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Para comemorar a apresentação de Jesus Cristo
ao mundo através da chegada dos Reis Magos,
trazendo os seus presentes, a nossa Igreja Católica
Apostólica Romana celebra, neste mês de Janeiro, no
dia 05, a solenidade da Epifania do Senhor.
Associando-nos aos festejos dessa manifestação de
Jesus como Messias, lembramos a homilia do nosso
Papa Francisco, no início do seu ministério petrino de
Bispo de Roma. Por desígnio divino, ele a proferiu no
dia 19 de março, data da festa litúrgica de São José, o
esposo da Virgem Maria, a quem fui consagrado após o
batismo. Obediente ao seu Deus - convém recordar -
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ele sempre fez o que o Anjo do Senhor lhe ordenou: ser
guardião de Jesus e da sua mãe Maria.

―O passado: o profeta é consciente da promessa
e tem em seu coração a promessa de Deus, a mantem
viva, a recorda, a repete. Depois, olha o presente, olha
o povo e sente a força do Espirito para dizer-lhe uma
palavra que o ajude a levantar-se, a continuar o
caminho até o futuro.
Assim, o Papa Francisco, como discípulo que
adotou o nome do Pai Seráfico, permanece com a
mesma linguagem dele:

Consciente dessa responsabilidade, São José
estendeu a missão recebida e passou a guardar e
proteger a Igreja, o seu corpo místico. Destarte, ele nos
diz o que Deus quer da Igreja Católica e de nós: a
fidelidade à sua palavra e ao seu desígnio. Assim,
devemos respeitar todas as criaturas e o ambiente em
que vivemos, como também mostrou São Francisco de
Assis, o nosso Pai Seráfico.

―Guardar Jesus com Maria, guardar a criação
inteira, guardar toda pessoa, especialmente a mais
pobre, guardamo-nos a nós mesmos, eis um serviço
que o Bispo de Roma está chamado a cumprir, mas,
para o qual todos nós estamos chamados, fazendo
resplandecer a estrela da esperança. Guardemos com
amor. aquilo que Deus nos deu!‖.

Quando o homem falha nessa responsabilidade?
Então entram os que tramam a destruição e o coração
fica ressequido. Infelizmente, diz o mesmo Papa,
―existem Herodes que tramam desígnios de morte,
destroem e deturpam o rosto do homem e da mulher‖.
Daí a sua recomendação: ―Sede guardiões dos dons de
Deus.‖ E continua ele: ―queria pedir‖, por favor, a
quantos ocupam cargos e reponsabilidade no âmbito
econômico, político ou social, a todos os homens e
mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da
criação, do desígnio de Deus inscrito na natureza,
guardiões do outro e do ambiente. ―Assim, não
deixemos que sinais de destruição e morte
acompanhem o caminho deste nosso mundo‖.

Em homilia pronunciada na Casa de Santa Marta
ele também disse que quando há falta de profecia na
Igreja falta a vida mesma de Deus e predomina o
clericalismo. O profeta é o que escuta as palavras de
Deus, sabe ver o momento e projetar-se no futuro
porque ele tem dentro de si estes três momentos: o
passado, o presente e o futuro. O Pai Francisco nos
indicou que ―o mundo não termina conosco. Não somos
os mais importantes do mundo‖. Ao concluir, o Papa
Francisco, com a humildade de franciscano reza:
―Imploro a intercessão da Virgem Maria, de São José,
dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, de São
Francisco, para que o Espirito Santo acompanhe o meu
ministério e, a todos vós, digo: orai por mim. Amém‖
(José Manuel Vidal e Jesus Bastante, ―Francisco, o
novo João XXIII‖. Editora Vozes. 2013).

Sucede que, para ―guardar‖ devemos também
cuidar de nós mesmos. Lembremo-nos de que o ódio, a
inveja e o orgulho sujam a vida. ―Guardar quer dizer
vigiar sobre os nossos, o nosso coração porque é dele
que saem as boas intenções e as más: aquelas que
edificam e as que destroem‖. ―E, continua: Deixai-me
acrescentar mais uma observação: cuidar, guardar,
requer bondade e que ele seja praticado com ternura.
Nos Evangelhos, São José aparece como um homem
forte, corajoso, trabalhador, mas, no seu íntimo,
sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos
fracos, antes, pelo contrário denota fortaleza de ânimo e
capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira
abertura ao outro, de amor‖. Por isso, ―não devemos ter
medo da bondade e da ternura!‖. Quem encontra Jesus
Cristo toma um novo caminho em sua vida.

No dia 28 de agosto de 2013, na Basílica de S.
Pedro, ao saudar os jovens peregrinos da Diocese de
Piacenza-Bobbio disse: apostem em um grande ideal,
concretizem o futuro com a beleza, a bondade e a
verdade. Um grande ideal de construir um mundo de
bondade, beleza e verdade. Se necessário: sigam em
frente! Façam barulho! (Mensageiro do Coração de
Jesus. Janeiro/Fevereiro 2014, p 07).

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE FEVEREIRO

Lembremos, também, que quando falta à profecia
na Igreja, falta a vida mesma de Deus e predomina o
clericalismo, como nos adverte o mesmo Papa
Francisco na homilia do terceiro domingo do Advento.
Porque, acrescenta ele, ―o profeta é o que escuta as
palavras de Deus, sabe ver o momento e projetar-se no
futuro porque ele tem, dentro de si, estes três
momentos: o passado, o presente e o futuro‖.

Dia 01
Dia 02
Dia 03
Dia 04
Dia 05
Dia 06
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-

Beato André de Conti.
Beata Vendiana de Castelfiorentino.
Santa Joana de Valois.
São José de Leonissa.
Santo Tomás Danki de Ize.
São Pedro Batista Blasquez.

Dia 07
Dia 07
Dia 08
Dia 09
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 28
Dia 28

- Bem-aventurado Pio IX.
- Santa Coleta de Corbie.
- Bem-aventurado João de Triora.
- Bem-aventurado Antonio de Stroncone.
- São Gil Maria de São José.
- Bem-aventurado Clara de Rimini.
- Beato Ricério de Muccia.
- São Francisco de Meaco.
- Santo Tomás de Nagasaki.
- Santos Cosme e Máximo Takeya.
- Bem-aventurada Felipa Maren.
- Beato Lucas Belludi.
- São João Sakakibara.
- São Conrado de Placença.
- Beato Pedro de Treia.
- São Leão Karasuma.
- São Boaventura de Meaco.
- Beata Isabel de França.
- São Matias de Meaco.
- São Sebastiãoo de Apacício.
- Santo Antônio de Nagasaki.
- São Paulo Suzuki.
- Beata Antônia de Clorença.
- Venerável Caridade Brader.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

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 DE ARTE SACRA

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!

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
No mês de dezembro/2013, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma freqüência de
1.414 visitantes entre turistas e estudantes.

Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de Janeiro e
Fevereiro de 2014, os irmãos mesários: José Lúcio
Sales Lopes de Oliveira e Elza Lins da Mota,
OFS., respectivamente.

REUNIÕES FRANCISCANAS
VAUDRILO LEAL
GUERRA CURADO

NOTÍCIAS DO CORAL DA CAPELA
DOURADA

Diz o artigo 21 da Regra, que nos diversos níveis local, regional, nacional e internacional – cada
Fraternidade é animada e conduzida por um Conselho
e um Ministro que são eleitos pelos irmãos professos
de acordo com as Constituições Gerais da OFS e,
note-se bem, que seu serviço que é temporário, é um
cargo de disponibilidade e de responsabilidade em
favor de cada membro e dos grupos. Ninguém na

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.
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fraternidade, portanto, pode assumir uma postura de
eterno postulante ao poder puro e simples,
procurando sempre ―estar de cima‖, seja por que
motivo for, mera vaidade ou até mesmo interesses
espúrios.

ensinamentos do Seráfico Pai, o que é da maior
importância e cabe em qualquer circunstância ;
fraternismo é a espinha dorsal da ávida franciscana.
Afinal S. Francisco quis fundar uma família e, como tal,
é que os franciscanos seculares devem se portar no
relacionamento dos seus membros, uns com os outros.
Não se admite portanto que numa reunião franciscana,
seja de que natureza for, não haja oração comunitária
quer seja a Santa Missa, orações de inovação ao Divino
Espírito Santo ou mesmo aqueles que estão no
Devocionário. Doutrina Franciscana não é só para
determinado tipo de reunião e sim para qualquer
reunião, observando-se no entanto a natureza, a
dimensão e o objeto da reunião. Já o fraternismo deve
estar presente em todo o momento da vida do
franciscano secular. Não se resume portanto a dizer,
―de boca‖, a saudação Paz e Bem e usar a expressão
irmãos nos atos religiosos e nas reuniões e... mais
nada. Nesse ponto, falando das reuniões mensais, o
livro A Vida em Fraternidade, publicado pela OFS,
através da Editora Vozes, Petrópolis 1997, pág. 53, diz
que os elementos essenciais de uma reunião mensal
são: 1) Aprofundamento da fé, pela escrita da Palavra;
2) Resposta orante à Palavra e 3) Convívio Fraterno.
Evidentemente que com as devidas adaptações isso se
aplica à qualquer reunião franciscana, principalmente às
do Conselho Diretor, onde o assistente Espiritual,
quando presente, faz uma reflexão e, numa sua
eventual ausência, qualquer irmão que tenha condições
poderá dizer também alguma cousa que se refira direta
ou indiretamente, à espiritualidade franciscana secular.

Não é a toa que a Regra dedica o seu Capítulo III
à vida em Fraternidade e, no seu artigo 22 proclama
que a Fraternidade local que, erigida canonicamente
―se torna a célula primeira de toda a ordem e um sinal
visível da igreja, comunidade de amor. Ela deverá ser
o ambiente privilegiado para desenvolver o sentido
eclesial e a vocação franciscana e ainda para animar
a vida apostólica de seus membros‖. E, mais adiante,
no artigo 24 diz que para fomentar a comunhão entre
os membros, o Conselho deve organizar reuniões
periódicas e encontros freqüentes, inclusive com
outros grupos franciscanos, especialmente de jovens,
adotando os meios mais apropriados para um
crescimento na vida franciscana e eclesial,
estimulando cada um à vida de fraternidade. Uma tal
comunhão prossegue com os irmãos falecidos
mediante o oferecimento de sufrágios por suas
almas.
A expressão concreta de tudo isso se manifesta
expressamente nas reuniões e encontros. Frei
Fernando Schnitker, OFM, no seu livro OFS – Espírito
e Vida (CEFEPAL II, 1987, pág.183, ensina: ―aqui
está a tarefa do Conselho: Cuidar bem das reuniões
mensais, promover outros encontros irradiar a Vida
Fraterna para todos os grupos que estão em nosso
redor. Um lugar todo especial nesta vida comunitária
tem os jovens. Pois uma Fraternidade que quer viver,
tem que cuidar bem da ala jovem‖.

Aliás não esqueçamos que em qualquer reunião
franciscana o fraternismo deve ser cultivado. Todos os
irmãos, não importa o seu grau de instrução, o seu
estilo e a sua maneira de falar, devem ser ouvidos com
respeito e atenção, podendo apenas o ministro
delicadamente limitar o tempo do uso da palavra pelo
irmão, o qual igualmente, deve ter cuidado no que diz,
não cansando os demais, nem usando da palavra para
reclamações e intrigas incompatíveis com uma reunião
franciscana. Se o irmão deseja fazer alguma
reclamação deve primeiro falar com o Ministro. Há até
quem pretenda passar por cima da competência do
Ministro e numa reunião dirigir uma discussão e
submeter o assunto ao plenário(?!) E isso sem falar
naqueles
que
visando
fins
inconfessáveis,
desrespeitando o ambiente franciscano, agem sempre
como fatores de desagregação na vida em fraternidade.

Realmente as reuniões são fundamentais para a
vida da fraternidade. O franciscano secular que não
freqüenta devidamente sua Fraternidade está
manifestando claramente seu desinteresse e a falta de
adequação à vida franciscana; só lhe resta sair com
dignidade.
Em toda reunião Franciscana, muito especialmente
nas reuniões de todos os irmãos e nas reuniões do
Conselho, deve, fundamentalmente, existir três cousas:
oração comunitária, doutrina franciscana e fraternismo.
Oração comunitária de maior dimensão obviamente é a
Celebração Eucarística, mas também existem as
orações próprias constantes do Ritual e do Devocionário
e as de invocação ao Divino Espírito Santo; doutrina
franciscana é a oportunidade de se dar aos irmãos um
maior conhecimento da igreja e especialmente dos

Não se esqueça jamais que a palavra não é
feita para dividir e sim para unir os irmãos.
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E aí cumpre refletir sobre a ―Carta aos Fiéis‖ de S.
Francisco, que serve de Prólogo à Regra da OFS. (Do
Boletim Informativo da Vem. Ordem Terceira de São
Francisco do Recife – junho/2008).

luxuosas e se torne humilde, piedosa. Imediatamente,
ela trocou sua cama, passou a se mortificar e fazer
dolorosas mortificações. Escolheu a leitura da vida dos
santos, a considerar-se a pior pecadora e começou a
mudar de vida.

SANTA JACINTA MARESCOTTI

Assim, no domingo da Paixão de Cristo, com os
pés descalços e uma corda no pescoço pediu perdão
dos seus crimes e falas aos que estavam na Igreja.
Vestiu o hábito de peregrino e consagrou sua vida a
Deus. Reformou muitos conventos e passou a se
preocupar com as almas que se extraviavam. Fundou
duas confrarias: a Companhia dos Sacconi. Para
atendimento de material para os enfermos e a Confraria
dos Oblatos de Maria para incentivar a piedade, fazer
obras de caridade e fomentar o apostolado dos leigos
Morreu no dia 30 de janeiro de 1640 e foi
canonizada pelo Papa Pio VII em 1807. É festejada no
dia do seu nascimento. (Pesquisa do irmão Gilvandro
Coelho).

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Chamava-se Clarice, nasceu em Roma,
provavelmente em 16 de março de 1585, filha de
Marcantônio Marescotti e Otávia Orsini, Condessa de
Vignanello. Professou na Ordem Terceira de S.
Francisco e recebeu o nome de Jacinta.
Recebeu de seus pais profunda formação
religiosa. Entretanto, atingida a adolescência tornou-se
vaidosa e mundana, buscando apenas divertir—se.
Buscava um casamento digno da sua classe sociali Seu
pai, no entanto, preocupava-se com a salvação da filha.
Por isso, resolveu manda-la para o convento onde já
estava a sua irmã mais velha. Ela foi de má vontade,
mas como terceira franciscana obedeceu pois esperava
voltar para a vida social o mais rapidamente possível.

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.

Como não encontrou um casamento e viu a sua
irmã mais nova, Hortência, casar-se com o marquês
romano Paulo Capisucci, e ela ficar para traz voltou
para o convento e fez-se freira.

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

Quando completou 30 anos chegou a hora de
Deus. Ela teve grave doença e passou a refletir sobre o
fogo do purgatório e do Inferno. Tremeu de terror e
clamou pelo confessor. O sacerdote que a atendeu,
padre Antônio Bioschetti, disse-lhe que a salvação não
era para os soberbos. Admirada, ela disse-lhe: então
para mim não há salvação. Ele respondeu: é preciso
que você deixe esses adornos, essas vestimentas

FALECIMENTO
Comunicamos com pesar o falecimento da nossa
irmã Maria José Sales de Melo Oliveira, Ofs, ocorrido
no ultimo dia 09 deste mês, no Hospital Memorial São
José. Oremos pelo eterno descanso de sua alma.
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dia 24 – Aniversário da aprovação da Regra da Ofs, em
1978, pelo Paspa `Paulo VI;
dia 30 – Beato Raimundo Lulo.
- Julho:
dia 15 – São Boaventura;
dia 30 – São Leopoldo Mundic.
- Agosto:
dia 02 - Santa Maria dos Anjos da Porciuncula;
dia 11 – Santa Clara de Assim;
dia 14 – São Maximiliano Mara Kolbe;
dia 25 – São Luis, Rei de França.
- Setembro:
dia 01 - Dia do Assistente Espiritual da OFS no Brasil;
dia 17 - Impressão das Chagas do nosso Pai S.
Francisco;
dia 26 – Santo Elzeário de Sabran e Bemaventurada
Delfina.
- Outubro:
dia 03 – Celebração do Trânsito de S. Francisco.
dia 04 – Nosso Seráfico Pai S. Francisco;
dia 06 – Santa Maria Francisca das Cinco Chagas;
dia 20 – Beato Contardo Ferrini;
dia 23 – São Pio de Pietralcina;
dia 25 – Beato Frei Galvãp.
- Novembro:
dia 17 – Santa Isabel da Hungria;
dia 25 – Comemoração de todos os falecidos da Ordem
Seráfica;
dia 29 – Comemoração de todos os Santos e santas da
Ordem Seráfica.
- Dezembro:
Dia 8 – Festa da Imaculada Conceição, rainha e
protetora da Ordem Seráfica.
(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

Dia 02 Dia 02 Dia 02 Dia 08 Dia 12 Dia 14 Dia 14 Dia 17 Dia 21 Dia 23 Dia 27 -

Fernando de Castro.
Maria Gracinda Machado.
Ivana Andrade Barbosa.
Edileuza Suruagy de Assis.
Filonize de Souza.
Aneliece Soares de Morais.
Irene Gouveia Gonçalves dos Santos.
Maria Célia Dias Correia de Araújo.
Elza Diniz Barros.
Elizete de Carvalho Silvestre.
Ma. Carmelita Soares Maestre Y Ramos.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

VOCÊ SABIA QUE ...
As principais festas da ordem franciscana secular
do semestre são:

REFLEXÕES FRANCISCANAS

- janeiro:
dia 04 – Bem-aventurada Ângela de Foligno.
dia 30 – Santa jacinta de Mariscotti.

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

- Fevereiro:
dia 19 – São Conrado de Placença
- Março:
dia 02 – Beata Inês de Praga;
-Abril:
Dia16 – Profissão de S. Francisco;
dia 28- Bem-aventurado Luqésio;
- Maio:
dia 16 – Santa /margarida de Cortona;
dia 28 – Santa Maria Ana de Jesus Paredes.
- Junho:
dia 13: Santo Antônio de Pádua

PENSE POSITIVO. PENSE ALTO.
A ciência afirma que pensar e sentir
positivamente gera um poder luminoso, uma luz
poderosa para o ser humano. HUBERTO ROHDEN,
filósofo e escritor catarinense, com mais de
cinqüenta obras literárias, escreveu: ¨Teu
pensamento é certo quando se harmoniza com o teu
ser. ¨
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A Psicologia – ciência da vida mental nos
ensina: A imaginação, capacidade de criar idéias na
mente, é uma das mais altas prerrogativas do
homem, porque
o crescimento de nossa
personalidade faz-se a partir do inconsciente.

O criador da cadeia de Hotéis HILTON, nos
EE. UU. declarou que em criança imaginava-se
dirigindo um hotel e sempre costumava brincar de
hotel. A harmonia entre a razão (mente) e o desejo
firme, corajoso, gera sempre resultados positivos, a
médio e longo prazo.

JESUS CRISTO exortou: No mundo havereis
de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo! (João
16) Eis o convite para todos aqueles que têm fé e
pensam positivamente. O Divino Mestre rezava todos
os dias.

Somos o que pensamos. Tudo o que somos
surge com nossos pensamentos, escreveu BUDA.
Enquanto VOLTAIRE deixou escrito: A imaginação,
que é dom de Deus, talvez seja a única faculdade
que possuímos para compor idéias O início de um
hábito é como um fio invisível; a repetição reforça o
fio até que o cabo nos prende de forma irremediável
no pensamento, disse O.S. Marden, escritor norteamericano. Basta lembrar o drama dos fumantes e
alcoólatras.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS imaginou,
pensou positivo, pensou alto, orou e na audiência
com o Papa Inocêncio III, no Vaticano, citando o
texto bíblico: ―Olhai os lírios dos campos...¨, pasmou
a todos os Cardeais presentes, obtendo a aprovação
papal para iniciar a sua obra, a Ordem Franciscana
Secular atual. A fé deve ser provada nos momentos
críticos da vida, através do testemunho sincero. Os
santos também sofreram, como o próprio Povorello,
mas venceram as adversidades.

Tudo o que desejamos começa na nossa
mente, no nosso subconsciente. Aguarda apenas
ser mobilizado, ser praticado. Portanto devemos
pensar, sentir e praticar atos positivos para fortalecer
o viver diário. Psicologia aplicada.

É certo que ¨não posso impedir que maus
pensamentos batam à minha porta, mas posso
impedir que se instalem dentro de mim¨ porque vão
moldar minha vida negativamente. Portanto, quanto
mais pensamentos positivos, mais êxitos vivenciais
lograremos. ―Não permitindo inclusive, que palavras
negativas passem por nossos lábios, conseguiremos
dirigir melhor os nossos pensamentos‖. ¨

Precisamos também disciplinar com vontade
firme nossa maneira de alimentar-se, de dormir, de
trabalhar, de ler, de escolher horas de lazer.
PRATICANDO TUDO ISTO A SAÚDE PROGRIDE E
A VIDA SE TORNA MAIS DINÂMICA, MAIS
SAUDÁVEL, MAIS FELIZ.
Os ―cabeça dura‖, para justificar-se, alegam,
visando não mudarem de vida, os muitos
compromissos, o corre corre da vida, a realidade
atual das grandes cidades. Esquecem contudo que
todos nós temos igualmente vinte e quatro horas
diárias para bem administrar. Basta disciplina,
esforço consciente e boa vontade.

Para mim a imaginação criadora e o trabalho
andam de mãos dadas, escreveu Sigmund Freud.
Cultivando um quadro mental positivo, pensando
sempre alto, pensando em Deus, alimentamos uma
força interior – a imaginação – a qual atrairá aquilo
que mais desejamos.
Ora, se sabemos que o cérebro é o
reservatório da inteligência, devemos educá-lo para
os atos positivos. Devemos nos educar sempre para
o bem, como JESUS ensinou nas suas pregações.
Isso porque a indecisão, nos atos diários, sempre
prejudica o indivíduo. QUERER É PODER. Porem o
não saber querer e decidir corajosamente, causa
problemas sérios na vida. Decida corajosamente e
aja com raciocínio para obter vitórias na vida, nos
ensinam os sábios.

Reprogramemos nossos pensamentos
adicionando coisas positivas, geradoras de paz,
saúde e felicidade. Escolhamos criteriosamente
nossas leituras, nossos alimentos, nossos programas
de TV, nossas atividades diárias. Agindo dessa
maneira estamos cooperando com a obra de Deus e
cooperando para a felicidade de todos os seres
criados. PENSE POSITIVO. PENSE ALTO.
FORMAÇÃO CRISTÃ – A Árvore de Natal foi
criada por São Bonifácio em 723. Simbolismo –
Bolas= maçãs da árvore do Éden. Bengalinhas=
cajado do Bom Pastor. Sinos= Santíssima Trindade –

Aprendemos que o homem é o resultado dos
seus pensamentos habituais. ―Pensar que É faz
realmente SER‖. ¨
7

Estrelas= Estrelas de Belém representando a fé
cristã.
R E C A D O – Meus diletos irmãos e irmãs
afastemos da mente os pensamentos e hábitos
doentios, para atrair a boa saúde. A fé em Deus, a
oração e o silêncio, aliviam e iluminam o nosso ser,
quando sentimos angústia e confusão mental. O
medo cria tensão e envenena o clima da nossa vida.
(Do Boletim Informativo da Ven. Ordem Terceira de
São Francisco do Recife, de junho/2008).

Fones: 3423.7875 e 3222.9742.
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

SÓ O AMOR CONSTRÓI

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

CAMINHANDO COM O SEI

BAIRRO DE SANTO AMARO
Ivone Sampaio – Rua Capitão Lima, n° 327 –
Santo Amaro – Recife – PE – Fone: 3222.2141.
BAIRRO DE SAN MARTIN
Alzira Lyra – Rua Sigismundo Cabral de Melo,
n° 420 - S.Martin – Recife – PE – Fone: 3236-6055.

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

LANÇAMENTO DO LIVRO
SÓ O AMOR CONSTROI

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

No dia 15 do mês de dezembro último (terceiro
domingo), em nossa fraternidade, houve o lançamento
do livro: SÓ O AMOR CONSTROI, de autoria do nosso
irmão Cristênio Gonçalves de Almeida, Ofs.

BAIRRO DE BOA VIAGEM

Queremos parabenizar ao nosso irmão
Cristênio, pela sua iniciativa e dizer-lhe que este livro
será de grande importância para formação de nossos
irmãos iniciantes e temos a certeza na reciclagem dos
nossos irmãos professos.

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.
BAIRRO DA ENCRUZILHADA

COLABORADORES DO BOLETIM
Gilvandro de Vasconcelos Coelho, Vaudrilo
Leal Guerra Curado (em memória), Cristênio
Gonçalves de Almeida e Roberto Vilela de Melo
Silva (Redator).

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

PAZ E BEM

Irma Lima
Rua Monsenhor Ambrozino Leite, nº 92/404
Graças – Recife – PE –
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