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Em apelo dirigido aos bispos da Itália e registrado
pelo jornal italiano “Avvenire”, o Papa Francisco disse
que a Igreja necessita de sacerdotes santos, que
gastem as atividades de suas vidas entre as pessoas de
suas paroquias, nos hospitais e, nas casas, visitando os
enfermos.
Explica: não servem padres simplesmente
funcionários porque estes enquanto desempenham o
seu papel procuram, longe do Senhor, a sua própria
consolação. Para esse efeito, citou o escritor russo
LievTolstoi e o nosso pai seráfico São Francisco de
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Assis. Este se destacou, como sabemos, pelo amor que
nutria à Igreja hierárquica e, em particular, aos
sacerdotes.

que nos ensinem, com os seus exemplos. Precisamos,
destarte, de funcionários que nos ajudem nos serviços
administrativos e não de padres funcionários. Dai
conclui Sua Santidade: “Sacerdotes assim, não se
improvisam: são forjados pelo precioso trabalho
formativo dos seminários e a ordenação os consagra
para sempre como homens de Deus e servidores do
seu povo”.

Conforme nos ensinou Santo Ambrósio, um padre
não é um santo, mas um homem que está em grande
perigo de se condenar. Para ser santo deve se
desapegar de tudo, dos ajuntamentos do mundo, das
honras vãs e, em especial, do afeto desordenado.
Mesmo quando criticado pelos seus pais deverá
responder a eles: “fostes vós que me fizestes
sacerdote? Não sabíeis que o padre não deve trabalhar
senão para Deus? E só a Deus é que quero dedicar
todos os meus cuidados”.

Continua: “Mas pode acontecer que o tempo
impeça a generosa dedicação dos primeiros tempos e,
agora, é inútil costurar retalhos novos em uma roupa
velha, por que só quem se deixa conformar ao Bom
Pastor encontra a unidade, paz e força na obediência do
serviço, só quem respira no horizonte de uma
fraternidade presbiteral escapa da contratação de uma
consciência que se considera o centro de tudo, a única
medida do próprio sentir e das próprias ações”.

Assim, concluiu o Papa, Sacerdotes “não se
improvisam: são forjados pelo precioso trabalho
formativo dos seminários e, pela ordenação
consagrados para sempre como homens de Deus e
servidores do seu povo”. E acrescenta: “É grande a
felicidade e honra para um homem ser padre: poder
fazer baixar do céu às suas mãos o Verbo encarnado e
livrar as almas do pecado e do inferno: ser vigário de
Jesus Cristo; ser a luz do mundo e o mediador entre
Deus e os homens. E acrescenta: “Ser maior e mais
nobre que todos os monarcas da terra; ter um poder
superior ao dos anjos; ser numa palavra um Deus
terreno, conformea expressão de S. Clemente”.

Por todas essas razões, desejamos sacerdotes
santos e continuamos a pedir a Deus que assista aos
que ele nos proporcionou para a celebração das
cerimônias religiosas.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA
A Secretaria de nossa fraternidade já está
recebendo a contribuição franciscana deste ano,
que é no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Daí se segue, como diz o próprio Papa, “se um
padre não é santo, está em grande perigo de se
condenar. Mas, o que fazem alguns padres, ou melhor,
a maior parte dos padres para se tornarem santos?
Recitam o ofício, celebram a missa, e nada mais, nem
oração, nem mortificação, nem recolhimento. Basta que
me salve, dirão alguns. Ó não, responde santo
Agostinho, se dizes: basta pereceste.”

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE FEVEREIRO
Dia 01- Beato André de Conti.
Dia 02- Beata Vendiana de Castelfiorentino.
Dia 03- Santa Joana de Valois.
Dia 04- São José de Leonissa.
Dia 05- Santo Tomás Danki de Ize.
Dia 06- São Pedro Batista Blasquez.
Dia 07-Bem-aventurado Pio IX.
Dia 07- Santa Coleta de Corbie.
Dia 08- Bem-aventurado João de Triora.
Dia 09- Bem-aventurado Antonio de Stroncone.
Dia 10- São Gil Maria de São José.
Dia 11- Bem-aventurado Clara de Rimini.
Dia 12- Beato Ricério de Muccia.
Dia 13- São Francisco de Meaco.
Dia 14- Santo Tomás de Nagasaki.
Dia 15- Santos Cosme e Máximo Takeya.
Dia 16- Bem-aventurada Felipa Maren.
Dia 17- Beato Lucas Belludi.

E continua: “Para ser santo, o padre deve ser
desapegado de tudo – dos ajuntamentos do mundo, das
honras vãs, etc., e, em especial do afeto desordenado a
seus pais. Estes ao verem o sacerdote pouco
interessado no engrandecimento da família, e todo
entregue as coisas de Deus, dirão, talvez: Porque
procedeste assim conosco? Deverá ele responder:
como o menino Jesus, quando encontrado por sua Mãe
no templo.
O padre responderá a seus pais: “Foste vós que
me fizestes sacerdote? Não sabíeis que o padre não
deve trabalhar senão para Deus? E só a Deus que eu
quero dedicar todos os meus cuidados?”.
Com essas considerações, desejamos em nossa
Igreja e nas nossas fraternidades sacerdotes santos e
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Dia 18- São João Sakakibara.
Dia 19- São Conrado de Placença.
Dia 20- Beato Pedro de Treia.
Dia 21- São Leão Karasuma.
Dia 22- São Boaventura de Meaco.
Dia 23- Beata Isabel de França.
Dia 24- São Matias de Meaco.
Dia 25- São Sebastiãoo de Apacício.
Dia 26- Santo Antônio de Nagasaki.
Dia 27- São Paulo Suzuki.
Dia 28- Beata Antônia de Clorença.
Dia 28- Venerável Caridade Brader.

o mundo. Nascida em 1474, em Desenzano, Garda,
recebeu uma profunda formação religiosa. Passou sua
infância trabalhando em casa. Com a morte de seus
pais, aos quinze anos, foi acolhida junto com sua irmã
na casa de um tio. Através de lutas e dolorosas provas,
encontrou-se com Deus, recebendo grande consolo.
Foi admitida na Terceira Ordem Franciscana no
convento de Garda, tendo este programa: Renúncia a
tudo para alcançar e possuir somente a Deus, Sumo e
Eterno Bem; considerar-se nada para encontrar-se todo
em Deus. Dedicou sua vida à piedade, às santas
leituras, meditações e às obras de misericórdia.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE MARÇO

Ângela pensou em melhorar a sociedade de seu
tempo, atuando na família, na formação religiosa das
mulheres cristãs. Depois de haver consagrado sua
virgindade a Deus, buscou seu verdadeiro caminho.
Realizou peregrinações por toda a Itália. Esteve na
Terra Santa e no regresso teve uma aparição: viu uma
longa escada que chegava aos céus sendo percorrida
por muitas meninas, e uma voz a convidava para fundar
uma comunidade religiosa.

Dia 01- São Francisco Fabelante.
Dia 02- Santa Inês de Praga.
Dia 03- Beato Inocêncio de Berzo.
Dia 04- Beato Cristovão de Milão.
Dia 05- São João José da Cruz.
Dia 08- São Miguel Kosarki de Isco.
Dia 12- Beato Luis Orione.
Dia 15- Beato André Carlos Ferrari.
Dia 18- São Salvador de Horta.
Dia 20- Beato Hipólito Galantini.

Ela se lembrou da célebre obra de Santa Úrsula,
que foi martirizada pelos Hunos juntamente com onze
moças. Tudo isso foram motivos para que Ângela
iniciasse a nova instituição colocando o nome de Santa
Úrsula.

SANTA ÂNGELA DE MÉRICI

Em 1525, foi à Roma para ganhar indulgência do
jubileu e nessa ocasião teve a graça de contar ao Papa
Clemente VII seu programa religioso e social para a
instituição. O Papa a animou e abençoou seus
propósitos. Ângela, junto com Catarina Patengla,
mudou-se para Bréscia, onde pôde realizar o seu ideal.
As ursulinas difundiram-se rapidamente.
A regra de vida era moderna, ajustada às
necessidades da sociedade de seu tempo. Viviam no
mundo e não tinham nenhum sinal que as distinguisse
das demais; observavam a pobreza e se ocupavam com
jovens formandas. No mundo devastado pelos maus
costumes, com a pureza de suas vidas, salvaram muitas
jovens.
A morte de Ângela de Merici se deu no dia 27 de
janeiro de 1540, tendo 66 anos de idade. Às ursulinas,
ela deixou seu testamento espiritual com os primeiros
esboços da Regra, que constituíram a herança da
Santa.

A glória de Santa Ângela de Merici está ligada à
difusão da Congregação das Ursulinas com suas
escolas para a juventude feminina espalhadas em todo
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Fonte: “Santos Franciscanos para cada dia”, Ed.
Porziuncola.

Vaticano II, as celebrações Eucarísticas eram realizadas
sobre os altares com uma pedra chamada Dara, ou
seja, do altar. Contendo uma relíquia do santo padroeiro
ou um mártir. Vale lembrar que os padres ao se
deslocarem para celebrar fora das igrejas eram
obrigados a levavam consigo estas pedras com
relíquias a fim de serem colocadas sobre as mesas de
celebração eucarística. Assim sendo, a relíquia tem um
valor histórico espiritual.

VISITA DA RELÍQUIA DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS.
800 Anos de OFS.
MARIA ANTONIETA TORRES DA SILVA, OFS

E-mail: lotusktorres@yahoo.com.br

Na ocasião do jubileu dos 800 anos de OFS. Veio
até nós a relíquia de São Francisco. O que foi para
todos nós aquele momento? Foi algo tão forte que
deixou marcas positivas para toda a Fraternidade. Antes
de tudo foi um trabalho realizado e organizado em
equipe e em comunhão com a OFS da Penitência do
Convento de Santo Antônio, ao lado desta fraternidade.
Ninguém trabalhou para se sobressair porque o objetivo
era uma atitude de missionaridade, a presentar o Santo
de Assis.

No dia 11 de janeiro do corrente ano, veio até nós
à relíquia de São Francisco. Um minúsculo osso do
nosso fundador, Francisco de Assis. Não fosse a
importância deste santo para várias pessoas do mundo
inclusive irmãos e irmãs que confessam outros credos.

A partir das 9 horas o povo começou a chegar. E
vinha devotos, admiradores de vários lugares.
Cadeirantes, leigos de outras instituições, profissionais ,
pais , mães e avós com filhos e netos a fim de tocar no
relicário e pedir as bênçãos de São Francisco.

Não passaria de um simples pedaço de osso
humano talvez de maior valia para os arqueólogos...
Porém trata-se de uma relíquia. Mas, o que é uma
relíquia? Quando surgiu esta devoção? Segundo o
documento da 43 da CNBB sobre a Eucaristia e
Sacrossanto Concilium , os santos mártires eram
sepultados nos cemitérios fora de Roma.
Ou seja, nos cemitérios dos pobres, indigentes e
escravos uma vez que ser cristão até os meados do
século IV era ser escravo. No entanto, após a
oficialização do Cristianismo no Império Romano, deuse início às construções de belíssimas basílicas e
catedrais. Porém os fiéis continuavam indo às
catacumbas dos cristãos para rezarem e fazer pedidos.
A Igreja então tomou a decisão de transportar os
restos mortais dos cristãos para as Igrejas. Muitos deles
eram colocados em relicários e postos nos altares dos
santos. E assim deu-se continuidade até o Concilium

Às 10 horas a Sacristia de Nossa Igreja estava
tomada por líderes de treze denominações religiosas do
Forum de Diálogo de Pernambuco. Todos se
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abraçavam e se conheciam pela primeira vez. Entre
eles o assistente Frei Romualdo e o bispo auxiliar da
Arquidiocese de Olinda e Recife , dom Antônio Tourinho
Neto.Demais religiões: Diácono Carlos Bethoven (Igreja
Ortodoxa Síria de Antioquia);Sr. Jader (Federação
Judaica);mãe Elza (do Camdomblé);Pai Edson da
Umbanda; Revda. Lilian Conceição (Diocese Anglicana
- Igreja Episcopal Anglicana do Brasil); Sra.
SiminRabini, (Fé Ba’ hai); Sr. Alberto (centro Islâmico).

Hospital/Recolhimento no mês de Março de 2017a
irmã mesária: ELZA LINS DA MOTA,OFS.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

Às 10:30 deu-se início ao Culto ecumênico.
Todos os líderes entraram em procissão pela porta da
Igreja Principal da Fraternidade enquanto a os fiéis
dentro da Igreja ficavam perplexos com tudo que viam e
ouviam.
O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma frequênciano mês de DEZEMBRO/2016de
958visitantes e em JANEIRO/2017 de 1.104
visitantes, entre turistas e estudantes.

Após a proclamação do Evangelho de João 17
onde Jesus em sua oração sacerdotal pede a Deus que
todos sejam um.
O domAntonio Tourinho escuta com carinho cada
palavra dos líderes religiosos e toma a palavra numa
profunda homilia. Na abertura ele diz estar emocionado
pelo que estava vendo.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Era um milagre de São Francisco, disse ele:”
Poder encontrar e abraçar irmãos de tantos outros
credos numa só realidade. Olhar nos seus olhos e sorrir
no gesto de tolerância.
Todos desejosos de amor, caridade e mudança
de um mundo melhor, mais fraterno com menos
violência”... A Igreja parecia acontecer um Novo
Pentecostes. Estes homens não são todos galileus? E
como falam e todos entendem as suas línguas?
Atos.2,1-41.

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.

Foi uma experiência ímpar, mitagógica. Somente
quem viveu este momento único nesta Fraternidade é
quem consegue entender e recordar o que viveu.
Foi um momento histórico que marcou e marcará
para sempre estas três Instituições: Venerável Ordem
Terceira, Ordem Terceira da Penitência e Província
Franciscana do Nordeste do Brasil.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
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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.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

REFLEXÕESFRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES DEALMEIDA
E-mail:cristenioalmeida@ig.com.br

3444.2631 e3441.0872

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE FEVEREIRO E
MARÇO/2016

A NOSSA LÍNGUA
A sabedoria de DEUS nos criou dotados de
olhos, ouvidos e língua, para que pudéssemos VER
OUVIR e CALAR as coisas feias, indecentes ou
prejudiciais a nós próprios e ao nosso próximo.
Criou-nos também com uma alma, razão e
inteligência para que pudéssemos louva-LO e
continuar a sua obra, como missionários, através dos
tempos.
O Senhor deu-me uma língua de um
discípulo para que eu saiba reconfortar pela
PALAVRA. Cada manhã ELE desperta meus ouvidos
para que eu escute como discípulo. (Isaias).
Até hoje, a inteligência humana precisa
desse órgão muscular, bastante sensível, chamado
língua, órgão responsável pela articulação dos sons
da fala, para produzir melhor as suas manifestações.
Os atos de conversar e dialogar só são possíveis
através desse órgão tão importante.

FEVEREIRO/2017
Dia 02 - Maria Gracinda Machado.
Dia 02 - Ivana Andrade Barbosa.
Dia 08 - EdileuzaSuruagy de Assis.
Dia 12 - Filonize de Souza.
Dia 12 - Beatriz Antonia de Paula Montenegro.
Dia 13 - Carlos Inácio da Silva.
Dia 14 - Aneliece Soares de Morais.
Dia 14 - Irene Gouveia Gonçalves dos Santos.
Dia 18 - Alvani Braz
Dia 21 - Elza Diniz Barros.
Dia 23 - Elizete de Carvalho Silvestre.
Dia 27 - Ma. Carmelita Soares Maestre Y Ramos.

Os líderes de todos os tempos usaram a
língua, através da palavra articulada, para fazer o
bem ou para fazer o mal ao próximo. É preciso
controlá-la, pois quem fala demais, erra mais. É um
forte elemento de identidade pessoal.
É o órgão da gustação, em função das
papilas gustativas, do paladar e da deglutição. É
encarregada de movimentar os alimentos em direção
a garganta e nosso estômago. É parte da nossa vida.
Proporciona-nos distinguir o sabor dos alimentos.
Tem mil e uma utilidades.

MARÇO/2017
Dia 03- Heide Azevedo Freire.
Dia 04- Elizângela Ribeiro da Silva.
Dia 06- Marly Farias Barbosa.
Dia 15- Djanira de Melo Costa.
Dia 17- Renata Maria Alves.
Dia 22- Mirian Guedes.
Dia 25- Monica Lins Barbosa da Mota.

Os salmistas deixaram suas idéias, os
grandes escritores moldaram civilizações.
"A língua é um pequeno membro, mas pode
gloriar-se de grandes coisas". Considerai como uma
pequena chama pode incendiar uma grande floresta!
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Também a língua é um fogo, um mundo de
iniqüidade. A língua está entre os nossos membros e
contamina todo o corpo; e sendo inflamada pelo
inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as
espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e
de peixes do mar se domam e têm sido domados
pela espécie humana. A língua, porém, nenhum
homem a pode domar.

pelos atos praticados, principalmente na intimidade
do dia-a-dia.
É na convivência, na intimidade que se
conhece o próximo com suas virtudes e defeitos.
Aprendi que o ódio, o mau ressentimento, a
inveja e outros pecados, moram no nosso coração e
se revelam no cotidiano, no falar e no agir em família
e na comunidade.

É um mal irrequieto, cheia de veneno
mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à
semelhança de Deus. De uma mesma boca procede
a benção e a maldição.

Li que a palavra pronunciada é semelhante à
seta despedida. Não será possível fazê-la recuar e
as suas causas durarão muitos anos. Por isso
devemos manter muita vigilância e prudência sobre a
língua.

Não convem, meus irmãos, que seja assim."
(Epístola de São Tiago, capítulo 3).

Nas alturas dos Alpes, falar muito e em voz
alta, em certos pontos, é perigoso, vez que as
vibrações da voz poderão causar avalanches de
gelo.

Mesmo na Era das Comunicações, quando
através da Internet e E-mail, utilizamos nossos
dedos, A NOSSA LÍNGUA é de extrema
necessidade. Em todos os tempos, ela é de grande
utilidade porque aquilo que dizemos pela fala nos
revela bem melhor o que temos no coração. Graças
a ela podemos dizer o nosso amor.

Assim também são as palavras pronunciadas
pela língua desenfreada, farisaica, provocativa,
infamante, proferidas na maior parte das vezes, na
ausência do difamado.Como tropeçamos nas
palavras proferidas. . .

Diz o texto bíblico: "As palavras que afloram
aos lábios transbordam do coração.".

Aos maledicentes costuma-se dizer que têm
a língua maior que o próprio corpo. É o chamado
LINGUARUDO, que ao falar, esquece de utilizar a
correção fraterna contida no texto bíblico ou as
admoestações ensinadas por São Francisco de
Assis.

O filósofo SÓCRATES já dizia: "Fala e direi
quem és."
Até o começo do século passado, os
médicos, quando atendiam o paciente para verificar
suas condições de saúde, pediam: Mostre a língua;
abra bem os olhos.

Difamar, injuriar e caluniar o próximo é crime
e está no Código Penal. É perder tempo precioso e
construir inimizades.

E com tais comandos diagnosticavam, quase
sempre, a doença física do paciente.

Contrariamente, aqueles que crêem sabem
que A NOSSA LINGUA deve ser utilizada, antes de
tudo para louvar a Deus, cantar hinos de ação de
graças, promover as pessoas, agradecer a vida, orar
e ajudar o próximo com atos bondosos e com
palavras de encorajamento.

Cabe a exceção em diagnósticos para
alguns maus políticos partidários, farisaicos, que
muito falam e pouco ou nada realizam, porque as
palavras que afloram aos lábios, não transbordaram
do coração.

Os
pensamentos
positivos
têm
conseqüências poderosas, enquanto que os
aconselhamentos
religiosos
nos
convertem
paulatinamente.

Seus discursos parecem mais com as
verrinas de Cicero, político, e orador romano.
Enquanto o nosso irmão timbú ou gambá se
faz conhecer pelo cheiro forte que expele, nós
humanos nos revelamos pelas palavras proferidas e

SÃO PAULO nos deixou a jóia espiritual
contida na epístola aos coríntios, capítulo 13: Ainda
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que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver caridade sou como o bronze que soa, ou
como o címbalo que retine.
Paulo se expressou assim porque possuía
uma língua.

esperança e que se regozijam sempre com o
progresso e a felicidade do seu próximo.
MEDITEMOS!
Aqueles que vivem sós para si, acabam por
se detestar a si mesmo, disse o saudoso arcebispo
Fulton Sheen.

Reflitamos também sobre esses órgãos
maravilhosos, NOSSOS OLHOS, que unidos à nossa
disposição pessoal são como a vidraça da janela,
através da qual vemos o mundo.
Segundo nossos olhos, nosso coração e
nossa disposição espiritual, poderemos ver o mundo,
colorido ou sombrio, florido ou pedregoso.

FORMAÇÃO CRISTÃ – A fé é uma força;
indefinível, cujos resultados positivos podem ser
avaliados em tudo que fazemos. Seus ingredientes
são confiança, certeza em Deus, firmeza e
esperança.
Proporciona-nos energia espiritual e
fisiológica para vencermos as tempestades da vida.
Vamos ler o livro IMITAÇÃO DE CRISTO?

Ditosos os olhos que vêem o que vós vedes;
pois vos digo: Muitos profetas e reis desejaram ver o
que vós vedes, e não o viram; e ouvir o que vós
ouvis, e não o ouviram. (Lucas 10,21).

RECADO – Amados irmãos e irmãs, neste
começo de ano, vamos parar e meditar para o
BALANÇO DO ANO 2016. Somar e multiplicar as
BOAS AÇÕES e AS BOAS PALAVRAS, amando
como JESUS amou, vivendo como JESUS viveu. O
mundo é uma festa.

Lastimo e oro por aqueles que costumam
dizer, quase que diariamente, que o mundo é um
mundo cão. Esquecem que o mundo é criação de
Deus que fez tudo bom, inclusive a nós, seres
humanos.

SÓ O AMOR CONSTRÓI
Nossos olhos são órgãos seletivos. Vemos o
que nossa disposição interior indica e então
focalizamos ou sentimos o lado mais bonito, mais
vibrante das coisas ou então o lado contrário,
depende de cada um ser humano.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

Há pessoas cujos olhos só focalizam
determinados programas estilo Bandeira Dois,
Cidade Alerta ou outras notícias fúnebres. Gostam
que se enrroscam, como diziam nossos pais.
E ainda passam a ser divulgadores natos do
que seus olhos viram. Vivem de olhos e antenas
ligadas para os escândalos dos veículos de
divulgação, quando deveriam imitar o GIRASSOL
que busca sempre o sol, a vitalidade, a beleza.
Quase sempre são criaturas revoltadas,
medrosas, mal humoradas, desconfiadas de tudo e
de todos. Não sabem valorizar o que a vida oferece
de bom, de melhor e de bonito, criação de Deus Pai.
Esquecem que o ínfimo percentual dos seres
semelhantes a Judas Iscariotes, Nero, Herodes e
Hitler da vida, nunca suplantaram o gigantesco
percentual dos bilhões de seres humanos normais,
virtuosos, que abrigam o amor, a humildade e a

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) publicou o texto-base da Campanha da
Fraternidade (CF) de 2017.
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Com o tema “Fraternidade: biomas
brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e
guardar a criação” (Gn 2.15), a iniciativa alerta para o
cuidado da criação, de modo especial dos biomas
brasileiros.

Também traz reflexões sobre os biomas e os
povos originários, sob a perspectiva de São João
Paulo II, Bento XVI e o papa Francisco.
Ao final, são apresentados os objetivos
permanentes da Campanha, os temas anteriores e
os gestos concretos previstos durante a Campanha
2017.

Segundo o bispo auxiliar de Brasília (DF) e
secretário geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich
Steiner, a proposta é dar ênfase a diversidade de
cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e
a cultura dos povos que neles habitam,
especialmente à luz do Evangelho.

Cartaz
Para colocar em evidência a beleza natural
do país, identificando os seis biomas brasileiros, o
Cartaz da CF 2017 mostra o mapa do Brasil, em
imagens características de cada região.

Para ele, a depredação dos biomas é a
manifestação da crise ecológica que pede uma
profunda conversão interior.
“Ao meditarmos e rezarmos os biomas e as
pessoas que neles vivem sejamos conduzidos à vida
nova”, afirma.

Compõem também o cenário, como
personagens principais, os povos originários; os
pescadores e o encontro da imagem de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, acontecido
há 299 anos.

Ainda de acordo com o bispo, a Campanha
deseja, antes de tudo, que o cristão seja um
cultivador e guardador da obra criada.

Além da riqueza dos biomas, o cartaz quer
expressar o alerta para os perigos da devastação em
curso, além de despertar a atenção de toda a
população para a criação de Deus.

“Cultivar e guardar nasce da admiração! A
beleza que toma o coração faz com que nos
inclinemos com reverência diante da criação.
A campanha deseja, antes de tudo, levar à
admiração, para que todo o cristão seja um cultivador
e guardador da obra criada. Tocados pela
magnanimidade e bondade dos biomas, seremos
conduzidos à conversão, isto é, cultivar e a guardar”,
salienta.

VOCÊ SABIA QUE...
-o nome oficial do Vaticano é Estado da Cidade do
Vaticano?

-é o menor país do mundo, tanto em extensão territorial
(0,44 km².), quanto em percentual de habitantes (cerca
de 800) por hectare?

Além de abordar a realidade dos biomas
brasileiros e as pessoas que neles moram, a
Campanha deseja despertar as famílias,
comunidades e pessoas de boa vontade para o
cuidado e o cultivo da Casa Comum.

-foi fundado através do tratado de Latrão, firmado em 11
de fevereiro de 1929 entre o Reino da Itália,
representado por seu então Primeiro Ministro Benito
Mussolini, e o Vaticano por seu então Secretário de
Estado, PietroGasparrí?

Para ajudar nas reflexões sobre a temática
são propostos subsídios, sendo o texto-base o
principal.

-esse tratado terminou a disputa entre o Estado laico e a
religião que já durava desde 1870, com a criação do
novo governo autônomo do Estado da cidade do
Vaticano?

Dividido em quatro capítulos, a partir do
método ver, julgar e agir, o texto-base faz uma
abordagem dos biomas existentes, suas
características e contribuições eclesiais.

- a Cidade do Vaticano é um Estado eclesiástico ou
teocrático – monárquico, governado pelo bispo de
Roma, o Papa?
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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

- Vaticano é uma colina situada na região noroeste
de Roma e não possui ligação com as sete colinas de
Roma?

CAMINHANDO COM O SEI

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

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

BAIRRO DE SANTO AMARO

ORAÇÃO VOCACIONAL

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

Senhor Jesus, eu creio que Tu me amas e que
fizeste de mim um ser único. Com confiança eu te
peço de me abençoar.
Ajuda-me a ver como eu posso me engajar
como batizado na missão da Igreja. Torna-se atento
aos apelos que me fazes.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

Dá-me responder com
urgência
e
generosidade e ajuda-me a superar em mim o medo
que paralisa.
Que teu Espírito de luz e de força me invada
para que, disponível como Maria, eu possa entrar no
teu projeto sobre mim. Dá a todos os convocados a
audácia de responder.
Dá aos que já estão comprometidos a graça de
ir até o fundo de seu chamado. Amém.

Frei Francisco Fernando da Silva, OFMe Geraldo Alain– Ministro

TODOS OS DOMINGOS, ÀS8 HORAS.
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, DE 12 HS.
PARTICIPEM!

(Missa de Aparecida, ano 1, n. 2, agosto/2001).

IRMÃOS ENFERMOS

COLABORADORES DO BOLETIM

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

Gilvandro de Vasconcelos Coelho
Cristênio Gonçalves de Almeida
Maria Antonieta Torres da Silva
Roberto Vilela de Melo Silva (Redator).

BAIRRO DA ENCRUZILHADA
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