovida com o infortúnio daquele velho ceguinho, contou ao pai tudo
o que dele ouvira, e o pai estremeceu ao
aperceber-se de que era exactamente a
sua história. O seu coração entrou numa
palpitação desordenada e disse à filha:
– Meu pequenino amor, traz cá esse homem a casa, tenho um pressentimento...
Logo que o velhinho cego entrou em casa,
foi Marta que o questionou, pois Carlos ficara sem conseguir dizer palavra.
– Diga-me, está certo do dia em que o seu
filho Carlos desapareceu e que roupa trazia?
– Oh! Se me lembro minha senhora! Esse
dia nunca se me apagou da memória!...
Foi no dia 5 de Junho de 1883, tinha ele
três anos e, se hoje fosse vivo, teria 24! E
a roupinha, oh se não me lembro dela, é
com ela que o recordo vestido desde então!
Umas calcinhas de burel remendadas no
joelho direito, uma camisinha branca com o
seu nome bordado pela minha esposa com
linhas vermelhas do lado esquerdo, e um
boné branco de pala azul na cabeça parecida com os bonés dos marinheiros – dizia o
ancião, sufocado pelo choro.

Eram muito ricos e, como só tinham uma filha,
de nome Marta, um ano mais nova que aquele menino, decidiram tomá-lo para si, coisa que
hoje nunca aconteceria, devido a uma Segurança Social que naquele tempo não existia, mas
que hoje acaba por trazer a público casos como
a Esmeralda Nunes ou a Menina Romena, entre
muitos outros, arrancados cruelmente ao amor
dos pais afectivos e devolvidos ao desconhecido dos pais biológicos. Aquele menino habituouse aos pais adoptivos e à sua irmã afectiva, com
os quais cresceu e foi educado.
Ora sucede que Carlos e Marta, embora crescendo crendo que eram irmãos de sangue, acabaram por se apaixonar um pelo outro, entrando
ele nos 18 anos e ela nos 17 anos de idade. Os
pais aperceberam-se de alguma intranquilidade
emocional entre os dois, e que algo estava acontecendo e era mais forte que o simples amor
entre irmãos e, sobretudo, aperceberam-se do
incómodo em que aqueles dois jovens adolescentes se sentiam mergulhados perante aquela
situação. Decidiram então contar ao filho adoptivo a verdade, para afastar o perigo da situação incestuosa em que
os dois jovens poderiam imaginar estarem a viver, embora
ainda nas palavras e em gestos de ternura inocentes.
– Carlos – disse a mãe adoptiva, enquanto estava de
mão dada com o marido – a alma dilacera-se-me, mas
tenho de te contar um segredo, pois é grande a minha
aflição ao ver que tu e a Marta estais caminhando para
uma relação que é mais forte do que a de simples irmãos e que vos faz sofrer intimamente. Os teus verdadeiros pais não somos nós!
– Não são nossos pais? Nem meus nem da Marta?!
– Somos pais da Marta, mas não teus pais, e a Marta não
é tua irmã!
E aquela mãe adoptiva contou como tudo aconteceu. Carlos sentiu um misto de tristeza, pelo amor que tinha aos
seus pais adoptivos, que pensava serem pais biológicos,
e ao mesmo tempo de alegria, por sentir que afinal podia
realizar o sonho de casar com Marta.

– Não, minha filha, ele pode ser teu marido se quiseres. O Carlos não me disse nada, mas estava bom de
ver que o vosso relacionamento estava longe de ser de
simples irmãos.
E aquela mãe contou de novo tudo à sua filha que, comovida, não sabia se havia de ficar triste por o Carlos não ser
seu irmão, se ficar alegre por saber que ele podia ser seu
marido. Em pouco tempo acabaram por casar e tiveram uma
filha. Tudo correu bem, até que a menina começou a sofrer
do estômago e tiveram que rumar a uma terra, longe dos
seus pais, onde havia umas águas que seriam boas para as
melhoras da catraia. Ali fizeram uma casa e recomeçaram
nova vida. Não muito longe estava uma Igreja, que não deixaram de frequentar aos domingos, como já vinham fazendo
enquanto viviam com seus pais. Ali encontravam, todos os
domingos, o mesmo ceguinho à porta, estendendo as mãos
à caridade. Um dia a menina, que já entrava nos dez anos,
perguntou-lhe onde morava, e o ceguinho apontou para um
casebre quase frente à porta da Igreja. A menina, na sua
inocente curiosidade, perguntou como ficou cego.

Marta disse então ao seu marido:
– Carlos, não duvides, é o teu pai, abraçao! Beija-o! Tenho guardada a roupa que
trazias nesse dia, que os nossos pais me
entregaram, quando revelaram o seu segredo. Vou mostrar-ta. Este homem é o teu pai. Os nossos
pais não o encontraram, mas quis o bom Deus que fosses
tu a ter essa graça!
O pobre ceguinho viu-se envolvido pelos braços do filho e,
fungando de comoção, dizia:
– Meu filhinho Carlos, és mesmo tu?! Oh meu Deus, obrigado por me tirares do infortúnio, por aliviares as dores
deste teu Job. Tu mo tiraste e Tu mo deste, bom Deus!
Caros leitores do JMF, Job dizia: “o Senhor deu o Senhor
tirou, bendito seja o nome do Senhor!” E nós, quantas
vezes não somos esse Job que, combatido pelas vagas
dos problemas da vida, exclama: “Meu Deus, fechasteme a porta mas abriste-me uma janela!”. Essa é a verdade, Deus está lá, no final do nosso infortúnio, tendo
acompanhado o nosso problema e, quando parece que
fomos abandonados, proporciona o milagre da janela que
se abre perante a porta que se fechou. Bendito seja o
Nome do Senhor!
FREI José Dias de Lima, OFM

Caros Leitores, Paz e Bem.
É com grande alegria que vos venho saudar, pela primeira vez, neste ano 2011. Em primeiro lugar, rezo para que todos vós tenhais
um ano repleto das maiores Bênçãos de Deus.
Foram entregues, antes do Natal, 1000 euros em intenções de missa para as missões de Moçambique. Esperamos que sejam uma
ajuda para os missionários franciscanos que lá trabalham.
Temos tido, graças a Deus, uma resposta positiva em relação às Boas Festas que enviámos aos Benfeitores das Missões. Muito obrigado!
Foram distribuídos durante o mês de Dezembro, pelo país, alguns milhares de calendários de bolso através das estações dos CTT.
Esperamos que produzam efeito positivo junto das pessoas.
Oferecemos com este Jornal um calendário inter-religioso que esperamos produza bons frutos no campo do diálogo. A União Missionária Franciscana continua a fazer esforços na área da missão «ad Gentes».
Apresentamos a intenção missionária para este mês: «Para que os cristãos possam alcançar a plena unidade, testemunhando a todo
o género humano a paternidade universal de Deus».

Frei Vítor Rafael, OFM

