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Neste momento, em que o Papa Francisco
assume os poderes do apóstolo Pedro na direção e
condução da Igreja de Jesus Cristo, convém recordar a
missão dos franciscanos nessa mesma Igreja. São
homens e mulheres de oração e ação.
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Para bem qualificá-los, duas coisas vale lembrar:

Para atender a essa solicitação divina, Francisco
reuniu amigos e resolveu fundar uma Ordem Religiosa
para homens que apóiam as suas idéias e desejam
morar em convento. Ainda viva, essa Ordem hoje foi
dividida em famílias: OFM, OFMCap e OFMConv.
Resolveu, também, fundar uma segunda Ordem para
mulheres que adotando as suas idéias querem morar
em convento: Ordem de Sana Clara (OSC). Resolveu,
ainda, fundar uma terceira, a OFS, para pessoas dos
dois sexos que adotam as suas idéias, mas desejam
continuar vivendo em suas casas, com suas famílias. A
ela nós pertencemos como seculares. Ao confirmar a
regra masculina, o Papa Inocêncio III disse: “Ide com o
Senhor, irmãos. E como Ele se dignar inspirar-vos,
pregai a todos a penitência (Celano, Vida I, 13). Para
viver em convento, em uma vida mais próxima da
primeira Ordem, foi, mais tarde, criada a Terceira
Ordem Regular (TOR), cujos estatutos foram aprovados
em 1521, pelo Papa Leão X.

a) No dia 30 de junho último, ao rezar o
“Angelus” da janela do seu estúdio, onde uma
multidão de fieis o esperava, Sua Santidade
disse que Jesus não quer cristãos
telecomandados: “Jesus não impõe nunca.
Jesus é humilde, convida: “Se queres vem”. É
assim: Convida-nos sempre. Não impõe”.
b) Também Jesus disse aos seus discípulos: se
não encontrares disponibilidade para acolhêlo, prossegue e vá mais adiante.
Assim, o franciscano e a franciscana têm, no seio
dessa Igreja, uma dupla missão: orar e trabalhar, ou
seja: rezar e agir. Não é só orar. Mas rezar e trabalhar
sempre lembrado de que o Senhor entra em nossa vida
quando Ele quer e da maneira que Ele deseja.

Destarte, é muito importante para a nossa Ordem
conservar o seu peculiar estilo missionário com as
características assinaladas pelo próprio São Francisco:
espírito de pobreza. Centrada na vida fraterna, animada
pelo espírito de concentração, busca sincera da Justiça,
da paz e do respeito a toda a criação, considerada obra
de Deus. Esses objetivos não são fáceis de alcançar,
pois exigem indispensável colaboração a edificação da
única Igreja de Cristo. Se assim procedermos
certamente levaremos o Evangelho do Cristo a todas as
partes da terra.

Textualmente, disse o aludido Papa Francisco: “O
Senhor entra aos poucos na vida de Abraão, tem 99
anos quando lhe promete um filho. Em troca, entra
imediatamente na vida do leproso: escuta sua oração, é
tocado e aqui está o milagre. Para sua reflexão,
Francisco partiu da primeira leitura de hoje e do
Evangelho para indicar como o Senhor decide envolverse. E continua: “E Jesus tinha liberdade, nessa decisão
era livre. A nós cristãos Ele quer livres como ele. Com
essa liberdade que vem desse diálogo com o Pai, desse
diálogo com Deus, Jesus não nos quer nem cristãos
egoístas que seguem o próprio Eu, que não falam com
Deus; nem cristãos débeis, cristãos que não têm
vontade, cristãos telecomandados, incapazes de
criatividade, que buscam sempre conectar-se com a
vontade do outro, que não são livres. Jesus nos quer
livres e essa liberdade onde se encontra? Encontra-se
no diálogo com Deus e na própria consciência. Se um
cristão não sabe falar com Deus, nem sabe sentir a
Deus em sua própria consciência, não é livre. “Por isto,
temos que aprender a escutar mais a nossa
consciência”.

Consciente da amplitude desse apostolado e da
diminuição do número de operários disponíveis para
atingir os objetivos, os franciscanos lembram do
exemplo dos apóstolos que eram apenas doze e
receberam do Cristo missão bem maior: evangelizar o
mundo. Não desanimaram. Receberam o Espírito Santo
e partiram para o cumprimento da missão recebida,
agora relembrada pelo próprio Papa. Sentem que o
número de vocações vai diminuindo e a idade dos
operários cresce, mas não desanimam. Sabem que é
preciso agir e modificar estruturas. Por isso, partem
para buscar novas estratégias pastorais e vocacionais.

Os postulantes sabem que, ao fazer a sua
profissão na Ordem Franciscana, assumiram, na Igreja,
entre outras, a mesma incumbência que fora dada pelo
Cristo Crucificado diretamente a São Francisco quando
ele rezava na Igreja de São Damião: “Francisco vai
reparar a minha Casa que, como vês, está em ruina (S.
Boaventura; , Legenda Maior, n. 1).

Entre elas, destacamos o Movimento Serra,
conhecido e aprovado pela Igreja. A ele pertencemos
desde quando fazíamos a pós-graduação, no Rio de
Janeiro. Ele é agregado à Congregação para a
Educação Católica e à Obra Pontifícia das Vocações
Sacerdotais. Foi inspirado na ação missionária de um
frade franciscano, Frei Junípero Serra, beatificado pelo
Papa João Paulo II e tem por objetivos promover as
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sinal de salvação, refúgio nos perigos, aliança de
paz e pacto para sempre".

vocações sacerdotais, religiosas e missionárias,
valorizando o apostolado dos Leigos, na Igreja.

A partir dessa misericordiosa intervenção da Mãe de
Deus, a Ordem carmelita refloresceu em todo o mundo! E
o Escapulário passou a percorrer sua milagrosa trajetória,
como sinal de aliança de Nossa Senhora com os
Carmelitas e com toda a humanidade.

Isto significa que, franciscanos e franciscanas de
qualquer das suas Ordens são homens e mulheres
apaixonados por Jesus Cristo. São pessoas que
acreditam no poder da oração e fazem opção radical de
trabalhar para atingir a Casa do Pai, cumprindo os
ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, trazem a opção
radical de trazer o Evangelho para a vida e vivê-lo à
maneira de São Francisco de Assis. Eles julgam e agem
a partir da ótica do Evangelho, da experiência dos
excluídos da saciedade.

Setenta anos mais tarde, Nossa Senhora apareceu ao
Papa João XXII e lhe fez nova promessa, considerada
como complemento da primeira:

"Eu, como tema Mãe dos Carmelitas, descerei ao
purgatório no primeiro sábado depois de sua
morte e os livrarei e os conduzirei ao Monte Santo
da vida eterna."

Portanto, o franciscanismo é incompatível com
estruturas que amarrem os irmãos, impeçam de analisar
as que afligem o Povo de Deus a partir daqueles que
vivem na periferia, ao redor das cidades e povoados.
Em todas as circunstâncias, devem conservar a alegria
dos que conhecem a vontade de Deus, a ela se
submetem voluntariamente em um gesto de obediência
consciente e, ainda, conservam o desejo de
evangelizar, a partir do exemplo de suas vidas,
conforme o mandamento de Jesus Cristo. Destarte,
devem buscar sempre a sua autoridade de líder no
serviço e não, apenas, no poder (Padre João Carlos de
Almeida – 300 Conselhos de Jesus, no. 269, pág. 283,
Agir, Rio, 2011).

Essa segunda promessa de Nossa Senhora deu
origem à célebre Bula Sabatina do Papa João XXII,
publicada em 03 de março de 1322, confirmada
posteriormente por vários Sumos Pontífices como
Alexandre V, Clemente VII e Paulo III.
De início, o Escapulário era de usa exclusivo dos
religiosos Carmelitas. Mais tarde, a Igreja, querendo
estender os privilégios e benefícios espirituais desse uso a
todos os católicos, simplificou seu tamanho e autorizou
que sua recepção ficasse ao alcance de todos.

PRIVILÉGIOS DO ESCAPULÁRIO
"Não, não basta dizer que o
Escapulário é um sinal de
salvação. Eu sustento que não há
outro que faça nossa
predestinação tão certa..."
(São Cláudio de la Colombière, S.J.)

NOSSA SENHORA DO CARMO
SURGIMENTO DO ESCAPULÁRIO

1. É um sinal de aliança com Nossa
Senhora. Por seu uso, exprimimos nossa
consagração a Ela;
2. É um sinal de salvação. Quem morrer
com ele não padecerá o fogo do inferno;
3. A Santíssima Virgem livrará do purgatório, no primeiro sábado
depois da morte, todos os que o portarem;
4. É um sinal de proteção em todos os perigos.

Foi na madrugada do dia 16 de
julho de 1251 que Nossa Senhora
apareceu ao santo carmelita inglês, São
Simão Stock, e entregou-lhe o
miraculoso Escapulário do Carmo.
São Simão Stock era, naqueles
tempos, Superior Geral da Ordem dos Carmelitas. Ele se
encontrava numa situação aflitiva, pois sua Ordem
passava por dificuldades muito sérias, sendo
desprezadas, perseguida e até ameaçada de extinção.
Homem de uma fé viva, São Simão não cessava de
implorar socorro à Santíssima Virgem, e pedia também
um sinal sensível de que seria atendido.

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
O Escapulário do Carmo, enquanto dádiva
da Santíssima Virgem, é símbolo de uma
consagração.
Foi a própria Mãe de Deus que aludiu a
essa consagração, quando disse a São Simão Stock, na
gloriosa madrugada de 16 de julho de 1251:

Comovida pelas súplicas angustiantes deste seu fervoroso
filho, Nossa Senhora lhe trouxe do Céu o santo
Escapulário e dirigiu-lhe estas palavras:

"...é um pacto de paz e amizade que faço contigo e
todos os carmelitas...".

"Recebe, filho diletíssimo, o Escapulário de tua
Ordem, sinal de minha confraternidade, privilégio
para ti e para todos os Carmelitas".
"Todos os que morrerem revestidos deste
Escapulário não padecerão o fogo do inferno. É um

É como se dissesse: quero que este pacto que faço
convosco, fundamentado em eterna amizade,seja expresso
pelo meu Escapulário, como símbolo da consagração que
fazeis a mim ao recebê-lo.
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A VOZ DA IGREJA

Teria nascido em Aylesford, Kent, Inglaterra, em
1165. A primeira notícia de São Simão Stock nos vem do
dominicano Gerardo de Frascheto, contemporâneo do Santo
(+1271). Não está claro que o "irmão Simão, Prior da mesma
Ordem (Carmelita), homem religioso e veraz", seja São Simão
Stock.
A segunda referência em ordem cronológica é um
antigo Catálogo de Santos da Ordem do qual se conservam
três redações do século XIV. A mais breve, e por isto mesmo,
mais antiga, diz dele: "O nono foi São Simão da Inglaterra,
sexto Geral da Ordem, o qual suplicava todos os dias à
gloriosíssima Mãe de Deus que dera mostra de sua proteção à
Ordem dos Carmelitas, que gozavam do singular título da
Virgem, dizendo com todo o fervor de sua alma estas
palavras: 'Flor do Carmelo'...", que veremos no item seguinte.
Outra redação mais extensa deste Santoral acrescenta
novos e interessantes dados sobre ele; seu sobrenome
"Stock" que parece dever-se a que ele vivia no tronco de uma
árvore. Seu ingresso entre os carmelitas recém-chegados à
Inglaterra procedentes do Monte Carmelo; sua eleição como
prior Geral e a aprovação da Ordem pelo Papa Inocêncio IV.
Seu dom celestial, realizar retumbantes milagres. Foi autor de
várias composições, entre elas o Flos Carmeli e a Ave Stela
Matutina.

Destacam-se entre os Papas
devotos do Escapulário Inocêncio IV,
João XXII, Alexandre V, Bento XIV,
Pio VI, Clemente VII, Urbano VII,
Nicolau V, Sixto IV, Clemente VII,
Paulo III, São Pio V, Leão XI,
Alexandre VII, Pio IX, Leão XIII, Pio
X, Bento XV, Pio XI e Pio XII, que
com bulas apostólicas aprovaram os
seus privilégios, e cumularam de
favores as Confrarias do Carmo.
As declarações dos Papas, são expressões as mais autorizadas
do autêntico pensar da Igreja. Eles não têm apenas dado o exemplo,
usando o hábito do Carmo. Eles estimularam e aconselharam a usálo e premiaram esta devoção.
Podemos citar entre os nomes dos santos que usaram o
Escapulário, os de S. Afonso, S. Pedro Claver, São Carlos
Borromeu, São Francisco de Salles, S. João Vianney, B. Batista
Mantovano, S. Pompilio Pirrotti, S. João Bosco, Sta. Teresa, Sta.
Terezinha, S. João da Cruz, Sta. Maria de Jesus, Edith Stein...

Parece que enquanto visitava a Província de Vascônia,
morreu em Bordeaux, França, no dia 16 de maio de 1265,
com quase cem anos.

IMPOSIÇÃO DO ESCAPULÁRIO
O Escapulário do Carmo
compõe-se de duas peças, entre si.
Somente o primeiro Escapulário
precisa ser bento e imposto por um
sacerdote.

Atribui-se culto desde 1435.
Sua festa é celebrada no dia 16 de maio.
2. Sua espiritualidade
Já a apontamos no item precedente sobre sua vida.
A personalidade desse grande Superior Geral, "O Santo
Escapulário", como o chamou o papa João Paulo II, no dia 24
de setembro de 1983 - deixa-se ver em várias que apenas
enunciamos aqui:
a) A ele deve-se por direito a Aparição e Promessa do
Santo Escapulário do Carmo, com os enormes benefícios que
proporcionaram a toda a humanidade através deste
Sacramental Mariano durante estes mais de sete séculos que
conta sua vida. Diz o Santoral que citamos: Rezava assim São
Simão Stock diariamente, pedindo por sua Ordem:

Tanto essa bênção como a
imposição valem para todos os outros Escapulários que
substituírem o primeiro.
Uma vez tendo-o recebido, devemos usá-lo sempre e
continuamente.
Imposição - O sacerdote benze o Escapulário e o impõe,
dizendo:

"Recebe este santo Escapulário como sinal da
Santíssima Virgem Maria, Rainha do Carmelo, para
que, com seus méritos, o uses sempre com dignidade,
seja tua defesa em todas as adversidades e te
conduza à vida eterna."

"Flor do Carmelo
Vinha florida, esplendor do céu;
Virgem fecunda e singular;
ó doce Mãe,
de varão não conhecida;
aos carmelitas
proteja seu nome,
estrela do mar.

SÃO SIMÃO STOCK
(1165 - 1265)
"O Amado de Maria"

Apareceu-lhe a Virgem, cercada de anjos, segundo a
tradição, no dia 16 de julho de 1251 - e mostrou-lhe o Santo
Escapulário da Ordem, dizendo-lhe:

1. Sua Vida

São Simão Stock é uma das
personagens centrais da história
da Ordem do Carmo, por dois
títulos, sobretudo: a ele deve-se
a mudança estrutural da Ordem,
que abandona o eremitismo
originário e começa a formar
parte das ordens mendicantes ou
apostólicas. A tradição nos legou
que são Simão recebera das
mãos de Maria o Santo
Escapulário do Carmo, tão difundido desde o século XVI entre
o povo cristão.

"Este será o privilégio para ti e todos os carmelitas;
quem morrer com ele não padecerá com o fogo
eterno, quer dizer, quem com ele morrer, se salvará".
Amou tanto Maria, que é conhecido com o título "o
Amado de Maria".
b) Outra característica de sua espiritualidade seria seu
profundo amor pela Ordem do Carmo, pela qual orou, lutou e
trabalhou com denodo admirável durante toda a vida. A ele
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- os Santos Padres marcam um verdadeiro direito do
pobre baseado na justiça de seus direitos esquecidos;

deve-se a transformação da Ordem de eremita em cenobita e
mendicante. A ele devem-se, também modificação e
aprovação da Regra Albertina e a expansão do Carmelo na
Europa.
3.

- Santo Agostinho diz que se perde o direito de
possuir quando se usa esse direito injustamente.
(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).

Sua mensagem

que amemos e soframos por nossa Ordem.
que intercedamos a Maria em todas nossas
necessidades.
que mereçamos ser chamados os "amados" de
Maria
que pratiquemos as virtudes que simboliza o

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de Agosto de
2013, a irmã mesária: Elza Lins da Mota, Ofs.

ESCAPULÁRIO.
Sua oração:

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE AGOSTO

"Senhor, nosso Deus, que chamaste São
Simão Stock a servir-te na família dos
Irmãos da Santa Virgem do Carmelo,
concede-nos, por sua intercessão, viver
como ele, entregues sempre a teu
serviço e cooperar com a salvação dos
homens. Amém.”

Dia 01 - Bem-aventuradp Francisco Pinazzo.
Dia 02 - Santa Maria dos Anjos da Porciúncula.
Dia 03 - Bem-aventurado João Santiago
Fernando.
Dia 04 - São João Maria Vianney.
Dia 05 - Bem-aventurado Frederico Janssone.
Dia 06 - Bem-aventurado Francisco Pésaro.
Dia 06 - Beata Maria Francisca de Jesus Rubatto.
Dia 07 - Bem-aventurados Agatângelo de
Vedome e Cassiano de Nantes.
Dia 08 – São Domingos de Gusmão.
Dia 09 - Bem-aventurado Vicente de Águila.
Dia 10 - Beato João de Alverne.
Dia 11 - Santa Clara de Assis.
Dia 12 - Beato Luiz de Otelo de Sevilha.
Dia 13 - Bem-aventurado Santos de
Montebarroco.
Dia 14 - São Maximiliano Maria Kolbe.
Dia 15 -Beato Cláudio Granzotto.
Dia 16 - São Roque de Montpellier.
Dia 17 - Santa Beatriz da Silva.
Dia 18 - Beatos Protasio de Sées, Luis
Benzanzon e Sebastião de Nancy.
Dia 18 - Beata Margarida Maria Caiani.
Dia 19 - São Luis de Anlou.
Dia 20 - Beato Francisco Gálvez.
Dia 21 - São Pio X.
Dia 22 - Beato Timóteo de Monticchio.
Dia 23 - Beato Bernardo de Ofida.
Dia 24 - Beato Pedro da Assunção.
Dia 25 - São Luis IX, Rei da França.
Dia 26 - Bem-aventurado João de Santa Maria.
Dia 27 - Bem-aventurado Ricardo de Santa Ana.
Dia 28 - Bem-aventurado Vicente Ramirez.
Dia 29 - Bem-aventuradosJoão Perusa e Pedro

CURIOSIDADE
O que significa a palavra ESCAPULÁRIO
Do Latim: * SCAPULARIU < scapulla, espádua.
Tira de pano, pendente do pescoço, usado por
certos religiosos e religiosas que o trazem por
cima do hábito. (Do site:
http://www.comercialnscarmo.com.br/historia.html)

VOCÊ SABIA QUE ...
- as fontes da Doutrina social da Igreja são a Bíblia
Sagrada, os Santos Padres e as Encíclicas Sociais;
]
- na Bíblia a vida aparece como um todo e não há
divisão entre as dimensões social e religiosa;
- nela, Deus atua em todas as dimensões do viver
humano;
- nela os profetas mostram a unidade entre a justiça e
culto a Deus;
- no Novo Testamento acontece a plenitude do encontro
da pessoa humana com Deus;
- os Evangelhos revelam a predileção de Jesus pelos
pobres;
5

Sassoferrato.
Dia 30 - Beato Junipero Serra.

Dia 03
Dia 04
Dia 05
Dia 06
Dia 10
Dia 11
Dia 17

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

-

Deolinda Maia Duarte.
Silvia Ma.Gama Guerra Curado.
Ana Cristina Amorim Costa.
Frederico José Soares Maestre Y Ramos
Bruno (coroinha)
Maria Angela de Moraes Andrade
Edelvita Lins Garcéa.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA/2013
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.

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

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO 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!

BIBLIOTECA SIMÃO NADER

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

ANOTAÇÕES SENSATAS
No mês de Junho/2013, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma freqüência de
410 visitantes entre turistas e estudantes.

A imaginação nos permite percorrer o Universo.
É dom maravilhoso dado por Deus à humanidade para
que possa voar no tempo, mesmo sem ser como os
irracionais alados, os pássaros, as borboletas. A
PRÓPRIA CIÊNCIA TEVE SEU BERÇO NA
IMAGINAÇÃO, dom que ninguém cerceia. Pela
imaginação as crianças criam o seu mundo infantil.
Deixai vim a Mim as criancinhas, disse Jesus. E como
aos 85 aninhos completos neste mês de julho de 2013,
sinto-me interiormente como uma criança travessa, vou
divagando no oceano da vida até o dia em que PAPAI
me chamar para prestar minhas contas, desta gostosa
vida terrena. Por isso canto: “Chovam flores
perfumosas. Contas de ouro de um rosário. Chovam
lírios, chovam rosas. Neste DIA ABENÇOADO.”.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE AGOSTO/2013

“Hoje eu queria estar entre as nuvens, na
velocidade das nuvens, na fragilidade, na sua
docilidade... Hoje eu queria andar lá em cima nas

Dia 01 - Ivanildo Luis da Silva
Dia 02 - Otávio Victor Soares de Assis (coroinha)
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nuvens, com as nuvens, para as nuvens...” Cecília
Meirelles.

isso é que toda a gente, desde o velhinho à criança,
acende e pula fogueira, canta alegre, joga, dança.
Come canjica e pipoca, batata doce e pinhão,
amendoim, milho verde. Tudo regado a quentão.
Estende mil bandeirolas. Solta foguetes e balão. Para
festejar em junho, a véspera de SÃO JOÃO.

SEMPRE NO MEU CORAÇÃO. Fox de Mário Mendes
Sempre no meu coração. Perto ou longe
estarás. E ao cantar esta canção sei que jamais me
esquecerás. Sempre no meu coração, na alegria e na
dor. Lembrarei com emoção, que um dia tive teu amor.

A caridade, fortalecida pela fé em Deus e
esperança de um futuro melhor, deve presidir todas as
nossas ações diárias. “O Espírito do Senhor está sobre
mim; e enviou-me para anunciar a Boa Nova”. Lucas 41.

Sempre no meu coração, o teu nome guardarei.
E na minha solidão. Em minhas preces rezarei. E se
nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares.
Guardarei teu nome então, dentro do meu coração.
Saudosa Jessé Leite de Almeida, que conheci na
véspera de São João de 1950.

Jesus pregou nas aldeias, nas sinagogas, na
praia, no monte e em toda parte, sem distinguir pessoas
ou credos. Conquistou pelo amor o maior império de
sua época terrena, o Império Romano. Ensinou que
ninguém pode viver sozinho, pois precisamos sempre
do próximo para viver felizes, na fraternidade. Vede
como eles se amam... Ele estava sempre à disposição
de todos, mesmo sabendo que cada um ser humano é
um mistério único. Cada cabeça uma sentença, diz o
refrão popular. Precisamos de muito amor e perdão
para conviver. O amor e a oração realizam milagres. Eu
vim para servir, disse Jesus.

RECORDAÇÃO
Recordação é para esta alma agora, um doce
enlevo em enternecimento. Uma carícia branda, um
quase êxtase. Tu que já foste anseio e exaltação.
Aroma de saudade, estranho aroma da flor do sonho
que perfuma a vida. És o que és para mim, que, tonto e
extático, trago cheio de ti o coração. Recordação – elo
que abraça e prende. O que fui ao que sou – exemplo
vivido. Ontem, luz de alvorada, hoje sol por...
RECORDAÇÃO – véu de neblina e sombra, mas, em
meio da sombra, um raio fúlgido a iluminar, me afaga de
AMOR... (Maria Francisca Von Liebig) Lindo!!!

Nós humanos devemos obedecer aos
ensinamentos de Jesus Cristo. Viver os Evangelhos,
assim como os Apóstolos, exceto Judas Iscariotes.
Não importa se a barca e os ventos estão
contrários nas tempestades da vida, pois Deus está
presente. O Espírito de Jesus está sobre mim. Lucas
4,14. Viver a vida partilhando, perseverando e
esperando pacientemente. Buscai e achareis, disse
Marcos 7,7. O Senhor é meu Pastor. Nada me faltará.

PARA OS GANANCIOSOS
Um dia, um cão, carregando um osso na boca,
ia atravessando uma ponte. Olhando para baixo, viu sua
própria imagem refletida na água. Pensando ver outro
cão, cobiçou - lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal abriu
a boca, porém, seu próprio osso caiu na água e perdeuse para sempre. Quem tudo quer, tudo perde. Autor
desconhecido.

Sabemos pela História da Humanidade que a
hipocrisia, o orgulho, a vaidade o egoísmo e a cobiça,
entre outros, são venenos lentos. Recordemos a
oração do fariseu no templo de Jerusalém em contraste
com a oração do publicano, narrada por Lucas. Religião
para vitrine é pura hipocrisia. Devemos confessar
nossos pecados, nossas fragilidades, nossas limitações,
porque Deus é Pai Misericordioso. Jesus Cristo lavou os
pés dos Doze Apóstolos, até de Judas Iscariotes, o
traidor.

SÃO JOÃO
Em noite cheia de estrelas, de completa
escuridão. Veio ao mundo um menininho, que mais
tarde foi São João. Isabel, mãe do menino, era prima de
MARIA. Virgem que o mundo inteiro, sempre de Maria
chamaria.

Paralelamente nosso modo de viver, de servir
sem interesses e conviver com as pessoas no cotidiano
da vida, espelham nossa fé e nossa esperança em
Deus. A árvore se conhece pelos frutos. Ora e labora,

Isabel mandou à prima a notícia alvissareira. Do
nascimento do filho, nas chamas de uma fogueira. Por
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escreveu São Bento em sua Regra de Vida. O paraíso
se constrói aqui mesmo e agora, praticando boas obras
para sentir a felicidade cristã. Sejamos lâmpadas
acesas na estrada da vida, médicos para os doentes
espirituais, vagalume na escuridão dos pagãos. Bastam
os instrumentos da fé e da caridade.

SÃO BOAVENTURA DE
BAGNOREGIO

Portanto, deve haver coerência entre nossos
pensamentos e nossas ações, pois não basta ter fé; é
preciso viver a fé. Como também não é instrução
intelectual, acadêmica ou simples leitura bíblica que nos
faz seguir os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus
Cristo e sim a fé consciente, ativa, operante que nos
fará entender as revelações divinas dos Profetas até o
nascimento do Salvador do mundo. Fazer a vontade do
Pai é difícil, mas não impossível, como demonstraram
os primeiros cristãos, que transformaram tristezas em
alegrias e converteram multidões. A boca fala daquilo
que o coração está cheio.

Nasceu em 1218, na cidade de Bagnoregio,
comuna italiana da Região do Lascio e foi batizado com
o nome de Giovanni de Fidanza. O pai era medico
conceituado, mas como narrava o próprio Boaventura, o
seu nome foi posto porque ele Boaventura foi curado de
grave doença através de oração feita a São Francisco
de Assis. Era frade franciscano. Foi cardeal Bispo de
Albano e doutor da Igreja. Faleceu em Lyon, França, em
15 de julho de 1274. Estudou filosofia e teologia na
Universidade de Paris e era discípulo do filósofo
Alexandre de Hales. Foi professor na Escola
Franciscana da Universidade de Paris e canonizado
pelo Papa Sixto IV, em 14 de abril de 1482. Participou
ativamente na preparação para o Segundo Concilio de
Lion, durante o qual faleceu, sendo enterrado na Igreja
Franciscana de Lyon. Escreveu vários livros, entre os
quais destacamos: Comentários sobre os quatro livros
das Sentenças, Comentário sobre o Evangelho de S.
Lucas e as Questões sobre a Perfeição Evangélica.
Após ter sido eleito ministro geral da Ordem Francisca
escreveu ensaios espirituais como “Itinerário de uma
Alma a Deus” As conferências mais importantes foram
reunidas em “Colletiones de Decem praeceptis,
Colletiones in Hexaemeron e Colletiones de Septem
Donis”.
Em 1257, pela cultura, ciência e sabedoria,
aliadas às virtudes cristãs, foi eleito superior Geral Da
Ordem Franciscana no pontificado do Papa Alexandre
IV. Nesse cargo permaneceu por dezoito anos. Sua
direção foi tão exemplar que acabou sendo chamado
segundo fundador e pai dos franciscanos. Ele conseguiu
manter um equilíbrio entre a nova geração de frades e a
visão mais antiga, renovando as regras, sem alterar o
espírito cunhado pelo fundador.

Escreveu J.G. de Araújo Lima, a ORAÇÃO DA GRAÇA:
Não, eu não invejo ninguém, eu tenho tudo, Senhor!
Na manhã cheia de sol eu me sinto feliz como
os pássaros que abandonaram o mistério dos ninhos, e
são notas de música na pauta dos caminhos...
Eu dormi bem, Senhor, como as crianças e os
justos, muito embora eu já tenha sofrido e já tenha
pecado. Fechei os olhos com as estrelas e abri-os
quando o sol saltou o muro verde das montanhas e
libertou-se pelo descampado!
E, depois de mais doze versos maravilhosos,
encerra a oração rezando:
Eu tenho tudo SENHOR... Eu tenho tudo SENHOR...
Tenho demais talvez, porque ainda trago um
coração, que compreende a grandeza dessa graça e a
infinita beleza desse amor!... OBRIGADO SENHOR.
(Extraído do livro NOITE DE SAUDADE do meu amigo,
radialista GERALDO LEAL, hoje na Rádio Capibaribe,
todo sábado às 22,00 horas AM 10,400 e na Internet.
LOUVADO seja Deus!

Alicerçado nas teses de Santo Agostinho e na
filosofia de Platão procurou dar o fundamento racional

SÓ O AMOR CONSTRÓI
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às verdades regidas pela fé. Seu papel foi fundamental
para a reconciliação entre o clero secular e as ordens
mendicantes.

Senhor, ensina-me a orar: é esta a súplica do doente
quando já não encontra respostas para suas dolorosas
perguntas que ferem todo o seu ser, quando já não
sente forças ou palavras para dirigir-se a Deus.

Pela cultura, ciência e sabedoria, aliada às
virtudes cristãs, foi eleito superior geral da Ordem
Franciscana pelo Papa Alexandre IV. Nesse cargo
permaneceu por 18 anos. A sua direção foi tão
exemplar que acabou sendo chamado de segundo
fundador e pai dos franciscanos. Ele conseguiu manter
em equilíbrio a nova geração dos frades convivendo
com a visão mais antiga, renovando as Regras, sem
alterar o espírito divulgado pelo fundador. (Pesquisa e
texto do irmão Gilvandro Coelho).

Todavia, seu sofrimento, sua paciência, sua
resignação diante da vontade de Deus já é uma oração.
Mas é preciso mais; é necessário entregar-se a Deus,
pois não existe oração sem entrega e sem amor.
A oração do doente, unida à sua situação atual, pode
expressar-se de diversas maneiras. Pode ser de queixa,
gemido, louvor, pedido ou silêncio; a oração de dúvida
ou esperança, de escuridão ou agradecimento, de
súplica ou de ação de graças; enfim, oração de tudo o
que sente, sofre ou espera.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Quantas vezes o ser humano oprimido pela dor, pela
doença, pela solidão ou pelo desespero, não descobre a
Deus a quem pode recorrer e nele confiar!
Quantos e quantos, entre gemidos e lágrimas, não
abrem seu coração e sua alma a Deus, numa prece que
brota calma ou explosivamente na hora da doença, do
sofrimento e da dor! E aí renasce uma nova esperança,
uma paz e uma alegria sem limites! E aí renasce uma
nova vida e a luz começa a brilhar nas trevas!

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.

Cumpre-se desta forma a promessa de Jesus: “Bemaventurados os que choram porque serão consolados”
(Sermão da Montanha)
Para Deus nada é impossível quando o homem põe
nele toda a sua confiança.

CAMINHANDO COM O SEI

Por isso, meu querido irmão enfermo, se não puder
ler, se não souber ler ou ter à mão um livrinho de
orações ou a Bíblia, fale com Deus sobre tudo o que
sente, tudo o que sofre, tudo o que deseja e espera. Ele
saberá ouvi-los, pois você está muito mais preparado
para rezar e falar com Ele que muitos outros. E se for da
vontade de Deus, Ele lhe dará tudo o que precisar,
inclusive, a saúde do corpo, da alma e salvação.
Colaboração do irmão José Cassiano do Nascimento –
Coordenador do SEI). Do Boletim Informativo de
outubro de 2009 desta fraternidade.

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

IRMÃOS ENFERMOS

COMO O DOENTE DEVE ORAR?

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

“Meu filho, se estiveres doente não te descuides de ti,
mas ora ao Senhor que te curará” (Eclesiástico 38,9).
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n° 420 - S.Martin – Recife – PE – Fone: 32366055.

BAIRRO DE BOA VIAGEM
Maria Angélica de Miranda – Rua Prof. Gondin
Filho, nº 71 – Aptº 52 – Boa Viagem – Recife – PE
– Fone: 3326.7109.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O irmão Ministro da VENERÁVEL ORDEM
TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DO RECIFE,
Geraldo Alain Barros de Vasconcelos, no uso de
suas atribuições CONVOCA TODOS OS IRMÃOS
PROFESSOS
desta
fraternidade,
para
participarem no dia 18 de agosto de 2013, após a
celebração da Santa Missa, em nossa Igreja, a
Rua do Imperador D. Pedro II, S/N., bairro de
Santo Antônio, nesta cidade de Recife, estado de
Pernambuco, às 8 horas, do seu Capítulo Eletivo,
quando elegerá o CONSELHO DIRETOR para o
triênio de 2013 a 2016.

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.
BAIRRO DA ENCRUZILHADA

São Francisco de Assis -III

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.
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

Ano de 1225

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

São Francisco retorna a Sta. Maria dos Anjos,
muito doente e quase cego, muitos foram os milagres
realizados com seus estigmas, temos o exemplo
quando em Rieti, em 1225 uma grave peste devastava
os rebanhos, as ovelhas caíam vitimadas por estranho
mal, alguém que conhecera São Francisco pediu-lhe a
bênção e a sua valiosa oração para que Deus fizesse
cessar a peste. O Santo, abençoando, mesmo de longe
a região atingida, e mesmo estigmatizado, orou
humildemente, e deu-se o milagre, da noite para o dia
desapareceu o terrível mal. A corte papal envia-lhe

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,
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médico para tratamento, nada resolve, sabendo-se
próximo da morte, desde a planície lança uma bênção
sobre Assis, compõe o Cântico ao Sol e dita seu
testamento.

MÊS DE JULHO – ANIVERSÁRIO DO CORAL DA
CAPELA DOURADA - 27 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO

Morte de São Francisco, rodeado de seus
Filhos Espirituais e coro de Anjos. Fez ler o Evangelho e
na Última Ceia abençoa seus filhos espirituais presentes
e futuros.
Santa Clara na porta do convento de São
Damião, despede-se dos restos mortais de São
Francisco. No dia 3 de outubro de 1226, morre São
Francisco de Assis, cantando o Salmo 141 e foi
sepultado na Igreja de São Jorge na cidade de Assis.

No dia 20 deste mês, o Coral da Capela Dourada,
estará completando 27 anos de sua fundação.

Ano de 1228

Os que fazem a redação deste Boletim
Informativo, parabeniza o Presidente do Coral e Ministro
desta fraternidade Geraldo Alain e a todos os seus
componentes.

A dois anos da sua morte é canonizado pelo
próprio Papa Gregório IX no dia 16 de julho de 1228,
que vai a Assis. Conta-se que o Papa Gregório IX
duvidando da chaga do lado de São Francisco,
conforme depois contou, apareceu-lhe uma noite São
Francisco e erguendo um pouco o braço direito,
descobriu a ferida do lado e o Papa viu o sangue com
água que saía da ferida, toda dúvida foi apagada.

“Cantemos que o canto é da vida
esplendor, cantar é preciso, é um ato de
amor”. De M. Bezerra (Característica do
Coral da Capela Dourada).

SÃO CAMILO DE LELLIS

Ano de 1230

No dia 14 de julho a Igreja lembra São Camilo
de Lellis (1550-1614), proclamado como o santo
protetor dos doentes e profissionais da saúde.
Destacamos alguns pensamentos que não
perderam sua atualidade ao longo dos séculos. “Os
doentes que assistimos um dia nos levarão a
contemplar a face de Deus”. “O que fazes pelos
doentes, deves fazê-lo por amor”. “Nós que
trabalhamos com os doentes, não devemos ter inveja
de ninguém, pois Deus nos confiou a melhor parte da
caridade”. “Enquanto as mãos fazem o seu trabalho,
os ouvidos devem estar abertos para acolher suas
ordens e seus desejos, a língua deve estar pronta
para exortá-lo a ter paciência e o coração para
interceder a Deus com ele”. “Mais coração nas mãos,
irmão”. (De Padre Leo Pessini, Camiliano).

Suas relíquias foram trasladadas para a nova
Basílica
em
construção.
(Do
site:
http://www.cele.com.br/mentor.html)

FORRÓ FRANCISCANO

Nossa fraternidade realizou no terceiro
domingo de junho próximo passado, dia 16, o nosso
já tradicional FORRÓ FRANCISCANO, com a
presença de vários irmãos de nossa fraternidade

COLABORADORES DO BOLETIM

Tivemos a celebração da Santa Missa, às 8
horas, em seguida o nosso café fraterno, com
comidas típicas (milho cozido, pé de moleque, bolo
de milho, mandioca, canjica, etc). Houve um
conjunto nordestino que tocou forró, quadrilha,
ciranda, e muita animação.

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

PAZ E BEM
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