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Neste mês de fevereiro, em que escolas e
colégios iniciam as aulas curriculares, julgamos
oportuno refletir sobre a educação. Lembrei-me, então,
que o nosso Papa Francisco, quando era Arcebispo de
Buenos Aires, cuidou do assunto e recordei-me que ele
escreveu: “Educar: escolher a vida” - “Propostas para
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tempos difíceis” (Ed. Ave Maria, S. Paulo 2013). Ali, ele
declarou expressamente que “o seu objetivo não e só
formar indivíduos úteis à sociedade, e sim educar
pessoas que possam transformá-la”.

relacionado; possibilitar o foco e a síntese da
cosmovisão católica do mundo e a história. Acreditamos
que uma maior cooperação interdisciplinar entre as
ciências e a teologia seja urgente, facilitando a
contemplação de sinfonia da criação”.

Lembrei também que ele traçou um roteiro para o
trabalho pessoal e outro para o trabalho em grupo nos
quais exaltou a excelência da solidariedade. E fazia três
perguntas: quais são os maiores desafios que nossa
cultura enfrenta? Onde encontramos sabedoria nas
atitudes da nossa sociedade? O que poderia ser o novo
que temos a oferecer como Igreja? Escreveu mais
algumas monografias sobre o tema, como “Educar:
exigência e paixão”, também traduzida para o português
e “Corrupção e Pecado: algumas reflexões para
educadores cristãos”.

Continua, ainda. “Caros educadores: como é
grande a tarefa que Jesus coloca em suas mãos.
Cultivem sua personalidade, transmitam com o seu ser
um estilo, uma certeza. Não se entreguem à tentação
de fracionar a verdade. Que os pais e mães não
duvidem das capacidades dos alunos, nivelando por
baixo por meio do consenso negociador, do pacto
demagógico, permitindo o cotidiano “relaxado”. Que
ensinem o amor por Jesus Cristo a seus filhos. Mostrem
o esplendor da verdade que aparece para aquele que
sabe viver, emergindo de cada canto da natureza ou
das obras dos homens. Passem ideias iluminadas para
que, de posse delas,, orientem os jovens e as crianças
pelos campos da vida. Ajudem a criar laços e vínculos
com pessoas, ideias e lugares porque o crescimento
vem com a criação de pertenças. Aceitem o esforço de
se manterem de pé, superando os obstáculos. Tenham
amor pela verdade, elo bem e pela beleza. Não caiam
na tentação do fácil, que os torna fracos. Saibam que,
em uma existência sem transcendência, as coisas se
tornam ídolos e os ídolos se tornam demônios que
assolam e devoram as pessoas que pretendiam
desfrutá-las”.

Portanto, educar é dar a vida e encontrar as
características expressivas do homem de hoje, que são
a mentalidade tecnicista e a busca pelo messianismo
profano. Mas acrescentava, o amor é exigente: “Exige o
comprometimento dos melhores recursos, as vontades
não ciclotímicas, despertar a paixão e colocar-se no
caminho” (Ver Jorge M. Bergoglio, Educar: exigência e
paixão”. “Desafios para educadores cristãos”. S. Paulo.
Ed. Ave Maria. 2013).
Isto significa que “Nossas escolas são locais
privilegiados de encontro entre pessoas. Cada homem,
cada mulher, é um ser único, inalienável e insubstituível.
É essa singularidade que deve inspirar a harmonização
em um plano superior nas tensões inevitáveis dos
momentos de crise. É também um lugar propício para a
criação de experiências de vida orientada para o
encontro e a solidariedade, expressão mais próxima do
que é ser comunidade”.

Prossegue. “Caros diretores e todos aqueles que
têm responsabilidade de direção meus melhores
desejos para a sua gestão, que tanta importância para o
caminho das suas escolas. Às vezes a carga se torna
pesada. Vocês não estão sozinhos. Cuidem com amor e
idoneidade de cada indivíduo e do conjunto, e sentirão
no momento certo, a suavidade de uma Presença que
lhes dará apoio e ânimo.”

“Assim: cada pessoa que se una ao projeto para
exercer seu papel de educador o faça em plena sintonia
com o ideário, com disposição ao trabalho em comum,
assumindo com responsabilidade o espaço que lhe
cabe. E assim, cada um com as suas peculiaridades
tornará a troca mais rica, servindo a um projeto maior e
persistente. O projeto que é o de Deus para o homem.”

“Estejam atentos ao alimento que reparte em
suas casas. Não existe memória do aluno agradecido”.
“Com a força que vem do alto, com todo o meu afeto,
quero desejar a todos os membros de nossas
comunidades educativas como o Apóstolo: “além disso,
irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é, tudo
o que é de boa fama, tudo o que virtuoso e louvável, eis
o que deve ocupar vossos pensamentos. O que
aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em
mim, isto praticai e o Deus da paz estará convosco”.
(Fl. 4,v 8-9)”.

“Uma atmosfera especial deve reinar. Marcada
pela busca da sabedoria Com seriedade acadêmica,
siga espalhando a rica e variada informação científica,
mas favorecendo a integração do saber. Tarefa difícil
que deve ser acompanhada por duas ações: Ajudar a
investigar a fundo, desse desenvolvendo a capacidade
de ver além de captar os sinais e alusões escondidas
nas coisas, e nos acontecimentos; e em tudo que esteja
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“Por tudo isto, o homem de hoje sente o
afastamento e o desamparo. O que causou isso foi o afã
desmedido por autonomia, herdado da modernidade.
Perdeu o apoio em algo que o transcenda. Ocorre uma
tensão entre os opostos, regra-originalidade, na qual é
preciso evitar cair na coerção – que é o exagero da
regra – e também na impulsidade – que é o exagero da
originalidade”. Assim, “É preciso criar nos outros o dom
de Cristo”.

NOTÍCIAS DO CORAL DA CAPELA
DOURADA
O Coral da Capela Dourada, após as férias do
final de ano, recomeçará no mês de fevereiro os seus
ensaios em nossa fraternidade, nas terças e quintasfeiras, às 19 horas, como de costume.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Concluímos repetindo que “Educar é a grande
tarefa que Jesus coloca nas mãos do homem que ele
criou racional, capaz de aprender e de ensinar”.
Na condição de franciscanos, estamos sendo
sempre desafiados...

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

-

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.

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.

NOTÍCIAS DO MUSEU FRANCISCANO

BIBLIOTECA SIMÃO NADER

DE ARTE SACRA

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!

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de Março de
2014, a irmã mesária: Judite Vitor de Castro Melo,
OFS.

No mês de janeiro/2014, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma freqüência de
1.203 visitantes entre turistas e estudantes.
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institucional, que traça a identidade do GT, e aos
preparativos da CF 2014.

ROMARIA / 2014
Nossa fraternidade, através do irmão Ministro,
Geraldo Alain e demais irmãos que compõem a Mesa
Regedora de nossa Ordem Terceira, está verificando
um local para realizarmos a nossa tradicional Romaria
deste ano. Em breve estaremos informando a todos os
irmãos.

Ir. Rosita Milesi, integrante do Setor Pastoral da
Mobilidade Humana da CNBB e Diretora do Instituto
Migrações e Direitos Humanos (IMDH), disse, em
outubro, que a escassez de estatísticas e de registros
desta forma de exploração deixa a sociedade ainda sem
perceber sua amplitude, mas que, aos poucos, vai se
revelando a realidade do comércio de seres humanos
para as mais vis finalidades como trabalho escravo,
exploração sexual, comércio de órgãos, entre outras.
“Aqui, novamente, o chamado a estarmos ao lado das
vítimas para reerguê-las e curá-las, para denunciar
estas violações e para demandar o poder constituído a
tomar medidas de enfrentamento a este crime e a
implementar políticas públicas de assistência às
pessoas escravizadas”, afirmou.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014

A comissão organizadora da CF 2014 já abriu o
concurso para a escolha do hino. As inscrições vão até
o dia 29 de abril.
TEMA: “Fraternidade e Tráfico de Pessoas”.
LEMA: “É para a liberdade que Cristo nos libertou”.

“O objetivo geral da Campanha da Fraternidade
será identificar as práticas de tráfico humano em suas
várias formas e denunciá-las como violação da
dignidade e da liberdade humanas, mobilizando cristãos
e pessoas de boa vontade para erradicar este mal com
vista ao resgate da vida dos filhos e filhas de Deus”,
afirmou o assessor do Setor Música Litúrgica da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
padre José Carlos Sala (Do Boletim Informativo das
Irmãs Missionárias Catequistas do Sagrado Coração).

A Igreja do Brasil está atenta à triste realidade
do tráfico humano. Tanto é que a Campanha da
Fraternidade de 2014 terá como tema “Fraternidade e
Tráfico de Pessoas” e lema “É para a liberdade que
Cristo nos libertou” (Gl 5,1). Dentro da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, várias pastorais e
organismos lidam direta ou indiretamente com o tema.
Isso levou à organização do Grupo de Trabalho Tráfico
Humano, que tem se reunido para tratar de várias
questões, inclusive da preparação da Campanha da
Fraternidade do próximo ano. O grupo de trabalho conta
com representantes da Comissão Pastoral da Terra
(CPT), da Pastoral (vinculada à Conferência dos
Religiosos do Brasil – CRB), do setor de Mobilidade
Humana e da Comissão Episcopal Pastoral para o
Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz.

SÃO JOSÉ DE LEONISSA

Em dezembro, o grupo se reuniu para avaliar os
trabalhos de 2012 e planejar os próximos passos.
Durante o encontro, os representantes analisaram as
atividades e as linhas de ação utilizadas ao longo do
ano, e organizaram a agenda para 2013, alicerçada em
quatro eixos: formação e produção de conhecimento;
articulação e incidência política; comunicação; e a
preparação da campanha da fraternidade de 2014. O
grupo deu continuidade à elaboração de um material

Com o objetivo de alimentar o exercício
espiritual da leitura orante dos santos do calendário
franciscano deste mês de fevereiro recordamos São
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José de Leonissa, também conhecido como São José
Desidério, presbítero da Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos (OFM Cap). Ele nasceu na cidadezinha de
Leonessa Otricoli, na Umbria, Itália, em 08 de janeiro de
1556 e foi batizado com o nome de Efrânio. Na Ordem
Capuchinha passou a se chamar José. Era o terceiro
dos oito filhos do casal João Desideri e Serafina Paolini.
Faleceu em 04 de fevereiro de 1612, foi beatificado pelo
Papa Clemente XII, em 1737 e canonizado pelo Papa
Bento XIV, em 1746.
Grande pregador, em 1857 os seus superiores o
enviaram à Turquia como missionário em
Constantinopla onde chegou com mais dois irmãos.
Interessado na libertação dos cristãos levados para a
escravatura. Caiu prisioneiro dos turcos ao tentar pregar
e converter o Sultão Murad III. Preso pelos guardas foi
julgado e condenado por crime de lesa-majestade..
Açoitado e depois suspenso de uma trave sob a qual foi
acesa uma fogueira que ardia lentamente. Durante três
dias permaneceu suspenso por um guincho nas mãos e
outro nos pés. Conta-se que foi visitado por um anjo. O
sultão maravilhado porque ele ainda vivia, comutou a
pena de morte em exílio.

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

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA/2014
A Contribuição Franciscana para o ano de 2014,
continuará no valor anual de R$ 40,00 (Quarenta
Reais). Procure nossa Secretaria, para quitar esta
contribuição, que destina-se na sua totalidade ao
Conselho Regional da Ordem Franciscana Secular do
Brasil – PE/AL.

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE MARÇO DE 2014

Embarcado para a Itália desceu em Veneza. Lá
recomeçou os trabalhos apostólicos. Adoecendo,
retirou-se para o convento de Amatrice, ao verificarem
que era vítima de um tumor. Vendo que queriam
amarrá-lo com cordas para operá-lo, tomou nas mãos o
seu crucifixo e disse: “”Cordas?, Que cordas! Eis aqui
os meus laços. “Este Senhor pregado por meu amor
com suas dores obriga-me a suportar qualquer tormento
por seu amor”. No fim de vida, contraiu um terrível
câncer. Foi operado por duas vezes, sem o menor
suspiro.

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

Ali contraiu a peste que grassava na região.
Curado, dizia que Deus lhe devolveu a saúde para o
bem de uma multidão de Almas. Promoveu obras de
assistência social, como os “Monte Pios”, hospitais e
outras obras de beneficência. Tinha especial devoção a
Jesus Crucificado. (Texto e pesquisa do irmão Gilvandro
Coelho)

-

Heide Azevedo Freire.
Elizângela Ribeiro da Silva.
Marly Farias Barbosa.
Djanira de Melo Costa.
Mirian Guedes.
Monica Lins Barbosa da Mota.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

VOCÊ SABIA QUE ...
- a benção de São Francisco foi por ele dada a Frei
Leão no Monte Alverne depois de ser elevado à união
mística com Jesus Crucificado;
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- Deus é a fonte de toda benção e nos abençoa porque
nos ama;
- é difícil dizer quando a fórmula “Paz e Bem” foi
introduzida como saudação;

fome. O homem deu-lhe da comida que preparara para
o Mestre. A velhinha, emocionada, agradeceu e partiu.
Tornaram a bater à sua porta. Era um
estrangeiro que atravessara o deserto. Estou com
sede, pode me dar algo para beber?
Desapontado, porque não era o Mestre,
homem mandou o estrangeiro entrar, sentar e deu-lhe
do vinho que estava na mesa.

- a Paz vem da Determinação por ele dada aos
discípulos quando entrarem em qualquer casa;
- o Bem vem do culto de S. Francisco a Deus ao entrar
em qualquer casa.
- a saudação franciscana traduz a mística dessa mesma
saudação na /regra e /constituições Gerais.

Novamente bateram à porta. Era uma criança,
que o olhou e disse: - Estou com frio, pode me dar um
cobertor com que eu possa me cobrir? Ele olhou a
criança nos olhos e sentiu o amor encher seu coração.
Juntou roupas e, com elas, cobriu a criança, que partiu
saltitante e agradecida.

- o franciscano deve decorar a benção e invoca-la
sobre os irmãos e irmãs nas reuniões da fraternidade.
- também o franciscano deve saudar os irmãos e irmãs,
desejando-lhes Paz e Bem.
(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).

Quando percebeu que o Mestre não chegaria,
perdoou-o, dizendo a si mesmo: “Eu não sou digno de
recebê-lo”.

REFLEXÕES FRANCISCANAS

Guardou tudo e foi dormir. Ao acordar, o Mestre
bateu à porta, dizendo “cheguei novamente”.

CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.

- Mestre, o senhor manteve a sua palavra!
- Estou aqui, sim, mas já estive antes, três vezes. Seja o
que for que fizer aos outros, estarás fazendo a mim.

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

DEVANEIOSOS LITERÁRIOS

Evangelho puro. Lindo!

Escrevi na página 238 do livro SÓ O AMOR
CONSTRÓI e repito: No limiar de cada novo ano, brilha
nos corações de boa vontade o desejo de um mundo
novo, de amor, saúde e esperança. Com esses
DEVANEIOS de boa vontade, desejo a todos os meus
irmãos e irmãs do globo terrestre orações, PAZ E BEM.

Como sentimos, o amor vive dentro de nós.
Basta crer e agir com amor, porque SÓ O AMOR
CONSTRÓI.
Sejamos
transparentes,
diáfanos
suscetíveis de perfeição ou de aperfeiçoamento,
seguindo Jesus, e tudo de bom acontecerá.

Quando Jesus Cristo, em sua missão itinerante,
falava ensinando ao povo sedento de Deus, alguns se
comoviam e procuravam segui-LO, assimilando os
ensinamentos de amor, apesar da perseguição romana,
até à morte. Don Miguel Ruiz, médico-cirurgião
mexicano, da linhagem dos Cavaleiros da Águia,
tradição dos Toltecas da cidade das pirâmides, no
México, brinda-nos com esta maravilhosa história a
seguir.

Neste “mundo moderno”, poluído, teleguiado,
erotizado e globalizado, devemos criar laços de amor
fraterno com todos, sem distinção. Primeiramente,
gostar de si mesmo, ser amigo e fazer amigos, doandose sempre.
“O caminho para a solução da crise do mundo
de hoje está na espiritualidade da vida, na revisão das
atitudes do ser humano diante da natureza, diante do
próximo, diante de si mesmo. Para tanto, é necessário
uma revolução na consciência humana. Só a partir
dessa base, se poderá formar a nossa cultura e a nova
política, que serão adequadas aos desafios do mundo
de hoje.” Essas palavras são de Mikhail Gorbachov,
aquele russo que dialogou com o Papa João Paulo II
antes da derrocada soviética. (A fórmula “revolução na

Certa vez, um Mestre falou a uma multidão com
palavras de amor. Alguém comoveu-se e convidou-o a ir
à sua casa para uma refeição. O Mestre aceitou, e o
homem, maravilhado, preparou um banquete e ficou
aguardando ansioso para servir ao Mestre do amor.
Enquanto esperava, chegou uma velhinha e
pediu-lhe um pedaço de pão, pois estava morrendo de
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consciência” equivale
“conversão”).

hoje

ao

termo

bíblico

As profundas experiências de amor são experiências de
DEUS na terra dos homens. O amor tem gosto de
eternidade.”

Devemos fugir da massificação de ser apenas
um número a mais e ser alguém que ama, tem vontade
própria, crê e tem esperança de um mundo mais
fraterno, promessa de Jesus Cristo.
Na mesma harmonia de pensamento, o
maravilhoso Padre Zezinho escreveu:

Por sua vez, o Catecismo nos ensina: “O
homem sente que sua matéria e sua alma têm origem
em DEUS e por isso aspira ao infinito e à felicidade”.
AÇÃO DE GRAÇAS de Neylor J. Tonin - Pelos
caminhos da vida, sempre buscarei os caminhos de
Deus, que me criou com amor e me destina para sua
eterna felicidade. Todas as manhãs, Ele me acorda para
a graça da vida, e todas as noites me protege contra os
fantasmas do mal. Socorre-me nos perigos contra as
tentações do inimigo e orienta meus passos nas sendas
da paz e do bem. Mesmo no nos perigos, sua presença
ilumina minhas dúvidas; e, nas tristezas, seus cuidados
enchem de consolo meu coração. Quando os inimigos
barram meus caminhos e me ameaçam, seu poder me
protege, sua mão me conduz, e eu nada temo. Quero,
por isso, louvá-lo e exaltar o seu santo nome. Rendo-lhe
graças porque, como Pai, ele zela por seus filhos.
Obrigado, Senhor de coração, porque me amas sem
medida e porque abençoas homens e mulheres, o
universo e toda a criação. A ti sejam dados honra e
louvor, glória e poder para sempre. Que todos sempre
agradeçam pela graça da vida e pela alegria de viver.
Em louvor de Cristo, teu Filho e nosso Salvador. AMÉM.

“Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos
olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa
escolar para cumprir. E perguntou, em meio a um
sorriso: ‘O que é preciso para ser feliz?’
Amar como Jesus amou! Sonhar como Jesus
sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus
viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus
sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria
muito mais feliz.
Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse
que era lindo o que falei. Pediu que repetisse, por favor,
mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de
novo, num sorriso: ‘O que é preciso para ser feliz?’
Depois que eu terminei de repetir, seus olhos
não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e, a sorrir,
pedi-lhe que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um
beijo demorado e, ao meu lado, foi dizendo assim:
’AMAR COMO JESUS AMOU... Maravilhoso, Padre
Zezinho’”.

Ó, Timóteo, guarda o que te foi confiado (o
depósito da fé), evita os discursos fúteis e ímpios, bem
como as objeções de uma falsa ciência. Foi por terem
abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da
fé. A graça esteja convosco (1 Tm., 6-20). RECADO: No
3º Domingo, 19/12/2001, falei para a Assembleia
reunida na minha Fraternidade: - O primeiro milagre de
DEUS em mim foi o meu nascimento, único entre
milhões de irmãozinhos que estavam dentro de minha
mãezinha, Delmira Gonçalves de Almeida. O segundo
milagre foi quando caí no fundo de uma cacimba de 30
metros de profundidade, em Casa Amarela – Recife –,
aos oito anos de idade, e não sofri sequer arranhões.
LOUVADO SEJA DEUS! Irmãos e irmãs da Mesa
Regedora, registrem o ESTATUTO! O de 1947 está
velhinho ...

Aprendemos e acreditamos que Deus criou o
mundo para todos e para que todos vivam plenamente,
amando e zelando pela Natureza, que nos alimenta e dá
vida terrena. Aprendemos também que o Pastor procura
sempre as ovelhas desgarradas do rebanho. Fujamos
da rotina robotizada para descobrir a felicidade, apesar
das quedas e tribulações da vida, pois estas sempre
existiram e existirão.
Nosso grande escritor Machado de Assis deixou
escrito: “Tudo o que há de eterno, infinito, poderoso e
intenso nos é revelado na hora em que amamos. O
amor faz brotar a felicidade em sua plenitude – uma
profunda sensação de bem-estar. AME E FIQUE BEM.
O amor faz com que possamos ficar bem com a vida.

SÓ O AMOR CONSTRÓI
PENSAMENTOS DE SÃO FRANCISCO

O amor é a melhor música na partitura da vida.
Sem ele, você será um eterno desafinado no intenso
coral da humanidade. O amor valoriza as pequenas
coisas de cada dia, sacralizando o efêmero, o temporal.

Ninguém é suficientemente perfeito, que não possa
aprender com o outro e, ninguém é totalmente
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destituído de valores que não possa ensinar algo ao
seu irmão.

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.

Apenas um raio de sol é suficiente para afastar
várias sombras.
São Francisco de Assis

BAIRRO DA ENCRUZILHADA

CAMINHANDO COM O SEI

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.

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

VISITANDO UM DOENTE

BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO

É necessário tornar-se irmão do doente,
relacionando-se a partir de sua situação concreta,
respondendo às suas necessidades e não impondo as
nossas. Muito fácil é assaltar a pessoa espiritualmente,
impondo nossos valores. Além disso, devemos ser
orientadores espirituais. É preciso que percebamos
como o doente vive a sua experiência e se relaciona
com Deus. Uns se sentem desapontados: “Sempre fui
tão bom, por que Deus permite que isto aconteça
comigo?”; outros esquecidos: “Rezo tanto, mas Ele não
me ouve!”; outros ficam revoltados e questionam: “Se
Deus é Pai, por que o sofrimento de seus filhos
queridos?”; e, finalmente, muitos aprofundam sua fé em
Deus: “Se não fosse minha fé em Deus, eu não teria
suportado tudo isto”. (De Padre Leo Pessini,
Camiliano – e-mail: pessini@scamilo.edu.br ).

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

Para que os enfermos, especialmente os
mais pobres, encontrem compreensão, calor
humano e digna assistência médica.

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

“Compadecei-vos de mim, Senhor, que
estou sem forças: vede a minha aflição, daí-me a
saúde” (Sl 6,3-4). (Colaboração do irmão - José
Cassiano do Nascimento, OFS).

COLABORADORES DO BOLETIM

IRMÃOS ENFERMOS

Gilvandro de Vasconcelos Coelho,
Cristênio Gonçalves de Almeida e
Roberto Vilela de Melo Silva (Redator).

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

PAZ
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