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ENCONTRO DE ZELADORES E ASSOCIADOS DA UMF
PROCURADORIA DE VILA REAL

No dia 3 de Julho de 2011, realizou-se mais um encontro de
zeladores e associados da UMF
da Procuradoria de Vila Real, na
Igreja de S. Pedro. Estiveram
presentes, entre associados e
zeladores, mais de cinquenta
pessoas.
O encontro teve início às 14.30 com
a celebração da Eucaristia por todos
os zeladores e associados vivos e
defuntos da UMF desta Procuradoria
transmontana, presidida pelo novo
Procurador, padre Frei Diamantino
Maciel Rodrigues, coadjuvado pelo
padre Frei José Dias de Lima, Vice
Procurador Nacional. O celebrante,
na homilia, após referir a figura de
S. Tomé, como exemplo do missionário que parte da dúvida para crer,
sublinhou a importância do trabalho
dos zeladores e associados como
retaguarda decisiva para o trabalho
dos missionários franciscanos, concretamente com a sua oração e as
suas ofertas, referindo os sacrifícios
e perigos dos missionários em terras de missão, revelando que, ele
mesmo, também esteve preso, enquanto missionário, em terras de
Moçambique. Esta revelação do Padre frei
Diamantino Maciel emocionou os seus ouvintes.
Finda a eucaristia, e num momento de
formação para os participantes, Frei José
Dias de Lima falou do carácter missionário

exemplos de amor à causa missionária e sinais de esperança
e alento, no labor missionário
que a Igreja pede aos zeladores e associados da UMF.
Num terceiro momento, seguiuse a distribuição da imprensa
missionária pelas zeladoras e
a apresentação do resultado
da generosidade dos associados, do ano de 2010, por parte
de algumas zeladoras que ainda não tinham tido a oportunidade de o fazer.
Seguiu-se, por fim, um convívio, no qual todos partilharam da mesma mesa sobre a
qual estavam os alimentos e
bebidas que a generosidade
colectiva trouxe para este encontro.
Terminámos com uma oração
de acção de graças e votos de
um trabalho frutuoso a todos
os zeladores e associados da
UMF.
Grupo de zeladores participantes no encontro da UMF

do Papa João Paulo II e de Madre Clara do
Menino Jesus, fundadora da congregação
das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da
Imaculada Conceição, recentemente beatificados pelo papa Bento XVI, sublinhando o carácter missionário do primeiro, que
foi ao encontro de todos os povos, através

das suas inúmeras Viagens Apostólicas, e
o carácter missionário da mãe Clara junto
dos deserdados da sorte, doentes e marginalizados, ainda hoje vivo e actuante nas
irmãs da sua Fundação. Frei Lima terminou esta reflexão, incentivando os ouvintes
a tomarem estes dois novos beatos como

No dia seguinte, o Frei José
Lima foi ao encontro de outras zeladoras,
geograficamente mais afastadas, mas activas no seu trabalho missionário, por terras
de Vila Pouca de Aguiar, Chaves e Moimenta da Beira.

39ª Peregrinação Franciscana
“Espírito de Assis”: Juntos pela Paz!

Frei José Dias de Lima OFM
FAMÍLIA FRANCISCANA PORTUGUESA
XXXIX PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
01 E 02 DE OUTUBRO DE 2011

PROGRAMA-HORÁRIO
Dia 1 de Outubro
− 17:00 – Saudação a Nossa Senhora
− 18:00 – Missa na Igreja da Santíssima Trindade
− 21:30 – Terço na Capelinha e Procissão de velas
− 23:00 – 24:00 – Vigília de oração pela Paz na Basílica ou no Retiro de Santo Agostinho (Igreja da SSma
Trindade)
Dia 2 de Outubro
− 10:00 – Terço na Capelinha
− 11:00 – Missa no recinto do Santuário presidida pelo Sr. D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima

O PRECIOSO VALOR DA AMIZADE

PORTUGUESES EM PROJECTOS ...

Um amigo é dos bens mais
preciosos que a vida nos
pode conceder. Sem amigos é
impossível viver e, direi mesmo, sem amigos é impossível
crescer...

Em tempos de festivais e
viagens de lazer, jovens e
adultos preferem dedicar
as férias ao voluntariado. Mais de 1130 jovens e
adultos...
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Espírito de Assis
1986 - 2011

Juntos pela Paz

NOVO MOSTEIRO DE CLARISSAS...
No dia 2 de Julho de 2011
foi inaugurado o novo mosteiro de Santa Clara, na vila
fronteiriça da Namaacha,
em Moçambique...
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«Projecto Europa»

EDITORIAL
Neste tempo de férias, aproveitamos para descansar
dos trabalhos missionários levados a cabo durante
mais um ano de actividades. Tempo ainda oportuno
para descansar o corpo e relaxar a mente ou dandolhe a possibilidade de crescer mais intensamente na
relação com Deus. Dizia Bento XVI que o «bom cristão sabe que as férias são um tempo oportuno para
distender o físico e também para alimentar o espírito
através de espaços mais amplos de oração e de meditação, para crescer na relação pessoal com Cristo e
conformar-se cada vez mais aos seus ensinamentos».
Este tempo de descanso é ainda uma oportunidade
para reforçar a fé, além de recuperar as forças.

O “Projecto Europa”, desejado pelo Capítulo
geral (mandatos 26 e 27), está a tomar forma
concreta. No dia 4 de Junho de 2011, encontraram-se, em Roma, os Presidentes da UFME, Fr.
Vitor Melícias e o Conselheiro Fr. Gabriele Trivellin, Provincial de Turim, com os quatro Definidores gerais da Europa, a fim de delinear
um documento a ser proposto aos Provinciais
europeus, na Assembleia geral, que acontecerá em Lisboa, nos dias 17 a 22 de Outubro de
2011.

Nestes meses de Agosto e Setembro, várias são as
festas e memórias dedicadas à Virgem Maria. Queremos aqui honrar a Assunção da Virgem Maria.
O Dogma da Assunção tem como referência a Mãe de
Deus, que logo após sua vida terrena foi elevada em
corpo e alma à Glória Celestial.
Este dogma foi proclamado pelo Para Pio XII, em 1 de
Novembro de 1950, na Constituição Munificentisimus
Deus: «Depois de elevar a Deus muitas reiteradas preces e invocar a Luz do Espírito da Verdade para a Glória de Deus onipotente, que outorga a Virgem Maria
sua benevolência, para honra de seu filho, Rei imortal
dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para
aumentar a glória da mesma Mãe Augusta e para gozo
e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso
Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos
Pedro e Paulo e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado
que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria,
terminado o curso da sua vida terrena, foi assunta de
corpo e alma à Glória dos Céus».
Entretanto, porque é importante que nós católicos
recordemos e aprofundemos o Dogma da Assunção
da Santíssima Virgem Maria ao Céu? O Catecismo da
Igreja Católica responde a esta pergunta:
«A Assunção da Santíssima Virgem, constitui uma participação única na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos demais cristãos (CIC 966)».
A importância da Assunção para nós, homens e mulheres deste terceiro milénio da era cristã, tem como efeito a relação que existe entre a Ressurreição de Cristo
e a nossa. A presença de Maria, mulher da nossa raça,
ser humano como nós e nossa Mãe encontra-se entre
a ressurreição de Cristo e a nossa, isto é: uma antecipação de nossa própria ressurreição e glorificação.

Fraternitas

Canterbury, Inglaterra
Seminário sobre Islão
Nos dias 27 e 28 de Maio de 2011, no Centro
Internacional dos Estudos Franciscanos, em
Canterbury, Inglaterra, realizou-se um seminário sobre a história e a prática religiosa do
Islão, a história da presença franciscana no
Médio Oriente e as origens e as perspectivas
da Primavera árabe. O relator foi Manuel Corullon, OFM, Vice-Custódio da Custódia de
Marrocos.
Os quarenta participantes gostaram muito de Fr.
Manuel, sobretudo pela sua capacidade expositiva.
Entre os presentes pode-se recordar, em especial, a
presença de um policial de Kent, que trabalha numa
equipa do governo para promover a harmonia religiosa no Reino Unido. É um católico de Iraque, que
agora vive numa comunidade com um político local,
com autoridades locais e com cristãos de diferentes
confissões. Esse grupo procura promover a compre-

A todos quantos estais connosco neste itinerário missionário desejamos: Boas férias!

Faleceu, no dia 05 de Julho de
2011, na Enfermaria Provincial
(Lisboa), Frei Francisco Sabino Gomes Crisóstomo. Tinha
93 anos de idade, 73 anos de
profissão religiosa e 68 anos de
sacerdócio.

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:
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

Esse primeiro documento parte daquilo que já está
a nascer no Continente – como algumas novas
formas de presença para a nova evangelização, o
acolhimento de peregrinos ao longo do Caminho de
Santiago, o “Franciscan European Meeting”, que
se celebra de dois em dois anos, para encorajar o
desenvolvimento – e propõe promover uma “consciência europeia” entre os Frades, a formação de
missionários, também leigos, em Bruxelas, uma
pastoral mais incisiva com os imigrantes, uma presença franciscana nas Instituições europeias e uma
revisão aprofundada da presença de nosso carisma
na Europa.
O documento quer ser um “Projecto em construção”,
não definitivo nem estático, a ser actualizado continuamente e que possa servir de “guia” para o caminho futuro da União dos Frades Menores na Europa
(UFME).

Irmãos e irmãs, assinantes, amigos e benfeitores, é
tempo de descanso e férias. Aproveitai e desfrutai
deste período para o repouso e para retemperar as
forças do corpo e do espírito.

Apartado 1021

O texto propõe objectivos, compromissos concretos,
que retomam os indicados pela precedente Assembleia UFME, em Bruxelas, em Fevereiro de 2010, e
algumas propostas de caminhos novos do Franciscanismo na Europa.
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ensão e o diálogo entre cristãos e as pessoas de
outras crenças.
Fraternitas

As Exéquias foram
celebradas no dia
07 de Julho de 2011
com Eucaristia às
09.00h., na Igreja do
Convento da Imaculada Conceição, (Largo da Luz, 11 – Lisboa), presidida pelo
Ministro Provincial,
Frei Vítor Melícias.
Em Torres Vedras foi
também celebrada
Missa às 11.00h., na
Igreja da Graça, seguindo depois para o
Cemitério de Torres
Vedras, onde foi sepultado.
Resumo Biográfico
Frei Francisco Sabino
Gomes Crisóstomo
nasceu em Casal da
Cruz, A-dos-Cunhados, Torres Vedras,
a 22 de Setembro de
1917, filho de Sabino
Crisóstomo e de Maria de Jesus.
Vestiu o hábito religioso a 22 de Setembro de 1936 e

professou na Ordem
Franciscana a 23 de
Setembro de 1937.
Emitiu votos perpétuos a 16 de Abril de
1941, e foi ordenado
sacerdote a 19 de Julho de 1942.
Como
missionário
em
Moçambique,
chegou à Missão de
Chongoene em 1943,
onde se manteve até
1968, quando foi enviado para Zavala e,
pouco depois, para
Panda. Em Chongoene deixou muita
obra feita, tanto material, como espiritual. Missionário afoito
e dedicado, tirou brevet de aviador para,
assim, poder suprir
as dificuldades de
deslocação para as
diferentes missões.
Apaixonado pela técnica, foi radioamador
credenciado.
Regressado a Portugal, em 1976, ficou

a residir no Convento de Varatojo,
Torres Vedras, onde
foi Guardião e ViceMestre de noviços.
Nos inícios dos anos
80, assumiu trabalho
pastoral como Pároco do Turcifal, onde
permaneceu cerca de
quinze anos. Quando
as suas forças, já
debilitadas, o impediram fisicamente de
desenvolver este serviço, descansou no
seu “Conventinho” de
Varatojo. No dia 02
de Outubro de 2010,
deu entrada na Enfermaria Provincial,
em Lisboa.
OFM
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O PRECIOSO VALOR DA AMIZADE
Um amigo é dos bens mais preciosos que a vida
nos pode conceder. Sem amigos é impossível viver e, direi mesmo, sem amigos é impossível crescer. O verdadeiro amigo não nos abandona no momento do perigo e não nos deixa morrer sós, nem
mesmo na hora derradeira da nossa vida. Este
caso que vou contar, e muito conhecido, é paradigmático disto mesmo. Depois de um combate
encarniçado, os soldados fugiram,
perante o avanço do inimigo, mas um
ficou para trás, gravemente ferido.

O que é então a amizade, senão o amparar o outro na
queda, tomando consciência de que o que importa mesmo, nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar o
outro a vencer, mesmo que isso signifique diminuir o passo
e até mudar o curso? Esse é o autêntico sentido da amizade. Mesmo que isso signifique até carregar o outro aos
ombros, como o fez aquele soldado ou como fez também
certa menina, que na rua, caminhando com uma criança

– O meu amigo não regressou do campo
de batalha. Solicito permissão para ir buscá-lo! - disse um dos camaradas de combate ao comandante de pelotão.
– Permissão negada! – respondeu o oficial
– Não quero que arrisque a sua vida por um
homem que certamente já morreu!
O soldado, não fazendo caso da ordem do
oficial, saiu à socapa, regressando uma
hora depois gravemente ferido, mas transportando o cadáver do seu amigo. O oficial
estava furioso e disse-lhe:
– Agora, para além de ter perdido um homem, fiquei com outro inutilizado. Digame, valeu a pena arriscar a sua vida para
chegar aqui com um cadáver?
– Sim, meu capitão! – respondeu o soldado
– Porque quando cheguei ainda o encontrei
vivo e as últimas palavras que me disse enquanto morria nas minhas mãos foram estas: «Amigo, eu sabia que tu vinhas!»
Eis um exemplo da verdadeira amizade. Um
amigo que arriscou a vida pelo seu amigo.
Efectivamente, amigo é aquele que nos estende a mão quando lhe dizemos: “Preciso
de ti!”. Sim, amigo é aquele que não nos
abandona quando já todos nos esqueceram.
Amigo é aquele que não avança sem nos dar
a mão, quando tropeçamos e ficamos para
trás, como poderemos verificar neste exemplo comovente que se passou há uns anos
atrás nas Olimpíadas especiais de Seatle:
Nove participantes, todos com deficiência mental ou física, alinharam-se para a corrida dos 100 metros rasos.
Ao sinal, todos partiram excepto um garoto que tropeçou
no asfalto na arrancada e, sangrando dos seus joelhos,
começou a chorar. Os outros oito participantes, ouvindo
o choro, voltando-se para trás e vendo o que se passou,
pararam a corrida e correram a ajudar. Uma das meninas, com o Síndroma de Down, ajoelhou, deu um beijo
no garoto e disse: “Pronto, agora vai sarar!”. E todos os
nove competidores deram os braços e correram juntos
até à linha de chegada. O estádio levantou-se em peso
e os aplausos duraram dois minutos.

Mas, se nos maus momentos, aquele que
se diz nosso amigo nos abandona, então
tenhamos a certeza de que nunca o foi,
porque assim foi Judas com o seu amigo Jesus Cristo a quem entregou com um
beijo. Ou então como o caso da parábola
seguinte: Dois amigos atravessavam uma
floresta. Um urso veio atrás deles e, enquanto fugiam, um caiu e o outro subiu
para uma árvore mais próxima, sem ajudar o companheiro. O urso chegou-se ao
que estava no chão, mas, como este não
se mexia, o urso cheirou, lambeu mas,
pensando que ele estava morto e, como já
devia estar de barriga cheia, foi-se embora. Quando o urso desapareceu, o amigo
da onça que estava na árvore perguntou:
– Quando o urso se aproximou de ti parecia
que estava a falar. Que te disse?
– Disse-me que nunca me fiasse de amigos como tu – respondeu o outro.
Caros amigos e leitores do JMF, a vida
tem-nos demonstrado à saciedade que,
quando tudo nos corre bem, não faltam
amigos, mas, quando surgem as dificuldades (doença, miséria, desgraça, perigos,
etc…), aí a selecção torna-se natural e
descobrimos os verdadeiros.

nas suas costas, foi interpelada por alguém que admirou
aquele fardo pesado em corpinho tão pequenino e frágil
– Minha menina, levas um fardo muito pesado!
Ela, olhando o viajante respondeu:
– Não é um fardo, é meu irmão!
As palavras daquela corajosa criança ficaram gravadas
no coração do viajante. E se a dor dos homens nos abate e toda a coragem nos falta, na hora de os carregar
aos ombros, que as palavras desta criança nos lembrem:
“Não é um fardo que carregas, é teu irmão...” Não há fardo que não se consiga levar, nem há obstáculo que não

O Papa renova o apelo a

“abandonar para sempre o caminho do ódio”
Castelgandolfo (Agência Fides) – “Mais
uma vez, infelizmente, nos chegam notícias de morte e de violência – recordou ontem, 24 de Julho, o Santo Padre
Bento XVI, logo após a oração do Angelus, que proferiu no Palácio Apostólico de Castelgandolfo. “Sentimos
todos uma profunda dor pelos graves
actos terroristas ocorridos sexta-feira
passada na Noruega. Rezamos pelas
vítimas, pelos feridos e por seus familiares. A todos, quero repetir novamente
o meu apelo para que abandonem para
sempre o caminho do ódio e fujam das
lógicas do mal”. Anteriormente, o Papa
deteve-se na pessoa do Rei Salomão,
apresentada na liturgia do dia, que no
início de seu reinado invocou a ajuda do
Senhor para que fosse capaz de assumir tal responsabilidade e liderar a nação com sabedoria. O Senhor satisfez
Salomão e este tornou-se célebre pela
sua sabedoria e senso de justiça. “O
exemplo de Salomão vale para todos os

se consiga ultrapassar, se a amizade for a norma da nossa vida. E aí até se consegue o impossível, como aquele
paralítico que sugeriu ao seu amigo cego que o levasse
às costas, propondo-se ser os seus olhos se o cego aceitasse ser as suas pernas. Fizeram-se bengala mútua e,
vencendo as suas dificuldades, ninguém os impediu de ir
a qualquer lado.

homens – destacou o Papa. Cada um
de nós tem consciência para ser, num
certo sentido, ‘rei’, ou seja, para exercer a grande dignidade de agir segundo
a justa consciência, agindo pelo bem
e evitando o mal. A consciência moral
pressupõe a capacidade de ouvir a voz
da verdade, de ser dóceis às suas indicações. As pessoas chamadas a tarefas de governo têm, naturalmente, uma
responsabilidade a mais e, portanto
– como ensina Salomão – precisam ainda mais da ajuda de Deus. Cada um de
nós tem, porém, o seu papel a desempenhar, na concreta situação em que se
encontra”. Bento XVI evidenciou ainda
que “a verdadeira qualidade das nossas
vidas e da vida social depende da justa
consciência de cada um, da capacidade
de cada um e de todos de reconhecer o
bem, separando-o do mal, e de tentar
pacientemente praticá-lo”.
Agência Fides

Há, no entanto, um Amigo que não nos
abandona, e de Esse nós podemos fiarnos porque, mesmo quando éramos seus
inimigos, Ele deu a Sua Vida por nós.
Esse Amigo é Jesus Cristo, que nos convida a encontrar n`Ele alívio para as nossas dores e para os nossos fardos, a descobrir na mansidão do seu coração e no
conforto do seu peito, o segredo da verdadeira amizade,
daquela amizade do jovem soldado que não abandonou o
amigo no campo de batalha; ou daqueles deficientes que
voltaram para trás para trazer o companheiro caído na
pista de competição; ou como a amizade daquela menina
que carregava o irmão e não um fardo; ou ainda como
aquele cego e aquele coxo que descobriram na amizade
da partilha do que tinham de bom a forma de suplantar as
rasteiras da vida que os tinham deixado com dramáticas
limitações.
Frei José Dias de Lima, OFM

EDITORIAL FRANCISCANA
A INTUIÇÃO EVANGÉLICA DE SÃO FRANCISCO
Autor: Giacomo Bini
O que faz com que a espiritualidade franciscana,
passados oito séculos, continue actual? A resposta
deve ser bem pensada e simples ao mesmo tempo. Francisco teve a graça e a coragem de viver
o Evangelho de Jesus com toda a frescura e radicalidade; e teve também a graça e a capacidade
de perceber as aspirações dos homens e mulheres
do seu tempo. Esta dupla intuição de Francisco
marcou os seus Escritos e sobretudo a sua vida.
Esta dupla intuição é, hoje também, a chave para
entender a espiritualidade franciscana. Giacomo
Bini ajuda-nos a descobrir a intuição evangélica de
Francisco, partindo do Evangelho e duma leitura
atenta dos sinais dos tempos.
Livraria Editorial Franciscana
Rua de Cedofeita, 350 - 4050 123 Porto
Tel./Fax. 222 052 148
livrariafranciscana@gmail.com
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QUEREMOS DEUS!
“Queremos Deus, homens ingratos,
ao Pai Supremo Redentor!
Zombam da fé os insensatos,
erguem-se em vão contra o Senhor!”

um deles dizia:
– Morto estás tu, padreco, que este está
vivo e regalado na cama à espera que chegasses para te prendermos.

Este refrão do cântico “Queremos Deus!”
de F. Moreau, tão conhecido e ecoado
pelas vozes dos fiéis, nas procissões dedicadas à Virgem Maria ou em Louvor do
Santíssimo Sacramento, é uma autêntica
profissão de fé da gente simples do povo
cristão, que alerta no mesmo cântico que,
embora zombem da fé os insensatos, erguem-se em vão contra o Senhor.

O padre afirmou de novo que ele estava
morto e os soldados, ao verificarem por
eles próprios a mão gelada e rígida daquele desgraçado e que, portanto, o padre
dissera a verdade, ficaram apavorados e
deixaram o sacerdote em paz. Brincando
com a morte, vendendo-se por dinheiro e
mofando dos sacramentos, este homem
perdera a vida. Tenha o Senhor piedade da
sua alma!

Sim, é em vão que o homem insensato
se ergue contra Deus, aprova leis iníquas
e toma resoluções de zombaria contra o
Criador, mas essa atitude de rebeldia pode
ter consequências gravíssimas e, muitas
vezes, irreparáveis. Tomemos como exemplo um caso que se passou durante a Revolução Francesa.

drugador mal despontava a luz do dia, não
se levantava, chamou-o dizendo que já era
dia, ao que ele respondeu:
– Que dizes, mulher, ainda é noite cerrada e tu sabes que só me levanto quando
amanhece.
Mas a verdade é que as janelas estavam
abertas de par em par e o sol entrava
forte pelo quarto dentro. Aquele homem
ficara cego naquela noite.
Não menos arrepiante é um caso em que
D. Bosco, abordando uma senhora muito
piedosa, mãe de três filhos, lhe pergun-

A mulher desfez-se numa gargalhada dizendo que o marido só estava a fingir. Entretanto, detrás da porta saíram três soldados para prenderem o sacerdote, enquanto

Alguns dias depois, a mesma senhora
apresentou a D. Bosco o seu problema: o
seu filho mais novo estava muito doente
e pediu a D. Bosco para o ir ver e rezar
por ele. Logo que o rapaz viu D. Bosco
a entrar no seu quarto, voltou-se para a
mãe e disse-lhe:
– Agora me recordo, minha mãe, que disseste a D. Bosco que preferias ver-me
morto a ver-me padre! Que me fizeste
minha mãe?
D. Bosco abençoou aquele rapaz que, poucos minutos depois, deixou este mundo.
Todo o homem é livre, até para zombar
de Deus, Deus assim o permite; mas
cada um está sujeito às consequências
dessa zombaria, que Deus permite mas
nunca aprova. Recordo, como se fosse
hoje, aquele dia em que eu abordei um
homem que se dirigia para o café na hora
da Santa Missa e lhe disse:
– Ó homem, vamos à Missa, que depois
tem o dia todo para jogar às cartas!

Os religiosos, as religiosas e o clero diocesano foram perseguidos e muitos deles
martirizados e assassinados pelos revolucionários. As paróquias e os conventos
também foram saqueados. Mas muitos
desses homens e mulheres de Deus foram
salvos pelos cristãos que os esconderam
em suas casas e os fizeram passar por
membros das suas famílias sem revelarem
a sua identidade. Ora, em determinada
paróquia, a população também protegeu
o seu pároco, que se escondeu entre uma
das famílias, e só se expunha quando fosse
para sacramentar algum doente “in articulo
mortis” (às portas da morte), pois não queria sentir a consciência culpada por alguém
morrer sem sacramentos.
Ora os revolucionários procuraram a todo
o custo o pároco para o matar e, como não
havia forma de o encontrar, subornaram
um paroquiano que, precisando de dinheiro, aceitou passar por moribundo para que
o padre fosse preso. Chamado de urgência, o padre saiu do seu esconderijo e foi
a casa desse cristão que, tal como Judas,
se deixou seduzir pelo dinheiro vendendo o
seu pároco. Entrando no quarto daquele renegado, depois de colocada a estola roxa,
o padre agarrou a mão do falso doente e,
não lhe sentindo o pulso, exclamou:
– Este homem está morto! Já não faço aqui
nada!

Mas ela insistiu em ar de zombaria:
– Preferia vê-lo morto!

Ele simplesmente se riu de mim num ar
de reprovação e troça e continuou o seu
caminho para o café ali perto. Quando
acabei a Santa Missa, alguém me foi dizer à sacristia que o homem a quem convidei a ir à Missa tinha morrido repentinamente durante o jogo.

E que dizer da atitude daquele homem
que, numa Sexta-feira Santa pediu à sua
mulher que lhe servisse carne assada ao
jantar. A mulher lembrou-lhe que era Sextafeira Santa mas, perante a insistência do
marido, acabou por ceder. Com o jantar na
mesa, antes de se sentar, aquele homem
pegou num pano e tapou os olhos a uma
grande imagem de Cristo crucificado que
estava diante de si, na parede, dizendo:
– Agora posso comer tranquilo, pois tapei
os olhos a Cristo.
Na manhã seguinte, vendo a mulher que o
seu marido, contra o seu costume de ma-

tou o que queria que eles fossem. Com
orgulho, aquela mãe disse a João Bosco
que o mais velho estava a seguir a carreira diplomática, o outro a seguir estava seguindo a carreira militar. Quando a
senhora ia falar do mais novo, um rapaz
de dez anos que estava ali junto dela, D.
Bosco atalhou:
– Este poderia ser padre, minha senhora.
Ao que ela respondeu, diante do filho:
– Padre?! Antes queria vê-lo morto!
– Minha Senhora, retire o que disse
imediatamente, que de Deus não se
zomba!

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

Enfim, se Deus não governar a nossa
consciência, corremos o risco de nos voltarmos contra Deus e as consequências
dessa ousadia serão sempre tremendas.
Arrancaram os crucifixos das escolas e
aprovaram leis iníquas nos parlamentos
europeus, mas nós, os que queremos
Deus, não deixaremos que arranquem
Cristo ao nosso coração e cantaremos:
“Queremos Deus! E a sã doutrina,
que nos legou na Sua Cruz!
Que leve à escola e à oficina,
a Lei de Cristo, amor e luz”.
“Da nossa fé, ó Virgem,
O brado abençoai:
Queremos Deus que é nosso Rei!
Queremos Deus que é nosso Pai!”
“Queremos Deus na Pátria amada,
amar-nos todos como irmãos,
E ver a Igreja respeitada,
são nossos votos de cristãos!”
Frei José Dias e Lima, OFM
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Santo António Nosso Protector
Da Terra Santa, dos estudantes franciscanos, recebemos esta partilha aquando da celebração da festa
de Santo António de Lisboa, que aqui transcrevemos.

a Palavra do Senhor e ensinou com a prudência do Alto.
Porém, disse o Custódio, para a perfeição como a de Santo António não basta a sabedoria intelectual, mas sim a
sabedoria na relação diária com o Senhor.

Santo António, após ter sido ordenado presbítero nos Cónegos Regulares de Santo Agostinho, desejou pregar a fé aos
povos de África, a fim de conquistar a coroa do martírio, que
era expressão máxima de um cristão no período medieval,
e para tal entrou na Ordem dos Frades Menores.

Terminada a Santa Missa, reunimo-nos no refeitório conventual para a confraternização, na qual se manifesta sempre a simplicidade e humildade franciscanas partilhando o
pouco com todos.

A Custódia da Terra Santa, desde os seus primórdios – falo
do século XIV – tem sido coroada com o martírio, frades
em especial que perdem suas vidas em defesa da fé cristã
e, por isso, é óbvio que tivesse um mártir, apesar de não
ser de facto mas de desejo, como seu protector.
Devido às celebrações do Pentecostes, não tivemos as
Vésperas I da solenidade de Santo António, pois tínhamos
que rezar as vesperas II no Cenáculo, como recomenda a
Liturgia. No dia 13, todas as atenções dos frades, cristãos e
peregrinos que vivem na Terra Santa estavam viradas para
o Monte Sião, onde se encontra a sede dos franciscanos
no Médio Oriente, Paróquia de S. Salvador de Jerusalém,
a fim de mais uma vez agradecer e pedir a intercessão do
Santo nestas terras de Missão.
A celebração eucarística começou por volta das 10.30 h.
da manhã. O Custódio da Terra Santa, Fr Pier Battista Pizzaballa, presidiu à Eucaristia. Foi uma celebração linda,
que logo no início, em tom gregoriano, entoando o «Si

quaeris miracula» (se milagres desejais), convidava os
presentes a esquecerem as distracções quotidianas e a
concentrarem-se nas celebrações dum santo cujos prodígios continuam a ressoar nos nossos dias. Durante a sua
homilia, o Padre Custódio não deixou de realçar a sabedoria de Santo António que, sendo um homem formado
intelectualmente, foi o primeiro mestre de Teologia na Ordem Seráfica, função esta que desempenhou num espírito
de humildade e simplicidade, pois pregou eloquentemente

As celebrações da Solenidade continuaram até às 5 horas
da tarde e culminaram com a celebração das Vésperas
solenes, presididas pelo vigário custodial, o Fr Artemio Vitores, que, na sua homilia, sublinhou que Santo António
se tornou protector de Terra Santa por decreto do romano
pontífice Bento XV, em 1920, após uma forte protecção
do Santo durante a guerra turca no Médio Oriente, pois
tencionavam destruir a Missão de S. Salvador, a sede dos
frades, para deste modo eliminar os cristãos na Terra do
Senhor, e os frades, permanecendo em longas e incansáveis orações, invocaram Santo António para que operasse
um milagre em favor do cristianismo no Médio Oriente e,
de facto, graças à intercessão do Santo diante de Deus, os
turcos desanimaram dos seus intentos deixando o convento de S. Salvador intacto.
Que Santo António continue a operar os seus milagres intercedendo por nós diante do Senhor! A todos os leitores
do jornal Missões Franciscanas, votos de Paz e Bem
Fr Edson Augusto Nhatuve, OFM

INJUSTIÇAS COM OS IMPOSTOS
São imensas
as
injustiças
cometidas
contra os
direitos das
pessoas
mais indefesas. Para
milhões
de irmãos
nossos, a
Mário Carapinha
vida é um
caminho
tortuoso, cheio de obstáculos em que muitos tropeçam. Muitos governantes, eleitos
pelos seus irmãos para zelar pelas suas vidas e garantir o respeito pela justiça social,
abusam dos contribuintes mais indefesos,
muito embora tenham o privilégio de auferir de bons rendimentos e beneficiarem de
bónus de borla em várias actividades: viagens, carros, aviões, comboios, passeatas,
jantaradas, etc. Que compaixão há pelos
idosos, pobres e doentes, a muitos dos
quais são receitados mais de vinte medicamentos por dia, sem os poderem pagar?

Com os impostos, procura-se reduzir os míseros rendimentos de muitos. Os pobres,
além da fome de pão, têm também fome
de justiça. Disparidades na distribuição dos
encargos fiscais criam uma situação muito
grave, indigna de um país civilizado: maior
desemprego, encerramento de estabelecimentos, aumento de esfomeados, crimes,
etc, etc.! E não haja dúvidas, quanto maior
austeridade, maior será o défice nacional
com que os mais necessitados terão de se
debater. Caminha-se numa rota de colisão
contra as necessidades do zé-povinho.
Muitos pobres, sem o essencial para enfrentarem as desgraças da vida, doentes e
esfomeados, lançam-se em assaltos e roubos. Ora os interesses dos indefesos devem ser tão respeitados como os dos seus
tutelares. Convive-se com os outros como
se fossem objectos para serem manipulados. Vive-se num ambiente poluído pelas
injustiças que atingem os mais necessitados. Quando se impõe o agravamento dos
impostos, tem de se ter em atenção os sofrimentos dos que os não aguentam. São
tantos os lamentos que se ouvem dos mais
sacrificados, que brada aos céus!

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

Com que moral se obriga a irmandade a
fazer sacrifícios, muitas vezes insuportáveis? Em vez de se utilizar a semente do
amor, da fé ou da esperança. O aumento
de impostos a muitos necessitados não
deixa de ser escandaloso. Que consideração há pelos direitos de cada um? De
todos os sacrifícios impostos à nossa irmandade, que benefícios tem ela auferido? Lança-se mão dos direitos dos outros
e desprezam-se os deveres individuais
para com eles. Ninguém ignora que, para
assumir um posto, tem de se estar apto a
desempenhá-lo com perfeição. Ora todos
os governantes devem estar educados
quanto aos valores morais e éticos, para
evitar os insucessos no futuro. No entanto, para estas injustiças parece poder haver uma solução para facilitar a vida de
muitos irmãos nossos.
Com que direito se há-de sobrecarregar
com a mesma taxa de impostos quem
aufere 500 Euros e um sortalhão que
aufere 5.000? Para uma boa equidade, quem auferir mil Euros, poderá suportar uma taxa de 10% de impostos.

Quem auferir 2.000, pagar 11%, quem
auferir 3.000, 12%, e assim por diante.
Nesta situação e para se melhorar as
vidas dos cidadãos, nada deve fazer-se
sem que se firme um pacto governo /
zé-povinho. Cumprir a função do respeito que devemos ter uns pelos outros.
Se queremos o nosso bem-estar, todos
teremos de equacionar os nossos comportamentos, mais orientados para a felicidade e o bem-estar da nossa irmandade. Segundo a doutrina de Cristo, o
melhor processo de se respeitar os direitos humanos é amar a Deus e ao próximo como a nós próprios, e deixar esse
legado às gerações vindouras. É dever
de todos nós tratarmos os outros como
queremos que os outros nos tratem. O
bom governante esforça-se por saciar
a fome aos necessitados e dar o pão
nosso de cada dia a todos os nossos
irmãos. Sem ele, como hão-de sobreviver os seus corpos e almas? Seria uma
excelente oportunidade para a sagrada
família humana alcançar a liberdade e a
felicidade, amando-se uns aos outros,
como se deve amar a Deus.

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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FEC - FUNDAÇÃO EVANGELIZAÇÃO E CULTURAS
Portugueses em projectos de Voluntariado Missionário
Em tempo de festivais e viagens de lazer, jovens e
adultos preferem dedicar as férias ao voluntariado.
Mais de 1130 jovens e adultos realizam este ano
projectos de voluntariado missionário em países
em desenvolvimento e em Portugal e cerca de metade disponibiliza as férias para esse efeito.
Portugal conta com 846 voluntários missionários. África,
América do Sul e Ásia recebem 287 voluntários portugueses, dos quais 121 partem este ano para Moçambique, 70 para Angola e 31 para Cabo Verde. São Tomé
e Príncipe acolhe 29 voluntários, a Guiné-Bissau 12, o
Brasil 16 e Timor-Leste 5. Dois voluntários marcam ainda presença na Colômbia e um no Benin.
Este é o resultado de um inquérito feito às 60 Entidades
que integram a Rede de Voluntariado Missionário coordenada pela FEC, sendo que das 60, em 2011, 47 enviam voluntários. Entre elas estão: Paróquias, Congregações Religiosas, Dioceses, Fundações, IPSS, ONGD,
Associações Juvenis e grupos informais de jovens e
adultos.
Trabalhar na Educação e com Jovens em África,
América do Sul e Ásia.
Educação/Formação, Pastoral, Saúde, Animação SócioCultural, Construção de Infra-estruturas e Agricultura
são as áreas de intervenção das Entidades que actuam
nos países em desenvolvimento, promovendo acções de
Voluntariado para a Cooperação, sendo que a maioria
dedica-se a várias áreas e privilegia as primeiras três.
Os principais destinatários das acções do Voluntariado
para a Cooperação são os jovens, seguindo-se as crianças, as mulheres e os professores. Sem esquecer ainda
as famílias, os idosos e os técnicos de Associações.
São 231 as pessoas que fazem voluntariado nos países
em desenvolvimento, integradas em projectos considerados de curta duração, ou seja, entre 15 dias a 6 meses. 56 pessoas dedicam um ou dois anos da sua vida
ao Voluntariado para a Cooperação. No total, são 287
voluntários que contribuem para o desenvolvimento de
países de África, América do Sul e Ásia.
Os estudantes e os empregados dedicam as férias
ao voluntariado nos países em desenvolvimento. E
há quem cumpra o sonho da missão tirando licenças
sem vencimento ou desempregando-se.

Grupo de missionários portugueses

tram-se pessoas entre os 31 e os 40 anos (12,9%), entre
os 41 e os 55 anos (7,3%) e acima dos 60 anos (2,4%).

Neste Ano Europeu do Voluntariado, que contributos deixam estes projectos internacionais nas comunidades locais e que marcas deixam nos voluntários?
De acordo com as entidades inquiridas, os voluntários
aprendem novas formas de estar e de ser (25,7%) e há
uma maior valorização da vida em comunidade e da partilha (23,5%).
Grande parte dos voluntários vai em grupo e fica integrada em institutos missionários, beneficiando da
riqueza da vida comunitária. A maioria das comunidades locais acolhe de forma calorosa esses
voluntários, partilhando o melhor de si e da sua
cultura.
As necessidades de desenvolvimento social e económico são muitas, por isso, ao regressar a Portugal, os voluntários comprometem-se a continuar
a apoiar os projectos locais a partir do seu país
(16,2%).
Ao estar numa nova cultura, os voluntários ficam
sensibilizados para a importância da interculturalidade (14,7%) e valorizam mais os recursos naturais, como a água (5,9%). E, muitos, desejam
voltar para o país de missão para trabalhar numa
empresa, ONGD ou Associação (11,8%).

A maioria dos voluntários de curta duração que vai para
fora do país é composta por: estudantes (45,9%), pessoas
empregadas que tiram licenças sem vencimento (19,9%) e
pessoas que estão empregadas e utilizam todo o tempo de
férias para o trabalho na missão (16,9%). Há ainda quem
esteja reformado (4,8%) ou quem seja desempregado
(3,9%), entre outras situações (8,6%). Já nos projectos de
longa duração, a maioria desemprega-se propositadamente para fazer voluntariado nos países em desenvolvimento
(32,1%). Há também quem tire licenças sem vencimento
(26,8%) ou quem parta para missão após a conclusão dos
estudos (25%), entre outros (16,1%).
O Voluntariado para a Cooperação não tem idade. Os jovens e adultos entre os 18 e os 30 anos (76,7%) são os
que se dedicam mais ao voluntariado. No entanto, encon-

Há ainda quem, após uma experiência de missão de
curta duração, queira voltar ao país, fazendo voluntariado por mais tempo; quem regresse a Portugal com
o desejo de mudar de área de trabalho e pessoas que
passam a identificar-se com o carisma do Instituto missionário a que estiveram ligadas, querendo pertencer ao
mesmo (2,2%).
A grande maioria das Entidades com projectos de voluntariado em países em desenvolvimento dinamiza
também projectos no próprio país. Muitas vezes, o voluntariado em Portugal conta para a preparação dos voluntários que partem para missões no estrangeiro.
Por Portugal fora, os voluntários trabalham com
crianças e idosos.

847 jovens e adultos realizam actividades de voluntariado missionário em Portugal, sendo que 366 voluntários
estão a desenvolver actividades durante as férias. Os
restantes voluntários, 481, realizam acções com regularidade durante o ano, como por exemplo, uma vez por
semana ou uma vez por mês.
A grande parte do trabalho, em Portugal, é realizada na
área da Pastoral (27%), da Educação (25%) e da Animação Sócio-Cultural (24%). A Saúde, o Ambiente e o
Apoio Social ocupam os restantes lugares (24%).
Os voluntários dedicam o seu tempo, conhecimento e
atenção às crianças (24%), idosos (24%) e jovens (21%).
Mas também às famílias (13%), mulheres (8%), professores (5%), técnicos de associações (4%) e outros (3%).
Espalhados pelo país, os projectos de voluntariado multiplicam-se pela Região Norte (ex.: Bragança, Lamego, Porto e Vila Boa do Bispo), Centro (ex.: Alcanena,
Aveiro, Carregosa, Castelo Branco, Coimbra, Cucujães,
Fátima, Fundão, Sertã e Viseu), Lisboa (ex.: Amadora,
Oeiras, Odivelas, Loures, Sintra e cidade de Lisboa),
Alentejo (ex.: Arronches, Alcoentre, Beja, Crato, Elvas,
Évora, Galveias, Portalegre e Vale de Água) e Algarve
(ex.: Alcoutim).
O Voluntariado Missionário.
É o Voluntariado desenvolvido pelas Entidades ligadas
à Igreja Católica em Portugal e no mundo. O Voluntário
Missionário é chamado a realizar o dever da ajuda solidária, pondo na prática os valores da fé católica.
Desde 2002 que a FEC dinamiza a Plataforma do Voluntariado Missionário e, anualmente, reúne os dados
que contribuem para as estatísticas desta realidade
que se tem vindo a consolidar ao longo dos últimos
22 anos em Portugal. João Paulo II lançou o apelo
“Portugal, convoco-te para a Missão” quando visitou
o nosso país em 1991. Nestas duas últimas décadas,
Portugal correspondeu com 4094 respostas positivas
no que concerne ao voluntariado missionário realizado nos países em desenvolvimento.
A Fundação Evangelização e Culturas (FEC) é
uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) criada em 1990 pela Igreja
Católica em Portugal.
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INAUGURAÇÃO DE NOVO MOSTEIRO
DE CLARISSAS - MOÇAMBIQUE
Na tarde do passado dia 2 de Julho de 2011, na vila
fronteiriça da Namaacha, em Moçambique, procedeu-se à Bênção e Inauguração do “Mosteiro de Santa Clara”, das Irmãs Clarissas. Esta Ordem, que foi
fundada por Santa Clara de Assis com apoio de S.
Francisco, em 1212, tem, como características principais, a vivência da estrita Pobreza, em Fraternidade e em Clausura.

Presidiu à Eucaristia de acção de graças o Arcebispo desta
Arquidiocese de Maputo, D. Francisco Chimoio. Presentes
também o Cardeal D. Alexandre dos Santos, o Bispo-eleito
Auxiliar de D. Chimoio, D. João Carlos, o Frei Evódio João,
Custódio dos Franciscanos em Moçambique, a Madre
Abadessa do mosteiro-mãe de Soria, em Espanha, alguns
sacerdotes, Religiosos e Religiosas, particularmente da
Família Franciscana, autoridades e muito povo. Especial
referência merecem as noviças e noviços das cinco Casas de Noviciado sedeadas nesta localidade, pelo facto de
terem assumido com tanto entusiasmo todo o desenvolvimento da Liturgia, com cânticos e danças que trouxeram
ao ambiente um ar colorido de jovialidade, iniciativa e gratidão pelo dom que o Senhor lhes ofereceu ao enviar-lhes
estas “vizinhas tão boas”.
Terminada a Missa, tomou a palavra a Responsável
desta comunidade, a Irª.
Sagrario,” para agradecer ao Senhor por todas as pessoas que, de
formas tão diferentes,
colaboraram connosco,
não só na construção
do edifício material, mas
também do edifício espiritual que implicou muito trabalho, dedicação,
sacrifício e amor”. Quis
salientar, de entre tantos
benfeitores e trabalhadores anónimos, o Sr. Arcebispo D. Francisco Chimoio, que as convidou
para a sua Arquidiocese
e lhes permitiu construir
o mosteiro em terreno
da mesma; a Frei Evódio
e, nele, a todos os frades
da Custódia de Moçambique por tanto zelo com
que delas tem cuidado,
proporcionando-lhes
mesmo a possibilidade
de visitarem todas as
missões onde nossos Irmãos trabalham; a Frei
Francisco Marques, da
Província de Portugal, no âmbito da ajuda entre a Província dos Mártires de Marrocos e a Custódia de Santa
Clara, que, desde o inicio, as acompanhou e orientou
no desenvolvimento do projecto da construção do mosteiro; ao Arquitecto Forjaz, projectista, e à Empresa Soares da Costa que executou.
Após sóbrio mas apetitoso lanche, e já o sol dava sinais
de se querer retirar, todos fomos convidados a escutar o
sentido da vida em Clausura que as nossas Irmãs Clarissas estavam ansiosas por possuir novamente, após
cerca de dois anos de, devidamente dispensadas, terem
habitado no meio do povo, com ele se misturando, por

falta de moradia apropriada, não só, mas também
para melhor conhecerem
a realidade a que foram
enviadas e melhor darem
a conhecer o que são e as
propostas que oferecem a
todos, mas sobretudo às
jovens moçambicanas.
A Madre Abadessa Irª.
Inácia abeira-se do Sr. Arcebispo e pede-lhe que receba as chaves da entrada
principal do mosteiro afim
de, uma vez ela e as Irmãs
da comunidade no interior do claustro, lhes fechar a porta e, assim, simbolicamente, as colocar em clausura. Foi
um momento de alguma emoção, mas que se transformou rapidamente numa cena de difícil esquecimento: de
semblante tranquilo, sorrindo como quem diz “até já”, as
Irmãs, levantando as mãos, em gesto de agradecimento,
eram ovacionadas por quantos ficamos do lado de fora.
Momentos depois, à voz da campainha da portaria, que
tocava, as Irmãs entraram na sala chamada Locutório,
para onde todos nos dirigimos, desejosos de conhecer
o lugar certo e o modo como poderemos, doravante, visitá-las, para que saibam que não as esquecemos, lhe
confiarmos nossas vidas, nossas alegrias, nossos sofrimentos e preocupações, pedir orações, um conselho, e
até mesmo para buscar direcção espiritual…
Separadas pelas grades, mas sempre muito sorridentes, as Irmãs acolhiam a todos os que não queriam
regressar a casa sem se despedirem e sem lhes deixarem algumas ofertas. Foi neste contexto que uma jovem mãe, com a sua bebé ao colo, lhes veio oferecer
a menina, “sua primeira sorte”, para, quando crescida,
poder ser também Irmã Clarissa. Bonito… e, que Deus
sempre a guarde e lhe dê tal vocação.

Beato João Paulo II e Bento XVI. E
passo a citar:
Beato João Paulo II
“ Quisera sublinhar aqui a importância dos
pequenos e humildes conventos de clausura, onde continua vivo o espírito de S.
Francisco e de Santa Clara, elevando-se
ali incessantemente orações para que as
múltiplas actividades dos demais irmãos e
irmãs não apague o espírito de oração e
devoção, ao qual todas as outras coisas devem servir, como diz a Regra. Como gostaria de reflectir convosco sobre este ponto! A
oração é sempre a alma da evangelização,
a alma de todo o apostolado, nossa grande força espiritual”.
“Na nossa época é necessário repetir a descoberta de
Santa Clara, porque é importante para a vida da Igreja.
Não sabeis quanto vós, ocultas e desconhecidas, sois importantes na vida da Igreja, quantos problemas, quantas
coisas dependem de vós. É necessária a redescoberta da
legenda divina de Francisco e Clara”.
“A vossa vida contemplativa é absolutamente vital para
a Igreja e para a humanidade, não obstante a incompreensão ou mesmo oposição que às vezes transparece no
pensamento moderno, na opinião pública, quem sabe,
em certas franjas mal esclarecidas do cristianismo. Nesta
certeza, vivei na alegria e radicalidade de vossa condição
absolutamente original: o exclusivo amor do Senhor e,
Nele, o amor de todos os vossos irmãos em humanidade.
Aplicando vossa capacidade de amar na adoração e na
prece, a vossa própria existência grita silenciosamente o
primado de Deus, atesta a dimensão transcendente da
pessoa humana e leva os homens, as mulheres e os jovens a pensar e a interrogar-se sobre o sentido da vida.
Que os vossos mosteiros permaneçam lugares de paz
e de interioridade, sem deixardes que pressões do exterior venham demolir vossas sadias
tradições e anular o recolhimento.
E orai, orai muito pelos que também rezam, pelos que não podem
rezar, e pelos que não querem rezar. E tende confiança”
“Aqui vem a propósito realçar o papel desempenhado na evangelização pelas religiosas consagradas
à oração, ao silêncio, ao sacrifício
escondido e à penitência. A vossa
vida tem um maravilhoso e misterioso poder de fecundidade apostólica… A vossa oblação de amor
é integrada pelo próprio Cristo na
sua obra de redenção universal, à
maneira das ondas que se perdem
nas profundidades do Oceano”.
“De cada Mosteiro se eleva incessante a oração de louvor e de intercessão pelo mundo inteiro, do
qual vós sois chamadas a acolher
e condividir sofrimentos, expectativas e esperanças.”
Bento XVI

Mosteiro de Clarissas

A presença das Irmãs Clarissas em Moçambique foi um
sonho de muitos e é hoje uma realidade para todo o
povo e, particularmente, para esta tão promissora Igreja
Local. Actualmente existem três Comunidades: uma em
Milange, ao Norte, outra ao Centro, em Lixinga (em mudança para Chidenguel – Xai-Xai), e a terceira, no Sul,
na Namaacha.
Sobre a necessidade, utilidade e urgência desta dimensão da Vida Religiosa, na Igreja e no Mundo,
– a Vida Contemplativa, em Clausura – vejamos um
pouco do muito que nos disseram, em vários lugares
e em diversas circunstâncias, os dois últimos Papas,

“Vocês não abandonaram o mundo
para não carregar as cruzes deste
mundo (…), na verdade vocês as carregam em vossos corações e, no conturbado cenário da história, vocês acompanham a humanidade com vossas orações. Por essa
vossa presença, escondida mas autêntica, na sociedade e
mais ainda na Igreja eu também olho com confiança para
as vossas mãos postas em oração».
«(…)podem ter a certeza que é realmente extraordinário o suporte que vocês dão à obra apostólica e missionária da Igreja no mundo».
Maputo, 2 de Junho de 2011
Frei Francisco Marques, OFM
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Novo Director Nacional das Obras
Missionárias Pontifícias, em Portugal
No dia 12 de Julho de 2011,
o P. António Manuel Batista
Lopes, missionário do Verbo
Divino, foi nomeado Director
Nacional das Obras Missionárias Pontifícias.
Esta nomeação resulta de um
Decreto emitido pela Congregação para a Evangelização
dos Povos, na pessoa do seu
Prefeito, Monsenhor Fernando
Pe. António Manuel Baptista Lopes Filoni.

O P. António Lopes, natural da Aldeia da Ponte, diocese da Guarda,
depois da sua formação em Portugal e da ordenação presbiteral
em 1986, recebeu como destino
missionário o Togo. Foi director e
professor no Instituto S. Paulo e,
após ter feito estudos sobre a Sagrada Escritura em Paris, regressou ao Togo e foi também director
de um Centro Bíblico de Lomé, a
capital daquele país. De regresso a Portugal, integrou-se na co-

munidade de Tortosendo. Dali foi
para Guimarães, onde foi Superior
durante três anos. Nestes últimos
anos tinha assumido a responsabilidade pastoral da paróquia de S.
Cristóvão de Selho, bem perto da
cidade berço.
Em todo este percurso, sempre procurou dar uma atenção particular
à Sagrada Escritura, colaborando
activamente com o Departamento
de Animação Bíblica da Pastoral

(DABP) nos cadernos bíblicos, que
a Congregação do Verbo Divino
tem apresentado em conjunto com
a Arquidiocese de Braga. É, e continuará a ser, um colaborador do
jornal Contacto svd.
Que o P. António Lopes abrace com
entusiasmo este serviço e possa
ajudar a Igreja em Portugal a ter
cada vez mais um rosto acentuadamente missionário.
OMP

TUNÍSIA: PÓS-REVOLUÇÃO,
TRAVESSIA DO DESERTO
Arcebispo de Túnis fala da transição
democrática depois de Ben Ali
Por Chiara Santomiero
«A revolução é a travessia do Mar Vermelho,
a manifestação do desejo de liberdade, justiça e paz. O período pós-revolução é a travessia do deserto, um período longo e duro, caracterizado por recolher a própria história.»
Assim define a fase de transição que afecta
a Tunísia Dom Maroun Lahham, arcebispo
de Túnis.
Na carta pastoral «Faço novas todas as coisas», distribuída no dia 24 de Julho, Dom
Lahham detém-se na leitura dos recentes
acontecimentos no país, do ponto de vista
da Palavra de Deus.
Revolução de jasmim
No dia 14 de Janeiro, a “Revolução de jasmim”
– um protesto muito alimentado pelos jovens
através da internet – levou ao fim o regime de
Zine El Abidine Ben Ali, que durou 23 anos e
se caracterizou pela corrupção e os abusos.

marcou o início dos protestos – morreu um
jovem de 14 anos, Thabet Belkacem, atingido por um disparo de agentes da polícia
durante uma manifestação.
O Primeiro-Ministro provisório, Beji Caid
Essebsi, denunciou um plano de desestabilização por parte das forças contrárias à
revolução e à redemocratização do país, referindo-se aos partidos políticos confessionais e aos movimentos extremistas ligados
a eles, que estariam conscientes de não poder enfrentar as eleições de Outubro e estariam, assim, a mover-se para as impedir,
alimentando a violência nas ruas.
Nesse país, que busca uma nova
definição, está também a comunidade católica tunisina, pequena
– 22 mil católicos em 10 milhões
de habitantes –, mas viva e organizada em 11 paróquias, com
121 religiosas e 49 sacerdotes.
Os católicos gerem 11 escolas,
têm nas suas salas 6 mil alunos
muçulmanos e dão uma importante contribuição educativa para
o futuro da Tunísia.

ja Católica (quase na sua maioria composta
por não tunisinos que são maioritariamente ocidentais) uma grande oportunidade:
“além do respeito recíproco, no diálogo da
vida que é o nosso pão quotidiano, temos a
possibilidade, e talvez a missão, de servir de
ponte entre estes dois mundos: o Magreb e
o Ocidente”.
A propósito das tensões que atravessam o
país, “uma coisa é a revolução – explica o
bispo de Túnis – e outra é a democracia”.
Uma fase constituinte, de facto, representa
um gigantesco passo em frente nesta direcção, mas estabelecer os valores da democracia custará gerações inteiras”.
“Durante décadas
– assinala Dom
Lahham – as pessoas tiveram medo
das autoridades;
agora são estas
que temem a opinião pública. É um
bem, portanto, que
os jovens se manifestem”.
Se os tempos fixados para a transição democrática
são ainda longos, é
um tempo para sonhar com um espírito positivo e optimista, apesar das dificuldades.

Desde então, começou no país um processo
de democratização, guiado por governos de
transição, que levará às primeiras eleições
livres, no dia 23 de Outubro, para a Assembleia Constituinte, que deverá dar à Tunísia
a sua nova estrutura.

Nova realidade

Um percurso não ausente de incertezas e
protestos dos que exigem rapidez nas reformas, em virtude de uma fase de grande
precariedade económica do país, acentuada pelas repercussões da revolução sobre
o turismo (que representa 8% do PIB) e o
desemprego.

Humildade significa, entre outras coisas,
“aceitar ser uma Igreja numa sociedade muçulmana quase a 100%” e, portanto, “viver
a fé e testemunhar Jesus Cristo no seio de
um povo não cristão”, além de “descobrir na
vida deste povo e nas suas tradições culturais e religiosas o dom que o próprio Deus
lhes deu, para enriquecer a nossa fé e a da
nossa Igreja”.

É necessário que a Tunísia saiba resistir
“às tentações do domínio, da posse e dos
interesses pessoais”, para abrir as portas
“à liberdade, ao respeito de todos em suas
diferenças, ao sentido do serviço autêntico e sobretudo ao perdão dos erros do
passado”.

Entre outras coisas, sobretudo nesta fase
de transição democrática, oferece-se à Igre-

No que diz respeito à nova estrutura institucional, “nós somos a favor, certamente

No dia 17 de Julho, na cidade de Sidi Bouzid
– a mesma onde o comerciante Mohamed
Bouazizi tinha ateado fogo ao próprio corpo no dia 17 de Dezembro, num acto que

«É necessário acolher esta realidade na sua novidade – escreve
Dom Lahham – e viver com humildade a situação actual na Igreja».

Raízes religiosas

– afirma Dom Lahham –, da separação da
mesquita do Estado”.
“Nós esperamos que a Tunísia possa encontrar um bom caminho para cada uma
das aspirações espirituais e religiosas dos
seus cidadãos e dos seus visitantes”.
Espera-se também que o país saiba viver
“ao mesmo tempo a transição democrática
e a pertença ao mundo árabe muçulmano
e que encontre o caminho para conciliar a
fidelidade ao Deus único com os dons da
modernidade”.
Deste modo, verdadeiramente, “a construção democrática representa a chegada à
Terra prometida”.
Laboratório de democracia
Este momento histórico da Tunísia e a passagem a uma nova fase de definição institucional é também atravessado por outros países do Norte de África e do Médio Oriente.
«A primavera árabe é real» – afirma Dom
Lahham –. «Os países árabes estão vivendo, cada um no seu contexto particular, uma
prometedora primavera».
Esta primavera, segundo o arcebispo, floresce se estiver baseada na juventude, com
as suas reivindicações de liberdade, dignidade, transparência, justiça, igualdade, possibilidade de escolha pessoal.
«A Tunísia representa um laboratório de democracia para os países árabes: se o processo para a transição democrática chegar
até aqui, o mesmo pode acontecer em outras partes e talvez mudar estruturas consolidadas nas relações internacionais.»
É necessário – convida o arcebispo – «ajudar a economia e erguer o turismo, que emprega 25% da população».
Agência Católica ZENIT

Caros Leitores: As minhas saudações fraternas.
Neste mês de Agosto, de 25 a 29, como já foi noticiado, vamos realizar o nosso Retiro nacional da UMF. Teremos mais uma vez a oportunidade de nos enriquecermos espiritualmente em Fátima e de receber informações sobre o trabalho missionário. No próximo número de Outubro iremos dar notícias sobre o retiro.
Durante o mês de Agosto, estão a fazer a sua experiência missionária em Moçambique três leigos. Rezemos para que o seu trabalho dê frutos abundantes
e que corra tudo bem.
Foram enviadas para a Missão Franciscana de Cabo Verde 1.000,00 Euros referentes a 100 intenções de Missa. Também para os Franciscanos da GuinéBissau seguiram igualmente 100 intenções de Missa no mesmo valor.
Este Numero do Jornal é referente a Agosto e Setembro, como é habitual. Assim, voltamos a encontrar-nos neste espaço depois das férias de Setembro.
Até Outubro, se Deus quiser. Paz e Bem!

Frei Vítor Rafael, OFM

