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Sede Nacional da UMF acolhe
encontro de formação para leigos

Decorreu no convento de São Francisco, na Sede da União Missionária
Franciscana, em Leiria, no passado
dia 5 de Março, o Encontro Anual de
Leigos Missionários. Participaram 25
leigos, na sua maioria jovens, de várias zonas do país.

O Ivo e a Maria seguem no início de Julho
e ficam 3 meses ao serviço da missão. A
Ana Mafalda vai juntar-se a estes no mês
de Agosto.
Hoje, as missões franciscanas tendem a ser
fraternidades-em-missão de leigos missionários, isto é, um grupo de leigos partilha,
com os missionários no terreno, espaços,
geográficos e humanos, em ambientes comuns de trabalho. Os leigos missionários
procuram incorporar projectos missionários
comuns ao serviço das igrejas locais, com
estruturas novas, simples e flexíveis. Mais
do que convencer, deve haver a preocupação em acompanhar, construindo relações
interpessoais.

O Frei Álvaro Silva foi o conferencista
que, através de uma reflexão fundamentada na sagrada escritura e documentos
da Igreja, valorizou o trabalho que os leigos missionários realizam na sociedade
em nome da Igreja.
Numa segunda parte, fez um historial dos
documentos recentes da Ordem Franciscana e das missões, e o papel que os leigos
têm no trabalho missionário.
Frei Vítor Rafael, Procurador Nacional da
UMF, abordou temas práticos a ter em conta pelos leigos que partem em missão. Salientou ainda a necessidade da formação a
dar aos leigos que fazem a sua experiência

Grupo de Leigos participantes no encontro Nacional da UMF

missionária e também as estruturas a considerar, tanto cá como no local para onde
são enviados.

riências, tendo sido apresentados alguns
audiovisuais das missões. O encontro terminou pelas 17.30 horas.

Da parte da tarde, às 15 horas, alguns leigos missionários partilharam as suas expe-

Este ano vão partir 3 leigos para Moçambique, mais propriamente para o Chimoio.

PROCURADORIA DA UMF DE VARATOJO
TORRES VEDRAS DISSE SIM À MISSÃO

A Procuradoria da UMF de Varatojo
tem continuado com os seus trabalhos de animação missionária em diversas paróquias da região onde se
encontra implantado o movimento
da União Missionária Franciscana.
Sem desprimor para os demais centros, há que realçar as iniciativas levadas a efeito nas comunidades que
integram as Paróquias da cidade de
Torres Vedras, na semana de 21 a 27
de Fevereiro.
Ao terminar a semana, nos dias 26 e 27
de Fevereiro, a colaborar com o Procurador local, Fr. Marques de Castro, outros
“missionários” com larga experiência em
terras de Moçambique, nomeadamente Fr. Vítor Rafael (Procurador Nacional
da UMF), Fr. José Maciel, Fr. Alexandre

Henriques Jorge e Fr. Armindo de Carvalho, deram o seu testemunho de vivência
missionária nas eucaristias dominicais
a que presidiram nas várias comunidades que integram a Paróquia: Boavista/
Olheiros, Sarge, Louriceira, Orjariça, Figueiredo, Barro, Serra da Vila, Ribeira de
Pedrulhos, Fonte Grada, Paul e Varatojo,
além das igrejas situadas na cidade (S.
Pedro, Misericórdia e Graça).
Já antes, os Irmãos Noviços com a
Equipa de Formação haviam realizado
encontros de sensibilização missionária
com os grupos de Catequese na cidade,
iniciativa que se repetiu no Convento de
Varatojo, junto das crianças que aqui frequentam a Catequese, ao terminar esta
semana missionária.

Duas notas a realçar neste trabalho junto
dos mais pequeninos. A primeira, o facto
de os Irmãos Noviços serem na quase
totalidade naturais dos chamados “países de missão” (4 de Moçambique e 3 de
Timor Leste), por isso já “fruto” da evangelização missionária. A segunda nota,
a atitude das crianças de Torres Vedras
terem entregue uma determinada importância, resultado de suas renúncias, des-

QUEM NÃO LEVAR A SUA CRUZ ...
“Foi a cruz que Deus me
deu!” – “Fulano tem uma
cruz bem pesada”– “O remédio é levar a cruz” – “Já
não aguento esta cruz”...
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tinada às Missões Franciscanas, concretamente à nova Missão franciscana
recentemente aberta em terras de Cabo
Verde, confiada aos novos confrades Fr.
Andrade Café e Fr. Fernando Fonseca.
Atitude bonita, para a qual não terá sido
alheio o “trabalho” das responsáveis da
Catequese… Que Deus vos abençoe!
Por vontade expressa dos respectivos
párocos – PP. Joaquim Pedro e Dionísio
– as Eucaristias celebradas durante toda
a semana foram-nos confiadas, tendo o
P. Alexandre Jorge a oportunidade de,
diariamente, sensibilizar os cristãos para
esta actividade que culminou no dia 27
(domingo), ao fim da tarde, em solene
Eucaristia celebrada na Igreja da Graça, presidida pelo responsável local da
“União Missionária Franciscana”.
Os Missionários Franciscanos desejam
agradecer o acolhimento que lhes foi dispensado nas comunidades por onde andaram e ofertas recebidas para as suas
“Missões”, com um “muito obrigado” especial aos respectivos “pastores” pela
generosa colaboração prestada.
Fr. Marques de Castro

VIVER A RESSUREIÇÃO DE CRISTO...
Se a Ressurreição de
Jesus Cristo não tivesse realmente acontecido, a existência humana não teria qualquer
sentido ...
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Resta-nos agradecer a todos os que colaboraram directa e indirectamente, contribuindo para que este Encontro formativo
resultasse num autêntico sucesso! Obrigado! Paz e Bem!
Frei Vítor Rafael, OFM

FESTA DAS MISSÕES
EM VARATOJO
29 de Maio
A “Festa das Missões Franciscanas”
em Varatojo já mexe.
Tudo tem que ser
preparado com antecedência. Reservai
na vossa Agenda o
dia 29 de Maio!
Este ano vai movimentar muita gente. Virá o
Grupo de Jovens da
Paróquia de Peniche
deliciar-nos com a
representação do espectáculo “O Nazareno” – a Vida de Jesus,
desde o nascimento
até à sua ascensão ao
céu. Lindo espectáculo
de luz e cor, para além
da mensagem que nos
será transmitida.
A Festa começa
10.30 horas, com
lene Eucaristia,
que lembraremos

às
soem
os

Missionários vivos e já
falecidos, assim como
todos os associados
da U.M.F. e benfeitores das Missões.
Após o almoço, que
cada um deve trazer,
pelas 14.30 horas,
no Salão de Festas,
iniciaremos a Festa,
na qual não faltarão
também os leilões e o
nosso “Sorteio”.
Aparecei! Seria um
“pecado” não aproveitarmos esta oportunidade para nos enriquecermos, em todo o
sentido da palavra. Alguém de cada centro
da UMF comunique
com
antecedência
para Varatojo o número de pessoas.
Fr. Marques
de Castro

SEMINÁRIO SANTO ANTÓNIO ...
... cá estamos para
iniciar mais um ano
académico e formativo...

Última página



ABRIL - 2011

Evangelização: o primeiro
e melhor serviço

EDITORIAL
«Enraizados e edificados n’Ele... Firmes na fé» (cf. Cl 2, 7).
Este é o título que o Papa Bento XVI deu à sua Mensagem para o “Dia Mundial da Juventude 2011”.
Apresentamos aqui um pequeno excerto que achámos mais significativo.
Queridos amigos!
Penso com frequência na «Jornada Mundial da Juventude de Sidney de 2008». Lá vivemos uma grande
festa da fé (…). Agora, o nosso olhar dirige-se para a próxima Jornada Mundial da Juventude, que terá
lugar em Madrid em Agosto de 2011 (…).
Enraizados e fundados em Cristo

A evangelização constitui o
primeiro e o melhor serviço
que a Igreja pode prestar ao
mundo, lembram os nossos
bispos na carta pastoral Como
Eu vos fiz, fazei vós também.
Para um rosto missionário da
Igreja em Portugal.

podem ser realizados por outros
grupos e por outros motivos, todos eles razoáveis e bons. Evangelizar, porém, só os discípulos
de Jesus podem fazer com entusiasmo e paixão.

É o primeiro serviço, porque identificador da natureza e da missão
da Igreja, pois, como dizia o papa
Paulo VI, ela existe para evangelizar. Evangelizar foi o primeiro acto
da Igreja nascente (Act 2,14-26;
13,2-3). Deste anúncio nasceram
comunidades cristãs em todas
as latitudes e épocas históricas,
testemunhas do Evangelho. É o
primeiro serviço da Igreja porque
dele decorrem todos os outros,
ou seja, é a fonte e o fundamento
de todas as actividades da Igreja.
Hoje, a evangelização continua a
ser o primeiro serviço da Igreja à
humanidade porque, ao anunciar
Jesus Cristo, revela ao homem o
sentido último da sua existência
(cf. GS 22).

modo como é feito. A carta pastoral assinala duas condições
para que o serviço da evangelização seja o melhor de todos.
Em primeiro lugar, todos aqueles que evangelizam devem ser
testemunhas credíveis do amor
de Deus. Em segundo lugar, o
anúncio deve ser feito com entusiasmo e convicção, pois «se
não estivermos entusiasmados
pela profundidade e pela beleza
da nossa fé, não podemos verdadeiramente transmiti-la nem
aos vizinhos nem aos filhos nem
às gerações futuras». Ou seja,
o anúncio é o melhor serviço
quando está para além dos discursos, dos apelos moralizantes
e da enunciação de doutrinas
abstractas e se torna verdadeiramente um encontro onde aqueles que buscam um sentido para
as suas vidas podem encontrarse com pessoas crentes, testemunhas de Cristo ressuscitado,
vidas transformadas que apelam
e desafiam e ajudam a caminhar
ao encontro da fé.

Evangelizar deve ser o melhor
serviço também na forma e no

Para ressaltar a importância da fé na vida dos crentes, gostaria de me deter sobre cada uma das três palavras que São Paulo usa nesta sua expressão: «Enraizados e fundados em Cristo... firmes na fé» (cf. Cl 2,
7). Nela podemos ver três imagens: «enraizado» recorda a árvore e as raízes que a alimentam; «fundado»
refere-se à construção de uma casa; «firme» evoca o crescimento da força física e moral. Trata-se de
imagens muito eloquentes. Antes de as comentar, deve-se observar simplesmente que no texto original as
três palavras, sob o ponto de vista gramatical, estão na passiva: isto significa que é o próprio Cristo quem
toma a iniciativa de radicar, fundar e tornar firmes os crentes.
A primeira imagem é a da árvore, firmemente plantada no solo através das raízes, que a tornam estável e a
alimentam. Sem raízes, seria arrastada pelo vento e morreria. Quais são as nossas raízes? Naturalmente,
os pais, a família e a cultura do nosso país, que são uma componente muito importante da nossa identidade. A Bíblia revela outra. O profeta Jeremias escreve: «Bendito o homem que deposita a confiança no
Senhor, e cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada perto da água, a qual estende as raízes
para a corrente; não teme quando vem o calor, a sua folhagem fica sempre verdejante. Não a inquieta a
seca de um ano; continua a produzir frutos» (Jr 17, 7-8). Estender as raízes, para o profeta, significa ter
confiança em Deus. D’Ele obtemos a nossa vida; sem Ele não poderíamos viver verdadeiramente. «Deus
deu-nos a vida eterna, e esta vida está em Seu Filho» (1 Jo 5, 11). O próprio Jesus apresenta-se como
nossa vida (cf. Jo 14, 6). Por isso a fé cristã não é só crer em verdades, mas é antes de tudo uma relação
pessoal com Jesus Cristo, é o encontro com o Filho de Deus, que dá a toda a existência um novo dinamismo. Quando entramos em relação pessoal com Ele, Cristo revela-nos a nossa identidade e, na sua amizade, a vida cresce e realiza-se em plenitude. Há um momento, quando somos jovens, em que cada um de
nós se pergunta: que sentido tem a minha vida, que finalidade, que orientação lhe devo dar? É uma fase
fundamental, que pode perturbar o ânimo, às vezes também por muito tempo. Pensa-se no tipo de trabalho
a empreender, que relações sociais estabelecer, que afectos desenvolver... Neste contexto, penso de novo
na minha juventude. De certa forma muito cedo tive a consciência de que o Senhor me queria sacerdote.
Mais tarde, depois da Guerra, quando no seminário e na universidade eu estava a caminho para esta
meta, tive que reconquistar esta certeza. Tive que me perguntar: é este verdadeiramente o meu caminho?
É deveras esta a vontade do Senhor para mim? Serei capaz de Lhe permanecer fiel e de estar totalmente
disponível para Ele, ao Seu serviço? Uma decisão como esta deve ser também sofrida. Não pode ser de
outra forma. Mas depois surgiu a certeza: é bem assim! Sim, o Senhor quer-me, por isso também me dará
a força. Ao ouvi-Lo, ao caminhar juntamente com Ele, torno-me deveras eu mesmo. Não conta a realização
dos meus próprios desejos, mas a Sua vontade. Assim a vida torna-se autêntica.
Tal como as raízes da árvore a mantêm firmemente plantada na terra, também as fundações dão à casa
uma estabilidade duradoura. Mediante a fé, nós somos fundados em Cristo (cf. Cl 2, 7), como uma casa é
construída sobre as fundações. Na história sagrada temos numerosos exemplos de santos que edificaram
a sua vida sobre a Palavra de Deus. O primeiro foi Abraão. O nosso pai na fé obedeceu a Deus que lhe
pedia para deixar a casa paterna a fim de se encaminhar para uma terra desconhecida. «Abraão acreditou
em Deus e isso foi-lhe atribuído à conta de justiça e foi chamado amigo de Deus» (Tg 2, 23). Estar fundados em Cristo significa responder concretamente à chamada de Deus, confiando n’Ele e pondo em prática
a sua Palavra. O próprio Jesus admoesta os seus discípulos: «Porque me chamais: “Senhor, Senhor” e
não fazeis o que Eu digo?» (Lc 6, 46). E, recorrendo à imagem da construção da casa, acrescenta: «todo
aquele que vem ter Comigo, escuta as Minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem
que construiu uma casa: Cavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha. Sobreveio a inundação, a torrente arremessou-se com violência contra aquela casa e não pôde abalá-la por ter sido bem
construída» (Lc 6, 47-48) (…).
Amados jovens, a Igreja conta convosco! Precisa da vossa fé viva, da vossa caridade e do dinamismo da
vossa esperança (…). A Virgem Maria acompanhe este caminho de preparação. Ela, ao anúncio do Anjo,
acolheu com fé a Palavra de Deus; com fé consentiu a obra que Deus estava a realizar nela. Pronunciando
o seu «fiat», o seu «sim», recebeu o dom de uma caridade imensa, que a levou a doar-se totalmente a
Deus. Interceda por cada um e cada uma de vós, para que na próxima Jornada Mundial possais crescer
na fé e no amor. Garanto-vos a minha recordação paterna na oração e abençoo-vos de coração.
Bento XVI

Membro da

Associação de Imprensa
de

Inspiração

Cristã

Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Director e Chefe de Redacção: Vítor Manuel Gomes Rafael, ofm

P

Redacção e Administração:
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904 / 6 Fax: 244 839 905
E.mail: umfprocnac@mail.telepac.pt
Home-page: www.uniao-missionaria-franciscana.org

Assinatura anual

R

E

S

€   5,50

Assinatura benfeitor € 10,00

Depósito Legal n.º 60342/92

Avulso

Registo de Imprensa n.º 102581

€   0,50

Tiragem 10.500 exemplares

Contribuinte n.º 501 188 207

Fotocomposição e Páginação: Gabriel Marques
Revisão de textos: Celme Pedreiro
Redactores: Fr. Álvaro Cruz Santos da Silva, Fr. António Marques de Castro, Frei José Dias de Lima
		
Fr. Manuel Marques Novo e Fr. Paulo Jorge Monteiro Ferreira
Impressão: Jorge Fernandes Lda. - Quinta do Conde de Mascarenhas, nº. 9 - 2825-259 Charneca da Caparica

S

A proclamação da Boa Nova a
todos os povos e em todas as
culturas é não só o primeiro serviço que a Igreja presta ao mundo, mas também o melhor. Na
verdade, a Igreja presta imensos
serviços às pessoas. Basta recordar o seu empenhamento na
área da educação da juventude,
da assistência social aos idosos,
dos cuidados de saúde, do apoio
aos mais pobres e carenciados,
das iniciativas em defesa da
vida. Porém, estes serviços não
são exclusivos da Igreja; muitas
outras organizações da sociedade civil e de outras religiões também os realizam com qualidade
e eficácia. Contudo, anunciar o
Evangelho é o serviço que define e identifica a comunidade
eclesial.
Evangelizar é o melhor serviço
porque nos conduz ao núcleo
central da existência cristã: testemunhar «que também hoje é
possível, belo, bom e justo viver
a existência humana de acordo
com o Evangelho», e empenharmo-nos em viver isso de tal modo
que «não seria possível explicá-la
se Cristo não tivesse morrido e se
não tivesse verdadeiramente ressuscitado». A nossa missão não
é condenar o mundo, mas anunciar «que o homem é amado por
Deus». É o melhor serviço porque
é aquele que define a razão de
ser da Igreja. Os outros serviços

As comunidades cristãs correm
o risco de se fragmentarem em
múltiplas actividades, muitos
programas e projectos, esquecendo o horizonte que dá sentido
e unifica toda a acção pastoral.
Daí a importância da advertência dos nossos bispos quando
escrevem que a evangelização
não é mais um sector da pastoral entre muitos outros, mas é o
seu «horizonte permanente» e
«a alma de toda a programação
e de todos os itinerários de formação cristã».
No século XIX, S. Arnaldo Janssen dizia que «o anúncio do
Evangelho é a primeira e a mais
sublime obra de amor ao próximo» e, por isso, dedicou a sua
vida à missão fundando três institutos missionários. Em suma,
quer no passado quer no presente, evangelizar é o serviço mais
precioso que podemos prestar
ao mundo.
José Antunes da Silva, SVD
Publicação conjunta da Missão
Press
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Espiritualidade cristã,
Natureza e Ecologia

A globalização é uma realidade evidente em avanço imparável. O fenómeno da globalização oferece
enormes possibilidades de comunicação e de encontros interpessoais, gerando, por um lado, um
movimento de unificação, mas, por outro lado descaracterizando a humanidade. É um fenómeno que
tem tanto de esperançoso quanto de preocupante.
Porém, a globalização tem capacidade para incutir
um novo impulso ao bem-estar, à consciência comunitária e à fraternidade universal.

A forma de viver das pessoas, o seu mútuo entendimento
e o seu relacionamento com o mundo transformam-se. A
interdependência entre indivíduos, povos, culturas e religiões vai ganhando terreno para
mais humanamente caminharmos
nesta Casa comum chamada planeta Terra e melhorarmos as relações com todo o Universo.

cultura de narcisismo, cedendo à tentação de se isolar, ao
contacto meramente virtual que afecta menos o indivíduo,
apresenta menos riscos e exige menos compromissos, às
vezes nem sequer o de assumir a sua própria identidade.

O homem pós-moderno, de personalidade fragmentada,
ainda não encontrou um sentido unificador para a própria vida, tem dificuldade em aceitar a sua fragilidade,
os seus limites e fracassos. Trata o corpo como o que
tem de mais importante para valorizar a sua identidade. Constrói uma vida ilusória e fragmentada, na busca
ansiosa da felicidade momentânea, pretendendo obter
tudo de imediato e sem esforço.
Esta filosofia de vida transforma a natureza, as outras pes-

O problema ambiental é científico,
técnico e político; mas é também
cultural, ético e religioso, pois nos
bastidores da crise ecológica está
a questão da justiça, da igualdade
de direitos humanos e do respeito
pelo mundo natural. À ciência não
compete prescrever o que é bom
ou mau nem fixar critérios de valor.
Impõe-se o recurso à ética, à criação de uma nova mentalidade e à
influência da religião para dar às ciências a consciência de que devem
orientar-se para o bem comum.

O expoente máximo de espiritualidade ecológica cristã
é Francisco de Assis, patrono da ecologia, que, ao reconhecer um único Pai-Criador de todos os seres, de
todos se sente irmão, a todos
trata por «irmãos»: o irmão
sol, a irmã lua, o irmão lobo,
a irmã, água, a irmã pedra,
a irmã abelha, o irmão falcão…
O seguinte texto do primeiro
biógrafo de Francisco de Assis
é síntese maravilhosa da postura cristã frente à Natureza.

Na actualidade o homem está desiludido com as ideologias comunitárias. O individualismo militante dos
anos sessenta diluiu-se num pragmatismo desencantado, mais preocupado com o seu dia-a-dia do que
com grandes projectos de transformação do mundo. O idealismo social deu lugar ao cepticismo e retraimento intimista. Pouco se pensa em
conseguir grandes objectivos comuns. Os valores comunitários foram substituídos por um individualismo hedonista e
permissivo, sem ideais. Na sociedade actual pensa-se que
a felicidade depende da auto-realização, e esta resulta de
ser fiel a si mesmo. Para a maior parte dos mortais, a autenticidade reduz-se a uma autonomia individualista, sem exageros e sem ideais, comodamente instalados e contentes
com a sua mediocridade. O objectivo fundamental é sentirem-se satisfeitos consigo mesmos, evitando tudo quanto
possa significar discordância, risco, sofrimento ou compromisso. Os grandes e nobre ideais de melhorar a sociedade
são substituídos pelo intimismo redutor, envolvidos numa

soas e a própria divindade, em objectos a manipular. Urge
uma cultura do limite e do compromisso que desenvolva
uma personalidade em harmonia consigo mesma, com os
demais e com o cosmos.
Em geral, todas as formas de espiritualidade procuram uma
relação pacífica do ser humano com o universo criado. A
espiritualidade cristã introduz Deus neste cenário, como
referência fundamental. Ele é o Criador do ser humano,
mas também de todo o Universo. O Homem é criatura por
excelência, a quem Deus confia todo o universo, para que
em Seu nome o cuide, sempre em referência ao Criador.

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.

A sensibilidade ecológica actual parte fundamentalmente da “ecologia do medo”: há que buscar o equilíbrio
com a natureza porque o homem se sente ameaçado
na sua existência. Para o Cristianismo, a Natureza é um
maravilhoso presente de Deus ao homem, o que gera
uma relação de fraternidade e uma atitude de gratuidade. Para a espiritualidade cristã, a referência a Deus é
fundamental e geradora de uma nova atitude perante o
universo a ser desfrutado de forma gozosa e pacífica e
não a ser explorado e manipulado.

«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-

«Olhando o sol, a lua e contemplando o firmamento com
todas as estrelas enchia-se
de inefável gozo. Quem poderá explicar a alegria que
no seu espírito provocava a
beleza das flores?... Quando
encontrava muitas flores juntas pregava-lhes, convidando-as a louvar o Senhor como
se tivessem o dom da razão.
E o mesmo fazia com os trigais e as vinhas, as pedras e
os bosques e tudo o que há
de belo nos campos: as nascentes, a terra e o fogo, o ar e
o vento, e tratava-os de modo
eminente e não acessível aos
outros» (1 Cel 80-81).
Em hino de universal fraternidade e gratidão ao Altíssimo Senhor cantemos com Francisco de Assis: «Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que
nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com
flores coloridas, e verduras…
Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade».

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

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 €)
CORTAR E ENVIAR PARA:
� Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de …...…....., ......... €
� Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
� Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
� Faço transferência bancária para: NIB: 0007.0018.00256060005.86
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
� Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
(Nº Contribuinte: ….......................................................)

Frei Daniel Teixeira, OFM
In Ecclesia Março de 2011

2401-801 LEIRIA

apenas uma ajuda, mas uma partilha do
anúncio e da caridade para os pobres.
Tudo o que recebemos de Deus - tanto
a vida como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre
iluminada e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá mais alegria em
dar do que em receber»
(Redemptoris Missio).
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“QUEM NÃO LEVAR A SUA CRUZ
NÃO É DIGNO DE MIM”
Já todos nós dissemos ou ouvimos dizer expressões como estas:
“Foi a cruz que Deus me deu!” – “Fulano tem uma
cruz bem pesada” – “O remédio é levar a cruz” –
“Já não aguento esta cruz” – “Cristo levou a d`Ele
e eu tenho de levar a minha!” – Se eu pudesse fugir
a esta cruz!” etc..
Enfim, e vê-se a vida como uma cruz que, fatalmente se
tem de carregar, como se a nossa existência se reduzisse ao fado inevitável de “gramar” o que de boa vontade dispensávamos. Pelo menos assim pensa quem
não coloca um pouco de amor nas coisas que faz, um
pouco de coragem nos problemas que surgem e um
pouco de alegria no que se não pode evitar com o risco
de parar a vida e perder-se no sem sentido.

– E agora Senhor, como passo este último obstáculo para
entrar no Céu?
– Usa a Cruz! A Cruz é a tua ponte e só tu podes passar
por ela. Cada um só pode passar com a sua cruz.
Aquele homem viu então que tinha perdido a oportunidade de entrar no céu pois tinha cortado pedaços à sua
cruz, que não passava agora de um pau inútil para queimar no fogo, com ele.

Vejamos neste exemplo:
Um dia, um grupo de homens olhava uma montanha
com centenas de cruzes. Ouviram uma voz que lhes
disse:
– As cruzes que vedes são iguais, mas têm pesos
diferentes. Tereis a coragem de ir buscar cada um a
sua e levá-la às costas para vossa casa e ficar com
ela dia e noite?

No dia seguinte, Jesus voltou ao vale com o jovem e
disse-lhe para escolher uma cruz que lhe agradasse.
Satisfeito por se ver livre da sua cruz, aquele jovem foi
pegando numa, depois noutra, e noutra e mais outra,
para escolher a mais leve. Depois de ter experimentado
umas centenas, acabou por encontrar a ideal, aquela
que lhe parecia mais suave e disse:
– Senhor, fico com esta cruz!
– De certeza que queres essa? Não queres experimentar
mais nenhuma?
– Senhor, é esta que quero, tenho a certeza de ter
escolhido a mais leve!
– Está bem, fica então com essa cruz que, afinal era
tua, e que voltas a carregar!
Enfim, aquele jovem escolheu, escolheu, escolheu
e, afinal, acabou por levar a cruz que já lhe pertencia, aquela que lançara para cima das outras
e que não mais soube distinguir por ser exactamente igual no tamanho, na forma, mas bem diferente no peso e, afinal, concluiu que não tinha
razões para reclamar. Sim, reclamar, que é o que
fazemos quando resmungamos em lugar de levar
a cruz com amor. E assim parece que tudo vai mal
e clamamos:
Se eu tivesse nascido rico…
Se o meu ordenado fosse maior…
Se não houvesse tanta gente a estorvar a minha
vida…
Se a minha mulher não fosse tão ciumenta…
Se os preços não parassem de subir…
Se eu pudesse acabar o curso sem precisar de
estudar…
Se soubesse o que sei hoje não tinha feito a
asneira de casar…
Se soubesse o trabalho que dava educar os meus
filhos…
Se não tivesse prestação da casa para pagar…
Se o meu patrão não fosse tão exigente…
Se não fosse obrigado a pagar impostos…

Ninguém deu um passo, ninguém quis carregar com
uma cruz. Mas a voz continuou:
– Digo-vos ainda que as cruzes são ocas por dentro e
o seu peso diverso deve-se ao facto de estarem recheadas de ouro, pérolas e diamantes e que o seu peso é
muito superior a uma cruz de madeira maciça.
Todos correram sem vacilar a carregar a sua cruz e a
levá-la para casa, não importando o peso, o sacrifício
ou o sofrimento de a carregar.
Infelizmente, tantas cruzes ocas, que nada têm a
ver com a Cruz de Jesus. Tantas cruzes ocas que
se carregam por amor ao dinheiro. A cruz da riqueza
que, afinal, nos leva a todo o lado e não nos conduz
a lado nenhum. Enfim, tantas cruzes a que falta o
maciço do amor, da alegria, do altruísmo e da coragem porque apenas movidas pelo vil interesse. E
quantas cruzes cortadas ao longo da vida e que na
hora de passar para a eternidade não passam de
um pau inútil que tornaram inútil a cruz, como nesta
história que ouvi contar, mas que é exemplo do que
é agir erradamente diante da vida.
Certo homem foi convidado por Jesus a levar a sua cruz no
meio de uma multidão de homens que levavam a sua. Ele
reparou como todos tinham uma dificuldade enorme em
avançar, mas avançavam. Ora, teve então a ideia de cortar um pedaço ao pé da cruz e andou mais ligeiro. Mais à
frente cortou outro pedaço, e depois outro e outro. Já tinha
perdido de vista todos os outros homens, que ficaram para
trás, tão leve se tornara o madeiro, e o paraíso estava ali à
mão. Faltava um obstáculo, um abismo, e perguntou:

Reclamamos?! É assim tão pesada a nossa cruz?
Pois é, como alguém dizia:

E não nos iludamos, não há gente com uma cruz mais
pesada que a nossa nem a nossa é a mais pesada de
todas, cada um tem a sua cruz e a sua medida na subida
do calvário da vida, e todos sentirão o seu peso na exacta medida da sua dificuldade e na exigência inevitável
de fazer a caminhada. Conta uma parábola que um jovem se lamentava continuamente do peso da sua cruz.
Ora Jesus levou-o a um vale onde estavam milhares e
milhares de cruzes e disse-lhe:
– Jovem, atira a tua cruz para o meio destas cruzes!

Também o local onde Jesus nasceu era emprestado;
Também o burrico que Ele montou era emprestado;
Também os pães e peixes que Ele multiplicou
eram emprestados;
Também a sala onde Ele instituiu a Eucaristia era
emprestada;
Também o barco onde Ele viajou era emprestado;
Também o túmulo onde Ele foi sepultado era emprestado;
Só a Cruz era Dele! Mas não reclamou, limitou-se a
dizer:
-“Pai, faça-se a Tua Vontade e não a minha!”

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma só vez ou
em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de missas para serem celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa nas missões ajuda à subsistência dos missionários.

Frei José Dias de Lima, OFM

39ª Peregrinação
Franciscana
a Fátima 2011 - “Juntos pela Paz”

Sábado, 1 de Outubro de 2011
17:00h Saudação a Nossa Senhora, na
Capelinha das Aparições
18:00h Eucaristia na Igreja da Santíssima
Trindade

• Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo de colaborar na difusão do
espírito missionário franciscano.

21:00h Terço e procissão de velas

Esperamos a sua participação!

23:00h Vigília na Basílica: “Espírito de
Assis”

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

Domingo, 2 de Outubro de 2011
Programa do Santuário, como
habitual.
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A missão nos primeiros séculos
Os Padres da Igreja e a missão
“...Nós chamamos Padres aqueles que nos
instruíram, posto que
a sabedoria é comunicativa e amiga da
humanidade...”. Esta
frase de Clemente
Alexandrino (séc. III),
diz bem da motivação
profunda que presidia
à missão dos primeiros pastores a quem
chamamos também
Padres da Igreja. Chamam-se precisamente
“Padres”, isto é, “Pais”, porque nos comunicaram a fé que
receberam dos Apóstolos e, desta forma, geraram uma
multidão de “filhos” para a Igreja de Deus. Eles continuam,
por isso, a ser grande fonte de inspiração de toda a actividade e pedagogia missionária. Os tempos e o ambiente
do primeiro milénio e a cultura greco-romana, constituem
os “referentes”, isto é, o mundo em que lhes coube viver e
anunciar o Evangelho. Fizeram-no com os melhores meios
de comunicação do seu tempo, procurando ter sempre
presentes a cultura e condicionantes dos seus destinatários. Assim se explica a diversidade de línguas, correntes,
escolas e sensibilidades em que o mesmo cristianismo se

expressou nestes primeiros séculos: nas divergentes a até
rivais escolas de Alexandria e de Antioquia; nas diversas e
complementares tradições grega e latina; na fecunda criatividade e originalidade de alguns desses Padres da Igreja
que entre si reflectiram e debateram diferentes leituras e
formas de expor a mesma “regra da fé”. Era, de resto, inevitável que o anúncio se adaptasse às diferentes matrizes
culturais em que era anunciado: primeiro a tradição semita, depois a cultura grega, e logo a forma mentis romana.
Desde cedo, de facto, Paulo e os missionários que se lhe
seguiram tiveram que optar entre permanecer uma seita
judaica, circunscrita aos limites de uma geografia cultural
e do império, melhor dizendo, a oikouméne (todo o mundo
habitado). A rede de comunidades judaicas dispersas por
todo o mundo facultou esta universalização do cristianismo. Mas foram sobretudo a cultura grega e as vias romanas que melhor serviram a primeira expansão da fé. É verdade que, agindo deste modo, o cristianismo se manteve
isolado, durante séculos, das outras civilizações (Índia e
Hinduísmo, China e Confucionismo e Budismo…). Mas os
Padres são também “filhos” do seu tempo e foi nesse tempo e contexto que assumiram como primeira e fundamental preocupação conhecer, aprofundar, viver e comunicar a
mensagem de Cristo e a tradição dos apóstolos.
Desta sua actividade comunicativa restam testemunhos
de vária ordem: literários (escritos), monumentais (ico-

Notícias da Missão
de Guapi Colômbia

nografia, arqueologia). Toda a herança ou fenómeno
patrístico é, podemos dizer, de carácter significativo e
comunicativo. Os espaços privilegiados de comunicação
da fé foram sobretudo a família (espaço doméstico), a
cidade/sociedade e a Igreja, através da catequese, intervenção pastoral e pregação.
Segundo os Padres, a Igreja é, aliás, fundamentalmente
um sistema comunicativo, ou um espaço e instrumento
de transmissão e recepção da Palavra. O próprio conceito de tradição condensa em si todo o processo de
comunicação da fé: ab apostolis - ad ecclesiam - per
sucessiones - usque ad nos (esquema de S. Ireneu).
A Igreja, ensina-nos S. Cipriano de Cartago (séc. III),
enquanto comunhão-communio é também uma comunicação-communicatio. De facto, quando a mensagem
é partilhada transforma a comunicação em comunhão.
A koinonia, conceito chave do cristianismo antigo, exprime o vínculo que une os que comungam da mesma mensagem e a partilham com os demais. Por outro
lado, o vínculo da união é parte integrante da mensagem. A comunhão extensa gera a comunidade e esta,
por sua vez, favorece a comunicação em profundidade.
É por isso que a Igreja é missionária e que toda a missão é eclesial.
Fr. Isidro Lamelas, OFM

VIII Jornadas
de Formação

Missionária para Leigos

Realizou-se em Granada, de 11 a 13 de Março, mais uma Jornada para
Leigos Missionários Franciscanos, uma iniciativa da Comissão Interfranciscana de Espanha e Portugal. Estiveram presentes 35 leigos, na
sua maioria jovens, e sacerdotes e irmãs da Família Franciscana.
Destacamos as duas conferências do dia 12. De manhã, o Pe. José Luis Parada, ofm da Província de Cartagena/Múrcia, desenvolveu o tema «Um maior
conhecimento da riqueza que possuímos – enquanto Família Franciscana».
Aprofundou a riqueza da ‘antropologia teológica franciscana’, baseada na
relação, no acolhimento e na simpatia para com Deus e os homens nossos
irmãos. Num mundo de gente que vive só, somos chamados a construir a
fraternidade, para chegarmos ao coração do outro, para podermos juntos
participar na vida de Outro/Deus, em nós.

Frei Gabriel com crianças num bairro pobre de Guapi

Meu irmão Vítor Rafael, Paz e Bem. Um
abraço e uma saudação para si e seus colaboradores.
Graças a Deus estamos bem aqui pelas terras
da missão de Guapi. Minha mãe está bem e os
meus irmãos. Estive com eles agora em Janeiro no Equador. Foi bom partilhar com eles uns
poucos dias pelo sul do Continente.
Continuamos com o trabalho nas diferentes
obras e na missão de evangelização. Tivemos
a visita da irmã morte. Faleceu do nosso bispo Hernán Alvarado Solano. Ele tinha nestas
terras 10 anos de bispo. Vamos ver o que o
Senhor tem para nós e para esta Igreja.
Acabamos de inaugurar um centro desportivo,
no centro Juan Pablo II na nossa fundação,
pois temos de trabalhar muito com o desporto
e a cultura como meio de parar a violência que
cada dia é mais forte em Guapi.
Temos mais um projecto: desejamos agora
apoiar uma mãe sozinha com muitos filhos

e ainda não tenho todo o dinheiro. Se você
pode ajudar neste projecto será muito bom. Já
tenho uma parte, mas ainda falta. Já entregámos 15 casas, nestes 3 anos, para famílias
carenciadas.
Estarei em Cali e Bogotá alguns 10 dias
para consultas médicas. Temos que tratar da saúde para poder continuar nesta
missão.
Frei Vítor, no próximo mês de Julho temos Capítulo, é possível que a Província não continue
com a presença em Guapi. Ninguém gosta de
vir para estas bandas. Assim, estou a pensar
voltar à missão num outro lugar. Se você tem
um projecto, fale e proponha. Estou disponível
para trabalhar noutro lugar.
Espero a sua resposta. Sempre nos lembramos de si e o temos como um grande amigo
da Colômbia, mais propriamente da missão de
Guapi. Fraternalmente.
Frei Gabriel Gutierres,OFM

Delegação portuguesa às VII Jornadas Missionárias, Granada

De tarde, Mari Patxi Ayerra partilhou a sua experiência de mulher crente,
consciente que é continuamente enviada em missão aos outros, aos seus
familiares, vizinhos e a quantos se cruzam na sua vida e buscam a Deus.
Deixou uma série de vivências e experiências pessoais, que têm dado sentido à sua vida cristã.
Estas conferências foram seguidas de trabalhos de grupo e plenários, onde
os participantes deram o seu contributo e reflectiram sobre a condição do
leigo missionário franciscano.
A Associação Franciscana Marana’tha, com sede em Cadiz, e a Associação
Hesed de Valência, duas ONG’s coordenadas por Leigos Missionários Franciscanos, testemunharam o seu empenho, presença e projectos em desenvolvimento, no Vigariato de Requena e em Flor de Punga, na selva Peruana,
e também em Tânger (Marrocos).
Presidiu à missa de encerramento o Ministro Provincial de Granada,
Frei Severino, OFM.
Frei Álvaro Silva, OFM
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Vamos seguir Jesus como
ele deseja (IV)
Mt 16,21-23 – Anúncio da Paixão feito por Jesus e
reacção de Pedro:
A partir desse momento, Jesus começou a fazer
ver aos seus discípulos ser necessário que fosse
a Jerusalém e sofresse muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da
lei, que fosse morto e, ao terceiro dia,
ressuscitasse.

recer-nos a possibilidade de sermos baptizados pela
força do Espírito do Pai. Veio para nos tornar como Ele.
Veio para dar-nos a clarividência e liberdade próprias
de quem vive configurado com Deus. E, por isso, dános a conhecer o Pai, a humildade do seu Espírito, a
sua própria liberdade.

tua mente, ao teu coração e à tua vontade a possibilidade
de, com Jesus, te tornares sujeito da tua própria história.
Ser discípulo de Jesus no mundo real e no concreto da
nossa fragilidade, vive-se na relação de amor entre Deus
que ama e aquele que se dispõe a receber esse amor
como condição de liberdade e de domínio da sua própria
história.
“Não deixes que o teu passado dite o que és, mas que
tome parte daquilo que te tornarás.” Jesus oferece-te hoje
a possibilidade de assumires a tua história, de dominares
a tua vida segundo a vitalidade do Seu amor. Na transparência e certeza de Deus encontrarás em cada momento a
salvação e verdade segundo a grandeza do amor genuíno,
que não é outro senão a glória da cruz de Jesus Cristo. Em
cada dia da tua vida, no teu encontro pessoal com Jesus,
vai configurando a tua vida com Jesus e por ele orientando
a tua história com a referência suprema, o valor maior, o
sentido absoluto do seu Amor. Esse é o caminho.

Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: “Deus te livre, Senhor!
Isso nunca te há-de acontecer!” Ele, porém,
voltando-se para Pedro, disse: “Afasta-te,
Satanás! Tu serves-me de pedra de tropeço,
porque não pensas as coisas de Deus, mas
as dos homens.”
Continuamos a acompanhar Pedro no seguimento de Jesus. Depois da confissão de fé
de Pedro, Jesus apresenta sem rodeios que o
seu caminho passa pela cruz. Jesus de modo
nenhum procura discípulos alienados, é muito
claro quanto às exigências do seu caminho.

A grande novidade e dádiva de Jesus, resultado da sua entrega apaixonada por Deus, é a possibilidade que dá aos
homens e a ti mesmo de assumires como Ele o domínio
sobre a vida, de dominares o pecado e a maldade que te
rodeia, de viveres da Graça de Deus. Esse domínio, esse
estado de Graça conquista-o no silêncio adorante de quem
confia em Deus toda a sua vida ao ponto de fazer da cruz
a sua glória.

Jesus várias vezes foi tentado no modo de
assumir a sua missão: pelos judeus habituados à ideia dum deus todo poderoso e
vencedor de grandes batalhas; por uma das
mães dos discípulos que queria um lugar privilegiado para os seus filhos junto de Deus
(Mt 20,20-23); por Pedro que depois de confessar a sua fé em Jesus tenta, quer evitar
o caminho de Jesus. Face a estas e outras
tentações, Jesus, na transparência de quem
se configura com a vontade do Pai, é claro:
o caminho da glória passa pela cruz.

Atitude do mês: Senhor, Tu salvaste-me!

Oração:

Um caminho que se distancia totalmente do
sofrimento pelo sofrimento, dum esforço próprio e voluntarista, duma negação da condição ou da vontade, de qualquer predestinação sem sentido. Nada disso!
O caminho de Jesus compreende-se na total confiança no
Pai e na grandeza de vida daí resultante. Essa é a questão
de Jesus: de que modo queres ser grande?
Jesus não veio ao mundo brincar! Jesus não veio ao
mundo para nos enganar com mentiras fáceis. Nem
sequer para alimentar uma religiosidade, ideologia ou
cânone. Jesus não veio ao mundo para condenar ou
oprimir. Nem sequer para animar os nossos sentimentos com fervores místicos inúteis. Jesus veio para ofe-

Esse é o caminho proposto por Jesus. Concede-te a possibilidade de passares dos pensamentos dos homens para
o pensamento de Deus, à conversão (que se opõe à perversão). A atitude daquele que vive de Jesus não é outra
senão a autêntica disposição que os seus pensamentos
sejam tomados totalmente por Deus: mente, coração e
vontade. Esse é o primeiro passo daquele que acredita em
Jesus: configurar a sua vida pessoal com Jesus.

Senhor,
Concede-me a graça de viver segundo a
Tua vontade;
Senhor,
Concede-me a graça de viver segundo os
teus pensamentos;
Senhor,
Concede-me a graça da fidelidade;
Senhor,
Concede-me a graça da conversão contínua;
Senhor,
Concede-me a graça da Tua transparência.

E esse caminho não é outro senão o próprio Jesus. Na
medida em que te dispuseres a deixar de ser objecto dos
teus e dos pensamentos dos homens, assim concederás à

Amigos

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 ALMA E CORPO
O homem
é um ser
composto
de corpo e
alma, que
se move e
opera por
si mesmo.
Corpo
e
alma são
correlativos no ser
Mário Carapinha
humano.
A alma vivifica o corpo, dotado de vários
órgãos movíveis, no qual está imanente.
Todas as operações do corpo são iniciadas e realizadas pela alma, que lhe dá a
vida, sentimentos, pensamentos, desejos, etc. As funções da consciência e as
do espírito caracterizam a personalidade
individual e a esperança de sobreviver depois da morte. O homem distingue-se dos
outros seres vivos pelo psiquismo. A alma
é um princípio espiritual. Falar da alma é
uma referência às coisas divinas. A alma
e o corpo são uma substância divina na
qual há sincronização, compondo um todo
uno. A alma é substância própria de cada
um, que não depende da matéria, e antes
de entrar no nosso corpo já tinha contemplado o mundo. O princípio da vida do homem, moral e intelectual, é a alma nobre.
É lamentável que muitos passem a vida a
não fazer caso da alma!
Poder de reflexão e liberdade são fenómenos psicológicos inorgânicos, que exigem
a alma espiritual que pensa, sente, e se
move. Através dos tempos pode-se seguir
as etapas que assinalam a convergência
dum princípio espiritual do ser humano. A
imortalidade é um dos grandes problemas
que mais tem preocupado a vida do homem. Convém observar que é Deus quem
dá a cada um, como presente, o engenhoso espírito que, como se sabe, habita na
parte interna do nosso corpo. A porta para
a vinda do tempo da benevolência e da
graça de Deus tem que estar aberta a
todos nós. Em virtude da afinidade com
o céu, a alma destina-nos para longe da
terra, porque nós não somos uma planta
terrestre, mas celeste.
A religião é um dos capítulos basilares
da alma humana com Deus. Falar de coisas divinas, o relacionado com a exis-

tência de Deus, é o fundamento da religião e da moralidade, num movimento
físico e espiritual. É sede de operações
psíquicas, pois sente alegria, tristeza,
amor, ódio, desdém, desejos, pensamentos, etc. Temos de acabar definitivamente com o estado de pecado no
nosso interior, remindo-o com a unção
para melhor servir e amar a Deus, para
fortalecer o espírito e o corpo. Infundir
nas nossas almas o espírito de veneração. E aqui está o desumano busílis da
questão, em que a vida de milhões de
infelizes decorre com muita maldade.
Por isso, precisamos de acabar com o
mau porte das almas desavindas, que
provocam quezílias, guerras, pobreza,
e outras desavenças, para as irmanar
com as almas cumpridoras dos seus
deveres e assim preparar a nova vinda
de Cristo à terra.
O espírito é o laço do homem com
Deus. O espiritualismo ensina a encarnação do homem com Deus. É da história que só a parte superior dos seres
humanos, a que é aparentada, é que
permite ao homem aceder à vida filosófica, a imortal. O intelecto é a alma
do mundo com Deus, a união da natureza divina com a humana e da matéria
humana contra o eu maldoso de certos
egoístas, cujo único credo é o frenético e apocalíptico dinheiro, com o qual
os ricos cada vez enriquecem mais e
os pobres são forçados a empobrecer
mais. Não se convencem que, ao contrário dos espirituais, os bens materiais
não os acompanham à hora da morte. A
união do corpo e do espírito é a distinção do corpo e da alma inocente. E assim se abrirão os caminhos pelos quais
se iniciará o novo ciclo da vida humana,
em que todos os seres vivos cumprirão
os seus deveres para com Deus, sem
ódios, guerras, pobreza, etc. Estamos
todos no mundo apenas de passagem.
Sem a verdade não há paz nem liberdade. Há que orar a Deus pela mudança
do coração de muitos homens. É nossa
obrigação estabelecer a paz entre as
almas, para se impor o reino de Deus a
toda a irmandade humana. A paz é um
processo de purificação moral e espiritual de cada um de nós. E assim sentiremos a junção de todos os corpos e
almas num só corpo e alma.

PEREGRINAÇÕES UMF 2011
VENEZA, PÁDUA,FLORENÇA, ASSIS, ROMA…
Venha connosco em peregrinação
por terras de Itália, de 8 a 15 de Setembro de 2011.
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 visitas já programadas, terminando praticamente com a Audiência Papal.
Peça informações e faça a sua inscrição quanto antes junto de:
P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS
Telf.: 261 330 350 - Telm.: 93 846 71 60

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

Viver a Ressurreição
de Cristo…
Se a Ressurreição de Jesus Cristo
não tivesse realmente acontecido,
a existência humana não teria qualquer sentido. Seria uma caminhada
sem luz e à deriva.
Mas o plano do Pai é outro e tomar consciência disso é agarrar a vida por dentro e
perceber a razão pela qual fomos chamados. Deus quis cada um de nós para a felicidade e essa só se encontra no serviço
e no louvor constante ao Criador. E tudo
aquilo que Ele nos concede é unicamente
meio para cumprirmos o fim para o qual
fomos criados. Por isso, o apelo do Pai
é que cada um use o que lhe é oferecido
apenas na medida em que isso o possa
ajudar no encontro com Deus. Inspiremonos na vida de tantos Santos, a começar
por São Francisco de Assis, que percebeu
que os bens paternos apenas o impediam
de ser feliz, passando por Inácio de Loyola que tinha como divisa “Em tudo amar
e servir” e, nos tempos mais recentes,
Madre Teresa de Calcutá, na entrega aos
mais pobres.

frenéticos, mas viver o Baptismo é olhar
para Jesus como o grande Dom de Deus,
para que o Homem O siga e seja como
Ele. Difícil mas possível. Olhemos para o
sepulcro: Ele não está lá!!!!! Interiorizemos isto de uma vez por todas e vivamos
essa Alegria nos gestos diários e com as
pessoas que estão ao nosso lado. Ele
continua a vir ao nosso encontro….está
simplesmente à nossa espera. Só conseguimos chegar até Ele se mantivermos
uma relação afectiva e efectiva, diária e
de encontro face a face.
Não deixaremos de ter preocupações mas
tudo será relativo, porque Absoluto só Deus
e Ele não nos criou para nos esgotarmos
na efemeridade da existência terrena. Fomos criados para “outros voos”… para isso
fomos salvos.

Um dia também nós voltaremos à casa de
onde saímos e teremos sido fiéis à nossa
vocação se em cada dia da nossa existência existiu o desejo e o efectivo esforço
de o servirmos em tudo e em todos, de
o louvarmos por tudo e por todos aqueles
que Ele colocou no nosso caminho e se o
vimos realmente em cada acontecimento
da nossa existência.
Viver a Ressurreição de Cristo é vivermos com a consciência que temos de ser
imagens de Deus uns para os outros e,
como Santa Teresa recomendava, nada
“nos perturbar porque só Deus basta”.
Pode parecer um discurso utópico e completamente impraticável nos nossos dias

Carlos Magalhães de Carvalho
Advogado

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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Seminário Santo António abre ano académico 2011
Paz e Bem!
Em nome do Seminário Santo António, gostaria de
saudar o Procurador Nacional da UMF, Frei Vítor Rafael, e, por meio dele e do “Missões Franciscanas”,
e toda a família franciscana espalhada por esta vasta madre terra, esperando que todos tenham uma
frutuosa Quaresma.

Eucaristia, da meditação da palavra de Deus, da prática
da oração e dos sacramentos; a formação franciscana,
através da pobreza, simplicidade, obediência, trabalho
manual, serviço, respeito e reverência pela natureza.
Terminada a sua alocução, o presidente da cerimónia
declarou solenemente a abertura do ano académico e
formativo-2011 e seguiu-se o copo de água oferecido por
Santo António e seus benfeitores.

Tenho a honra de escrever para o seu jornal a fim de
partilhar as alegrias, as tristezas e as esperanças vividas no Seminário Santo António do Chimoio, no limiar
do presente ano de 2011.
Depois de um período de férias prolongadas tanto da
parte dos seminaristas bem como da dos docentes e
dos frades formadores, cá estamos para iniciar mais um
ano académico e formativo. Portanto, este ano iniciouse com um atraso de cerca de 2 semanas por causa
da morosidade nas obras de reabilitação do Seminário
que já tinham começado no ano anterior. Por isso, as
nossas actividades iniciaram-se a 10 de Fevereiro com a
chegada dos primeiros seminaristas.
Presidida pelo Frei Guilherme Gonçalves como delegado
do Custódio, a cerimónia de abertura teve lugar a 14 de
Fevereiro. Depois da oração, a Doutora Maria José Moiane, Juíza do Tribunal da Cidade de Chimoio, membro da
Jufra e benfeitora do Seminário, convidada para proferir
uma aula de sapiência aos confrades, convidados da Universidade Católica, professores e alunos, falou dos sinais
de conexão entre o Direito e a Educação materializados
nos valores do respeito e da obediência às normas de con-

Damos graças a Deus pelo dom das vocações. Temos,
este ano de 2011, 35 seminaristas distribuídos em três
turmas, sendo 18 do primeiro ano, 08 do segundo e 09
do terceiro ano, provenientes das dioceses de Maputo,
Inhambane, Chimoio, Beira, Nampula, Tete, Pemba e
Lichinga. Temos motivos mais do que suficientes para
dizer que o espírito franciscano sopra bem forte, graças
à vossa fervorosa oração.
vivência fraterna ou escolar como um veculo para o jovem
perseguir os seus sonhos.
Por sua vez, o Frei Guilherme sublinhou a descoberta dos
valores e a busca de todas as condições de espaço e de
tempo para “vender tudo”, para comprar estes valores encontrados nos pilares sobre os quais se funda a formação
neste Seminário: a ciência, a cultura da auto-confiança, da
investigação e a procura incessante da verdade; a formação humana para a aquisição de valores morais e virtudes
humanas da lealdade, da honestidade, da solidariedade,
da liberdade, da responsabilidade, da tolerância, da aceitação do outro, da fraternidade; a formação cristã através da

Estamos certos de que esta riqueza vocacional acarreta muitos desafios, na medida em que requer um investimento em recursos humanos (formadores), materiais e
espirituais. Este ano temos o desafio da pintura interna
e externa do Seminário e do apetrechamento da nossa
biblioteca que, pouco a pouco, vai ficando desactualizada. E, apesar de já termos iniciado os trabalhos, ainda
temos muito que fazer. Por isso, a todos os que nos têm
generosamente apoiado vai o nosso muito obrigado. Que
Deus nos dê a Sua Bênção. Uma frutuosa Quaresma e
uma Santa Páscoa!
Frei Ilídio Jacinto Inácio, OFM
Reitor do Seminário

FELIZES OS QUE ACREDITAM SEM TEREM VISTO
– Ricardo, meu filho, está na hora da catequese, não chegues atrasado!
– Oh mãe, deixa-me ficar a jogar futebol,
não me apetece ir!
– Meu filho, se não fores, Jesus fica triste
contigo.
– Mãezinha, mas eu não acredito em Jesus. Como posso acreditar se não o vejo?
– Meu filho, não digas isso! Jesus tem sido
muito bom para nós.
– Ora, a minha irmã já foi e aprende a catequese por mim e por ela. Eu não vou!
– Não vais à catequese porque não acreditas em Jesus! Como me magoas, Ricardo!
– Mãe, não se preocupe comigo. Eu sou
como Tomé, só acredito quando vir.

operada neste momento, não podes vê-la!

Dias depois, a mãe do Ricardo teve um
acidente de automóvel e ele soube da notícia quando estava na escola, na aula de
Português. Deu-lhe a notícia o director de
turma:
– Ricardo, a tua mãe está no hospital. Teve
um acidente grave de automóvel!

Passados dois meses, Ricardo olhou atento
para um crucifixo que se encontrava sob a
cabeceira da cama da enfermaria do hospital onde a mãe se encontrava internada
(hoje arrancaram esses sinais de Deus dos
nossos hospitais), e fez a seguinte oração:
– Jesus, eu sei que gostas da minha mãe.
Olha, eu não sei rezar. Tenho faltado quase
sempre à catequese e poucas vezes fui à
Missa, e pouco quis saber de ti. Se calhar
até estás muito zangado por não acreditar
em ti. Mas a mãe sempre acreditou em ti e,
por isso, peço-te que fique boa. Eu sei que
não mereço o que te estou a pedir, mas sei
também que, apesar de tudo, gostas de
mim.
Era a última noite que Ricardo passaria
com a mãe. Os médicos deixaram-no ficar

Ricardo recuou, desembaraçou-se dos
braços do director que o tentavam confortar e saiu a correr escola fora, em direcção
ao hospital, quase nem vendo quando atravessava as ruas. Correu sem parar, entrou
pelo hospital dentro até que foi parado por
dois braços fortes mas familiares, era o seu
pai, lavado em lágrima que abraçava fortemente:
– Calma, meu filho, a tua mãe está sendo

Ricardo procurava libertar-se dos braços
do pai, querendo ver a mãe a todo o custo.
O pai apertava-o ao seu peito e, cobrindo-o
de beijos, foi dizendo:
– Meu filho, reza muito a Jesus para que
salve a mãe. Que será de nós sem ela?
– Mas, como pode Jesus salvar a mãe, se
Ele não se vê, nem está aqui?
Passaram-se várias semanas, a mãe do
Ricardo continuava em coma. Os médicos
já tinham perdido a esperança. Ricardo não
largava as mãos de sua mãe e ia falando
com ela, como se ela lhe respondesse.

com ela aquela noite. Ricardo sabia que
havia ordens do pai para desligar a mãe da
vida vegetativa em que se encontrava. Já
pelas cinco da madrugada, Ricardo, que ficara de vigília toda a noite, olhou de novo
para a cruz e balbuciou:
– Jesus, se é assim que Tu queres, leva
a mãezinha para bom lugar, porque ela
sempre acreditou em ti. Eu também vou
acreditar em ti apesar de tudo, porque se a
mãezinha acredita em ti, é porque tu existes mesmo e eu, como ela, também quero
acreditar. Olha por ela, Jesus, lá no céu, eu
creio em ti!
Ricardo, resignado com a morte da mãe,
logo que acabou de pronunciar “Jesus eu
creio em ti”, sentiu que as mãos da sua
mãe, metidas entre as dele, se mexiam
ligeiramente. Ricardo correu imediatamente para o enfermeiro de serviço. Foram
accionados todos os mecanismos e, procedendo à reanimação, conseguiram que
ela voltasse à vida. Um mês depois, a mãe
do Ricardo estava completamente curada.
Para os médicos foi um autêntico milagre.
Parecia impossível que a aquela mulher recuperasse a vida. A mãe do Ricardo foi salva, porque o Ricardo acreditou em Jesus
mesmo sem o ter visto e a sua oração fez o
milagre acontecer.
Deste caso, queridos leitores do JMF, só
podemos concluir o seguinte: dos pais de-

Amor perfeito

pende, em boa medida, a fé dos filhos. Ricardo não acreditou depois que a mãe foi
salva, ele acreditou, mesmo resignado com
a morte da mãe. Acreditou porque a mãe
acreditava; acreditou porque a sua mãe só
queria o seu bem e jamais o enganaria com
uma invenção. Acreditou porque, aceitando a morte da mãe, acreditava que ela ia
para bom lugar. Acreditou e foi feliz porque
acreditou sem ter visto. Vençamos a tentação de ser como Tomé e não imponhamos
condições a Deus para crer.
FELIZ PÁSCOA MEU IRMÃO!
FELIZ PÁSCOA MINHA IRMÃ!
Frei José dias de Lima, OFM

Caros Leitores, Paz e Bem.
É com grande alegria que vos venho saudar. Esta alegria é redobrada, pois celebramos a Páscoa do Senhor.
De 07 a 20 de Abril desloco-me a Moçambique com leigos missionários. No jornal de Maio darei notícias detalhadas sobre a viagem.
Levarei comigo 300 intenções de missas, equivalente a 3.000,00 Euros, para serem celebradas nas várias missões. Os missionários agradecem! Também
levo algumas ofertas destinadas a pequenos projectos, que para o efeito recebemos.
E para este mês é proposta a seguinte intenção missionária: «Para que, com a proclamação do Evangelho e o testemunho de vida, os Missionários saibam
levar Cristo àqueles que ainda não O conhecem».
Para todos, SANTA PÁSCOA

Frei Vítor Rafael, OFM

