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Ao término da sua recente carta encíclica
“Laudato si”, o Papa Francisco, propõe duas orações
sobre as quais desejamos tecer comentários que,
também espero, nos ajudem a sustentar a luta pela
justiça, amor e paz porque acreditamos em um Deus
Criador e Onipotente. Foram dadas em Roma, na
Solenidade de Pentecostes de 2015.
Na primeira delas, pela nossa terra, o Papa roga
ao Deus Onipotente que derrame sobre nós a força do
seu amor, de modo que vivamos como irmãos e irmãs,
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sem prejudicar ninguém. Assim, curamos a nossa vida,
protegemos o mundo e não o depredamos.
Na segunda, ele pede que nós cristãos saibamos
assumir os compromissos com a criação propostos pelo
Evangelho.
Foram compostas na certeza de que Deus nos
chama e nos dá forças e a luz de que necessitamos
para prosseguir.
Vejamos os seus textos:
“Deus Onipotente, que estais presente em todo o
universo e na mais pequenina das vossas criaturas”
Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o
que existe,
Derramai em nós a força do vosso amor para
cuidar da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz para que vivamos como
irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém.
Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os
abandonados e esquecidos desta terra
Que valem tanto aos vossos olhos.
Curai nossa vida, para que protejamos o mundo
e não o depredemos,
Para que semeemos beleza e não poluição nem
destruição.
Toca os corações daqueles que buscam apenas
benefícios à custa dos pobres da terra.
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a
contemplar com encanto,
a reconhecer que estamos profundamente unidos
em todas as criaturas no nosso caminho para a vossa
luz infinita.
Obrigado porque estais conosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela
justiça, amor e paz.
Na segunda, que chamou Oração Cristã com a
criação, escreveu:

E acompanhais o gemido da criação.
Vós viveis também nos nossos corações a fim de
nos impelir para o bem.
Louvado sejais! Senhor Deus, Uno e Trino,
comunidade estupenda de amor infinito.
Ensina-nos a contemplar-vos na beleza do
universo, onde tudo nos fala de Vós.
Despertai-nos o nosso louvor e a nossa gratidão
por ca ser eu criastes.
Dai-nos a graça de no sentirmos intimamente
unidos a tudo o que existe .
Deus de amor mostrai-nos o nosso lugar neste
mundo
como instrumentos do vosso carinho por todos os
seres desta terra
porque nem um dele sequer é esquecido por Vós.
A segunda, denominada por ele oração com a
criação, tem o seguinte texto:
Nós vos louvamos, Pai,
Com todas as vossas criaturas,
Que saíram da vossa mão poderosa.
São vossas e estão repletas da vossa presença e
da vossa ternura.
Louvado sejais!

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE AGOSTO
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

“Nós vos louvamos, Pai com todas as vossas
criaturas saíram de vossa mão poderosa.
São vossas e estão repletas da vossa presença e
da vossa ternura.
Louvado sejais!
Filho de Deus, Jesus, por vós foram criadas
todas as coisas.
Fostes formados no seio materno de Maria,
Fizestes-Vos parte desta terra e contemplastes
este mundo cm olhos humanos,
Hoje estás vivo em cada criatura com a vossa
glória de ressuscitado.
Louvado sejais!
Espírito Santo, que, com a vossa luz guiais este
mundo para amor do Pai
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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.

própria pátria. Uma devastadora peste atacou a
Espanha e ele logo pediu para ser aceito como
enfermeiro. Tratando dos doentes, principalmente dos
mais pobres, acabou contraindo a doença. Mas isso não
o abateu. Assim que se recuperou, voltou a cuidar
deles.
Enfim, Francisco foi escalado para uma missão
evangelizadora no novo continente latino-americano,
embarcando em 1589. No caminho, já começaram a
despontar os dons que marcariam toda a sua existência.
Os relatos informam que uma violenta tempestade
atingiu o seu navio, que encalhou num banco de areia.
A situação era muito crítica e poderia ser fatal para
todos. Porém, com sua presença e palavra de fé,
acalmou as pessoas. Em vez de pânico, o que se viu foi
brotar a confiança em Deus. Com isso, acabou
batizando muitos passageiros e também os escravos
negros que viajavam com eles. Logo depois, o que
Francisco dissera aconteceu. Um outro navio os avistou
e a salvo chegaram ao destino: Lima, no Peru.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de Agosto de
2015 a irmã mesária: Judite Vitor de Castro Melo,
OFS.

Foram quinze anos de apostolado incansável, marcados
pela caridade cristã e pela pregação da palavra de
Cristo. Francisco protagonizou vários acontecimentos
que marcariam não só sua história, como a da própria
Igreja. Tinha uma capacidade milagrosa para aprender
as novas línguas e a cada tribo catequizava em seu
próprio dialeto, conquistando os índios de maneira
simples e tranqüila. Além disso, curou muitos doentes,
apenas com o toque de seu cordão de franciscano.
Livrou totalmente uma vasta região da praga dos
gafanhotos. E fez brotar água num lugar seco e deserto,
onde muitos doentes se curaram apenas por bebê-la,
hoje conhecida como "Fonte de São Francisco Solano".

SÃO FRANCISCO SOLANO

Enfim, percorreu os três mil quilômetros entre Lima e
Tucumán, às margens do rio da Prata, na Argentina,
deixando um rastro de pagãos convertidos e feitos
fantásticos. Mesmo viajando sem cessar, de Missão em
Missão, como catequista, jamais abandonou a caridade
e o cuidado com os doentes, características típicas de
um frade.

Francisco era descendente de nobres, nasceu no dia 10
de março de 1549, em Montilla, na Andaluzia. Os pais,
Mateus Sanches Solano e Ana Gimenez, cristãos
fervorosos, muito cedo o enviaram para o colégio dos
jesuítas, que formariam seu caráter. Aos vinte anos, por
inspiração e dons, ordenou-se franciscano. A sua
conduta exemplar logo o levou a cargos importantes
dentro da Ordem, os quais logo abandonava. O que
mais ansiava era ser um missionário. Mesmo não tendo
uma retórica eloqüente, arrebatava seus ouvintes pela
convicção na fé que professava.
Contudo teve de adiar por uns tempos a execução de
seus planos de viajar, porque precisou socorrer sua

Passou os últimos cinco anos de sua vida em Lima,
reformando os conventos de sua Ordem e restaurando
a disciplina franciscana que fora perdida. Aos sessenta
e quatro anos, pela graça de seus dons, conheceu com
antecedência a hora de sua morte. Preparou-se, assim,
para sua chegada em 14 de julho de 1631.
Ele foi canonizado, em 1726, pelo papa Bento XIII. São
Francisco Solano, também chamado de Apóstolo do
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Peru e da Argentina, venerado como Padroeiro dos
Missionários da América Latina, é festejado no dia de
sua
morte.

residência momentos de Oração e Reflexão.
Inscreva-se em nossa Secretaria.

Conteúdo publicado em Comece o Dia Feliz.
http://www.paulinas.org.br/diafeliz/?system=santo&id=32
3#ixzz3fUQyGjuT
Autoriza-se a sua publicação desde que se cite a fonte.
(Pesquisa do irmão Gilvandro Coelho).

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.

A Secretaria de nossa fraternidade já está
recebendo a contribuição franciscana deste ano,
que é no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco
reais).

Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e em
seguida a Bênção de São Francisco no final.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

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?
- 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?

No mês de Junho/2015, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma frequência de
657 visitantes entre turistas e estudantes.

- 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
necessidade foi proclamado como a alta aspiração do
ser humano comum?

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

- 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?
A Imagem Peregrina do nosso Patriarca São
Francisco, continua a disposição dos nossos irmãos.
Convide parentes e amigos e realize em sua

(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).
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MISSAS EM NOSSA IGREJA

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

VIDA HUMANA


Nós, seres humanos, criaturas de Deus, fomos
moldados para o Infinito, para Deus. Portanto, não
adianta temer a morte física, ter medo de sofrer,
neste mundo, realidade experimentada até por Jesus
Cristo, na cruz, por todos nós.

Frei Francisco Fernando da Silva, OFM e Geraldo Alain– Ministro

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



Não adianta temer a morte, repito, porque não
nascemos para esta vida. Se não acreditamos, aí,
sim, sofreremos muito, antecipadamente. Todos nós
somos agraciados com o crédito racional que nos
oferece o Senhor, crédito de discípulo de Jesus
Cristo, seguidor afetivo e efetivo dos seus
ensinamentos.

PARTICIPEM!

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE AGOSTO 2015

Narra o Dr. Rogério Brandão, oncopediatra
(cancerologista): “Perguntei a uma paciente de 11
anos de idade: ‘O que é a morte para você?’ Ela
respondeu: ‘Olhe, doutor, quando eu era pequenina,
com frequência ia dormir no quarto dos meus pais,
mas de manhã acordava no meu quarto. Pois a
morte, doutor Rogério, é o contrário. Eu adormeço no
meu quarto e vou acordar na Casa do Meu Pai. Essa
será minha verdadeira vida’”. Lindo! Lindo!

Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 03 Dia 04 Dia 05 Dia 06 Dia 07 Dia 11 -

Como sabemos, a esperança que Jesus Cristo nos
oferece é a Eternidade. Lá não há dores nem
sofrimentos, ranger de dentes, lágrimas ou tristezas.
Lá encontra-se a fonte da água viva eterna.

Ivanildo Luis da Silva
Marco Afonso de Couto Soares.
Deolinda Maia Duarte.
Maria das Dôres Vilela de Melo Silva.
Silvia Ma.Gama Guerra Curado.
Ana Cristina da Costa Machado.
Frderico José Maestre Y Ramos.
Aurélio Santos
Maria Angela de Moraes Andrade

A vida terrena é um sopro perfumado pelo nosso
Criador. Por isso, nesta minha melhor idade, 87 anos
de vida, procuro partilhar o que de bom assimilo nas
minhas leituras, como católico, apostólico,
missionário e devoto de São Francisco de Assis, o
imitador fiel de Jesus Cristo.


Acreditando nos ensinamentos de Nosso Senhor
Jesus Cristo, viveremos o dia a dia ativamente, com
amor, disciplina, coragem e alegria, orando por
todos, perdoando e laborando. E, ainda, semeando o
amor fraterno e partilhando os bons frutos, graça de
Deus.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”
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Na Escola da Fé, programa do Professor Felipe
Aquino (que tem mais de trinta livros publicados),
transmitido pela TV Canção Nova, vi o Padre Juarez,
escritor do livro A Família, ensinar: “O padre,
sacerdote consagrado, é responsável fundamental
pela divulgação da Palavra e deve ir além da homilia,
principalmente neste século XXI, século repleto de
filosofias e ideologias materialistas e de práticas
humanas tendentes a destruir a FAMÍLIA. Muitos
acreditam que, eliminando a família, eliminam a
pessoa e eliminam a Religião; eliminando o divino e o
sagrado, alcançarão seus objetivos materialistas.
Ledo engano, porque jamais alcançarão seus
objetivos satânicos, como afirmou recentemente o
Papa Francisco”.


genética masculina ou feminina. São leis biológicas.
Tudo
é
coroação
da
criação
divina.
EMBRIÃO - Primeiro organismo em seus primeiros
estágios de desenvolvimento, desde as primeiras
divisões
do
zigoto
até
o
nascimento.
Também a cultura do relativismo visa destruir a
família e a religião. Cada indivíduo age do jeito que
entender (“E que tudo mais vá pro inferno”)... Tentam
atingir a criança para eliminar a família. Essa é uma
prática já adotada por dois países da Europa, onde a
ideologia do gênero já vigora. Segundo pregam, não
há homem nem mulher, a criança é quem escolhe.
O nosso querido Papa FRANCISCO recomendou
repudiar essa ideologia satânica, destrutiva, uma
autêntica esquisitice da mente humana.
“A audácia dos maus prospera por causa do silêncio
dos bons”.

Aprendemos, faz décadas, que São Pedro, os
demais Apóstolos e seus sucessores são guardiães e
intérpretes autênticos de toda lei moral e ética. São
eles que devem conduzir as ovelhas no caminho do
Senhor. Esse é o papel básico dos sacerdotes
consagrados, optantes livres da missão de
condutores de homens e mulheres. Nós, Igreja e
Povo
de
Deus,
também.
Os bons operários são poucos. No Brasil, informa o
Professor Felipe Aquino, são dez mil católicos para
um só padre.



DEUS criou o homem e a mulher à sua imagem e
semelhança. “SEDE FECUNDOS E MULTIPLICAIVOS” (Gênesis, 1-27). Homem e mulher são
colaboradores livres de Deus Criador. Louvado seja
Deus!

SÓ O AMOR CONSTRÓI



CAMINHANDO COM O SEI

“ O sacerdote é responsável, inclusive, pela
divulgação da doutrina moral do matrimônio, fundada
sobre a lei natural, iluminada e ensinada pela
revelação divina” ( Encíclica Humanae Vitae - 1968).
A vida de quem crê deve ser a expressão da fé que
se professa e do Deus em que se põe a esperança.
Vamos dar as mãos com fé e coragem, para banir
essa blasfêmia. Não é permitido ao indivíduo
escolher a identidade sexual, como pretende a
Ideologia
do
Gênero.

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

A IDEOLOGIA DO GÊNERO é ensinada com este
objetivo eliminador: a escolha do gênero caberá à
criança, a qual perderá a identidade e escolherá a
identidade sexual (sic). É o arrefecimento da filosofia
agnosticista do inglês Thomas Henry Hulex (18251895). Ele só admitia os conhecimentos adquiridos
pela razão e evitava qualquer conclusão não
demonstrada,
inclusive
metafísica.

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

Os cromossomos masculinos e femininos existem,
conforme a própria ciência revela. São unidades
fisiológicas visíveis que contêm a informação
6

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá
sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem
curta, nem longa demais, mas que seja intensa,
verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que
transfere o que sabe e aprende o que ensina.
(Colaboração do irmão Roberto Vilela).

Maria José Rocha - Rua Pe. Carapuceiro, n. 384,
Apt. N. 203 – Boa Viagem – Recife PE, CEP n.
51020-280 – Fone: 3326.9362.
BAIRRO DA ENCRUZILHADA
Lúcia Buarque de Macedo Pereira.
Lar Geriático N. S. da Conceição
Rua Castro Alves, nº 146 – Encruzilhada
Recife-PE – Fone: 3426.0021

SÃO LOURENÇO DE BRINDISE

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

Lourenço nasceu em Brindisi em 22 de julho de
1559, filho dos comerciantes venezianos Guglielmo
Russi (ou "de Rossi") e Elisabetta Masella, ambos
radicados na cidade portuária da Apúlia. Logo depois de
seu nascimento, ficou órfão de pai. Aos quatorze, entrou
para os franciscanos conventuais de sua sua cidade,
mas teve que fugir quando sua cidade foi ameaçada por
um ataque turco. Lourenço e a mãe se refugiam em
Veneza.

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.

SABER VIVER

Não sei se a vida é curta ou longa para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se
não tocarmos o coração das pessoas.

Em 17 de fevereiro de 1575, tornou-se um frade
capuchinho em Verona. Depois de estudar
profundamente as Escrituras na Universidade de Pádua,
demonstrou um raro talento para línguas: falava, além
do latim, espanhol e italiano, o francês, alemão, grego,
siríaco e o hebraico.

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço
que envolve, palavra que conforta, silêncio que
respeita, alegria que contagia, lágrima que corre,
olhar que acarecia, desejo que sacia, amor que
promove.

`
Lourenço foi ordenado sacerdote em 1583 e
iniciou seu trabalho como pregador. Suas duas
preocupações principais eram a luta contra o
protestantismo e contra os turcos e, por conta disso,
repetia sempre: "Deus me chamou para ser franciscano

CORA CORALINA
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para que pudesse trabalhar pela conversão dos
pecadores e dos hereges".

abrangeu a gênese histórica e doutrinária do
protestantismo, levando em conta inclusive a literatura e
os credos protestantes, refletidos numa miríade de
autores reformados, seus manuscritos e libelos,
inclusive os de Lutero. Nesta empreitada,
simultaneamente defensiva e afirmativa, uma
característica da época, a Contra-Reforma, no contexto
da qual a disputa adquiriu grane importância, Lourenço
emula, destacando-se pela polêmica, as obras de Pedro
Canísio (também Doutor da Igreja), e simplifica o
método escolástico das Disputationes de Roberto
Belarmino (mais um Doutor) para que possam ser
usados no ministério diário.

Assim, Lourenço pregou incessantemente na
Itália, Hungria, Boêmia, Bélgica, Suíça, Alemanha,
França, Espanha e Portugal. Apoiado pelos jesuítas,
desenvolveu um admirável trabalho na Europa Central e
plantou as sementes de novos conventos franciscanos
por onde passou. Enviado em 1599 à Áustria liderando
um grupo de religiosos, fundou conventos em Viena,
Graz e Praga, onde suas pregações comoveram tanto a
população a ponto de provocarem uma reação entre os
protestantes, que pediram ao imperador Rodolfo II da
Germânia que o expulsasse.

A proclamação de Lourenço como Doutor da
Igreja é a confirmação de seu sucesso. Acredita-se,
porém, que ainda há muitos outros documentos nos
arquivos das bibliotecas europeias que poderão iluminar
melhor a sua atividade doutrinária contra o
protestantismo. (Origem: Wikipédia, a enciclopédia

Além de suas pregações, Lourenço deixou uma
grande quantidade de obras, inclusive mais de 800
sermões que ocupam onze dos quinze volumes de sua
obra completa. Elas são um admirável exemplo do que
atualmente é chamado de teologia querigmática (do
grego kérygma - "anúncio, proclamação") e sua maneira
de ensinar as doutrinas cristãs o coloca no mesmo
patamar da atividade pastoral dos Padres da Igreja e
dos grandes bispos proclamados Doutores da Igreja.
Destaca-se principalmente sua mariologia, de
extraordinária clareza conceitual.

livre).

ROMARIA
Nossa fraternidade está idealizando uma
Romaria para o mês de Setembro próximo.
Provavelmente a Cidade de Triunfo-PE, quando fará um
encontro com a Fraternidade e a Jufra daquela cidade.
Oportunamente informaremos a todos os irmãos.

Reflete-se também em suas obras seu intenso
trabalho em prol da conversão dos judeus,
principalmente quando, por ordem do papa Clemente
VIII, pregou por três anos aos judeus de Roma. Esta
tarefa e também a missão de ensinar aos religiosos da
sua ordem, juntamente com seu conhecimento do
hebraico, do aramaico e caldeu, permitiram que ele se
apresentasse como um excelente exegeta em sua
"Explanatio in Genesim". Unindo uma filosofia sadia aos
seus profundos conhecimentos teológicos, Lourenço
tratou de maneira magistral todas as questões
referentes ao Deus criador, seus atributos, os anjos, a
natureza e criação do homem, o matrimônio e diversos
outros assuntos que provocavam polêmica na época.

MENSAGEM DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS
"Concedei-nos
Senhor
a
serenidade
necessária para aceitar as coisas que não
podemos
modificar;
Coragem
para
modificar
aquelas
que
podemos
e
Sabedoria para distinguirmos umas das
outras."

Aparece também em sua obra suas críticas ao
nascente protestantismo. Em Praga, disputou com o
luterano Policarpo Leiser, teólogo, escritor e pregador
da corte do príncipe-eleitor da Saxônia. Um resultado
desta disputa é o "Lutheranismi hypotyposis" (3 vol.),
um manual prático da apologia católica e da refutação
da interpretação protestante.

COLABORADORES DO BOLETIM

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

O vigor da dialética teológica de Lourenço está
baseada na exatidão e profundidade de seu estudo, que
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