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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,

VISITADORES
MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA
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as pessoas que nela ingressavam, sejam homens e
mulheres. Lembramos, também, que S. Francisco,
quase moribundo, compôs o conhecido Cântico do
Irmão Sol ou das Criaturas.

Quem se atreve a comparar a tempestade que ruge
Ao suspiro de uma criança?
Quem se atreve a dizer em voz alta as palavras
Que o coração deve pronunciar?
Eu ser humano se atreve a cantar com a voz
O canto de Deus?”

Assim, nos enchemos de alegria ao ouvir “O
Canto da Alma” propostopelo poeta Khalil Gibran, agora
inserido no opúsculo “A Oração”, do Papa Francisco
(Ed. Benvirá 2013), que, passamos a transcrever:

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

“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 coma tinta
do pergaminho, guarda meu carinho
sob um hábito transparente, e voa,
mas não sobre os meus lábios.

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

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

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 .
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 -Bem-aventurado Bernardino de Fossa.

Temendo ouvidos impuros.
Quando contemplo meus olhosinteriores
Vejo a sombra desua sombra,
Quando toco as pontas de meus dedos
Percebo suas vibrações.
Os movimentos de minhas mãos buscam sua presença
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 evitadopelo clamor,
e encadernado pela verdade,
e repetido pelos sonhos,
e compreendido pelo amor,
e oculto pelo despertar
e entoado pela alma.
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 amarraspodem subjugá-la?
Quem se atreve a amalgamar o rugido do mar
E o canto do rouxinol?
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Incentivados pela confiança deles, continuou seu
trabalho em favor dos doentes, cristãos e pagãos.

BEATO GABRIEL DE MAGDALENA

Gabriel desejava imolar sua vida pela fé junto
com os outros confrades . O Senhor ouviu seu
desejo. Em 20 de março de 1630, ele foi preso junto
com outros religiosos e presos nas prisões de Omura.
Quando soube que a hora do seu último sacrifício
havia chegado, ele sentiu uma alegria imensa e foi
absorvido em uma oração prolongada.
Numerosas instâncias chegaram ao imperador
para pedir sua libertação, mas tais pedidos das pessoas
não foram ouvidos.

Gabriel de Magdalena é um dos grandes
apóstolos do Japão. Ele nasceu em Fonseca, em
Castillala Nueva, na Espanha.

Apenas os príncipes obtiveram que o Abençoado
pudesse ir com uma boa escolta ao palácio para curar
os membros da família. Na verdade, a sobrinha do
governador estava muito doente. Gabriel alcançou a
cura e administrou o batismo.

Depois de estudar medicina, aos 30 anos entrou
na Ordem dos Frades Menores como um não-clérigo.
Ele alcançou tal perfeição que o Senhor o
favoreceu com êxtase e visões. Nas várias tarefas que
ele realizou, ele reviveu o espírito e as virtudes de San
Diego e San Pascual: ele era um porteiro, um
cozinheiro, uma enfermeira e um mendigo.

Assim que o governador soube da conversão de
sua sobrinha, ele se irritou com o irmão Gabriel e sua
sobrinha. Esse fato realmente agravou sua situação.
Após as torturas das águas sulfurosas do Monte
Ungen, ele foi levado para Nagasaki para o monte
sagrado, aonde, ajoelhado diante da postagem que lhe
era reservada, orava fervorosamente, depois estava
amarrado ao poste e queimava vivo.

Ele teve uma aspiração, ir como missionário no
Extremo Oriente para conquistar almas para Deus.
Em 1612, chegou às margens do Japão, que por
vinte anos deveria ser o campo de seus trabalhos
apostólicos e o testemunho de seus prodígios. Seu
apostolado era maravilhosamente fecundo na fruta pelo
zelo, a santidade de sua vida, o esplendor das curas
que ele obteve do Senhor.

Assim, consumiu o seu glorioso martírio.
Foi beatificado pelo Papa Pio IX, em 07 de Julho
de 1867.
Fonte: http://www.franciscanos.net

É difícil calcular o número de pagãos que ele
batizou em 20 anos de apostolado.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

As curas obtidas por ele a favor dos pagãos e dos
cristãos e dos parentes do tribunal, ganharam
popularidade em todo o Japão, pelo que, na fúria da
perseguição, os governadores não se atreveram a
colocar nele e, dado a popularidade que ele desfrutou,
permitiu que ele fosse para onde era chamado pelos
doentes.
Muitas vezes ele foi preso junto com outros
cristãos, mas quando o reconheceram, eles o
libertaram.

Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Novembrode
2017o irmão mesário: JOSÉ LÚCIO SALES LOPES
DE OLIVEIRA, OFS.
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- 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.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

- 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)
O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma frequência no mês de SETEMBRO/2017de
1.238visitantes, entre turistas e estudantes.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

DIA DE FINADOS
Na quinta-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!
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. Inscrevase em nossa Secretaria.

VOCÊ SABIA QUE...
-o Evangelho entrou com força na vida de São
Francisco e o marcou até o final.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

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

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.

- esse episódio é o germe que fez São Francisco
conhecer mais profundamente o Evangelho de Jesus
Cristo.
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A infância de FRANCISCO transcorreu como a de
qualquer criança de pais ricos, criado no luxo
desmedido e na vaidade do mundo, com muita moleza e
dissolução. Era menino travesso com o futuro
econômico/financeiro assegurado. Estudar? Por que?

ANIVERSARIANTES DOMÊS
DE NOVEMBRO/2017

Na juventude “distraída e desorientada”, “alegre”
“frívola”e “mundana”FRANCISCO ajudava o pai no
balcão da grande loja de tecidos de seda, mas o fazia a
contragosto, porque até seus vinte anos de idade o de
que gostava mesmo era de cantar, fazer serestas com
amigos, vestir com elegância e liderar como REI DAS
FESTAS de sua cidade Assis.
Neste panorama, em 1201 alista-se no exército
de sua cidade, para defender a causa dos burgueses
locais contra os interesses da cidade visinha de
Perugia, onde caiu prisioneiro por longos meses, no
cárcere, quando foi resgatado por dinheiro.

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

Na sua ânsia de glórias e honrarias, partiu em
1205, na condição de Cavaleiro, para a cidade de
Espoleto, quando então, em sonho, DEUS TOCOU O
SEU CORAÇÃO de maneira eficaz fazendo-o retornar a
Assis, cabisbaixo, com todos aqueles aparatos de
Cavaleiro: elmo, escudo, couraça, espada, lança e
cavalo, sob os apupos e indignação dos habitantes de
Assis, inclusive seus pais e seus amigos de farras.
Após as quedas, derrotas e decepções descobre
valores bem mais elevados e parte rumo à conversão,
com lutas interiores, reflexões e orações, mantendo
verdadeiros diálogos com DEUS, no Templo, nos
bosques e nas cavernas do monte Subásio. „‟ILUMINA
AS TREVAS DO MEU CORAÇÃO SENHOR, PARA
QUE VEJA O QUE QUERES DE MIM!” Clamava
FRANCISCO.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

REFLEXÕESFRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES DEALMEIDA

E-mail:cristenioalmeida@ig.com.br

Nas suas “loucuras de convertido”em 1209
FRANCISCO consegue reunir mais onze Irmãos, em
comunidade,
(embrião
da
grande
FAMÍLIA
FRANCISCANA MUNDIAL), partindo em peregrinação
para rezarem junto aos sepulcros dos Apóstolos
PEDRO E PAULO, em Roma, onde chegou a pedir
esmolas para distribuí-las com os indigentes daquela
cidade, fazendo-se POBRE COM OS POBRES,
abandonando a vida anterior, rejeitando a riqueza,
criticando as desigualdades sociais, a opressão
burguesa, o luxo desnecessário e outras injustiças da
sua época, em Assis.

3444.2631 e3441.0872

O IRMÃO FRANCISCO EM RESUMO
Narram os Escritos Franciscanos que no lar
burguês do rico comerciante Pedro Bernardone e Dona
Pica Burlemont, nasceu em 26 de setembro de 1182 o
menino JOÃO PEDRO BERNARDONE, na ausência do
pai que fora comprar tecidos na França e que ao
regressar mudou o prenome da criança para
FRANCISCO, em homenagem à França, onde nascera
a esposa.

5

Recordam
ainda
os
ESCRITOS
FRANCISCANOS que naquele ano de 1209, em Roma,
O IRMÃO FRANCISCO conseguiu transpor os umbrais
do PALÁCIO DE LATRÃO, por intercessão do Cardeal
João de São Paulo e do Bispo de Assis, Dom Guido,
obtendo audiência com o PAPA INOCÊNCIO III, que ao
ouvi-lo atentamente aprovou verbalmente a forma de
vida e de fidelidade ao Evangelho de JESUS CRISTO,
podendo pregar a conversão, a PAZ E O BEM a todas
as criaturas e fundar uma ordem religiosa.

coragem e humildade. FRANCISCO permaneceu cerca
de um ano no Oriente.
Na sua caminhada como IGREJA VIVA,
FRANCISCO, aos quarenta anos de idade, já conhecia
as profundezas do coração humano, suas virtudes e
suas fraquezas. Mesmo assim AMAVA A TODOS e
continuava, mesmo sem ser Superior da Ordem, a
carregar toda a responsabilidade de mantê-la coesa,
fraterna e fiel aos ensinamentos evangélicos e foi
assim que a REGRA aprovada pelo PAPA HONÓRIO
III, em 1223, deu novo ânimo a FRANCISCO,
celebrando naquele ano o NATAL DO SENHOR, com
um pai, uma mãe, uma criança novinha, boi e burro,
tudo autêntico, celebrado pelos camponeses, enquanto
o DIÁCONO FRANCISCO DE ASSIS, vestia a dalmácia
e pregava o EVANGELHO DE JESUS CRISTO.

Nesse CAMINHAR COM DEUS acontece o
episódio do Irmão Leproso quando FRANCISCO, a
cavalo, em Assis, frente a frente com aquele “espectro
humano”, ficou interiormente repugnado, quis fugir às
pressas, contudo iluminado, desce do cavalo, entrega
sua bolsa de moedas ao leproso e beija-lhe a face
carcomida, num gesto de autêntica caridade cristã.

FRANCISCO DE ASSIS amava a DEUS e a toda
a NATUREZA CRIADA e doou-se até a morte pelo seu
ideal de PAZ E BEM, fazendo muitos seguidores e
amigos sinceros, como o Conde Orlando que em 1224
mandou construir uma choupana para o Irmão
Francisco no topo do MONTE ALVERNE, onde recebeu
o dom de sofrer os estigmas de JESUS CRUCIFICADO,
quando já se encontrava doente, tendo de ser
transportado até ali no dorso de um Irmão Burro.

Sempre em busca de DEUS, FRANCISCO, em
oração na Capela de SÃO DAMIÃO, ouve o pedido de
reparação da IGREJA e sem entender o recado, passou
a reparar capelas de Assis, trabalhando e doando
dinheiro, tirado do pai Bernardone, rejeitada tal ajuda
financeira pelo pároco da Capela de São Damião,
Em 1211, ouvindo deslumbrada as pregações de
FRANCISCO na Catedral de São Rufino e nas praças
de Assis, a jovem, bela e rica , CLARA, que nasceu em
1194, converte-se, no Domingo de Ramos de 1212, ao
estilo de vida daquele penitente, fugindo do Palácio
onde morava, rumo a Capela da Porciúncula, onde
FRANCISCO solenemente cortou-lhe os lindos cabelos
dourados.

O estado físico do IRMÃO FRANCISCO se
agravava a cada dia, com a dor das chagas, os
transtornos gástricos, sendo levado para a choupana de
São Damião, sob os cuidados de Clara, por várias
semanas e chegando inclusive a ser atendido pelos
médicos do Papa que lhe aplicaram ferros quentes para
cauterização dos olhos. Mesmo cego e enfermo,
FRANCISCO compõe o “CÂNTICO DO IRMÃO SOL”,
com sua amiga CLARA.

Em plena Idade Média, repleta de preconceitos, o
IRMÃO FRANCISCO consegue integrar e enaltecer o
feminino, na pessoa de CLARA, sua fiel seguidora, que
veio a falecer como abadessa em 11 de agosto de
1253, e tantas outras jovens de Assis que resolveram
ABRAÇAR A

Na primavera de 1226 os médicos do Cardeal
Hugolino tentaram curar a hidropisia, o estômago e a
inchação dos pés do IRMÃO FRANCISCO,
hospedando-o no Palácio do Bispo, contudo, DEUS O
CHAMAVA PARA A ETERNIDADE e sentindo este final
terreno Francisco exclamou: BEM VINDA IRMÃ
MORTE ! e nesse transe ainda teve forças para
escrever uma cartinha exortando a IRMÃ CLARA e de
ditar o seu TESTAMENTO, antes de o levarem para a
cabana da Porciúncula, quando mandou chamar sua
amiga JACOBA SETTE SOLI, viúva nobre, que com
seus dois filhos também assistiram o POVERELLO nos
seus últimos dias entre os humanos.

POBREZA, pregada pelo “POVORELLO”, indo
todas residir no Convento de São Damião, sob a direção
pessoal do PAI FRANCISCO.
Para o MISSIONÁRIO DE CRISTO não há
distâncias e então FRANCISCO decide partir e pregar
também em outras cidades e terras longíquas, nas
regiões dos infiéis sarracenos, na Síria, sendo
conduzido até a presença do Sultão que admirou a sua
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Finalmente, no sábado 03 de outubro de 1226
pediu que lessem o RELATO DA PAIXÃO DE JESUS
CRISTO, segundo João e às cinco da tarde pediu que o
desnudassem totalmente e o colocassem sobre a terra
fria, pois era o seu último desejo. Em seguida leu o
SALMO 142 e silenciosamente expirou, SUBINDO
PARA DEUS

Assim, daquelas redes,/ passaste para o coração e a
vida/ de milhões de outros filhos e filhas vossos./
Para todos tendes sido benção:/ Peixes em
abundância,/ famílias recuperadas,/ saúde
alcançada,/ Corações reconciliados,/ vida cristã
ressumida./

Em 1228 a IGREJA CATÓLICA APÓSTÓLICA
reconheceu a santidade do IRMÃO FRANCISCO DE
ASSIS e o proclamou SANTO por pensar e viver como
JESUS, com toda a intensidade, até ao extremo.

Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado!/
Hoje, em vosso Santuário e em vossa visita
peregrina,/ nós vos acolhemos como mãe,/ e de
vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão
entre nós:/ o vosso Filho Jesus, nosso salvador.

Em 1980 o PAPA JOÃO PAULO II proclamou
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PADROEIRO DOS
ECOLOGISTAS.

Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em
prece!/ Ensinai-nos a viver vosso Jubileu com
gratidão e fidelidade!

R E C A D O : Nossa Fraternidade precisa de
fomentar o ESPÍRITO ECOLOGISTA em cada um dos
seguidores de SÃO FRANCISCO DE ASSIS. Nosso
querido BRASIL precisa de ajuda.

Fazei de nós vossos filhos e filhas,/ irmãos e irmãs de
nosso Irmão Primogênito, Jesus Cristo.
Amém!”

SÓ O AMOR CONSTRÓI

Comissão de Festa – Paróquia N. Sra. Da Conceição
Aparecida – Recife/PE

ORAÇÃO JUBILAR DOS 300 ANOS
DE BENÇÃOS

CAMINHANDO COM O SEI

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

ORAÇÃO VOCACIONAL
“Senhora Aparecida, Mãe Padroeira/ em vossa
singela imagem,/ há 300 anos aparecestes nas redes
dos três benditos pescadores/ no Rio Paraíba do Sul./

Senhor Jesus, eu creio que Tu me amas e que
fizeste de mim um ser único. Com confiança eu te
peço de me abençoar. Ajuda-me a ver como eu
posso me engajar como batizado na missão da
Igreja. Torna-se atento aos apelos que me fazes. Dáme responder com urgência e generosidade e ajudame a superar em mim o medo que paralisa.

Como sinal vindo do céu,/ em vossa cor,/ vós nos
dizeis que para o Pai não existem escravos,/ apenas
filhos muito amados./ Diante de vós, embaixadora de
Deus,/ rompem-se as correntes da escravidão!/
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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. (Missa de Aparecida, ano 1, n. 2,
agosto/2001).

BAIRRO DE ÁGUA FRIA
Cristênio Gonçalves de Almeida
Rua Florença,nº 25
Água Fria – Recife – PE – CEP: 52130-050
Fone: 3444-2631
BAIRRO DE SAN MARTIN
José Cassiano do Nascimento
Rua Comendador Queiroz de Oliveira,n° 131
SanMartin – Recife – PE – CEP: 50760-650
Fone: 3228-7885/98831-4659

JESUS ESTENDEU A MÃO E TOCOU-O
Hoje em dia, a doença mais terrível do
Ocidente não é a tuberculose nem a lepra, é a
sensação de ser indesejado, de não ser amado, de
ser abandonado.

BAIRRO DO ESPINHEIRO
José Herberto Lucena
Rua Venezuela,n° 209, apt. 201
Espinheiro – Recife – PE – CEP: 52020-170
Fone: 3222-6202

Tratamos as doenças do corpo por meio da
medicina; mas o único remédio para a solidão, para a
confusão e para o desespero é o amor.
São muitas as pessoas que morrem neste
mundo por falta de um pedaço de pão, mas são
muitas mais as que morrem por falta de um pouco de
amor.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

A pobreza no Ocidente é outra espécie de
pobreza; não se trata apenas de uma pobreza de
solidão, é também uma pobreza de espiritualidade.
Há uma fome que é fome de amor, como também há
uma fonte de Deus.
(Madre Tereza de Calcutá -Colaboração do irmão
Coordenador do SEI - José Cassiano do Nascimento,
OFS).

Frei Francisco Fernando da Silva, OFMe Geraldo Alain– Ministro

VISITE UM IRMÃO DOENTE

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

“É um ato de caridade e dever de todos os
Cristãos, especialmente os franciscanos, visitar
os nossos irmãos enfermos”.

COLABORADORES DESTE BOLETIM

IRMÃOS ENFERMOS

Gilvandro de Vasconcelos Coelho
Cristênio Gonçalves de Almeida
José Cassiano do Nascimento
Roberto Vilela de Melo Silva (Redator).

A assessoria do – Serviços aos Enfermos e Idosos,
comunica aos irmãos desta fraternidade que
continuam doentes os seguintes irmãos:
BAIRRO DE BOA VIAGEM
Maria José Rocha
Rua Padre Carapuceiro, nº 384, apt. 203
Boa Viagem – Recife – PE – CEP: 51020-280
Fones: 3326-9362/99948-3440
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