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U.M.F.
Tive a graça de participar activamente
no Retiro que, desde longa data, a União
Missionária Franciscana realiza no Santuário de Fátima em finais de Agosto,
este ano de 25 a 29 do referido mês. Foram dias maravilhosos, em actividades
programadas e orientadas por Fr. Vítor
Rafael, Procurador Nacional da U.M.F.,
coadjuvado por Fr. Marques de Castro e
Fr. José Dias de Lima.
Gostei do ambiente fraterno e amigo que caracterizou
este Retiro. Gostei das mensagens que nos foram transmitidas. Gostei da comunhão
que se gerou entre os que já
se conheciam e os que apareceram pela primeira vez.

EM RETIRO ANUAL

Santuário de Fátima

cretos da vida missionária na actualidade,
que leva tantos irmãos nossos a sacrificar,
e por vezes a dar, a própria vida através do
martírio. Temos efectivamente que morrer
para ganharmos uma vida nova.

Também o Dr. Carlos Manuel Carvalho
soube transmitir-nos o que para ele era a
oração e que deve ser também para cada
um de nós: comunhão com Deus e com os
irmãos. E uma das formas de nós, aqui,

embora longe, sermos missionários é mantermos a tal sintonia com os de lá mediante
a oração.
Para tomarmos consciência da vida real
em países de missão, particularmente na
área da saúde e enfermagem, tivemos o
testemunho vivo de um grupo de Jovens,
que por lá andaram há meses, em terras
do Chimoio (Moçambique). Através da
imagem e testemunho pessoal de vivên-

cia, concretizado em acções lá realizadas,
como que chegou aos nossos ouvidos o
grito de tanta gente que vive em condições
sociais tão degradantes. E daqui veio o
apelo à nossa partilha material.
Marcante para mim, e estou em crer que
para muitos outros, foi o momento da Via-Sacra, na tarde do segundo dia, pelo
habitual caminho dos Valinhos, concluída no Calvário Húngaro, com a recitação
da Oração da tarde – a Hora
de Vésperas. Uma Via-Sacra
verdadeiramente missionária,
com reflexões apropriadas à
vida daqueles que dão a sua
vida para que outros tenham
mais Vida!
Por compromissos assumidos, não me foi possível estar
até ao fim do Retiro. Mas fui
acompanhando este Encontro com a minha oração para
que os sessenta e tal participantes regressassem a suas
terras mais ricos e conscientes de que a obra missionária
durará enquanto o mundo for
mundo e que cada um se tem
de sentir responsável pelo
anúncio do Evangelho, que
tem de chegar até aos confins
da terra.

Ser missionário aqui, no meio
onde vivemos, é estar em sintonia com os Missionários e
povos que vivem noutras zonas do planeta Terra. Para haver essa sintonia é indispensável afinarmos a nossa vida
pelas pautas do Evangelho.
Tivemos connosco, durante
um dia, o Fr. Marques Júnior,
ex-missionário em Moçambique, que, nos momentos em
que nos dirigiu a palavra, teve
o condão de avivar essa sintonia, apresentando casos con-

Fr. Marques de Castro, OFM

Participantes no Retiro UMF

CENTRO DE FRANCISCANISMO
Av. Dr. Dias da Silva, 59
3000-137 COIMBRA
Tel. 239 723 277 - Fax 239 780 639
Email: centrofranciscanismo@gmail.com

“Espírito de Assis”: Juntos pela Paz!
No site capuchinhos.org pode encontrar material sobre o “Espírito de Assis”: orações, mensagens e o Hino “Arco Íris de Paz” com letra (ver partitura) de Lopes
Morgado, OFMCap., e música (mp3) de Acílio Mendes, OFMCap.
Frei Daniel Teixeira, OFM
Centro de Franciscanismo
2 - JORNADAS FRANCISCANAS EM LISBOA 2011

1 - RETIRO para a Família Franciscana Portuguesa

“Espírito de Assis”: Juntos pela Paz!

6-11 Novembro de 2011

Centro Cultural Franciscano - Largo da Luz, 11 - Lisboa

Orientador: Frei Fidel Aizpúrua, OFMCap
Local: FHIC, Rua P. Raimundo dos Anjos Beirão, 10, Fátima.
Custo: 27,50€ por diária.
Os membros da Família Franciscana interessados devem fazer a inscrição logo
que possível, até 50 participantes.
CONVENTO DE VARATOJO EM FESTA

26 de Outubro – Liberdade e Diversidade à Luz dos Sinais dos Tempos (Doutor Guilherme de Oliveira Martins)
27 de Outubro – Gesto inter-religioso (em organização)
28 de Outubro – A Igreja como sacramento universal de salvação e as interpelações
do diálogo inter-religioso (Doutor Borges de Pinho)

PEREGRINAÇÃO A ITÁLIA COM A UMF ...

OS INSTITUTOS MISSIONÁRIOS...

Os dias 2 e 3 de Setembro assinalam uma data muito especial para a História da Ordem
Franciscana em Portugal, e, em
particular, para o Convento de
Varatojo...

Mais uma iniciativa da União
Missionária Franciscana reuniu 47 peregrinos que, de 8
a 15 de Setembro, andaram
por terras italianas,...

A história dos Institutos Missionários é exemplo vivo dessa dedicação total à missão, com itensidade da vida toda e de todas
as vidas...
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FRANCISCANOS CELEBRAM
CAPÍTULO DE MEMÓRIA

EDITORIAL
A Mensagem do papa Bento XVI para o Dia Mundial
das Missões , cujo tema é «Como o Pai me enviou,
também eu vos envio (Jo 20, 21)», ressalta a importância da celebração do Dia Mundial das Missões,
todos os anos.
O mês de Outubro é, para a Igreja Católica, um período no qual são intensificadas as iniciativas de
animação, formação, informação e cooperação em
prol da Missão universal da Igreja. Um dos principais objectivos é fazer despertar a consciência e a
vocação missionária.
O anúncio do Evangelho é um imperativo para todos os cristãos. O próprio Jesus foi o primeiro a
evangelizar, anunciando o reino de Deus. Antes
de Partir para o Pai deixou-nos um mandato: «Ide,
pois, ensinando todas as nações, baptizando-as
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E Eu estarei convosco, até ao fim do mundo»
(Mt 28, 18-20).
Para a missão ser realizada em plenitude, Bento
XVI sublinha na Mensagem: «a missão universal
envolve todos, para todo o sempre». O papa convoca todos a fazerem-se anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo. «O Evangelho não é uma
propriedade exclusiva de quem o recebeu, mas é
um dom para partilhar, uma boa notícia a ser comunicada. E este dom-compromisso é confiado
não somente a alguns, mas a todos os batizados
que são “raça eleita, ...nação santa, povo adquirido por Deus (1Pd 2,9)”».
Respondendo ao apelo de Jesus, a Igreja, na sua vocação missionária, continua a missão confiada aos
Apóstolos. No mundo em que está inserida aparecem-lhe novos desafios, de modo que ela é continuamente chamada a renovar-se para trazer a Cristo os
homens numa só família.
E a Igreja prossegue com o mandato recebido do
Senhor! Os missionários continuam a partir levando
consigo Cristo Palavra e Cristo Eucaristia e, com a
sua vida, fazem ressoar as palavras de Cristo Redentor.
O Santo Padre convida os fiéis a responderem à vocação missionária, resposta essencial para a vida
da Igreja. «A obra evangelizadora é essencial para
a Igreja e não pode ser considerada simplesmente
como uma das várias actividades pastorais». Ele
reitera na mensagem que a evangelização é uma
dimensão essencial da Igreja e uma tarefa urgente
hoje, pois a secularização faz com que muitas pessoas vivam como se Deus não existisse.
Frei Vítor Rafael OFM

EM VARATOJO

Desde alguns anos a esta parte,
os Franciscanos Portugueses
costumam realizar o chamado
CAPÍTULO DE MEMÓRIA, em
que lembram os que os precederam e aqui viveram. O Convento
de Varatojo, tal como em anos
anteriores, foi o local escolhido
para este momento especial.
A anteceder as “Tomadas de Hábito” e as “Profissões” e “Renovações”, referenciadas noutro lugar
deste Jornal, durante uma semana – de 28 de Agosto a 3 de Setembro – o ambiente conventual
foi diferente do tradicional. Irmãos
vindos de outras Fraternidades de
Portugal, incluindo Madeira e Açores, juntamente com alguns irmãos
da Fraternidade local, fizeram o
seu “Retiro espiritual” anual. Foi
uma semana de oração e reflexão,
orientada por Frei Jaime, Franciscano Capuchinho espanhol, Director do Centro Ibérico de Franciscanismo em Madrid.

Este ano tal evocação
centrou-se nas pessoas
de dois frades que aqui
viveram num passado/
recente e por aqui marcaram profundamente a
alma de muita gente, particularmente nesta região
do Oeste. Foram eles o
Fr. Manuel da Freixianda, OMF
Frei Manuel Marques dos
ques de Castro, que compartilhou
Santos (mais vulgarmente conhecido por “Frei Manuel da praticamente os últimos 30 anos
Freixianda” ou “Frei Manuel do da vida de Frei Martinho, sempre
Convento”) e Frei Martinho Carva- nesta zona do Oeste. Benquisto
lhosa, falecidos respectivamente de toda a gente, afável, acolhedor,
homem simples, sábio e culto, Frei
No último dia do Retiro, como já em 1978 e 2001.
Martinho Carvalhosa aliava a tudo
vem sendo costume, na “Sala do
Capítulo”, situada numa ala dos Do primeiro – Frei Manuel da Frei- isto, no seu dia-a-dia, um grande
claustros, o Ministro Provincial, xianda – falou eloquentemente seu amor ao trabalho e às tarefas mais
Frei Vítor Melícias, presidiu a um sobrinho, Frei José dos Santos humildes do Convento.
Ferreira, que salientou o
“apostolado especial” de- Para marcar a “presença” de amsenvolvido por este nosso bos, foram descerrados os resirmão, não apenas na re- pectivos retrato a óleo, pintados
gião do Oeste, como nou- por Anghel Daniela, na Sala do
tras zonas do País. Com Capítulo, ao lado de muitos outros
emoção referiu a influência que no dia-a-dia nos vão estimuque este seu saudoso tio lando à fidelidade à nossa vocaexerceu no desabrochar ção franciscana.
da sua vocação franciscana. Também uma pa- De um e outro, servindo-me de
roquiana de S. Pedro da uma expressão muito comum do
Cadeira, presente neste nosso Ministro Provincial, ouvida
acto solene, testemunhou ao saudoso Papa Beato João
a vida simples, austera e Paulo II, bem se pode dizer que foedificante do Frei Manuel ram verdadeiros “Frades do Povo”,
no meio do povo daquela seguindo na peugada de tantos outros irmãos Franciscanos célebres,
freguesia.
ao longo de já oito séculos de exisDo segundo – Frei Marti- tência do Franciscanismo em todo
nho Carvalhosa – falaram o mundo.
particularmente Frei HenFr. Marques de Castro
Fr. Martinho Carvalhosa, OMF
rique Rema e Frei Mar-

Faleceu no dia 05 de Julho
de 2011 Frei Américo Moreira do Vale. Tinha 84 anos de
idade e 50 anos de Profissão
Religiosa.
Membro da
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A celebração das Exéquias decorreu no dia 06 de Julho, às
14H30,na Capela da Fraternidade de Nossa Senhora dos Anjos,
(Rua dos Bragas, 321 – Porto), seguindo depois para o Cemitério de
Valadares, onde foi sepultado em
jazigo de família.
Foi celebrada missa de 7.º dia na
2ª.feira, dia 11 de Julho, às 19H00,
na referida Capela.
RESUMO BIOGRÁFICO:
Frei Américo Moreira do Vale nasceu em Gulpilhares, Vila Nova de
Gaia, a 26 de Dezembro de 1926,
filho de José Resende do Vale Júnior e de Margarida Moreira dos
Santos.
Tomou o hábito religioso a 14 de
Agosto de 1959 e fez os seus
primeiros votos na Ordem Franciscana a 15 de Agosto de 1960.
Professou solenemente a 15 de
Agosto de 1964.

Serviu os Irmãos como tipógrafo
e enfermeiro em Montariol (Braga), porteiro na Fraternidade da
Imaculada Conceição (Seminário
da Luz – Lisboa), e administrador
do mensário «Missões Franciscanas».
Há muitos anos que vivia na Fraternidade de Nossa Senhora dos
Anjos, no Porto, onde, além do seu
trabalho na contabilidade da Livraria da Editorial Franciscana, era diligente sacristão daquele santuário
franciscano.
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SÓ VENCE QUEM NÃO DESISTE!

Tinha apenas oito anos de idade. Ficara
órfão de mãe e o seu pai não passava de
um alcoólico que, a toque de caixa, finou
tão cedo a sua esposa e a toque de caixa
despejava bordoada nas costas do rapaz. Tinha apenas oito anos, mas sentiu
que a sua casa não era ali. Fugiu linha
de comboio afora, para não se perder,
mas sem destino, porque a linha cortava
o horizonte, mas não sabia quando nem
onde ia parar. Cansado da caminhada,
adormeceu e, quando acordou, estava
na cama de um hospital sem a perna
esquerda. Apenas tinha oito anos! Sim,
apenas oito anos, nem mais nem menos.
– Padre, acordei assustado – testemunhou
ele treze anos depois – e, com a ajuda de
algumas pessoas, consegui aceitar a tragédia.
Fiquei boquiaberto com a serenidade daquele jovem e, sobretudo com a sua consciência de ter sido marcado mas estar vivo.
– Se Deus quis que eu continuasse a viver,
mesmo sem uma perna, eu quero viver e
acredito que Deus me ajudará, porque não
me passa pela cabeça desistir. Tenho coração e consciência e não quero viver de esmolas nem que tenham pena de mim. Não
peço uma casa, mas trabalho para ganhar
o sustento e dignificar a minha vida, e sei
que vou conseguir!.
E conseguiu, de facto, na recepção de uma
empresa.

Vejamos outro exemplo:
Em determinado hospital, um homem estava
na iminência de lhe ser
amputada a língua, na
qual se havia desenvolvido um cancro, que a
espalhar-se o mataria.
O médico, momentos
antes de proceder à cirurgia disse-lhe:
– Dentro de poucos
momentos ficará mudo
para toda a vida, se
tenm alguma coisa a dizer, fale pela última vez.

Aprendamos,
caros
leitores deste mensário franciscano, que as
dificuldades não são
pontos de chegada que
tragicamente impedem
o nosso avançar, mas
pontos de partida para
subir mais alto, para ir
mais longe, para caminhar em frente como
alguém dizia:
“Caminhante não há
caminho, faz-se caminho ao andar!”

Então o homem, depois de pensar um momento, disse:
“Louvado seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!”
Estas foram as últimas
palavras, que comoveram todos os presentes.
E nós, qual a reacção perante os problemas da vida que, comparados com os problemas deste jovem e desta vítima de um
cancro, talvez não passem de espetadas
de alfinete? Culpamos a Deus, desistindo
de tudo, ou ainda temos força para o louvar, apesar de tudo?

Quantas dificuldades
ultrapassou
Jesus
Cristo? Não venceu
Ele a tragédia da Cruz?
E a Virgem Maria, não
venceu a Mãe do Céu
a tragédia da Paixão,
acreditando até ao fim?
E os Apóstolos, as Virgens e os Mártires da Santa Igreja, tantos
deles passados pelo fio do crisol do martírio, não se tornaram vencedores? Assim
também a Ordem Franciscana foi vencedora ao longo de oitocentos anos, a começar
pelo seu fundador, S. Francisco de Assis.
E, particularmente vencedora, foi também
a Província Franciscana Portuguesa dos
Mártires de Marrocos, que conta com imensos frades vencedores, com destaque para

CONVENTO DE VARATOJO EM FESTA
NOVIÇOS QUE PARTEM… OUTROS QUE CHEGAM…
Os dias 2 e 3 de Setembro assinalam uma data muito especial para a
História da Ordem Franciscana em
Portugal, e, em particular, para o
Convento de Varatojo.

periência. De seguida, poderão sucessivamente renovar os seus votos, até
à decisão final pela Profissão Solene,
que não deve ultrapassar seis anos,
na qual se consagrarão por toda a vida
ao Senhor e ao
Seu Reino nesta
Família Franciscana. Para isso
contam com a
oração de seus
irmãos em hábito e de muitas
outras pessoas
que por eles vão
rezar, para que
saibam discernir
qual a vontade
de Deus a seu
respeito e tenham a coragem
de a Ele se conGrupo de noviços com o Ministro Provincial da OMF
sagrarem.
No dia 2, integrada na hora canónica da
Oração da tarde – a Hora de Vésperas Aos 7 - Freis Sérgio Maria Soares,
– o Ministro Provincial da OFM, Fr. Ví- Pedro Ribeiro Gonçalves e Francisco
tor Melícias, admitiu ao Noviciado, atra- Assisi Lopes Barros (de Timor Leste),
vés do gesto significativo da “Tomada Dionísio António da Costa, Adelino
do Hábito Franciscano”, mais 7 jovens. José Manuel Langa e Hilávio RodriAdmitidos à Ordem e dela fazendo já gues Marques (de Moçambique) e
parte, durante um ano vão permanecer ainda José Lenivaldo Lima Carvalho
neste Convento, em clima de discerni- Pedro (Luso-brasileiro, nascido no Bramento e estudo da sua vocação e con- sil) – apresentamos nossas saudações
sagração franciscana, acompanhados fraternas, com votos de muita paz e
dos irmãos desta Comunidade de Va- perseverança nesta etapa importante
ratojo, cujos espaços são testemunha de suas vidas.
de tantos outros que aqui viveram e
aqui se santificaram. Vão iniciar uma No dia seguinte – 3 de Setembro – foi
nova etapa da sua vida, tomando cons- a vez de os 8 irmãos, que há um ano
ciência do grande dom de Deus que é haviam iniciado o Noviciado, durante
esta vocação e das exigências que o o qual tomaram plena consciência do
seu seguimento comporta, aprendendo que é “ser franciscano hoje”, darem um
o que é “ser franciscano”. Terminado passo importante na caminhada vocao chamado “ano de prova”, se forem cional, a sua primeira Consagração a
perseverantes, farão sua Profissão de Deus. São eles: Frei Mário Emanuel
votos temporários, para um ano de ex- Caires Cardoso (de Portugal); Freis

Afonso Sarmento Mendonça, Domingos Xavier e Osório da Costa Ximenes
(de Timor Leste), Freis Neto Castro
Nhampoca, Titos Neto Budia, Agostinho João Azarias e Jaime Jorge (de
Moçambique).
Tudo aconteceu em solene Eucaristia
na igreja conventual, presidida pelo
Ministro Provincial dos Franciscanos
Portugueses, Fr. Vítor Melícias Lopes,
na presença de alguns irmãos já professos, de seus familiares e muitos
amigos, em ambiente de extraordinária alegria. No momento próprio, após
eloquente homilia feita por Fr. Vítor
Melícias, cada um dos candidatos fez
o seu «Pedido» para ser admitido à
profissão de votos temporários nesta
Ordem Franciscana, o que pressupõe
seguir mais de perto o Evangelho do
Senhor Jesus, ao jeito do santo Fundador, Francisco de Assis, vivendo em
pobreza, obediência e castidade. Aceite o pedido, logo proferiram os seus
votos religiosos, consagrando-se ao
Senhor por um ano.
De imediato seguiram os 4 irmãos neo-professos – Freis Elvino (de Cabo Verde), e Sérgio, Luís e Filipe (de Portugal) – que, terminado o ano canónico
de profissão, renovaram os seus votos
nas mãos do Ministro Provincial por
mais um ano.
Após a Eucaristia, abrilhantada por
cânticos de inspiração moçambicana,
timorense e portuguesa, que contagiaram a numerosa assembleia, a alegria
continuou nos claustros do Convento,
em Convívio festivo, durante o qual
foi partilhada simples mas saborosa
refeição.
Frei Marques de Castro; OFM

Stº António de Lisboa, entre muitos outros
que enfrentaram a tragédia da fome, a perseguição e a falta das mais elementares
condições de vida e de segurança, muitos
deles que passaram por tudo isso nas missões da Guiné e Moçambique, alguns deles felizmente ainda vivos entre nós, mas
que não os impediu de avançarem com o
seu projecto de presença cristã ao jeito de
S. Francisco no meio do mundo.
Até o nosso querido mensário Jornal Missões Franciscanas tem passado por momentos de dificuldade ao longo da sua história de setenta e quatro anos de existência,
mas continua a difundir o espírito da missão
na sociedade portuguesa graças ao amor
dos seus leitores e benfeitores que, apesar
dos novos desafios, que passam pelo fim
do porte pago, entre outros, o que acarreta
maiores despesas para o manter vivo, não
desarmam de fazer deste Jornal Missionário um fermento que leveda as suas vidas
em suas casas, com o perfume do espírito
da missão ao jeito de S. Francisco de Assis. Por isso, não desistimos e, se queremos
que o nosso Jornal Missões Franciscanas
voe mais alto, vá mais longe, entre em mais
casas e chegue ao coração do lar de mais
famílias portuguesas, procuremos novos
assinantes e tornemo-nos difusores deste
mensário tão franciscano abençoado pelo
seu padroeiro, Stº António de Lisboa.
Frei José Dias de Lima, OFM

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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PEREGRINAÇÃO A ITÁLIA –
Mais uma iniciativa da União Missionária Franciscana reuniu 47 peregrinos
que, de 8 a 15 de Setembro, andaram por
terras italianas, movidos pelo objectivo
essencial de conhecer lugares que conservam marcas indeléveis do Cristianismo, ricas de significado e testemunhos
irrecusáveis da matriz cultural europeia,
com particular destaque para espaços
ligados a S. Francisco de Assis.

espírito único desta cidade, num passeio
de gôndola através de alguns dos seus canais.
Era tempo de seguir para Pádua, ao encontro do nosso querido Santo António.
Para nós, portugueses, será sempre de
Lisboa, mas, tendo falecido nesta cidade,
isto é, nascido para a vida eterna, é reconhecido na Igreja como Santo António de

do ao Santo: correspondia perfeitamente à
sua procura de solidão, ao seu desejo de
se entregar plenamente a Deus, tendo-se
tornado uma das ermidas onde gostava
de passar longos períodos todos os anos.
E foi aqui que viveu a sua Paixão, ao receber os estigmas, as cinco chagas de
Cristo, pelo que este sítio é considerado o
Calvário franciscano. E nós estivemos em
oração na capela dos estigmas; na Basíli-

Grupo de participantes da peregrinação a itália

Começámos por Veneza e pelo deslumbramento da aproximação por barco à Praça
de S. Marcos. E se os nossos primeiros
passos foram bem terrenos, reconfortado o
corpo com o nosso primeiro almoço italiano, os nossos passos foram já de peregrinos, a caminho da Basílica de S. Marcos.
Para além de admirarmos toda a sua riqueza artística, impossível de descrever, conhecemos também um pouco da sua história, que se funde com a própria história da
cidade e da sua administração. A primeira
igreja dedicada ao evangelista S. Marcos,
origem da actual basílica, foi consagrada
em 832 e tem por base a lenda de que os
seus restos mortais tinham sido roubados
por dois navegadores venezianos de um
mosteiro de Alexandria, no Egipto, e trazidos para Veneza. Lenda que bastou para
que a Basílica (reconstruída entre 1063 e
1094, com enriquecimentos artísticos sucessivos até ao séc. XV) fosse dedicada
àquele evangelista, a ponto de o símbolo
deste, o leão alado, se tornar símbolo da
própria cidade de Veneza. Para nós, foi
sem dúvida um bom pórtico de entrada
nessa parte do mundo cristão que nos propúnhamos conhecer.
A visita ao Palácio Ducal, mais uma jóia
artística, introduziu-nos no mundo temporal do que foi a República de Veneza, com
as suas várias salas decoradas a propósito, cada uma com a sua função específica,
e permitiu-nos conhecer o funcionamento
das suas estruturas administrativas verdadeiramente democráticas. Atravessámos
também a Ponte dos Suspiros, passagem
que liga o Palácio Ducal e as prisões, por
onde passavam os prisioneiros a caminho
do julgamento ou para cumprir pena. E os
que quiseram puderam ainda conhecer
mais alguns espaços de Veneza e viver o

Pádua. E acho que não só o encontrámos,
mas estivemos em íntima comunhão com
ele, na visita que fizemos à Basílica e na
missa aí celebrada. Na Basílica, para além
do espanto perante a beleza artística que
nos envolvia (arquitectura, escultura, decoração), detivemo-nos em particular na
Capela do Santo, onde se encontra o seu
túmulo, e na Capela das Relíquias ou do
Tesouro, onde se encontram pequenas
partes do corpo de Santo António, em particular a língua e o aparelho vocal, órgãos
que lhe permitiram pôr em prática o dom da
palavra em que era exímio, na divulgação
do Evangelho, como incansável pregador
que foi. Foram momentos profundos de interioridade, como o foi também a celebração litúrgica, expressamente a do dia do
Santo, ainda que não estivéssemos a 13
de Junho. Em diversos momentos, fomos
ainda conhecendo ou recordando alguns
acontecimentos da vida de Santo António,
o franciscano que conheceu S. Francisco
de Assis e foi escolhido como padroeiro da
União Missionária Franciscana.
Depois de uma pequena caminhada em
Pádua, seguimos viagem tendo como próximo ponto de referência Monte La Verna.
Estávamos já nos passos de S. Francisco,
no monte que o Santo subia a pé e “onde
tudo fala dele e da sua acção junto dos irmãos e das criaturas”, convidados a sentir o que sentia o Santo quando aqui vivia,
“ponto alto deste nosso peregrinar no dia
de hoje”, a ser vivido “não apenas como
excursão mas como uma maneira de entrar em comunhão com Deus através da
espiritualidade franciscana” (palavras de
P. Castro). De facto, olhando o espaço
circundante junto do muro que delimita o
grande largo, compreende-se naturalmente o porquê de este espaço ser tão queri-

ca, na Capela das Relíquias, entre outras,
vimos a túnica que vestia quando recebeu
os estigmas e um pedaço de tecido ensanguentado, que usava para proteger a ferida
das costas; observámos a sua tosca cama
de pedra; contornámos o rochedo de onde
o diabo tentou lançá-lo no precipício. E entre outras capelas visitadas, lá estava a de
Santo António, que esteve em La Verna no
ano anterior à morte de S. Francisco. Foram ainda passos de peregrinos no rasto
de S. Francisco os que fizemos de regresso ao autocarro, e atrevo-me a dizer que
nos teremos sentido todos mais perto de
Deus, pela espiritualidade franciscana aqui
haurida. Descemos o monte rezando o terço, a nossa oração da tarde.
A manhã de sábado foi dedicada a Florença, capital da região da Toscana e cidade berço do Renascimento italiano. Só
vimos espaços exteriores, mas estes têm
muito para dizer do ponto de vista histórico, cultural e artístico, sendo a própria cidade um verdadeiro museu a céu aberto.
Detivemo-nos nalguns dos espaços mais
significativos e fomos conhecendo um pouco da sua história: a
Praça da Santa Cruz, nome da
Basílica que aí se situa, junto da
qual se ergue a estátua de Dante Alighieri, o unificador da Itália
pela língua, o dialecto florentino
que usou na sua “Divina Comédia”; a Praça da Senhoria, dominada pelo Palácio Velho, diante
do qual se ergue, entre outras, a
célebre estátua de David, de Miguel Ângelo (cópia), e em que se
destaca, a fonte de Neptuno, no
centro, e uma profusão de estátuas renascentistas sob o Pórtico
da Senhoria – a praça com mais

arte renascentista autêntica; a Praça do
Duomo e a Catedral de Santa Maria das
Flores, com a sua extraordinária cúpula, e
a torre sineira; o Baptistério, com as suas
três portas de bronze, sendo a de leste
a do Paraíso; a Ponte Velha sobre o rio
Arno; a Galeria dos Ofícios com o seu Pátio Central ladeado por estátuas de figuras
toscanas ilustres do século XVIII; o Palácio
do Dodge… Percorremos ruas, sentindo a
vida da cidade e ouvimos falar da importância da família Médici, que governou a
cidade desde início do séc. XV até meados
do séc. XVIII. Despedimo-nos com a magnífica vista panorâmica da cidade, no miradouro de Belvedere, e rumámos a Siena.
Cidade de feição medieval, possivelmente de origem etrusca e colónia militar no
Império romano, Siena foi berço de Santa
Catarina (1347-1380), padroeira de Itália,
canonizada por Pio II em 1461, proclamada
por Paulo VI doutora da Igreja em 1970 e,
por João Paulo II, uma das padroeiras da
Europa, em 1999. Na Basílica de S. Domingos, primeiro ponto de paragem e de visita
nesta cidade, pudemos ver a capela que
lhe é dedicada, em cujo altar se conserva
a cabeça da Santa, trazida de Roma para
Siena em 1384. Atentámos depois na bela
vista de Siena que dali se desfruta, e partimos à descoberta da cidade, percorrendo a
pé as suas ruas estreitas e tortuosas, sentidos alerta para colher as imagens possíveis. Estivemos particularmente: na Praça
do Campo, rodeada de palácios, onde terão
decorrido ao longo dos séculos os acontecimentos mais importantes da história de
Siena e onde se disputa ainda hoje a mais
antiga corrida de cavalos do mundo, o Palio,
duas vezes por ano, em Julho e Agosto; e
junto da Catedral de Santa Maria, que admirámos por fora. Regressámos ao largo
da Basílica de S. Domingos sempre a pé,
descendo e subindo ruas e ruelas íngremes,
ou escadarias, no que foram, para muitos,
verdadeiros passos de penitentes.
Seguimos viagem em direcção a Assis.
O dia seguinte, que segundo o P. Castro
seria “determinante na nossa peregrinação”, começou com a Missa na Igreja de
Santa Maria dos Anjos, a que voltaríamos à tarde, para visita. Estávamos de
novo nos passos de S. Francisco, que
seguimos do nascimento à morte, num
“encontro” permanente com o Santo.
Porque Assis é S. Francisco, a própria cidade parece irradiar espiritualidade e são
muitos os locais a ele ligados e onde a
sua presença é bem viva. Passámos pela
casa onde nasceu e vimos a estátua dos
seus pais; visitámos S. Damião onde, do
crucifixo, Cristo lhe falou pedindo-lhe que
reparasse a sua igreja (o que veio a fazer); visitámos a capela da Porciúncula,
na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde
compreendeu em definitivo a sua vocação, onde efectivamente nasceu a Ordem
franciscana, e onde Santa Clara recebeu
o hábito das mãos de Francisco;

Sacro Convento - Assis
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DE VENEZA A ROMA COM A UMF
estivemos nos Carceri, sítios ermos onde
gostava de se refugiar, e visitámos os conventos que hoje aí existem e que albergam
comunidades franciscanas, espaços caracterizados pela sobriedade e austeridade, com ambiente propício à meditação e à
oração; percorremos a pé alguns dos seus
caminhos em plena natureza, que não será
hoje muito diferente do que era então; estivemos na ou perto da Capela do Trânsito
ou da Passagem, em Santa Maria do Anjos,
que assinala o local onde morreu; vimos o
seu túmulo no Sacro Convento. Visitámos
também a Igreja de Santa Clara – a amiga de Francisco que abraçou o seu modo
de vida e fundou a Ordem das Clarissas –
onde está o túmulo desta Santa e onde se
encontra o original da Cruz de S. Damião.
Olhar a encosta e ver Assis é já um encanto: não se descreve, vê-se e sente-se. É
preciso vir aqui, estar aqui. E nós estivemos e pudemos ver, respirar, interiorizar
toda a atmosfera de santidade de um espaço global ímpar que é Assis, sentir aqui
a presença de S. Francisco. Foi de facto
um dia determinante e único nesta nossa
peregrinação, o seu ponto mais alto, e saímos todos profundamente enriquecidos na
nossa própria espiritualidade.

A chegada a Roma, ao fim da tarde, facultou-nos a primeira visão da cidade, no caminho até ao hotel, e penso que nos teremos sentido todos, desde logo, a viver em
duas épocas distintas, saltando constantemente do presente para a Antiguidade.
Mas estávamos também no centro da cristandade, pois quando, com Constantino,
o Cristianismo passou a religião oficial do
Império romano, Roma tornou-se a igreja-líder na parte ocidental do Império, já na
época deste imperador. E os três dias que
aqui passámos permitiram-nos conhecer
os seus principais monumentos religiosos.
Começámos por Santa Maria Maior, a
basílica erigida na primeira metade do
séc. V, a mais antiga dedicada a Nossa
Senhora, e que, tal como se encontra
hoje, corresponde em grande parte ao
monumento mandado construir por Sisto
III, deslumbrante pela rica decoração interior em mosaicos, representando cenas
do Antigo Testamento e cenas da vida de
Cristo. Exteriormente, sobressai o campanário românico, o mais alto de Roma e
ainda a particularidade de a Porta Santa
se encontrar à esquerda – Maria, no Céu,
está à esquerda de Deus.

Seguimos para S. João
de Latrão onde vimos a
“Escada Santa”, subida de joelhos por grande número de devotos,
que integra a primeira
capela privada dos papas, substituída depois
pela Capela Sistina. Visitámos depois a Basílica, talvez a mais antiga
igreja da cristandade e a
igreja “Mãe” de todas as
igrejas, porque é a catedral de Roma. Progressivamente enriquecida
do ponto de vista arquitectónico e artístico ao
Basílica de Siena (Sena)
longo dos séculos, avulJá de viagem para Roma, visitámos mais tam, no seu exterior, as enormes estátuas,
dois lugares franciscanos: Greccio, conside- com destaque para a de Cristo, que encirada hoje a Belém franciscana porque aí S. mam a sua fachada construída já no séc.
Francisco criou o primeiro presépio, dando XVIII, com marcada influência do barroco
relevo à Natividade, onde pudemos apre- e do neoclássico, e também as suas cinco
ciar inúmeros presépios, depois da missa portas, uma das quais só se abre em Ano
celebrada na igreja do convento; Fonte Co- Santo. Do interior, só posso falar de novo
lombo, o Sinai franciscano, onde, depois de em deslumbramento perante a sua extraquarenta dias de jejum e oração, S. Francis- ordinária riqueza artística, atrevendo-me a
co escreveu a Regra. Foi também aqui que destacar a imagem pictórica dos mosaicos
foi submetido a uma operação aos olhos e, que recobrem a abside.
na capela de Santa Maria Madalena, vê-se
o Tau desenhado pelo próprio Santo. Mais De tarde, foi-nos proporcionada uma boa
dois espaços caracteristicamente francisca- visão da cidade em passeio guiado, num
nos, plenos de espiritualidade.
contacto de proximidade ou intromissão

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

em alguns dos seus espaços
mais emblemáticos, da Roma
antiga, (os fóruns imperiais, os
mercados, o Coliseu, o Panteão, entre outros), e da Roma
moderna, que sentimos no seu
pulsar quotidiano e de que lembro em particular a Praça Navona e as suas fontes.
O penúltimo dia da nossa peregrinação seria inteiramente dedicado ao Vaticano. De manhã, na
audiência papal no grande salão,
vimos e ouvimos Bento XVI que
reflectiu sobre o Salmo 22, tivemos a honra de menção especial como peregrinos portugueses da União
Missionária Franciscana, participámos na
oração, recebemos a sua bênção, enfim,
estivemos em comunhão com o sucessor
de Pedro – mais um momento único.
De tarde, visitámos o Museu do Vaticano e
a Basílica de S. Pedro. Da área museológica vimos uma parte mínima (nem podia
ser de outro modo). Mas o mínimo foi ainda
muito, difícil de recordar na íntegra. Vem-me à memória o Pátio e as suas esculturas, com destaque para o “Laocoonte”, a
sala dos túmulos, a sala dos candelabros,
as tapeçarias, a galeria dos mapas… Tudo
a culminar na arte sublime dos frescos da
Capela Sistina, que gostaria de poder contemplar mais demoradamente, procurando
o significado de cada figura, de cada conjunto... Mas, mais uma vez, estar ali, admirar aquela maravilha artística do Renascimento na sua real expressão e dimensão,
também foi ‘momento único’.
Da Basílica de S. Pedro no seu conjunto,
só me ocorre falar de novo de deslumbramento perante a beleza artística e grandiosidade do maior templo cristão. Dos seus
tesouros artísticos, a primeira menção vai
para a sobejamente conhecida “Pietá” de
Miguel Ângelo (também merecia uma contemplação mais demorada). E lembraremos também os túmulos de João Paulo II
e de João XXIII; a belíssima decoração interior da cúpula; o trabalho maravilhoso do
chão… Por mais que dissesse, não daria
sequer uma pálida imagem do espaço nem
da minha emoção por estar de novo ali. Foi
pena que não pudéssemos ver de perto o
baldaquino central erguido sobre o túmulo
de S. Pedro.
E sem aquele passeio nocturno pela cidade, em visita guiada, concluído na Fonte de
Trevi, a nossa vivência de Roma não ficaria
completa. Pelo sim pelo não, quantos atiraram a moeda?

Praça de São Pedro - Roma

O nosso último dia em Roma começou da
melhor forma, com a visita à Basílica de
S. Paulo extramuros, em cujo coração se
encontra o túmulo de S. Paulo, que, este
sim, pudemos ver de perto. E foi também o
momento e local certos para a celebração
da Eucaristia. Daqui partimos para as catacumbas de S. Calixto, seguindo a Via Ápia
Antiga e passando a Porta de S. Sebastião.
Sendo indubitavelmente a mais antiga catacumba cristã de Roma, onde foram sepultados alguns dos primeiros papas, S.
Calixto pode ser considerado o cemitério
por excelência dos primeiros cristãos de
Roma, sobretudo pelo número e prestígio
dos mártires e bispos que aí foram enterrados, tendo-se formado um vasto complexo
de galerias, cujo núcleo principal é a Cripta
dos Papas e a de Santa Cecília, onde estivemos. E estar ali foi como que viver nos
primórdios da cristandade, a que S. Pedro
e S. Paulo, eles próprios mártires evocados nas basílicas que lhes são dedicadas,
já nos tinham conduzido. Terminámos, assim, a nossa peregrinação remontando às
origens da fé que nos anima.
No tempinho que sobrava após o almoço
até à hora do voo de regresso, despedimo-nos de Roma na Praça do Povo – seria
uma pena não a conhecer.
E se podemos dizer que o nosso objectivo primordial foi plenamente atingido,
ele foi também completado pela fruição
do que cada espaço que visitámos ou por
que passámos nos ia proporcionando,
como beleza natural ou riqueza histórica
e artística, pelos contactos com pessoas
de outras nacionalidades, pelas vivências
diárias do que delas nos aproximava e do
que nos distinguia, pelo próprio relacionamento dentro do grupo, conduzindo
tudo a um efectivo alargamento dos nossos horizontes culturais e humanos.

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

Celme Pedreiro
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Os Institutos Missionários
no Coração da Igreja e da Missão
A história dos Institutos Missionários é
exemplo vivo dessa dedicação total à
missão, com a intensidade da vida toda
e de todas as suas vidas. São páginas
extraordinárias de vigor missionário,
envolvendo num mesmo movimento
tantos jovens e colaboradores. Ontem,
os Institutos Missionários eram os garantes e os “profissionais” da missão;
a eles foi confiada a missão que, por natureza, pertencia a toda a Igreja e a cada
baptizado. Hoje, perante as rápidas mudanças de modelos da vida e dos valores culturais na sociedade e na Igreja,
que agora se assume como “sujeito primeiro da missão”, os Institutos Missionários procuram o seu lugar específico
na Igreja e interrogam-se sobre o modo
possível de ser missão, no contexto das
Igrejas locais onde estão inseridos.
Para os que pensam que a hora dos Institutos Missionários já passou e se tornaram
irrelevantes, a Carta Pastoral «`Como eu
vos fiz, fazei vós também´ – Para um rosto
missionário da Igreja em Portugal» despede qualquer equívoco. Com as mesmas
palavras da Redemptoris Missio (RM), a
Carta reafirma a centralidade destes no coração da Igreja e da missão – “Os Institutos
Missionários não passam para a margem,
mas continuam bem no centro, assumindo
o seu compromisso missionário ad vitam” –
e apresenta-os como “paradigma do compromisso missionário da Igreja”. E, usando
as mesmas palavras de João Paulo II, pede-lhes que “se sintam parte viva da comunidade eclesial e trabalhem em comunhão
com ela” (Cf. nº 18).

atentos ao “diferente de nós”, oferecendo
processos de inclusão e participação que
conduzem à construção de uma sociedade
que sabe respeitar a dignidade e o direito
de todos, sobretudo daqueles que são excluídos e marginalizados da convivência e
do bem comum.
- Inserir a animação missionária na pastoral ordinária: Se na realidade a dimensão missionária é essencial para a vida da
Igreja, então ela deve estar presente em
toda a pastoral da Igreja. Neste sentido,
a carta sublinha o papel insubstituível dos
Institutos na animação missionária das comunidades eclesiais, que “não devia ser
vista como marginal, mas central na vida
cristã”.

Irmâs Clarissas com outros missionários em Moçambique

cais no seu compromisso missionário, facilitando a formação do grande movimento
missionário que deve animar toda a Igreja.
Sugiro apenas três, se bem que cada um
deles podia abrir inúmeros caminhos de
novidade missionária no coração das nossas Igrejas locais:

Nesta hora de mudança, estas palavras reconhecem o lugar específico dos Institutos
e sugerem-lhes uma maior integração nas
comunidades eclesiais, através da sua inserção na Igreja local.

- Investir no anúncio: Perante a descristianização e o abandono, que se vive com
mais acuidade aqui na nossa Europa, temos que nos preocupar com a presença de
Deus nos caminhos dos homens; Ele não é
irrelevante no nosso projecto de vida pessoal nem no das nossas sociedades. Este
é o desafio da nova-evangelização. Neste
contexto, afigura-se-me necessário investir
as nossas forças pastorais na formação de
evangelizadores de modo a pôr toda a igreja em estado de missão, capaz de ir ao encontro da grande maioria dos que não frequentam as nossas igrejas e assembleias.

Tenho pena, contudo, que a Carta não
apresente alguns dos caminhos onde os
Institutos Missionários, pelo seu carisma
específico, poderiam animar as Igrejas lo-

Esta não é hora para os cristãos ficarem
tranquilamente dentro das igrejas, sacristias e salões paroquiais, à espera que as
pessoas venham ter connosco. Somos nós

que devemos ir ao encontro das pessoas.
O modelo é o anúncio “ad gentes” e não
uma pastoral de manutenção. Temos que
aprender outra vez a viver e a anunciar
o Evangelho, mas um anúncio que seja
atractivo como “palavra que dá vida” e não
uma palavra que se resuma apenas à apresentação de ideias ou de um conjunto de
normas, o anúncio de uma Pessoa viva.
- Cultivar a atenção ao “outro” e o serviço ao pobre: A missão tem que dirigir-se
para uma autêntica humanização com uma
presença e um estilo de vida que reconhece o outro, quem quer que ele seja, na sua
dignidade de “pessoa”. As comunidades
cristãs tornam-se assim espaços abertos
ao acolhimento, ao diálogo multicultural e
à presença do outro, onde a lógica da fraternidade e da solidariedade com e para o
outro são sinais sensíveis do Reino.
Por um lado, os membros dos Institutos
Missionários, pela experiência rica que têm
em viver em contextos fora da sua cultura e, por outro, pelo seu estilo de vida comunitário, são particularmente sensíveis e

Os Institutos levam a cabo esta actividade, primeiramente, através do testemunho dos seus membros missionários que
partilham a sua experiência de missão. A
narração da missão, em primeira pessoa,
é um testemunho insubstituível que gera
a comunhão entre as igrejas e as anima
a viverem na dinâmica do dar e receber.
Conjuntamente, o estilo de presença dos
membros dos Institutos em situações e
lugares onde vivem os pobres, é também
animação missionária, enquanto estimulam as comunidades à evangelização e ao
serviço dos pobres.
Assim, do “centro” – do coração da Igreja – , através de uma maior inserção nas
Igrejas locais, os Institutos Missionários
continuam a ser promotores de comunhão
e criadores de pontes entre as igrejas; das
“margens” e dos “desertos” da missão, eles
são facilitadores de encontros com o outro – o pobre, o marginalizado, o sem igreja nem Deus –, colocam-se ao serviço da
Vida com a “compaixão” do Bom Pastor
e apontam à sua Igreja local o caminho da
missão a percorrer.
Pe Alberto Oliveira e Silva
Superior Provincial dos
Missionários Combonianos

Jornadas Missionárias 2011

“Voluntariado e Missão” foi o tema desenvolvido
pelas Jornadas Missionárias 2011. Realizaram-se
em Fátima de 16 a 18 de Setembro, no Convívio de
S. Agostinho, com a participação de cerca de 400
pessoas.

O tema foi motivado pelo Ano Europeu do Voluntariado
e inspirado pela Carta Pastoral da Conferência Episcopal
Portuguesa sobre o voluntariado. As linhas de força do
voluntariado social, pastoral e missionário foram aprofundadas por meio de conferências, experiências de vida e
celebrações litúrgicas.
Constatamos que, ao longo da história da humanidade e
da Igreja, a maioria dos serviços, associações e causas

têm funcionado e ainda funcionam graças ao serviço dedicado, voluntário e anónimo dum número incontável de
pessoas. Nos últimos 20 anos, em Portugal, começaram a
surgir organizações cujo único objetivo é promover, formar
e enviar voluntários, de curta ou longa duração, para uma
Missão específica. Na Igreja, é a Fundação Fé e Cooperação (FEC) que coordena a plataforma do voluntariado
missionário.
Sintetizamos a partilha e a reflexão destas Jornadas num
decálogo do voluntariado missionário.
SER VOLUNTÁRIO É

1.Encontrar na Fé e identidade com Cristo a verdadeira
motivação para fazer voluntariado, perto ou longe, na Igreja ou na sociedade.
2.Continuar a Missão de Jesus, por meio do próprio testemunho e coerência de vida, contribuindo assim para a
construção do Reino de Deus no mundo.
3.Exercer a cidadania, baseada na corresponsabilidade
pelo bem comum e universal.
4.Fazer a diferença profética, num mundo centrado no bem
pessoal, no lucro e na exploração do outro e da natureza.

Jornadas MIssionárias OMP

5.Viver numa atitude de abertura aos desafios do mundo,
mais do que procurar acções e experiências pontuais.

6.Ter uma nova consciência social, motivada pelo amor ao
próximo e não pela necessidade de resolver os próprios
problemas.
7.Viver em formação permanente e específica para melhor
poder servir com qualidade e sustentabilidade.
8.Criar relações de vizinhança, fundadas no respeito e na
solidariedade entre irmãos, iguais na dignidade, mas diferentes nas necessidades.
9.Aprender a trabalhar em equipa e em rede, criando comunhão e promovendo solidariedade local e global.
10.Acreditar que quem quer partilhar a vida e o seu tempo
gratuitamente sempre arranja maneira, pois é dando que
se recebe; mas quem vive para si mesmo sempre arranja
desculpas.
Os participantes pedem aos nossos governantes que promovam o voluntariado e lhe dêem um enquadramento jurídico que proteja o voluntário empresarial da exploração,
apoie o voluntariado de longa duração no regresso ao trabalho remunerado e incentive os jovens à prática do voluntariado como raiz de mudança social.
As próximas Jornadas Missionárias serão em Fátima, de
14 a 16 de Setembro de 2012.
Fátima, 18 de Setembro de 2011
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CRIANÇAS: FLORES DA ÁRVORE
HUMANA A DESABROCHAR
É de toda a conveniência saber-se que a
parte mais nobre, mais
distinta e mais fina da
nossa
colectividade
são as flores da árvore
humana.
A árvore é uma planta
reprodutora, complexa,
cuja flor é constituída
por cálice, corola, anMário Carapinha
droceu e gineceu. A flor
é a parte da planta que contém os aparelhos da fecundação. Na preflorescência prolífera, as folhas são dotadas de pétalas e sépalas. A maturidade da floração
ao longo dos anos pode influir no ritmo do seu desenvolvimento, para melhor ou para pior. Há jardins onde
predominam ervas daninhas. São muitas as flores que
se abrem na Primavera, mas nem todas frutificam. Há
uma grande variedade de flores: rosas, cravos, lírios,
camélias, mimosas, tulipas, malmequeres, violetas,
papoilas, acácias...
Por sua vez, a floração das mentes das crianças depende
muito do alimento escolar, que resulta no bem ou no mal.

Na escola deve incutir-se na mente das crianças a semente eterna, reprodutora do bem-fazer: educação, bondade,
compaixão, felicidade, generosidade, seriedade, moralidade, humildade, etc... Para nosso mal, muitas vezes incute-se: malcriadez, cobardia, cobiça, ódios, ofensas, rabugices, patifarias, invejas, corrupção, etc,... Como há várias
flores, há várias mentes. Das afirmações acima, umas resultam no bem-estar da sociedade, outras são fajardices,
que originam graves dissidências. Muitos chegam à maioridade com tricas maldosas, uns contra os outros. Quando
para nosso bem devemos ter o coração sempre pleno de
misericórdia. São tais os prejuízos que causam as maldades, que há necessidade de acabar com elas. Este comportamento é o fruto da árvore do seu ensino escolar. O
organismo humano é composto de físico e espírito. Deus
é o nosso Pai Espiritual. Importa lembrar que o bem-estar
social não é possível à custa do impedimento do ensino
religioso. Mas não é apenas o ensino religioso; importante
é o que ele faz florescer na mente de cada um.
Fazer o bem, rezar, não se pode fazer levianamente,
cada um tem de concentrar a sua mente no que está
a fazer, e ter consciência do que há-de fazer. À mais
pequena distracção, está-se a rezar sem proveito. Quer
aceitemos, quer não, são tão graves as maléficas ocorrências que atropelam a humanidade em todo o mundo

Deus é feliz?

Por vezes, no conforto do nosso
leito, despertamos com pensamentos-relâmpago, com raciocínios escondidos que nos nossos silêncios
afloram.
Pois, numa noite destas, fui confrontado
com o misterioso, com o “mistério” do Amor
e do Céu.

Deambulei, volta sobre volta, sobre os sentimentos de Deus e de todos os que desfrutam intensamente o Seu Amor no Céu.
Reflecti sobre a felicidade eterna que Jesus, nosso Deus, nos prometeu. Pensei no
Céu.
Segundo o que nos foi transmitido, é no Céu,
junto de Deus, que está a felicidade eterna,
não há lugar nem à dor, nem à tristeza, é o
Amor, o Êxtase.

Luz da Sua presença vêem essas atitudes, sentem o sofrimento de Nosso Senhor?
E ajuizei: não, se já estão na Vida Eterna,
Deus não permitirá que sofram, estão na
eterna felicidade como o prometido. Deus
“esconde” em Si os males do mundo e o
Seu sofrimento.

por causa da má florescência das mentes de cada jovem, durante o ensino escolar, que os tempos terão de
mudar. O ensino religioso é o melhor processo de incutir
a boa educação na mente da juventude. Não sabemos
qual a razão por que o ensino religioso às crianças não é
permitido nas escolas. No dia em que esse ensino esteja implantado em todas as escolas do mundo acabarão
as dissidências, egoísmos, ódios, picardias, cobardias,
etc, É preciso formar as novas gerações para gerir os
bens ao serviço de todos e não para o benefício apenas
de alguns; incutir na mente de cada um a igualdade e
a solidariedade. O que importa são os frutos benignos
das flores que florescem e perduram durante a vida na
mente de cada um! E se for o bem-querer humano, quer
acreditemos quer não, não será para os nossos dias,
mas não estará muito longe o dia em que a juventude
sairá das escolas com as suas mentes concentradas na
prática do bem-fazer (sérios, bondosos, sinceros, compassivos, misericordiosos...). e não mais haverá ódios,
nem guerras, e teremos instaurada a paz e erradicada
a pobreza no seio da nossa irmandade. Será inventado
um substituto para o dinheiro, e acabados os malefícios
pelo seu mau uso. E a moralidade e a seriedade serão
estabelecidas para sempre no seio da nossa irmandade.
A florescência do plantio do ensino na mente das crianças será benéfica e benfazeja.

MATERIAL
MISSIONÁRIO 2012
Já se encontra disponível o material missionário para 2012. Se pretender ajudar as Missões através da divulgaçao deste material, entre em contacto connosco, nos locais habituais onde os franciscanos missionários estão presentes.
Temos os Calendários de Parede, Agendas de Secretária, Agendas de Bolso,
Calendários de Bolso e os Almanaques de Santo António.
Em todas estas publicações existem mensagens das nossas missões.

Este grande Amor do nosso Criador, que
guarda para Si todos os nossos pecados,
sofrendo, para assim nos dar a felicidade
eterna, fez-me entender melhor, presunçosamente, talvez, mais uma das razões por
que morreu na cruz para nos salvar.
Que mistério!
Voltei-me para o outro lado com o intuito de
conseguir novamente dormir e surgiu-me a
palavra fundamentalismo.

O Céu é o Lugar de Deus e “contraditoriamente”, também é lá que Deus é agredido
com os nossos pecados, é lá que o Senhor
sofre imensuravelmente com as nossas atitudes de desamor.

Pensei logo em intolerância e que não há
lugar para intolerância no Amor, todavia o
Amor é “intransigente” no dar-se. Para ser
verdadeiro não admite senão entregar-se
totalmente ao outro, nem que daí possa surgir sofrimento. Paz e Bem.

Com esta reflexão surgiu-me a questão:
– E os nossos irmãos que se encontram na

Nuno Vale
Leigo Missionário

VARATOJO RETIRO E ENCONTRO
MISSIONÁRIO

Como sempre acontece no início de mais um Ano Pastoral, a Procuradoria da U.M.F. de Varatojo vai organizar o seu
tradicional mini Retiro, este ano nos dias 5 e 6 de Novembro.
Começará no dia 5 (sábado), logo de manhã (8.00 horas), e terminará no dia 6 (domingo), a meio da tarde, neste dia
com actividades abertas a todos quantos aparecerem, com um momento de reflexão (10.00 h.), Eucaristia (12.00 h.)
e Almoço em comum (13.00 h.), oferecido pela UMF.
Para o almoço é necessária inscrição prévia até ao dia 3 de Novembro. Tudo terminará a meio da tarde com o tradicional Magusto, em ambiente de fraternidade e alegria.
Agradece-se que, para o almoço, os participantes tragam a respectiva sobremesa.
Este Encontro-Convívio é aberto também a quantos costumam participar nas Peregrinações organizadas pela “União
Missionária Franciscana”.

M.C.
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DEUS NO PENSAMENTO E NA VIDA
Deus é o Omnipotente, o Omnisciente e o Omnipresente, ou seja, tudo pode, tudo sabe e tudo vê, de sorte
que não há acto da nossa parte que ele não saiba e
que ele não veja. E quantos néscios agem ignorando
estes atributos de Deus! Mas outros têm a coragem e o
discernimento de não hesitar na hora de colocar Deus
no pensamento e na vida.
Conta-se que dois empregados ficaram sem a presença
do patrão durante um mês, pela ausência deste no estrangeiro. Um, então, disse para o outro:
– Façamos sorna e não nos preocupemos muito que
o nosso patrão não vem tão cedo, ele está ausente
e não vê nada. Vamos dar as nossas voltas e gozar.

sem Deus não são muito de fiar e sobretudo quando têm a
arrogância blasfémica de serem mais sérias que Deus. E,
neste ponto, é preciso estar muito atento para não se ser surpreendido, como podemos verificar no caso que se segue.
O banco de um rico banqueiro foi à falência, porque o seu
dono resolveu desaparecer com o dinheiro dos clientes.
Três cavalheiros que tinham depositado o dinheiro neste
banco lamentavam-se:

O outro, um cristão a sério e comprometido, disse ao
companheiro:
– Estás enganado, o meu Patrão está sempre presente
e vê tudo pois me contempla do alto dos céus e por
isso não O vou ofender por incumprimento dos meus
deveres.
Mas nunca são demais as cautelas em relação aos que
regem a sua vida sem Deus, como aconteceu com este
caso: Um homem foi comprar uns móveis, com pagamento a prestações. Adiantou, de entrada, duzentos e
cinquenta euros, num total de mil e duzentos que teria
de pagar. O dono da loja disse-lhe se queria um recibo
e o cliente respondeu:
– Tratando-se de homens que crêem em Deus, não é
preciso recibo.
O homem da loja perguntou-lhe então:
– E o senhor, crê em Deus?
– Naturalmente – respondeu o comprador – e creio que o
senhor também!
– Não, eu não creio em Deus, mas pode confiar em mim!
– Retorquiu o lojista.
O comprador, admirado pela forma arrogante como o lojista respondeu acrescentou:
– Posso confiar em si?! Como posso confiar em alguém
que não acredita em Deus?! Não! Não! Passe-me o
recibo que, tratando-se de gente como você, é indispensável.
Este homem tinha razão em pedir o recibo, pois pessoas

culo a religião e a Igreja, afirmando-se ateu convicto?.
Disse então para mim que era melhor levantar o meu
dinheiro porque, nas mãos de um homem como aquele, sem religião, sujeitar-me-ia a tudo perder. E foi o
que aconteceu convosco, confiastes tudo a um homem
sem Deus.
E olhai, caros leitores do JMF, muitas vezes é mesmo preciso coragem para não arriscar uma vida sem Deus, como
aconteceu algumas semanas antes de um casamento,
numa festa dos noivos com familiares de ambas as
partes. A propósito de qualquer coisa, o noivo começou a falar mal da religião e a dizer que não acreditava em Deus, que Deus era uma farsa, que a Igreja
era invenção dos padres para ganharem a vida e que
só ia à Igreja casar pela teimosia da família. A noiva,
magoada com tudo, porque profundamente religiosa
e temente a Deus assim reagiu:
– Retira o que disseste imediatamente!
– Isso é que era bom! E vai-te habituando porque
quando fores minha mulher…!
A noiva então, num acto de coragem, pouco se importando se o noivo era um juiz influente e rico na
sociedade, disse-lhe:
– Trata de arranjar a tua vida que eu arranjo a minha.
Contigo não caso porque, se não guardas respeito a
Deus, muito menos guardarás respeito à tua mulher.

– Perdi milhares de euros naquele banco! – dizia um.
– E eu também lá deixei um largos milhares! – adiantou
outro.
O último disse:
– Eu só perdi mil euros.
– Mas como – perguntaram os outros – se tu chegaste a
ter lá mais do que nós os dois juntos?!
– Ora, respondeu ele, levantei o meu dinheiro antes que o
banco falisse.
– Mas como sabias que o banco ia falir? – perguntaram os
dois admirados.
– Não sabia! – respondeu - Mas, não vistes a entrevista
que ele deu na televisão há uns meses? Como ele se
ufanava de não crer em Deus e inclusive punha a ridí-

Os familiares de um e de outro tentaram demovê-la,
até com ameaças, mas ela, irredutível, retirou-se e o casamento não se realizou. E razão tinha aquela cristã de
vida, pois ele casou com outra mulher a quem tornou muito
infeliz e com a qual foi sempre violento, colérico e mau a
ponto de a matar. Afinal, que diferença lhe fazia, se não
temia a Deus?
Caros leitores da MF, que nesta catadupa de breves lições
de vida não hesitemos em concluir que Deus, no pensamento e na vida, deve ser a medida do nosso agir, ou seja,
uma vida em Deus exige compromisso, firmeza nas decisões e seriedade nos propósitos.
Frei José Dias de Lima, OFM

Deus faz História com o Seu Povo
A Irmã Missionária Franciscana com o
grupo de bondosas famílias de Aveiro – amigos e benfeitores das Missões
Franciscanas – prepararam um livro «Deus faz História com o seu Povo».
Com este livro vão partilhando caridade
em fraternidade. Desde o Natal de 2010,
começaram a distribuir o livro ao clero e
aos amigos da caridade e com o que iam
recebendo foram ajudando quem tem necessidades:
- Uma jovem mãe com três filhinhos menores, que procurava trabalho e passou os
livros a computador, recompensaram-lhe
o trabalho com umas notinhas.
- Em seguida ajudou-se uma Obra de Caridade e Solidariedade – crianças e idosos
– Franciscanas idosas que muitos ajudaram na prática da Caridade com a Fraternidade Franciscana. Está cada uma num

Lar de Idosos e todas receberam o livro
como elo de ligação espiritual e também
física.
- Ajudou-se uma Obra diocesana de caridade, também paroquial. A Fraternidade
OFS e também a Fraternidade JUFRA –
Jovens Franciscanos.
Em Junho – Julho as famílias, amigos e
benfeitores da Fraternidade cada um ficou com o livro «Deus faz História com
o Seu Povo» e arranjaram uma bolsa de
estudo, oferecida a um jovem seminarista
que deseja ser Padre Missionário Franciscano. Já foi enviada a importância correspondente para essa bolsa ao nosso
Director Frei Vítor Manuel Gomes Rafael,
Leiria.
Jesus Cristo regozijou-se pois praticando
caridade em Fraternidade – Corpo real e

espiritual. É Jesus Cristo a fazer história
com os Seus filhos, que O aceitam e seguem Seu Caminho, Verdade e Vida. Ele
diz: «Amai-vos uns aos outros como Eu
vos amei». Também diz: «O que é bom,
deve-se partilhar, para que vendo as
boas obras glorifiquem o Pai que está nos
Céus. Vinde benditos de Meu Pai; tive
fome e destes-me de comer. Tive sede e
destes-me de beber… O que fizerdes ao
vosso irmão é a Mim que o fazeis. Vinde
benditos de Meu Pai gozar o Reino que
está preparado para vós e para todos que
cumprirem os Meus Mandamentos.»
Com todos os Irmãos e bondosos e generosos que estamos ao serviço da Igreja,
com o Pároco na paróquia, e com D. António Francisco, Bispo da Diocese, vamos
também ajudando os Missionários Franciscanos nas Missões. Louvemos a Deus

em Jesus Cristo, pois sabemos que Ele é
a fonte de todo o bem. E só com Ele, por
Ele e Nele seremos apóstolos felizes na
Paz e Bem. Praticando Caridade em Fraternidade no amor de Deus.
Desejamos o bem de todos os Missionários Franciscanos, com Frei Vítor, director. De uma maneira especial a todos
os Governantes da Igreja: Papa, Bispos,
Clero e todo o Povo de Deus. Os governantes de Portugal e seus familiares,
amigos e todo o Povo de Deus. Até aos
confins da terra, onde chegar o jornal
«Missões Franciscanas».
Paz e Bem de todos os amigos e benfeitores dos Missionários e Missões Franciscanas.
Irmã Virgínia Ribeiro Loureiro, OFS

Caros Leitores: Saudações amigas de Paz e Bem!
É com muita alegria que, após um tempo de descanso, de novo nos encontramos, todos empenhados neste trabalho em favor das Missões.
Estamos a viver o «Outubro Missionário», que é para nós tempo de renovar o ardor e fervor missionários. Vamos continuar a trabalhar em prol das «Missões
Franciscanas». Todos podemos ser missionários rezando pelas intenções da Igreja Missionária e, dentro das possibilidades de cada um, partilhando um
pouco de si mesmo. As «Missões Franciscanas» contam consigo!
E terminamos com a intenção missionária de Outubro: «Para que a celebração do “Dia Mundial das Missões” aumente no povo de Deus a paixão pela evangelização e o sustento à actividade missionária com a oração e a ajuda económica às Igrejas mais pobres».

Frei Vítor Rafael, OFM

