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Procuradoria Nacional da UMF celebra Dia Missionário
Realizou-se no passado dia 5 de Junho um “Dia
Missionário” no Convento de S. Francisco, em Leiria, onde a União Missionária Franciscana tem a sua
sede e onde se encontram também os serviços do
Jornal ”Missões Franciscanas”.

Também é necessário um alimento espiritual. O missionário (incluindo o leigo), necessita de se alimentar de
Cristo, para que em cada dia possa anunciá-lo aos outros. Toda a missão verdadeira começa no coração dos
missionários e do seu relacionamento com Deus e da
intimidade com Ele.

Logo pela manhã começaram a chegar os Zeladores
e Zeladoras da UMF, assim
como alguns benfeitores e
amigos das missões. Às 10
horas houve um Encontro de
formação e esclarecimento,
que serviu também para dar
a conhecer a situação concreta da actividade missionária dos Franciscanos.

por palavras e obras. Por isso, o saudoso e Beato Papa
João Paulo II repetiu muitas vezes que a qualidade da fé
no terceiro milénio depende da fé e da santidade daqueles
que anunciam.
Mas voltemos ao acontecimento festivo do dia 5 de Junho. Depois do primeiro
momento formativo e de
um curto intervalo, celebrou-se na igreja do Convento a Eucaristia, que
foi presidida pelo Procurador Nacional da UMF.
Pelas 13 horas, no grande refeitório, deu-se início
ao almoço fraterno, com a
presença de cerca de 80
convivas, que saborearam
um apetitoso caldo verde,
assim como as sardinhas
e as febras, tudo bem regadinho com a «pinga»
da região. Doçaria variada
também não faltou, trazida
pelos participantes.

Foi apresentado o programa
missionário que os Franciscanos estão a levar a cabo
em Moçambique, GuinéBissau, Timor e Cabo Verde, bem como a ajuda que
é prestada aos Projectos da
Ordem Franciscana espalhados pelo mundo. Apresentou-se ainda um filme
sobre o Trabalho dedicado de um grupo de leigos
médicos, desenvolvido em
Janeiro deste ano na Leprosaria de Cumura, na GuinéBissau.
O Procurador Nacional, Frei
Vítor Rafael, sublinhou em
seguida que, para todo este
trabalho missionário, antes de mais, é preciso ter um
coração cheio de amor a Deus e aos irmãos. Aquele que não se enche dessa graça dada pelo amor de
Deus não tem como pregar o Reino para os seus irmãos e irmãs. Ser missionário significa dar-se totalmente pelo Reino de Deus.

Esta preparação interior é indispensável, porque, se o
missionário não se encontrou com Deus, se não tem a riqueza de Deus no seu coração, não tem nada para dar
aos outros. Essa profundidade interior, essa vida espiritual
profunda é um dom do Espírito Santo, é uma graça que os
missionários devem pedir para irem anunciar o Evangelho

Após o almoço, pelas
15.30 h, veio a parte recreativa, tendo ficado bastante gente para apreciar
a actuação do Rancho
Folclórico dos Soutos da
Caranguejeira (Leiria). No
intervalo, foram sorteados
vários objectos provenientes de África, referentes às
rifas que antecipadamente
tinham sido vendidas. Tudo terminou pelas 17.00 horas.
Resta-nos agradecer a todos os participantes e aos que
colaboraram mais directamente na organização deste «Dia
Missionário». Paz e Bem!
M.F.

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
25 a 29 de Agosto 2011

Como já é habitual, a União Missionária Franciscana vai realizar no Santuário de Fátima o seu Retiro Anual. Este
ano é na Casa de Retiros de Nossa
Senhora das Dores (do lado da Capelinha das Aparições).
Terá início no dia 25 de Agosto, à
tarde (chegada pelas 17 horas, para

distribuição dos quartos), e termina
com o almoço do dia 29, segunda-feira, englobando 4 diárias.
A finalidade deste encontro é proporcionar aos participantes 4 dias de Retiro espiritual junto de Nossa Senhora.
Por isso aproveitamos nos momentos
fortes do Programa do Santuário.

ECO DAS FESTAS DAS MISSÕES...

Inscrição:
ZELADORES : 10,00 Euros –
NÃO ZELADORES : 15,00 Euros
ALOJAMENTO COMPLETO POR PESSOA:
QUARTO INDIVIDUAL :124,00 Euros
QUARTO DUPLO : 114,00 Euros
Contacto: Procuradoria Nacional das Missões Franciscanas
Rua dos Mártires, 1 – Apart. 1021
2401-801 LEIRIA (Tel.: 244 839 904/6)

TODOS EVANGELIZADOS, TODOS ...

BOAS MANEIRAS...

“Mais vale padecer por fazer o
bem … do que fazer o mal” (1
Pedro 3, 15-18). Fazer o bem!
Ser testemunha da Paz e do
Bem do Senhor no mundo...

Breve
comentário
aos
nº12-15 da Carta Pastoral
«Como eu vos fiz, fazei vós
também». Para um rosto
missionário da Igreja em
Portugal....

Um proprietário precisava de
um empregado e chegaramlhe às mãos uma série de candidatos com cartas de recomendação ...
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Viagem Missionária
a Moçambique

EDITORIAL
Em pleno verão, altura em que muitos Leigos
se preparam para partir em missão, queremos
ficar em sintonia com todos os que vão dar
parte da sua vida nas missões ad gentes, sobretudo e com muito carinho temos presente
os leigos franciscanos que este mês seguem
para Moçambique.
De facto, a missão é de todos nós e a todos é
pedido que trabalhemos para a missão espiritual da Igreja. Movidos pelo ardor missionário,
eles partem em todas as direcções e regiões
do mundo. São chamados para serem enviados. São missionários por chamamento – vocação.
No trabalho missionário franciscano o lema
é receber, partilhar e restituir a Deus, onde o
amor é o início, o meio e o fim de toda a actividade. Neste mundo, por vezes tão “difícil” para
escutar a palavra de Deus, perguntamos qual
o futuro das missões franciscanas. Não temos
outra expectativa que não seja uma resposta
generosa de todos os leigos missionários: escutar a palavra de Deus, ousar viver e devolver
a Deus o fruto do trabalho.
Nos grandes horizontes da missão, são apresentados novos caminhos para todos os missionários. No mundo ocidental aparecem já
necessidades de missionação ad gentes. A Europa apresenta um índice cada vez maior de
pessoas que não são baptizadas e até pedem
para anular o seu baptismo. São necessários
missionários nas grandes metrópoles e nos
territórios empobrecidos. A missão tem que
ser uma realidade entre os marginalizados, refugiados e migrantes.
A “Missão do Redentor”, do agora Beato João
Paulo II, dizia: «hoje a imagem da missão ad
gentes está talvez a mudar: lugares privilegiados deveriam ser as grandes cidades, onde
surgem novos costumes e modelos de vida,
novas formas de cultura e comunicação que
depois influem na população» (MR, 37).

A 7 de Abril do corrente ano, o Procurador
Nacional para as Missões, Padre Vítor Rafael,
acompanhado de um leigo, deu início a mais
uma viagem missionária àquele país africano,
tendo chegado a Maputo cerca das 5 horas e
30 minutos da manhã do dia seguinte, estando
à sua espera um irmão franciscano, Frei Calisto, que os levou até à comunidade de Santo
António da Polana, onde, como não podia deixar de ser, a hospitalidade franciscana tudo
fez para que se sentissem em casa. À noite,
durante a eucaristia, o Superior, Frei Pedro,
deu as boas vindas e apresentou-os a toda a
comunidade.
No dia seguinte, logo pela manhã, partida para o
Chimoio, antiga Vila Pery, onde foram recebidos no
aeroporto pelo Frei Ilídio, Superior do Seminário de
Santo António do Chimoio, pela Secretária do Senhor Bispo, que, em nome do Sr. D. Francisco Silopa, apresentou as boas vindas e convidou a visitar
o Centro de Espiritualidade de Marera, onde foram
recebidos, nessa tarde, pelo Senhor Bispo.
Durante os dias que permaneceram no Chimoio, o
Procurador visitou o Lar de São Gabriel da Esperança, Instituição que tem apoiado, tendo o leigo
que o acompanhava assumido o compromisso de
arranjar padrinhos para aquelas crianças e jovens
órfãs.
Foram ainda efectuadas visitas ao Jardim-de-infância “Os Patinhos”, a algumas comunidades locais,
nomeadamente a de São Mateus, onde celebram
a fé em condições inimagináveis, estando neste
momento a iniciar a construção de uma pequena
capela. O Padre Vítor presidiu às celebrações na
Sé, no Bairro Cinco, tendo percorrido algumas ruas
daquele bairro em procissão solene de Domingo de
Ramos, e ainda no Seminário que tão bem os acolheu, fazendo uma vez mais jus à generosidade e
fraternidade Franciscana.
Durante esta viagem, foi também feita uma visita à
missão de Jécua, que foi inicialmente dos Franciscanos, à escola de Manica, também fundada pelos Franciscanos e romagem ao cemitério, onde estão sepultados três confrades. Tempo ainda para contactar as
Irmãs Salvatorianas, em Messica, que estão a iniciar
a construção de um orfanato para crianças vítimas de
sida e um Centro de Medicinas Alternativas. Nesta localidade, cerca de 3000 crianças são órfãs de sida,

Cientes desta tarefa, seguimos com entusiasmo e desejamos aos Leigos que partem este
mês de Julho muitos sucessos para a Igreja
Missionária. De facto, a missão por excelência
e que dinamiza toda a actividade é a missão
ad gentes, no seu sentido de partir, na sua reciprocidade de dar e receber, de ir e voltar.
Paz e Bem.
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Na cidade da Beira, o Frei Lucas recebeu-nos e partilhou o trabalho missionário que se leva a cabo na
Paróquia da Catedral.
O Frei Vítor levou para os Missionários Franciscanos
3 000, 00 Euros de Intenções de Missa. Outras ofertas, consignadas ao Seminário de Santo António do
Chimoio, Lar de São Gabriel e Irmãs Salvatorianas
de Messica, foram entregues aos responsáveis das
missões.
Em suma, foram doze dias intensos, de contacto diário
com gente que sofre e irmãos e irmãs que tudo fazem,
às vezes com o mínimo, para aliviar esse sofrimento e
anunciar a Boa Nova.
A União Missionária Franciscana, na esteira do Pai
Francisco, nunca ficou indiferente ao sofrimento e procura estar atenta a todos os que trabalham para esta
causa.
Por vezes, alguns dias junto destas pessoas é alento
para mais um ano de trabalho…razão profunda para a
concretização de mais uma viagem missionária, onde
o Procurador tem perfeita consciência do muito que
recebe.

Faleceu, no dia 19 de Maio de 2011,
o franciscano Manuel Torres Monteiro Branco, sacerdote. Tinha 83 anos
de idade, 64 de Profissão Religiosa
e 57 de Sacerdócio. Foi a sepultar,
no dia seguinte, em Santa Cristina
do Couto (Santo Tirso) após missa
de corpo presente na Igreja do Carmo, de onde foi Reitor, e exéquias
fúnebres na igreja paroquial.

Membro da

Apartado 1021

Frei Vitor, Frei Calisto e o leigo Carlos

numa população de 8 000 pessoas. Mais um projecto
a que a União Missionária Franciscana não pode deixar de estar atenta, colaborando na medida do que lhe
é possível.
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Presente numeroso
grupo de franciscanos, religiosos e religiosas, familiares e
amigos, que recordaram o dom da vida
entregue ao serviço
dos irmãos. Frei Vítor
Melícias, Provincial
da Ordem dos Frades Menores em Portugal, testemunhou
o meritório trabalho
deste Irmão, nomeadamente ao serviço das Missões, e o
seu distinto trabalho
pastoral, mormente
enquanto Reitor da
igreja e hospital da
Ordem do Carmo, na
cidade do Porto.

M.F.
Resumo Biográfico
Nasceu em São Tiago da Carreira, Santo
Tirso, a 22 de Agosto
1927, filho de António
Monteiro Branco e de
Olinda Monteiro Torres. Tomou hábito a 07
de Setembro de 1946
e fez a sua primeira
profissão na Ordem
Franciscana a 08 de
Setembro do ano seguinte. Professou de
votos perpétuos a 01
de Novembro de 1950
e foi ordenado sacerdote a 25 de Julho
de1953.
Terminado o ano de
estágio pastoral, embarcou para o Funchal, Madeira. Três
anos depois, regressou ao Continente
onde, no Convento de
São Francisco de Lamego, continuou a sua
missão de pregador
da Palavra de Deus.
Entre 1958 e 1960 foi
prefeito e professor no
Colégio de Montariol,
em Braga. Daí seguiu
para o Convento de

São Francisco de Leiria. Retomou o seu
trabalho de evangelização na Madeira em
1963, agora como Superior da Fraternidade,
professor de Religião
e Moral, e assistente
da Ordem Franciscana Secular e de outros
movimentos eclesiais.
Em 1972 foi para Faro.
Um ano volvido é enviado para o convento
de Nossa Senhora dos
Anjos, no Porto, onde,
até 1987, desenvolve
particular trabalho missionário na qualidade
de redactor e director
do mensário «Missões
Franciscanas» e do
«Almanaque de Santo
António» e Procurador
da União Missionária
Franciscana. Em Outubro de 1989, o Bispo do
Porto nomeou-o Reitor
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no
Porto, e Capelão do
Hospital. Publicou várias obras, das quais
se destaca «O céu,
aqui e agora» (2010).
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HARMONIA MATRIMONIAL

Ernesto amava a sua esposa, mas aquela situação pareceu-lhe tanto mais grave
quando era certo que Júlia exercia a sua
autocracia com a mais extrema doçura de
palavras e maneiras e com ares de vitima
resignada para que o marido, mesmo não
estando disposto a ceder, acabasse por
abdicar das suas preferências para não
desgostar a esposa. Entrou então num profundo monólogo:
– Bem, não há dúvida que a minha dilecta
Julinha manifesta um espírito de contradição em todas as circunstância da nossa
comum existência e parece-me que hão-de
nascer conflitos, mais cedo ou mais tarde.

a educa ç ão dos jovens mission á rios com :

A educação é a base da formação de um país,

«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o es-

de uma comunidade. Só com uma boa formação

pírito com que se dá. Para isso torna-se necessário

de base religiosa teremos hipóteses de observar

rever o próprio estilo de vida: as missões não solici-

o crescimento de comunidades cristãs. Está nas

tam apenas uma ajuda, mas uma partilha do anúncio

nossas mãos apoiar e fazer com que se desen-

e da caridade para os pobres. Tudo o que recebe-

volvam as vocações missionárias que vão sur-

mos de Deus - tanto a vida como os bens materiais

gindo nos países de missão franciscana.

- não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.

«É o Espírito que impele a anunciar as grandes

Que a generosidade no dar seja sempre iluminada

obras de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho,

e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá

não tenho de que me gloriar, pois que me foi impos-

mais alegria em dar do que em receber»

ta esta obrigação: Ai de mim se não evangelizar!
(1 Cor 9, 16). Em nome de toda a Igreja, sinto o

(Redemptoris Missio).

dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo»
(Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância pe-

CORTAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA

cuniária para ajudar as despesas com a formação

CONVENTO DE SÃO FRANCISCO

das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atin-

RUA DOS MÁRTIRES, 1

gir a importância de 250,00 €, oferecida de uma só

APARTADO 1021

vez ou em várias prestações. Uma Bolsa pode ser
oferecida por uma ou várias pessoas.

2401-801 LEIRIA

(Nº Contribuinte: ….......................................................)

BOLSAS DE ESTUDO 2010/2011

� Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC

Livraria Editorial Franciscana
Rua de Cedofeita, 350 - 4050 123 Porto
Tel./Fax. 222 052 148
livrariafranciscana@gmail.com

D esejo apoiar

Frei José Dias de Lima, OFM

� Faço transferência bancária para: NIB: 0007.0018.00256060005.86

Francisco de Assis foi o renovador
da Igreja do seu tempo. A sua simplicidade, a sua humildade, a sua
fé e o seu amor a Cristo, a sua
bondade para com todas criaturas
fez dele um modelo para os cristãos de todos os tempos. Ao longo
dos séculos, muitos homens e mulheres se sentiram motivados pelo
seu exemplo. Nesta obra apresentamos as catequeses de Bento
XVI sobre alguns das figuras mais
importantes dos primeiros séculos
franciscanos: S. Francisco, Santo
António de Lisboa, S. Boaventura,
Beato Duns Escoto, Santa Clara
de Assis, Santa Ângela de Folinho,
Santa Isabel da Hungria, Santa Verónica Juliani, Santa Catarina
de Bolonha e Santa Catarina de Génova.

E, desta forma, Ernesto, agradando à esposa em tudo, ficava duplamente satisfeito.
A sua vontade era feita e a mulher, julgando

� Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana

FIGURAS FRANCISCANAS
Autor: Bento XVI

Quando ia a uma festa colocava dois fatos em cima da cama e vestia o que não
queria levar. A mulher dizia logo que tirasse
aquele e vestisse o outro, que era mais elegante. Quando iam a um restaurante e não
lhe apetecia carne, pedia prato de peixe e
a mulher logo retrucava:
– Ernestinho, não te importas de me acompanhar antes num prato de carne?

Caros leitores do JMF, é verdade: contanto
que se seja feliz e se mantenha a harmonia
matrimonial, não importa se o outro cresce
diante de mim, contanto que o seu crescimento o torne feliz ao meu lado, mesmo
que tenha de abater o meu orgulho, a minha vaidade ou a minha presunção. E a estratégia de quem ama até consegue fazer o
milagre do amor, ou seja, de serem os dois
plenamente felizes, como o Ernesto o é
com a sua Júlia, mesmo na contrariedade.
Por isso, e em mês de muitos casamentos
como é o mês de Julho, mais do que casar
para ser feliz, importa casar para fazer feliz
a pessoa que se ama e com quem se compromete toda a vida.

� Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana

EDITORIAL
FRANCISCANA

E, de tanto ruminar e pensar, teve uma
ideia que fez questão de pôr em prática. E
foi muito simples. Quando expressava um
desejo, manifestava um desejo contrário
ao que queria, para que a mulher, ao contrariá-lo, se inclinasse para o que ele desejava realmente, e assim ficavam os dois
agradados. Assim, quando havia um concerto e não queria ir dizia à mulher:
– Júlia, e se fôssemos ao concerto?
– Ernesto, hoje não é melhor ficarmos em
casa a descansar? Não me apetece querido!

que o contrariava, ficava satisfeita por conseguir levar a água ao seu moinho, sem se
aperceber que, afinal, o marido é que estava levando a água ao moinho dele. Esta é a
estratégia de quem ama verdadeiramente
e procura soluções para que a harmonia
conjugal se mantenha com os anos, apesar
de se pensar diferente. Ernesto conseguiu
harmonizar a sua vida como notas bem
encaixadas e harmoniosamente sonantes
nas cordas do violino. É certo que algumas pessoas lhe diziam que não tinha jeito
nenhum fazer sempre a vontade à mulher
e que tal era um sinal de fraqueza. E ele,
respondendo sem revelar o seu segredo,
dizia:.
– Digam o que disserem da minha fraqueza, que importa, desde que seja feliz?!

� Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de …...…....., ......... €

Nos primeiros meses de matrimónio, que
maravilha! Tudo ia muito bem. Ernesto não
se incomodava com as objecções da esposa, que até lhe pareciam encantadoras,

Pois bem, ele notara as qualidades muito
reais e muito sérias da sua esposa, nisso
não foi defraudado, mas aquela contumácia de espírito cristalizada de contradizer a
todos acabou por vir ao de cima
e sobrepor-se a tudo o resto,
numa desafinação acórdica que
comprometia a harmonia sonhada. Era o único defeito dela, mas
um defeito que, como água mole
em pedra dura, teimava em inclinar a rapariga a querer sempre
o contrário do que queria o seu
marido. Tantas foram as objecções até que surgiu o inevitável,
e foi a propósito de uma gravata.
Ernesto pôs uma azul e Júlia disse-lhe para pôr antes a preta. No
dia seguinte ele, para agradar à
mulher, colocou a preta, mas ela
disse que era de mau gosto e melhor era a azul.
– Ai sim?! – disse Ernesto para os seus
botões. – Terá acaso a minha rica esposa
a pretensão de me sujeitar ao seu capricho, quando eu pretendo que ela se sujeite
à minha vontade? Onde iria parar a minha
perfeita harmonia?

Mas, se impusesse a
minha autoridade de
marido que decide e
manda e pronto, seria
um bárbaro perante
a doçura e a forma
delicada com que me
contraria. Se não ceder em nenhuma ocasião, estarei a entrar
numa guerra e adeus
harmonia matrimonial.
Ora, antes quero ver
a minha mulher vestida com as suas saias
do que com as minhas
calças. Além disso, no
primeiro caso, estaria Júlia descontente,
no segundo caso, estaria descontente eu
por não a contentar. Divórcio nem pensar,
amo-a muito e sou de assumir as minhas
responsabilidades no que respeita aos
compromissos feitos diante do altar de
Deus. Corrigi-la não tem como! Mas que é
humilhante e penoso para um músico, que
passa o tempo a estudar harmonia, não saber aplicá-la em sua casa, lá isso é! Como
te vais sair desta, ó Ernesto?

� Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)

– Madame, venho pedir a mão da sua filha. As qualidades que lhe descobri e o seu
gosto pelos acordes do violino estou certo
que me proporcionarão um casamento tão
harmonioso como a harmonia das músicas
que componho e executo!
– Ó Homem, de certeza que conhece a minha filha para casar com ela? É verdade
que tem boas qualidades e é bem-mandada, mas também tem o espírito de contradição no corpo, ao branco chama preto e ao
preto chama branco!
– Conheço-me a mim mesmo e ela, tal
como os meus alunos, conhece muito bem
que sou um autoritário dos diabos e que resolverei bem esse problemazito!
– Fique lá com ela, mas depois não diga
que lhe escondi a verdade!

um encanto próprio da lua-de-mel que irradia uma luz interior que torna belo o que,
por lógica, seria intolerável. Mas, chega o
momento em que cada um dos esposos
começa a julgar o seu consorte pela realidade dos factos e não já através do prisma
de um afecto novo e, sem cessar de amar,
ama-se com mais clarividência, com mais
calma, mais com a razão do que com o coração. A fantasia do idílico dá lugar à realidade da responsabilidade e, a lua-de-mel,
se não se tomam cuidados, pode tornar-se
lua de fel.

� Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €)

Ernesto era um jovem professor de
música no Conservatório, no qual fora
um distinto aluno. Ensinava violino e
harpa, instrumentos nos quais se tornara especialista. Uma aluna, Júlia de
nome, na casa dos seus vinte e dois
anos, apaixonara-se por ele e Ernesto
sintonizou, numa mesma harmonia,
com o coração daquela jovem aluna
que era mais nova que ele oito anos.
Aquele jovem músico, vendo naquela
aluna as qualidades da mulher ideal,
formosa, bom carácter, educada e, sobretudo, com veia musical, depois de
algumas semanas de namoro, decidiu
pedir à sua mãe a mão daquela donzela, como nos bons tempos de outrora.
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CONVENTO DE VARATOJO
Festa Missionária

Era bem visível o sentimento de alegria
espelhado no rosto do grande número de pessoas que, ao findar o dia 29
de Maio, deixavam o Salão de Festas
da Associação de Santo António, na localidade de Varatojo, dizendo: “Valeu a
pena”! Era o coroar, com chave de oiro,
da grande Jornada Missionária, iniciada
de manhã, na igreja do Convento, com
a celebração da Eucaristia e que acabara de terminar com a encenação de
“O Nazareno”, interpretação magistral
pelo Grupo de Teatro da Paróquia de
Peniche.
Vindas de perto ou de longe (e algumas
até de bem longe), as pessoas que haviam reservado este dia para participar
na “sua” festa missionária, às 10.30 horas
estavam presentes na igreja conventual,
local para a celebração da Eucaristia, iniciada a essa hora. Presidiu o responsável
principal da “União Missionária Franciscana” em Portugal, Frei Vítor Rafael, que
a seu lado tinha o responsável do referido movimento missionário na região do
Oeste, Fr. Marques de Castro, e o recentemente ordenado diácono, Fr. Nicolás
Hipólito.
Na reflexão após as leituras, foi preocupação do presidente da assembleia abordar
várias vertentes da dinâmica missionária na
Igreja a nível universal e na Ordem Franciscana em particular. E as leituras acabadas
de proclamar vinham mesmo a propósito,
com o exemplo de Filipe, a evangelizar
terras da Samaria, trabalho que seria corroborado posteriormente pela acção dos
apóstolos Pedro e João. E não poderia ser
esquecido o trabalho realizado por tantos
filhos de S. Francisco, ao longo de oito séculos de história, assim como a magnífica
colaboração, espiritual e material, que eles
recebem de tanta gente humilde e anónima
através da União Missionária Franciscana,
que no próximo ano vai começar a preparar
as celebrações dos 90 anos de presença
em Portugal.
Fruto desta actividade missionária no
mundo estava ali, naquela mesma Eucaristia, concretizado nas pessoas de
8 irmãos Noviços - 1 de nacionalidade portuguesa, 4 de Moçambique e 3
de Timor Leste -, também eles a colaborar activamente nesta celebração
litúrgica, quer fazendo as leituras quer
nos cânticos, alguns deles com “sabor
africano”…

Grupo de participantes na festa missionária

De tarde, como já ficou dito inicialmente, no Salão de Festas da Associação
de Santo António, todos os olhares se
fixaram no palco, onde acontecia a encenação de “O Nazareno”, com música
de Frei Hermano da Câmara e interpretação do Grupo de Teatro da Paróquia
de Peniche. E as cenas, em coreografia
magnífica, iam passado diante de nossos
olhos. Desde o nascimento em Belém,
passando pelos três anos de actividade
de vida pública, e as cenas dolorosas da
Paixão e crucifixão, enterro e sepultura
– tudo prendia a atenção dos presentes.
E chegou o momento da Ressurreição,
em que a Vida vence a morte, para que a
humanidade tenha mais vida!
Durante todo o espectáculo houve empatia entre o que se desenrolava no
palco e a assembleia. Momentos houve
em que a emoção era grande e não pou-

cos não deixaram de se comover. Neste
momento, em vésperas de eleições, em
que nos “comícios políticos” (e não só!)
os homens se “agridem” uns aos outros,
este foi um encontro diferente, em que
se rezou, em que se procurou promover
a paz. E tudo terminou nesta comunhão
de sentimentos de paz e amor, quando
o Grupo, presente no palco, iniciou a recitação do Pai Nosso. E todos, de mãos
dadas, juntamente com a assembleia,
prosseguiram a oração ensinada por
Jesus, pedindo ao Príncipe da Paz para
que a mesma desça aos corações dos
homens, onde tantas vezes se encontra
instalado o ódio.

SORTEIO MISSIONÁRIO

Parabéns, Jovens de Peniche! Continuai!
Que a mensagem do Ressuscitado esteja
sempre presente na vossa vida para a poderdes transmitir aos outros. Também isto
é Missão!

Os respectivos prémios podem ser reclamados no Convento de Varatojo mediante
a apresentação da respectiva senha.

Por ocasião da “Festa das Missões Franciscanas” realizada no Convento de
Varatojo, no passado dia 29 de Maio,
procedeu-se à extracção do “Sorteio Missionário”, sendo contemplados os seguintes números:
3587 – 5992 – 1135 – 6027 – 3830 – 3764
– 4810 – 5959 – 6141 – 0135
Além destes, foram contemplados com
“prémios de consolação” todos os números
cuja terminação seja: 587 – 992 – 135 –
027 – 830 – 764 – 810 – 959 – 141 e 135

Frei Marques de Castro

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

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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E C O S D A F E S TA D A S M I S S Õ E S
E M VA R AT O J O
Em missão fazer o bem com esperança

“Mais vale padecer por fazer o bem … do que fazer
o mal” (1 Pedro 3, 15-18). Fazer o bem! Ser testemunha da Paz e do Bem do Senhor no mundo.
Sermos nós também como Cristo – Filho de Deus,
enviado pelo Pai - missionários na construção de
um mundo mais justo, livre e fraterno. Missão que
Francisco de Assis viveu e deixou aos seus frades
e seguidores como propósito de vida: testemunhar
em palavras e com obras o Amor do Pai.
Foi neste ideal que a Procuradoria de Varatojo da União
Missionária Franciscana se (re)uniu em festa no passado
dia 29 de Maio, no Convento de Varatojo, com amigos,
benfeitores, zeladores e todos os que, de uma forma ou
de outra, colaboram neste ideal missionário. Ideal bem
concreto, como dizia o Frei Victor Rafael, Procurador Nacional da U.M.F., na Eucaristia a que presidiu nesta Festa:
a UMF não é uma ideia abstracta, mas sim uma realidade
concreta de trabalho, acção e empenho de todos, independentemente da função, pois na acção missionária todo
o trabalho é preciso. Fazer o bem é entrega gratuita, cada
um com os seus dons, qualidades e defeitos, com erros e
fracassos, mas sempre com passos de esperança!
Colaborar com o projecto missionário franciscano é ser
portador da esperança; é revitalizar a vida no Evangelho e, através de nós, a vida dos outros. Enviados aos

“claustros do mundo”, quem encontra
Cristo não o pode reter para si. É impelido a algo novo, num novo horizonte,
transformado e disposto a transformar o
mundo! Tarefa nem sempre fácil e nem
sempre realizável. Mas o Senhor nunca
fez publicidade enganosa nem falsas
promessas, ou deu falsas esperanças.
Avisou que caminhar, amar e servir
como Ele implica muitas vezes depararse com dificuldades, incompreensões,
obstáculos, portas fechadas e, como
muitos ao longo da história, o martírio.
Porque a vida de Jesus Cristo é um
modelo bem consistente da realidade
missionária - a convite do animador da
Procuradoria de Varatojo, Frei Marques
Castro -, o Grupo de Teatro “O Nazareno” da Paróquia de Peniche apresentou, durante a tarde,
uma encenação da vida de Cristo, recorrendo a jogos de
luz e músicas, com imagens cénicas a que ninguém ficou
indiferente. O Senhor é de facto modelo de missão!
Ser missionário não é brincar aos pobrezinhos. Implica
trabalho, entrega, dedicação, disponibilidade… Como as
coisas não aparecem do nada, foram sorteados alguns

prémios e leiloadas algumas ofertas, para ir suportando
eventuais despesas decorrentes deste trabalho que é
sério e real. Fazer o bem numa perspectiva missionária
franciscana é, com a própria vida, “transformar o mundo
num lugar mais mundo e menos imundo”!
Paz e Bem!
Carlos Morais

Moçambique…em missão…
Voltar a Moçambique, país que tive de
deixar há cerca de 35 anos, e em Missão foi uma experiência de extrema
profundidade que me recentrou no essencial da minha existência, ou seja
em Deus.

catada… no profundo do silêncio do meu
coração. Não derramei lágrimas de compaixão, mas fiz sim o “mea culpa, tão grande culpa” por viver de tantos acessórios e
absolutizar o que não deve nem pode ser a
substância da vida.

Sentir o cheiro da terra, o vento quente que
nos sussurra segredos indizíveis mas sobretudo contactar aquele povo que sofre verdadeiramente e que do fundo da sua pobreza
consegue ser generoso, é nascer para uma
nova dimensão do mundo, é nascer verdadeiramente!

Fazer esta viagem foi como entrar num
retiro espiritual e esvaziar-me de tudo
o que me tem impedido de O ver, de O
ouvir e de O sentir em mim e nos outros. Olhar para aquela gente e para as
crianças e constatar que do quase nada
reinventam formas de estar bem com a
vida…apesar da dor…da fome…apesar
de tudo, a Fé num Deus que sabem que
não lhes falta.

Cada rosto…cada gesto….nos fala de Deus,
um Pai que nos interpela a sermos irmãos
dos mais necessitados e na fraternidade sermos identificados como seus filhos amados.
Neles percebi que a escuta atenta da nossa
existência e de tudo o que nela ocorre é, de
facto, uma verdadeira escola de vida. E esta
é para amarmos, amarmos sempre cada vez
mais, em tudo e todos… no trabalho…no lazer…no dar e, inevitavelmente, no receber.
Em actividade quase constante, estar em
Moçambique foi permanecer em oração re-

U M A
Os missionários e missionárias,
catequistas e animadores das
comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, GuinéBissau e outras paragens gostam
de receber o nosso Mensário.
Com um grande esforço o vamos
enviando como oferta, com o objectivo de chegar às comunidades
mais distantes que os missionários visitam, em alguns casos de
longe em longe! Recordamos

O caminho que me falta percorrer!... Mas,
como alguém dizia, “ninguém evolui em
linha recta” e uma coisa ficou desta viagem que fiz: a minha atitude perante a
vida mudou; se calhar não o necessário,
mas que mudou, isso não tenho qualquer
dúvida.
Dr. Magalhães de Carvalho

A S S I N A T U R A
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

PA R A A S M I S S Õ E S
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DINHEIRO: O VÍRUS DA POLÍTICA E DA ECONOMIA
É hábito dizer-se que
a moeda
tem
três
funções:
intermediária de
trocas, padrão de valores (instrumento
de medida)
Mário Carapinha
e reserva
de valor. Salvo erro, a sua função principal
devia ser: auxiliar do equilíbrio económico.
Em tempo de crise, de que ela muitas vezes é a causa, a moeda torna-se factor de
perturbação para a economia no seu conjunto. Onde está o respeito pela boa ordem
da vida social falseada pelo mau uso do dinheiro? Porque será que os poderes políticos se subordinam ao estado de injustiça e
crise, ao desregrar económico? A selecção
do crédito favorece certos grupos sociais
ou certas profissões, aumentando os seus
rendimentos, em detrimento do de outros,
o que contradiz a noção de que a moeda é

neutra. A acção das autoridades tem uma
forte responsabilidade, desta e de outras
injustiças deste desumano procedimento,
devendo aplicá-lo o mais correctamente
contra os especuladores das maléficas consequências do mau uso do dinheiro. Muitos
corações deixam-se impregnar e infeccionar pelo vírus do dinheiro, mesmo sabendo
que, por culpa deste, tudo é desordem e
sofrimento, e tornam-se uns egoístas, ambiciosos e sôfregos pela sua posse. Para
muitos é tal a sua afeição ao deus dinheiro,
que crêem que ele é o melhor bálsamo sobre as queimaduras da alma.
É preciso uma política monetária bem
pensada, com uma modificação condigna
na distribuição dos rendimentos, evitando-se que tal ou tal sector seja favorecido, em detrimento dos outros, aumentando o rendimento de uns e reduzindo o
de outros. Tudo isto contradiz a ideia de
que a moeda é neutra. Já que andamos
tão apegados aos bens materiais, se queremos o nosso bem, teremos de impor o
bom uso do dinheiro para alcançarmos a
herança eterna. Hoje a irmandade huma-

na está subordinada aos efeitos das oscilações do valor da moeda.
O vírus do dinheiro é um agente infeccioso
como os outros. Introduz-se como um parasita na mente de muitas pessoas, que os
suportam até à morte. Por isso, é imperioso
estudar a dinâmica da infecção virosa do
dinheiro. Quando se introduz em excesso
no bolso de um indivíduo, a sua ausência
no bolso de outros vai prejudicá-los. Para
compreender o papel nocivo do vírus dinheiro deve procurar saber-se como é que
o dinheiro entra no bolso dos ricaços. O papel nocivo que, em muitos casos, o dinheiro
causa a inúmeras pessoas, é a resultante
do egoísmo pelo mesmo. A epidemia salta
de pessoa para pessoa. Importa que o remédio contra esta desumana contundência
seja aplicado o mais correctamente, contra
as maléficas consequências resultantes do
mau uso do dinheiro. Como se vencerá o
vírus do dinheiro? A vacina contra este vírus é a misericórdia, a compaixão, a bondade, a generosidade, o bem-querer uns aos
outros. Na vida humana, o que será mais
importante: o dinheiro ou a felicidade?

Vivemos sempre condicionados pelo nosso
poder de compra, o consumismo exacerbado, o desperdício. Se se quer livrar a nossa irmandade deste nocivo agente, há que
transformá-lo em testemunho de bem-fazer,
incutindo na mente de toda a gente a benfeitoria da solidariedade. Viemos ao mundo
para nos ajudarmos uns aos outros e não
para nos defraudarmos. Todos temos o direito
de comer o pão de cada dia. Tanto os pobres
como os ricos. Deus criou a terra para todos,
sem pobres nem ricos. Logo, cada um de nós
tem direito a beneficiar dos seus frutos que
devem ser comuns a todos. Terá de se estudar um novo paradigma de como resolver o
descontrolo dos mercados e da alta finança.
No dia em que os efeitos da solidariedade se
imponham entre a nossa irmandade, em que
a moeda seja utilizada apenas para cumprir
as suas funções, a crise em que nos debatemos será ultrapassada, anulados a cobiça, o
egoísmo, a inveja, o roubo, etc. A fé em Deus
vai-nos conduzir para os caminhos do bemfazer, impor a misericórdia, a compaixão, o
amor, apressar a chegada do novo ciclo da
vida do amor entre todos, sem ódios, pobreza, nem guerras.

Todos evangelizados, todos evangelizadores
Breve comentário aos nº12-15 da Carta Pastoral
«Como eu vos fiz, fazei vós também». Para um rosto
missionário da Igreja em Portugal.
Ao fazer este breve exercício de comentário, vem-me à
memória a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi escrita por Paulo VI no longínquo ano de 1975. Nessa altura, e lembrando o aniversário dos 10 anos do Concílio
Vaticano II, o Papa deixava no ar a seguinte questão:
“O que é feito da Igreja passados
dez anos após o final do Concílio?, [...]. Acha-se ela radicada no
meio do mundo e, não obstante
livre e independente para interpelar o mesmo mundo? Testemunha ela solidariedade para com
os homens e, ao mesmo tempo,
o absoluto de Deus? É ela hoje
mais ardorosa quanto à contemplação e à adoração, e mais zelosa quanto à acção missionária,
caritativa e libertadora? Acha-se
ela cada vez mais aplicada nos
esforços por procurar a recomposição da unidade plena entre os
cristãos, que torna mais eficaz o
testemunho comum, afim de que
o mundo creia? Todos somos
responsáveis das respostas que
se possam dar a estas interrogações.” (EN, 76).
Estamos praticamente a celebrar
os 50 anos do Concílio Vaticano II (em Dezembro deste ano,
mais precisamente no dia 25
de Dezembro, fará 50 anos que
o Papa João XXIII o convocou
pela Constituição Apostólica Humanae Salutis) e julgo que estas perguntas continuam a fazer
hoje todo o sentido, podendo ser um importante motivo
de reflexão e impulsão para a acção.
Não vou aqui dar uma resposta desenvolvida às mesmas, se bem que ela não possa deixar de ser dada ao
nível de cada cristão, de cada comunidade, de cada movimento ou associação, enfim, ao nível de toda a Igreja. O
meu objectivo é muito mais humilde, pelo que me limito a
apontar algumas ideias, à maneira de brevíssimas notas,
que possam ajudar a fazer essa reflexão.
A razão de ser da Igreja é a evangelização e esta realidade não é apenas algo que tem a ver com a dimensão
da acção, mas, pelo contrário, marca a Igreja na sua
mais profunda identidade. Ao falar em evangelização,

estamos pois perante uma realidade e dimensão que
não é simplesmente do âmbito do fazer. Não se trata
simplesmente de algo que a Igreja faz, ou mesmo de
algo que a Igreja não pode deixar de fazer. É muito
mais do que isso: se porventura a Igreja deixasse de
evangelizar, ela deixaria de ser Igreja. Verdadeiramente, como diz o texto que comentamos, “evangelizar
será a nossa maneira de ser porque é a nossa identidade mais profunda”.

Grupo de Timorenses em Fátima

A evangelização consiste no anúncio explícito da Boa
Nova de Jesus Cristo a todos os homens e ao homem todo. Não há, pois, nada que diga respeito ao
ser humano e à sua vida que possa ficar fora desta
dinâmica. Isto requer da parte da Igreja e de todos os
seus membros uma profunda atenção à situação concreta de vida de todos os nossos contemporâneos. A
evangelização exige aos evangelizadores uma dupla
fidelidade: a Jesus Cristo, pois é a sua Boa Nova que
deve ser anunciada; ao ser humano de cada tempo
histórico. O texto que comentamos diz isto de uma
maneira clara, socorrendo-se de palavras de Bento
XVI: “Sim! Somos chamados a servir a humanidade
do nosso tempo, confiando unicamente em Jesus, deixando-nos iluminar pela sua Palavra.

O anúncio explícito da Boa Nova de Jesus Cristo não consiste simplesmente na transmissão de uma doutrina e de
uma moral. Por mais importantes e necessárias que estas
sejam, o anúncio da Boa Nova, a evangelização, passa
obrigatoriamente por uma vida que é vivida ao ritmo e à
luz do Evangelho. Só cristãos e comunidades evangelizados podem ser verdadeiramente evangelizadores.
Deste anúncio explícito às mulheres e homens concretos
do nosso tempo brota, igualmente, uma dupla necessidade de conversão: ao Evangelho, ele é, como já foi dito, fonte, critério e
razão de ser da evangelização; e a partir daqui, por causa da encarnação, uma conversão ao ser humano, dando especial atenção
aos mais necessitados. Ele é - o ser humano,
cada ser humano - a razão última por que
Deus envia a sua Igreja. Como diz o texto
que tenho vindo a comentar, “a Igreja necessita de uma forte ‘comoção’ que a impeça de
se instalar na comodidade, na estagnação e
na indiferença, à margem do sofrimento dos
pobres[...]. Ir ao encontro do Senhor em cada
irmão terá de ser a nossa única ocupação e a
nossa única maneira de viver.
Esta maneira de ser e de viver, que anuncia um Evangelho que não é o meu, mas
é também para mim, e que não se destina
simplesmente a mim, mas pelo contrário
me implica para que ele possa chegar a todos quantos Deus quer e que são, como
sabemos, literalmente todos. Esta maneira de ser e de viver, dizia, não pode ficar
marcada pela nota da individualidade, tão
em moda nos nossos dias, exigindo, pelo
contrário, a experiência e o testemunho da
comunidade eclesial. Como diz o texto, citando a Evangelii Nuntiandi, “evangelizar
nunca é para ninguém um acto individual e
isolado, mas profundamente eclesial”.
Verdadeiramente todos os cristãos somos corresponsáveis por esta identidade e missão da Igreja.
Acreditamos verdadeiramente naquilo que anunciamos? Vivemos verdadeiramente aquilo em que acreditamos? Pregamos verdadeiramente aquilo que vivemos? Estas perguntas, também tiradas do nº 76 da
Evangelii Nuntiandi, que citei no início desta brevíssima reflexão, podem certamente ajudar-nos a adquirir esta consciência de que a identidade e experiência
cristãs exigem que cada cristão seja protagonista da
evangelização e com ela se comprometa.
Juan Ambrosio
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JMJ: Jornadas Missionárias da Juventude
Estou convencido de que a dimensão missionária
é a chave de leitura do fenómeno que representam as Jornadas Mundiais da Juventude. Elas não
são um grande “woodstock” católico mas uma
verdadeira experiência de anúncio de Jesus Cristo aos crentes e aos não crentes. Ninguém duvida da paixão missionária de João Paulo II – que
percorreu o globo de lés-a-lés e que levou como
mágoa as visitas impossíveis à Rússia e à China
– e a criação das JMJ foi mais um capítulo desse ardor que um dia o levou a escrever que «a
missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, está
ainda bem longe do seu pleno cumprimento. No
termo do segundo milénio, após a Sua vinda, uma
visão de conjunto da humanidade mostra que tal
missão está ainda no começo, e que devemos
empenhar-nos com todas as forças no seu serviço» (Redemptoris Missio, 1). Com todas as forças e
com toda a originalidade, e uma e outra – força e
originalidade – são apanágio da juventude. Identificados os elementos e os construtores de uma
tão grande obra – a Missão – como não dar-lhes
todo o fôlego possível?

A escolha de Madrid como cidade e Igreja anfitriã deste
magno evento não é casual, antes pelo contrário, é deveras
eloquente. Uma das metrópoles mais simbólicas e capital
de um país mergulhado numa onda de laicismo e de anticristianismo, torna-se autora e destinatária de cinco dias
intensos de evangelização para e com jovens de todo o
mundo e centro da Igreja, Roma transportada aí onde está
e estará o Papa. A Espanha é o primeiro país a organizar
pela segunda vez a JMJ (em 1989, foi em Santiago de
Compostela, curiosamente também com D. António Rouco
como arcebispo anfitrião; em 1985, em Roma, ainda não
foi bem uma Jornada como ocorreu depois novamente em
2000) e o único até hoje que assim recebe por três vezes a
visita de Bento XVI… O Papa espera que esta seja para a
Espanha – que tantos e tão grandes missionários e santos
deu à Igreja – e, através dela, para a Europa e para todo o
mundo, uma bela página da história do anúncio do Evangelho, que traga renovados frutos de fé e santidade.
A confirmar este objectivo missionário, temos o primeiro
parágrafo da Mensagem de Bento XVI para a XXVI Jornada Mundial da Juventude, onde podemos ler: «gostaria
que todos os jovens, quer os que partilham a nossa fé em
Jesus Cristo, quer todos os que hesitam, que estão na dú-

vida ou não crêem n’Ele, possam viver esta experiência,
que pode ser decisiva para a vida: a experiência do Senhor
Jesus ressuscitado e vivo e do seu amor por todos nós».
Creio, porém, não interpretar mal o sentir da Igreja sobre
as Jornadas se disser que elas não valem por si, nem pelos cinco dias de encontro, mas pelos antecedentes e pelas consequências. A caminhada feita e o trabalho desenvolvido até este momento pelas dioceses, congregações
e movimentos são os que tornam frutuosos os dias do Encontro em oração, convívio, testemunho e conversão. E o
esforço após as Jornadas de continuar a levar os jovens
a Jesus Cristo, de os envolver no anúncio e de os tornar
não apenas destinatários mas autores da pastoral juvenil
em Portugal, será isso a marcar o verdadeiro fruto das Jornadas. De 16 a 21 de Agosto, em Madrid, colocaremos a
cereja em cima do bolo e cortaremos a fita de uma nova
e contínua corrida no serviço e amor a Jesus e à Igreja.
O lema foi dado pelo Papa, recorrendo a Cl 2,7. E é tanto
uma realidade já viva desde o baptismo como um projecto:
«Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé».
P. Pablo Lima,
Director do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil
(DNPJ)

39.ª Semana Nacional de Migrações
Migrações
Uma só família Humana
Proc. 1300.3 N° 65
Revª Irmã
No contexto do tempo de Verão, em
que muitos dos nossos emigrantes
espalhados pelo mundo se deslocam a Portugal para um merecido
período de descanso e para visitar
a família e a terra natal, mais uma
vez a Igreja Portuguesa promove,
de 6 a 14 de Agosto, a Semana
Nacional de Migrações, a qual visa
sensibilizar a Igreja e a sociedade
para a realidade migratória e a problemática que lhe é inerente, particularmente neste tempo de crise,
assim como dar a conhecer o trabalho que a Igreja realiza em favor
dos migrantes na diáspora e dentro
do País.
A Semana, apesar de ser a nível nacional, é divulgada nas
Comunidades Portuguesas, não
só para levar ao conhecimento
da mesma mas, sobretudo, para
promover a participação dos
emigrantes que estarão presentes em Portugal durante esse

período. Apelamos à divulgação
da Semana nas Paróquias a fim
de promovermos uma participação massiva dos emigrantes na
Peregrinação anual do Migrante
e do Refugiado a Fátima a 12 e
13 de Agosto.
O tema da semana: “Uma só
Família Humana”, foi inspirado
na Mensagem do Santo Padre
para o Dia Mundial do Migrante
e do Refugiado, o qual é também
o lema da OCPM, presente, no
seu logotipo. Para divulgação
enviamos o cartaz e o desdobrável para serem distribuídos
pelas Comunidades da sua Ordem, Congregação ou Instituto.
Sugerimos a utilização das indicações litúrgicas, que se encontram no desdobrável, para o Dia
Nacional do Migrante, que este
ano se celebra a 14 de Agosto,
e fazemos o apelo para que se
dê especial relevo na Eucaristia
desse dia, aos emigrantes e imigrantes, convidando-os a uma
participação activa.
O dia 14 de Agosto é também o
dia da solidariedade com a Pastoral da Mobilidade Humana. Os
ofertórios das missas, como está

estipulado pela Conferência Episcopal Portuguesa, são para esta
finalidade. Fazemos o apelo para
que, na distribuição dos subsídios
da Semana, se promova a solidariedade dos cristãos para com
este sector da Pastoral que, cada
vez mais, é pertinente e central na
vida duma Igreja que se quer inserida no contexto e nos desafios do
nosso tempo.
Como nos anos anteriores, a comunidade que estará no centro da
intenção especial da Peregrinação
será a comunidade cabo-verdeana
residente em Portugal. Por isso,
convidamos D. Arlindo Gomes Furtado, Bispo da Diocese de Santiago
de Cabo Verde, para presidir à Peregrinação.
Desde já agradecemos o empenho
na divulgação da Semana Nacional
de Migrações de 2011.
Com cordiais saudações de comunhão e amizade
Moscavide, 20 de Maio de 2011
Fr. Francisco Sales Diniz, ofm
Director da OCPM

Peregrinação Anual do Migrante e Refugiado a Fátima
12 - 13 de Agosto de 2011

Programa:
Dia 12 de Agosto (Sexta-feira)
16.00h - Conferência de Imprensa de apresentação da Peregrinação, promovida pela
Comissão Episcopal da Mobilidade Humana em conjunto com o Santuário de Fátima,
com a presença do convidado deste ano, D. Arlindo Gomes Furtado, Bispo da Diocese de
Santiago de Cabo Verde.

Dia 13 de Agosto (Sábado)
00.00h - 02.00h - Adoração ao Santíssimo Sacramento, na Basílica 02.00h - 03.30h - Viasacra, no Recinto
03.30 - 04.30h - Celebração Mariana, na Capelinha das Aparições 04.30 - 05.30 - Eucaristia, na Basílica

18.30 - Acolhimento dos Peregrinos e saudação aos Migrantes na Capelinha das
Aparições.

05.30 - 07.00 - Adoração e canto de Laudes, na Basílica 09.15h - Recitação do Terço, na
Capelinha das Aparições

21.30 - Recitação do Terço, na Capelinha das Aparições, seguida de Procissão de velas
e Eucaristia, presidida por D. António Vitalino Dantas, Bispo de Beja e Presidente da Comissão Episcopal da Mobilidade Humana.

10.00h - Celebração da Eucaristia, presidida por D. Arlindo Gomes Furtado, incluindo-se
a oferta do trigo, a bênção dos doentes e a consagração, terminando com a Procissão
do Adeus.

Nota: Em cada ano uma comunidade específica de imigrantes ou as comunidades portuguesas de determinado país são colocadas como intenção especial da Peregrinação. Este
ano, queremos realçar a comunidade imigrante de Cabo Verde que tem uma forte presença em Portugal. Por isso, apelamos a uma participação massiva de todos os imigrantes
caboverdeanos na Peregrinação.
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BOAS MANEIRAS
Nesta reflexão, quero partilhar
com os caros leitores do JMF da
vantagem das boas maneiras no
trato com o nosso semelhante e na
correcta forma de agir que agrada
a Deus.

– Ricardo, eu sabia que
o melão que te ofereci
era muito bom mas, se
é assim tão bom, deixa-me ao menos essa
última talhada!

Um proprietário precisava de um empregado e chegaram-lhe às mãos uma série
de candidatos com cartas de recomendação e excelentes referências. Mas, estranhamente, o proprietário escolheu um
jovem que não trazia nem cartas de recomendação nem referência alguma. Perplexos, os que lhe tinham apresentado
alguns candidatos ouviram a explicação:
– Este jovem, antes de entrar, limpou cuidadosamente os sapatos no tapete de entrada mas os outros não; aguardou pela
sua vez na longa fila, com paciência e
não se precipitou a ultrapassar os outros,
que também esperavam, mas os outros
não; apanhou um livro que eu, propositadamente, deixei no chão e colocou-o em
cima da mesa, os outros não; deu lugar
a um senhor mais velho que acabara de
entrar, não se importando de perder o seu
lugar na fila, e os outros não; quando lhe
pedi que assinasse um documento, tinha
as mãos limpas e as unhas bem cortadas, mas os outros não; as suas roupas
não eram ricas, mas estava bem asseado e penteado com gosto, mas os outros
não. Que mais recomendações podia eu
pedir a um homem? Estas que eu vi com

Ricardo entregou-lha
sem dizer nada. Manuel então, ao comer
a última talhada, não
conseguiu
terminála porque era azeda,
amarga e intragável.
Perguntou, admirado,
ao amigo:
– Ricardo, como pudeste comer uma coisa
tão amarga?!
– Desculpa, Manuel,
mas receei que ficasses triste ao provar
melão tão amargo, que
me ofereceste com boa
intenção e convencido
que era bom. Preferi
sacrificar-me, a teres a
ideia de que me ofereceste algo, que afinal
não prestava, e ficasses sem jeito!

os meus próprios olhos são bem mais
valiosas que o elogio escrito de muitos
outros, no qual, quem sabe, não haverá
exagero, conveniência, oportunismo ou
ignorância!
Realmente, o proceder rectamente é que
nos credibiliza e nos torna dignos de receber o prémio que, neste caso foi a garantia de um trabalho, mas no caso da
lição do melão amargo, foi a garantia de
se ter a certeza de possuir um verdadeiro
amigo. Vejamos:
Manuel ofereceu ao seu amigo Ricardo
um melão. Ricardo cortou uma talhada e,
depois de comer, não disse que era boa
nem má. Comeu outra talhada, e mais outra e mais outra, até que ficara uma só.

Manuel abraçou o amigo e agradeceu a
sua delicadeza e as boas maneiras que
o levaram a preferir sacrificar-se, mesmo
dando a ideia de que estava sendo egoísta, do que contristar aquele que, com
tanta estima, lhe oferecera o presente.
A forma de dizer as coisas, a forma de
agir, a forma de proceder só pode ser verdadeiramente digna, pelas boas maneiras ou pela delicadeza, que colocamos
até na interpretação das situações que
se nos colocam diante do próximo ou que
alguém nos coloca, como na lenda árabe dos dentes caídos. Conta esta lenda,
muito conhecida, que um sultão sonhou
que tinha perdido todos os dentes. Mandou chamar um intérprete de sonhos que
lhe disse:
– Cada dente caído significa a perda de
um parente de vossa majestade!
O sultão não gostou e mandou açoitá-lo
com cem chicotadas. Mandou chamar
outro intérprete de sonhos que, depois
de ter ouvido o mesmo sonho do sultão
disse:
– Meu senhor, grande felicidade vos está
reservada. O sonho dos dentes caídos
significa que haveis de sobreviver a todos
os vossos parentes!
O sultão sorriu e recompensou aquele intérprete de sonhos com moedas de ouro.
Alguém, que presenciara a interpretação
dos dois homens, perguntou ao segundo:
– A interpretação que o senhor fez foi a

mesma do seu colega, mas ao passo que
ele levou cem açoites o senhor ganhou
uma recompensa em moedas de ouro!
Não entendi!
– Sabe – respondeu o intérprete – tudo depende da maneira de dizer as coisas, e podemos fazê-lo sem negar a verdade, mas
para que a notícia não se torne sinal negativo e sim forma diferente de encarar o que
não é bom com uma visão optimista.
Reparemos que, no caso da mulher adúltera, de que nos fala o Evangelho, Jesus
não negou o pecado da mulher para a
salvar da morte por apedrejamento, mas
procedeu de maneira que todos reconheceram que não eram melhores do que ela
e que, portanto, ninguém tinha o direito
nem autoridade moral para a julgar e condenar.
– Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra!
Sem entrar em conflitos nem em discussões teológicas sobre o pecado Jesus,
numa excepcional delicadeza no trato e
numa lição sublime de boas maneiras, tocou o coração de todos os que, em seu
próprio coração, já tinham condenado a
mulher. De facto, a maneira de proceder
do Mestre Divino, sem fechar àquela desgraçada as portas da salvação, mas sem
esconder também que ela realmente procedeu mal, fez ver à mulher adúltera e a
todos os pecadores de todos os tempos,
que o apelo que Ele fez era um apelo à
conversão e não um acto de condenação:
– Também eu não te condeno! Vai, mas
por favor, não peques mais!

Não tenhamos dúvida, um dos grandes
desafios da humanidade é aprender a
arte de comunicar-se mas através das
boas maneiras que se exigem a quem
quer proceder rectamente porque, diz
a Sagrada Escritura: “A quem procede
rectamente darei a salvação de Deus!”
Da comunicação traduzida nas boas maneiras depende, muitas vezes, a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra e a
alegria ou a tristeza. Que a verdade deve
ser dita em qualquer situação, não resta
dúvida, mas a forma como ela é comunicada é que tem provocado, em alguns
casos, grandes problemas. A verdade
sempre deve ser dita, não resta a menor
dúvida, mas a forma como ela é dita é
que faz a diferença, e essa diferença depende das boas maneiras no falar, como
sucedeu com o intérprete do sultão, ou
no proceder e no agir como no caso do
candidato àquele emprego ou no caso da
lição do melão amargo mas, sobretudo,
como Jesus Cristo que, perante a situação dramática das fraquezas do próximo,
usa a estratégia da misericórdia, porque
a estratégia da misericórdia é, em verdade, a estratégia das boas maneiras por
excelência. Não foi assim que Deus procedeu, ao pedir consentimento, autorização, licença a Maria, para que aceitasse
ser a Mãe do seu Filho Jesus? E não era
Maria uma simples criatura? E não era
Deus, o seu Criador? Mas Deus pediu
consentimento, naquela delicadeza divina, espelho das boas maneiras para toda
a humanidade.
Frei José Dias de Lima, OFM

Caros Leitores:
Saudações amigas de Paz e Bem!
Iniciámos no mês passado a Campanha de «Pão dos Pobres» para as missões 2011.
Quero já agradecer a generosa receptividade que está a ter junto dos benfeitores da União Missionária Franciscana e dos leitores deste Jornal.
Esperamos que, na medida das posses de cada um, os nossos leitores possam continuar a responder de forma positiva a este apelo. Vamos continuar a
trabalhar em prol das «Missões Franciscanas»! Rezo por todos vós e tenho presente as vossas intenções na celebração da Eucaristia.
No passado dia 13 de Junho celebrámos a festa de S. António, padroeiro universal da U.M.F. Rezámos no Convento de S. Francisco, aqui em Leiria, a Eucaristia pelos benfeitores das Missões Franciscanas.
E termino com a intenção missionária de Julho: «Para que as religiosas, que actuam em terras de missão, sejam testemunhas da alegria do Evangelho e
sinal vivo do amor de Cristo».

Frei Vítor Rafael, OFM

