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Neste mês de outubro, lembramos que, há mais de
trezentos anos, vivemos na comunidade recifense, em
um mundo conturbado. Nele mantemos o nosso
propósito de não querer ser do mundo, conforme nos foi
ensinado por São Francisco de Assis, o nosso Pai
Seráfico. Recordamos, também, que o santo fundador
foi o primeiro, na história da Igreja, a dar ao seu grupo
religioso o nome de fraternidade e a chamar de irmãos,
as pessoas que nela ingressavam, sejam homens e
mulheres. Lembramos, também, que S. Francisco,
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quase moribundo, compôs o conhecido Cântico do
Irmão Sol ou das Criaturas.
Assim, nos enchemos de
Canto da Alma” proposto pelo
agora inserido no opúsculo “A
Francisco (Ed. Benvirá 2013),
transcrever:

Quem se atreve a amalgamar o rugido do mar
E o canto do rouxinol?

alegria ao ouvir “O
poeta Khalil Gibran,
Oração”, do Papa
que, passamos a

Quem se atreve a comparar a tempestade
que ruge
Ao suspiro de uma criança?
Quem se atreve a dizer em voz alta as
palavras

“No fundo da minha alma existe
Uma canção sem palavras, uma grande: uma
canção que reside
na semente do meu coração.
Ela resiste em mesclar-se com a tinta
do pergaminho, guarda meu carinho
sob um hábito transparente, e voa,
mas não sobre os meus lábios.

Que o coração deve pronunciar?
Eu ser humano se atreve a cantar com a voz
O canto de Deus?”.

Como posso desejá-la?
Temo que se misture ao éter terreno.
A quem dedicarei meus cantos de
louvor?

Vive nos domínios de minha alma

Temendo ouvidos impuros.
Quando contemplo meus olhos interiores
Vejo a sombra de sua sombra,
Quando toco as pontas de meus dedos
Percebo suas vibrações.
Os movimentos de minhas mãos buscam sua
presença

NOVOS TERCEIROS FRANCISCANOS

PROFISSÃO DE NOVOS IRMÃOS
No dia 17 de setenbro último (Festa da Impressão
das Chagas de São Francisco), Professaram
definitivamente em nossa Venerável Ordem Terceira de
São Francisco do Recife, sob a responsabilidade do
Coordenador de Formação, o irmão: Frederico José
Maestre Y Ramos, os seguintes irmãos:

Como um lago deve refletir
Estrelas resplandecentes, minhas lágrimas
A revelam, como luminosas gotas de orvalho.
Revelam o segredo de uma rosa murcha.
É um canto composto pela contemplação,
E revelado pelo silêncio,
E evitado pelo clamor,
e encadernado pela verdade,
e repetido pelos sonhos,
e compreendido pelo amor,
e oculto pelo despertar
e entoado pela alma.

Roberta de Melo Silva Gonçalves dos Santos.
Aurélio Gonçalves dos Santos.
Simone de Melo Silva de Souza Leite.
Rommel Araujo de Souza Leite.
Eduardo de Melo Silva de Pontes.
Edite Cruz Melo Silva de Pontes.
Fabiana Lyra Sales Monteiro.
Rosali Monteiro Sales
Maria do Carrmo Ribeiro
Avani Emereciano
Cassiano Rodrigues

É o canto do amor
É mais fragrante que o jasmim;
Que amarras podem subjugá-lo?
Está preso ao coração como segredo de uma virgem;
Que amarras podem subjugá-la?
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Você, Fred, acreditou em nosso grupo e não
mediu esforços para tornar possíveis nossas
descobertas e nosso desenvolvimento. E assim,
desempenhou de forma brilhante a tarefa primordial da
formação que é possibilitar o crescimento e
desenvolvimento integral das pessoas. A tarefa do
formador franciscano é bela, mas cheia de desafios e
você enfrentou a todos por isso estamos aqui hoje.
Como você sempre dizia em nossas reuniões: insista,
persista e nunca desista. E assim você fez com nosso
grupo.

MENSAGEM DA IRMÃ SIMONE
A irmã Simone Melo Silva de Souza Leite, após
as cerimônias da Profissão dos doze formandos,
proferiu algumas palavras para homenagear o irmão
Frederico José Maestre Y Ramos, Coordenador de
Formação de nossa Venerável Ordem Terceira de São
Francisco do Recife, que passamos a transcrever:

“INSISTIR, PERSISTIR E NUNCA
DESISTIR”

Você, Fred, nos permitiu descobrir um mundo
novo, buscar respostas para nossas interrogações,
perceber a beleza da própria vida, a beleza de Deus no
caminho de São Francisco.

SIMONE MELO SILVA DE SOUZA LEITE

Hoje é um dia muito importante em nossas
vidas, pois viemos aqui dizer: “É isso mesmo que eu
quero, é isso que eu procuro, é isso que vou fazer de
todo o meu coração”.

Só pode ser formador quem acredita e confia na
riqueza do ser das pessoas e na sua maturação e você
é assim. Nós crescemos com você como nosso
formador, pois as pessoas crescem quando sentem que
os outros acreditam nelas, quando são amadas. E você
acreditou e amou o nosso grupo.

Hoje também é dia de gratidão. É dia de
agradecer a pessoas especiais que colaboraram na
nossa caminhada.

O respeito, a confiança e o amor foram algumas
das ferramentas utilizadas por você durante o nosso
período de aprendizado. Nossa formação foi baseada
não apenas na teoria, mas em atos concretos de ajuda
ao próximo como fazia São Francisco.

É dia de agradecer ao Frei Alleanderson que
sempre nos orientou com suas sábias palavras e
exemplo franciscano, e que infelizmente para cumprir
sua missão não pode acompanhar todo o percurso de
nossa caminhada até aqui, mas sempre foi lembrado
em nossas reuniões.

Fred o grupo te agradece por toda sua
dedicação e esforço. Pode ter a certeza que estamos
apenas iniciando uma caminhada junto aos Irmãos que
hoje carinhosamente nos acolhem nessa fraternidade.
Você poderá sempre contar com esse grupo e vamos
sempre insistir, persistir e nunca desistir. E vocês
sabem por quê? Porque tivemos um formador e não
simplesmente um mero transmissor de ideias.

É dia de agradecer ao Ministro Geraldo Alain e
a todos os irmãos da Ordem Terceira de São Francisco
do Recife por estar nos recebendo como seus irmãos.
É dia de agradecer a uma pessoa especial que
foi o grande responsável pela presença de cada um de
nós aqui hoje. Essa pessoa é o nosso querido Fred.

Paz e Bem e um beijo grande de todo nosso grupo.

Você, Fred, tirou toda complexidade de nosso
processo de formação. Facilitou o nosso
desenvolvimento como pessoas humanas. Você
descobriu e valorizou a riqueza que cada um de nós
tem.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE NOVEMBRO
Dia 03 - Bem-Aventurada Margarida de Lorena.
Dia 04 - São Carlos Barromeu.
Dia 05 - Bem-Aventurados Miguel Kizaemon e
Lucas.
Dia 06 - Bem-aventurado Paulo de Santa Clara.
Dia 07 - Bem-aventurada Helena Eselmini.
Dia 08 - Bem-aventurado João Duns Escoto.

Você, Fred, iniciou nossa formação com uma
intuição básica de que por detrás de cada um existia
algo grande e original, o que muitas vezes escapa a um
olhar superficial. Mas, você não, você mergulhou fundo
e individualmente soube identificar o carisma
franciscano em cada um de seus formandos.
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Dia 09 - Bem-aventurada Joana de Segna.
Dia 10 - Bem-aventurada Angela Salawa.
Dia 11 - Bem-aventurado Gabriel Ferretti.
Dia 12 - Bem-aventurado João da Paz.
Dia 13 – São Diogo de Alcalá.
Dia 14 - Santos Nicolau Tavelic, Deodato de
Rodez, Pedro de Narbona e Estevão de
Cuneo.
Dia 15 - Serva de Deus Maria da Paixão.
Dia 16 - Bem-aventurado Luis Guanella.
Dia 17 - Santa Isabel da Hungria.
Dia 18 - Bem-aventurada Salomé de Cracóvia.
Dia 19 - Santa Inês de Assis.
Dia 20 - Bem-aventurada Paula Montaldi.
Dia 21 – Bem-aventurada Maria do Crucifixo
Satélico .
Dia 22 - Bem-aventurado Salvador Lili.
Dia 23 - Bem-aventurado Humilde de Bisigniano.
Dia 24 - Bem-aventurado Mateus Alvarez.
Dia 25 – Bem-aventurada Isabel Bona.
Dia 26 – São Leonardo do Porto Maurício.
Dia 27 - São Francisco Antonio Fasani.
Dia 28 - São Tiago das Marcas.
Dia 29 – Todos os Santos da Ordem Franciscana.
Dia 30 - Bam-aventurado Bernardino de Fossa.

DIA DE FINADOS
No domingo, 02 de novembro próximo, Dia de
Finados, às 8 horas nossa fraternidade estará
celebrando Missa em sufrágio das almas dos irmãos
franciscanos falecidos.
Logo após será realizado nos jazigos dos
irmãos: orações, bênção e incenso. Participem!

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

BIBLIOTECA SIMÃO NADER
Nossa fraternidade tem um grande acervo de
livros importantes na Biblioteca Simão Nader, para a
formação dos iniciantes e a formação permanente dos
nossos irmãos professos. Visitem!

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.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de novembro
de 2014, o irmão mesário: José Lúcio Sales Lopes
de Oliveira, OFS.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA
Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.

No mês de setembro/2014, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma freqüência de
786 visitantes entre turistas e estudantes.
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Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e em
seguida a Bênção de São Francisco no final.

Dia 03 Dia 05 Dia 08 Dia 10 Dia 10 Dia 15 Dia 16 Dia 16 -

VOCÊ SABIA QUE ...
- o Evangelho entrou com força na vida de São
Francisco e o marcou até o final.
- São Francisco estava na Igreja e escutava
atentamente o sacerdote proclamar o Evangelho de
Jesus Cristo.
- o texto dizia que os discípulos não deviam possuir
ouro, prata ou dinheiro, bolsa e sacola, mas pregar o
reino de Deus e a penitência.

Roberto Vilela de Melo Silva.
Maria Isabel Bezerra Ribeiro.
Marlene Batista da Silva.
Nuncy Rabelo de Barros Correia.
Maria Leda do Rego Silva.
João Ricardo de Melo Tavares de Lima.
Maria Amélia Patriota Barreto.
Abel Serra.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

REFLEXÕES FRANCISCANAS

- imediatamente ele disse é isso que eu procuro, é isso
que eu quero.

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

- esse episódio é o germe que fez São Francisco
conhecer mais profundamente o Evangelho de Jesus
Cristo.

RUMO A ASSIS

- São Francisco não procurou conhecer a Bíblia como
um estudioso, mas com o espírito daquele que crê e
busca nela encontrar a palavra de Deus na Sagrada
Escritura.

Ser missionário, discípulo de Jesus Cristo, é
uma graça, um carisma, um dom de Deus. Seja leigo ou
religioso, um ser humano ou uma comunidade cristã
evangelizadora, como os jesuítas do Papa Francisco,
os franciscanos do irmão Francisco de Assis, os
vicentinos de ....... ////////, os irmãos e irmãs da
Canção Nova, fundada por Monsenhor Jonas Abib, e
outras comunidades cristãs encontradas no planeta
Terra.

- São Francisco tinha sempre o Evangelho em suas
mãos e a Ele recorria para tomar as suas decisões.
- na liturgia, este gesto de fazer o sinal da cruz é
repetido pelo sacerdote e pelos fieis antes da leitura do
Evangelho.
(Texto e Pesquisa do irmão Gilvandro Coelho)

ANIVERSARIANTES DO

O nosso ecumênico Papa Francisco
escreveu: “Igreja é um povo com muitos rostos”.
Portanto, acredito que cada missionário é um rosto, é
um tijolo na construção do arranha céu da
evangelização, obra de Deus. Aprendi que todos nós
somos chamados para sermos discípulos missionários,
imitando JESUS CRISTO e seus seguidores.
Cada ser humano que “ora e labora” com amor,
perseverança, fé, esperança e entusiasmo recebe
a inspiração necessária, como a do editorial de
Darci Vilarinho, na página 3 da Revista FÁTIMA
MISSIONÁRIA,
deste
mês
de
outubro,

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014
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que recebi quando visitei o Santuário de Fátima, em
Portugal, no dia 26 de setembro 2014, e lá entreguei à
Biblioteca um exemplar do meu livro SÓ O AMOR
CONSTRÓI.
Louvado
seja
Deus!
DESAFIOS PARA NOSSO TEMPO. 1 – O mundo ficou
estupefato perante a barbárie que se desencadeou
sobre as minorias religiosas do Oriente Médio. O que
vem sendo praticado pelo autoproclamado Estado
Islâmico tem a marca de uma enorme brutalidade e
insensatez. Quando a religião se torna motivo de
guerra, trai aquilo que é essencial na fé: o amor.

3. NÃO DEIXEMOS QUE NOS ROUBEM A
ALEGRIA DA EVANGELIZAÇÃO”, diz o Papa na sua
mensagem para o Dia Mundial das Missões, 19 de
outubro, convidando os fiéis “a mergulhar na alegria do
Evangelho e a alimentar um amor capaz de iluminar a
nossa vocação e missão”. Os discípulos de Cristo são
“chamados a alimentar a alegria da evangelização”, que
se exprime tanto na preocupação de o anunciar nos
lugares mais remotos como nas saídas constantes para
as
periferias.
A escassez de vocações ao sacerdócio e à
vida consagrada “fica a dever à falta de um fervor
apostólico contagioso nas comunidades, que faz com
que as mesmas sejam pobres de entusiasmo e não
suscitem fascínio”. Para o Papa Francisco, a solução é
clara: “Onde há alegria, fervor, ânsia de levar Cristo aos
outros, surgem vocações genuínas, nomeadamente as
vocações laicais à missão”. Com esse maravilhoso
edital, Darci Vilarinho encerra os Desafios para o nosso
tempo.

O Papa Francisco exorta, por isso, a
humanidade a superar o fundamentalismo religioso com
uma atitude de abertura na verdade e no amor, que se
possa caracterizar entre as pessoas de diferentes
religiões: “O diálogo inter-religioso é uma condição
necessária para a paz no mundo e, por conseguinte, é
um dever para os cristãos e também para outras
comunidades religiosas”. Lutar contra o pensamento
único e a intolerância, aceitar os outros na sua maneira
de ser, de pensar e de se exprimir e servir juntos à
justiça e à paz será um critério básico de todo o
intercâmbio, capaz de fechar esse ciclo de violência e
garantir
um
futuro
menos
incerto.

Sabemos que uma vida pautada no amor, na fé, na
solidariedade e na humildade contagia e vale mais do
que o maior sermão. Mahatma Gandhi era um exemplo
disso. Chegou a escrever: “Comece por você mesmo a
mudança que você deseja para o mundo”.

2 – O sínodo dos bispos sobre os desafios pastorais da
família, que se realizará no Vaticano, de 5 a 19 de
outubro deste ano, vem numa hora oportuna, porque a
família atravessa uma crise cultural e moral profunda,
como aliás toda a comunidade humana, onde o
individualismo pós-moderno propõe um estilo de vida
que enfraquece o desenvolvimento e a estabilidade dos
vínculos entre as pessoas. Isso reveste-se de especial
gravidade na família, a “célula básica da sociedade,
espaço onde se aprende a conviver com a diferença e a
pertencer
aos
outros”
(Papa
Francisco).

Nessa caminhada RUMO A ASSIS, chegamos em
Lisboa, após oito horas de voo pela TAP, eu, meu filhão
José Carlos, minha nora Virgínia, meu netão José
Carlos Júnior e um amigo seu. Visitei e ofertei ao meu
amigo Ferreira e esposa Carminha, residentes em
Lisboa há 22 anos, um exemplar de SÓ O AMOR
CONSTRÓI.
No dia 26 de setembro, fomos todos ao
Santuário de N. S. de Fátima. Fui pagar promessa
e ofertar para a biblioteca o livro SÓ O AMOR
CONSTRÓI. No dia 27, visitamos o VATICANO, e lá, na
biblioteca, também ofertei meu livro. Estivemos na
Basílica de São Pedro, Capela Sistina, Coliseu etc.
MARAVILHAS
DE
DEUS!
Em ASSIS, no dia 29, visitei a BASÍLICA DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS, ofertando SÓ O AMOR

O inquérito enviado pela Santa Sé ao mundo
inteiro revelou problemas ainda maiores, e por isso são
grandes as
expectativas
diante desse
Sínodo.
Não haverá respostas imediata a todos os desafios,
mas pode criar-se um clima de maior compreensão na
misericórdia, apoiando uma pastoral corajosa.
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ELIOTERAPIA – Continuação.

CONSTRÓI para a biblioteca. Visitei também vários
locais, inclusive a residência do Povorello, homem
santo.

Helio = Sol
Terapia = Tratamento

Finalmente, fomos a Paris, civilização de mais
de três milênios, visitamos vários pontos turísticos e
retornamos ao LAR, DOCE LAR, no dia 4 de outubro,
para cumprir com o dever de votar no dia seguinte.

Uma criança sempre agasalhada e
“protegida”dos raios solares poderá ser bem
alimentada e repousar o tempo suficiente, no
entanto, por falta de sol, não possui em seu
organismo vitamina D, o suficienteque daria
crescimento e rigidez aos seus ossos e fósforo ao
seu sistema nervoso. Ela será anêmica, raquítica e
neurastênica, podendo quando adulta, portar algum
grau de debilidade física e mental.

RECADO - De autoria do irmão Vaudrilo Leal Curado,
no Boletim Informativo de julho de 2004, página 3, sob
o título: IMPORTÃNCIA DOS ESTATUTOS: “Mas,
advirta-se, querendo a Fraternidade ter existência legal
na ordem civil, principalmente quando se trata de
Fraternidade que tem patrimônio e deve, portanto,
observar as normas do Direito Tributário, ela vai ter que
se legalizar perante o Estado, que, nos termos dos
artigos 44 e 53 do Código Civil, Lei 10.406, de 10
de janeiro de 2002, é uma associação, pessoa jurídica
de direito privado, pois é constituída pela união de
pessoas que se organizam para fins não econômicos.
Sua existência legal, como estabelece o artigo 45 do
Código Civil, começa com a inscrição do Estatuto no
registro próprio, isto é, aqui no Recife, no Registro Geral
de
Títulos
e
Documentos.
Aliás, as Fraternidades já legalizadas perante o poder
civil deverão fazer a adequação dos seus Estatutos ao
novo código Civil, em vigor desde o dia 11 de janeiro de
2002. LAMENTÁVEL! LOUVADO SEJA DEUS.

Vale dizer que os jovens, os adultos e os
idosos também precisam ficar expostos ao sol
embora sejam menos necessitados que as crianças.
As pessoas que trabalham em escritórios e as
que moram em apartamentos devem frequentemente
aproveitar alguns minutos diários para expor-se à luz
do astro-rei. Benéficas são as atividades que se
possam exercer semanalmente fora do ambiente
domiciliar ou do trabalho profissional. Natação,
passeio ao campo. Cultivo de horta ou jardinagem,
etc., são formas recreativas do espírito e meios de
fornecer ao corpo a tão necessária vitamina D.
O banho de sol é uma das mais deliciosas
recreações possíveis. Além de momentâneo, oferece
a satisfação de se saber que o corpo está bebendo e
armazenando elementos vivificantes extraídos do
mar, do ar e dos raios solares. Apesar de
lamentarmos que as pessoas abusem dos raiozinhos
nos horários não convenientes, 11:00 às 15:00horas.
Fora deste período a luz solar é estimulante, tônico e
agente medicinal, pois a pele armazena rápidamente
no corpo uma tremenda quantidade de energia.
Milhões de nervos externos absorvem a energia solar
e a transmite a todo o sistema nervoso. Esta é a
razão porque a gente se sente tão cheio de energia e
vida após um banho de sol e mar.

SÓ O AMOR CONSTRÓI
CAMINHANDO COM O SEI

Os raios infra-vermelhos e ultra-violetas têm
especial aplicação em várias enfermidades.
“A branca luz do sol não é tão branca como
parece. É o resultado da superposição de raios de
diferentes cores desde o infra-vermelho (de grande
comprimento de onda) até o ultra violeta (de curto
comprimento de onda), sendo intermediárias as

Glorioso São Camilo, volvei um olhar de
misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os
assistem
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cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e
violeta. Os raios da primeira transmitem grande calor
e os da segunda tem forte poder de penetração.
Ambas radiações são absorvidas pelo corpo humano
e lhe são benéficas quando bem dosadas”, diz
Antonio Thomé.

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.

Especialmente os doentes devem servir-se
deste maravilhoso remédio da natureza, que é um
dom gratuito de Deus ao homem. Ellen G. White diz:
“Os doentes têm uma lição a aprender... Devem viver
muito à luz solar, que deve ser encontrada em todos
os recantos do edifício (casa, apartamento
especialmente). Acrescenta em outra obra “Onde
não entra sol e ar entram remédios e médicos!”

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

OLINDA – SANTA TEREZA

Os raios solares, principalmente os ultravioletas são germicidas. Não se conhece melhor
desinfetante que o sol (luz solar), razão para que as
janelas devem estar desimpedidas dando passagem
à sua penetração. A exemplo, as roupas, tapetes,
etc, guardados muito tempo, colocadas no sol
desinfetam acabando com o mofo, ácaro, etc.

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

MISSAS EM NOSSA IGREJA

IRMÃOS ENFERMOS
A assessoria do – Serviços aos Enfermos e Idosos,
comunica aos irmãos desta fraternidade que
continuam doentes os seguintes irmãos:
BAIRRO DE BOA VIAGEM
Nuncy Rabelo de Barros Correia – Rua Pe.
Carapuceiro, nº 617 – Bloco “C” – Aptº 32 – Boa
Viagem – Recife – PE – Fone: 3467.3099.

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

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

BAIRRO DA ENCRUZILHADA

PARTICIPEM!

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

COLABORADORES DO BOLETIM

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

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

PAZ E BEM
8

