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Integrada pelo povo que segue a Jesus e fundada
pelo mesmo Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica
Romana, conhecida como a Igreja Católica ou
simplesmente a Igreja, espalhou-se pelo mundo e
continua a ser disseminada pelo universo. Hoje, ela é
dirigida pelo Bispo de Roma, o Papa Francisco, eleito
pelo colégio episcopal legítimo sucessor de São Pedro.
Ele tem os seus auxiliares, cardeais, bispos e
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sacerdotes espalhados pelo mundo, mas não
constituem, nem formam uma universidade da religião.
Para conhecer a Igreja não bastam as ideias.
Também não é suficiente o estudo. É necessário “rezar
com o coração”, celebrá-la como o mais valioso trabalho
da nossa existência. Como disse o Papa Francisco, em
Santa Marta: “conhecer a Jesus é o trabalho mais
importante da nossa vida”.
Sucede que, para conhecer Jesus há
necessidade de abrir três portas:
a primeira: rezar a Jesus,
a segunda: celebrar a Jesus e
a terceira: imitar a Jesus.
Aberta a primeira delas, veremos que o estudo
sem a oração não atinge o objetivo, pois nunca
chegaremos a Jesus.
Aberta à segunda, os sacramentos nos darão a
força para prosseguir. Mas eles só nos permitirão atingir
o objetivo quando administrados conforme prescreve a
Igreja.
Aberta a terceira, para concluir, o próprio Papa
nos diz: é preciso hoje, durante o dia, pensar como vai à
porta da oração em minha vida; como vai a celebração
cristã nesta minha vida e como vai à imitação de Jesus
nesta mesma minha vida?
Como devo imitá-lo?
Então, toma os Evangelhos e abre, pois neles
encontrarás como imitar a Jesus?
Na Colômbia, conforme noticia a sua Conferência
Episcopal, católicos, judeus e mulçumanos firmaram
uma histórica declaração conjunta sobre a paz entre
eles. Dizem, ainda, que a iniciativa desta posição reside
no exemplo que deu o Papa Francisco quando, no dia 8
de junho passado, se reuniu com os presidentes de
Israel, Simão Peres, Mahmud Abás e o mandatário
palestino.
Durante este encontro histórico teve momentos
de oração, canto e entrega de placas comemorativas
(Catholic net – A Igreja hoje).
Essas pesquisas farão bem a todos e,
certamente nos ajudarão a compreender a Igreja hoje e
nela continuarmos a agir.

- MARLY FARIAS BARBOSA.
- EMANOEL FREIRE BARBOSA.
JUBILEU DE OURO DE
PROFISSÃO
Estarão completando 50 anos de Profissão em
nossa Venerável Ordem Terceira de São Francisco do
Recife, as seguintes irmãs:

- TEREZA DE JESUS MARTINS DE
MENDONÇA.
- ANA ROSA REIS DE NEGREIROS.
JUBILEU DE DIAMANTE DE
PROFISSÃO
Estarão completando 60 anos de Profissão em
nossa Venerável Ordem Terceira de São Francisco do
Recife, a nossa irmã:

- HEINE BARBOSA DE AZEVEDO.
SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE OUTUBRO
Dia 01 - Beato João Francisco Burle.
Dia 02 - Beato Severino Girault.
Dia 03 - Beato Apolinário de Posat.
Dia 04 - Santa Rosa de Viterbo.
Dia 05 - Beato Gentil de Matelica.
Dia 06 - Beato Liberato de Loro Piceno.
Dia 07 - Beato Peregrino de Falerone.
Dia 08 - Beato Serafim Sforza.
Dia 09 – Beato Jerônimo Torres.
Dia 11 - Beato Boaventura de Barcelona.
Dia 12 - Beato Francisco de Calderola.
Dia 13 - Beato Gabriel de Magdalena.
Dia 14 - Beato Luis Sasamda.
Dia 15 - Beato Antonio de São Boaventura.
Dia 17 - Impressão das Chagas de Nosso Pai
São Francisco de Assis.
Dia 18 - São José de Copertino, Presbítero da
Ordem Primeira.
Dia 22 - São Francisco Maria de Camporosso,
Religioso da Ordem Primeira.
Dia 23 - Encontro do Corpo de Santa
Clara de Assis.
Dia 26 - Santo Elzeário de Sabran e Bem-Aventurada Delfina, da Ordem Terceira.

JUBILEU DE PRATA DE
PROFISSÃO
Estarão completando 25 anos de profissão em
nossa Venerável Ordem Terceira de São Francisco do
Recife, os seguintes irmãos:

- MARIA CECILIANA DE BARROS
OLIVEIRA.
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Papa, caiu nas mãos do imperador Frederico II, um
herege, que negava a autoridade do Papa e o poder do
Sacerdote de perdoar os pecados e consagrar. Rosa
teve outra visão, desta vez com Cristo que estava com o
coração em chamas. Ela não se conteve, saiu pelas
ruas pregando com um crucifixo nas mãos. A notícia
correu toda cidade, muitos foram estimulados na fé, e
vários hereges se converteram. Com suas palavras
confundia até os mais preparados. Por isto,
representava uma ameaça para as autoridades locais.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Outubro de 2015 o
irmão mesário: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS NETO, OFS.

SANTA ROSA DE VITERBO

Em 1250, o prefeito a condenou ao exílio. Rosa
e seus pais foram morar em Soriano onde sua fama já
havia chegado. Na noite de 5 de dezembro 1251, Rosa
recebeu a visita de um anjo, que lhe revelou que o
imperador Frederico II, uma semana depois, morreria. O
que de fato aconteceu. Com isto, o poder dos hereges
enfraqueceu e Rosa pode retornar a Viterbo. Toda a
região voltou a viver em paz. No dia 6 de março de
1252,
sem
agonia,
ela
morreu.
No mesmo ano, o Papa Inocêncio IV, mandou
instaurar o processo para a canonização de Rosa.
Cinco anos depois o mesmo pontífice mandou exumar o
corpo, e para a surpresa de todos, ele foi encontrado
intacto. Rosa foi transladada para o convento das Irmãs
Clarissas que nesta cerimônia passou a se chamar,
convento de Santa Rosa. Depois desta cerimônia, a
Santa só foi "canonizada" pelo povo, porque
curiosamente o processo nunca foi promulgado. A
canonização de Rosa ficou assim, nunca foi oficializada.
Mas também nunca foi negada pelo Papa e pela Igreja.
Santa Rosa de Viterbo, desde o momento de sua morte,
foi
"canonizada"
pelo
povo.

(1234-1252)
Rosa viveu numa época de grandes confrontos,
entre os poderes do pontificado e do imperador,
somados aos conflitos civis provocados por duas
famílias que disputavam o governo da cidade de
Viterbo. Ela nasceu nesta cidade num dia incerto do ano
de 1234. Os pais, João e Catarina, eram cristãos
fervorosos. A família possuía uma boa propriedade na
vizinha Santa Maria de Poggio, vivendo com conforto da
agricultura.

Em setembro de 1929, o Papa Pio XI, declarou
Santa Rosa de Viterbo a padroeira da Juventude
Feminina da Ação Católica Italiana. No Brasil ela é A
Padroeira dos Jovens Franciscanos Seculares. Santa
Rosa de Viterbo é festejada no dia de sua morte, mas
também pode ser comemorada no dia 4 de setembro,
dia do seu translado para o mosteiro das Clarissas de
Santa Rosa, em Viterbo, Itália.

Envolta por antigas tradições e sem dados
oficiais que comprovem os fatos narrados, a vida de
Rosa foi breve e incomum. Como sua mãe Catarina
trabalhava com as Irmãs Clarissas do mosteiro da
cidade, Rosa recebeu a influência da espiritualidade
franciscana, ainda muito pequena. Ela era uma criança
carismática, possuía dons especiais e um amor
incondicional ao Senhor e a Virgem Maria. Dizem que
com apenas três anos de idade transformava pães em
rosas e aos sete, pregava nas praças, convertendo
multidões. Aos doze anos ingressou na Ordem Terceira
de São Francisco, por causa de uma visão em que
Nossa
Senhora
assim
lhe
determinava.

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).

No ano de 1247 a cidade de Viterbo, fiel ao
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FAMÍLIA, LUGAR DE PERDÃO...

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

PAPA FRANCISCO.

Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos,
não somos perfeitos, não nos casamos com uma
pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos. Temos
queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros.
Por isso, não há casamento saudável nem família
saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital
para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual.
Sem perdão a família se torna uma arena de conflitos e
um redut6o de mágoas.

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.

Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia da
alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem
não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com
Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata.
Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo.
É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional
e espiritualmente.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não
de morte: território de cura e não de adoecimento; palco
de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a
mágoa produziu tristeza; cura, onde a mágoa causou
doença. (Colaboração do irmão Sóstenes)
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 Declaração Universal dos Direitos Humanos,
proclamada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 10 de dezembro de 1948, não foi subscrita
por todos os países do mundo e que alguns países que
a subscreveram não cumprem muitas vezes suas
determinações?

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

- no seu Preâmbulo a Declaração reconhece que a
dignidade inerente a todo ser humano e de seus direitos
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no mundo?
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- o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a
consciência da Humanidade e que o advento de um
mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de
crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da
necessidade foi proclamado como a alta aspiração do
ser humano comum?



Existem três coisas que formam o nosso
caráter:
a) os princípios;
b) o compromisso; e,
c) os valores cívicos e morais.



- o Papa Paulo VI em sua Mensagem de Natal de
1978 disse que não é só a guerra que ameaça a paz,
mas todo e qualquer crime contra os direitos humanos,
tais como os atos de terrorismo, a corrida armamentista,
as torturas policiais, o crime organizado e a liberação do
aborto?
(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).

Existem três pessoas que te amam, mesmo
que não entendas e nunca te deixarão só:
a) o Pai;
b) o Filho; e,
c) o Espírito Santo.



Peço a Deus Três coisas para ti:
a) que Ele te abençoe;
b) que Ele te guie; e,
c) que te proteja.

VOLTOU A CASA DO PAI
No dia 09 deste mês, faleceu no Hospital Santa
Joana, nesta cidade, a nossa irmã terceira MARIA
MADALENA MONTEIRO MARTINS, que morava no
Recolhimento de nossa instituição. Rezemos pelo
descanso eterno de sua alma.

AMÉM!

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE OUTUBRO 2015

É BOM LEMBRAR...


Há três coisas na vida que, quando passam, já
não há mais volta:
a) o tempo;
b) as palavras; e,
c) as oportunidades.



Existem, na vida, três coisas que podem levar
à destruição:
a) a inveja;
b) o orgulho; e,
c) o ódio.



Há três coisas que nunca devemos perder:



a) a fé;
b) o amor; e,
c) a esperança.
Existem três coisas de grande valor na vida:

Dia 02 Dia 02 Dia 03 Dia 05 Dia 05 Dia 07 Dia 10 Dia 13 Dia 17 Dia 19 Dia 19 Dia 19 -

a) a humildade;
b) a sinceridade; e,
c) a amizade.
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Maria Luiza de Sá Pereira Freire Coelho.
Maria de Fátima Cabral de Melo.
Mário Campos da Costa.
Clóvis Pimentel de Lyra.
João Gomes da Silva.
Carmem Maria Soares Cabral de Melo.
Maria Antonieta Torres da Silva.
Fátima do Socorro Barbosa.
Lisota de Souza Leão Pinto.
Cristina Costa Brander.
Maria das Dores Leite.
Carlos Felipe de Almeida Barbosa.

Dia 23 Dia 24 Dia 29 Dia 29 -

Flávio Lins Barbosa.
Maria das Graças Vilela de Melo Silva.
Antônio Augusto Vilela de Melo Silva.
Carme Maria Vasconcelos Motta.

devemos fazer de contas porque o Cristo juiz quando
chegar à nossa porta cobrará nossas atitudes com juros
e correção por cada fio de cabelo.
Dizia São Beda” Devemos olhar com misericórdia os
miseráveis”. Numa homilia em Aparecida dizia o dom
Darcy bispo auxiliar do santuário : devemos ser
embaixadores da misericórdia. A sociedade está doente
porque o coração humano é a raiz da sociedade.
Peçamos a Deus para curar nossos corações. Levemos
sanativos para curar os corações; Façamos uso da
misericórdia de Deus para curar nossas almas.
Devemos diagnosticar a doença da sociedade com
oração e na oração. Que nosso agir em Cristo brilhe na
sociedade. Disse ainda: “As chagas de nossa sociedade
advém de nosso ódio, de nossa vaidade de poder e de
ter, da ambição e da enganação”. A conversão pastoral
de que fala a Igreja.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

AS MÃOS DE CRISTO, SÃO
FRANCISCO E AS CHAGAS DO
MUNDO
Maria Antonieta Torres da Silva, OFS
Hoje dia da Solenidade dos estigmas de São Francisco.
Como todos sabem foi no tempo de quarenta dias de
jejum em preparação a festa de São Miguel que
Francisco recebeu os estigmas do Senhor Jesus.
Para nós este deveria ser um tempo de muita reflexão e
silêncio. Isto mesmo: Silêncio. Para assim,
conseguirmos perceber onde estão as perfuradas mãos
de Cristo no atual mundo. Na agitação e na gritaria não
podemos descobrir e nem ouvir o gemido de Deus nas
pessoas, porque Deus acaba ficando em segundo ou
terceiro plano depois de nosso infame e destruidor
egoísmo.

Converter-se para estar em comunhão com Deus e
descobrindo o caminho árduo do amor ou seja nobre
maneira de viver.(Parafraseando) .
No entanto o segredo da mudança social é a justiça e a
mãe caridade. Sem caridade não adianta fazermos
nada de belo porque não seremos belos. Jesus cospe a
hipocrisia. Disse ele: “Sejasfrio ou quente porque se
fores morno eu te vomito”. Não podemos acender uma
vela para Deus e outra para o diabo.

A celebração das chagas no dito popular , é de fato um
momento de profundo olhar , é um sair de si mesmo
para sentir com misericórdia a dor do irmão que precisa
que lavem seus pés. No dia a dia fazemos exatamente
o contrário. Se olharmos com carinho a tradição da
Igreja, a didaquê( a doutrina dos apóstolos) a renúncia
dos mártires ; poucos , mas muito poucos cristãos vivem
o cristianismo. E ser franciscano é nada mais que viver
de forma radical o evangelho. Vejamos ser franciscano
seria quase ser melhor que um cristão.

O mundo está passando por uma das piores crises
humanitárias: Os refugiados. O Papa Francisco pede
urgência na solidariedade; Fome de todos os lados e ele
acrescenta que “ não dá mais para continuarmos com
uma Igreja de estruturas obsoletas!
O evangelho arrastava multidões , os primeiros cristãos
arrastavam e convertiam multidões e nós muitas vezes
conseguimos trazer um , dois ou oito pessoas , mas
nosso exemplo afastam mais de cem. Quem sabe :
quantas pessoas, funcionários, admiradores, inquilinos,
pesquisadores, repórteres, pedintes, médicos ,
enfermeiros que por aqui passaram e tantos outros se
escandalizaram com nossas atitudes nestes trezentos
anos. Jesus foi radical ele disse um dia: “se a árvore
não der fruto ela deve ser cortada e queimada”. E nós
?Será que estamos dando frutos? É uma reflexão para
o dia de contemplar os chagados de nossa

Como no dia a dia vivenciamos a mensagem dos
estigmas? Não basta fazermos festas, soltarmos fogos,
e tantas outras coisas que muitas vezes fazemos para
suprir o que na verdade não fazemos. Onde estão os
Cristos crucificados no mundo de hoje? Onde estão os
Franciscos com estigmas ou estigmatizados com
nossos horríveis preconceitos? Vivemos muitas vezes
um evangelho de fazer de contas... de oba - oba! Não
6

sociedade.Vejamos abaixo algumas figuras de mãos
dos Franciscos das chagas de hoje e das mãos que
crucificam Cristo ou que nada fazem para o Cristo não
ser crucificado.
Mãos que morrem cedo e mãos que chegam tarde
para o socorro

Mãos que arriscam sem esperança de chegar.
( Mãos de um refugiado do Afeganistão).

Mãos farpadas e famintas.

Mãos que percebem que nada fizeram.
Onde estão nossas mãos nas atitudes do bem ou
nas atitudes do mal?
Mãos que choram sem consolo.
Rezemos pela nossa conversão porque até agora
pouco ou nada fizemos.
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Seguindo-O com fé, esperança e caridade, no barco
da vida, chegaremos ao nosso destino, a Eternidade.
Jesus Cristo está conosco, ressuscitado e vivo. “Por
que sois tão medrosos. Ainda não tendes fé? (Mc., 435).
Quem confia em Deus não teme os temporais da
vida.
Os pensamentos de medo são estressantes,
patológicos. São controlados quando confiamos nos
poderes de Deus. Fé e orações, ótimos remédios.
Servir aos abandonados e aos pobres foi o maior
carisma de São Francisco de Assis.
Não dar pra fazer de conta...

Coragem não é ausência do medo, e sim o
enfrentamento
do
medo.
Os discípulos, para cumprirem a missão, devem
imitar o Mestre nos seus ensinamentos divinos,
inclusive na coragem e destemor. Servir sempre, sem
discriminações, orando e trabalhando diariamente.
Alimente a sua fé, e os seus medos morrerão de
fome.
Deus
sempre
cuida
de
nós.

O que eu posso fazer para ajudar?
Assine a petição aos governos da UE, em inglês, e
divulgue amplamente entre seus conhecidos. Acesse o
site, clique em Sign e preencha seus dados: nome,
sobrenome, e-mail e país.
Juntos podemos demonstrar que não toleramos que
o Mediterrâneo se converta em um cemitério.

Um dia o medo bateu em minha porta; a fé foi abrir,
não tinha ninguém. No dia a dia, coragem é o
enfrentamento do medo, porque a vitória mais bela
que se pode alcançar é vencer a si mesmo, tentando
assimilar os frutos do Espírito Santo: Amor, Alegria,
Paz,
Paciência,
Longanimidade,
Bondade,
Benignidade, Mansidão, Fidelidade, Modéstia,
Continência e Castidade

Saiba mais
Fonte ://anistia.org.br/sete-perguntas-sobre-osrefugiados-e-migrantes-que-estao-morrendo
mediterraneo/
A Igreja da misericórdia – Papa Francisco
Homilia de abertura da quaresma 2015 . Dom Darcy
bispo auxiliar de Aparecida.
Evangelho Mateus 7. Apocalipse 3,16.



Enfrente seu medo com fé, a transformadora da
vida.
Ter fé é deixar que Deus escreva nosso presente e
nosso futuro. Sede firmes na fé, esforçando-se por
conseguir convicções concretas e pessoais. Bem–
aventurados todos aqueles que creem em Deus, que
não se vê, mais O sentimos. E o caminho para se
chegar a Deus é o amor. Quem caminha na direção
de Deus, pela fé e oração, recebe e transmite paz e
se aproxima dele.

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

GOTAS HOMEOPÁTICAS




Repito, a vitória mais bela que se pode alcançar é
vencer a si mesmo, tentando assimilar os frutos do
Espírito Santo: Amor, Alegria, Paz, Paciência,
Longanimidade, Bondade, Benignidade, Mansidão,
Fidelidade, Modéstia, Continência e Castidade.
Quem aceita o convite e os ensinamentos de Jesus
Cristo enriquece a vida e encontra a felicidade, paz e
renúncia. E o bom exemplo humano é contagiante e
transformador.

Aprendemos, por meio da História da
Humanidade e História Bíblica, que existe uma
unidade (igualdade) humana, seja nacional ou
universal. Na realidade, todos nós, humanos,
criaturas de Deus, somos pecadores. Somos
semelhantes, da mesma natureza da outra, contudo
com a liberdade, livre arbítrio de escolha, de
imitarmos ou não Jesus Cristo, nosso Deus.
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Maria de Nazaré, Mãe de Deus e nossa mãe e
intercessora, foi o exemplo máximo dessa realidade
divina e humana. Ela tudo nos concede.

diferentes no momento da alegria ou da dor e outros
momentos difíceis da vida diária. É aí quando mais
precisamos usar a SABEDORIA DA CARIDADE,
rainha de todas as virtudes. É dando que se recebe e
é perdoando que somos perdoados, como disse São
Francisco de Assis.

Todos nós sabemos que a vida terrena não oferece
soluções pré-fabricada e que na fé, esperança e
orações perseverantes encontramos o caminho.



Nessa CIRANDA DA VIDA, todo o CLERO tem o
dever cristão de evangelizar e orientar os seus fiéis
na caminhada RELIGIOSA. Não somente na doutrina
e ritos, mas também na POLÍTICA (POLIS=cidade,
POLITIKE= ciência da organização do Estado e da
ética).

A oração perseverante é o melhor caminho para se
encontrar e pedir ajuda a Deus-Pai. Ele escuta
nossos pedidos. Os maus não são vencidos pelas
armas, mas sim pelo amor cristão, como aconteceu
com a queda do Império Romano e outros.
É lutando com muita fé em Deus que a lágrima se
transforma em sorriso, a dor em aprendizado, o
medo em esperança e paciência.

Como aprendemos em família e na escola, todo
cidadão tem compromisso cívico. Para conhecer as
manobras do Estado, os ensinamentos começam no
lar e continuam na ESCOLA e PARÓQUIA, à luz do
Evangelho, e desaguam na SOCIEDADE. Bemaventurados os que se completam nas diferenças.
Amai-vos uns aos outros (Mt., 22-34).



Repisar dificuldades e dores prejudica a saúde,
provoca enfermidades. Procuremos a criança alegre
que habita em nós, e a vida se transformará. Por
exemplo: na família cristã, lar doce lar, igreja
doméstica, os seus membros gostam de cantar,
dialogar e dizer uma prece nas horas das refeições.

A pessoa nada pode por si mesma, mas DEUS tudo
pode pela força da sua graça. Agindo com
perseverança, amor, paciência e humildade,
venceremos sempre. Fomos criados para amar uns
aos outros. As guerras são erros da humanidade
pecadora. Quem semeia guerras colhe destruição
humana. É a inexorável lei da causa e efeito.
DEVEMOS ESCOLHER AS SEMENTES NO ATO
DA NOSSA SEMEADURA.

A riqueza de um país se mede pela cultura moral e
espiritual do seu povo, a começar pela FAMÍLIA
CONSTITUÍDA, onde na convivência toleramos os
defeitos uns dos outros. Amai-vos uns aos outros.
Deus existe para os bons e os maus, os justos e os
pecadores. A tarefa maior é tentar recuperar nossos
irmãos e irmãs que se desviaram de Deus.


A família cristã deve gerar, criar, alimentar e educar a
prole nos princípios cristãos. Sentar-se para
conversar sobre fatos positivos, orar ao iniciar e
terminar as refeições e reservar outros momentos de
diálogo familiar. E ainda escolher um trabalho
voluntário nas pastorais da Igreja e participar da
celebração
litúrgica,
comungando.
A compreensão e a sinceridade são fundamentais no
relacionamento familiar. Enquanto isso, a hipocrisia e
o autoritarismo são venenos.

Completando estas GOTAS HOMEOPÁTICAS para
setembro de 2015, parabenizamos a equipe
franciscana da Editora Vozes, pelo seu maravilhoso
trabalho evangelizador de mais de 76 anos.

SÓ O AMOR CONSTRÓI
CAMINHANDO COM O SEI



A graça de Deus faz com que muitas criaturas
diferentes consigam se atrair nos relacionamentos
sociais e culturais. São os amigos, verdadeiros
tesouros em nossa existência. São presentes de
Deus em nossa vida.


As pessoas levam um certo tempo para se revelar
individualmente. Enfrentam o desafio da paciência
com as maneiras diferentes do outro. Temos reações

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

ORAÇÃO VOCACIONAL

Irma Lima
Rua Monsenhor Ambrozino Leite, nº 92/404
Graças – Recife – PE –
Fones: 3423.7875 e 3222.9742.
BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO

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.

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.

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

“Irmãos, vamos recomeçar, pois até agora
pouco ou nada fizemos”
São Francisco de Assis.

MENSAGEM DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS
"Concedei-nos
Senhor
a
serenidade
necessária para aceitar as coisas que não
podemos
modificar;
Coragem
para
modificar
aquelas
que
podemos
e
Sabedoria para distinguirmos umas das
outras."

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

IRMÃOS ENFERMOS

NOTÍCIAS DO CORAL DA CAPELA
DOURADA

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

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

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

No mês de Setembro terá a seguinte
programação:
No dia 17 deste mês cantará a missa das
Chagas de São Francisco em nossa Igreja, às 19 horas.

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

COLABORADORES DO BOLETIM

BAIRRO DA ENCRUZILHADA

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

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

PAZ E BEM
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