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Os 261 padres sinodais, reunidos no Vaticano em
Assembleia Geral do Sínodo Episcopal, realizada em
outubro deste ano, em sua Mensagem ao Povo de Deus
pediram que esse Povo caminhasse com eles em
direção ao próximo Sínodo, unindo-nos à Família de
Nazaré. Esse mesmo pedido também é dirigido a todos
os franciscanos, pois constituímos destacada parcela do
povo de Deus. Assim, eles olham com otimismo para o
mundo e para a tarefa da nova evangelização.

VISITADORES
IVANILDO LUIZ DA SILVA
MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
GILGLEIDE GOMES DE A. SANTOS
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Por essas razões, devemos rogar ao Senhor para
que, em todas as famílias, aja a presença de esposos
fortes e sábios, que sejam vertentes de uma família livre
e unida. Ainda, que sejam doadas aos pais a
possibilidade de terem uma casa onde viver em paz
com a família. E aos filhos a possibilidade de serem
sinal de confiança. Também aos jovens a coragem do
compromisso estável e fiel.

SANTA MARIA JOSEFA ROSSELLO

Devemos, também, pedir ao Senhor que doe a
todos a possibilidade ganharem o pão com as suas
próprias mãos, de provarem a serenidade do espírito e
permanecerem viva a chama da fé mesmo na
escuridão. Ainda, pedir que seja doada a todos a
possibilidade de verem florescer uma Igreja mais fiel e
credível, uma cidade, justa e humana, um mundo que
ame a verdade, a justiça e a misericórdia.
A todos nós que recebemos em nossas
comunidades padres, freiras e irmãos religiosos
europeus, e, assim, fomos cultivados pela Igreja
europeia, notadamente portuguesa, italiana e francesa,
lembramos que, quem encontra Jesus não pode deixar
de ouvi-lo e procura-lo- na vida.

É a fundadora das Filhas de Nossa Senhora da
Misericórdia. Nasceu na bela cidade de Albissola
Mariana, na Savona, Itália, em 27 de maio de 1811, em
família humilde, que trabalhava com argila no fabrico de
vasilhas e recebeu o nome de Bendita.

Somos chamados a vencer o medo com a fé e a
olhar o mundo com serenidade e coragem porque,
como dizem os padres sinodais, o mundo continua a ser
um mundo amado por Deus.
Por fim, concluímos esta nossa mensagem, a
exemplo do que fizeram os padres sinodais, confiando
os anseios da Igreja a Nossa Senhora, Estrela da Nova
Evangelização e pedimos a ajuda do nosso Pai
Seráfico, S. Francisco de Assis.

Muito jovem ingressou na Ordem Terceira de S.
Francisco. Aos dezenove anos foi para a casa dos
Monleone para cuidar do patriarca, já idoso e
adoentado. Trabalhou com tanta dedicação e carinho
que, após sete anos, ao morrer Monleone sua viúva
quis adotá-la com a possibilidade de tornar herdeira,
mas ela recusou porque o seu desejo era viver em casa
de caridade.

Mais uma vez agradecendo aos Companheiros
as mensagens de boss festas e feliz Natal recebidas e
desejamos que cada amanhecer seja sempre uma
dádiva de Deus. Que possamos construir pontes para
unir pessoas, que cada semente de amor plantada gere
bons frutos em sua família, que em suas orações vocês
tenham mais motivos para agradecer o que pediram e,
que o bom Deus continue guiando a todos nós para
sempre.

Quando o bispo de Mari desejou voluntárias para
a implantação de um instituto de educação para
meninas pobres, no dia 10 de agosto Benedita se
apresentou, com mais duas companheiras e foram viver
em uma casa alugada para essa finalidade. No dia 22
de outubro tornou-se religiosa, recebendo o nome de
irmã Maria Josefa. Três anos depois era superiora de
congregação que já contava com sete irmãs e algumas
noviças. O seu lema era “coração para Deus, mãos para
o trabalho” e o seu nome “Filhas de Nossa Senhora da
Misericórdia”.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

Sempre confiante na Providência Divina,
construiu várias casas para cuidar de meninas pobres.
Em 1869 abriu um pequeno seminário para meninos,
filhos de operários pobres e encaminhando-os
gratuitamente para a carreira eclesiástica.

Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento nos meses de janeiro e
fevereiro de 2015, a irmã mesária: Elsa Lins da
Mota, OFS.
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Dia 28
Dia 29
Dia 30
Dia 31

O Papa João Paulo II, em discurso às Irmãs da
Congregação, em 20 de agosto de 1998, reafirmou que
“O Espírito é, em primeiro lugar, a alma da vocação e
Ele sempre induz novas pessoas sentirem atração por
uma ação tão comprometida... é Ele que guia o
crescimento desse anseio... é Ele que forma e plasma o
Espírito dos que são chamados, configurando-os a
Cristo casto, pobre e obediente”.

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!

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA
No mês de novembro/2014, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma freqüência de
1.406 visitantes entre turistas e estudantes.

Assim fortalecida, ela dedicou toda a sua vida à
causa dos pobres e excluídos, guiando-se pelas
palavras de Jesus, em S. Mateus “Vinde a mim vós
todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos
darei descanso”. Esta paz prometida por Cristo ela a
buscou para si e para todas as pessoas a quem
acolheu. (Do irmão Gilvandro Coelho)

DIA DE FINADOS
No dia 02 de novembro próximo (domingo), Dia
de Finados, às 8 horas nossa fraternidade celebrou
a Missa em sufrágio das almas dos irmãos
franciscanos falecidos.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE JANEIRO
-

Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27

-

São João Kisaka e Kinoia.
Beata Ludovica Albertoni.
Santa Jacinta Mariscott.
São João Bosco.

BIBLIOTECA SIMÃO NADER

“Mediante o luminoso testemunho de Maria
Josefa Rosello, o Espírito pôde suscitar na generosa
terra lígure um novo rebento a partir daquela inexaurível
fonte de vida evangélica que é a experiência da Divina
Misericórdia, conteúdo fundamental da mensagem
messiânica e força constitutiva da sua missão.

Dia 06
Dia 07
Dia 08
Dia 09
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 16

-

Logo após foi realizado nos jazigos dos irmãos:
orações, bênção e incenso. Com a presença de um
número expressivo de irmãos.

São Carlos de Sezze Romano.
Beato Mateus de Agripento.
São Francisco Branco..
São Felipe de Jesus (Mártir).
Beato Gil de Lorenzana.
Santo Tomás de Cori.
São Bernardo de Corleone.
São Francisco de São Miguel.
Beato Odorico de Pordenone.
Beato Marcelo Spinola.
Santos Bernardo, Pedro, Acursio, Adyuto
e Oto.
Beato José Nascimbeni.
Beato Manuel Domingo.
Santa Eustáquia Calafato de Mesina.
Beato PedroBonili.
Beata João Batista Triquerie.
São Vicente Paloti.
São Gonçalo Garcia.
Beata Paula Gambara Costa.
São Paulo Ibaraci.
Gabriel de Duisco.
Santa ângela de Merici.

VISITA A CRECHE NOSSA
SENHORA DA AJUDA
Nossa Fraternidade realizou com sucesso,
a visita a Creche Nossa Senhora da Ajuda, no
dia 17 deste mês.
A visita foi acompanhada por uma
caravana de vários irmãos, os quais distribuiram
mais de 100 presentes, lanches, brincadeiras e
sorteios com todas as crianças presentes.
Parabéns a equipe organizadora que
fizeram acontecer esta importante visita no
período Natalino.
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Onipotência de Deus, portanto, o Senhor, de fato, a
preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de
Cristo.

NOSSA SENHORA DA IMACULADA
CONCEIÇÃO – RAINHA DE TODOS OS
SANTOS

Rapidamente a doutrina da Imaculada Conceição de
Maria, no seio de sua mãe Sant’Ana, foi introduzido no
calendário romano. A própria Virgem Maria apareceu
em 1830 a Santa Catarina Labouré pedindo que se
cunhasse uma medalha com a oração: “Ó
Maria concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós”.
No dia 8 de dezembro de 1854, através da
bula Ineffabilis Deus do Papa Pio IX, a Igreja
oficialmente reconheceu e declarou solenemente como
dogma: “Maria isenta do pecado original”.
A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes,
em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do
povo dizendo para Santa Bernadette e para todos
nós: “Eu Sou a Imaculada Conceição”.
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós!
Mais do que memória ou festa de um dos santos de
Deus, neste dia estamos solenemente comemorando a
Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Rainha de
todos os santos.
Esta verdade, reconhecida pela Igreja de Cristo, é muito
antiga. Muitos padres e doutores da Igreja oriental, ao
exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam
expressões como: cheia de graça, lírio da inocência,
mais pura que os anjos.

VOCÊ SABIA QUE ...
- o Santo Padre Francisco esteve no Brasil para
encerrar a XVIII Jornada Mundial da Juventude em julho
deste ano 2013;
- que se encontrou, em pleno voo, com os jornalistas
presentes na aeronave e lhes concedeu uma entrevista;
- essa entrevista foi publicada na integra pelas editoras
Paulus e Loyola, de S. Paulo;

A Igreja ocidental, que sempre muito amou a Santíssima
Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do
mistério da Imaculada Conceição. Em 1304, o Papa
Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma
assembleia dos doutores mais eminentes em Teologia,
para terminar as questões de escola sobre a Imaculada
Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns
Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que
era sumamente conveniente que Deus preservasse
Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era
destinada a ser mãe do seu Filho. Isso é possível para a

- essa publicação contem a homilia feita na Santa Missa
na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida, no dia 24 de julho de 2013;
- ela contem ainda as homilias, discursos e alocuções
por ele feitas naquela ocasião da sua estada no Brasil.
- contem, também, o encontro com os jornalistas
durante o voo de regresso dessa viagem, no domingo
26 de julho de 2013.
(Texto e Pesquisa do irmão Gilvandro Coelho)
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Entretanto, antes de Cristo, em Roma, a partir do
imperador Júlio César, o 25 de dezembro era destinado
aos pagãos para as comemorações do solstício de
inverno, o "dia do sol invencível", como atestam antigos
documentos. Era uma festa tradicional para celebrar o
nascimento do Sol após a noite mais longa do ano no
hemisfério Norte. Para eles, o sol era o deus do tempo e
o seu nascimento nesse dia significava ter vencido a
deusa
das
trevas,
que
era
a
noite.
Era, também, um dia de descanso para os escravos,
quando os senhores se sentavam às mesas com eles e
lhes davam presentes. Tudo para agradar o deus sol.
No século IV da era cristã, com a conversão do
imperador Constantino, a celebração da vitória do sol
sobre as trevas não fazia sentido. O único
acontecimento importante que merecia ser recordado
como a maior festividade era o nascimento do Filho de
Deus, cerne da nossa redenção. Mas os cristãos já
vinham, ao longo dos anos, aproveitando o dia da festa
do "sol invencível" para celebrar o nascimento do único
e verdadeiro sol dos cristãos: Jesus Cristo. De tal modo
que, em 354, o papa Libério decretou, por lei
eclesiástica, a data de 25 de dezembro como o Natal de
Jesus
Cristo.

NATAL DO MENINO JESUS
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos
a sua glória (Jo 1,14).
A encarnação do Verbo de Deus assinala o início dos
"últimos tempos", isto é, a redenção da humanidade por
parte de Deus. Cega e afastada de Deus, a humanidade
viu nascer a luz que mudou o rumo da sua história. O
nascimento de Jesus é um fato real que marca a
participação direta do ser humano na vida divina. Esta
comemoração é a demonstração maior do amor
misericordioso de Deus sobre cada um de nós, pois
concedeu-nos a alegria de compartilhar com ele a
encarnação de seu Filho Jesus, que se tornou um entre
nós. Ele veio mostrar o caminho, a verdade e a vida, e
vida eterna. A simbologia da festa do Natal é o
nascimento
do
Menino-Deus.

A transferência da celebração motivou duas festas
distintas para o povo cristão, a do nascimento de Jesus
e a da Epifania. Com a mudança, veio, também, a
tradição de presentear as crianças no Natal cristão, uma
alusão às oferendas dos reis magos ao Menino Jesus
na gruta de Belém. Aos poucos, o Oriente passou a
comemorar o Natal também em 25 de dezembro.
Passados mais de dois milênios, a Noite de Natal é
mais que uma festa cristã, é um símbolo universal
celebrado por todas as famílias do mundo, até as nãocristãs. A humanidade fica tomada pelo supremo
sentimento de amor ao próximo e a Terra fica
impregnada do espírito sereno da paz de Cristo, que só
existe entre os seres humanos de boa vontade.
Portanto, hoje é dia de alegria, nasceu o Menino-Deus,
nasceu o Salvador.

No início, o nascimento de Jesus era festejado em 6 de
janeiro, especialmente no Oriente, com o nome de
Epifania, ou seja, manifestação. Os cristãos
comemoravam o natalício de Jesus junto com a
chegada dos reis magos, mas sabiam que nessa data o
Cristo já havia nascido havia alguns dias. Isso porque a
data exata é um dado que não existe no Evangelho, que
indica com precisão apenas o lugar do acontecimento, a
cidade de Belém, na Palestina. Assim, aquele dia da
Epifania também era o mais provável em conformidade
com os acontecimentos bíblicos e por razões
tradicionais do povo cristão dos primeiros tempos.

REUNIÕES DO MÊS DE JANEIRO
Comunicamos aos irmãos que no próximo mês
de Janeiro, não teremos a realização das reuniões: do
Terceiro Domingo, nem a da Mesa Regedora.
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NATAL DOS FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIAS COM SEUS FAMILIARES

O TESOUREIRO, IRMÃO CLÓVIS PIMENTEL DE
LYRA, FAZENDO A ENTREGA DO PRESENTE A FUNCIONÁRIA MERENICE FIRMINO DE MELO

FUNCIONÁRIOS SE CONFRATERNIZANDO

A FUNCIONÁRIA OLIVIA MARIA BEZERRA DOS
SANTOS, RECEBENDO O SEU PRESENTE DAS MÃOS DO
IRMÃO MINISTRO GERALDO ALAIN B. DE VASCONCELOS

No dia 12 deste mês de dezembro, nossa
fraternidade realizou, às 20:00 horas, a
Confraternização Natalina dos nossos funcionários.
Foram momentos de muita descontração,
também com a participação dos prestadores de
serviços, das irmãs Recolhidas em nosso Hospital e
das irmãs Beneficiadas.
Houve distribuição de cestas natalinas e
sorteios com todos os funcionários.
Parabéns ao irmão Ministro Geraldo Alain, pelo
nobre gesto de fraternismo e amor ao próximo.
Nesta oportunidade o irmão Roberto Vilela,
prestou uma homenagem Póstuma a nossa

O FUNCIONÁRIO ODILON CARLOS DE ANDRADE
RECEBENDO SEU PRESENTE DO MINISTRO
IRMÃO GERALDO ALAIN
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funcionária Jucineide Rodrigues de Oliveira,
falecida no dia 14 de agosto último.

Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e
em seguida a Bênção de São Francisco no final.

Neide, como era conhecida, trabalhou em
nossa Venerável Ordem Terceira de São Francisco,
durante quatro décadas, sempre com muito zelo e
dedicação.

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE JANEIRO DE 2015

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Dia 04 - Cassandra Gonçalves de Farias.
Dia 05 - Maria Antonia Lopes Figueiredo.
Dia 06 - Zuleide Pereira da Silva Rodrigues.
Dia 07 - Gilvandro de Vasconcelos Coelho.
Dia 07 - Maria Izabel Carneiro de Almeida Ferraz.
Dia 19 - Marluce Tereza Dorta Pessoa.
Dia 20 - Odete Chalita Nader.
Dia 21 - Maria Inês Alves Pereira da Silva
Dia 21 – Inácia Arruda de Siqueira.
“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

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.

PRESÉPIO DE GRECCIO - 1223
BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.
Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
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Poucas pessoas conhecem a origem do
presépio e como a Igreja adotou tão singela devoção
para homenagear o nascimento do Menino Jesus.
São Francisco de Assis foi o inspirador e criador do
primeiro presépio.
Vejamos como isto aconteceu. Três anos antes
de sua morte, ou seja, 1223, Francisco resolveu
celebrar com a maior solenidade possível à memória
da natividade do Menino Jesus, a fim de aumentar a
devoção dos habitantes de Gréccio, na Itália. Mas
para que ninguém pudesse tachar esta festa de
ridícula novidade, pediu e obteve do Papa, licença
para celebrá-la. Francisco mandou, pois, preparar
um presépio e trazer muito feno, juntamente com um
burrinho e um boi, dispondo tudo ordenadamente.

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

DESPOLUIÇÃO URGENTE
Escrevi, na reflexão FRANCISCO ECOLÓGICO, que a
relação do homem com a natureza e o meio ambiente
faz décadas está na berlinda dos meios de
comunicação social como alvo de estudos, exortações e
aconselhamentos, tentando despertar a sociedade para
ler e obedecer aos sinais do tempo presente.

Reuniram-se os irmãos chamados dos diversos
lugares; acorreu o povo ressoaram vozes de júbilo
por toda à parte e uma multidão de luzes e archotes
resplandecentes juntamente com os cânticos
sonoros que brotavam dos peitos simples e piedosos
transformaram aquela noite num dia claro esplêndido
e festivo. Francisco estava lá, diante do rústico
presépio em êxtase, banhado de lágrimas e emoção.
Principiou a missa solene, na qual Francisco, que
oficializava como diácono, cantou o evangelho,
pregou em seguida ao povo e falou do nascimento
do Rei Pobre a quem ele chamava com ternura de
amor de Menino de Belém.

No dia 5 de junho, comemoramos o DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE, e no dia 29 de novembro de 1979 o
saudoso Papa João Paulo II declarava São Francisco
de Assis o santo PATRONO DA ECOLOGIA.
A Ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o
meio ambiente em que vivem, bem como as suas
recíprocas influências, segundo nos ensina o dicionário
Aurélio.
O saudoso Luiz Gonzaga já cantava: “... Por falta
dágua perdi meu gado, morreu de sede meu alazão”. E
também: “... Já não posso respirar... Já não posso
caminhar...”

Havia entre os assistentes um soldado muito
piedoso e leal que movido por seu amor a Cristo,
renunciou à milícia secular e se uniu estreitamente
ao servo de Deus. Chamava-se João de Gréccio,
que afirmou ter visto no presépio reclinado e
dormindo um menino extremamente lindo ao qual
Francisco tomou em seus braços como se quisesse
despertá-lo suavemente do sono.

Todos nós sabemos que a natureza geme por estar
sendo destruída pela poluição provocada por muitos
egoístas gananciosos. Pede socorro urgente ao “homo
sapiens”, teimoso, cabeça dura, indiferente. Como
resposta, ouvimos dele a evasiva: “Pago impostos,
inclusive para a limpeza pública. Despoluição é trabalho
das autoridades constituídas. Elas recebem
vencimentos mensais pagos pelos cidadãos”.
Os que assim pensam e agem estão em cima do muro,
pensando que não caem, não são também afetados
pelas catástrofes que atingem o globo terrestre.
Deus, nosso Criador, nos pede que cuidemos da

Que esta visão do piedoso soldado é
totalmente certa o garante não só a santidade de
quem a teve, como também sua veracidade e a
evidenciam os milagres que a seguir se realizaram.
Pois o exemplo de Francisco, mesmo considerando
do ponto de vista humano, tem poder para excitar a
fé de Cristo nos corações mais frios e aquele feno do
presépio cuidadosamente conservado foi remédio
eficaz para curar milagrosamente os animais
enfermos e como antídoto contra muitas classes de
peste. Deus glorificava em tudo o seu servo e, pelos
milagres evidentes, o poder de suas preces e de sua
santidade. PAZ e BEM.
(De Marcio Antônio Reiser).
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natureza com amor e carinho, agindo racionalmente.
Não bastam reuniões de cúpula na Austrália, Protocolo
de Kyoto etc. Ficam só nas promessas, quando
sabemos que precisamos agir individualmente, com
urgência. Limpemos as nossas rua para o mundo ficar
mais
limpo...
Plantemos
para
colher.
Os antigos da Grécia, em Atenas, tinham razão ao
dizerem
que
assumir
qualquer lado é melhor que não assumir nenhum; se
omitindo.
A situação ambiental é caótica. Temos que agir,
assumindo a nossa responsabilidade com o meio
ambiente como cidadãos do planeta Terra. Isso equivale
à nossa saúde, ao nosso presente e ao nosso futuro.
Não adianta tentar tapar o nariz, fazer ouvidos de
mercador ou fechar os olhos ao momento ambiental. A
decisão é urgente, inclusive para salvaguarda dos
nossos
descendentes.
Pergunto: Os irracionais poluem a natureza ?

diário.Não adianta ficar “em cima do muro”, repito.
Não adianta indiferença com a situação atual do nosso
planeta Terra, nossa casa, como seres humanos.
Para evitar o chorar e ranger de dentes no futuro,
devemos assumir nossa responsabilidade, com atitudes
do servo bom e fiel, fazendo produzir bons frutos de
tudo
aquilo
que
recebemos
de
Deus.
Deus plantou o jardim confiando no homem/mulher,
plenitude da Criação Divina, nos entregando a missão
de administrar e preservar o meio ambiente para o bem
de todos, racionais e irracionais.
Somos pertenças da comunidade, do serviço solidário,
da reconciliação com todos, irmãos e irmãs. A fé adulta
nos conduz à conversão. Nos conduz a agir como
discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aderir ao seu modo
de pensar e de agir sempre com amor em tudo, eis a
questão fundamental. Saulo, ao cair do cavalo, se
converteu totalmente ao amor. E nós? Vamos agir
urgente em favor do ecossistema, que geme pedindo a
nossa participação ativa na despoluição ambiental!

É urgente que tenhamos consciência das enchentes,
da destruição da floresta amazônica, nosso pulmão
verde, cobiçado pelas potências estrangeiras. O
aquecimento global é uma realidade presente. As
geleiras estão derretendo-se e inundando cidades,
aumentando o nível dos mares e rios, causando
enchentes nunca acontecidas, como a do rio Madeira,
no extremo norte brasileiro.
O ecossistema criado por Deus é ambiente sadio do
qual dependemos para viver normalmente sem
ameaças climáticas, pois engloba todos os elementos
necessários a uma vida feliz, ou seja, água, terra,
vegetação, atmosfera, irracionais e o seu gestor, o ser
humano,
criatura
de
Deus.
Foi assim que nosso Deus e Pastor criou o
ecossistema e nele o globo terrestre com suas criaturas,
a casa passageira de todos nós humanos.

Irmãos e irmãs amados. Nós, que somos Igreja, vamos
tentar nos converter, nos educar para a sustentabilidade
do
nosso
planeta
Terra.
Galileu Galilei (1564/1642), matemático, físico e
astrônomo italiano, descobriu, em 1610, que a “Via –
Látea” é um aglomerado de milhões e milhões de
estrelas. Essas estrelas não podem ser vistas a olho
nu. Tudo o que conseguimos ver é uma nuvem brilhante
de luzes. Esta é uma fotografia de parte da “Via – Látea
“. O UNIVERSO é uma coleção de galáxias e de
aglomerados de galáxias. Edições Melhoramentos
1984.
Observamos que ainda estamos engatinhando na
infância científica do Universo. Jamais seremos adultos
no assunto, porque as coisas de Deus são insondáveis,
infinitas, hoje e sempre. Temos que crer pela fé e
confiança em Deus Criador do Mundo.
RECADO - O rechonchudo PAPAI NOEL é amado por
crianças e adultos, com suas barbas e cabelos brancos,

A alma e o espírito em nosso corpo físico são sopros de
Deus. A crença e a moral dependem do nosso agir
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A assessoria do – Serviços aos Enfermos e Idosos,
comunica aos irmãos desta fraternidade que
continuam doentes os seguintes irmãos:

óculos redondos e um saco às costas. O personagem
do Papai Noel foi inspirado em São Nicolau
Taumaturgo, arcebispo de Mira, na atual Turquia, e
morreu aos 41 anos. Ele costumava ajudar,
anonimamente, quem estivesse em dificuldades
financeiras. Bondoso e generoso, nas várias histórias a
seu respeito, São Nicolau sempre oferecia presentes
aos pobres e salvava marinheiros vítimas de
tempestades. Foi declarado santo após muitos milagres
lhe serem atribuídos. São Nicolau virou também
padroeiro das crianças e dos marinheiros. E ao Papai
Noel as crianças passaram a pedir os presentes com
antecedência, para ganha-los no Natal. Livro
Curiosidades Católicas-página 30. Editora Vozes 2007.

BAIRRO DE BOA VIAGEM
Nuncy Rabelo de Barros Correia – Rua Pe.
Carapuceiro, nº 617 – Bloco “C” – Aptº 32 – Boa
Viagem – Recife – PE – Fone: 3467.3099.
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
BAIRRO DAS GRAÇAS

Irma Lima
Rua Monsenhor Ambrozino Leite, nº 92/404
Graças – Recife – PE –
Fones: 3423.7875 e 3222.9742.

Irmãs e irmãos amados, façam a ASSINATURA
GRÁTIS da revista OLHAR CRISTÃO, acessando o
site www.revistaolharcristão.com.br ou ligando para (81)
3126.8161. O amigo, jornalista Sérgio Moury
Fernandes, cristão de boa cepa, faz um ano nos brindou
com a assinatura. O número 8 da revista traz artigo
sobre SÍNODO DISCUTE DESAFIOS DA FAMÍLIA.
Quem tiver olhos leia. Quem tiver ouvidos, ouça.
Louvado

seja

BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO
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 DE SANTO AMARO
Ivone Sampaio – Rua Capitão Lima, n° 327 – Santo
Amaro – Recife – PE – Fone: 3222.2141.

Deus!

SÓ O AMOR CONSTRÓI

OLINDA – SANTA TEREZA
Paulo Luiz dos Santos – Rua Mauricio de Nassau,
nº 48, bairro de Santa Tereza – Olinda-PE – CEP
nº 53.010-380 – Fone: 3429.6457.

CAMINHANDO COM O SEI

MISSAS EM NOSSA IGREJA
TODOS OS DOMINGOS, ÀS 8 HORAS.
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, DE 12 HS.
PARTICIPEM!

COLABORADORES DO BOLETIM

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

- Gilvandro de Vasconcelos Coelho.
- Cristênio Gonçalves de Almeida.
- Roberto Vilela de Melo Silva – Redator.

IRMÃOS ENFERMOS

PAZ E BEM
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