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Integrada pelo povo que segue a Jesus e fundada
pelo mesmo Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica
Romana, conhecida como a Igreja Católica ou
simplesmente a Igreja, espalhou-se pelo mundo e
continua a ser disseminada pelo universo. Hoje, ela é
dirigida pelo Bispo de Roma, o Papa Francisco, eleito
pelo colégio episcopal legítimo sucessor de São Pedro.
Ele tem os seus auxiliares, cardeais, bispos e
sacerdotes espalhados pelo mundo, mas não
constituem, nem formam uma universidade da religião.
Para conhecer a Igreja não bastam as ideias.
Também não é suficiente o estudo. É necessário “rezar
com o coração”, celebrá-la como o mais valioso trabalho

VISITADORES
IVANILDO LUIZ DA SILVA
MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
GILGLEIDE GOMES DE A. SANTOS
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da nossa existência. Como disse o Papa Francisco, em
Santa Marta: “conhecer a Jesus é o trabalho mais
importante da nossa vida”.
Sucede que, para conhecer Jesus há
necessidade de abrir três portas:
a primeira: rezar a Jesus,
a segunda: celebrar a Jesus e
a terceira: imitar a Jesus.
Aberta a primeira delas, veremos que o estudo
sem a oração não atinge o objetivo, pois nunca
chegaremos a Jesus.
Aberta à segunda, os sacramentos nos darão a
força para prosseguir. Mas eles só nos permitirão atingir
o objetivo quando administrados conforme prescreve a
Igreja.
Aberta a terceira, para concluir, o próprio Papa
nos diz: é preciso hoje, durante o dia, pensar como vai à
porta da oração em minha vida; como vai a celebração
cristã nesta minha vida e como vai à imitação de Jesus
nesta mesma minha vida?
Como devo imitá-lo?
Então, toma os Evangelhos e abre, pois neles
encontrarás como imitar a Jesus?
Na Colômbia, conforme noticia a sua Conferência
Episcopal, católicos, judeus e mulçumanos firmaram
uma histórica declaração conjunta sobre a paz entre
eles. Dizem, ainda, que a iniciativa desta posição reside
no exemplo que deu o Papa Francisco quando, no dia 8
de junho passado, se reuniu com os presidentes de
Israel, Simão Peres, Mahmud Abás e o mandatário
palestino.
Durante este encontro histórico teve momentos
de oração, canto e entrega de placas comemorativas
(Catholic net – A Igreja hoje).
Essas pesquisas farão bem a todos e,
certamente nos ajudarão a compreender a Igreja hoje e
nela continuarmos a agir.

Dia 09
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13

- Bem-aventurado Vicente de Águila.
- Beato João de Alverne.
- Santa Clara de Assis.
- Beato Luiz de Otelo de Sevilha.
- 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
Sassoferrato.
Dia 30 - Beato Junipero Serra.

SANTA ISABEL – RAINHA DE
PORTUGAL

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE AGOSTO
Isabel, Rainha de Portugal, nasceu em 1271,
filha de Pedro III de Aragão e de Constança, filha de
Manfredi, rei da Sicília e sobrinha do Imperador
Frederico II.

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.

No batismo recebeu o nome de Isabel para
honrar a memória de sua grande tia, Santa Isabel da
Hungria, canonizada quarenta anos antes por Gregório
IX em 1235. Casou-se com o jovem rei Dom Donis, o
qual posteriormente se tornou o fundador da primeira
faculdade portuguesa e o grande impulsionador da
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agricultura em Portugal na época, razão pela qual lhe
deram o cognome de Dom Dinis “O Agricultor”!!!

uma Igreja em Lisboa, cinco séculos antes da definição
dogmática do privilégio mariano.
Morreu em 04 de julho de 1336, aos 65 anos de
idade.
Canonizada pelo Papa Urbano VIII em 25 de
maio
de
1625.
(Do
site:
alexandrinabalasar.free.frisabel_de_portugal.htm).

Os portugueses acolheram com entusiasmo a
sua soberana e não foram decepcionados pela jovem e
austera em sua vida privada, grande benfeitora de seus
próprios súditos. Deu a seu marido dois filhos: Afonso, o
herdeiro do trono, e a princesa Constância. Porém, Dom
Diniz não soube ser digno daquela esposa devota e
afetuosa, que alternava com os deveres familiares,
sacrifícios e rigores voluntários quase monásticos. Ele
preferiu outras mulheres e outras aventuras. Isabel,
digna no sofrimento ocultou sua própria amargura sem
provocar escândalo. Rezou secretamente pela
conversão do esposo, e com igual afeto, ao lado de
seus filhos, educou também outros que não eram seus.
O marido, despreocupado de seus deveres, começou a
suspeitar da fidelidade de sua mulher. Um cortesão
maldoso ativou o fogo do ciúme, atribuindo à rainha
uma caluniosa relação com um pajem. Em seguida,
várias circunstâncias induziram Diniz a considerar as
coisas com maior serenidade e a reconhecer a absoluta
inocência de Isabel.

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
Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de agosto de
2014, o irmão mesário: José Lúcio Sales Lopes de
Oliveira, OFS.

A nova fonte de amargura para a santa rainha
foi a disputa entre o seu marido Dinis e Afonso, o
herdeiro do trono. Ela procurou reconciliar os dois,
inimigos entre si.

NOTÍCIAS DO CORAL DA CAPELA
DOURADA

Finalmente foi desterrada, por suspeitas de
conjurar contra o rei. Depois da morte de seu esposo e
de sua filha, Isabel renunciou ao mundo e à condição
régia. Vestiu o hábito da Terceira Ordem Franciscana e
partiu em peregrinação para Santiago de Compostela.
Distribuiu suas riquezas entre os necessitados e
teria entrado no mosteiro das Clarissas fundado por ela
em Coimbra se não houvessem aconselhado para que
permanecesse no mundo para prosseguir suas boas
obras. Viveu junto ao mosteiro levando o hábito das
filhas de Santa Clara e dedicando-se às obras de
piedade e caridade.

MÊS DE JULHO – ANIVERSÁRIO DO CORAL DA
CAPELA DOURADA – No dia 20 deste mês, o Coral da
Capela Dourada, estará completando 28 anos de sua
fundação.

Outra guerra constante foi entre o seu filho e o
neto que a obrigou novamente a uma dolorosa
peregrinação, até deter-se definitivamente em
Estremoz, precisamente no lugar onde Dinis, rei de
Portugal, muitos anos antes, havia lhe pedido por
esposa.
Ao morrer, afirmou ver uma belíssima senhora,
que se aproximava radiante com vestes brancas, a
Imaculada Conceição, a quem a santa havia dedicado

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.
“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).
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FRANCISCO DAA CIDADE DE POMBOS

Na quarta-feira, dia 16, a partir das 5 horas da
manhã, até as 13 horas, haverá celebrações da Santa
Missa, todas na nave central da Basílica e a Procissão
será às 16 horas, pelas ruas do centro da cidade.

Nossa fraternidade estará visitando os Amigos
de São Francisco da Cidade de Pombos-PE, no quarto
domingo deste mês, dia 27.

SÃO TOMAZ MORE

VISITA AOS AMIGOS DE SÃO

Sairemos da nossa Ordem Terceira, às 8 horas
da manhã e retornaremos às 15 horas do mesmo dia.
Participem!

TERCEIRO DOMINGO DE AGOSTO
No próximo mês de agosto não haverá a
Reunião do 3º domingo, pois a mesma será realizada
no quarto domingo, em conjunto com a fraternidade do
Convento de Santo Antônio do Recife, em
comemoração a São Luiz, Rei de França, padroeiro da
Ordem Terceira de São Francisco.
Era inglês, homem de Estado, escritor, diplomata
e advogado. É considerado como um dos grandes
humanistas do Renascimento. O seu nome tem sido
constantemente latinizado como Thomas Morus e
aportuguesado como Tomas More ou Moro. Nasceu em
Londres, na Inglaterra, no ano de 1478. Recebeu
educação cristã e aos 13 anos foi trabalhar como
mensageiro do arcebispo de Canterbury,
que,
percebendo a sua inteligência, o mandou para a
Universidade de Oxford. Aos 22 anos era doutor em
direito.. Além de intelectual brilhante passou a ser
professo e chegou a pensar em ser franciscano, mas
sentiu que esse não era o seu caminho. Decidiu-se
pelo matrimônio, mas nunca de afastou dos pobres e
necessitados. Escreveu vários livros, entre os quais
destacamos “O diálogo do Conforto contra as
tribulações” e a “Utopia”, este traduzido em português.

Haverá às 8 horas, Missa Festiva, café fraterno
e reflexão a cargo do nosso Assistente Espiritual, Frei
Carlos Alberto Breis Pereira, OFM.
Encerramento às 11 horas. Participem!

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Em 1529 era o Chanceler do Parlamento e o rei
Henrique VIII. Em tempo de violência e paixão ele
tentou desfazer o seu casamento com a rainha Catarina
de Aragão para unir-se a cortesã Ana Bolona.
Conhecedor da teologia e do direito canônico e homem
religioso. Pressionado pelo Rei foi destituído, preso e
condenado a simples decapitação por clemência do rei,
o que ocorreu a 6 de julho de 1535 No momento da
execução suplicou aos presentes que orassem pelo
monarca e disse que morria como bom servidor do rei,
mas primeiro de Deus. A sua cabeça foi exposta na
Torre de Londres durante um mês;
A sua sensibilidade religiosa o levou a procurar a
virtude através de uma assídua prática ascética e a

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.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO
CARMO
No dia 16 de julho de 2014, será realizada a
Festa de Nossa Senhora do Carmo, Excelsa Padroeira
da Cidade do Recife.
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cultivar a amizade com os franciscanos Casou-se duas
vezes. A primeira com Joana Colt, da qual teve quatro
filhos. A segunda, com Alice Middleton, já viúva e com
uma filha. Foi marido e pai afetuoso;

necessidade foi proclamado como a alta aspiração do
ser humano comum?
- o Papa Paulo VI em sua Mensagem de Natal de
1978 disse que não é só a guerra que ameaça a paz,
mas todo e qualquer crime contra os direitos humanos,
tais como os atos de terrorismo, a corrida armamentista,
as torturas policiais, o crime organizado e a liberação do
aborto?

Com o passar dos séculos, atenuou-se a
discriminação contra a Igreja. Em 1850 foi reconstituída
a hierarquia católica na Inglaterra e, assim, foi possível
abrir as causas de canonização de vários mártires, entre
os quais o Bispo John Fisher e Thomas Moro, que foi
beatificado pelo Papa Leão XIIII, em 1886 e canonizado
por Pio XI em 1935, quando se completava o quarto
centenário do seu martírio. Ambos combateram a favor
da unidade da Igreja. No ano 2.000 o Papa João Paulo
II declarou S. Tomas More Padroeiro dos Políticos.
(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE AGOSTO DE 2014

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Dia 01 - Ivanildo Luis da Silva
Dia 02 - Otávio Victor Soares de Assis (coroinha)
Dia 03 - Deolinda Maia Duarte.
Dia 04 - Silvia Ma.Gama Guerra Curado.
Dia 05 - Ana Cristina Amorim Costa.
Dia 06 - Frederico José Soares Maestre Y Ramos
Dia 10 - Bruno (coroinha)
Dia 11 - Maria Angela de Moraes Andrade
Dia 17 - Edelvita Lins Garcéa.

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”

VOCÊ SABIA QUE ...
- a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
proclamada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 10 de dezembro de 1948, não foi subscrita
por todos os países do mundo e que alguns países que
a subscreveram não cumprem muitas vezes suas
determinações?

RETIRO FRANCISCANO
Nossa fraternidade estará realizando o Retiro
Franciscano no mês de outubro deste ano.
O início será no dia 25 à tarde e encerramento
no dia 26 de outubro, às 16 horas. Faça sua
inscrição.

- no seu Preâmbulo a Declaração reconhece que a
dignidade inerente a todo ser humano e de seus direitos
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no mundo?

REFLEXÕES FRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.

- o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a
consciência da Humanidade e que o advento de um
mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de
crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da

E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e 3441.0872
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A ORAÇÃO REMOVE MONTANHAS

orações cotidianas e na Liturgia Eucarística, os fieis e a
Igreja imploram a misericórdia de Deus. A oração dos
fiéis produz frutos para além da celebração eucarística,
na sua missão, pelo testemunho e pelo serviço da
caridade. O Pai sempre atende a oração da Igreja.
JOÃO PAULO II, canonizado pelo Papa Francisco,
deixou escrito: “É necessário que os cristãos passem de
uma fé rotineira a uma fé consciente, vivida de modo
pessoal. A renovação da fé será sempre o melhor
caminho para conduzir todos à Verdade, que é Cristo.

Aprendemos que a oração é uma necessidade
básica de todos os povos e credos, desde milênios.
Nós, católicos apostólicos, sentimos e sabemos que
Deus pode tudo e ama as suas criaturas, respeitando,
porém, a liberdade individual. “Só se colhe aquilo que se
planta”, diz o refrão popular. “Cada um é filho de suas
obras”,
escreveu
José
Lins
do
Rego.
Lamentável, porém, é quando alguns irmãos e irmãs se
intitulam católicos apostólicos, mas não participam das
celebrações litúrgicas. Confessar e comungar, sabe-se
lá quando...

Em um mundo onde as pessoas estão submetidas a
uma contínua pressão, é essencial que os católicos
conheçam o que ensina a Igreja, compreendam esse
ensinamento
e
experimentem
sua
força
libertadora. Sem essa compreensão, faltará a energia
espiritual
necessária para a vida cristã”.

Alguns acreditam em teorias, como astrologia,
horóscopo, numerologia, e outras superstições e
crendices do Movimento Nova Era. O resultado dessas
e de outras opções é que das 168 horas semanais que
Deus lhes concede sentem dificuldade em reservar
apenas DUAS para ouvir a Palavra de Deus,
participando
da
Santa
Missa.

“É bom cultivar a fé, a paz, o amor, o perdão. Foi Jesus
de Nazaré quem nos ensinou essa lição. A mãe da fé é
a esperança” (Joanir Medeiros –Natal - RN).
Eis o que escreveu São Boa Ventura, Doutor da Igreja,
sobre a EFICÁCIA SANTIFICANTE DA ORAÇÃO.
Meditemos.
“Se queres sofrer com paciência as adversidades e
misérias desta vida, SÊ UM HOMEM DE ORAÇÃO.
Se queres alcançar a virtude e a fortaleza para vencer
as tentações do inimigo, SÊ HOMEM DE ORAÇÃO.
Se queres mortificar a tua própria vontade, com suas
paixões,
SÊ
HOMEM
DE
ORAÇÃO.
Se queres conhecer as astúcias do demônio e defenderte
de
suas
ciladas,
SÊ
UM
HOMEM
DE
ORAÇÃO.
Se queres viver alegremente e caminhar com suavidade
no caminho da penitência e da fadiga, SÊ UM HOMEM
DE
ORAÇÃO.
Se queres expulsar de tua alma as moscas importunas
dos vãos pensamentos e desejos SÊ UM HOMEM DE
ORAÇÃO.
Se queres fortificar e confirmar teu coração no caminho
de Deus, SÊ UM HOMEMM DE ORAÇÃO.
Enfim, se queres arrancar de tua alma todos os vícios e
nela plantar todas as virtudes,SÊ UM HOMEM DE
HORAÇÃO.
Se queres subir às alturas da contemplação, SÊ UM
HOMEM DE ORAÇÃO.

Aceito a afirmação “Assim como era no princípio, agora
e
sempre...”
A realidade é que Jesus Cristo, nascido de Maria, em
Belém, é Nosso Senhor. É o Caminho, a Verdade e a
Vida. É amor e justiça. Acreditando, o fiel encontrará a
conversão nas práticas do dia a dia, nos atos concretos
da vida e no testemunho dos ensinamentos
evangélicos. Jesus Cristo venceu pelo amor o maior
império
do
mundo,
o
Império
Romano.
Vejamos o que nos ensina sobre a ORAÇÃO o
Catecismo da Igreja Católica, em seus 2865 parágrafos.
A oração está na vida do crente. São pedidos em estilo
de oração a Deus. Um tesouro de preces sinceras. “A
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a
comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós”
(249).
O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. “O
Senhor esteja convosco.” Ou “por Jesus Cristo, Nosso
Senhor...” “Vem, Senhor Jesus!” Jesus é o nosso
modelo. Deu-nos o exemplo a imitar, pela sua oração. É
na oração que Ele intercede por nós. Maria, Mãe dos
viventes, Mãe de Cristo, está sempre presente, assídua
à oração. Aos que se reuniam em torno do Mestre, Ele
ensinou uma maneira de agir nova e também uma
oração própria.

O QUE É A ORAÇÃO?
Vamos assimilar as definições escritas pelos
Santos da Tradição Católica, como veremos.
São João Damasceno – “É a elevação da alma a Deus”
ou “É o pedido a Deus de bens convenientes.”

É um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos,
para que sejam perdoados dos seus pecados. Nas
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São Tomás de Aquino: “É a elevação da alma a Deus,
para louvá–LO e pedir-Lhe bens convenientes para a
nossa
salvação”.
São João Crisóstomo: “É falar com Deus”.
Santo Agostinho: “É pensar em Deus com afeto piedoso
humilde.”

NOTÍCIAS DO MUSEU FRANCISCANO
DE ARTE SACRA

“É um afeto piedoso da mente dirigido a Deus.”
Santa Teresa: “E um relacionamento íntimo de amizade;
é entreter-se frequentemente a sós com Aquele por
quem
nos
sabemos
amados.”
Santa Teresinha: “É um impulso do coração, é um
simples olhar lançado ao céu, um grito de
reconhecimento e amor no meio da provação ou no
meio da alegria; enfim, é algo de grande, de
sobrenatural, que me expande a alma e me une a
Jesus”.

No mês de junhol/2014, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma freqüência de
472 visitantes entre turistas e estudantes

Irmãos e irmãs, vamos despertar para a realidade do
mundo atual e atender com entusiasmo os
ensinamentos do nosso maravilhoso PAPA
FRANCISCO em sua recente Exortação Apostólica
Evangelii gaudium - A ALEGRIA DO EVANGELHO,
dirigida ao episcopado, ao clero, às pessoas
consagradas e aos leigos, todos responsáveis pela
evangelização.

DOZE NOVOS IRMÃOS TERCEIROS
FRANCISCANOS
Estarão professando no dia 17 de setembro
deste ano, como irmãos da Ordem Terceira de São
Francisco do Recife, doze formandos que vem se
preparando a três anos, estudando a Regra e Vida, as
Constituições e a Vida de São Francisco.

RECADO - Este pecador que vos escreve foi convidado
pelo irmão JOSÉ BARTOLOMEU DE LIMA BRITO,
Presidente do Círculo Católico de Pernambuco e
Ministro da Fraternidade da OFS, fundada há dois anos
em Boa Viagem, para falar sobre o livro SÓ O AMOR
CONSTRÓI. Na ocasião, após as orações cristãs, foi
lida e aprovada a ATA DA ASSEMBLEIA GERAL do
domingo, dia 20 de abril de 2014. Ensinaram-nos como
se escreve, para a posteridade, acerca do hoje dos
irmãos e irmãs reunidos na Igreja N. S. de Fátima –
situada na Rua Marquês de Valença, em Boa Viagem.
Louvado seja DEUS!

O formador de nossa fraternidade, Frederico
José Maestre Y Ramos, vem realizando um excelente
trabalho na preparação desses futuros irmãos.
Parabéns!

CAMINHANDO COM O SEI

SÓ O AMOR CONSTRÓI
CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA/2014
Glorioso São Camilo, volvei um olhar de
misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os
assistem

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.

14/07: SÃO CAMILO DE LELLIS
No dia 14 de julho a Igreja lembra São Camilo
de Lellis (1550-1614), proclamado como o santo
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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 exortálo a ter paciência e o coração para interceder a Deus
com ele”. “Mais coração nas mãos, irmão”. (De
Padre Leo Pessini, Camiliano - Colaboração do
irmão: José Cassiano do Nascimento, OFS).

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

OLINDA – SANTA TEREZA
Paulo Luiz dos Santos – Rua Mauricio de Nassau,
nº 48, bairro de Santa Tereza – Olinda-PE – CEP
nº 53.010-380 – Fone: 3429.6457.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

IRMÃOS ENFERMOS
A assessoria do – Serviços aos Enfermos e Idosos,
comunica aos irmãos desta fraternidade que
continuam doentes os seguintes irmãos:
BAIRRO DE BOA VIAGEM
Frei Francisco Fernando da Silva, OFM e Geraldo Alain– Ministro

Nuncy Rabelo de Barros Correia – Rua Pe.
Carapuceiro, nº 617 – Bloco “C” – Aptº 32 – Boa
Viagem – Recife – PE – Fone: 3467.3099.

TODOS OS DOMINGOS, ÀS 8 HORAS.
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, DE 12 HS.
PARTICIPEM!

BAIRRO DA ENCRUZILHADA

COLABORADORES DO BOLETIM

Lúcia Buarque de Macedo Pereira.
Lar Geriático N. S. da Conceição
Rua Castro Alves, nº 146 – Encruzilhada
Recife-PE – Fone: 3426.0021

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

BAIRRO DAS GRAÇAS
Irma Lima
Rua Monsenhor Ambrozino Leite, nº 92/404
Graças – Recife – PE –
Fones: 3423.7875 e 3222.9742.

PAZ E BEM

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.
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