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maria, a primeira missionária da igreja
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o contexto do Ano Missionário que a Igreja em Portugal está a celebrar, os cristãos
podem perguntar: que devemos fazer
para viver a vida cristã com maior dinamismo missionário? Entre as muitas
respostas que podemos dar, aqui fica
uma boa sugestão: olhemos para Maria e sigamos o seu exemplo.
Maria era uma menina simples e,
quando sentiu o chamamento de Deus,
o que é que ela fez? Não teve receio
e respondeu: «Eis a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra»
(Lucas 1, 38). Quando soube que a sua
prima Isabel precisava de ajuda, o que
é que ela fez? Diz o Evangelho: «Maria
pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa
para a montanha». Mas não foi sozinha.
Consigo já levava Jesus. Ao vê-la, Isabel
encheu-se de alegria e exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é
o fruto do teu ventre. Feliz daquela que
acreditou que teriam cumprimento as
coisas que lhe foram ditas da parte do
Senhor» (Lucas 1, 42-45). A grandeza
de Maria explica-se com uma pequena
palavra: sim. Ela acreditou, deu o «sim»
e pôs-se a caminho. Como afirmou o
Papa Francisco numa das Eucaristias a
que presidiu na casa de Santa Marta no
Vaticano: «Todos os discípulos fugiram,
com exceção de João e algumas mulheres. Aos pés da Cruz, ficou Maria, a Mãe
de Jesus. Todos olhavam para ela como
se fosse a mãe do delinquente. Maria
ouviu tudo e sofreu uma humilhação
terrível». Maria disse «sim» e foi fiel até
ao fim! Até ao calvário!

Que fazer, então, para ser bons cristãos, cheios de espírito missionário?
Basta olhar para Maria. Ela nos ensina
e nos inspira. Foi ela que trouxe Jesus
ao mundo e se pôs a caminho para levar
Jesus aos outros. Maria é a primeira
missionária da Igreja e o modelo de
todos os discípulos e evangelizadores.
Como cristãos, pelo batismo também
nós somos chamados e enviados. A fé
recebida no batismo deve ser partilhada
e professada sempre e em todos os lugares. Ser cristão é abraçar com ardor e
amor a nossa vocação de discípulos missionários em todas as situações. Através
do testemunho de oração, de escuta da

Palavra de Deus e de disponibilidade ao
serviço do Reino. Como Maria.
Seguindo o apelo dos nossos bispos,
celebremos este Ano Missionário «sob
a proteção de Maria, para que sejamos
no mundo sentinelas da madrugada que
sabem contemplar o verdadeiro rosto de
Jesus Salvador, aquele que brilhou na
Páscoa, e descobrir novamente o rosto
jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel,
pobre de meios e rica no amor» (CEP,
Nota episcopal, 2018).
P.e Dário Balula Chaves

dario.balula@gmail.com

justiça e paz

preservar as florestas
As florestas tropicais são um tesouro e fundamentais para a vida no planeta, mas no
ano passado o mundo perdeu 12 milhões de hectares destes pulmões verdes.
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Papa Francisco recorda-nos
na encíclica Louvado sejas a
importância dos ecossistemas
das florestas tropicais, que «possuem
uma biodiversidade de enorme complexidade, quase impossível de conhecer completamente, mas quando estas
florestas são queimadas ou derrubadas
para desenvolver cultivos, em poucos
anos perdem-se inúmeras espécies, ou
tais áreas transformam-se em áridos
desertos. Todavia, ao falar sobre estes
lugares, impõe-se um delicado equilíbrio, porque não é possível ignorar
também os enormes interesses económicos internacionais que, a pretexto de
cuidar deles, podem atentar contra as
soberanias nacionais. Com efeito, há
“propostas de internacionalização da
Amazónia que só servem aos interesses económicos das multinacionais”»
(LS, 38). Apesar de ter consciência da
importância das florestas tropicais, a
humanidade continua a destruí-las. No
ano de 2018, perderam-se 12 milhões
de hectares de florestas tropicais, o
tamanho da Nicarágua, segundo um
relatório do World Resources Institute
(WRI). Em termos globais, os países
mais afetados são o Brasil, a Indonésia,
a República Democrática do Congo, a
Colômbia e a Bolívia.
O Brasil abriga cerca de 60 % da floresta amazónica, a maior floresta tropical do mundo, responsável por retirar
imensas quantidades de dióxido de
carbono da atmosfera, sendo considerada vital na luta contra o aquecimento
global. Segundo o relatório, o Brasil
é o país que mais destruiu florestas
tropicais no ano passado. O país perdeu 13 471 quilómetros quadrados de
floresta tropical, de acordo com dados
da Global Forest Watch, plataforma em
linha da WRI.
«Embora alguma perda de 2018
possa ser atribuída ao fogo, a maior

parte parece ser devido à limpeza de
terreno na Amazónia, pondo em risco
as reduções no desflorestamento que o
país alcançou no início dos anos 2000»,
escreveram os pesquisadores no sítio
da Internet do grupo. E a situação pode
piorar. Segundo a organização não-governamental Imazon, o desmatamento
na Amazónia brasileira aumentou
54 % entre em janeiro de 2018 e janeiro
de 2019, também em consequência da
alteração de políticas ambientais defendida pelo presidente Jair Bolsonaro.
Por outro lado, a perda de florestas
tropicais primárias representa uma
área equivalente à da Bélgica. «Estas
são as florestas que têm o maior impacto quanto às emissões de carbono
e biodiversidade», disse Mikaela Weisse, uma das responsáveis do WRI, já
que armazenam carbono e abrigam
uma grande fauna e flora.
O compromisso pelo cuidado da
casa comum é de todos. A destruição

A floresta Amazónica, pulmão verde da
Terra

das florestas tropicais é uma ameaça
para todos nós, seja pela perda da
biodiversidade de espécies da flora e
fauna, seja pelo seu papel insubstituível
na manutenção do clima global estável.
Da nossa realidade também podemos
colaborar na conservação das florestas
tropicais, evitando a sobreexploração
e o saque ilegais – madeiras da Ásia,
África e América Latina também chegam às nossas indústrias. Podemos,
por exemplo, votar em políticos que
assumam nos seus programas a preservação ambiental no âmbito nacional e
global, reduzir o consumo de papel e
só comprar produtos – nomeadamente
madeiras para pavimentos e móveis –
com certificação de florestas geridas de
forma sustentável.
Ir. Bernardino Frutuoso

FAMÍLIA COMBONIANA

espiritualidade missionária

anunciar o ressuscitado
A mensagem missionária das festas pascais é evidente: Jesus morre na cruz e ressurge,
para que todos os povos tenham vida em abundância (cf. Jo 10,10)!

Viver a ressurreição
Dois cristãos bem conhecidos do nosso
tempo, o patriarca Atenágoras de Constantinopla [falecido em 1972] e Oliver
Clément [filósofo e teólogo cristão
ortodoxo, falecido em 2009], ambos
empenhados na frente da fraternidade
FAMÍLIA COMBONIANA
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áscoa é a chave de leitura do mistério mais tremendo: o mistério
da morte e da vida. A aventura
do Deus em carne humana culmina
no Calvário e encontra luz no sepulcro vazio: porque Cristo ressuscitou!
Uma vida nova começa n’Ele; um novo
modo de viver, de esperar e de amar começou também em todos aqueles que
acreditam n’Ele. Desde então, nasceu
um novo modo de relação: com Deus,
entre os seres humanos, com o cosmos,
com as forças do bem e do mal… Novas relações, novo estilo de vida, novas
certezas, novos métodos e estratégias...
O mundo não pode ser o mesmo, como
se Cristo não tivesse ressuscitado…
O que é que mudou? Melhor, o que é
que pode, deve mudar? E quem será o
artífice destas transformações? Com
que poder? Sobre que bases? Com que
critérios? Todas estas interrogações
têm apenas uma resposta: uma vida
melhor é possível para aquele que acredita em Cristo, morto e ressuscitado.
Da experiência de vida nova em
Cristo nasce também o empenho
missionário do anúncio e da partilha.
A missão universal em prol de todos
os povos nasce da Páscoa. De facto,
Jesus envia os apóstolos às gentes do
mundo inteiro, nas aparições depois
da ressurreição: Mt 28, Mc 16, Lc 24, Jo
20. Da experiência alegre de adesão ao
Ressuscitado nasce o serviço alegre aos
irmãos; nasce e reforça-se o empenho
da Missão. Acreditar na ressurreição
de Cristo equivale a empenhar-se pela
ressurreição do homem.

e do ecumenismo, dialogaram sobre
o sentido e as consequências da fé na
ressurreição de Jesus para a vida do
mundo e para a missão da Igreja – as
conversas foram compiladas por Clément no livro Atenagora, Chiesa ortodossa e futuro ecumenico. Dialoghi con
Olivier Clément (Morcelliana, 1995).
– «Os grandes problemas, os problemas trágicos que se colocam à humanidade atual, como relacioná-los com
o milagre da ressurreição?
– Dois terços da população do globo
ainda não conhecem o nome de Cristo.
Nos países que se dizem cristãos, reina
a mais profunda divergência entre o
Evangelho, por um lado, e o modo
de viver dos cristãos, por outro, e as
pesquisas e tendências da sociedade
por outro ainda.

Como relacionar tudo isto com
a ressurreição? É de uma evidência
inequívoca! Os pretensos cristãos não
vivem a ressurreição, não são pessoas
ressuscitadas! Perderam o Espírito
do Evangelho. Fizeram da Igreja uma
máquina, da teologia uma pseudociência, do Cristianismo uma vaga moral.
Reencontremos, revivamos a teologia
abrasadora de São Paulo: “Tal como
Cristo ressuscitou dos mortos, também nós, os batizados, caminhemos
numa vida nova” (cf. Rm 6,4). Se os
que acreditam no Ressuscitado levam
em si esta força de vida, então poderão
encontrar soluções para os problemas
que angustiam os homens.»
P.e Romeo Ballan

missionário comboniano
3

notícias de famalicão

a alegria de partilhar a fé

Chamo-me John Paul Somanje, sou
originário do Malauí (África), e tenho
47 anos. Na minha família, somos oito
filhos e eu sou o único sacerdote missionário. Alem disso, sou o primeiro sacerdote missionário da minha paróquia
de origem. Fui ordenado presbítero há
quinze anos.
A minha vocação nasceu quando
era muito novo, por intermédio dos
grupos de jovens da paróquia e também nos grupos vocacionais. Gostei
muito do carisma dos Missionários
Combonianos, evangelizar os mais
pobres e mais abandonados. Foi por
isso que entrei no Instituto em 1974, no
meu país. Depois dos estudos filosóficos e da formação vocacional, fui para o
noviciado, no Uganda, de 1997 a 1999.
Depois de fazer a primeira profissão
religiosa, fui enviado a estudar Teologia
para Lima, no Peru, até 2003. Lá fiz os
votos perpétuos e fui ordenado diácono. Em 2004, fui ordenado sacerdote na
minha paróquia de origem no Malauí.
Pouco depois, fui enviado a trabalhar
como missionário na província de
Equador e lá estive até 2011.
No Equador, trabalhei na primeira
evangelização, promoção vocacional e
na animação missionária. Nesse país
da América Latina, a situação socioeconómica era bastante precária. Não
havia estradas, os dispensários não
estavam equipados, as escolas sem
professores suficientes e com escasso
material didático. A minha missão era
trabalhar com as comunidades cristãs.
As pessoas contavam-me os seus problemas quotidianos, nomeadamente
os relativos à educação, saúde, trabalho. Mas, graças a Deus, trabalhámos
juntos e conseguimos melhorar um
4
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O P.e John Paul Somanje, missionário
comboniano do Malauí (África), está
há seis meses em Portugal. Depois de
ter estudado a bela língua de Camões,
integra a comunidade comboniana
de Camarate.

O P. e John Paul Somanje, missionário
comboniano originário do Malauí (África),
com um grupo de crianças na missão do
Equador

pouco a situação, favorecendo projetos
de desenvolvimento humano, que são
parte integrante do nosso trabalho
evangelizador.
A seguir, fui destinado a trabalhar
na minha província de origem do Malauí de 2011 a 2017. Em 2017, estive em
Roma a participar num curso anual de
formação permanente. Ao terminar,
os superiores maiores destinaram-me
a Portugal. Sou o primeiro africano
e malauiano a trabalhar na província
comboniana portuguesa. Esta é a
minha nova e desafiante experiência
missionária: trabalhar no continente
europeu. Aqui em Portugal, estou a

realizar o meu trabalho missionário nas
paróquias de Camarate e Apelação, na
periferia de Lisboa, entre os imigrantes e nativos. Ponho tudo nas mãos de
Deus e da sua Divina Providência, para
que tudo corra bem.
A parábola da semente (cf. Marcos
4, 26-34) mostra-nos como Deus nos
convida a acolher e fazer frutificar a sua
Palavra. O Seu desejo é que nos tornemos uma terra boa; um coração disposto a acolher as suas graças para que
possamos produzir bons frutos, visíveis
nas nossas decisões e ações diárias. Ao
iniciar este meu trabalho missionário
em Portugal, desejo ajudar a semear
a Palavra de Deus nos corações; viver
e ajudar a que os batizados vivam em
coerência com a fé do Evangelho.
P.e John Paul Somanje, mccj

FAMÍLIA COMBONIANA

AGENDA:
CURSO DE
ESPIRITUALIDADE
MISSIONÁRIA

Será na Maia, de sexta-feira, dia
28, com o jantar a domingo, 30
de junho, com o almoço. O tema
é: Faz o teu coração ser Missão –
todos, tudo e sempre em missão.
Gostaríamos que algumas pessoas
participassem. Quem está interessado? Todos/as são bem-vindos.
Contactem o Padre Alberto.

peregrinação a fátima
Como é habitual, no sábado, 27 de Julho, temos a nossa peregrinação nacional
a Fátima. Estamos no Ano Missionário. Queremos que todos convidem mais
uma pessoa amiga ou familiar para se apaixonar pela missão. Temos autocarros
organizados a partir dos locais habituais. De Rendufe (Amares), junto à escola,
às 5h15, passa por Telhado e S. Cosme do Vale. Outro parte de Santo Estêvão de
Briteiros, junto à placa da localidade às 5h15 e passa por Brito, etc. Um terceiro
autocarro parte de Riba d’Ave (junto à igreja) às 5h30, passa por Oliveira Santa
Maria, Ruivães, Seide, etc. Irá também um autocarro junto à Igreja de Ribeirão
pelas 6h00. Contamos com autocarros ainda de Remelhe, Crespos, Rates, Fafe,
Guimarães e outros. A comparticipação para a viagem, cachecol e guião é de 16
euros. Para todas as informações e inscrições, contactar a secretaria do seminário
(tel. 252 322 436).

distribuição de
calendários
Durante o mês de maio passamos por muitas das casas dos colaboradores a deixar os
calendários, almanaques e outro material
missionário. Esta é uma forma de colaboração e animação missionária para as famílias
cristãs. Obrigado a todos/as os colaboradores
por este serviço à missão.

FESTA MISSIONÁRIA
DE OUTUBRO

Este ano, no Dia Mundial da Missão, 21 de outubro, temos uma
celebração nacional em Fátima.
Assim, a nossa festa será no dia 27
de outubro. Vamos todos preparar-nos bem e organizar os amigos
para participar, aqui nos Missionários de Famalicão, na festa da
alegria da missão.

NA CASA DO PAI
Guilhermina Pinto Costa – Cabaços Ponte de Lima; Maria Júlia, esposa
de Ramiro Serra Padrão – Trofa; Narcisa, irmã de Maria José Castro – Riba
D’Ave; João Fernandes – Telhado; Adelino Guimarães Carvalho – Pousada
de Saramagos e António Azevedo Silva, marido de Maria Sousa Marques de
S. Cosme do Vale.
FAMÍLIA COMBONIANA

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
R. Fr. Bartolomeu dos Mártires, 1695
4760-037 V. N. DE FAMALICÃO
Tel.: 252 322 436 | Fax: 252 317 672
E-mail: famalicao@combonianos.pt
IBAN: PT50 0035 2112 0000 6202 4309 4
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padre alexandre regressa ao quénia
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P. e António Alexandre da
Rocha Ferreira está a celebrar
as bodas de ouro de sacerdócio. E, como missionário que dedica
a sua vida à missão além-fronteiras, a
melhor prenda que podia receber foi
a nova destinação: voltará ao Quénia,
onde já esteve vinte e quatro anos.
Desde 2010 as paróquias de Camarate e Apelação, do Patriarcado de
Lisboa, foram confiadas aos Missionários Combonianos. O P.e Alexandre
integrou a primeira equipa de três
combonianos que ficaram responsáveis
do cuidado pastoral dessas paróquias,
situadas no concelho de Loures,
mesmo às portas de Lisboa, a norte
do aeroporto. A população das duas
paróquias é de cerca de 35 mil pessoas,
muitas delas imigrantes de origem
africana. Tanto em Camarate como
em Apelação existe uma comunidade
cristã de reduzidas dimensões, mas
muito ativa, que o P.e Alexandre como
pároco procurou animar, com atitude
de serviço e sem poupar energias.
Durante estes anos os desafios pastorais foram muitos, mas como disse o
P.e Alexandre há uns anos ao jornal Voz
da Verdade, a comunidade combonia-

O P.e Alexandre Ferreira esteve desde 2010
nas paróquias de Camarate e Apelação e
parte novamente para o Quénia

na quer «levar a Igreja a estar presente
nos bairros», pois é muito importante
que «a abertura da comunidade às
realidades locais, para que a Igreja não
seja simplesmente um centro de culto,

mas um centro de missão! O Evangelho
leva-nos à renovação da nossa vida,
mas leva-nos também ao contacto com
os outros».
Agradecemos ao P.e Alexandre pelo
seu serviço missionário nas paróquias
de Camarate e Apelação e desejamos
que a sua missão evangelizadora no
Quénia seja fecunda.

celebrar com alegria
a missão
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A festa missionária realizou-se na nossa casa de
Lisboa no dia 19 de maio. Neste Ano Missionário,
amigos e benfeitores rezaram e partilharam a paixão
pela missão. O P.e John Paul Somange, missionário
comboniano originário do Malauí, que está na comunidade que anima pastoralmente as paróquias de
Camarate e Apelação, deu o seu testemunho missionário e entusiasmou a todos com a alegria da missão.
A eucaristia, celebrada antes do almoço partilhado, foi animada pelo coro do Bairro da Torre (Camarate) e presidida pelo P.e Manuel Horta, que deixa
neste ano a administração da Editorial Além-Mar.
Agradecemos a todos os participantes e continuamos a animar-nos mutuamente de modo que
estejamos sempre em missão.
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retiro dos amigos e colaboradores
Foram 43 os amigos e amigas das comunidades combonianas de Santarém
e Lisboa que participaram no retiro da
Páscoa que se realizou em Fátima.
O orientador do retiro foi o P.e Agostinho Alves, da nossa comunidade da
Maia. Ajudou os participantes a refletirem sobre o Mistério Pascal de Jesus,
o mistério central da nossa fé cristã,
e donde vem o convite de Jesus Ressuscitado de continuar a anunciar por
toda a Terra a mensagem do Reino de
Deus que ele iniciou. Tivemos também

a oportunidade de participar no terço
da noite na Capelinha das Aparições e
na procissão.
No fim do retiro, no rosto de todos
e todas, havia paz e alegria por esta
oportunidade de um tempo mais longo
de oração e reflexão e de fazer silêncio
para contemplar tudo o que Jesus Cristo fez por nós, por nosso amor e para
nossa salvação. Oração e missão são
sem dúvida os dois remos que ajudam a
“barca” da Igreja a continuar a navegar
pelos oceanos do mundo de hoje.

peregrinação da família
comboniana a fátima
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Estamos no Ano Missionário. Queremos que todos convidem mais
uma pessoa amiga ou familiar para
se apaixonar pela missão. Por isso,
quem sintoniza e vibra com a missão
está convidado para a peregrinação
nacional da Família Comboniana a
Fátima, no dia 27 de julho. O autocarro parte de Belém, Cais do Sodré,
S. Mamede, Entrecampos e Rotunda
do Relógio. Inscrevam-se quanto antes,
até 20 de julho, na nossa secretaria,
pelo telefone 213 955 286. A comparticipação para a viagem é 12 euros, com
o almoço, será 20 euros.

calendários e
almanaques 2020
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Como já é costume, também este ano vamos levar
aos nossos colaboradores os Calendários Missionários e os Almanaques 2020. Será uma boa
oportunidade para vos encontrar nas vossas casas e,
juntos, nos fortalecermos na nossa comum vocação
missionária. Desde já muito obrigado pela colaboração que nos dão nesta iniciativa. Além da ajuda
material para as nossas actividades missionárias e
para a formação de novos missionários, é também
uma boa maneira de ajudarmos a todos a nunca se
esqueceram da dimensão missionária da nossa fé,
como recordamos neste Ano Missionário que estamos a celebrar em Portugal. Vale bem a pena todo
o vosso esforço, e que o Senhor da Missão, Cristo
ressuscitado, vos recompense com abundância.
FAMÍLIA COMBONIANA

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
Calç. Eng. Miguel Pais, 9
1249-120 LISBOA
Tel.: 213 955 286
E-mail: lisboa@combonianos.pt

Redação:
E-mail: alem-mar@netcabo.pt
Administração:
Fax: 213 900 246
E-mail: editalemmar@netcabo.pt
IBAN: PT50 0007 0059 0000 0030 0070 9
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ser missionário é ser santo

Cerca de 40 pessoas, vindas de várias
paróquias da diocese do Porto, refletiram com o P.e Filipe Resende sobre os
caminhos de ser santo no mundo de
hoje, no contexto deste Ano Missionário e conforme a proposta do Papa
Francisco na exortação apostólica
Alegrai-vos e Exultai. Neste documento, o Papa Francisco começa por dizer
que todos somos chamados a ser santos
desde a nossa própria realidade, daquilo mesmo que somos. Ele diz que «para
ser santo, não é necessário ser bispo,
sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas
vezes somos tentados a pensar que a
santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar
das ocupações comuns, para dedicar
muito tempo à oração. Não é assim.
Todos somos chamados a ser santos,
vivendo com amor e oferecendo o
próprio testemunho nas ocupações de
cada dia, onde cada um se encontra. És
consagrada ou consagrado? Sê santo,
vivendo com alegria a tua doação. Estás
casado? Sê santo, amando e cuidando
do teu marido ou da tua esposa, como
Cristo fez com a Igreja. És trabalhador?
Sê santo, cumprindo com honestidade
e competência o teu trabalho ao serviço
dos irmãos. És progenitor, avó ou avô?
Sê santo, ensinando com paciência as
crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando
pelo bem comum e renunciando aos
teus interesses pessoais» (n.º 14).
Os participantes foram confrontados com o estilo provocador das
palavras do Papa Francisco, bem sublinhadas pelas intervenções do P.e Filipe
4
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O retiro da Quaresma para os colaboradores teve como tema «Ser
missionário é ser santo» e realizou-se
nos dias 5 a 7 de abril no Seminário
da Maia. O retiro foi orientado pelo
P.e Filipe Resende, que chegou do
Quénia e é membro da comunidade
da Maia até julho.

Quarenta pessoas reflectiram com o
P.e Filipe Resende sobre os caminhos de ser
santo no mundo de hoje

Resende, acerca da simplicidade e ao
mesmo tempo a exigência dos caminhos de santidade de hoje. Segundo
o papa, essa santidade não passa por
feitos extraordinários e milagres, senão
pela conversão de cada um a coisas tão
simples como o “morder a língua na
coscuvilhice”. «Esta santidade, a que o
Senhor te chama, irá crescendo com
pequenos gestos. Por exemplo, uma
senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, começam
a falar e... surgem as críticas. Mas esta
mulher diz para consigo: “Não! Não falarei mal de ninguém.” Isto é um passo
rumo à santidade. Depois, em casa, o
seu filho reclama a atenção dela para
falar das suas fantasias e ela, embora
cansada, senta-se ao seu lado e escuta
com paciência e carinho. Trata-se de
outra oferta que santifica. Ou então
atravessa um momento de angústia,
mas lembra-se do amor da Virgem

Maria, pega no terço e reza com fé.
Este é outro caminho de santidade.
Noutra ocasião, segue pela estrada
fora, encontra um pobre e detém-se
a conversar carinhosamente com ele.
É mais um passo» (n.º 16).
O retiro prosseguiu com a análise concreta das atitudes das bem-aventuranças, como a proposta do
papa para caminhos de santidade de
hoje: ser pobre no coração; reagir com
humilde mansidão; saber chorar com
os outros; buscar a justiça com fome
e sede; olhar e agir com misericórdia;
manter o coração limpo de tudo o que
mancha o amor; semear a paz ao nosso
redor; abraçar diariamente o caminho
do Evangelho mesmo que nos acarrete
problemas. Neste momento de reflexão
sublinharam-se ainda as cinco características de santidade que, segundo
o papa, são necessárias hoje diante
da cultura em que vivemos: firmeza,
paciência e mansidão; alegria e sentido
de humor; audácia e ardor; viver em
comunidade; oração constante.

FAMÍLIA COMBONIANA

Cara colaboradora missionária, aqui
vai uma boa ideia para este Ano Missionário.
Damos conta que, por causa da
idade, da doença ou outros motivos,
as colaboradoras missionárias estão
a diminuir. Que fazer, então? Aqui
fica uma proposta concreta: lançar
as redes, não para apanhar peixes,
mas para encontrar “mais um/a”
colaborador/a missionário/a. Olha à
tua volta e convida alguém de boa vontade: um amigo, amiga, um familiar,
membro da paróquia, a inscrever-se
para ser colaborador/a missionário/a
comboniano/a.
Neste Ano Missionário, somos
chamados a ser cristãos com os nossos
corações cheios de espírito missionário
e a dar testemunho, conforme as possibilidades e o entusiasmo missionário
de cada um. Para a inscrição, pode
recolher os dados e comunicar-no-los.

© 123RF

campanha “lançai as redes”

O convite está lançado! Se surgirem colaboradoras novas, no próximo jornal
Família Comboniana vamos divulgar
o nome e morada de quem atendeu o
chamamento! Pode ser que a coragem
de uns contagie outros.

distribuição dos
calendários missionários
Vamos começar com a entrega dos nossos
calendários e almanaques, como temos feito
nos anos passados. Mais uma vez e como
sempre, contamos muito com a vossa colaboração na venda dos calendários e almanaques nas vossas paróquias. É uma maneira
concreta de fazermos alguma coisa boa pelas
missões neste Ano Missionário que a Igreja
em Portugal está a celebrar. Então, mãos à
obra. Desde já o nosso muito obrigado.

OS AMIGOS
ESCREVEM
Queridos missionários
Espero que estejam de saúde e
paz!
Só agora vos escrevo, pois a saúde
não tem andado muito bem, mas
tenho esperança que vou melhorar.
Agradeço o postal de aniversário
que me enviaram, gostei muito
da leitura, que me tem servido de
meditação. Vou enviar por vale
de correio uma pequena quantia,
foi o que consegui. Muitas pessoas que contribuíam já partiram,
que Deus as recompense. Estou a
receber alguns jornais da Família
Comboniana que vou distribuindo
conforme posso.
Despeço-me com carinho e
amizade. Nunca esqueço o quanto
aprendi com todos vós e os dias
felizes que passei ao longo dos anos
no seminário da Maia.
Maria Lurdes – Vilarinho

Amigos Combonianos
Para ajudar a formar um missionário da vossa congregação, queremos contribuir com uma Bolsa de
Estudo. Esta contribuição é feita
com toda a minha boa vontade e do
meu marido.
Pedimos as vossas orações para o
nosso bem-estar espiritual.
Maria Rosa – Paredes

NA CASA DO PAI
José Alves Pereira, marido da nossa
benfeitora D. Adélia Silva Dias.

DATAS IMPORTANTES
u Festas Missionárias: 19 de maio e 13 de outubro
Como sempre, contamos com a vossa ajuda na organização das camionetas e nas
vossas ofertas para a tômbola missionária.
u Peregrinação da Família Comboniana a Fátima: 27 de julho
Quem desejar partir aqui do seminário da Maia pode inscrever-se a partir de 2 de
maio. Os lugares serão atribuídos conforme os critérios estabelecidos pela secretaria. Pedimos a vossa compreensão e espírito de ajuda para evitar confusões.
FAMÍLIA COMBONIANA

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
Rua Augusto Simões, 108
4470-147 MAIA

Tel.: 229 448 317
Fax: 229 413 344
E-mail: maia@combonianos.pt

IBAN: PT50 0007 0416 0007 2650 0036 1
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notícias de santarém

regresso às filipinas

M

Meus bons amigos e amigas,
colaboradores e benfeitores.
Durante estes últimos dez
anos tenho escrito aqui e partilhado
convosco as notícias da nossa comunidade comboniana de Santarém.
Com este número do nosso jornal, e
ao entregar a pasta a outro meu colega,
quero dar-vos a notícia de que no fim
do mês de agosto vou regressar às Filipinas, para uma nova etapa missionária
da minha vida. Os superiores de Roma
pediram-me que colaborasse na formação de novos missionários combonianos das Filipinas e do Vietname, como
padre-mestre do noviciado de Manila,
nas Filipinas. Aceitei este desafio com
fé e com boa vontade de ajudar jovens
asiáticos a seguir o exemplo do nosso
fundador, S. Daniel Comboni.

continente. O saudoso papa São João
Paulo II dizia que o grande desafio para
a Igreja neste século era a Ásia e, de
facto, continua a ser. No seu tempo, S.
Daniel Comboni dizia que «era a hora
da África»; estou convencido que se ele
pudesse falar hoje a nossa linguagem
diria com a mesma paixão de então…
que «agora é a hora da Ásia».
Parto com alegria e esperança, e
levo-vos a todos e todas no coração.
Não é fácil deixar a minha mãe e toda a
família, e a todos vós; os momentos que
passámos juntos e a amizade marcam.
Mas tenho a certeza de que Deus cuidará de vós e de mim. Como eu costumo
dizer, «rezem uma ave-maria» por mim
de vez em quando, que eu também
prometo lembrar-me de todos e todas
vós nas minhas orações... E vamos
continuar em contacto e comunhão.
P.e Victor Dias

© Além-Mar

O P.e Victor Dias, depois de quinze anos de
trabalho em Portugal, regressa às Filipinas

Como sabem, as Filipinas já não são
novidade para mim. Foi lá que fiz a minha primeira experiência missionária
fora de Portugal por cerca de quinze
anos e que recordo com alegria e entusiasmo. E desta experiência falei e partilhei com tantos e tantas de vós, pelas
várias terras por onde tenho passado
das dioceses de Santarém, Patriarcado
de Lisboa, sobretudo na zona do Oeste,
de Castelo Branco, durante estes dez
anos que passei na comunidade de
Santarém. Até as crianças das escolas
e das catequeses aprenderam comigo
que as Filipinas têm 7108 ilhas…
um número que as deixava de boca
aberta! Procurei também trazer um
pouco do conhecimento da Ásia, este
enorme continente onde vive a maior
parte da população mundial, e onde
Cristo ainda é muito desconhecido. As
Filipinas, juntamente com Timor, são
o único país católico naquele imenso
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retiro dos amigos e colaboradores
Foram 43 os amigos e amigas das comunidades combonianas de Santarém
e Lisboa que participaram no retiro da
Páscoa que se realizou em Fátima. O
orientador do retiro foi o P.e Agostinho
Alves da nossa comunidade da Maia.
Ajudou os participantes a refletirem
sobre o Mistério Pascal de Jesus, o
mistério central da nossa fé cristã, e
donde vem o convite de Jesus Ressuscitado de continuar a anunciar por
toda a Terra a mensagem do Reino de
Deus que ele iniciou. Tivemos também

a oportunidade de participar no terço
da noite na Capelinha das Aparições e
na procissão.
No fim do retiro, no rosto de todos
e todas, havia paz e alegria por esta
oportunidade de um tempo mais longo
de oração e reflexão e de fazer silêncio
para contemplar tudo o que Jesus Cristo fez por nós, por nosso amor e para
nossa salvação. Oração e missão são
sem dúvida os dois remos que ajudam a
“barca” da Igreja a continuar a navegar
pelos oceanos do mundo de hoje.

peregrinação
a fátima
Como é habitual, no sábado 27 de
julho, temos a nossa peregrinação
nacional a Fátima. Estamos no Ano
Missionário. Queremos que todos
convidem mais uma pessoa amiga ou
familiar para se apaixonar pela missão.
Para todas as informações e inscrições
contactar a secretaria (tel. 243 351 331).

NA CASA DO PAI

calendários e
almanaques 2020
Como já é costume, também este ano vamos levar
aos nossos colaboradores os calendários missionários e os almanaques 2020. Será uma boa oportunidade para vos encontrar nas vossas casas e,
juntos, nos fortalecermos na nossa comum vocação
missionária. Desde já muito obrigado pela colaboração que nos dão nesta iniciativa. Além da ajuda
material para as nossas atividades missionárias e
para a formação de novos missionários, é também
uma boa maneira de ajudarmos a todos a nunca se
esqueceram da dimensão missionária da nossa fé,
como recordamos neste Ano Missionário que estamos a celebrar em Portugal. Vale bem a pena todo
o vosso esforço, e que o Senhor da Missão, Cristo
ressuscitado, vos recompense com abundância.
FAMÍLIA COMBONIANA

A D. Maria Delmira de Jesus
Rato, nossa amiga e colaboradora
de Pedrógão, Torres Novas, partiu para a eternidade no dia 7 de
março. E o Sr. José Júlio Pessoa
Ganhão, também ele nosso amigo
de Pedrógão, faleceu no dia 12 do
passado mês de março. Damos os
nossos sentimentos às famílias e
rezamos para que Deus acolha no
seu reino de Vida, de Luz e de Paz
estes nossos dois colaboradores.

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
Rua Teófilo Braga, 53
Jardim de Cima
2005-438 SANTARÉM
Tel.: 243 351 331

E-mail: santarem@combonianos.pt
IBAN: PT50 0007 0204 0006 0760 0072 4
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notícias de viseu

de volta a áfrica

A

Estar atentos e prontos para lhes
prestar os auxílios necessários requer
muita atenção e doação. No entanto,
uma coisa é certa, o Senhor não se
deixa vencer pelas atenções que damos
aos seus irmãos – como Ele os chama.
A consolação e paz que recebi não têm
conta!
Agora parto para outro serviço. Não
se trata de servir também gente em
situação idêntica, mas, pelo contrário,
preparar e orientar aqueles que se encontram no início da sua caminhada:
os noviços, aqueles que querem consagrar a sua vida – pela nobre causa – da
salvação eterna dos irmãos.
A Direção-Geral destinou-me, pela
terceira vez, à província do Togo-GanaO P.e Francisco Matos Dias volta a África,
para o noviciado de Cotonou (Benim)

-Benim e o superior desta jurisdição, já
me informou que pensam em enviar-me para o noviciado de Cotonou,
onde fazem o noviciado os candidatos
dos países de língua francesa.
Penso partir no mês de julho deste
ano e colaborar com aquele que está à
frente dessa casa de formação.
Pela minha parte, ponho-me à disposição do Senhor e dos superiores.
Contudo, para que a ação do Espírito
seja eficaz em mim e naqueles que o
Senhor me confia, peço-vos a vossa
oração e desde já vos fico agradecido e
reconhecido.
Que S. Daniel Comboni, do Céu,
nos proteja, para que a obra que é de
Deus não morra, mas dê abundantes
frutos e, sobretudo, santas vocações.
P.e Francisco Matos Dias

Além-Mar

pós sete anos de serviço na
comunidade de Viseu, onde
me foi pedido ter particular
atenção pelos mais idosos e doentes, o
Senhor concede-me a graça de voltar
novamente à missão neste ano em que
a Igreja em Portugal se comprometeu a
viver mais intensamente a missão que
o Senhor confiou aos seus.
Durante estes anos, pude seguir
mais de perto aqueles que, após tantos
anos de serviço e doação à casa do
Reino, se encontravam agora mais
fragilizados e necessitados de ajuda
material e espiritual. A dois deles pude
acompanhá-los antes de partirem para
a casa do Pai, onde – sem dúvida – o
Senhor os recebeu de braços abertos.
Agora, sem perderem o seu espírito
missionário, serão os nossos intercessores junto de Deus!
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encontro missionário
em junho

encontro anual dos antigos alunos
Todos anos, no primeiro sábado do mês de maio, no nosso seminário, costumam-se reunir uma centena de antigos alunos dos nossos seminários. Vêm de todas
as partes com o intuito de matar saudades dos amigos de estudos e também para
conhecerem gerações diferentes. Houve convívio, houve oração e uma boa refeição.
Muitos destes antigos alunos sentem-se reconhecidos pela possibilidade que
tiveram de estudar e ser alguém na vida. Nem todos fizeram os mesmos anos de
estudos, mas a passagem deles pelos seminários marcou as suas vidas e educação.
Foi o Senhor quem disse «muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos»
e, sem desprestigiar ninguém, houve quem continuou como missionário e quem
optou por constituir família. Deus a todos abençoou.

distribuição
dos calendários
Todos os anos os Missionários Combonianos publicam calendários de parede, de mesa e um almanaque. Em muitas paróquias há gente a colaborar na
sua distribuição. Estamos muito agradecidos a tanta
gente generosa por esta colaboração missionária.
Se por acaso na sua paróquia ninguém faz isto e
deseja colaborar connosco, envie-nos o seu nome
e direção para entrar em contacto consigo, para vos
fazer também colaborador(a) missionário(a).
Os preços são simbólicos, mas, como diz o ditado, grão a grão se consegue uma boa ajuda para
as missões.
Aos que são nossos colaboradores, já começámos
a distribuição e, em breve, passaremos pelas vossas
terras para vos entregar pessoalmente os materiais
missionários. Obrigado.
FAMÍLIA COMBONIANA

Geralmente por esta altura, era costume haver um encontro para os colaboradores e amigos das nossas casas,
Viseu e Calvão. Servem para conhecerem melhor os missionários e para nos
animar uns aos outros.
Nos últimos anos tem havido pouca
participação nos encontros em Viseu.
Contudo, este ano queremos tentar
mais uma vez. Em Viseu o encontro
será no dia 2 de junho (domingo).
Em Calvão, embora tenha diminuído um pouco, a participação é boa.
E este ano também se realizará.
O encontro em Calvão está marcado para o dia 8 junho (sábado).
Em ambos encontros (Viseu e
Calvão) começamos às 9h30. Haverá
testemunho de missionários chegados
das missões, depois a Eucaristia e o
almoço de farnel. Pela tarde teremos
convívio, para terminar pelas 17h00.
Tomem nota da data e do local que
mais vos convém. Venham e convidem
gente amiga.

xii encontro
nacional dos com
No dia 1 de maio a comunidade de
Viseu acolheu o XII Encontro dos
COM, que, no contexto do Ano Missionário, se centrou no tema “Missão
em Portugal”.
Como sempre, vieram grupos de
todas as partes do País cheios de entusiasmo. Queira Deus que a força que
recebemos neste encontro nos leve, no
futuro, a comunicar a chama missionária a outras pessoas, para que novos cenáculos surjam na zona centro do País.

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
(Seminário das Missões)

R. Pedro Álvares Cabral, 301
3504-521 VISEU
Tel.: 232 422 834
E-mail: viseu@combonianos.pt

IBAN: PT50 0033 0000 0548 0610 0019 6
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linha direta da missão

a alegria da água

Além-Mar

Os Missionários Combonianos fizeram
um poço para terem água limpa no seu
seminário, em Butembo, na República
Democrática do Congo. Foi elaborado um acordo com o chefe do bairro
para que as famílias possam aceder a
este bem que vai melhorar a saúde a
todos. Cada pessoa que deseja a água
inscreve-se e recebe um caderno com
o seu nome. Paga uma quantia simbólica para a manutenção da bomba: o
equivalente a trinta cêntimos de euro
(500 francos congoleses) e pode levar
80 litros por dia, todos os dias do mês.

Hoje, foi o primeiro dia que as pessoas recolheram água. Foi uma alegria
e um grande agradecimento. Sobre
os 500 francos, as mães diziam estar
muito bem, porque é poucochinho...
Até nós ficámos impressionados com
a alegria das pessoas. Por isso, e com
o acordo do responsável do bairro,
começaram imediatamente os trabalhos para serem quatro – e não apenas
uma – as bicas a fornecerem água,
no horário matinal, que é o que mais
convém às mamãs.
P.e Claudino Gomes

servir a missão

Além-Mar

Durante o mês de maio, 31 noviços fizeram a primeira profissão como missionários combonianos: no dia 4, oito fizeram os votos em Lusaca (Zâmbia) e treze em
Cotonou (Benim); no dia 11, seis professam em Xochimilco (México); finalmente,
quatro emitiram os conselhos evangélicos em Nampula (Moçambique) no dia 25.
Dos 31 neoprofessos, 25 são africanos, cinco são das Américas e um é asiático.
Louvamos o Senhor da missão pela sua entrega generosa e pedimos mais
vocações para a Igreja e para o mundo.

O P.e António Carlos Ferreira conta-nos que um português, comerciante
de vinhos nas Filipinas, oferece 10
pesos (moeda filipina) por cada garrafa
de vinho vendida. As garrafas têm um
rótulo que anuncia a adesão à campanha de ajuda a crianças carenciadas
promovida pelos Missionários Combonianos naquele país da Ásia.
6
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solidariedade com as crianças

missão
jovem 2019
O Missão Jovem deste ano realiza-se
nos dias 6 e 7 de Junho na cidade da
Maia. Este encontro anual dos jovens
JIM – Jovens e Missão e outros grupos
de jovens que desejam passar um fim
de semana voltados para a missão.
O objetivo principal é viver um tempo
de amizade e comunhão com a espiritualidade missionária. Inscrições e
mais informação em http://missaojovem.jim.pt/
FAMÍLIA COMBONIANA

o desafio da missão na rd do congo
Da RD Congo, o P.e José Arieira escreve-nos para partilhar a situação do país
e da sua vida missionária.

H

á algum tempo que não envio
notícias. Contudo, não posso
deixar passar esta época sem
vos desejar uma Santa Páscoa e dar-vos algumas notícias do Congo e do
postulantado de Kisangani.
Desde 30 de dezembro 2018, vários acontecimentos sucederam na
R.D. do Congo. Em 30 de dezembro
realizaram-se as eleições. Quase um
mês depois, foi nomeado com a imposição do antigo presidente, Joseph
Kabila, o presidente da República,
Félix Tshisekedi, apesar de o verdadeiro vencedor das eleições ter sido o
candidato Martin Fayulu. O mesmo
sucedeu com a escolha dos senadores,

denunciando a manipulação do resultado das eleições e a corrupção. No
entanto, o novo Governo ainda não foi
nomeado!
Caros amigos, quero convidar-vos
a partilhar a humilhação daqueles que
como aqui na RD do Congo e em tantas
partes do mundo vivem em condições
de vida infra-humana.
No que diz respeito ao seminário,
continuamos com 40 postulantes,
esperando que um bom grupo possa
passar à fase seguinte, o noviciado.
Durante este tempo, tivemos a visita
do nosso superior-geral, que, além da
bênção da nova capela, se encontrou
com os postulantes. Quero agradecer a
vossa colaboração e desejar a cada um
de vós uma santa Páscoa.
P.e José Arieira de Carvalho

Além-Mar

Os P.e José Arieira (no centro, em baixo)
com postulantes da RD Congo

que foram escolhidos não por via legal,
mas graças à corrupção dos deputados,
para que o regime do “kabilismo” continue a reinar.
Enquanto os dirigentes políticos
procuram forma de enriquecer, não
olhando aos meios, o povo continua a
sofrer. Dias atrás fui visitar um hospital
que tinha fama de ser bom. Enquanto
falava com o administrador, ao lado,
uma mulher gritava, era noite. Perguntei o que se passava: era uma mãe que
estava a dar à luz. Como não havia luz
elétrica, a única luz que havia na sala
de partos era uma vela. Este é um dos
milhares de episódios que acontece
cada dia neste belo e rico país.
A voz da Igreja através de uma carta pastoral da Conferência Episcopal
Congolesa, intitulada “A verdade nos
libertará”, continua a fazer sentir-se,

FAMÍLIA COMBONIANA
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Jovens em missão (JIM)

uma páscoa de encontro e anúncio feliz

Além-Mar

N

Jovens do JIM e o P.e Ricardo (à esq., em
baixo) em São José da Lamarosa

Além-Mar

esta Quaresma, o JIM propôs
aos jovens um tempo de encontro pessoal com Jesus, no
silêncio, na oração. Um retiro a nível
nacional, que se realizou de 29 a 31 de
março, na casa dos missionários combonianos de Santarém e com o tema
“Desce depressa! Hoje tenho de ficar
em tua casa” (Lc 19, 5).
Refletimos no trecho do encontro
de Jesus com Zaqueu e procurámos
revivê-lo: descer ao mais profundo
do nosso ser, deixar Jesus entrar,
percebermo-nos interpelados por Ele
e construir a nossa vida e o nosso ser
a partir do desafio que Ele nos lança,
tal como fez Zaqueu!
Foi um tempo desafiante, de confronto com o nosso íntimo. Com muito
esforço pessoal de cada um dos jovens
em procurar viver intensamente este
retiro e em superar as grandes dificuldades dos nossos dias, que são as
de conseguir parar e ficar em silêncio,
escutando o coração, a Natureza, os
irmãos e Deus. Foi um fim de semana
muito belo e um grande contributo
para viver uma Páscoa mais plena!
Alguns jovens também abdicaram
das suas férias e do conforto das suas
casas para viver com outras comunidades a Semana Santa! A sul, em São
José da Lamarosa, perto de Santarém
(na arquidiocese de Évora) e a norte,
em Nogueira (Vila Real) teve lugar o
encontro Páscoa Jovem! Uma Páscoa
missionária e de aprofundamento do
sentido da Páscoa, onde preparámos
e vivemos com as comunidades todas as celebrações da Semana Santa,
estivemos com a comunidade local e
vivemos momentos de reflexão pes-

soal e partilha entre o grupo de jovens
participantes. E, no domingo, como
não podia deixar de ser, anunciámos
de casa em casa a alegre notícia – Jesus
ressuscitou, Aleluia, Aleluia!
Foi uma atividade riquíssima!
A norte, partilhámos especialmente
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com os jovens, animando-os a serem
discípulos missionários das suas paróquias, seguidores de Jesus! A sul
destacamos, ainda, a visita da imagem
peregrina de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa à paróquia da
Lamarosa, no Sábado Santo, pouco
antes da Vigília Pascal! Alegrámo-nos
com Maria e, como ela, vimos e acreditámos que Jesus está vivo!
Foi, sem dúvida, tanto no Sul como
no Norte, uma Semana Santa intensa!
Pudemos partilhar estes dias tão cheios
e importantes com estas comunidades
e aprofundar, cada dia, o mistério da
morte e ressurreição de Jesus, elementos essenciais da nossa fé e vivência
cristã. Uma Semana Santa diferente,
vivida com profundidade no contexto
do Ano Missionário que estamos a celebrar e nos impulsiona a estar sempre
em missão.
Ricardo Gomes
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