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GILVANDRO COELHO

E-mail: gvcoelho@uol.com.br
A escolha do Papa Francisco pelo colégio
cardinalício vem suscitando idéias de profundas
reformas na Igreja. A expectativa é legítima a partir do
fato dele haver adotado um nome nunca usado na
história milenar do Papado combinada com o
dinamismo inerente à condição humana. Assim,
pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha (Folha de
S. Paulo 24.03.2013) indicou problemas que preocupam
a nossa comunidade como a ordenação de mulheres, o
fim do celibato dos padres e o uso de anticoncepcionais.
Essa mesma pesquisa concluiu que o Papa deveria
orientar a Igreja Católica a se posicionar a favor ou
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contra o divórcio, o uso de camisinha, a união de
homossexuais, a pílula do dia seguinte e o aborto.

homem de marcada austeridade, um asceta na escola
de Inácio de Loiola. Um bispo que gostava de pisar na
rua, que desfrutava entre o povo-povo, como um verbo
rápido e rico de sugestões, às vezes como um latejo,
outros como uma brisa. Sempre foi mais um missionário
que um intelectual, um homem que antes de teorizar a
nova evangelização - como fazem tantos pastores, - as
vive cara a cara.

As perspectivas de solução não devem nos
amedrontar. A Igreja de Cristo repousa sobre alicerces
sólidos e, muita coisa, notadamente na liturgia,
certamente será alterada. Mas poderá ser modernizada
apenas no que for julgado necessário e oportuno pelo
Papa, como o foi, e tem ocorrido no decorrer dos
séculos, a exemplo do Concílio Vaticano II, realizado de
1962 a 1965, convocado pelo Papa João XXIII e
encerrado pelo Papa Paulo VI. Ele produziu 04
Constituições (Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium
et Spes e Sacrosantum Concilium), 09 Decretos e 03
Declarações que determinaram muitas modificações na
Igreja, entre as quais o uso do vernáculo na liturgia. Eu
mesmo, quando menino e comecei a ajudar na liturgia
tive que aprender o latim para responder ao sacerdote
que principiava a missa dizendo “Introibo ad altere Dei”).

“Nestes poucos dias, Francisco deixou ver o
princípio fundamental do seu pontificado: caminhar à luz
de Deus para levar uma vida irreprovável, edificar a
Igreja sobre o sangue de Cristo. Confessar o seu nome
sem renegar da cruz. Porque do contrário as possíveis
operações de reforma será coisa de manicure, buscarão
o aplauso das tribunas que converteriam a Igreja em um
“ong” piedosa (Bergoglio também sabia ser
mordaz).Sabemos que o que mais abomina é o que
chama, em frase tomada de Henri de Lubac: “a
mundanidade espiritual”.

O Diretor da COPE e professor da Universidade
de Madrid, José Luis Restan, em artigo intitulado “Doce
Dias com el Papa Francisco” (Internet 27.03.2013) no
qual nos inspiramos, escreveu “Francisco deixou ver o
princípio e fundamento do seu pontificado: caminhar à
luz de Deus para levar uma vida irreprovável, edificar a
Igreja sobre o sangue de Cristo e confessar o seu
nome sem renegar da cruz”. Por que? “necessitamos
de uma visão mais distante da Europa, como confessa o
cardeal canadense Marc Ouellet, da Revista Maclean,
“Francisco é um pastor que chega da América do Sul,
muito perto do seu povo como se fosse um pároco. Um,
homem de grande sensibilidade e radicalidade
evangélica, com muita experiência também com
capacidade de reforma”.

Mais adiante. Também era importante escutar
suas primeiras mensagens para o exterior da Igreja. E
precisamente aí encontramos fortes indícios do seu
ministério petrino. A denúncia da visão segundo a qual o
homem se reduz àquilo que consome ou aquilo que
produz como umas das insídias mais perigosas do
nosso tempo. Em sua primeira mensagem de Pascoa
ele mostrou a sua preocupação com a violência no
Oriente Médio, África e Ásia fazendo referência aos
conflitos existentes em vários países. E pediu o fim dos
conflitos em um mundo “ainda dividido pela ganância.
Textualmente disse que “o verdadeiro poder é o serviço.
O Papa deve servir a todos, especialmente aos mais
pobres”. No primeiro Angelus, conquista os fieis com
bom humor e apelo a perdão e misericórdia.

Mais adiante: “Apenas levamos doze dias de
Pontificado e Francisco não pretendeu dar mais
detalhes do seu governo. Nas primeiras mensagens
para o exterior da Igreja encontramos fortes indícios
sobre o seu ministério petrino, a denúncia da visão
segundo a qual o homem se reduz aquilo que produz ou
àquilo que consome como uma das mais perigosas
insídias do nosso tempo e da ditadura do relativismo
que deixa a cada um como medida de si mesmo e põe
em perigo a convivência porque não pode haver
verdadeira paz sem a verdade.

O jornalista Bernardo Barbosa compilou alguns
pensamentos do Papa Francisco, em artigo intitulado
“Do Céu à Terra, dentro da cabeça de Francisco (O
Globo, rio 18.03.2013) dentre os quais selecionei dois.
Um sobre a mulher no Cristianismo e o outro sobre o
Poder da Igreja. Vejamos o primeiro: “No catolicismo,
muitas mulheres podem conduzir uma liturgia da
palavra, mas não podem exercer o sacerdócio porque
no cristianismo o sumo sacerdote é Jesus, um homem
(...) a mulher tem outra função no cristianismo, refletida
na figura de Maria. A mulher tem o dom da
maternidade, da ternura: se estas riquezas não são
integradas, um comunidade religiosa não só se
transforma em uma sociedade machista, como também
em austera, dura e mal sacralizada (...) O fato de a
mulher não poder exercer o sacerdócio não significa

Apenas levamos doze dias de Pontificado e
Francisco não pretendeu traçar um plano mais
detalhado do seu governo. Já surpreendeu com uma
serie de gestos que refletem mais personalidade que
um programa de governo. Bergoglio foi sempre um
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que ela seja menor do que o homem”. E o segundo:
“Uma coisa boa que aconteceu na Igreja foi a perda dos
estados Pontifícios porque fica claro que a única coisa
que o Papa tem é meio quilômetro quadrado... Agora
também há intrigas, porque há ambição nos homens da
Igreja, há – lamentavelmente – o pecado do
carreirismo”.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE MAIO
Dia 01
Dia 02
Dia 03
Dia 04
Dia 05
Dia 06
Dia 07
Dia 08
Dia 09
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 22
Dia 24

Beato Juliano do Valle de Istria.
Beato Vivaldo de São Germiniano.
Beata Petronila de Troys.
Beato Ladislau de Gielnow.
Beato Benvindo de Recanati.
Beato Bartolomeu de Montepulciano.
Beato Eduardo José Rosaz.
Coração Imaculado de Maria.
Santa Catarina de Bolonha.
Beato Felix de Nicosia.
Santo Inácio de Laconi.
São Leopoldo Mandic.
São Pascoal Bailão.
São Felix de Cantalicio.
São Crispim de Vitebo.
São Bernardino de Sena.
Beato Juan Forest.
Dedicação da Basílica de Nosso Pai São
Francisco de Assis.
Dia 28 - Santa Maria Ana de Jesus Paredes.
Dia 30 - Beata Camila Batista Varano.
Dia 31 - São Fernando III Rei de Castela.

São caminhos do Amor...

DIA DE FORMAÇÃO
No dia cinco de maio próximo, o Conselho
Regional da Ordem Franciscana Secular – PE/AL,
estará realizando em nossa fraternidade, um dia de
formação para Ministro, Formadores e Formandos
das fraternidades do Grande Recife.

VOCÊ SABIA QUE ...
- a fórmula da profissão obedece a um ritual;
- esse ritual começa com a identificação do professo;
- ele deve reconhecer ter recebido a graça de professar;
- o professo deve se consagrar ao serviço do reino de
Deus;

-

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

- o professo deve prometer viver no seu estado secular
por toda a vida;
- o professo deve observar a regra franciscana por toda
a vida;
- o professo deve sempre ter o auxílio da comunhão
fraterna;

A Imagem Peregrina do nosso Patriarca São
Francisco, continua a disposição dos nossos irmãos.
Convide parentes e amigos e realize em sua
residência momentos de Oração e Reflexão.
Inscreva-se em nossa Secretaria.

- o professo deve buscar a perfeição da caridade cristã;
- o professo deve reconhecer a sua imperfeição e pedir
com fé e perseverança essa perfeição.

BODAS DE ESMERALDA

(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).
No dia 11 de maio próximo, estarão
comemorando suas Bodas de Esmeralda, 35 anos
de casados, a irmã Maria Izabel Ferraz com Livio
Ribeiro Ferraz.
A missa em Ação de Graças será celebrada na
Igreja do Convento de Santo Antônio do Recife, à,
Rua do os cumprimentos Imperador às 17:00h, onde
receberão os cumprimentos.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de Abril de
2013, o irmão mesário: José Cassiano do
Nascimento, Ofs.
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O casal pede para não levarem presente e
assinarem o livro de ouro para as obras franciscanas.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA/2013
O irmão que ainda não quitou a Contribuição
Franciscana/2013, no valor anual de R$ 40,00
(Quarenta Reais), procure nossa Secretaria.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

REFLEXÕES FRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA
E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e 3441.0872

NOSSA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA
Fazei discípulos em todas as nações, até os
confins do mundo. A Igreja que somos todos nós, Povo
de Deus, é comunidade de fé em Jesus Cristo e nas
suas promessas. É também comunidade de trabalho
transformador de vidas, com amor e doação pessoal a
todos os seres humanos, sem distinção de sexo,
posição social, cor ou crença. Jesus sempre serviu e
acolheu a todos. Soube conviver com os diferentes,
inclusive com o traidor Judas Iscariotes, que, seduzido
pelo dinheiro, vendeu o Mestre por trinta moedas de
prata. “Vós deveis lavar os pés uns dos outros”, dizia o
Mestre. Nossa Igreja Católica Apostólica foi fundada por
Jesus Cristo, no ano 30, ao pronunciar: “És Pedro, e
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”. (repito: A
minha Igreja).

No mês de Março/2013, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma freqüência de
951 visitantes entre turistas e estudantes.

BIBLIOTECA SIMÃO NADER
Nossa fraternidade tem um grande acervo de
livros importantes na Biblioteca Simão Nader, para a
formação dos iniciantes e a formação permanente dos
nossos irmãos professos. Visitem!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE MAIO/2013

Neste século XXI, a Igreja continua viva e
atuante, congregando mais de um bilhão de seres
humanos de todas as raças e continentes, sob a batuta
do bispo de Roma, o papa FRANCISCO. Homem culto,
criatura humilde, imitador de Jesus Cristo e do irmão
São Francisco de Assis, que no final do século XII
revigorou, em suas missões e práticas de amor, a nossa
Igreja Católica Apostólica.

Dia 02
Dia 03
Dia 16
Dia 22
Dia 25

-

Também nós devemos testemunhar, com
nossas ações coerentes, o poder transformador de
Jesus Cristo, não esperando acontecer à queda que
sofreu Paulo de Tarso na estrada de Damasco.
Devemos, enquanto estamos no mundo, servir sem
medo ao Reino de Deus. Com a coragem dos primeiros
cristãos, como o próprio Paulo de Tarso após
convertido, com muitas orações, humildade e destemor.
Logo, não basta ir ao Templo e participar das
celebrações litúrgicas, pois elas não são apenas um
ritual.

Geraldo Alain Barros de Vasconcelos.
Maria de Jesus de Melo Silva.
Fernando Bezerra Ribeiro.
Ma. Augusta Patriota A. de Carvalho.
Paulo Octaviano Ferreira Dubeux.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”
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A adoração sem o serviço comunitário, sem a
catequese, está incompleta. Enquanto isso, o serviço
comunitário sem testemunhar Jesus Cristo é puro
humanismo. É como uma ONG assistencial, como
afirmou recentemente o papa FRANCISCO. Ora e
labora, escreveu São Bento. Temos que dar ao mundo
testemunho prático da lição recebida de Jesus: Amaivos uns aos outros. Aprendemos que, no trabalho da
Igreja, todos nós devemos acreditar no poder divino de
Jesus Cristo. Isto, com a sua graça, nos ajudará a
proclamar a sua Palavra a todos os povos até os confins
da Terra, principalmente hoje, com a mídia eletrônica de
alta tecnologia à nossa disposição para facilitar a
divulgação dos evangelhos, informar e transformar o ser
humano, entidade pensante, autônoma, inteligente e
livre para escolher.

mídia eletrônica de alta tecnologia está à nossa
disposição, facilitando a proclamação e divulgação dos
ensinamentos bíblicos transformadores. Temos como
exemplos, entre outras, as Comunidades Cristãs:
Canção Nova, Rede Vida e Rede Aparecida do Norte.
Pela força espiritual dos Sacramentos, mesmo
enfrentando resistências, seremos abençoados em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para divulgar
os prodígios da fé Católica Apostólica a todas as
gentes. O Mestre Jesus, nos três anos de pregação
humano-divina, praticou e ensinou aos Apóstolos e ao
Povo de Deus o que deveriam fazer no mundo como
trabalho da Igreja, Sacramento de Cristo, Real,
Sacerdotal e Profético:
A – Caminhar, com exemplos práticos, na vida
matrimonial e social, conquistando as ovelhas perdidas
para o rebanho do Senhor;
B - Viver no mundo, mas fugir dos exemplos de
devassidão
sexual,
corrupção,
pornografias,
imoralidades, relativismo pagão e endeusamento do
dinheiro;
C - Combater com amor a ausência de
transparência nos atos cotidianos em qualquer setor da
vida e também a ausência de Deus nas famílias;
D – Acreditar, com fé adulta, na graça do
Senhor Jesus, que nos orientará na jornada missionária
até o dia da nossa partida para a Eternidade.

Essa é a NOVA EVANGELIZAÇÃO proclamada
pelo saudoso papa JOÃO PAULO II: Continuar hoje as
mesmas práticas, gestos e orações de Jesus Cristo, que
resumiu os mais de seiscentos preceitos do Antigo
Testamento para: “Amar a Deus sobre todas as coisas e
ao próximo como a nós mesmos.” Jesus continua no
meio de nós, que somos Igreja, Corpo de Cristo. E é
crendo que vivenciamos o seu amor incondicional. Um
dia seremos chamados para a Casa do Pai, mesmo
com nossas limitações humanas. Devemos, por tudo
isso, nos irmanar, nos congregar, em prol das
PASTORAIS, inclusive na
PASTORAL DA
JUVENTUDE e no CONSELHO PAROQUIAL, para
ajudar o Pároco nos trabalhos da Igreja.Sabemos que
até Jesus constituiu o seu Conselho Administrativo,
tendo Pedro à frente do grupo dos Apóstolos e, como
arrecadador Judas Iscariotes, que traiu o Mestre. O
certo é que sem Conselho Paroquial, sem atas mensais,
tudo se perde no tempo. “Verba volant, scripta manent”
(As palavras voam, a escrita permanece), já diziam os
gregos. A Tradição Cristã prova isso, e o Código de
Direito Canônico prescreva o Conselho Paroquial.

Todos nós, Povo de Deus, sabemos que a
leitura meditada do Catecismo da Igreja Católica (CIC)
é, desde 1965, o melhor instrumento atual de
catequese. Transforma a vida e o dia a dia de qualquer
ser inteligente. Lógico, claro e evidente que o SERMÃO
PASTORAL deve fazer a ligação da PALAVRA com a
realidade presente, para conscientizar os fiéis de que o
Evangelho deve ser aplicado no dia a dia de todos nós,
com muito amor.
ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO
Encaixada numa paisagem semelhante à antiga Judéia,
a cidade-teatro de NOVA JERUSALÉM – Pernambuco –
é uma fantástica reprodução da Jerusalém do ano 33,
sendo considerado o maior teatro ao ar livre do mundo.
Com área correspondente a um terço da área murada
de Jerusalém dos tempos de Jesus, construída em meio
à paisagem árida do Agreste pernambucano, a Nova
Jerusalém, há 45 anos, vem entusiasmando a todos que
a visitam, os quais se sentem transportados, no tempo e
no espaço, até a antiga Jerusalém dos tempos da
dominação romana, cujo Império foi convertido pelo
cristianismo dos primeiros Apóstolos. No seu interior,
estão dispostos palácios e edifícios construídos em

Acontece que, para os acomodados, as ovelhas
desgarradas, tudo isso é muito difícil de praticar,
inclusive alguns leigos que se dizem „CATÓLICOS
NÃO-PRATICANTES (sic). Foram batizados em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo e estagnaram, até
mesmo, na Comunhão Eucarística. Já imaginaram um
pintor não-praticante? Só mesmo na música
carnavalesca: “O pintor que pintou Maria, pintou
também Isabel, quando foi pintar Teresa, meu bem, não
encontrou o pincel. O pintor quando pinta, precisa de
tinta...” etc. etc. Meus irmão e irmãs de caminhada,
vamos-nos pôr à prova na NOVA EVANGELIZAÇÃO
proclamada pelo saudoso Papa JOÃO PAULO II? A
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rocha granítica, assim como arruados, grandes pátios e
lagos. A paisagem que evolve a cidade-teatro de Nova
Jerusalém aumenta ainda mais a beleza e a emoção
das cenas.

Queremos agradecer antecipadamente ao nosso
irmão Diac. João Gomes, ao Pároco Pe. Paulo, aos
Amigos de São Francisco (futura Ordem
Franciscana) e a toda a comunidade local, pela
acolhida.

A grande história de fé cristã, esperança e
emoção é contada por 550 atores e figurantes e 600
pessoas de apoio nos bastidores, em nove
monumentais palcos-plateias, com cenários grandiosos,
como o Palácio de Herodes, o Fórum de Pilatos, o
Templo de Jerusalém e o Cenáculo. VÁ E CHORE DE
EMOÇÃO!

VOLTOU PARA A CASA DO PAI

SÓ O AMOR CONSTRÓI.
VISITA AOS AMIGOS DE SÃO
FRANCISCO EM POMBOS-PE

0 CAMINHO DO CÉU

É com pesar que comunicamos a todos, o
falecimento da nossa irmã MAROLI CORREIA DA
SILVA, ocorrido no último dia 13.
Peçamos ao nosso bom Deus, a São Francisco
e a Santa Clara, pelo eterno descanso de sua alma.

AMIGOS

SÃO CONRADO DE PARZHAM

A nossa Venerável Ordem Terceira de São
Francisco do Recife, tendo a frente o irmão Ministro,
Geraldo Alain Barros de Vasconcelos, estará no dia
21 deste mês de abril, na cidade de Pombos-PE, o
Grupo intitulado “Amigos de São Francisco”.
A nossa caravana é composta de dois ônibus
com um total de cem pessoas, entre irmãos e
membros do Coral da Capela Dourada. Sairemos de
nossa fraternidade às 7:30 h e retornaremos às
14:30 h.
Após a nossa chegada, haverá a celebração da
Santa Missa e em seguida realizaremos a nossa
reunião geral dos irmãos do terceiro domingo,
juntamente com a comunidade local.

Nasceu a 22 de dezembro de 1818, no seio de
numerosa família proprietária de uma quinta em
Venushaf, na Diocese de Passavia. Foi batizado com o
nome de Conrado Birndorfer. Órfão aos 16 anos

Após a reunião, será servido um almoço fraterno
com a participação de todos os presentes. Em
seguida retornaremos a Recife.
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dedicou-se ao trabalho do campo, distinguindo-se,
então pela virtude e prática da oração. Sentindo-se
chamado à vida religiosa ingressou na Ordem dos
Capuchinhos, onde fez a sua profissão no dia 4 de
outubro de 1842.

CAMINHANDO COM O SEI

Grande devoto da Virgem Maria tinha o dom da
profecia. A 18 de abril de 1894, depois de ter servido à
mesa foi a portaria, onde trabalhava e começou a sentirse mal. Pediu a um irmão para substitui-lo no seu
trabalho, esperando que as forças lhe voltassem.
Depois da oração das Vésperas foi ao guardião do
convento disse “Padre, não posso mais”. Na cama,
recebeu a unção dos enfermos, a comunhão e a
absolvição geral. A calma e a serenidade resplandeciam
em seu rosto.

Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia
sobre os que sofrem e sobre os que os assistem

Quais os cuidados que se deve tomar na
Abordagem ao Paciente Idoso?

Em dado momento, ouvindo tocar repetidamente
a campainha da porta, grande esforço levantou-se e
tentou sair. As suas forças porem não permitiram.
Naquele instante passou um noviço que o levantou e
deitou na cama. Ele entrou em agonia e recitou as
preces dos agonizantes. Às 8 horas da tarde, no
momento do “ângelus” balbuciando fervorosas orações
ec com o olhar fixo no céu, morreu a 21 de abril 1894,
com 76 anos de idade. A notícia do seu falecimento
atraiu logo uma multidão de devotos, sobretudo
crianças. (Pesquisa do irmão: Gilvandro de Vasconcelos
Coelho).

Em face às peculiaridades da pessoa idosa se
faz imperiosa atenção aos cuidados com sua saúde.
Partindo do pressuposto de que “velhice não é
doença” e, que várias doenças foram adquiridas
antes de atingir esta faixa de idade, necessário se
faz um acompanhamento sistemático do seu estado
de saúde de forma integral, ou seja, no plano físico,
mental e espiritual.
O ser humano é “um sistema imenso
(holístico), composto de corpo físico, da estrutura
energética, da configuração psíquica e do esplendor
do espírito”. Daí a pergunta. Quem consegue
movimentar apenas o físico? Quando alguém mexe
com o corpo, mexe simultaneamente com energias,
emoções, pensamentos, convicções e sentimentos.
Portanto, não perder de vista para cuidar da saúde, e
de modo particular da saúde do idoso, é atender as
suas necessidades de forma integral, e, não de
forma fragmentada.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Os familiares e/ou colaboradores, de um modo
geral, devem estar atentos para assistir o paciente
idoso de forma personalidade.
O paciente idoso deve ser avaliado
periodicamente através de exames voltados para a
prevenção e a recuperação dos agravos à saúde.

Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.

Cuidados Preventivos
A prevenção é a melhor arma para atingir um
envelhecimento saudável. Infelizmente, porém, a
maioria das pessoas só se lembra de cuidar da
saúde quando as doenças já produziram os primeiros
sintomas, ou seja, quando já estão instaladas e
consequentemente só poderão, na melhor das
hipóteses serem controladas ou atenuadas. A seguir

Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e
em seguida a Bênção de São Francisco no final.
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serão fornecidos alguns exemplos fundamentais de
atitudes que, em conjunto, são responsáveis pela
eliminação de fatores de risco e, consequentemente,
prevenção primária ou secundária da saúde. (Do
Manual do SEI, pag. 121. Colaboração do irmão José
Cassiano do Nascimento – Coordenador do SEI).

Estrada dos Remédios, nº 2189 - Madalena
Recife – PE, CEP nº 50751-510-Fone: 3227.0215
BAIRRO DE SANTO AMARO
Ivone Sampaio – Rua Capitão Lima, n° 327 –
Santo Amaro – Recife – PE – Fone: 3222.2141.

IRMÃOS ENFERMOS

BAIRRO DE SAN MARTIN

A coordenação do – Serviços aos Enfermos e
Idosos, comunica aos irmãos desta fraternidade que
continuam doentes os seguintes irmãos:

Alzira Lyra – Rua Sigismundo Cabral de Melo, n°
420 - S.Martin – Recife – PE – Fone: 3236-6055.

SÃO JOÃO BOSCO

BAIRRO DE BOA VIAGEM
Maria Angélica de Miranda – Rua Prof. Gondin
Filho, nº 71 – Aptº 52 – Boa Viagem – Recife – PE
– Fone: 3326.7109.
Nuncy Rabelo de Barros Correia – Rua Pe.
Carapuceiro, nº 617 – Bloco “C” – Aptº 32 – Boa
Viagem – Recife – PE – Fone: 3467.3099.
Julieta Carvalho - Rua dos Navegantes, nº 1979 –
Aptº 601 – Edificio Luiz de Camões – Fone: 33265360 – Boa Viagem – Recife – PE.
Maria Edna Batista – Rua Prof. Julio Ferreira de
Melo, nº 916/1003 – Fone: 3301.4295 / 9131.7463.

Sacerdote da Terceira Ordem (1815-1888). Fundador
da Congregação dos Padres Salesianos e o Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperadores
Salesianos. Foi canonizado por Pio XI no dia 1º de
abril de 1934.

BAIRRO DA ENCRUZILHADA
Lúcia Buarque de Macedo Pereira.
Lar Geriático N. S. da Conceição
Rua Castro Alves, nº 146 – Encruzilhada
Recife-PE – Fone: 3426.0021

João Melquior Bosco, nasceu no dia 16 de agosto de
1815, numa família católica de humildes camponeses
em Castelnuovo d‟Asti, no norte da Itália, perto de
Turim. Órfão de pai aos dois de idade, cresceu cercado
do carinho da mãe, Margarida, e amparo dos irmãos.
Recebeu uma sólida formação humana e religiosa, mas
a instrução básica ficou prejudicada, pois a família
precisava de sua ajuda na lida do campo.

BAIRRO DAS GRAÇAS
Irma Lima
Rua Monsenhor Ambrozino Leite, nº 92/404
Graças – Recife – PE –
Fones: 3423.7875 e 3222.9742.
BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO

Aos nove anos, teve um sonho que marcou a sua vida.
Nossa Senhora o conduzia junto a um grupo de rapazes
desordeiros que o destratava. João queria reagir, mas a
Senhora lhe disse: “Não com pancadas e sim com
amor. Torna-te forte, humilde e robusto. À seu tempo
tudo compreenderás”. Nesta ocasião decidiu dedicar
sua vida a Cristo e a Mãe Maria; quis se tornar padre.
Com sacrifício, ajudado pelos vizinhos e orientado pela
família, entrou no seminário salesiano de Chieri,
daquela diocese.

Maria José da Silva
Rua Leandro Barreto, nº 355.
Condominio Felipe Camarão, Aptº 3 – Bloco 3.
Laroque – Jardim São Paulo – Recife-PE
Fones: 8868.5376 e 9915.9390.
BAIRRO DA MADALENA
Itamar de Abreu Vasconcelos
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Inteligente e dedicado, João trabalhou como aprendiz
de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo e assim, pôde se
ordenar sacerdote, em 1841. Em meio à revolução
industrial, aconselhado pelo seu diretor espiritual, padre
Cafasso, desistiu de ser missionário na Índia. Ficou em
Turim, dando início ao seu apostolado da educação de
crianças e jovens carentes. Este “produto da era da
industrialização”, se tornou a matéria prima de sua Obra
e vida.
Neste mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco,
onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa,
alimentação, tendo apoio e acompanhamento até a
colocação em um emprego digno. Depois, sentiu
necessidade de recolher os meninos em internatosescola, em seguida implantou em toda a Obra as
escolas profissionais, com as oficinas de alfaiate,
encadernação, marcenaria, tipografia e mecânica,
repostas às necessidades da época. Para mestres das
oficinas, inventou um novo tipo de religioso: o coadjutor
salesiano.

O Cântico das Criaturas
Altíssimo, onipotente, bom Senhor
Teus são o louvor, a glória, a honra
E toda a benção.
Só a ti, Altíssimo, são devidos;
E homem algum é digno
De te mencionar
Louvado sejas, meu Senhor
Com todas as tuas criaturas,
Especialmente o senhor irmão Sol,
Que clareia o dia
E com sua luz nos alumia.
E ele é belo e radiante
Com grande esplendor:
De ti, Altíssimo, é a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Lua e as Estrelas,
Que no céu formaste as claras
E preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Vento,
Pelo ar, ou nublado
Ou sereno, e todo o tempo,
Pelo qual às tuas criaturas dás sustento.
Louvado sejas, meu Senhor
Pela irmã Água,
Que é muito útil e humilde
E preciosa e casta.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Fogo
Pelo qual iluminas a noite,
E ele é belo e jucundo
E vigoroso e forte.
Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a mãe Terra,
Que nos sustenta e governa
E produz frutos diversos
E coloridas flores e ervas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelos que perdoam por teu amor,
E suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados os que as sustentam em paz,
Que por Ti, Altíssimo, serão coroados.
Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a Morte corporal,
Da qual homem algum pode escapar.
Ai dos que morrerem em pecado mortal!
Felizes os que ela achar
Conformes à tua santíssima vontade,
Porque a morte segunda não lhes fará mal!
Louvai e bendizei ao meu Senhor,
E dai-lhe graças,
E servi-o com grande humildade.

Em 1859, ele reuniu esse primeiro grupo de jovens
educadores no Oratório, fundando a Congregação dos
Salesianos. Nos anos seguintes, Dom Bosco criou o
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os
Cooperadores Salesianos. Construiu, em Turim, a
basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, e fundou
sessenta casas salesianas em seis países. Abriu as
missões na América Latina. Publicou as Leituras
Católicas para o povo mais simples.
Dom Bosco agia rápido, acompanhou a ação do seu
tempo e viveu o modo de educar, que passou à
humanidade como referência de ensino chamando-o de
“Sistema Preventivo de Formação”. Não esqueceu do
seu sonho de menino, mas, sobretudo compreendeu a
missão que lhe investiu Nossa Senhora. Quando lhe
recordavam tudo o que fizera, respondia com um sorriso
sereno: “Eu não fiz nada. Foi Nossa Senhora quem tudo
fez”.
Morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em
1929 e canonizado por Pio XI em 1934. São João
Bosco, foi proclamado “modelo por excelência” para
sacerdotes e educadores. Ecumênico, era amigo de
todos os povos, estimado em todas as religiões, amado
por pobres e ricos; escreveu: “Reprovemos os erros,
mas respeitemos as pessoas” e se fez , ele próprio, o
exemplo perfeito desta máxima.
Fonte: “Santos Franciscanos para cada dia”, Ed.
Porziuncola.

PAZ E BEM
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