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No dia 17 de setembro, celebramos a Impressão
das Chagas de Jesus Cristo no corpo do nosso Pai
Seráfico com três eventos: uma hora santa com
Francisco diante do mistério da eucaristia, procissão
pelas ruas da cidade com a imagem de S. Francisco e
missa solene. Na liturgia, recordamos os estigmas que
São Francisco recebeu de um serafim alado, no Monte
Alverne, em 1224, após uma visão do Cristo crucificado.
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Perguntamos, então, por que tanta festa para
recordar a imposição desses ferretes? É que eles foram
sinais visíveis da semelhança de São Francisco à
humanidade de Cristo, em seus modos de vida, na
paixão e na ressurreição.

observar, com simplicidade e pureza, a regra e o
testamento de S. Francisco e realizar em si mesmo as
santas operações do Senhor Jesus.
Assim, a caminhada terrena de São Francisco
teve quatro significados que constituem indicadores
para a nossa vida franciscana, conforme o roteiro
traçado por Frei Rogério Ribeiro Dantas:

Vale recordar que São Francisco encontrou-se
pela primeira vez com o Crucificado na pequena Igreja
de São Damião. Ali, ele rezou a seguinte oração:
“Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu
coração. Dai-me uma fé reta, esperança certa e
caridade perfeita. Dai-me, Senhor, sensibilidade e
discernimento a fim de que eu cumpra generosamente a
vossa santíssima vontade” (Frei Agostinho Salvador
Piccolo, Calendário Franciscano 30 set.2012). Em certo
dia, conduzido pelo Espírito Santo entrou nessa Igreja
de S. Damião e prostrou-se diante da Imagem do Cristo
crucificado. Este, movendo os lábios de forma inaudita,
disse: Francisco vai e restaura a minha casa que, como
vês, está toda em ruinas (2Celano, 10, 5). E, conta-nos
o mesmo Celano, Francisco sentiu, desde então,
inefável mudança em si mesmo, uma vez que esses
estigmas são impressos mais profundamente em seu
coração.

1º - Deus é o Senhor de sua vida e Francisco
encontrou nele a plena abertura e a máxima liberdade;
2 º - Deus é a plena realização e salvação do
homem. Não é alienação.
3º - As chagas expressam uma vivência completa
do amor que deixa marcas.
4° - Seguir o Cristo implica morrer um pouco, a
cada dia.
Isto significa que São Francisco não pode ser
visto como um homem qualquer. A sua caminhada foi,
toda ela, instrumento para alcançar o objetivo de chegar
à semelhança de Jesus Cristo, que é, para ele, a plena
abertura e a máxima liberdade. No segundo passo,
Francisco descobriu que o homem só encontra em Deus
a sua verdadeira identidade. Essa sua atitude foi original
quando afirmou que tendo Jesus sido crucificado em
razão do seu amor pela humanidade, ele Francisco quis
perseguir esse mesmo objetivo até o fim para imitá-lo,
ou seja, configurar-se com o Cristo.

No entanto, foi ao ouvir o Evangelho sobre a
missão dos apóstolos, em Mateus 10, 7-13, que ele
compreendeu o real significado da voz do Crucificado e,
imediatamente, exclamou “É isto que eu quero, é isto
que eu procuro, é isto que eu desejo fazer no íntimo do
coração (1Cel. 8, 22). Assim, sob o apelo de uma
afeição, começou devotamente a colocar em prática o
que ouvira: distribuiu aos pobres todos os bens
materiais, bem como renegou-se a si mesmo para que,
exterior e interiormente livre, pudesse ir pelo mundo e
anunciar aos homens a paz, a penitência e, enfim, o
amor não amado, Deus.

Também discerniu – é o terceiro passo – que a
vivência completa do amor deixa marcas e, assim, quis
suportar/carregar e amar os irmãos com amor
incondicional, ou seja, para além do bem e do mal.

O amor que é Deus realizou-se na sua
profundeza, largura e atitudes na pessoa de Jesus
Cristo. Daí o estábulo, o lava pés e a eucaristia que são
expressões concretas do modo de amar como só o
Deus de Jesus Cristo pode e sabe amar. Então,
Francisco, por inspiração divina abraçou pobre e
humilde a cruz de Jesus Cristo e deixou-se impregnar,
arrebatar e transformar pelo espírito de abnegação.

Por fim – quarto passo – ele procurou viver como
discípulo. Então, tomou a sua cruz e seguiu Jesus até o
fim da sua vida terrena. Por isto, não vivemos no mundo
que queremos, mas naquele que nos é oferecido. Não
fazemos tudo que desejamos, mas o que possível e
permitido. Mas, somos chamados a viver alegremente,
mesmo aquilo que nos incomoda, vencendo-se a si
mesmo e integrando o negativo, para que seja
superado.

Isto significa que a imitação de Cristo, por parte
de Francisco, não é mera repetição mecânica dos
gestos exteriores de Jesus, mas é manifestação de sua
profunda sintonia com a experiência originária de Jesus
Cristo. Somente quem possui o Espírito do Senhor pode

Encantado com a pessoa de Jesus Cristo, o Filho
de Deus, Francisco quis a Ele se assemelhar e com Ele
configurar-se. E o seu propósito foi magistralmente
traduzido na História da Perfeita Alegria, por ele contada
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ao irmão Leão e que é tema fundamental da
espiritualidade franciscana. Ao dizer a Frei Leão que,
em noite chuvosa, dois irmãos franciscanos bateram no
mosteiro e foram xingados, ele nos ensinou que o
franciscano deve saber vencer-se a si mesmo e, por
amor, suportar as injúrias e desprezos, enfrentando as
contrariedades da vida com paciência e amor. Aí é que
reside a “perfeita alegria”, a caridade feita sorriso:
aceitar por amor o que parece negativo é virtude
caracteristicamente franciscana.

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.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

Destarte, lembramos que é tipicamente
franciscano enfrentar com paciência e amor as
contrariedades da vida, sem se perturbar, nem
murmurar contra as adversidades. Se assim
procedermos, teremos agido conforme o exemplo e o
desejo de São Francisco.

Assumirá os trabalhos como mordomo do
nosso Hospital/Recolhimento no mês de
NOVEMBROde 2016 airmão mesária: ELZA
MOTA,OFS.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA
SANTO ANTÔNIO DE SANT’ANNA
GALVÃO

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

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.
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 .

Conhecido como “o homem da paz e da
caridade”, Antônio de Sant’Anna Galvão, popularmente
conhecido como Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio
de 1739, na cidade de Guaratinguetá (SP).
Filho de Antônio Galvão, português natural da
cidade de Faro em Portugal, e de Isabel Leite de Barros,
natural da cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo.
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O ambiente familiar era profundamente religioso.
Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e
rica, pois seus pais gozavam de prestígio social e
influência política.

Frei Galvão é o religioso cujo coração é de Deus,
mas as mãos e os pés são dos irmãos. Toda a sua
pessoa era caridade, delicadeza e bondade:
testemunhou a doçura de Deus entre os homens. Era o
homem da paz, e como encontramos no Registro dos
Religiosos Brasileiros: “O seu nome é em São Paulo,
mais que em qualquer outro lugar, ouvido com grande
confiança e não uma só vez, de lugares remotos, muitas
pessoas o vinham procurar nas suas necessidades”.

O pai, querendo dar uma formação humana e
cultural segundo suas possibilidades econômicas,
mandou Antônio, com a idade de 13 anos, à Bahia, a
fim de estudar no seminário dos padres jesuítas.
Em 1760, ingressou no noviciado da Província
Franciscana da Imaculada Conceição, no Convento de
São Boaventura do Macacu, na Capitania do Rio de
Janeiro. Foi ordenado sacerdote no dia 11 de julho de
1762, sendo transferido para o Convento de São
Francisco em São Paulo.

O dia 25 de outubro, dia oficial do santo, foi
estabelecido, na Liturgia, pelo saudoso Papa João
Paulo II, na ocasião da beatificação de Frei Galvão em
1998 em Roma. Com a canonização do primeiro santo
que nasceu, viveu e morreu no Brasil, a 11 de maio de
2007, o Papa Bento XVI manteve a data de 25 de
outubro.

Em 1774, fundou o Recolhimento de Nossa
Senhora da Conceição da Divina Providência, hoje
Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, das Irmãs
Concepcionistas da Imaculada Conceição.

Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, rogai por
nós!

Cheio do espírito da caridade, não media
sacrifícios para aliviar os sofrimentos alheios. Por isso o
povo a ele recorria em suas necessidades. A caridade
de Frei Galvão brilhou, sobretudo, como fundador do
mosteiro da Luz, pelo carinho com que formou as
religiosas e pelo que deixou nos estatutos do então
recolhimento da Luz. São páginas que tratam da
espiritualidade, mas em particular da caridade de como
devem ser vivida a vida religiosa e tratadas as pessoas
de dentro e de fora do “recolhimento”.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

Às 10 horas do dia 23 de dezembro de 1822, no
Mosteiro da Luz de São Paulo, havendo recebido todos
os sacramentos, adormeceu santamente no Senhor,
contando com seus quase 84 anos de idade. Foi
sepultado na Capela-Mor da Igreja do Mosteiro da Luz,
e sua sepultura ainda hoje continua sendo visitada pelos
fiéis.

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma frequênciano mês de SETEMBRO/2016de
1.338visitantes entre turistas e estudantes.

Sobre a lápide do sepulcro de Frei Galvão está
escrito para eterna memória: “Aqui jaz Frei Antônio de
Sant’Anna Galvão, ínclito fundador e reitor desta casa
religiosa, que tendo sua alma sempre em suas mãos,
placidamente faleceu no Senhor no dia 23 de dezembro
do ano de 1822”. Sob o olhar de sua Rainha, a Virgem
Imaculada, sob a luz que ilumina o tabernáculo, repousa
o corpo do escravo de Maria e do Sacerdote de Cristo, a
continuar, ainda depois da morte, a residir na casa de
sua Senhora ao lado de seu Senhor Sacramentado.

DIA DE FINADOS
Na quarta-feira, 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!
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ambições, orgulho, e até da roupa que usava, para
desposar a Senhora Pobreza e repropor ao mundo, em
perfeita alegria, o ideal evangélico de humildade,
pobreza e castidade, andando errante e maltrapilho,
numa verdadeira afronta e protesto contra sua
sociedade
burguesa.

PENSAMENTOS DE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
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”.

Já inteiramente mudado de coração, e a ponto
de mudar de vida, passou um dia pela igreja de São
Damião, abandonada e quase em ruínas. Levado pelo
Espírito, entrou para rezar e se ajoelhou devotamente
diante do crucifixo.

“É melhor arrepender-se de ter pecado do que
arrepender-se de não ter pecado”.

Tocado por uma sensação insólita, sentiu-se
todo transformado. Pouco depois, coisa inaudita, a
imagem do Crucificado mexeu os lábios e falou com ele.
Chamando-o pelo nome, disse: "Francisco, vai e repara
a minha casa que, como vês, está em ruínas”.

“Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam,
por teu amor, e suportam enfermidades e
tribulações”.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
04 DE OUTUBRO

Com a renúncia definitiva aos bens paternos, aos 25
anos, Francisco deu início à sua vida religiosa. Com
alguns amigos deu início ao que seria a Ordem dos
Frades Menores ou Franciscanos, cuja ordem foi
aprovada pelo Papa Inocêncio III.
Santa Clara, sua dilecta amiga, fundou a Ordem
das Damas Pobres ou Clarissas. Em 1221, sob a
inspiração de seu estilo de vida nasceu a Ordem
Terceira para os leigos consagrados.
Neste capítulo da vida do santo é caracterizado
por intensa pregação e incessantes viagens
missionárias, para levar aos homens, frequentemente
armados uns contra os outros, a mensagem evangélica
de Paz e Bem.
Em 1220, voltou a Assis após ter-se aventurado
a viagem à Terra Santa, à Síria e ao Egito, redigindo a
segunda Regra, aprovada pelo Papa Honório III.

São Francisco de Assis, nasceu na cidade de
Assis, Úmbria, Itália, no ano de 1182, de pai
comerciante, o jovem rebento de Bernardone, gostava
das alegres companhias e gastava com certa
prodigalidade o dinheiro do pai.

Já debilitado fisicamente pelas duras
penitências, entrou na última etapa de sua vida, que
assinalou a sua perfeita configuração a Cristo, até
fisicamente, com o sigilo dos estigmas, recebidos no
monte Alverne a 14 de setembro de 1224.

Sonhou com as glórias militares, procurando
desta maneira alcançar o "status" que sua condição
exigia, e aos vinte anos, alistou-se como cavaleiro no
exército de Gualtieri de Brienne, que combatia pelo
papa, mas em Espoleto, teve um sonho revelador no
qual era convidado a seguir de preferência o Patrão do
que o servo.

Morreu em 04 de outubro de 1226, com
quarenta e quatro anos. De todos os santos da Igreja,
Francisco é certamente um dos mais amados e
conhecidos.

Em 1206 , aos 24 anos de idade para espanto
de todos, Francisco de Assis abandonou tudo: riquezas,

(fonte: Evangelho Quotidiano)
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SÃO FRANCISCO PEREGRINO

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE NOVEMBRO/2016

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.

Dia 02 – AvanyEmerenciano Rodrigues
Dia 03 -Roberto Vilela de Melo Silva.
Dia 05 -Maria Isabel Bezerra Ribeiro.
Dia 08 -Marlene Batista da Silva.
Dia 10 -Maria Leda do Rego Silva.
Dia 15 -João Ricardo de Melo Tavares de Lima.
Dia 16 -Maria Amélia Patriota Barreto.
Dia 16 -Abel Serra.
Dia 22 - Maria do Carmo do Rego Barreto
Borborema
Dia 22 - Cecília Andrade Ordônis
Dia 22 - Roberta de Melo Silva Gonçalves dos
Santos
Dia 28 - Elba Diniz Barros
Dia 29 - Mariade Fátima Amorim Costa

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

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

VOCÊ SABIA QUE...
REFLEXÕES FRANCISCANAS

 o Concílio Vaticano II deu uma ênfase toda
especial ao movimento ecumênico?
 o ecumenismo é o diálogo e a procura de
unidade entre as religiões cristãs?
 não se deve confundir ecumenismo com
sincretismo religioso, por isso não passar de
uma mistura pura e simples de preceitos e
práticas religiosas?
 existe no Vaticano o Conselho Pontifício para o
diálogo inter-religioso que inclusive realizou ali,
o primeiro Fórum Católico Muçulmano?

CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.
E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e3441.0872

DEZ RAZÕES
Sou cristão católico, primeiro porque creio com
fé,amor e convicção no testemunho, promessa, vida e
Plano de Salvação de JESUS CRISTO, homem Deus.
Acreditono vaticínio do profeta, no Antigo Testamento,
quando levantou a serpente no deserto, anunciando a
vinda de Jesus ao mundo. Erao sinal da chegada de

(Do Boletim Informativo da Vê. Ordem III de São
Francisco do Recife, Dezembro/2008 – nº 332).
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Jesus Cristo, o Messias misericordioso, Redentor da
humanidade.

Nosso Doutor da Igreja, Santo Agostinho, bispo
de Hipona, já diziaque “ aqueles que negam a
existência de Deus, sempre o fazem por conveniência.
Que os filósofos ateus são os mais infelizes dos
homens. Creio que o mundo é governado por uma
vontade poderosa e sábia: vejo isso, ou antes, eu
sinto.”

Nesta coerência de raciocínio estão todas as
demais razões da minha crença cristã,provada e
comprovada pela minha família paterna, pela História
da Humanidade, pela Ciência dos homens e pela
Tradição Católica.

Vejamos aindao que escreveu Rosseau; “ Este
ser todo vontade e todo poder, este ser ativo, este ser
enfim, qualquer que ele seja que move o universo e
ordena todas as coisas, eu chamo de DEUS.” (O
pensamento vivo de Rosseau, página 147 – Livraria
Martins Editora).

Senão vejamos: Quando criança, acreditei, e
acredito ainda hoje, que Delmira e João eram meus pais
físicos. Que me batizaram em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo, tornando-me católico, filho de Deus.
Amo e venero meus queridos pais eamo e adoro meu
Deus e nosso Deus Criador.

Como sabemos,todos os milagres de Jesus
provam sua divindade. Andou sobre as águas do mar da
Galiléa. Transformou água em vinho, nas Bodas de
Caná, para as quais l foi convidado com
MARIA,juntamente com seus discípulos. Lia os nossos
pensamentos. Multiplicou os pães e saciou a fome de
multidões. Curou cegos, leprosos e paralíticos. Acalmou
tempestades.
Ressuscitou Lázaro, seu amigo e
também Naim, o filho da viúva. Ressuscitou dos mortos
e apareceu aos discípulos (Mat.28,6 – 1Cor.15,1)

Os Apóstolos Evangelistas, Mateus, Marcos,
Lucas, o médico e João testemunharam os inúmeros
milagres de Jesus e sua divindade. Conviveram com o
Mestre, como registra a SagradaTradição Católica e a
história do Império Romano, este, inimigo da Igreja
Nascente, perseguidor e martirizador dos cristãos
inclusive do próprio Jesus Cristo.
Por outro lado, os racionalistas, teóricos da
Razão Pura, dos séculos XVII e XVIII, eles
mesmosprovaram e mostraram para o mundo a
autenticidade dos Evangelhos, entre eles Ernest Renan
(1823-1892) que escreveu: “ A Igreja, esta grande
fundação, foi certamente a obra pessoal de JESUS.
Repousa agora em sua glória, nobre iniciador.

Muitos outros milagres não foram escritos no
Novo Testamento, porem presenciados pelos
cristãosdaquela época.
São Paulo, perseguidor ferrenho dos cristãos,
após a conversão,declarou sobre Jesus: “Nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade.” Ele é
a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a
criação. ” (Col. 1,15 e 2,9).

Tua obra está terminada, tua divindade
fundada... Ao preço de horas de sofrimento, que não
chegaram a tocar tua alma, adquiristes a mais completa
imortalidade. Mil vezes mais vivo, mil vezes mais amado
após a morte do que durante os dias de vida terrestre,
hás de chegar a ser a pedra angular da humanidade.
Plenamente vencedor da morte, tomas posse do reino
ao qual te hão de seguir, pela via real que traçastes,
séculos de adoradores. Em suma, admito como
autênticos os quatro Evangelhos canônicos” ( Vie de
Jesus).

O próprio Jesus com suaautoridade divina
chegou a afirmar: “ Se não quiserdes crer em mim,
crede nas minhas obras, para que
saibais e
reconheçais que o PAI está em mim e eu no Pai. (Jo
10,36) Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida.”
Jesus fundou a sua Igreja sobre Pedro e os
Apóstolos para continuar a sua obra de salvação do
gênero humano, afirmando. “Eis que estou convosco
todos os dias até o fim do mundo.” (Mat.28,20).
Inicialmente instituiu Pedro para continuar a missão
salvadora, a ser continuada pelos bispos,
seussucessores.(Mat.16,18)

Jean-JaquesRosseau(1712-1778,
expoente
máximo do iluminismo francês, campeão do espírito
universal, anunciador da República, arauto da República
Francesa e crente em Deus, escreveu: “Se a vida e
morte de um Sócrates são as de um sábio, a vida e
morte de Jesus são de um Deus.”
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Enquanto isso,as demais igrejas cristãs
surgiram bem após a Igreja Primitiva, fundada por
Jesus. Issopor dissensões ou separações de facções
que não aceitaram conservar a sucessão apostólica.

Conta a História que a Igreja Católica salvou a
civilização ocidental com seus monges e
presbíterosfundando as Universidades Católicas em
cujo
ambiente
ganharam
Prêmios
Nobéis
Científicos.Nestes dois mil anos de cristianismo já
realizamos 21 Concílios ecumênicos com a presença de
todos os Bispos do mundo. O último, o Vaticano IIfoi
iniciado em 1962 e terminado em 1965.

Fundaram outras igrejas com denominações
várias, como Martinho Lutero que era presbítero alemão
que chegou a escrever: “ Penso no que diz respeito
às imagens, símbolos e vestes litúrgicas, (...) e
coisas semelhantes, deixe-se à livre escolha. Quem
não quiser essas coisas deixe-as de lado. Se bem
que as histórias inspiradas na Bíblia ou em histórias
edificantes, parecem-me serem úteis “ (Carta, 1528).

Essa mesma Igreja Católica já teve 264 Papas,
provando que o Espírito Santo continua soprando sobre
ela. As perseguições, faz milênios, são inúteis, porque
DEUS é o Senhor da História.

O ótimo evangelizador do Sistema de
Comunicação
Canção
Nova,
Prof.
Felipe
Aquino,escreve: “ Nenhuma instituição humana
sobreviveu a tantos golpes, perseguições, martírios e
massacres durante 2000 anos; permanecendo intacta.

Por tudo isso sentimos que a religião católica
não é uma construção mental, uma utopia, uma ilusão,
uma filosofia pagã.
É
realidade
comprovada,
consistente,
reformadora do ser humano. Tem sentido ontológico,
queiram ou não os ateus.

Nenhuma outra instituição humana teve
umasequência ininterrupta de governantes. Já são 264
Papas desde Pedro de Cafarnaum até João Paulo II da
Polonia. Eram 12 Apóstolos, hoje são cerca de 4000
bispos, seus sucessores.”

Podemos afirmar que nenhuma religião do
mundo tem a quantidade de mártires da Igreja Católica,
desde a sua instituição por Jesus Cristo.

Sabemos pelos meios de comunicação
social,que os neo-pagãos criticam os Papas porque
ignoram que eles, os Papas, gozam de infalibilidade
apenas em questões de fé (doutrina) e de moral
(costumes).

São Policarpo, bispo de Ismirna, no ano 130
aproximadamente, foi queimado aos 80 anos de idade
por nãorenunciar à sua fé em Jesus Cristo.
Finalmente, faz vinte séculos queIgreja Católica
Apostólica, inspirada pelo Espírito Santo, compôs a
Bíblia através da paciência e perseverança dos
monges, nos conta a Sagrada Tradição Católica, que é
a memória de nossa querida religião.

Não devemos portanto confundir infalibilidade
com impecabilidade, qualidade de impecável. Não
sujeito a pecar; imaculável. Sem falha ou defeito, diz o
Aurélio.

SÓ O AMOR CONSTRÓI

Confesso quea
minha fé adulta
está
cristalizada também no Memorial do Senhor, a Santa
Missa (eucaristia) com a presença real de Jesus Cristo
sob as aparências do pão e do vinho.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Todo cristão comprometido devesaber que a
Liturgia da Igreja Católica, culto público oficial, tem suas
raízes ao tempo dos Apóstolos até as celebrações
atuais.

O irmão Ministro da VENERÁVEL ORDEM
TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DO RECIFE,
Geraldo Alain Barros de Vasconcelos, no uso de
suas atribuições CONVOCA TODOS OS IRMÃOS
PROFESSOS
desta
fraternidade,
para
participarem no dia 16 de Outubro de 2016, após
a celebração da Santa Missa, em nossa Igreja, a
Rua do Imperador D. Pedro II, S/N, bairro de
Santo Antônio, nesta cidade de Recife, estado de
Pernambuco, às 8 horas, do seu Capítulo Eletivo,

Enquanto que a Igreja Católica é o Corpo de
Cristo, queiram ou não queiram os relativistas
epluralistas modernos.
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quando elegerá o CONSELHO DIRETOR para o
triênio de 2016 a 2019.
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

CAMINHANDO COM O SEI

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 VOCACIONAL

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.

Senhor Jesus, eu creio que Tu me amas e que
fizeste de mim um ser único.
Com confiança eu te peço de me abençoar.

BAIRRO DE SANTO AMARO

Ajuda-me a ver como eu posso me engajar
como batizado na missão da Igreja.

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

Torna-se atento aos apelos que me fazes.
Dá-me responder com
urgência
e
generosidade e ajuda-me a superar em mim o medo
que paralisa.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

Que teu Espírito de luz e de força me invada
para que, disponível como Maria, eu possa entrar no
teu projeto sobre mim.
Dá a todos os convocados a audácia de
responder.
Dá aos que já estão comprometidos a graça de
ir até o fundo de seu chamado. Amém.

Frei Francisco Fernando da Silva, OFMe Geraldo Alain– Ministro

TODOS OS DOMINGOS, ÀS8 HORAS.
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, DE 12 HS.
PARTICIPEM!

(Missa de Aparecida, ano 1, n. 2, agosto/2001).

IRMÃOS ENFERMOS

COLABORADORES DO BOLETIM

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

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