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Inspirado por Jesus Cristo, São Francisco de
Assis fundou três ordens religiosas chamadas
franciscanas. Os membros das duas primeiras se
tornaram frades e feiras e vivem em conventos ou
mosteiros. Para compor a terceira, a que pertencemos,
chamou pessoas que continuam como leigos e vivem
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em suas casas, com a família consanguínea. Em todas
elas, o Pai Nosso, que nos foi ensinado por Jesus
Cristo, é considerado como a mais perfeita oração. Por
que, perguntamos?

DIA DE FINADOS
No dia 02 de novembro último, Dia de Finados,
nossa Fraternidade celebrou às 8 horas em nossa
Igreja Principal, Missa em sufrágio das almas dos
nossos irmãos franciscanos falecidos.

Após invocar o Pai Nosso que está no Céu
seguem-se os pedidos na ordem em que devem ser
feitos, consoante já observara S. Tomaz de Aquino. O
primeiro: “Venha a nós o vosso reino”. O segundo: “Seja
feita a vossa vontade assim na terra como no céu”. O
terceiro: “O pão nosso de cada dia nos dai hoje”.

Logo após foi realizado nos jazigos dos irmãos:
orações, bênção e incenso, com uma boa
participação dos nossos irmãos e fiéis em geral.

Enquanto imploramos o perdão dos nossos
pecados, assim como perdoamos as pessoas que nos
têm ofendido, o quarto pede para que não nos deixeis
cair em tentação e o quinto para nos livrar de todos os
males presentes, passados e futuros do quais somos
atores ou instigadores.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Dezembro de 2015
o irmão mesário: EVARISTO PAZOS BUEZAS, OFS.

Assim, a pessoa que conforma a sua vida aos
princípios contidos no Pai Nosso pode dizer que é um
cristão perfeito. Não passemos um dia sem recitá-lo e
peçamos ao sacerdote que o recite na hora da nossa
morte e, junto ao sepulcro, ao ser depositado o nosso
corpo.

SÃO JOSÉ DE COPERTINO

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE DEZEMBRO
Dia 01 - Beato Antonio Bonadini.
Dia 02 - Beato Carlos de Blois.
Dia 02 - Bem-Aventurado Rafael Chylinski, Presbibitero da Ordem Primeira.
Dia 03 - Beata Maria Encarnação.
Dia 04 - Beato Pedro de Sena.
Dia 05 - Beatos Tomáz Bullaker, Henrique Heath,
Arturo Bell, Juan Woodcock, Carlos
Meean.
Dia 06 - Venerável Ana Maria Fiorelli Lapini.
Dia 07 - Santa Maria Josefa Roselo.
Dia 08 - A Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria.
Dia 09 - Beata Maria Ângela Astorch.
Dia 10 - Beato Engelberto Kolland.
Dia 11 - Beato Hugolino Magalotti.
Dia 12 - Beato Antonio Xavier.
Dia 13 - Beato Conrado de Ofida.
Dia 14 - Beato Bartolomeu de São Giminiano.
Dia 15 - Beata Maria Francisca Schervier.
Dia 16 - Beato Honorato da Biala.
Dia 17 - Beato João de Montecorvino.
Dia 25 - Nascimento de Jesus.

É o padroeiro dos estudantes em dificuldades e
era frade franciscano conventual. Nasceu em um
estábulo na pequena Copertino, Diocese de Nardo, em
Nápoles, na Itália, no dia 17 de junho de 1603 e morreu
aos 60 anos, em 1663. Seu pai era humilde carpinteiro.
Aos 17 anos, manifestou o desejo de ser frade,
mas era limitado e não conseguia corresponder aos
ofícios que lhe eram oferecidos. Por isso, se auto definiu
como irmão burro. Nos exames foi sorteada questão
que ele sabia: comentar um trecho do Evangelho.
Desde aquele momento começaram a aparecer na sua
vida sinais da predileção divina e fenômenos que
atestaram a sua santidade interior.
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Frequentemente era encontrado em êxtase,
suspenso da terra alguns palmos, diante da imagem de
Nossa Senhora. Quase sem nenhum estudo teológico,
tinha o dom da ciência infusa e era consultado por
teólogos sobre questões delicadas de doutrina e
exegese e dava respostas claras e sábias.

Algum tempo depois caiu vítima de grave
enfermidade e foi preciso que o bispo de Modena
exigisse a interrupção do jejum.
Assim, dedicou toda sua vida na construção do
Reino de Deus e exerceu forte influência nas decisões
políticas tomada pelo marido, interferindo na elaboração
de leis mais justas para o povo.

Havido como o frade mais ignorante de toda a
Ordem Franciscana, foi convocado para ir a Roma.
Recebido pelo Papa Urbano VIII, caiu em êxtase diante
do Papa. A fama dos seus prodígios fez afluir a ele
gente de toda parte e seus superiores faziam-no mudar
de convento. Ele aceitava tudo com simplicidade e só
lamentava não poder rever a imagem de Nossa
Senhora do se convento de Grotella, cuja pensamento o
levava ao êxtase.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA
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).

Finalmente, foi designado para o convento de
Assis, mas desta vez foi o Papa em pessoa que
desaconselhou este destino. Em Assis – comentou – um
São Francisco é mais que suficiente. Assim, S. Jose de
Copertino tinha tido sérios problemas para superar os
exames e é invocado pelos estudantes no momento de
enfrentaras provas e exames escolares.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

Nasceu em 1174 em Andechs, na Baviera e
faleceu em 15 de outubro 1243, com 69 anos. Entrou
para o mosteiro após a morte do marido e dedicou-se a
ajudar os carentes. Com o seu próprio dinheiro
construiu hospitais, escolas, igrejas e conventos.
Popularmente é conhecida como protetora dos pobres e
endividados.

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

Permaneceu no convento quase sete anos.
Adotou o estilo beneditino com orações frequentes
durante o dia, meditação, leitura diária da Sagrada
Escritura durante as refeições e, sobretudo, liturgia
solene.
É considerada a Padroeira dos Pobres e
endividados e protetora das famílias. Pedia aos seus
devotos mais amor a Jesus na Eucaristia e auxílio aos
necessitados.
A Bíblia era, para ela, fonte de inspiração e ação.
Assim, alcançou excelente formação humana, cultural e
religiosa. “Sua biografia oficial apresenta o
aproveitamento com a expressão latina “bene literata”“,
o quer dizer que tinha ótimo conhecimento cultural.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

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.

No tempo do advento e da quaresma se
alimentava só para não cair sem sentido, mas o esposo
não aceitava aquela austeridade.
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e brancas, embora não fosse época de flores. Dizendolhe que prosseguisse seu caminho, apanhou uma das
rosas, que guardou pelo resto de sua vida.

SANTA ISABEL DA HUNGRIA

Em outra situação, avisado pela mãe de que a
esposa havia acolhido um leproso sobre o próprio leito,
Ludwig correu para lá, mas os olhos de sua alma se
abriram e ele contemplou uma imagem de Cristo
Crucificado. Ludwig apaoiava e auxiliava a amada
esposa em suas grandes obras de caridade. Porém,
tamanha prodigalidade para com os pobres irritava os
seus cunhados, os príncipes Henrique e Conrado da
Turíngia.
Ao partir para as cruzadas acompanhando o
imperador Frederico II, Ludwig faleceu de peste em
Otranto, o que causou enorme dor em Santa Isabel, que
recebera a notícia da morte em outubro, após o
nascimento da terceira filha, Gertrudes. Esta dor,
entretanto, foi ainda acrescida de maiores agruras,
quando seus cunhados, livres do temor que nutriam
pelo irmão mais velho, expulsaram-na do castelo com
seus filhos, em pleno inverno, sem dinheiro e sem
mantimentos e ainda proibindo o povo de agasalhá-la e
a seus filhos.

Filha de André II da Hungria e da rainha
Gertrudes de Andechs-Meran, descendente da família
dos condes de Andechs-Meran.
Do lado materno, era sobrinha de Santa
Edwiges, tia das santas Cunegundes (Kinga) e
Margarida da Hungria e tia-avó de Santa Isabel de
Portugal e do lado paterno prima de Santa Inês de
Praga. Casara-se com o Duque Ludwig da Turíngia,
filho do Landgrave Hermano I e de Sofia da Bavária,
soberano de um dos feudos mais ricos do Sacro Império
Romano-Germânico. O noivado foi realizado no Castelo
de Wartburg, em Eisenach, capital do Ducado da
Turíngia, quando Isabel tinha apenas 4 anos e Luís 11.

Resgatada mais tarde por sua tia Matilda,
Abadessa do Convento Cisterciense de Ktizingen,
Isabel preferiu confiar a seus parentes a educação dos
três filhos - Hermano, Sofia e Gertrudes - e quis tomar o
hábito da Ordem Terceira de São Francisco, junto de
suas duas fiéis damas de companhia Jutta e Isentrude.
Seu confessor, Mestre Algum tempo depois,
entretanto, os cavaleiros que tinham acompanhado o
Duque da Turíngia à cruzada voltaram, trazendo seu
corpo. Corajosamente enfrentaram os Príncipes, irmãos
do duque falecido e exprobaram-lhes a crueldade
praticada contra a viúva de seu próprio irmão e contra
seus sobrinhos. Os príncipes não resistiram às palavras
dos cavaleiros e pediram perdão a Santa Isabel e a
restauraram em seus bens e propriedades.

Os dois príncipes tiveram três filhos e realmente
se apaixonaram e viveram uma grande e intensa
história de amor, num matrimônio exemplar, que atraiu
sobre Isabel os ciúmes de sua sogra, a duquesa Sofia e
demais parentes do esposo. Foi fortemente influenciada
pela espiritualidade franciscana, cuja ordem surgiu
naquela época. Quis viver uma pobreza voluntária total,
no que foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual,
Conrado de Marburgo, que a aconselhou a viver as
virtudes do seu estado.

Mestre Conrado de Marburgo a orientou numa
vida de renúncia (não sem ele mesmo impor-lhe uma
rígida e sufocante disciplina que precisou da
intervenção dos amigos para ser abrandada) e ela usou
parte de sua fortuna para construir um Hospital em
honra a São Francisco de Assis em Marburgo. Nesta
época de sua vida, a santidade de Isabel manifestou-se
de forma extraordinária e seu nome tornou-se famoso
em todas as montanhas da Alemanha. Dizia-se que São

Dela conta-se que certa vez, quando levava
algumas provisões para os pobres nas dobras de seu
manto, encontrou-se com seu marido, que voltava da
caça. Espantado por vê-la curvada ao peso de sua
carga, ele abriu o manto que ela apertava contra o
corpo e nada mais achou do que belas rosas vermelhas
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João Batista vinha lhe trazer pessoalmente a comunhão
e que inúmeras vezes ela foi visitada pelo próprio Jesus
Cristo e pela Virgem Maria, que a consolavam em seus
sofrimentos. Uma de suas amigas depôs no processo
de canonização que surpreendeu várias vezes a santa
elevada no ar a mais de um metro do chão, enquanto
contemplava o Santíssimo Sacramento absorta em
êxtase contemplativo.Perguntada certa vez sobre que
fim queria dar à herança que lhe pertencia disse: "Minha
herança é Jesus Cristo!"

É padroeira da Ordem Franciscana Secular e
sua festa litúrgica é celebrada dia 17 de Novembro. (De:
pt.wikipedia.org/wiki/santa_Isabel_daHungria).

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Henrique ficou como Regente de ducado
durante a menoridade do sobrinho mais velho, o novo
Duque soberano, porém Isabel preferiu viver na pobreza
absoluta, o que muito desejava, retirou-se primeiro para
Eisenach, depois para o Castelo de Pottenstein e,
finalmente para uma modesta residência em Marburgo
onde às suas expensas mandou construir o Hospital de
Marburgo, ingressou na Ordem Terceira Franciscana e
aí, em Marburgo prestou assistência direta aos pobres e
doentes, onde veio a falecer poucos anos depois, em
1231, com apenas 24 anos. Foi sepultada com grandes
honras. Na Alemanha, também seu marido Ludwig e
sua filha Gertrudes são honrados como santos.

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.

VOCÊ SABIA QUE ...
- o sinal distintivo externo de pertença à OFS é o
“TAU”, inscrito num círculo, na forma prescrita pelo
Conselho Nacional?

Dela disse o Cardeal Ratzinger Arcebispo de
Munique, actual Papa Bento XVI: O que fez foi
realmente viver com os pobres. Desempenhava
pessoalmente os serviços mais elementares do cuidado
com os doentes: lavava-os, ajudava-os precisamente
nas suas necessidades mais básicas, vestia-os, tecialhes roupas, compartilhava a sua vida e o seu destino e,
nos últimos anos, teve de sustentar-se apenas com o
trabalho das suas próprias mãos.(…)

- sendo a OFS uma Ordem Secular, não tem
sentido o uso do hábito ou veste à moda dos
religiosos?
- a entrega deste TAU, como distintivo da OFS,
realiza-se no Rito da Profissão?

Deus era real para ela. Aceitou-o como
realidade e por isso lhe dedicava uma parte do seu
tempo, permitia que Ele e sua presença lhe custassem
alguma coisa. E como tinha descoberto realmente a
Deus, e Cristo não era para ela uma figura distante, mas
o Senhor e o Irmão da sua vida, encontrou a partir de
Deus o ser humano, imagem de Deus. Essa é também
a razão por que quis e pôde levar aos homens a justiça
e o amor divinos. Só quem encontra a Deus pode
também ser autenticamente humano. (Da homilia na
igreja de Santa Isabel da Hungria de Munique, em 2 de
dezembro de 1981).

- determina o Decreto assinado pelo Ministro
Nacional Rosalvo Gonçalves da Mata em 1º de
dezembro de 1993: “As fraternidades locais da
Ordem Franciscana Secular do Brasil em
obediência à Regra, às Constituições Gerais, ao
Ritual para a O.F.S. e ao Estatuto Nacional, ficam
impedidas de continuar praticando o rito da “tomada
do hábito” na admissão de novos candidatos estes,
de usarem o dito hábito, devendo as Fraternidades,
nas quais o uso do “hábito” continuava tolerado,
promover a gradual abolição do mesmo e incentivar,
em contrapartida, mais intensa vivência do ideal e
dos propósitos da Profissão do franciscano secular.
Isto seja executado pelas ditas Fraternidades, como
neste Decreto se contém, sob a responsabilidade
dos respectivos Conselho e Ministro.” ?

Foi canonizada pelo Papa Gregório IX em 1235.
Por ocasião do VII Centenário do seu nascimento (20 de
novembro de 2007).
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receber a visita física do SANTO PAULO II.
Vi com meus próprios olhos, no Recife, no dia 7 de julho
de 1980, aquela santa pessoa, o Papa João Paulo II,
eleito
em
1978.

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

No Brasil, visitou várias capitais, como Brasília,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro - onde conheceu,
inclusive, a Favela do Vidigal -, São Paulo, Porto
Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Manaus, celebrando
a Eucaristia com homilias maravilhosas, constantes do
livro Pronunciamentos do Papa no Brasil, 1980, edições
Loyola,
texto
da
CNBB.
Em Fortaleza, celebrou a abertura do X
Congresso Eucarístico Nacional, com a presença do
Cardeal Aloísio Lorscheider, arcebispo da capital
cearense. Disse: “O Congresso Eucarístico é antes de
tudo um grande e comunitário ato de fé na presença e
na ação de Jesus Cristo Eucarístico, que permanece
sacramente conosco, para conosco percorrer os nossos
caminhos, a fim de que possamos enfrentar, com sua
força espiritual,
os
nossos
problemas
e
sofrimentos”. „Nutridos com o corpo do Senhor, temos
em nós a vida‟ (Jo., 6-53). Podemos com confiança
trabalhar no seu Espírito para tornar mais humana,
mais digna e mais cristã a nossa convivência neste
mundo. Unamo-nos desde agora em torno da hóstia
consagrada, do divino peregrino, desejosos de receber
dEle a
inspiração
e
a
força
divina”.
E continuou: “Nesta abertura do X Congresso Nacional,
renovo a minha saudação cordial e amiga e vos dou a
minha benção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo”.

Dia 04 Dia 05 Dia 05 Dia 11 Dia 12 Dia 19 Dia 23 Dia 24 Dia 27 -

Paulo Fernando Vilela de Melo Silva.
José Herberto Lucena.
Alcides José da Silva
Risoleta Melo de Andrade.
Maria Fátima Guedes da Nóbrega.
Maria Cleide Ponce Lucena.
Maria da Conceição da Silva Santos.
Severino de Lima Melo.
Maria do Rosário de Fátima Caminha
Loureiro Alves.
Dia 27 - Emanuel Freire Barbosa
Dia 28 - Alvenize Braz Vilarinho.
Dia 28 - Terezinha Alves da Silva.
Dia 31 - Lêda Teles Tavares de Lima.
“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

No Rio de Janeiro, o Santo João Paulo II visitou
a
Favela
do
Vidigal.
A atuação evangélica do Santo Paulo II no mundo foi
tão majestosa que em 1989 a Igreja Católica fez a
potente URSS se dissolver sem derramamento de
sangue dos seus habitantes. O exemplo vem de Jesus
Cristo, com relação ao Império Romano, usando o
Amor, porque só o amor constrói, como dizia o Frei
Maximiliano Kolbe, preso e queimado vivo num campo
de concentração nazista durante a Segunda Guerra
Mundial,
de
1939
a
1945.

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

O Santo Paulo II falou ainda: “Não tenham
medo. Abram as portas para CRISTO. O ser humano
deve sempre procurar a verdade, pois Jesus disse: „Eu
sou o Caminho, a Verdade e a Vida‟. Pediu aos
presbíteros para lerem a Bíblia, o Catecismo da Igreja
Católica
e
o

O SANTO QUE VISITOU O BRASIL
Nosso Brasil, nascido sob o signo da Santa
Cruz, Terra de Vera Cruz, hoje considerado o maior
país católico do mundo, teve a graça de Deus de
6

Código

Canônico.

Natureza
EU sou o
salvou. A
alimentada

O Santo que visitou o Brasil deixou 14
encíclicas, inclusive a FIDES ET RATIO, tecendo
considerações entre a fé e a razão, dizendo: “A fé e a
razão constituem como que as duas asas pelas quais o
espírito humano se eleva para a contemplação da
verdade. Foi Deus quem colocou no coração dos
homens o desejo de conhecer a verdade e, em última
análise, de conhecer a ele, para que, conhecendo-o e
amando-o, possa chegar também à verdade plena
sobre si próprio” (Ex., 33; Sl., 27; Jo., 14 e 1; Jo., 3).

que nos alimenta e nos protege.
Caminho, a Verdade e a Vida. Tua fé te
fé, base fundamental da Igreja Católica,
pela razão e perseverança, salvam.

A Igreja, povo de Deus, é comunidade de
caridade, trabalho desinteressado, amor fraterno e
perseverança. Seus membros procuram mais e mais
conhecer-se, viver juntos, partilhar alegrias e dores,
riquezas e necessidades, com sincera e leal vinculação
aos seus pastores e fiel adesão aos objetivos da Igreja
Católica, inclusive o diálogo ecumênico. “Ora e labora”,
disse
São
Bento.
“Quando eu era criança, falava como criança, pensava
como criança, raciocinava como criança. Agora, nós
vemos num espelho, confusamente, mas então veremos
face a face. Agora, conheço em parte, mas, então,
conhecerei completamente como sou conhecido.
Atualmente, permanecem estas três: a FE´, a
ESPERANÇA, o AMOR. Mas a maior delas é o AMOR”
(1
Cor.,
13).

Nós, católicos, sentimos que temos irmãos e
irmãs que se dizem cristãos, mas são ignorantes dos
ensinamentos bíblicos, principalmente do Novo
Testamento, contendo as sábias epístolas de São
Paulo, o perseguidor de cristãos, convertido ao cair do
cavalo na estrada de Damasco. Nós, seres humanos,
racionais, não podemos viver sem amar, e Deus é
Amor, e JESUS É DEUS, na pessoa da Santíssima
Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que habita
entre
nós.

Meus
amados
irmãos
e
irmãs.
Recordemos aqui o SÍNODO DA FAMÍLIA, realizado em
Roma no mês de outubro de 2015. Aproveitemos as
lições e procuremos fugir das ideologias satânicas,
como disse recentemente o Papa Francisco.
Procuremos ter fé com operosidade. Vamos
arregaçar as mangas, pois estão querendo destruir a
família, como quiseram destruir a Sagrada Família de
Nazaré, destruindo as crianças de até dois anos de
idade, quando do nascimento de Jesus.

Eis um resumo da trajetória santificada do santo
homem, publicada na Folhinha do Coração de Jesus de
24 de outubro de 2015: KAROL WOJTYLA nasceu no
dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, cidadezinha ao
sul
da
Polônia. Como Papa, João Paulo II iniciou seu
pontificado no dia 16 de outubro de 1978, sendo o maior
documentado da história. São Pedro ficou 34 anos, e o
Papa
Pio
IX,
31
anos.

RECADO – SÃO FRANCISCO DE ASSIS falou: “Vamos
recomeçar, porque até agora pouco ou nada fizemos”.
Irmãos da Mesa Regedora, nosso ESTATUTO será
legalizado ainda nesta fase e gestão do nosso ótimo
irmão
Ministro
Geraldo
Allain?

Foi o único Papa eslavo e polaco (polonês) e o
segundo não-italiano desde o holandês Adriano VI, em
1522. João Paulo foi aclamado como um dos líderes
mais
influentes
do
século
XX.
Teve papel fundamental para o fim do comunismo na
Polônia e, talvez, em toda a Europa, bem como
significante influência na melhoria das relações da Igreja
Católica com o judaísmo, Islã, Igreja Ordodoxa, religiões
orientais e Comunidade Anglicana. João Paulo II morreu
no dia 2 de abril de 2005. Foi canonizado em 2014.

SÓ O AMOR CONSTRÓI
CAMINHANDO COM O SEI

O Catecismo da Igreja Católica (CIC) lançado
em dezembro de 1992 destina-se a ser um importante
compêndio da doutrina e da fé cristã.
“Se não acreditardes, não compreendereis. Quem não
crê
não
sobrevive”
(Is.,
7-9).
Não vemos Deus, mas vemos e sentimos as suas
maravilhas, as suas criações, inclusive a esplendorosa
7

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

9:00 horas - Café Fraterno.
9:30 horas - Confraternização Natalina, com
Apresentação do Coral da Capela
Dourada, Amigo Secreto e
Sorteios.
11:00 horas – Encerramento.

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

NATAL DOS FUNCIONÁRIOS

BAIRRO DE BOA VIAGEM

No dia 13 de dezembro próximo (2º. Domingo),
nossa fraternidade estará realizando, às 11:00 horas,
a Confraternização Natalina dos nossos
funcionários.

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

VISITAS NATALINAS

Maria José Rocha - Rua Pe. Carapuceiro, n. 384,
Apt. N. 203 – Boa Viagem – Recife PE, CEP n.
51020-280 – Fone: 3326.9362.

Nossa fraternidade está recebendo
donativos para as visitas que realizaremos as
seguintes instituições:

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

Dia 03/12/15 - Creche Nossa Senhora da
Ajuda.
Dia 10/12/15 - Hospital Infantil Manoel
Almeida e Hospital do Cancer.
Dia 19/12/15 - Hospital dos Leprosos, na
Mirueira. Participem!

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

NOTÍCIAS DO CORAL DA CAPELA
DOURADA
O Coral da Capela Dourada, continua
realizando os seus ensaios em nossa fraternidade, nas
terças e quintas-feiras, às 19 horas.

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.

COLABORADORES DO BOLETIM

Gilvandro de Vasconcelos Coelho.
Cristênio Gonçalves de Almeida.
Maria Antonieta Torres da Silva.
Roberto Vilela de Melo Silva (Redator).

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

NATAL DE NOSSA
FRATERNIDADE

PAZ E BEM

No terceiro domingo de dezembro, dia 20,
nossa
fraternidade
estará
realizando
a
Confraternização Natalina deste ano. A programação
será a seguinte:
8:00 horas – Celebração da Santa Missa.
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