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O mês de junho proporciona a oportunidade para
comemorarmos algumas datas festivas que, no
Nordeste do Brasil, exercem influência notória nos
hábitos e costumes do seu povo. A celebração delas
deve ser incentivada para aprofundarmos a convicção
de que a educação religiosa também pode ser
instrumento valioso e necessário para combater o
vandalismo das gangues, comandadas por jovens, que
infernizam o sul do Recife, notadamente a praia da Boa
Viagem. Mas, para bem celebrá-las deveremos estar
convencidos de que o ensino da religião não é
suficiente, por si só, para alcançar esse objetivo. Ao
contrário do que alguns pensam e dizem, nem todas as
religiões são caminhos equivalentes para a satisfação
das mais profundas aspirações humanas.

DEFINIDORES
ELZA LINS DA MOTA
HÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS
EVARISTO PAZOS BUEZAS
MARIA CÉLIA DIAS CORREIA DE ARAÚJO
MARIA VAUDENICE GUERRA DE QUEIROZ
ALCIDES JOSÉ DA SILVA
MARIA LEDA DO REGO SILVA
FILONIZE DE SOUZA
FERNANDO RIBEIRO
JUDITEVITOR DE CASTRO MELO
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

Cada religião tem as suas singularidades.
Assim, os cristãos não são os únicos a crerem em um
Deus Único. Judeus e mulçumanos são monoteístas e
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também o crêem. Contudo, o nosso Deus sendo único
é, ao mesmo tempo, trino, ou seja, comunidade de vida
e de amor. Daí a Santíssima Trindade. Ela revela o
modo de agir do nosso Deus e, este ano, foi
comemorada no dia 30 de maio. É um mistério da nossa
fé. Como mistério tem desafiado a inteligência de muitos
pensadores, mas não é enigma que, decifrado perde o
valor. Nele satisfazemos a necessidade de buscar as
virtudes necessárias à própria condição humana. Mas, o
nosso coração necessita muito mais. Ele pede e precisa
do encontro com um Deus que venha a nós, homens e
mulheres, procure as suas criaturas e escute os nossos
problemas. Parafraseando Santo Agostinho, cumpre
buscar a verdadeira beleza, a bela verdade, o bem
formoso e verdadeiro. Necessitamos ir a um Deus
verdadeiro que venha, procure as suas criaturas e
possa nos salvar com o seu amor e a sua misericórdia.
Assim, a vida só tem sentido se existe mais além da
segurança frágil encontrada no mundo moderno. Como
afirma o padre Fernando Pascual, esse é um dos
núcleos mais profundos da autêntica experiência
religiosa de todos os tempos (El Fenomeno Religioso.
Catholic net. 29.05.2010 – 46494).

feito a aposta. Pregou aos peixes no litoral do Adriático.
O amor pelos pobres o movia a privar-se do necessário
para socorrê-los. Por todas essas razões, foi chamado
amigo dos pobres, a sua imagem é associada à idéia de
paz e harmonia e venerado pelos cristãos que recorrem
ao seu exemplo. Há oito séculos ele indicou caminhos
para uma nova humanidade em que o ódio não tem
lugar, a rivalidade deve ser substituída pela
solidariedade do amor e a tristeza cederem lugar à
alegria. São João Batista foi o precursor do próprio
Jesus, o batizou nas águas do Rio Jordão e, através da
suas ações, ajudou a conhecer melhor o mestre e a
divulgar a ação salvífica. O povo descobriu que ele, ao
preparar os caminhos do Senhor, se ocultou na figura
do carneirinho que acompanha a sua imagem. Preside
os folguedos juninos com música alegre, convidativa
para danças e comidas típicas, fogueiras acesas nos
corações oprimidos e das moças que buscam um
casamento.
A terceira festa junina que marca a nossa
catolicidade é a solenidade dos apóstolos São Pedro e
São Paulo a ser celebrada no dia 29 deste mês de
junho. A figura singular de Pedro quer recordar que ele
foi constituído pelo próprio Jesus como chefe dos
apóstolos sem nada haver pedido ao mestre. Mas, ao
responderem a uma indagação sobre o que pensavam
do Filho do Homem, Simão foi o primeiro a dizer que ele
é o Filho do Deus Vivo. Ao exprimir espontaneamente a
sua fé naquele a quem seguiam certamente Jesus
considerou que o referido Pedro estava apto a
prosseguir do desempenho da missão que recebera do
Pai. Assim, aquela resposta não poderia provir da
carne, nem do sangue. Certamente, de uma revelação
divina. Nesse instante, Jesus sentiu que era chegada a
hora de conferir a Simão a autoridade para conduzir o
rebanho e receber o encargo de apascentar as suas
ovelhas e cordeiros quando viessem as dificuldades.

Nesta crônica, celebramos três datas
significativas: no dia 13, a festa de Santo Antônio, no dia
24, a natividade de São João Batista e no dia 29, a
solenidade do apóstolo São Pedro.. Na primeira,
festejamos um frade franciscano conhecido
popularmente como “santo casamenteiro” que é
ecumênico, pacificador e protetor de muitas cidades
brasileiras, entre elas o Recife. É o santo das colheitas.
Na segunda, lembramos o precursor do próprio Cristo e
que o batizou nas águas do rio Jordão. Ali também tive
a graça de ter renovado o meu batismo pelo Padre
Adilson Simões, quando peregrinava por Israel, com um
grupo, para conhecer e orar na terra de Jesus. E na
terceira, o apóstolo Pedro, o primeiro Papa. É o santo
das chuvas, que aplaca as secas. São os s santos
populares que nos ajudam a fazer da fé caminho para a
justiça, a meta a ser alcançada no relacionamento
humano...

Em um mundo cada vez mais globalizado é
preciso aprender muitas coisas sobre a
interdependência dos fenômenos. Como recentemente
anotou a professora Maria Clara Bingemer, da
Universidade Católica do Rio de Janeiro, em artigo
sobre a recessão no Brasil (Amai-vos 03.06.010), um
espirro dado na Ásia pode produzir efeitos em outras
partes, inclusive no Brasil, Assim, as festas juninas nos
apontam dois caminhos para conseguirmos uma
convivência pacífica entre pessoas diferentes, que
também formam nações distintas: o da violência policial
e o da justiça. Aquele emprega a força que intimida,
castiga e elimina o mal até torturando os seus agentes.

Santo Antônio era doutor evangélico da Primeira
Ordem Franciscana. O seu nome significa “aquele que
possui bens celestes e menospreza os terrenos”. Foi
grande pregador e chamado pelo Papa Gregório IX a
“Arca da Aliança”. Nasceu em Lisboa (1191) e faleceu
em Arcella, na Itália (1231). Realizou o milagre da mula
que jejuou dois dias, no terceiro desdenhou da aveia
fresca que lhe era oferecida e ajoelhou-se a perante a
hóstia consagrada. Assim, converteu o judeu que havia
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O segundo, a educação, exige normas para a conduta,
aprendizagem continuada e comprovada de valores, em
vários níveis. Mas, forma o caráter do educando, seja
homem ou mulher. Dificulta o ingresso de meninos e
jovens na força do trabalho. Requer tempo que,
certamente, não será perdido...

Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 27

-

Dia 28 -

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

Dia 29
Dia 30
Dia 31
Dia 31

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

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE JULHO
Dia 01
Dia 02
Dia 03
Dia 03
Dia 04
Dia 05

-

Maria.
Bem-aventurado Pedro de Mogliano.
Bem-aventurado Arcângelo de Calafatimi.
Bem-aventurado Matia de Nazarei.
Bem-aventurada Maria Madalena
Martunengo.
Bem-aventurada Alfonsa da Imaculada
Conceição.
Bem-aventurado Novelón de Faenza.
Bem-aventurado Antônio Maria Lucci.
Beato Pedro Soler.
São Tomás Moro.

Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de JULHOde 2016 a
irmã mesária: MARIA IZABEL BEZERRA, OFS.

-

São Teodorico Endem.
São Jerônimo de Werten..
Beato Carmelo Volta.
Beata Maria Ana Mogas Fontcuberta.
Santa Isabel, Rainha de Portugal.
Santos Antonio Fantoseati, José Maria
Gambaro e Cesidio Giacomantonio de
Fossa.
Dia 06 - São Tomás Sem-Ki-Kuo, Somón Tchen,
Pedro Ungan-pan, Matias Fan-te, Pedro
Tchiang, Francisco Tchiang, Pedro
Wang, Jaime Tchao-Tchuen-Sin e Jaime
Yen-Ku-Tun.
Dia 07 - Beato Manuel Ruiz.
Dia 08 - Santos Gregório Grassi, Francisco FoGolla, Elias Facchini, Teodorico Balat,
Andrés Bauer.
Dia 09 - São Nicolau Pick.
Dia 10 - Santa Verônica Guiliani.
Dia 11 - São João Wall.
Dia 12 - São João Jones.
Dia 13 - Beata Angelina de Marciano.
Dia 14 - São Francisco Solano.
Dia 15 - São Boaventura de Bagmoregio.
Dia 16 - Memória do Pai São Francisco de Assis.
Dia 17 - Santa Maria Madalena Postel.
Dia 18 - Bem-aventurado Simão de Lipnica.
Dia 19 - Bem-aventurado Nicanor Ascanio.
Dia 20 - Bem-aventurado Nicolau Maria Alberga
Torres.
Dia 21 - São Lourenço de Brindise.
Dia 22 - Santa Cunegundes, Rainha da Polônia.
Dia 23 - Santa Brigida da Suécia.
Dia 24 - Bem-aventurado Luisa de Sabóia.
Dia 24 - Bem-aventurado Modestino de Jesus e

BEATO GUIDO DE CORTONA

Guido de Cortona, também chamado Guido
Pagnottelli ou Gui Vagnottelli (Cortona, 1187-1247)
foi um padre italiano e frade franciscano.
Guido nasceu em uma família rica e teve uma
juventude problemática, mas devido ao ouvir a
pregação de um franciscano, mudou sua vida. Em
1211, ele hospedou em sua casa Francisco de Assis,
a quem confidenciou que queria ser um discípulo.
Quando perguntado o que ele tinha que fazer,
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Francisco disse-lhe para doar sua riqueza para a os
pobres, e ficaria livre. Assim Guido o fez. No dia
seguinte, ele recebeu o hábito da Ordem dos Frades
Menores e fundou o convento de Santa Maria de
Cortona. Ele foi ordenado sacerdote, recebendo do
mesmo Francisco, permissão para pregar.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Ele dedicou sua vida à pregação, oração e
caridade, adquirindo uma reputação de santidade,
especialmente em sua cidade natal.Milagres foram
atribuídos a ele, como ter transformado água em
vinho, ter multiplicado sacos de farinha, curado um
paralítico e ressuscitado uma menina que havia
caído em um poço. De acordo com outra lenda,
antes de sua morte, Francisco de Assis, que havia
morrido há vinte anos, lhe apareceu para anunciar
quando ele iria morrer.

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.

Quando ele morreu, foi enterrado em Santa
Maria de Cortona, em um túmulo de mármore.A
cabeça, no entanto, foi separada e mantida no poço
da igreja, até que em 1945 ela voltou a se reunir ao
corpo e foi colocada no altar da Catedral de Cortona.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Ele foi beatificado pelo Papa Gregório XIII em
1583. Sua festa litúrgica é 11 de junho.
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 pobreza é uma das características fundamentais do
franciscanismo?

- no entanto o sentido de pobreza para os religiosos
(frades e freiras) não é o mesmo que para os
seculares?

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma freqüênciano mês de MAIO/2016de 573
visitantes entre turistas e estudantes.

- para os religiosos a pobreza equivale ao total
desprendimento, seguindo São Francisco que dizia
querer ser o mais pobre dos homens?

MENSAGEM:
“São Francisco dizia: “O trabalho, embora
humilde e simples, confere honra e respeito e
sempre será um mérito ante Nosso Senhor”

- enquanto para os seculares o artigo 11 da Regra
prescreve que devem procurar no desapego um justo
relacionamento com os bens temporais, simplificando
4

suas próprias exigências materiais, conscientes de que
segundo o Evangelho, são administradores dos bens
recebidos em favor dos filhos de Deus?

Neste mês de junho de 2016, tentarei situar
Francisco de Assis neste século XXI, de vida agitada,
com tantos deuses, tecnologia avançada, tanta
violência, tanta corrupção, verdadeira Torre de Babel. A
mídia aberta, vendendo o medo e com alto índice de
audiência, em face da indiferença religiosa. O nosso
operoso Papa Francisco declarou recentemente: “O
ambiente de comunicação pode ajudar-nos a crescer
ou, pelo contrário, desorientar-nos”.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE JULHO/2016

Aprendemos, é verdade, que pelos fins do
século XII e começo do XIII a Europa e, de modo
particular, a Itália, onde nasceu Francisco de Assis,
apresentavam situações muito especiais e de certa
forma semelhantes às que vivemos hoje. “Assim como
era no princípio, agora e sempre”.

Dia 01
Dia 02
Dia 02
Dia 02
Dia 04
Dia 05
Dia 07
Dia 14
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 31

O irmão Francisco nasceu em 26 de setembro
de 1182 e faleceu em 3 de outubro de 1226, com
apenas 44 anos de idade. Era filho de Pedro
Bernardone, rico vendedor de tecidos de seda, e Dona
Picca. Aos vinte anos de idade, Francisco serviu ao
exército de Assis. Na batalha contra o burgo de Perúgia,
próximo de Assis, foi preso por um ano. Adoeceu na
prisão e foi resgatado com dinheiro pelo pai.

- Deolinda Maia Duarte.
- Maria de Fátima Martins de Melo Silva.
- Maria do Carmo Gomes do Nascimento.
- Fabiana de Melo Silva Lyra
- Maria José Rocha.
- Rosali Leite Sales
- Elza dos Santos Lins da Mota.
- José Lúcio Sales Lopes de Oliveira.
- Cristênio Gonçalves de Almeida.
- Maria Vaudenice Guerra Queiroz.
- Maria do Carmo Campos Ribeiro
- Rommel Araújo de Souza Leite

Após a guerra e a doença que o abateu
fisicamente, Francisco começou a pensar muito e ter
compaixão pelos pobres que às vezes entravam na loja
de seu pai para pedir esmolas. Despojou-se de tudo:
riqueza, ambição, orgulho. Abandonou os banquetes,
farras e serestas da juventude e passou a procurar a
solidão, a natureza e a oração.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

Na solidão, dialogando com Deus, pedindo
orientação, abraçou o ideal evangélico da humildade, da
pobreza, da castidade. Enfrentou forte reação de sua
família e dos amigos, mas não cedeu.

REFLEXÕES FRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.

FRANCISCO DE ASSIS NO SÉCULO XXI

Um dia viajou a Roma como peregrino e na
Praça de São Pedro se tornou mendigo, trocando as
vestimentas e pondo-se ao lado dos indigentes.Ao
regressar a Assis, resolveu conviver definitivamente
com os pobres, abraçando a Senhora Pobreza, não
esquecendo da cena do encontro com o leproso,
quando o abraçou e o beijou.

Em 2013 escrevi no livro SÓ O AMOR
CONSTRÓI as reflexões: O irmão Francisco em
resumo; o arauto do Grande Rei; Francisco ecológico e
Francisco, o imitador.

Decidido na sua opção, criou a comunidade dos
Penitentes de Assis, na Porciúncula de Santa Maria dos
Anjos, em Assis. Viajou a Roma, como mendigo, para
rezar no túmulo dos Apóstolos Pedro e Paulo e para

E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e 3441.0872
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pedir a autorização do Papa Honório III para a
continuação da comunidade dos Penitentes de Assis.

Demonstram uma baixíssima autoestima e desprezo
pelo próximo, pelos ocupantes do seu e de outros
veículos e pelos pedestres.

Tudo isso, certamente, com a ajuda do cardeal
Hugolino, amigo de Francisco, que o encontrou na
Praça de São Pedro entre os mendigos.Obtida a
autorização papal, a comunidade adquiriu personalidade
canônica definida.Foi elaborado, então, o Memorial de
Profissão dos Irmãos e Irmãs da Providência. Daí por
diante, a espiritualidade franciscana teve marcante
penetração social, transformadora das atitudes de ricos
e pobres dentro da secularidade europeia.

Faz alguns anos, escrevi: “MUDANÇAS
PESSOAIS – Nós sofremos mudanças físicas desde o
nascimento, tanto nos órgãos como exteriormente, no
aspecto físico. Devemos, portanto, agir para as
mudanças no espírito, na mente, na consciência, no
caráter”.
O método válido é injetar muito amor na mente
e no coração. Muito amor ao nosso Deus e ao nosso
próximo, sem discriminação. Injetar em nós muita
oração e fé na Palavra de Deus.Quando mudarmos
nossos hábitos afetivos e efetivos diários, mudaremos o
mundo.

A Segunda Ordem acolheu jovens da nobreza,
inclusive rainhas foram atraídas pelo modo simples e
humilde de viver dos Penitentes de Assis. Temos hoje,
neste século XXI, os frutos sazonados da espetacular
obra cristã de Francisco de Assis, alimentando o Povo
de Deus do mundo inteiro. Os monges conventuais, a
Ordem Franciscana Secular, as Clarissas, mulheres
consagradas, a Jufra etc. Todos oram e laboram em
favor dos valores cristãos, ensinados por Jesus Cristo.
Agem como fermento na massa, nas famílias e na
sociedade como um todo, disseminando o amor, a
misericórdia, a justiça e a fraternidade.

Transformaremos a atual Torre de Babel em
verdadeiro PENTECOSTES, onde todos se entendem,
se amam, pois o Espírito Santo se faz presente.
Sejam da Mesopotâmia, da Judeia e da
Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frigia e da Panfília,
do Egito ou da Líbia próxima de Cirene e ainda os
romanos (Atos, 2-1).

Sabemos que os lugares sagrados de
Jerusalém são guardados e conservados pelos
Franciscanos.Hoje, neste século XXI, temos a
intolerância e a autossuficiência. Os pais abdicam de
suas responsabilidades de educar os filhos; a sociedade
sofre pressionada pelo alto índice de corrupção visando
ao dinheiro e ao poder. O mal moral, raiz do pecado,
aumenta no coração humano.

Como missionários de Jesus, vamos orar, pois
a oração é a raiz da ação. Uma árvore boa dá bons
frutos. PELA FÉ COLHEREMOS OS FRUTOS.
Aprendemos que a FÉ, a ESPERANÇA e a CARIDADE
são virtudes teologais, dons de Deus. Somemos com a
prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que
são as virtudes cardeais ou morais. Com tais
predicados, estamos, apesar das nossas fraquezas,
com a couraça do cristão para vencer o mundo.
“Coragem, EU venci o mundo”, disse Jesus.

Acontece que Deus é amor e justiça. Tudo
vence. Portanto, tenhamos fé e esperança que os
ensinamentos de Jesus Cristo e de Francisco de Assis
continuam sendo o sal de nossas vidas.

Francisco de Assis, o homem das BemAventuranças, apesar das aflições vividas nos deixou as
atitudes imitadoras de Nosso Senhor Jesus Cristo até
nas chagas.A vida do irmão Francisco, neste século
XXI, continua questionando todos nós. Devemos,
portanto, utilizar a autocrítica se quisermos colher os
frutos da santidade. A árvore se conhece pelos
frutos.Embora, neste século XXI, sejamos bilhões de
seres humanos habitantes da face da Terra, nossa casa
comum, acredito que FRANCISCO DE ASSIS
conseguiria transformar as nossas atitudes pagãs.

O Padre Adriano, da Comunidade Canção
Nova, declarou: “O medo mata nossos sonhos. A mídia
comercial vende o medo e é muito querida, a ponto de
atingir os maiores índices de audiência”.
Neste século XXI de tantos endeusamentos e
autossuficiência, vê-se o cisco no olho do próximo e não
se sente a trave que cega.O que fazemos nós diante da
irresponsabilidade de condutores de veículos
automotores que desobedecem às leis? Ultrapassam a
velocidade das rodovias, atendem celulares dirigindo e
ingerem álcool e depois assumem o volante.

Ele, que era homem de FÉ, ESPERANÇA e
CARIDADE, dons de Deus, nos ensinaria a prática das
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virtudes cardeais: Prudência, Justiça, Fortaleza e
Temperança. Com a prática diária dessas virtudes
morais, a convivência humana fraterna daria um enorme
salto de qualidade.

grito, exclamou: "Bendita és tu, Maria, entre as
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!". Na
despedida, as primas combinaram que o nascimento de
João seria anunciado com uma fogueira, para que Maria
pudesse vir em auxílio de Isabel.

Francisco se despojou de tudo, riqueza, orgias
juvenis, serestas, ambição e orgulho. Passou a procurar
a solidão, a oração e abraçou o ideal evangélico.

Ainda jovem, João perdeu seu pai e passou a
cuidar de sua mãe. Quando Isabel morreu, ele doou os
seus pertences e foi pregar no deserto, usando roupas
de peles de animais, alimentando-se de gafanhotos e
fazendo discursos públicos com palavras firmes,
incentivando a conversão e o batismo.Anunciava a
vinda do Messias esclarecendo com humildade: "Eu não
sou o Cristo" (Jo 3,28) e "Não sou digno de desatar a
correia de sua sandália" (Jo 1,27).

SÓ O AMOR CONSTRÓI
PENSAMENTOS DE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Pensamentos Franciscanos que incitam a reflexão
a interiorização espiritual.

São João Batista, de altas virtudes e rigorosas
penitências, anunciou o advento do Cristo e ao
denunciar os vícios e injustiças deixou Deus conduzí-lo
ao cumprimento da profecia do Anjo a seu
respeito: “Pois ele será grande perante o Senhor; não
beberá nem vinho, nem bebida fermentada, e será
repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. Ele
reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu
Deus: e ele mesmo caminhará à sua frente…” ( Lc 1,
15)
O apelido de Batista veio do costume de batizar
com água no rio Jordão. Ele batizou o próprio Jesus e o
apresentou ao povo com dizendo: "Eis o Cordeiro de
Deus que tira os pecados do mundo" (Jo 1, 29). Sobre
João Batista Jesus declarou: "Jamais surgiu entre os
nascidos de mulher alguém maior do que João Batista".

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

SÃO JOÃO BATISTA

João Batista repreendeu o rei Herodes Antipas
por haver tomado por esposa Herodíades, mulher
separada de seu meio-irmão, o que lhe custou a prisão
e a morte por decapitação, por intervenção da própria
Herodíades. Esta, sabendo que o rei satisfaria um
pedido de sua filha Salomé, que dançaria para a corte,
fez a filha pedir-lhe a cabeça de João Batista.
Desta forma, através do martírio, o Santo
Precursor deu sua vida e recebeu em recompensa a
Vida Eterna reservada àqueles que vivem com amor e
fidelidade os mandamentos de Deus.O martírio de João
é celebrado em 29 de agosto. Nas imagens ele aparece
como um menino segurando um cordeiro (anunciando a
vinda de Jesus), ou como um jovem pregando no
deserto ou ainda batizando Jesus. Nas festas juninas é
costume fazer uma fogueira, lembrando aquela feita por
seus pais para comunicar o seu nascimento.

Considerado como aquele que preparou o
caminho para o Messias, João foi um filho muito
desejado por Isabel e Zacarias, ambos já com idade
avançada. Segundo a tradição, o anjo Gabriel foi quem
deu a notícia a Zacarias dizendo que Isabel haveria de
dar à luz um menino, o qual deveria receber o nome de
João, que significa "Deus é propício".Isabel era prima de
Maria, que viria ser a mãe de Jesus. Conta-se que,
durante uma visita da prima, ao ouvir a saudação de
Maria, Isabel sentiu o filho mexer-se no seu ventre, bem
como ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande
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BAIRRO DA ENCRUZILHADA

CAMINHANDO COM O SEI

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.

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

BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO

– ORAÇÃO DAQUELES QUE CUIDAM DOS
DOENTES.

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.

Jesus, vós vos deixastes comover por todas as dores
humanas, por todas as enfermidades, por todas as
doenças. Jamais passastes ao lado de um infeliz
sem desejar consolá-lo e libertá-lo de seu mal.
Senhor, fonte de caridade, fazei que nossa
dedicação aos doentes não resulte simplesmente de
uma simpatia humana, mas de uma autêntica
caridade cristã.

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

Colocai em nosso coração vosso próprio amor, a fim
de que amemos o próximo como vós nos amastes.
Que a força divina de vossa caridade nos eleve
acima de nossas emoções, de nossas preferências,
de nossas repugnâncias, que nos ligue aos doentes
com mais constância e generosidade. Que ela nos
faça capazes de amar e de cuidar alegremente, por
amor de vós, daqueles que nos desagradam. Que
ela nos ajude a dominar nossa impaciência, a não
colocar limites ao nosso espírito de serviço. Por
vossa caridade, fazei que amemos do mais profundo
do nosso coração, e que os doentes possam sentir
em nosso amor a grandeza e a beleza do vosso
amor. Amém! (Do Manual do Devoto de Nossa
Senhora Aparecida, pag. 184 – Colaboração do
Coordenador do SEI – Irmão José Cassiano do
Nascimento, OFS.)

MISSAS EM NOSSA IGREJA

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:
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