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Voltada para situações existenciais do povo
brasileiro, a Igreja realiza, neste 2.013, a Campanha da
Fraternidade, como o faz desde 1985 quando se voltou,
na sua terceira fase, para condições econômicas dos
brasileiros. Na sua primeira fase, de 1964 a 1972, ela
buscou a renovação interna da Igreja. Na segunda, que
vai de 1973 a 1984, ela se preocupou com a realidade
social do povo, denunciando o pecado social e
promovendo a Justiça. Este ano, ela tem como tema
“Fraternidade e Juventude” e, como lema palavras do
profeta Isaias “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). Na
condição de Fraternidade da Ordem Franciscana
Secular (OFS) no Recife, desejamos mobilizar os
irmãos a se solidarizarem com os jovens atraindo-os
para o franciscanismo, favorecendo lhes espaços e
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projetos que possam auxiliá-los a desenvolverem o seu
elevado potencial comunicativo.

acompanhou em seu projeto de vida: aspirar à
santidade. O seu lema era “antes morrer do que pecar”.
Afável, sempre sereno e alegre empenhou-se nos
deveres de estudante e no serviço aos colegas,
ensinou-lhes o catecismo, assistindo aos doentes e
pacificando as brigas. Faleceu a 09 de março de 1857,
com apenas l5 anos de idade.

Conforme está expresso no cartaz dessa
Campanha, a Igreja tem os olhos fixos na cruz porque
ela revela a comunicação do amor de Deus por nós, na
entrega de Jesus Cristo para que Nele o homem tenha
vida. Com o tema escolhido
(“Fraternidade e
Juventude”), a Igreja quer chamar a nossa atenção para
os desafios dos jovens na edificação do projeto de
Deus, dentro do contexto das mudanças da época. É
um período marcado pela instabilidade dos critérios de
compreensão e dos valores pelas novas possibilidades
de interação e desigualdade de oportunidades, com
forte reflexo na vida dos jovens.

Beato Pier Giorgio Frassatti nasceu em Turim,
Itália, a 06 de abril de 1901 e faleceu em 1925. Ao
nascer, apresentava deficiência respiratória e, por isso,
foi imediatamente batizado. Via no pobre o próprio
Cristo e, por isso, revelou-se um amigo deles. Com 18
anos inscreveu-se na Conferência de S. Vicente de
Paulo e dedicou a sua vida a fazer o bem. Uma de suas
máximas de vida era “A caridade não é suficiente,
precisamos de reformas sociais”. Foi um dos
fundadores do jornal “Momento” baseado nos
ensinamentos sociais de Leão XIII.

A jovem que se vê de braços abertos em forma
de cruz, no cartaz da Campanha, representa os que são
transformados pela jovialidade comunicada com a
ressurreição de Jesus, a boa nova esperada. É com
essa energia que a jovem responde ao chamado de
Deus, repetindo as palavras de Isaias: “Eis-me aqui,
envia-me”(6,8).

Beato Zeferino Numuncurá nasceu na Argentina,
em 1886 e era filho do cacique Manuel Numuncurá, da
tribo dos araucanos. Enviado pelo pai para estudar em
Buenos Aires com os salesianos sentiu o desejo de
tornar-se religioso. Era exemplar na caridade, nos
deveres cotidianos, no exercício ascético e no
compromisso com os estudos. Com saúde frágil, faleceu
com 19 anos.

Ademais, a história nos mostra que se a
evangelização dos jovens é bem organizada, com
testemunho e metodologia, eles se empolgam com a
pessoa e com o projeto de Jesus Cristo. Assim,
consideramos oportuno encantar os jovens com
inúmeras experiências dos missionários que, na história
da Igreja, empenharam a vida na evangelização deste
continente, como os padres Anchieta e Manoel da
Nóbrega e de homens e mulheres que contribuíram
para a transformação da humanidade, como santa Inês,
S. Domingos Savio e os beatos Pier Giorgio Frassatti e
Zeferino Numuncurá.

Quanto a indicações para ações transformadoras
cumpre ressaltar que a Igreja, em uma atitude de auto
avaliação e de coragem para mudar as estruturas
pastorais obsoletas, precisa converter-se aos jovens e
superar o dualismo entre teoria e práxis, entre mudança
pessoal e mudança social, entre conversão externa e
conversão interna. Assim, a Igreja precisa dos jovens,
como a nossa Fraternidade e deve abrir-se a eles,
acolhe-los afetiva e efetivamente para que eles sejam
protagonistas da evangelização e artífices da renovação
social.

Vejamos Santa Inês, conhecida também como
Santa Agnes, virgem e mártir do século III, era de
família rica, nobre e portadora de grande beleza.
Denunciada como cristã, foi presa e submetida a muitas
formas de tortura das quais conseguia livrar-se por
intervenção divina. Diz a tradição que foi acesa uma
fogueira para ela ser queimada e, quando colocada na
pira ela orou e o fogo milagrosamente se extinguiu. Com
apenas l3 anos foi decapitada com uma espada.
Consagrou-se a Deus e sofreu várias tentativas de
violações. É padroeira da pureza, da castidade e
sempre representada na liturgia segurando uma ovelha.

Assim, para a modernidade é indispensável
formar educadores, catequistas e lideranças para o
diálogo entre fé e ciência, especialmente nos
ambientes de ensino superior, atrair o coração e a
inteligência para a alteridade e para as interpretações
advindas das necessidades das pessoas e da
sociedade, discernir e julgar os âmbitos da realidade a
partir da fraternidade e da justiça para superar a
indiferença e o conformismo com situações geradoras
de sofrimento e morte.

São Domingos Savio nasceu na Itália em 1842
em família materialmente pobre, mas rica de valores e
de fé.
Encontrou-se com Dom Bosco que o
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Feitas as mudanças e ajustes necessários, o
jovem responderá: “Eis-me aqui, envia-me”. O seu
protagonismo é necessário para o bem de todos.

- esta ação nasce da “lectio divina” e deve ser todo o dia
nova e mais evangélica, exige reflexão e vivência para
colocar em prática no cotidiano o que se aprendeu.
(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).

A RENÚNCIA DO PAPA BENTO XVI

VIA SACRA

Nossa Venerável Ordem Terceira de São
Francisco do Recife iniciará no dia 17 deste mês, após a
celebração da missa das 8 horas, a recitação da VIA
SACRA, o que acontecerá todos os domingos, até uma
semana antes do domingo de Ramos. Participem!

Com grande surpresa, o mundo católico ouviu do
próprio Papa Bento XVI, no dia 10 deste mês de
fevereiro de 2013, a declaração de que, por idade
avançada, ele já não tinha forças para exercer
adequadamente o ministério petrino de Bispo de Roma,
sucessor de São Pedro. Por este motivo, no dia 28 de
fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de S. Pedro
ficará vacante e deverá ser convocado o conclave para
a eleição do novo Sumo Pontífice. Isto significa que, na
data por ele fixada, renunciará ao mandato que lhe foi
outorgado e vem exercendo desde quando foi investido
nas funções após a sua eleição pelo colégio
cardinalício. Suplicamos a Maria, sua santa mãe, que
assista, com a sua maternal bondade, os Padres
Cardiais ao eleger o novo Pontífice e aos fieis pedimos
as suas orações com esses mesmos objetivos.
(Colaboração do irmão Gilvandro Coelho).

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE MARÇO
Dia 01
Dia 02
Dia 03
Dia 04
Dia 05
Dia 08
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 20

VOCÊ SABIA QUE ...

-

São Francisco Fabelante.
Santa Inês de Praga.
Beato Inocêncio de Berzo.
Beato Cristovão de Milão.
São João José da Cruz.
São Miguel Kosarki de Isco.
Beato Luis Orione.
Beato André Carlos Ferrari.
São Salvador de Horta.
Beato Hipólito Galantini.

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!

- a leitura orante da Bíblia e uma maneira de ler e
meditar a Bíblia;
- essa Leitura Orante é tão antiga quanto a Igreja e
prolonga uma tradição do Antigo Testamento;

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

- ela vem sendo exercitada e divulgada pelas ordens
religiosas medicantes, entre elas o nossa ordem
franciscana.

Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de Fevereiro de
2013, o irmão mesário: Evaristo Pazos Buezas,
Ofs.

- ela pressupõe alguns princípios que são: a unidade da
escritura sagrada, a sua atualidade ou a encarnação da
Palavra e a fé em Jesus Cristo;
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CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA/2013

NOTÍCIAS DO CORAL DA CAPELA
DOURADA

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

O Coral da Capela Dourada, após as férias do
final de ano, recomeça após o carnaval os seus ensaios
em nossa fraternidade, nas terças e quintas-feiras, às
19 horas.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

SANTA MARGARIDA DE CORTONA

Santa Margarida de Cortona era franciscana
secular e italiana. Nasceu em 1247, na Toscana, em
Laviano, viveu em uma família pobre e sua festa é
celebrada no dia 22 de fevereiro. Quando a sua mãe
morreu tinha sete anos. A aspereza da madrasta, a sua
reconhecida e proclamada beleza a levaram a aceitar,
quando tinha 18 anos, a sedução de um nobre de
Montepulciano. Tornou-se sua amante por 9 anos. Em
meio ao luxo, às festas e aos passeios reprimia a sua
consciência que, como um agulhão, a torturava. Mais
tarde, ela dirá: “Em Montepulsiano perdi a honra, a
dignidade e a paz, perdi tudo menos a fé. E era esse fé
que aflorava e a fazia sonhar com outra vida, muito
diferente da que levava. Algumas vezes, vendo certos
lugares recolhidos, comentava: Como seria bom rezar
aqui! Que lugar próprio para se levar uma vida penitente
e solidária. Mas, novas joias, novas festas novas
promessas abafavam esses bons movimentos do seu
coração. Certa vez, em que elogiavam a sua beleza, ela
respondeu profeticamente: “Não façam caso disso.
Chegará o da em que vocês me tratarão como santa e
irão , com o bordão na mão, visitar meu túmulo”.

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE MARÇO/2013

Dia 03
Dia 04
Dia 06
Dia 08
Dia 15
Dia 22
Dia 25
Dia 25

-

Heide Azevedo Freire.
Elizângela Ribeiro da Silva.
Marly Farias Barbosa.
Maria Julieta Rodrigues de Carvalho.
Djanira de Melo Costa.
Mirian Guedes.
Edna Batista.
Monica Lins Barbosa da Mota.

Certo dia, o seu amante, que gostava de caçar,
não retornou ao castelo. Dois dias depois, o seu cão
voltou e puxou o vestido de Margarete até um carvalho,
onde ele começou a arranhar o chão. Com horror, ela
encontrou o cadáver enterrado em uma cova. Tendo
ele morrido, tornou-se babá de senhoras do local e
retirou-se para Cortona que era, nessa época, uma
república, com administração autônoma. A pobre
Margarida, sem conhecer ninguém procurou o convento
dos frades franciscanos. Duas damas locais, Marinaria e

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”
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Romeria Boscari a encontraram e ficaram comovidas
com a sua profunda tristeza e grande sofrimento. , que
se exprimia em seu rosto. Com bondade, perguntaramlhe se precisava de algo. Margarida abriu-lhes a alma
contou seus pecados e sua inspiração de procurar os
franciscanos da cidade. As duas nobre senhoras
ofereceram-lhe abrigo e a apresentaram a Frei
Bevegnati, varão venerável por sua virtude, que, depois
viria a escrever a história de Margarida. . esta, entre
lagrimas e suspiros fez uma confissão geral tão
minuciosa
que durou oito dias. Depois, pediu a sua
admissão na Ordem Terceira de São Francisco,
também chamada da Penitência.

Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e em
seguida a Bênção de São Francisco no final.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Preocupada em evitar recaída no pecado,
Margarida cortou a formosa cabeleira, expos o rosto ao
sol para perder o seu frescor e examinava como reparar
seu escândalo. Passou a dormir no solo e a alimentarse apenas de ervas. Certo domingo, apareceu em
Laviano na hora da missa mais frequentada com uma
corda no pescoço, e ali, em altas vozes pediu a seus
concidadãos pelo mau exemplo que dera. Outra vez,
ainda em Cortona, Margarida fez-se arrastar pelas ruas
da cidade,, com uma corda ao pescoço, enquanto uma
a mulher gritava: “Eis esta Margarida que perdeu tantas
almas; eis esta pecadora que profanou tanto nossa
cidade”

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.

CAMINHANDO COM O SEI

Com as esmolas recebidas, Margarida atraiu
outras amigas e fundou um hospital para cuidar dos
pobres da cidade, chamado Hospital de Santa Maria da
Misericórdia administrado por suas irmãs terceiras
franciscanas, reunidas em uma Congregação por ela
fundada, as “Poverelle”.“Seu corpo continua incorrupto e
pode ser visto em um relicário de cristal, exposto na
Basílica dedicada a sua honra, em Cortona. (Pesquisa
do irmão Gilvandro Coelho).

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

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

FREI ALVACI MENDES DA LUZ, OFM

Todos os anos iniciamos a Quaresma, este
tempo forte de reflexão e oração, com a imposição
das cinzas e a frase-lema que irá nortear todos os
quarenta dias que antecedem a grande festa da
Páscoa: “Convertei-vos e credes no Evangelho”. De
fato, necessitamos sempre de um reajuste total de
nossas atitudes interiores com respeito a Deus e ao
próximo, uma revisão a fundo dos critérios que guiam
a nossa conduta, assim como das práticas religiosas,
poucas ou muitas, que realizamos.

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

As cinzas, colocadas sobre nossas cabeças,
tornam-se para nós sinal de vitória, afinal, Deus é
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capaz de tirar vida da morte e ressurreição das
cinzas, como faz brotar a espiga do grão que morre
na terra. (Colaboração do irmão Coordenador do CEI
– José Cassiano do Nascimento, OFS).

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.

REFLEXÕES FRANCISCANAS

BAIRRO DE BOA VIAGEM

CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA

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.

E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e 3441.0872

CARNAVAL É ALEGRIA, É FRATERNIDADE
Originariamente, a palavra carnaval significa
festa da carne. É festa humana de alegria e
confraternização. Originou-se na Grécia, em meados de
600 a 500 a. C. Foi implantada cristãmente no século
XI. É tradição de alegria, e alegria é dom de Deus.

BAIRRO DA ENCRUZILHADA

A festa profana (carnevale, em italiano) se
iniciava no Dia de Reis (Epifania) e se estendia até a
quarta-feira de cinzas. Acredito que somente na Igreja
Católica Apostólica (templo), nas praias e nos
ambientes de carnaval é que todos se dão as mãos, se
abraçam se confraternizam, sem distinção de pessoas
ou credos: ricos, pobres, nacionais e estrangeiros etc.
Acontece que UMA MINORIA DE FOLIÕES
CONFUNDE ALEGRIA COM DROGAS e com
perturbação da ordem. Porém, lamentavelmente, essa
libertinagem não acontece apenas no carnaval.

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.

Os libertinos parecem com o automóvel, que só
funciona com álcool ou gasolina. Em qualquer evento
social, eles enchem a cara de drogas para poder sentir
alegria e festejar à sua maneira.Meus amados irmãos e
irmãs, o que contamina o ser humano não é o carnaval,
festa da alegria. “Quanto riso, quanta alegria! Mais de
mil palhaços no salão... A contaminação vem de dentro
de nós, como ensina Jesus Cristo. Fui, sou e serei
carnavalesco, porque a minha alegria não é acionada
por drogas, e sim pelo amor de Deus, que já me
proporcionou uma caminhada de 84 primaveras, verões,
outonos e invernos.I

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 DA MADALENA
Itamar de Abreu Vasconcelos
Estrada dos Remédios, nº 2189 - Madalena
Recife – PE, CEP nº 50751-510-Fone: 3227.0215

SÓ O AMOR CONSTRÓI
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Isaac, e precisou deixar seus pais, família e e amigos
para ir com o esposo às terras estranhas e ali realizar o
plano de Deus.

JMJ- JORNADA MUNDIAL DA
JUVENTUDE E A
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2013

Em seguida vem o jovem José do Egito que foi
vendido pelos irmãos mais “velhos”, por motivo de
ciúme e de inveja , mas, foi resgatado por Deus, e
depois Deus o faz um jovem capaz de promover a
reconciliação com os irmãos e assumir um papel social
em seu tempo e de superar dificuldades . Foi ele no
entanto, um jovem que viveu a castidade e se opôs à
banalização da sexualidade e do amor.
Desponta também o Samuel, jovem este que
escuta a palavra de Deus e se torna um grande líder
religioso que é para o povo uma referência moral ,
religiosa e de fidelidade a Deus e a seu povo. (cf.2013
texto base pág.49).” Não deixava cair por terra nenhuma
de suas palavras”.I Sm 3,20.

Maria Antonieta Torres da Silva.
lotusktorres@ktorres.com.br

A Jornada Mundial da Juventude teve início no
ano de 1986 no Domingo de Ramos em Roma, fundada
por João Paulo II. Sendo esta, um Movimento Mundial
de certa forma organizado pelo Vaticano e outras
instituições locais. Na primeira jornada o Papa João
Paulo II (em memória), dirigiu suas fortes palavras aos
jovens dizendo: “Repito ante vós o que venho dizendo
desde o primeiro dia do meu pontificado: que vós sois a
esperança do Papa, a esperança da Igreja.” Este Papa
amava muito a juventude e a cada momento dizia
palavras de âncino e confiança para os jovens. A última
Jornada Mundial da Juventude aconteceu em Madri –
Espanha nos dias 16 e 21 de Agosto de 2011, com o
tema : “Enraizados e Edificados em Cristo”. Contando
com a prestimosa presença de sua Santidade Bento XVI
que dirigiu palavras de fé e de amor aqueles jovens que
ali se encontravam.

Outro personagem importante foi o rei Davi,
filho mais novo de Jessé, escolhido para ser ungido rei
de Israel. Conforme o texto da CF/2013: Mesmo
desacretidado por ser jovem , mostrou inteligência,
vontade e coragem para enfrentar Golias. O rei Davi
representa o povo fraco, sofrido e oprimido na
construção de um reinado marcado pelo crescimento e
pela felicidade de sua nação.
Ainda, vale lembrar o grande jovem Salomão
que com toda juventude , pede a Deus o dom da
sabedoria. Não pede “ coisas ” , bens materias e sim
sabedoria para promover a justiça no seu governo. E
sua postura , diante do alto cargo que assumiu , convida
a todos os jovens e adultos a assumirem seus cargos
com sabedoria para promoção da justiça e da paz e
jamais para suas próprias vaidades.

Em comunhão com a JMJ, a CNBB lançou a
histórica Camapnha da Fraternidade de 2013 com
temática abordando sobre o tema Juventude com o
lema “ Eis-me aqui, envia-me”.(Is.6,8).

O jovem Isaías, era muito novo quando aceitou
o convite de Deus para ser profeta em Israel.Profata
para anunciar o bem e e denunciar o mal . Não era para
advinhar como muitos pensarm que ser profeta é
advinhar o futuro, isto é uma fantasia de infância e um
Sebastianismo. Ser profeta é ser a voz de Deus no meio
do povo ! E assim , Isaías fez! No ano da morte do rei
Ozias, o povo de Israel passava por momentos de
incertezas, diante da iminente invasão de grande
potência da época, a Assíria, e precisava discernir
caminhos para enfrentar este desafio . Deus confia em
Isaías , apesar de sua fragilidade juvenil, Deus aposta
em alguém em que ninguém jamais apostaria . Para isto
Isaías com profunda convicção responde ao Senhor “

Fazendo-se uma retrospectiva da história da
salvação a juventude tem desempenhado um
importante e profético papel para toda a humanidade.
Mesmo enfrentando os desafios sobretudo de pessoas
adultas as quais estando à frente de pastorais,
instituições religiosoas e clericais nem sempre apoiam
de forma digna os jovens. Os adultos no geral tem na
mente que o jevem é inconsequente, mundano , sem
perserverança , pecador e rebelde. Mas, o texto base da
CF – 2013 apresenta outra realidade: Os jovens como
grandes construtores da hitória , entrte eles vem a
personagem Rebeca, uma jovem que responde de
maneira firme e dedicada o convite para se casar com
7

Eis-me aqui , envia-me ! “ . Sendo estas palavras o
lema desta campanha de 2013. (Cf. Tx.B. página 51).

Jesus e pela Igreja. As meninas : Sant´ Águeda, Santa
Inês, Santa Luzia e inúmeros outros que edificaram a
Igreja Católica Apostólica Romana.

E o jovem de Nazaré ? Em momento algum
poderá ser esquecido! Jesus , adolescente , já aos 12
anos , se faz destaque nas reuniões de doutores da
lei.E o evangelho diz: “ O menino crecia em tamanho,
sabedoria e na graça”. (cf. 2, 46-49). Crescer em
tamanho é estatura física , ele foi tão cuidado que teve
forças e resistência para sua morte morrendo muito
depois de tantas torturas. Crescia na sabedoria em
diálogo com a palavra das escrituras e crescia na graça
, este é um testemunho que todos percebiam : Que ele
era um jovem de virtudes , de amor e divindade diante
de todos os homens e mulheres.Tudo isto mostra que
Jesus recebeu todas as condições para o
amadurecimento integral de sua vida.Os temer:
tamanho, sabedoria e graça apostam para um
amadurecimento global do ser humano, segundo o
desejo do Pai eterno para seus filhos e filhas.

O caro leitor está bem triste! Achando que este
artigo faltou citar nome de um jovem que mudou o rumo
da Igreja e de todas as religiões: Francisco de Assis,
que jovem ! Ele juntamente com Santa Clara e outros
seguidores seus que deram um sorriso e plantaram a
alegria no coração da Igreja ! O jovem Francisco de
Assis foi o jovem e o homem deste Novo Milênio.
Parabéns e louvores a todos estes jovens e demais não
citados ! Diz um antigo ditado : Os mais Santos morrem
cedo! (Provérbio popular) . Esta reflexão serve para
aqueles adultos que pensam ser mais santos que Jesus
Cristo , quando estão no meio dos jovens!

SANTA CATARINA DE BOLONHA

Jesus foi um jovem revolucionário que veio dar
a vida por todos , contrariou a lei judaica que existia
mais para suprimir que para libertar! Incomodou!
Questionou! Mas, libertou: doentes, crianças, mulheres
e demais excluídos da época.Sua filosofia de vida , sua
teoria, há dois mil anos esquenta os altos debates de
todos os departamentos públicos , privados, religiossos
e outros do mundo inteiro . São teorias que calam a
boca de toda e qualquer autoridade!

Santa Catarina de Bolonha,era filha de um
diplomata. A tradição diz que seu pai recebeu uma visão
dizendo a ele que ela iria nascer. Dama de honra da
filha de uma marquesa, Catarina recebeu a mesma
educação e treinamento de sua patroa. Fez-se
franciscana terciária com 14 anos; a seguir, freira das
Clarissas Pobres e Madre das Noviças.

Criou um novo mandamento : Amar uns aos
outros e perdoar os inimigos para que o pecador sintase curado e libertado pelo perdão . Mas, este jovem foi
entregue às autoriades , e em seguida foi morto como
um impostor, bandido ... porém, foi um libertador de
todas as nações!

Faleceu na cidade natal, foi enterrada sem
caixão e não foi embalsamada. Exumada dezoito dias
depois, devido a milagres que ocorriam junto de sua
tumba, o odor de perfume exalou de seu túmulo e o seu
corpo estava incorrupto.

Não poderia deixar de registrar a grande jovem,
Maria de Nazaré, mulher, esta que respondeu ao
chamado de Deus , sem hesitar, sem medo! E até hoje
une os corações em preces de “Ave Maria”, é uma
companheira dos doentes, desamparados, dos
agricultores, dos sacerdotes, bispos, cardias, e Papa.
No mundo inteiro é louvada como a Mãe de Deus, a
Senhora das Graças e consolo dos aflitos; quando o
assunto é vencer, é chamada Maria dos Prazeres;
quando se trata de família é a Senhora Mãe Rainha e
para perceber a grandeza de Deus é ela a Maria da
Conceição, concebida sem pecado .

Diante disso, foi chamado o doutor Maestro
Giovanni Marcanova que examinou o corpo e não pode
explicar o fato. Assim seu corpo foi vestido com roupa
limpa e foi colocado em uma cadeira, em uma capela
especial, atrás de barras e vidros onde está até hoje.
(Do site: Wikipédia.org/wiki/Catarina de Bolonha

Espere, um pouco ! Não foram esquecidos os
primeiros jovens mártires que deram suas vidas por

PAZ E BEM
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