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A mensagem do Santo Padre para esta Quaresma convida-nos a reflectir sobre o nosso baptismo e sobre a prática do jejum, da esmola e da
oração, como expressões do nosso empenho de
conversão.
«Sepultados com Ele no baptismo,
foi também com Ele que ressuscitastes» (cf. Cl 2, 12)
Amados irmãos e irmãs!
A Quaresma, que nos conduz à celebração da Santa
Páscoa, é para a Igreja um tempo litúrgico muito precioso e importante, em vista do qual me sinto feliz por
dirigir uma palavra específica para que seja vivido com
o devido empenho. Enquanto olha para o encontro definitivo com o seu Esposo na Páscoa eterna, a Comunidade eclesial, assídua na oração e na caridade laboriosa, intensifica o seu caminho de purificação
no espírito, para haurir com mais abundância
do Mistério da redenção a vida nova em Cristo
Senhor (cf. Prefácio I de Quaresma).

O primeiro domingo do itinerário quaresmal evidencia a
nossa condição do homens nesta terra. O combate vitorioso contra as tentações, que dá início à missão de Jesus, é
um convite a tomar consciência da própria fragilidade para
acolher a Graça que liberta do pecado e infunde nova força
em Cristo, caminho, verdade e vida (cf. Ordo Initiationis
Christianae Adultorum, n. 25) (…).
O Evangelho da Transfiguração do Senhor põe diante dos nossos olhos a glória de Cristo, que antecipa a
ressurreição e que anuncia a divinização do homem. A
comunidade cristã toma consciência de ser conduzida,
como os apóstolos Pedro, Tiago e João, «em particular,
a um alto monte» (Mt 17, 1), para acolher de novo em
Cristo, como filhos no Filho, o dom da Graça de Deus:
«Este é o Meu Filho muito amado: n’Ele pus todo o Meu
enlevo. Escutai-O» (v. 5) (…).

1. Esta mesma vida já nos foi transmitida no dia
do nosso Baptismo, quando, «tendo-nos tornado partícipes da morte e ressurreição de Cristo»
iniciou para nós «a aventura jubilosa e exaltante
do discípulo» (Homilia na Festa do Baptismo do
Senhor, 10 de Janeiro de 2010). São Paulo, nas
suas Cartas, insiste repetidas vezes sobre a singular comunhão com o Filho de Deus realizada
neste lavacro. O facto que na maioria dos casos
o Baptismo se recebe quando somos crianças
põe em evidência que se trata de um dom de
Deus: ninguém merece a vida eterna com as próprias forças. A misericórdia de Deus, que lava do
pecado e permite viver na própria existência «os
mesmos sentimentos de Jesus Cristo» (Fl 2, 5), é
comunicada gratuitamente ao homem (…).
Este dom gratuito deve ser reavivado sempre em cada
um de nós e a Quaresma oferece-nos um percurso análogo ao catecumenato, que para os cristãos da Igreja
antiga, assim como também para os catecúmenos de
hoje, é uma escola insubstituível de fé e de vida cristã:
deveras eles vivem o Baptismo como um acto decisivo
para toda a sua existência.

O pedido de Jesus à Samaritana: «Dá-Me de beber» (Jo 4,
7), que é proposto na liturgia do terceiro domingo, exprime
a paixão de Deus por todos os homens e quer suscitar no
nosso coração o desejo do dom da «água a jorrar para a
vida eterna» (v. 14): é o dom do espírito Santo, que faz
dos cristãos «verdadeiros adoradores» capazes de rezar
ao Pai «em espírito e verdade» (v. 23) (…).

2. Para empreender seriamente o caminho rumo à Páscoa e nos prepararmos para celebrar a Ressurreição
do Senhor – a festa mais jubilosa e solene de todo o
Ano litúrgico – o que pode haver de mais adequado
do que deixar-nos conduzir pela Palavra de Deus? Por
isso a Igreja, nos textos evangélicos dos domingos de
Quaresma, guia-nos para um encontro particularmente intenso com o Senhor, fazendo-nos repercorrer as
etapas do caminho da iniciação cristã: para os catecúmenos, na perspectiva de receber o Sacramento do
renascimento, para quem é baptizado, em vista de novos e decisivos passos no seguimento de Cristo e na
doação total a Ele.

O domingo do cego de nascença apresenta Cristo como
luz do mundo. O Evangelho interpela cada um de nós: «Tu
crês no Filho do Homem?». «Creio, Senhor» (Jo 9, 35.38),
afirma com alegria o cego de nascença, fazendo-se voz de
todos os crentes. O milagre da cura é o sinal que Cristo,
juntamente com a vista, quer abrir o nosso olhar interior,
para que a nossa fé se torne cada vez mais profunda e
possamos reconhecer n’Ele o nosso único Salvador (…).

CREIO NUM DEUS PODEROSO...
A partir de um
testemunho colhido em Salto,
Montalegre, no
dia 5 de Abril
de 2001...
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Quando, no quinto domingo, nos é proclamada a ressurreição de Lázaro, somos postos diante do último mistério da
nossa existência: «Eu sou a ressurreição e a vida... Crês
tu isto?» (Jo 11, 25-26) (…).

AS LÍNGUAS DA MISSÃO

O percurso quaresmal encontra o seu cumprimento no
Tríduo Pascal, particularmente na Grande Vigília na Noite Santa: renovando as promessas baptismais, reafirmamos que Cristo é o Senhor da nossa vida, daquela vida
que Deus nos comunicou quando renascemos «da água
e do Espírito Santo», e reconfirmamos o nosso firme
compromisso em corresponder à acção da Graça para
sermos seus discípulos.
3. O nosso imergir-nos na morte e ressurreição de Cristo através do Sacramento do Baptismo, estimula-nos
todos os dias a libertar o nosso coração das coisas
materiais, de um vínculo egoísta com a «terra», que
nos empobrece e nos impede de estar disponíveis e
abertos a Deus e ao próximo (…).
Através das práticas tradicionais do jejum, da esmola e da
oração, expressões do empenho de conversão, a Quaresma educa para viver de modo
cada vez mais radical o amor de Cristo. O
Jejum, que pode ter diversas motivações, adquire para o cristão um significado profundamente religioso: tornando mais pobre a nossa
mesa aprendemos a superar o egoísmo para
viver na lógica da doação e do amor (…).
No nosso caminho encontramo-nos perante a tentação do ter, da avidez do dinheiro,
que insidia a primazia de Deus na nossa
vida. A cupidez da posse provoca violência,
prevaricação e morte: por isso a Igreja, especialmente no tempo quaresmal, convida
à prática da esmola, ou seja, à capacidade
de partilha. A idolatria dos bens, ao contrário, não só afasta do outro, mas despoja
o homem, torna-o infeliz, engana-o, iludeo sem realizar aquilo que promete, porque coloca as coisas materiais no lugar de
Deus, única fonte da vida (…).
Em síntese, o itinerário quaresmal, no qual somos convidados a contemplar o Mistério da Cruz, é «fazer-se conformes com a morte de Cristo» (Fl 3, 10), para realizar uma
conversão profunda da nossa vida (…).
Queridos irmãos e irmãs, mediante o encontro pessoal
com o nosso Redentor e através do jejum, da esmola
e da oração, o caminho de conversão rumo à Páscoa
leva-nos a redescobrir o nosso Baptismo. Renovemos
nesta Quaresma o acolhimento da Graça que Deus nos
concedeu naquele momento, para que ilumine e guie todas as nossas acções. Tudo o que o Sacramento significa e realiza, somos chamados a vivê-lo todos os dias
num seguimento de Cristo cada vez mais generoso e
autêntico. Neste nosso itinerário, confiemo-nos à Virgem
Maria, que gerou o Verbo de Deus na fé e na carne, para
nos imergir como ela na morte e ressurreição do seu
Filho Jesus e ter a vida eterna.
BENEDICTUS PP. XVI

... NOVA ERA NAS MIGRAÇÕES

A acção missionária do
cristianismo das origens
desenvolveu-se sobretudo do Oriente para o Ocidente ...
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Cerca de uma centena de agentes sóciopastorais das migrações analisaram os
fluxos migratórios e
as respostas ...
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EDITORIAL
Vamos dar início a mais um Tempo de Quaresma. No dia 13 deste mês de Março celebramos o 1.º Domingo deste tempo litúrgico,
que é de preparação para a Páscoa, o qual
se prolongará até ao dia 10 de Abril, com 5
domingos.
A Igreja apresenta-nos este momento propício
que nos ajuda a reflectir sobre a nossa vida.
O Tempo da Quaresma é um desses períodos
que nos podem ajudar a fazer “retiro”, isto é, a
entrarmos dentro de nós mesmos para aprofundarmos a nossa consciência como baptizados e amigos do próximo.
Este é sem dúvida um tempo marcado pela renúncia, penitência e conversão. Somos convidados a enfrentar e vencer as nossas próprias
limitações e entrar com coragem no “deserto”
da nossa vida. Vale a pena assumir as renúncias, os sacrifícios, para que nasça em nós
uma”vida nova” e assim, na Páscoa, possamos ressuscitar com Cristo. O Papa Bento XVI
na Mensagem para esta Quaresma diz:
«Através das práticas tradicionais do jejum, da
esmola e da oração, expressões do empenho
de conversão, a Quaresma educa para viver
de modo cada vez mais radical o amor de Cristo. O Jejum, que pode ter diversas motivações,
adquire para o cristão um significado profundamente religioso: tornando mais pobre a nossa
mesa aprendemos a superar o egoísmo para
viver na lógica da doação e do amor; suportando as privações de algumas coisas – e não só
do supérfluo – aprendemos a desviar o olhar
do nosso «eu», para descobrir Alguém ao nosso lado e reconhecer Deus nos rostos de tantos
irmãos nossos. Para o cristão o jejum nada tem
de intimista, mas abre em maior medida para
Deus e para as necessidades dos homens, e
faz com que o amor a Deus seja também amor
ao próximo (cf. Mc 12, 31)»
O jejum que queremos fazer, bem como
quaisquer penitências, deverá ser sempre visto como uma forma de educação no sentido
de que, ao privarmo-nos de algo, ele reverta
em serviços de amor concretos. Qualquer que
seja o sacrifício livremente escolhido, o valor
que daí advém deverá ser usado para bem de
outro mais necessitado. E são muitos!
E o Papa conclui: «mediante o encontro pessoal com o nosso Redentor e através do jejum, da esmola e da oração, o caminho de
conversão rumo à Páscoa leva-nos a redescobrir o nosso Baptismo. Renovemos nesta
Quaresma o acolhimento da Graça que Deus
nos concedeu naquele momento, para que
ilumine e guie todas as nossas acções».

PATERNIDADE E MATERNIDADE
VERDADEIRAS
Um rapaz de quinze anos, de nome Jacinto, certo dia entrou no quarto do seu pai, na ausência deste, e descobriu,
num álbum composto por recortes de jornais, uma fotografia do seu progenitor com um bebé ao colo e a legenda
em baixo que dizia: “Bebé de sexo masculino, abandonado à porta do Sr. José António”.
E um outro artigo com outra fotografia que dizia: “Até serem descobertos os pais do menino, O Sr. José António responsabiliza-se
por ele”.
Num outro recorte, a fotografia da criança no colo daquele cavalheiro e a legenda: “Não tendo aparecido os pais do menino
abandonado, o Sr. José António, decorridos os trâmites segundo
a lei, adoptou-o como seu filho”.
O rapaz, depois de ter lido estes recortes dos jornais, logo que o
pai chegou do trabalho, não perdeu tempo em abordá-lo.
– Pai, não adoptaste um menino? Que é feito dele? Tens um filho
adoptivo?
– Não, meu filho, eu não tenho filhos adoptivos!
– Mas, pai, e aquele menino que vem nos artigos dos jornais que
estão no teu álbum de recortes, quem é e que é feito dele?
– Meu filho, esse menino és tu! Na verdade, eu tinha tudo para
ser feliz, tinha uma esposa maravilhosa, tinha muito dinheiro, mas
não encontrava aquela pessoa especial com quem compartilhar a
minha fortuna e a felicidade que sentia ao lado da minha esposa.
Essa pessoa que eu procurava era um filho, um filho que a minha
esposa não me podia dar, e esse filho és tu. Abandonado por alguém que não podia olhar por ti, e que ninguém descobriu quem
é, eu acolhi-te como meu filho e não vejo em ti senão o meu filho
que gerei com tanto amor no dia-a-dia da minha vida.
O rapaz fez silêncio por uns instantes e perguntou:
– Mas, meu pai, porque não me disse que eu sou um filho adoptivo?
– Porque desde o dia em que te estreitei nos meus braços ficaste
a ser meu verdadeiro filho, de sorte que tudo o que é meu é teu.
És meu filho e eu sou teu pai. Tu és o meu filho, o meu rico e
verdadeiro filho, a quem tanto amei durante todos estes anos e a
quem amo tanto, que preferia morrer a perder-te.
O rapaz, fazendo de novo silêncio por uns instantes, e olhando
aquele homem olhos nos olhos, lançou-se depois nos seus braços e, cobrindo-o de beijos, disse comovido:
– Obrigado, paizinho, amo-te muito!
Conta-se também que uma senhora muito rica tivera um filho,
fruto de uma infidelidade matrimonial, e abandonou-o à porta da
casa de uma senhora muito modesta, que o recolheu e acolheu
como se fora seu filho, apesar dos seus sessenta anos de idade.
Aquele menino cresceu sob a protecção daquela mulher a quem
se habituou a chamar mãe, pois outra mãe não conhecera. Aos
vinte e seis anos, na sua festa de fim de curso, com os seus colegas e todos os familiares, uma mulher de pouco mais de cinquen-
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A mãe desnaturada retirou-se cheia de remorsos e vergonha por
entre tantos olhares.
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Aquela velhinha tentou demover o rapaz, dizendo-lhe:
– Meu filho, desculpa, eu não fazia ideia que a tua mãe existia.
Procurei-a antes de ficar contigo, mas ninguém a conseguiu encontrar. Pediremos todos os exames necessários para provar que
ela diz a verdade e, se for realmente tua mãe, não a desprezes!.
Mas em vão:
– Não! Prefiro ficar nessa ignorância! A minha mãe és tu! Tu a
que me criaste no meio de tanto amor. Não me conformo que não
nasci de ti, mas dessa desnaturada. Não! Não! Não!

Reverendíssimo Frei Vítor Rafael,

Seja esta Quaresma o momento propício para
reflectirmos sobre o baptismo que recebemos,
uma vez que, sepultados com Cristo no baptismo, também com Ele esperamos ressuscitar (cf. Cl 2, 12).
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ta anos rompeu por entre os colegas e foi ter com ele. Abraçou-o
e beijou-o dizendo:
– Meu filho, que orgulho! Parabéns meu filho!
Afastando aquela mulher com firmeza, perguntou, perante o espanto dos outros colegas e familiares da sua mãe adoptiva:
– Mas, quem é a senhora para me chamar filho?! Eu nem sequer
a conheço!
– Eu sou a tua mãe!
A resposta não se fez esperar. Olhando-a com desprezo, aquele
que fora um bebé rejeitado pela própria mãe rompeu pelo meio
dos colegas e familiares adoptivos e foi ter com uma senhora de
oitenta e seis anos de idade, presa a uma cadeira de rodas e,
abraçando-a, respondeu:
– Esta mulher é que é a minha mãe. Foi ela que me acolheu, ela
que me educou, ela que me amou quando fui por si abandonado
e outra agora, não a quero. A si, minha senhora, não a conheço!
Retire-se por favor!.
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São tempos difíceis criados, na maior
parte das situações, pela ganância dos
homens e que, ciclicamente, de uma forma ou outra varrem a humanidade, mas
que acabam por ser ultrapassados, ainda que com enormes danos causados.
A acudir a estas situações, nas áreas de
Missão, o já esgotante esforço civilizacional e evangélico desenvolvido pelos
nossos Irmãos Missionários Franciscanos, assume particular relevância, pelas

Frei José Dias de Lima OFM
condições de extrema dificuldade encontrada - sanitária, financeira, logística,
etc - o que não os impede de prosseguir
sempre a sua acção, lançando inclusive
novos projectos.
Assim avançam agora com a nova Missão de S. João Baptista, na Ilha de S.
Tiago, Cabo Verde. Que o Nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai S. Francisco
protejam os nossos irmãos missionários
que vão realizar a acção missionária naquela área.
Recebi, com muito agrado, a lembrança
que teve a gentileza de me oferecer e
que é muito útil, pois uso a agenda para
o meu dia a dia.
Como partilha natalícia no esforço financeiro desenvolvido pela UMF, junto um
cheque da CGD, deixando ao critério do
Reverendíssimo Frei Rafael o destino a
dar a esta pequena contribuição.
Ao despedir-me desejo a toda a Família
Franciscana um Santo Natal e um Bom
Ano Novo pleno de Paz e Bem.
Vitor Manuel Serejo
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CREIO NUM DEUS PODEROSO
QUE OUVE A NOSSA ORAÇÃO!
A partir de um testemunho colhido em Salto, Montalegre, no dia 5 de Abril de 2001, quero partilhar o
quanto creio num Deus poderoso que ouve a nossa
oração.
Em 30 de Julho de 1993, um menino de sete anos foi
hospitalizado de urgência no Hospital de Guimarães.
Diagnóstico: leucemia ou, por outras palavras, cancro
no sangue. A mãe ficou desesperada. Segundo testemunha a mãe, era tão dramática a situação do seu filho,
que no hospital lhe disseram que o levasse para casa
para morrer lá e não no
Hospital e assim evitar uma
autópsia. O seu filhinho estava a morrer e teve de ser
evacuado com prioridade
máxima para o Hospital de
S. João no Porto, logo no
dia seguinte, a 31 de Julho
desse ano de 1993. Deram
15 dias de vida àquele menino:
– Perdi a fé, senhor padre!
Revoltei-me contra Deus e
perguntei-lhe porquê o meu
filho, porquê o meu querido
menino?!
Assim chorava a mãe, diante de mim, num desabafo
cortado de dor! A médica
disse-lhe:
– Confie e reze, mãe, Deus
é grande, e só mesmo um
milagre poderá salvar o seu
menino. Vai ser duro o tratamento do seu filho, muito
duro, nem sabemos se vai
aguentar ou se vai chegar
ao fim, ou se vai resultar
tanto sofrimento a que será
sujeito. Vamos tentar, mas
não perca a fé, reze, mãe”
Os dois primeiros anos foram terríveis. A mãe esteve dia e noite, durante dezoito
meses, ao lado do seu filho, naquele hospital, acompanhando cada minuto do seu sofrimento. A mãe entrou
em depressão, mas, recordando-se das palavras dos
médicos que a convidavam à oração, fazendo como que
as pazes com Deus, pedindo perdão pela sua revolta,
compôs uma oração, um mês depois, nos princípios de
Agosto, que não deixou de rezar, um único dia, e que
ela mesmo me entregou e aqui segue escrita fielmente,
ipsis verbis:

“Senhor, volvei para mim o vosso olhar, não cerreis o
coração à minha humilde súplica e dignai-vos auxiliarme com a vossa poderosa protecção. Reconheço que
os meus pecados me tornam indigna da vossa poderosa
protecção, mas espero da vossa caridade que intercedeis por mim. Ó Jesus, ouvi os meus gemidos, secai
as minhas lágrimas, e prometo-vos propagar por toda
a parte que todo aquele que, com muita fé, vos pedir
qualquer graça é, seguramente, ouvido. Senhor, eu que
tinha toda a minha confiança em vós, ajudai-me a não
a perder. Vós, Senhor, sois tão bom, espero que não

me desprezeis, e vede como é tão grande o desespero
e sofrimento. Por vossa misericórdia não me abandoneis, Senhor” E no final um Pai Nosso, uma Ave-Maria
e Glória.
Os dois primeiros anos foram realmente terríveis. Aquele menino foi sujeito a três dolorosos tratamentos de
quimioterapia. Caiu-lhe todo o cabelo, as pestanas e as
sobrancelhas. Só à terceira dose entrou em “remissão”.
Chegou a colocar-se a hipótese limite de um transplan-

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

te de medula. A mãe ofereceu-se, mas a sua medula
era incompatível. Foi lançado a nível mundial um apelo
para que aparecesse um dador, mas todos os que se
ofereceram tinham a medula incompatível. Parecia o
fim, mas a verdade é que, ao terceiro tratamento, o
rapaz começou a melhorar, estava no final do segundo ano de calvário e o transplante acabou por não ser
necessário. Numa situação em que, embora estáveis
os glóbulos vermelhos, os brancos tinham subido para
quinhentos mil, quando para a idade da criança o normal seriam três mil glóbulos brancos, foi um milagre o
que acabou por acontecer. Embora com tratamentos mais suaves, a criança continuou mais
três anos em tratamento e agora, com 14 anos, é um menino
forte, saudável e alegre.
– Estou feliz, padre, o meu
menino já vai à escola, é um
rapaz que dá gosto ver. Jesus
atendeu a minha oração e quero que o senhor padre divulgue
esta oração que durante tantos meses rezei no hospital,
banhada em lágrimas, ao lado
do meu filhinho, que continuei
a rezar durante tantos anos e
que não deixarei de rezar. Agora, padre, não deixarei, como
prometi a Jesus na oração, de
propagar por toda a parte que
Ele atende a quem lhe pede
com fé.
Caros leitores do JMF: aqui
fica esta oração poderosa desta mãe sofrida, para que cada
um possa apresentar diante de
Deus as suas angústias. E não
esqueçamos que, antes que as
palavras nos cheguem ao pensamento, quanto mais à língua,
já Deus sabe o que nos vai no
coração. Por isso, mais do que
desesperar por não encontrar palavras para “convencer” Deus a intervir, porque até no silêncio das lágrimas
Ele compreende a nossa oração, é importante acreditar que a verdadeira fé, que inclina o coração do Pai
do Céu para nós, não deve residir tanto no esforço de
fazer uma oração poderosa, mas em acreditar firmemente num Deus poderoso que ouve a nossa oração e
faz o milagre acontecer.

2010/2011

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

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: ….......................................................)

Frei José Dias de Lima OFM

CORTAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
2401-801 LEIRIA

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).
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SOLIDARIEDADE, RESPEITO E JUSTIÇA:
VERDADEIROS SIGNIFICADOS DA PAZ
A paz não é meramente a ausência
de conflito; de fato, envolve uma série de realidades e valores, como a
solidariedade, o respeito, a justiça e
a igualdade.
O cardeal Peter Erdö, presidente do Conselho da Conferência Episcopal da Europa (CCEE), recordou isso no dia 20 de
Fevereiro, durante o seu discurso
em Belgrado (Sérvia), na reunião
anual do Comité Misto da Conferência das Igrejas Europeias (KEK)
e do CCEE, realizada de 17 a 20
de Fevereiro.

formas graves de discriminação (psicológica, económica e cultural) que, por vezes, se traduzem em verdadeiras perseguições»?
Frente a isso, existe claramente a necessidade de «buscar formas novas e
efectivas de solidariedade com os nossos irmãos».

«A insuficiência deste conceito de tolerância superficial é evidente nos casos - cada
vez mais frequentes - em que a opinião ou
os interesses de uma minoria contrariam
os direitos da maioria, iniciam uma batalha
legal sob o disfarce da não-discriminação,
começam a obrigar a maioria a renunciar
aos seus próprios direitos comuns e tradições culturais».

Em concreto, a paz de Cristo convida a
reconhecer três elementos fundamentais:
«a importância fundamental da diversidade dos indivíduos na família e na sociedade, que não é contrária à sua necessidade de ter direitos iguais»; «o valor
das nações como comunidade de língua,
história, cultura, experiências históricas,
tradições religiosas»; e o facto de que a
paz «tem certamente uma dimensão económica».
O cardeal Erdö também destacou como a presença dos
delegados KEK/CCEE em Belgrado é «um sinal importante»
do desejo de paz dos cristãos;
além disso, reconheceu que «a
unidade das igrejas cristãs não
pode ser construída apenas
através de um “acordo de paz”
confessional sobre o mínimo
denominador comum».

Após a reunião de 2009, que tratou da protecção da criação, e a
de 2010, sobre a emigração, neste
ano abordou-se a questão da paz
e da contribuição que os cristãos
estão chamados a dar para a sua
plena realização.
No seu discurso, o «purpurado»
explicou que o facto de que geralmente o termo «paz» seja entendido como ausência de guerra ou
ausência de conflito armado «é
certo e justo», mas «a verdadeira
paz significa muito mais» que isso,
observou o Cardeal.
«Podemos falar de paz quando as
pessoas no mundo são discriminadas por sua nacionalidade ou religião?
- perguntou ele. Como se pode falar de
paz nos países em que tantos cristãos
são privados da liberdade religiosa e
ameaçados na sua existência física, com

Para muitos, a paz - acrescentou - «significa também certa tolerância passiva ou
um acordo tácito de deixar-se reciprocamente “em paz”, para que os direitos individuais sejam respeitados».

«A paz do Senhor fundamenta-se na verdade de Deus e do homem, (...) convidanos a descobrir a beleza e a riqueza das
diferentes formas de identidade e de comunhão», afirmou Peter Erdö.

Akko – São João d´Acre
Recebemos dos estudantes franciscanos
de Moçambique, que estão na Terra Santa a
estudar, esta simples partilha. Aqui a colocamos para vosso conhecimento.
Durante a primeira quinzena de Fevereiro, logo
após os exames semestrais em Jerusalém, eu e
os meus confrades de diversos lugares do mundo estivemos na Galileia a percorrer todos os
lugares da vida pública de Jesus. Alguém pode
entender como um turismo, mas era precisamente para podermos inteirar-nos melhor e, de perto, de algumas narrações da Sagrada Escritura
que às vezes podemos não entender muito bem.
Para quem não está suficientemente informado
desta realidade cultural e geográfica, é normal.
Depois de percorrermos a costa marítima do Mediterrâneo, onde se situa a Cesareia marítima,
dirigimo-nos para outra Cesareia, mais no interior, chamada Cesareia de Filipe. Esta Cesareia
é banhada pelo rio Hermon que, juntando-se a
outra nascente de Banias, formam o rio Jordão
onde João Baptista baptizou Jesus.
Akko (Acre) é a capital da Galileia que se situa
a norte de Israel. Esta cidade teve o seu desenvolvimento urbano no tempo das cruzadas e até
hoje conserva as suas muralhas e fortalezas intactas. Esta cidade, juntamente com o porto de
mar, tem muita importância na história da presença da Ordem dos Frades Menores no Médio
Oriente. Este lugar foi visitado pelo Seráfico Pai
S. Francisco, quando estava a caminho de Egipto. Akko era entendida como a Terra Santa de
então, pois Jerusalém encontrava-se sob dominação muçulmana. Portanto, Sao Francisco não

só apelou aos frades para estarem entre os «infiéis», mas ele mesmo deu o exemplo. Se não se
pode pregar por palavras, publicamente, a presença e a boa convivência são importantes. O
Espírito Santo completará o trabalho silencioso
dos franciscanos.
Falando da presença da Primeira Ordem nestas terras do Médio Oriente e concretamente em
Acre, na Galileia, não deixaria de mencionar a
Segunda Ordem, que na sua vida monástica se
dedica à Oração pela Igreja Universal e particularmente a do Médio Oriente.
E seguindo a expressão que diz: “O sangue dos
mártires é semente de novos cristãos”, constatámos que as Irmãs Clarissas sofreram muito nos
anos 90 neste lugar do mundo pois, durante a
guerra, cerca de 60 Clarissas form martirizadas.
Porém, a quem sofre tormentos nesta vida por
Cristo, o próprio Senhor estende a sua mão salvadora.
Quando a Irmã Abadessa viu que o «claustro
efémero» do mundo estava prestes a terminar
e que o Senhor de bom grado as quereria junto
de si, convidou as suas irmãs a raspar as caras para poderem sangrar e, quando chegaram
os invasores, não as torturaram mas imediatamente as decapitaram. Assim, entregaram as
suas almas a Deus de bom grado e de corações
agradecidos.
Muito seja por caridade. A todos votos de Paz no
Senhor!
Fr Edson Nhatuve, OFM

Neste contexto, citou o Papa
Bento XVI, lembrando que «o
nosso dever é prosseguir com
paixão o caminho em direcção a
esse objectivo, com um diálogo
sério e rigoroso, para aprofundar
na herança teológica, litúrgica e
espiritual comum; com o conhecimento mútuo; com a formação
ecuménica das novas gerações;
e, sobretudo, com a oração e a
conversão do coração».
Cardeal Peter Erdö
Encontro KEK/CCEE em Belgrado
In ZENIT

Á F R I C A / TUN Í S I A

Testemunho dado à Fides pelo bispo de Túnis
sobre o missionário salesiano assassinado
Túnis: “Um acto criminoso
que não exclui outras motivações”. Assim Dom Maroun
Elias Nimeh Lahham, bispo
de Túnis, define à Fides o assassinato do Padre Marek Rybinsk, missionário salesiano
polaco, cujo corpo sem vida
foi encontrado na manhã de
18 de Fevereiro na escola Salesiana de Manouba.

Eu vi o corpo cerca das 13 h. e o
sangue ainda não tinha coagulado, circunstância confirmada pelo
médico legal. Portanto, o assassinato aconteceu poucas horas antes”. O missionário foi decapitado.
Os Salesianos tinham recebido,
15 dias atrás, uma carta de ameaça com um pedido de dinheiro, ou
então teriam vindo matar alguém
em casa - disse Dom Laham.

Dom Lahham descreve as circunstâncias da morte de Pe.
Rybinsk. “Pe. Rybinsk havia deixado a casa da missão cerca do
meio-dia de quinta-feira 17 de
Fevereiro, deixando o seu carro
na missão. No dia seguinte, sexta-feira 18, nós encontrámos o
computador ligado no seu quarto.
Pensamos que alguém o tenha
chamado com uma desculpa,
para o matar. Este alguém teria
raptado Pe. Rybinsk em 17 de
Fevereiro, para depois o matar
no dia seguinte. O seu corpo foi
encontrado num armazém da escola. O assassino ou assassinos
são pessoas que conhecem bem
o edifício, porque aquele depósito fica escondido atrás da escola,
também sabiam que Pe. Rybinsk
tinha as chaves do local.

A carta foi escrita em excelente francês e foi assinado com a
suástica nazista. Os Padres fizeram queixa à polícia. Os oficiais
responderam que tinham tomado
conhecimento e convidaram os
missionários a dizerem se os assaltantes tinham feito novas ameaças. Infelizmente, agiram desta
maneira”. Ontem à noite, 18 de
Fevereiro, Dom Laham presidiu a
uma missa na Catedral de Túnis,
em memória do sacerdote assassinado. Pe. Rybinsk tinha 33 anos,
veio da Inspecção de Varsóvia
(Polónia), foi ordenado sacerdote
em Maio de 2005. Em Setembro
de 2007 foi para Manouba, onde
actuou como tesoureiro da comunidade.
Agência Fides
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Missão na Igreja antiga IV: As línguas da missão
A acção missionária do
cristianismo das origens
desenvolveu-se sobretudo
do Oriente para o Ocidente,
com uma rapidez e eficácia
que ainda hoje nos deixa
surpreendidos. Tal sucesso
explica-se, em boa parte,
porque os agentes da missão souberam deitar mão
dos melhores meios de
comunicação. Entre estes
meios está, sem dúvida,
Fr. Isidro Lamelas, OFM
a língua que os primeiros
missionários sabiamente aproveitaram em benefício do
Evangelho. Já no segundo século, Ireneu, bispo de Lião,
podia constatar que «a mesma fé, pela pregação da Igreja,
estava espalhada por todo o mundo (mediterrânico)», pois,
a Igreja, «como se morasse numa só casa… prega, ensina e transmite unanimemente, como se possuísse uma
só boca, a mesma doutrina». Assim se formula, desde as
origens, o ideal ecuménico que preside a todo o anúncio
do Evangelho.
O ideal missionário, de facto, é alimentado por este projecto de fazer habitar todos os homens e mulheres sob o
mesmo tecto da Verdade e da paternidade divina, respeitando sempre, porém, a cultura, especificidade e liberdade
da cada povo e cada ser humano. Há, de facto, muitos
nomes, línguas e vozes, mas o Deus é um só e a Palavra
é uma só e a mesma. Por isso, continua S. Ireneu, «embora pelo mundo sejam muitas as línguas, o conteúdo da
tradição anunciado é um só e o mesmo». Estas palavras
de um grande missionário do século II, que veio do Oriente (Esmirna) para o Ocidente (França) servir o Evangelho,

ajudam-nos a entender porquê o cristianismo do primeiro
milénio falou tantas línguas diferentes. Outro autor anónimo do séc. II já advertira para o facto de «os cristãos
não se distinguirem pela língua que falam» (Diogneto). E,
na verdade, os primeiros pregadores e missionários, que
começaram por falar aramaico e grego, cedo, isto é, por
finais do século II, adoptaram, na parte ocidental do Império, o latim como língua de comunicação e missão, uma
vez que esta era, então, a língua predominante imposta
pelo domínio romano. Desde então, como que parecendo
ter esquecido a lição das origens, a Igreja canonizou o latim como língua sacra e oficial e só o Concílio Vaticano II
nos recordou que “no princípio não era assim” e que a Palavra, para que seja entendida e acolhida, deve celebrarse e anunciar-se na língua e cultura de cada povo. Muitas
vezes, os missionários tiveram que aprender mais que
uma língua ou de recorrer a tradução simultânea, como
no-lo confirma, por exemplo, a peregrina hispânica Egéria
(séc.IV): «E porque neste território parte do povo conhece
o grego e o siríaco, outra parte somente o grego e outra
parte ainda apenas o siríaco… há sempre um presbítero
que, enquanto o bispo fala em grego, traduz para siríaco, para que todos compreendam as explicações que são
dadas. Também as leituras, que são lidas na igreja, como
devem ser lidas em grego, há sempre alguém que traduz
para siríaco por causa do povo, para que compreenda
sempre. Relativamente àqueles que aqui há e são latinos,
isto é, que não conhecem nem o siríaco nem o grego,
para que não se entristeçam, também lhes são dadas explicações, porque há outros irmãos e irmãs que sabem
grego e latim, e que explicam as leituras em latim». E
assim vemos os pastores cristãos a falar grego, siríaco
ou latim, conforme o seu auditório: a prioridade é sempre
dada à comunicação e recepção da Palavra. Tal preocupação primeira levou os apóstolos do Evangelho a inves-

JOÃO PAULO II MOSTROU COMO
VIVER AS DOENÇAS SANTAMENTE
queridas, ou no ambiente circundante, e
envolve as profundezas da alma, desafiando amor, a esperança, a própria fé».

As linguas da missão

tir na tradução dos textos bíblicos e litúrgicos e até a criar
alfabetos. Assim se foram multiplicando as traduções da
Bíblia em diversas línguas; assim nasceu a língua Copta,
Geogiano, Armeno, Cirílico… Estas, algumas das muitas
outras línguas (Árabe, Nubio, Etíope, Irlandês…) de que
os missionários cristãos se serviram para comunicar a
Palavra feita carne para habitar entre nós.

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.

Por isso, acrescentou, «Jesus Cristo,
com a sua atenção aos que sofriam,
com a sua Paixão e Morte, é a palavra
de consolo mais confiável para os doentes, e assim deve tentar ser toda a
Igreja, num espírito de solidariedade e
de amor em cada dimensão da comunidade humana».

•
Contribuindo
para uma «Bolsa
de Estudos», que
pode ser oferecida de uma só
vez ou em prestações.

A este respeito, e diante da próxima beatificação de João Paulo II, o Pe. Lombardi referiu-se a ele como a uma «grande
testemunha da doença vivida na fé».

Comentário do Pe. Lombardi em “Octava Dies”

«Uma das principais razões pelas quais estamos convencidos da santidade de João Paulo II
é a forma como ele viveu a sua longa doença».
Isso foi afirmado pelo director da Sala de Imprensa
da Santa Sé, Pe. Federico Lombardi, no último editorial de Octava Dies, informativo semanal do Centro Televisivo Vaticano.
O porta-voz do Vaticano lembrou que «foi João
Paulo II quem quis que a Igreja comemorasse anualmente um Dia Mundial do Doente, em Fevereiro,
no dia dedicado a Nossa Senhora de Lourdes», referindo-se às celebrações do último dia 11 de Fevereiro em todo o mundo católico.
A doença, segundo ele, «é parte essencial da experiência humana; e também está, necessariamente,
no coração de toda experiência da fé».
«Ela afecta toda a pessoa, quer directamente, no
seu corpo e mente, quer em pessoas próximas e

«A maneira como ele a viveu - para si e
para nós - é uma das principais razões
pelas quais estamos convencidos da sua
santidade - sublinhou. Como Jesus, que
carrega a cruz, ele também é um grande amigo e
defensor de todos os doentes».
Mas a tarefa dos cristãos não está só no «conforto»,
e sim também no «compromisso», acrescentou.
Citando palavras da encíclica Spe Salvi, do Papa
Bento XVI, Lombardi lembrou que «a grandeza da
humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre», pois
«uma sociedade que não consegue aceitar os que
sofrem e não é capaz de contribuir, mediante a
compaixão, para fazer com que o sofrimento seja
compartilhado e assumido, mesmo interiormente, é
uma sociedade cruel e desumana».
‘«O sofrimento é um convite e pode gerar
amor. Muito amor. Sem ele, não conheceríamos as profundezas do amor. Peçamos a graça de entendê-lo e vivê-lo para crescer em
humanidade».
ZENIT/MF

• 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
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Vamos seguir Jesus como
ele deseja (III)
Mt 16,13-20: Ao chegar à região de Cesareia de Filipe,
Jesus perguntou aos seus discípulos: “Quem dizem
os homens que é o Filho do Homem?” Eles responderam: “Uns dizem que é João Baptista; outros, que
é Elias; e outros, que é Jeremias ou algum dos profetas.” Perguntou-lhes de novo: “E vós, quem dizeis que
Eu sou?” Pedro tomando a palavra, respondeu: “Tu és
o Messias, o Filho de Deus vivo.”

Tu que dizes que eu Sou? Essa é a pergunta que Jesus te faz. Pedro responde-lhe: “Tu és o Messias, o
Filho de Deus vivo.” Pedro faz a experiência do Tu a
Tu com Jesus: Tu és o Messias... Tu és Pedro...! Um
encontro de pessoa a pessoa. Deus está vivo, ama
sempre, é o Elo supremo da nossa existência. Que
tempo Lhe dás?

Este trabalho de crescimento interior é o primeiro e essencial empenho a que somos chamados. Nesse dinamismo
relacional com Jesus descobrirás o Seu rosto e a tua própria vocação. O presente da humanidade depende da qualidade da tua relação com o Deus Amor, o Deus Verdade,
o Deus Perdão, o Deus Comunhão, o Deus Pessoa que te
chama a ser Pessoa como Ele. Hoje mesmo podes fazer
parte desse presente.
Desse modo reconhecerás no próximo uma Pessoa com
os olhos e compreensão de Deus. Lembra-te: não és dono
de nada, nem sequer de ti mesmo; e os teus olhos apenas
te permitem ver o visível. Porém, na liberdade e no tempo
que te são oferecidos, vivendo Tu a Tu com Deus, encontrarás hoje mesmo a realização, a verdade, a reconciliação, a comunhão na tua vida.
No seio da tua família, escola, grupo, ou convento, a qualidade da vida, o êxito dos projectos, a fidelidade dos gestos
serão medidos pela grandeza do teu encontro Tu a Tu com
Jesus. Confia n’Ele.
Atitude do mês: Senhor, Tu és o Filho de Deus vivo!
Oração:

Jesus respondeu-lhe: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi a carne nem o sangue que to revelou, mas
o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do abismo nunca prevalecerão sobre ela. Eu te darei
as chaves do Reino dos céus e o que ligares na terra será
ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado
nos céus”.
Depois, ordenou aos discípulos e não falassem a ninguém
que ele era o Cristo.
“Quem dizem os homens que eu sou?”
Todos somos especialistas no perguntar e reflectir
acerca de Deus. Porém, o essencial é ser Ele a questionar-nos.
“Vós quem dizeis que eu sou?” Jesus não se orienta por
aquilo que os outros dizem. Ele vive Tu a Tu com o Pai. E
isso propõe-nos. Não entra em filosofias, em discussões
evasivas e não implicativas. Jesus convida-te a ser aquilo
que Ele é, nada mais.

A liberdade e o tempo são das nossas maiores riquezas.
Que espaço dás a Jesus para Lhe responder? Apenas
com tempo, carinho, apreço e ternura encontrarás uma
resposta cuidada e sincera.
Nós corremos o risco de sermos reconhecidos pelas nossas actividades, correrias... Não te iludas! Feliz aquele que
funda em Jesus a sua vida. Assume as suas responsabilidades orientado por Jesus.
É pela qualidade da tua relação com Jesus que serás reconhecido. Afinal em quem confias tua vida? Nas corridas
que fazes? Naquilo que as pessoas dizem? No dinheiro
que vais somando? Nos títulos que vais conquistando? Na
imagem que vais passando de ti?...
Não foi a carne, nem o sangue que abriu o entendimento
de Pedro, nem sequer o seu esforço de estudo, nem a
sua apurada reflexão. Nada disso. Foi na relação Tu a Tu,
mente a mente, coração a coração, vontade a vontade,
que Pedro reconheceu Jesus. Ao ponto de mudar de nome
como sinal da sua transformação interior.

Amigos

Senhor, Tu que és o Cristo, o Filho de Deus vivo
Inunda o meu ser do Teu Espírito,
Consagra-me com o Teu Amor,
Envia-me como Teu discípulo,
Ensina-me na Tua Comunidade,
Unge-me da Tua Sabedoria,
Coroa-me com a Tua humildade,
Santifica-me com o Teu olhar,
Ilumina-me com a Tua certeza,
Fortalece-me com a Tua humanidade,
Gera-me como Teu filho,
Para que em cada momento da minha vida possa conhecer-Te
Amar-Te,
Anunciar-Te,
Experimentar-Te,
Compreender-Te,
Servir-Te,
Glorificar-Te,
Ver-te,
Seguir-Te,
Encontrar-Te.
Frei Bernardo d`Almeida,
OFM
Professor Sagrada Escritura
UCP - Porto

aaaaaa

assinantes

• Está na altura de renovar a vossa assinatura do «Missões Franciscanas».
• Quer ser amigo dos Missionários Franciscanos?
Inscrição (novos)
Nome: ____________________________________________
_________________________________________________

A assinatura anual de 2011 é de 5,50 € (cinco
euros e cinquenta cêntimos). O preço de «assinatura de benfeitor» continua em 10,00 €.

Rua: _____________________________________________
Nº____ __________________________________________

Se ainda não fez, o seu pagamento poderá optar
por uma das opções:

Cod. Postal: ______-____ Localidade ___________________

Cheque - preencher o respectivo cheque, assinálo e enviá-lo para a nossa morada. O envio de
dinheiro (de qualquer importância ou qualidade)
é proibido por lei.

Telefone: __________________ Telemóvel: ______________
Número de contribuinte: ______________________________
Email: ___________________________@_______________

-------------------------------------------------------------------------------

Renovação
Nº de assinante: __________ (que está na folha de rosto do jornal)
(Se existir alguma alteração de morada ou contacto, preencher a ficha
anterior, deverá colocar o número de contribuinte.)

Vale de Correio - terá que ir à estação dos CTT
da sua área e enviar a partir de lá para a nossa
morada.
Transferência bancária - 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.

Preencha e recorte a ficha para nova inscrição ou
renovação, não esquecendo neste caso do número de assinante existente na folha de rosto que
acompanha o jornal.
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…
Envie a ficha preenchida juntamente com o cheque, vale de correio ou o comprovativo de transferência para a morada:
Missões Franciscanas
Apartado 1021
2041-801 LEIRIA.
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A PURIFICAÇÃO DA
FAMÍLIA HUMANA
A purificação da
família
humana,
proclamando a verdade, é um serviço
que todos temos de
prestar uns aos outros, para se abrirem as portas de
um novo signo da
vida, que não deve
estar longe e a que
todos aspiramos.
Para isso, terá de
se construir uma
Mário Carapinha
nova
irmandade
humana, com a verdade da dignidade e da vocação a favor dos nossos irmãos. O homem, moralmente, tem sempre um ideal, que procura alcançar
e que orienta quase todas as suas acções. Quem
deseja salvar a sua alma tem sempre em vista esse
objectivo em tudo quanto faz. Temos de estar preparados para a nova vinda de Cristo à terra, redimir
as almas para o recebermos condignamente. Muito
embora custe a muitos compreendê-lo, todos nós
formamos um só corpo e um só espírito.
Para tornar a vida mais agradável, temos de acabar
com o orgulho, cobiça, egoísmo, corrupção, invejas… e com o mau porte de muitos ministros, professores, políticos, empresários, etc., que se portam mal na nossa vida, que não é um mero decurso
de tempo, pois implica uma incessante ligação com
o passado e o futuro. O passado condiciona o presente e influi o futuro. O nosso futuro será o reflexo
dos nossos pensamentos, dos caminhos escolhidos para o alcançarmos, muito embora ainda não
exista no momento actual qualquer sinal da nossa
vida no futuro. O passado cristaliza-se em costumes e hábitos, que podem modificar-se por sermos
dotados de livre vontade. Com a grande crispação
existente entre as forças políticas, os seus manipuladores, sem autoridade para impor certas ordens,
impõem-nas, sabendo de antemão os prejuízos que
vão causar aos mais necessitados. Infelizmente, as
lutas políticas, que deviam ser encaminhadas para
o bem de todos, unificando os vários grupos que
por aí vão, desde há anos têm fragmentado os entendimentos nacionais. Em tais situações, há que
aplicar as devidas sanções, para que seja feita a
justiça. Exercer a actividade profissional nas grandes instituições nacionais, com o beneplácito das
altas instâncias e a permissividade dos organismos
de classe, é como trabalhar numa verdadeira selva
remuneratória. Países com uma economia anímica devem orientar o sector público de modo a este

produzir mais do que o valor do seu produto, para
se poder distribuir o remanescente pelos necessitados. Infelizmente, não tem sido possível curar a
nossa irmandade com este remédio. Para quando
um regime de poupança, zelo e condimento? Se
todos nos interrogássemos sobre certas situações,
qual seria a conclusão a que chegaríamos? Tem de
se acabar com o desprezo para com os indefesos,
e dar-se subsídios aos desempregados, aos cidadãos pobres. É obrigação de todos abrir o coração
aos outros! Estimular a caridade, compaixão, ternura, compreensão para com a pessoa humana, a
generosidade para com os outros, cumprir os nossos deveres e respeitar os seus direitos. Esquecese que, sem os outros, nós não existiríamos. Temos
de fazer tudo o que nos une e evitar o que nos separa. Tem de se falar menos de política, futebol,
festanças, e outras trapalhices, e mais sobre saúde, justiça, moralidade, bondade, religião, etc.
Quem faz ideia dos martírios com que a maioria
dos nossos irmãos se defronta? É claro e inequívoco que é necessário flexibilizar as mentes dos mais
responsáveis. É tempo de reflectir sobre o futuro.
Para se ter pessoas condizentes com as exigências da vida, devem ser preparadas desde a infância para o que cada um deverá vir a ser. Estimular
a compaixão, a generosidade, o perdão e o amor
para com os outros, cumprir com os nossos deveres e respeitar os direitos dos outros, etc. Desde a
infância, as pessoas não devem ter o pulso livre no
emprego de certas emoções e instintos, devendo
ser afastadas de certas atitudes, que mais tarde
irão servir para cometer acções prejudiciais à irmandade, mas ser rodeadas de barreiras protectoras, das quais uma das principais é a educação
moral. Assim iremos preparando a nova vinda de
Cristo à terra.
Um dos capítulos basilares da vida humana é a
religião. A alma e o corpo são uma substância
divina sincronizada, e constituem um todo uno.
Somos como os Reis Magos, que andaram centenas de quilómetros por caminhos tortuosos,
conduzidos por uma estrela, para verem Cristo
nascido. Não estará longe o dia em que a luz
que os guiou nos guiará, se o merecermos, e a
chama da vida brilhem nos nossos olhos. O que
pensamos sobre o nosso futuro? Não temos outra alternativa senão projectarmos a purificação
da nossa Irmandade o mais cedo possível, para
acabar de vez com guerras, pobreza, ódios, egoísmo… e recebermos Cristo condignamente, já
que para esse efeito estamos a ser iluminados
pela luz celestial.

PEREGRINAÇÕES UMF 2011
VENEZA, PÁDUA,FLORENÇA, ASSIS, ROMA…
8 a 15 de Setembro 2011

Venha connosco em peregrinação por terras de Itália, de 8 a 15 de Setembro.
Começaremos por Veneza, com seus históricos
monumentos e belezas naturais, e, logo ali ao
lado, Pádua, onde evocaremos o “nosso” Santo
António, o “Santo de todo o mundo”. Subiremos
ao Monte Alverne, onde S. Francisco recebeu as
chagas de Jesus. Descendo a Florença (verdadeiro museu de Arte), continuaremos rumo a Assis (com breve paragem em Sena). Durante dia
e meio, tentaremos captar o “espírito” do Santo
Poverello, bem presente ainda hoje na cidade
que o viu nascer e em tantos outros locais, que
visitaremos.
Passando por Grécio (evocação do Natal vivido
por S. Francisco) e Fontecolombo (onde o nosso Santo escreveu a Regra para seus frades),
chegaremos à Cidade Eterna (Roma), com várias
P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS
Telf.: 261 330 350   -  Telm.: 93 846 71 60

visitas já programadas, terminando praticamente
com a Audiência Papal.
Peça informações e faça a sua inscrição quanto
antes junto de:
P. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1 - Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telf.: 244 839 904   -  Telm: 91 620 08 03

O Projecto Amazónia
A
Assembleia
da
UCLAF, reunida no
Paraguai, no mês de
Agosto de 2010, reflectiu
amplamente
sobre o Projecto Amazónia e enviou breve
documento, com propostas, ao Definitório
geral, que o examinou
no Tempo Forte de Setembro; julgou-o bom, mas necessitado de maior solidez.
Mesmo sabendo muito bem que
muitos aspectos do Projecto serão bem mais esclarecidos pela
experiência, com observações e
reflexões da Fraternidade inserida
na realidade amazónica, o Definitório recomendou que se avance
segundo estes passos: 1. Criação
de uma comissão (Fr. Júlio César Bunader, Fr. Mássimo Tedoldi,
Fr. Joseph Rozansky e Fr. Nestor
Inácio Schwerz, coordenador) encarregada de individuar modos e
meios para informar e envolver
toda a Ordem no Projecto; 2. Envio de Carta do Ministro geral aos
Ministros provinciais, Custódios e
Presidentes das Conferências, a
fim de lhes pedir que coloquem à
disposição do Projeto algum frade
da UCLAF, até Junho; 3. Prever um
itinerário de formação, acompanhado e orientado pelo Conselho Di-

rectivo da UCLAF, para os Frades
designados, em duas etapas: um
período de inserção nas presenças
já existentes, com acompanhamento de um missionário, e outra etapa
de formação mais sistemática; 4.
Criação de uma Fraternidade nova
para iniciar, e pela qual reforçar o
conjunto das presenças já existentes, e construir, a partir de dentro, o
Projeto integral e articulado da missão na Amazónia, com ampla rede
de colaboração e solidariedade; 5.
Colocar na agenda tal Projeto para
o encontro dos Vicariatos, confiados à Ordem, que acontecerá na
Cúria geral, em Setembro próximo;
6. Nesse meio-tempo, o Conselho
Director da UCLAF deverá sublinhar estes aspectos: o local da Fraternidade, o sustento económico,
as modalidades e responsabilidades para os processos formativos
de novos missionários.
Fraternitas
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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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Primeira década
De uma nova era nas migrações
XI ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AGENTES SÓCIO-PASTORAIS DAS MIGRAÇÕES
Fátima – 14, 15 e 16 de Janeiro de 2011
Cerca de uma centena de agentes sócio-pastorais
das migrações analisaram, entre os dias 14 e 16 de
Janeiro de 2011, os fluxos migratórios e as respostas de acolhimento e integração
propostas pela sociedade portuguesa ao longo da primeira
década do terceiro milénio.

4. A definição de políticas de acolhimento e integração
ao longo da primeira década, exemplar para outros países da União Europeia, foi-se consolidando pela adequação de projectos e estruturas aos fluxos migratórios
emergentes

- os agentes sócio-pastorais
das migrações terão particular atenção aos imigrantes
destituídos de direitos, procurando garantir protecção
social para todos, sobretudo
os que, por causa da perda
do emprego, vêem a sua
situação de regularidade
ameaçada.

Do debate que marcou o XI Encontro de Formação de Agentes
Sócio-Pastorais das Migrações,
organizado pela Agência Ecclesia, Caritas Portuguesa e Obra
Católica Portuguesa de Migrações, resulta um conjunto de
constatações e desafios que agora se assumem:

7. A multietnicidade e o
multiculturalismo que caracterizam a sociedade
europeia, em crescimento também por causa dos
fluxos migratórios, implicam diferentes formas de
pertença religiosa e estão
na origem de um quadro
inter-religioso nos vários
países;

1. A primeira década do séc. XXI
ofereceu um quadro variável nos
fluxos migratórios ocorridos na
sociedade portuguesa: primeiro
a entrada de grande número de
imigrantes do Leste, depois da
comunidade brasileira, terminando a década com um abrandamento da imigração e aumento
da emigração;

- os animadores pastorais
das migrações, neste contexto, desejam ser agentes
facilitadores da coexistência pacífica e da partilha
de valores comuns, tendo
por objectivo alcançar uma
“síntese cultural” que resulte também da mensagem
universal do Evangelho e
que fomente o pluralismo
como um meio de desenvolvimento humano.

- os agentes sócio-pastorais das
migrações desejam adequar as
suas respostas às transformações da mobilidade humana, em
Portugal, permanecendo fiéis à
atenção prioritária a cada pessoa e à defesa da sua dignidade,
sempre mais importante do que
questões económicas.
2. Os fluxos migratórios implicam
sempre ameaças e oportunidades para o migrante, o seu país
de origem e o de acolhimento,
tanto a nível económico, social
como cultural;
- aos agentes sócio-pastorais das
migrações compete combater as ameaças e concretizar
oportunidades para viabilizar o desenvolvimento humano dos migrantes, dos países de origem e dos países de
acolhimento
3. A chegada das primeiras vagas de imigrantes de países
social e culturalmente diferentes de Portugal nem sempre
encontrou projectos de acolhimento e integração estáveis
e adequados às suas características
- os agentes sócio-pastorais das migrações querem promover a interculturalidade, tanto nos contactos formais
como informais, cumprindo o desafio primeiro de todo
acolhimento: conhecer o outro sem generalizar conceitos ou preconceitos.

6. Os imigrantes também são vítimas da crise económica e social, estando expostos a situação de maior
vulnerabilidade e a tensões sociais nos países de acolhimento pela crescente procura de todos os postos de
trabalho;

5. Os fluxos migratórios não são suficientes para resolver
o problema português do rejuvenescimento da população
e das lacunas no mercado de trabalho, mesmo que assumam um importante papel de ajustamento demográfico;

XI Encontro de Formação
de Agentes Sócio-pastorais
das Migrações contou com
a presença do Presidente do
Pontifício Conselho para os Migrantes e Refugiados, D. Antonio
Maria Vegliò, que proferiu a conferência final do encontro sobre o tema “Mobilidade humana e evangelização:
os desafios de um novo milénio”. Encerrou com a Eucaristia do 97º Dia Mundial do Migrante e Refugiado,
presidida por D. António Vitalino Dantas, Presidente da
Comissão Episcopal da Mobilidade Humana, na igreja
da Santíssima Trindade, em Fátima, sendo transmitida
em directo pela TVI, chegando, por essa via, à casa de
muitos portugueses e populações migrantes, em Portugal e noutras partes do mundo.

- sendo sobretudo cultural, o equilíbrio demográfico resulta
de políticas públicas e privadas de protecção à família e incentivo à natalidade, a acontecer num quadro de transformação de valores colectivos e comportamentos pessoais.

Os participantes no
XI Encontro de Formação de Agentes
Sócio-pastorais das Migrações
Fátima, 16 de Janeiro de 2011

- importa não recuar na aposta interminis- terial do Plano de Integração de Imigrantes em curso, na atenção permanente a novos problemas entre a população imigrante,
como idosos indocumentados e abandonados e a promoção da diversidade e da interculturalidade.

Caros Leitores, Paz e Bem.
Caríssimos leitores, saúdo-vos com amizade: Paz e Bem.
Iniciamos neste mês de Março, mais um tempo de Quaresma. Vamos todos acolher a mensagem do papa Bento XVI que nos convida a reflectir sobre o nosso baptismo e sobre a prática do jejum, da esmola e da oração, como expressões do nosso empenho de conversão e amor ao próximo.
Agradecemos muito aos assinantes que pagam a sua assina tura como benfeitores. Graças a eles conseguimos levar por diante o nosso Jornal.
Como é costume, só a esses sempre procuramos responder.
Algumas pessoas perguntam qual é o estatuto dos associados zeladores e benfeitores da União Missionária Franciscana. Aproveito para recordar
que todos eles pertencem à grande família Franciscana e usufruem de todos os benefícios espirituais, participando no merecimento infinito da
Eucaristia que mensalmente celebramos, pelos vivos e defuntos.
Durante este mês de Março estão a ser celebradas, aqui no convento de S. Francisco em Leiria, 30 missas pelos fundadores das Bolsas de Estudo, isto é, por todos os
que ofereceram bolsas de estudo.
Apresentamos a intenção missionária para este mês:
«Para que o Espírito Santo dê luz e força às comunidades cristãs e aos fiéis perseguidos ou discriminados por causa do Evangelho, em tantas regiões do mundo».

Frei Vítor Rafael, OFM

