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Em livro recente, intitulado ”O Deus que
Conheço” (Verus, Campinas, SP 2010), o professor
Rubem Alves, cronista do cotidiano, afirmou que Deus
é, para ele, um espelho no qual a imagem da pessoa
aparece refletida com as cores da eternidade. Será,
também, um bolso em que guardamos nossos infernos
e jardins? Há, ainda, os que se consideram ateus e nele
não acreditam porque “nunca o vi e se Deus quisesse
que nele acreditássemos, entraria em minha porta
adentro, dizendo aqui estou” (Murilo Mendes).

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

Sucede que, a partir dessa e de outras
considerações, Rubem Alves recordou a Sabedoria do
Riobaldo: como não ter Deus se, Deus existindo, tudo
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dá esperança, um milagre é possível, o mundo se
resolve “para no fim dá certo”. Então, “a gente chama de
Deus”. Enfim, em uma conversa teológica entre pai e
filho e sem encontrar resposta às indagações deste, ele
disse estar com fome e concluiu convidando-o para
comerem um hambúrguer...

nenhum irmão débil, pecador, quando sabemos nos
levantar do pecado, pedir perdão a Deus e à Igreja no
sacramento da penitência. Finalmente, quando não nos
deixamos amar por um Deus que nos falou pelo Filho e
deseja que o chamemos de Pai Nosso que estais no
Céu.

Ao refletir sobre o problema, recordei dois textos
da autoria do nosso Pai Seráfico, S. Francisco de Assis:
a Paráfrase ao Pai Nosso e a Saudação às Virtudes.
Naquela, ele afirma que Deus é o Pai nosso, criador,
redentor, consolador e redentor. Na segunda, após o
louvor à sabedoria, concluiu dizendo que “aquele que
tem uma e não ofende às outras tem todas. E aquele
que ofende uma e não tem nenhuma, a todas ofende.
Mas, logo acrescenta: cada uma delas confunde os
vícios e os pecados” (Escritos de São Francisco,
Vozes/Petrópolis 2009).

Lembrei-me, igualmente, que, no dia 1º de
junho, a Igreja celebrou a festa do Santo Aníbal de
Francia (1851-1927) fundador do Movimento
Rogacionista e que o bispo de Araguaia, no Mato
Grosso, Dom Leonardo Ulrich Steiner, missionário
franciscano é membro da Comissão Episcopal para os
Ministérios das Ordenados e a Vida Consagrada da
CNBB.
Recordei-me, ainda, que o Papa Bento XVI, no
dia 7 de junho, na Praça dos Protomártires, no Vaticano,
benzeu a sua estatua de cinco metros. Os seus filhos
continuam, em nossos dias, criando e operando
orfanatos, escolas, construindo casas para idosos, e
escolas de todo tipo. Sua Santidade recordou, que ele
partiu para o seu apostolado da necessidade de formar
padres cultos, preparados, fortes e operantes.
Recordou, ainda, o zelo pelos órfãos e pobres, traço
essenciais da espiritualidade daquele santo.

Lembrei-me, também, que a espiritualidade
franciscana está inserida na espiritualidade católica e
que ambas exigem ação, comprometimento das
pessoas. Para esse efeito, o franciscano faz uma
profissão de fé, por livre e espontânea vontade, após
uma fase longa de preparação que, em seguida, passa
a ser permanente. Pois, em cada reunião da
Fraternidade há um momento dedicado a essa mesma
formação. A morte recente da Irmã Iraci Pinheiro, a
quem reverencio, nos privou do convívio físico com a
formadora da nossa OFS. Assim, renovamos a
convicção de que ela está iluminando Frederico José
Maestre y Ramos, que hoje exerce a função e velando
pelos irmãos que permanecem no trânsito enquanto
Deus quiser...

Acrescentamos que ele, no exercício desse
apostolado, ele esteve no Brasil em várias dioceses, em
especial Passos, onde fundou o Educandário Senhor
Bom Jesus dos Passos e Guaxupé, em Minas Gerais.
Os rogacionistas estão no Brasil, em diversas cidades
do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Campina Grande,
na Paraíba, em diversos países da América do Sul,
como Argentina e Paraguai, editam uma revista
“Rogate” e coleções destinadas à pastoral vocacional.
Daí a indagação que fazemos: não será a hora de
contatar com esse movimento para nos ajudar a
reconstruir as nossas comunidades nordestinas
fincadas à beira de rios, sem proteção adequada e
destruídas pelas enchentes desses mesmos cursos de
água?

Por isso, cumpre alimentar a compreensão de
que a nossa fé católica não é uma simples teoria, mas
um compromisso que leva às ações, aos princípios, às
decisões, ao pensamento e à vida. O padre Fernando
Cabral L.C., em artigo recente, que colhi na Internet
(Catholic.net aprende a orar. 12.7.2010), aponta
diversas situações da nossa vida. Entre elas, citaremos
algumas: “Vivemos a nossa fé quando colocamos Deus
em primeiro lugar em nossas almas; quando o domingo
é um dia para a missa, para a oração, para o serviço, a
esperança e o amor; quando entre semanas buscamos
momentos para rezar, para ler o Evangelho, para deixar
que Deus ilumine nossas idéias e decisões. Vivemos a
nossa fé católica quando controlamos os apetites da
carne, quando não comemos mais do que é necessário;
quando temos mais tempo parta boas leituras que para
passatempos vazios; quando não depreciamos a

Destarte, podemos concluir que Deus não é,
apenas, um som ou uma figura mítica. Nem uma
categoria que faz sentido para alguns e pode ser
descartada para outros. Se não temos hoje, entre nós, a
presença física da irmã Iraci Pinheiro, nem a de São
Francisco de Assis, contudo conhecemos os seus
escritos; admiramos a sua obra e prazerosamente nos
inserimos entre os que foram chamados para continuar
o seu trabalho. Resta, portanto, saber como estamos
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vivendo agora, em nosso tempo, a espiritualidade
franciscana, que é genuinamente católica, pois foi
ensinada pelo próprio Jesus quando esteve na terra?
Ela continua a ser pregada, a partir da Igreja que ele
confiou a Pedro, quando voltou ao Pai e hoje é, para
nós, representada pelo Papa Bento XVI.

Casa do Pai. Irmãos franciscanos que acreditaram na
ideia e abraçaram a causa.
Parabéns a todos que passaram pelo Coral da
Capela Dourada e que saíram por diversos motivos,
mas que ajudaram a construir a beleza musical e a levar
o nome da Venerável Ordem Terceira de São Francisco
e da Capela Dourada.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

Parabéns aos nossos coralistas que vestem a
camisa do Coral da Capela Dourada e aos irmãos
terceiros franciscanos que nos prestigiam sempre, com
seus calorosos aplausos.

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

TRÊS DÉCADAS DO CORAL DA
CAPELA DOURADA

Com as bênçãos do nosso Seráfico Pai São
Francisco, esperamos pelos próximos trinta anos. Paz e
Bem.

Elza Lins Mota
Flávio Lins Mota

Coral da Capela Dourada: 20 de julho de 1986:
20 de julho de 2016.

O tempo passando e a idade chegando. Bem, até
o Coral da Capela Dourada tem idade bastante, pois me
lembro da primeira comemoração, onde, naquela
ocasião, nós mesmos nem levávamos fé, ao seu
primeiro ano de vida. Alguns chegaram a dizer que não
passaria dos três meses.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE AGOSTO
Dia 01 - Bem-aventurado 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.

Muitas vezes temos que seguir as palavras do
escritor e dramaturgo francês Jean Cocteau (18891963): “Não sabia que era impossível, foi lá e fez”, ou
seguirmos as orientações de São Francisco com
“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é
possível e, de repente, você estará fazendo o
impossível”. E exatamente por sabermos que era
necessário abrilhantar as nossas missas do terceiro
domingo com cânticos polifônicos, vimos a possibilidade
de fazer e sem saber que era quase impossível,
chegamos aos trinta anos. Será que é como começar de
novo?
Só quem passou saberá dizer dessa enorme
experiência, das aprendizagens, da convivência social e
artística. O canto sacro nos leva a rezar duas vezes, o
canto popular nos leva a enriquecer nossa cultura. O
nosso primeiro regente, que ajudou a formar o grupo,
separar as vozes e dar nosso primeiro passo, o Maestro
M. Bezerra, compôs a característica musical do Coral da
Capela Dourada, que diz “Cantemos que o canto é da
vida esplendor, cantar é preciso. É um ato de amor”.
Ao decorrer desses trinta anos, basicamente
temos um Coral da Capela Dourada na Corte Celestial,
pois vários dos nossos componentes partiram para a
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Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 28
Dia 29

-

Beato Timóteo de Monticchio.
Beato Bernardo de Ofida.
Beato Pedro da Assunção.
São Luis IX, Rei da França.
Bem-aventurado João de Santa Maria.
Bem-aventurado Ricardo de Santa Ana.
Bem-aventurado Vicente Ramirez.
Bem-aventuradosJoão Perusa e Pedro
Sassoferrato.
Dia 30 - Beato Junipero Serra.

profundamente as Escrituras naUniversidade de
Pádua, demonstrou um raro talento para línguas:
falava,
além
do latim, espanhol e italiano,
o francês,alemão, grego, siríaco e o hebraico.
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 para que pudesse trabalhar pela
conversão dos pecadores e dos hereges".

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

Assim, Lourenço pregou incessantemente na
Itália, Hungria, Boêmia, Bélgica, Suíça, Alemanha, Fr
ança, Espanha e Portugal. Apoiado pelos jesuítas,
desenvolveu um admirável trabalho na Europa
Central e
plantou
as
sementes
de
novos conventosfranciscanos por onde passou.

Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de AGOSTOde 2016
a irmã mesária: MARIA ÂNGELA DE MORAES
ANDRADE, OFS.

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.

SÃO LOURENÇO DE BRINDISI

No Capítulo Geral de 24 de maio de 1602 frei
Lourenço foi eleito Geral dos Capuchinhos e, em
primeiro lugar, fez a visita a todos os frades. A
Ordem estava com 30 províncias e cerca de 9000
religiosos, distribuídos em toda Europa.
Depois do triênio foi enviado por Paulo V na
Baviera e Boemia, em missão diplomática entre o
Duque Maximiliano de Wittelsbach e as autoridades
imperiais para a constituição de uma liga católica
contra a união evangélica (luteranos e calvinistas)
que desejava dividir os estados católicos para ter
vantagens territoriais.
Giulio Cesare Russi (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.Em 17 de fevereiro de 1575, tornou-se
um frade capuchinho em Verona. Depois de estudar

Em 1610 a 1613, residiu em Mônaco como
representante da Santa Sé. No Capítulo Geral de
1613, eleito pela terceira vez Definidor Geral, foi
enviado como visitador à Província de Gênova, onde
foi aclamado como Provincial e, por isso, só em 1616
pode retornar à sua Província de Veneza e dedicarse a um período mais intenso de retiro e oração.
Características particulares da sua espiritualidade,
tipicamente franciscana e cristocêntrica, foram o
culto a Eucaristia e a devoção a Maria. A santa
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missa, por ele celebrada com muito fervor, se
prolongava normalmente por uma, duas ou três
horas e depois, por um indulto de Paulo V, oito, dez
ou doze horas. À Virgem Maria ele atribuía cada dom
e cada graça, e nada poupava para difundir a sua
devoção.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Mesmo aspirando à vida retirada teve, a pedido
do Papa, de interrompê-la em missões diplomáticas
até ao ponto de adoecer gravemente. Morreu a 22 de
julho de 1619, com 60 anos. O seu corpo foi levado
para Vilafranca de Bierzo (Galizia), onde foi
sepultado na igreja do mosteiro das franciscanas
descalças.

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.

Apesar dos muitos trabalhos Lourenço
escreveu diversas obras editadas em 1928 a 1956
na Edição da “Opera Omnia”.Só quatro anos depois
da morte de Lourenço de Brindisi foi introduzido, pelo
Geral da Ordem Clemente de Noto, o processo de
canonização. A beatificação foi em 23 de maio de
1783 por Pio VI e, 100 anos depois, a santificação
pelo Papa Leão XIII em oito de dezembro de 1881.
Após o exame das suas obras, definidas como
“verdadeiros tesouros de sabedoria”, João XXIII, em
17 de março de 1959, declarou São Lourenço de
Bríndisi doutor Apostólico da Igreja.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

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

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

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

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?

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma freqüênciano mês de JUNHO/2016de 789
visitantes entre turistas e estudantes.

- Embora não seja um documento com obrigatoriedade
legal, serviu como base para os dois tratados sobre
direitos humanos da ONU de força legal: o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto
Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e
Culturais. Continua a ser amplamente citado
por acadêmicos, advogados e cortes
constitucionais.

MENSAGEM:
“São Francisco dizia: “O trabalho, embora
humilde e simples, confere honra e respeito e
sempre será um mérito ante Nosso Senhor”
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Especialistas em direito internacional discutem, com
frequência, quais de seus artigos representam o direito
internacional usual.

REFLEXÕES FRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.

- 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?

E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e 3441.0872

A SABEDORIA HUMANA

- 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?

A história da humanidade nos revela muitos
ensinamentos de sabedoria humanaantes e depois da
Igreja nascente. No Antigo Testamento, os Salmos,
coleção de 150 poemas; o Livro da Sabedoria, literatura
sapiencial; o Livro dos Provérbios e tantos outros
compêndios em prosa ou verso que indicam caminhos
seguros para o nosso viver humano. A Tradição Cristã,
por exemplo, nos legou tesouros como “As confissões
de Santo Agostinho”, bispo de Hipona.

- 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?

Como
eterno
aprendiz
e
feliz
pesquisador, procurei transcrever, para nossa melhor
retenção mental, neste mês, inúmeros pensamentos,
citando seus respectivos autores.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE AGOSTO/2016

Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 04 Dia 05 Dia 06 Dia 07 Dia 11 Dia 13 -

Reflitamos: “Senhor, que eu tenha peso e
medida para tudo, menos no amor” (Balaguer). “Viver é
agir, amar e servir” (Mermoz). “O tesouro da pureza vem
da abundância do amor” (Tagore).“Mantenha o amor
permanentemente na sua mente e no seu coração e
você será eternamente feliz. Semeie amor e com
certeza colherá amor. Os problemas não nasceram com
você; então pode jogá-los fora, pois não são parte de
sua essência.
“O seu filho vai colher amanhã o que você
plantar hoje no seu coração” (Lauro Trevisan).
“Maravilhosa é a natureza, plena de amor para com as
criaturas” (Xenofonte). “Confie em Deus como uma
criança confia nos seus pais” (Stangnelli). “A fé adquirese, aprende-se, conquista-se tal qual o saber, tal qual a
força física” (Marechal Foch). “Não vos preocupeis com
o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus
pertence” (Mateus). “Tenha fé, tenha esperança que
você triunfará. Procurei a felicidade por este mundo sem
fim sem saber que estava dentro de mim” (Dinamor).

Ivanildo Luis da Silva
Marco Afonso de Couto Soares
Maria das Dores Vilela de Melo Silva
Silvia Maria da Gama Guerra Curado.
Ana Cristina da Costa Machado
Frederico José Soares Maestre Y Ramos
Aurélio Gonçalves dos Santos
Maria Angela de Moraes Andrade
Cassiano Rodrigues dos Santos

“Seja qual for o seu problema, não desista de
lutar com fé e confiança em Deus e não tema que você
triunfará” (Dinamor). “Ler o Evangelho com espírito de
humildade é beber em sua fonte a força onipotente de
Deus” (Dom Duarte Leopoldo). “A felicidade se faz, não

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”
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se acha” (Hardy). “O melhor meio de conservar a
felicidade
é
partilhá-la” (Byron). “Quem
é
verdadeiramente bondoso jamais poderá ser
infeliz” (Confúcio). “Ser feliz é ver as coisas com os
olhos de Deus. A Doutrina Social da Igreja Católica
Apostólica nos ensina que a solidariedade, o amor
universal e a opção preferencial pelos pobres são
princípios básicos” (Anônimo).

a vontade divina. O ser humano entusiasmado é sempre
jovem” (Anônimo). “Uma vida ociosa é uma morte
antecipada. A natureza está sempre em ação e maldiz a
nossa negligência” (Goethe). “A constante atividade é
que constituía fonte do prazer humano”
(Masaharu Taniguchi). “O ser humano ocioso é como a
água estagnada, corrompe-se” (Latena). “A preguiça
anda tão devagar que a miséria a alcança facilmente”
(Benjamim Franklin).“A natureza está pronta a ajudar,
desde
que
façamos
a
nossa
parte”
(Max Freedom Long). “O homem é o que ele come e o
que ele pensa” (Chiang Sing).

“Senhor, nos daí a coragem para testemunhar
a tua Palavra. Dai-nos a ousadia de tomar decisões
corajosas, sem medo de críticas. Livrai-nos Senhor do
egoísmo, da acomodação, do isolamento e das novelas
nojentas. Fortalecei nosso amor e humildade”
(Anônimo). “Viva cada minuto da sua vida como se
fosse o último, mas procure vivê-lo como se não tivesse
fim. Lembre-se que cada minuto que passa não voltará
jamais. Faça de sua estrada um caminho de amor, paz,
saúde, alegria e serviço, confiando sempre no poder de
Deus” (Anônimo).

“Não seja um cesto de lixo que aceita tudo sem
distinção, sem discriminação. Não aceite novelas e
programas estilo bandeira dois. Mude de canal. Mude
de vida. Valorize-se” (Anônimo).
“Procure ampliar seus planos e suas
aspirações. A fé, a esperança, a confiança e a sensação
de progresso nos libertam das angústias e nos
preparam
para
bens
vindouros”
(Thomas Stefanidi).“Quanto melhor é o ser humano,
menos maldade vê nos outros” (Cícero). “O perdão traz
paz ao espírito, alegria e felicidade.

“Assim como o peixe não pode viver separado
da água, o ser humano não pode viver separado de
Jesus Cristo, nosso Deus” (Anônimo). “Nossa vitalidade
e eficácia apostólica dependem fundamentalmente da fé
e da Eucaristia, mistério da redenção de Deus. O cristão
possui um segredo que dignifica sua obra. Ele se
enxerta em Cristo. E, unido a Deus, confraterniza com
seus irmãos e irmãs na mesa da solidariedade” (Roque
Schneider).

“Seja misericordioso sem medidas. A humildade
desarma os corações” (Frei Anselme Fracasso, OFM).
“Sede benignos uns para com os outros,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como
também Deus vos perdoou por Cristo” (Efésios, 431). “Compreender as dificuldades dos outros é
perdoar” (Toistoi). “É perdoando que somos perdoados”
(São Francisco de Assis).“Não basta perdoar as
ofensas, é necessário esquecê-las” (Steal). “Que nos
façam mal ou nos roubem não é nada, a não ser que
continuemos a nos lembrar do que aconteceu”
(Confúcio).

“A sociedade fundamentada na verdade, no
amor e na liberdade, seguidora dos ensinamentos
cristãos, é a verdadeira Civilização do Amor” (Papa
João XXIII). “FELICIDADE. Fale menos. Escute mais.
Leia bons livros. Imite as boas ações. Cultive o
otimismo. Ilumine a escuridão. Deseje o bem a todos.
Alegre-se com o êxito dos outros. Dê o melhor de si.
Evite os excessos” (Vicente de Carvalho).

“A perseverança tudo vence e pode mais que a
força” (Plutarco). “À constância se deve toda glória”
(Camões). “Em tudo persistamos com tenacidade. Não
se impaciente nem se desespere pelo fato de as coisas
não se realizarem tão depressa quanto desejava.
Persistência, e
o
objetivo
será
alcançado”
(Quadros). “Só pode ser feliz um Estado edificado sobre
a honestidade e o trabalho” (Aristóteles). “Constituição
Brasileira, Artigo único: TODO BRASILEIRO FICA
OBRIGADO A TER VERGONHA” (Capistrano de
Abreu). “O regime democrático exige apenas
honestidade e trabalho” (Jânio Quadros).

“SENHOR, deste-me tanto. Dá-me uma coisa a
mais: um coração agradecido” (George Herbert).“O
ingrato se queixa tanto da chuva como do sol”
(Anônimo). “Quem a si próprio se elogia não merece
crédito” (provérbio chinês). “Para subir à montanha da
santidade, precisamos começar a descer ao vale da
humildade” (Mesquita Pimentel). “O mais infeliz dos
homens é aquele que assim se julga” (Fenelon).
“A dificuldade é do tamanho que a imaginamos.
A ciência da natureza ensina aos humanos os mistérios
de Deus. Paciência, obediência e conformação com
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Na minha condição de pecador venial, com 88
primaveras, outonos, verões e invernos vividos sob a
graça de Deus e com a experiência jurídica, desde
1970, no Direito de Família e de Sucessões, ouso
afirmar neste espaço final que nessa nossa geração, de
imensa explosão demográfica há uma superficialidade
gritante e pouca transcendência. Alimentam a
secularidade como meta. Demonstram total ausência de
espiritualidade. A crise de valores permeia toda a
sociedade. A hipocrisia é um dos venenos humanos.

CAMINHANDO COM O SEI

Nos lares, o isolamento individual substituiu o
diálogo entre familiares. Os meios de comunicação,
principalmente o Whatsapp, são preferenciais e
causadores do mutismo doméstico.
Cada qual no seu aposento frente à televisão ou
mexendo no aparelho celular (SIC). Tudo é relativo, é
filosofia. É teologia de gênero.

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

COMO O DOENTE DEVE ORAR?

Não há coerência nem transparência nos atos diários. É
modismo, para muitos, falar de textos bíblicos ou de
catequese dominical (instrução oral aos leigos).

“Meu filho, se estiveres doente não te descuides
de ti, mas ora ao Senhor que te curará” (Eclesiástico
38,9).

Estamos destruindo este mundo maravilhoso
Deus
nos
deu!

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.

que

SENHOR, TENDE
PECADORES!

PIEDADE

DE

NÓS

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.

SÓ O AMOR CONSTRÓI
PENSAMENTOS DE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

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.

Pensamentos Franciscanos que incitam a reflexão
a interiorização espiritual.
“Aquele que prefere sofrer perseguições a querer ficar
separado dos seus, permanece verdadeiramente na
perfeita obediência, porque dá a sua vida pelos seus
irmãos”.

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!

“O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém.
Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm
três grandes privilégios: onipotência sem poder;
embriaguez, sem vinho; e vida sem morte.”
“Onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem
ignorância.”
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Santo Amaro – Recife – PE
Fone: 3222.2141.

Cumpre-se desta forma a promessa de Jesus:
“Bem-aventurados os que choram porque serão
consolados” (Sermão da Montanha).

MISSAS EM NOSSA IGREJA

Para Deus nada é impossível quando o homem
põe nele toda a sua confiança.
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.

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

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

IRMÃOS ENFERMOS

PAZ E BEM

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