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A responsabilidade pela fé e pela vida de fé do
Povo de Deus recai, de maneira peculiar e precisa,
sobre os pastores da vida cristã. Assim, no cumprimento
do seu múnus profético eles são chamados a torna-la
objeto do seu magistério.
Ao mesmo tempo, a responsabilidade dos
pastores deve ser atuada também na forma de múnus
sacerdotal. Isto ocorre quando os sacerdotes distribuem
aos fieis os dons da graça e da santificação como meio
para obedecer à santa Lei de Deus,
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Ocorre também quando sustentam os crentes
para que sejam fieis às exigências da fé e vivam
conforme o Evangelho.
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Assim, a doutrina moral cristã deve constituir,
sobre tudo hoje, um dos âmbitos privilegiados da nossa
vigilância pastoral, do exercício do nosso ”múnus
regale”.

SÃO BENEDITO

Dai a assertiva da revista “Arautos doa
Evangelho’ (n. 167 – novembro 2013) :” A Igreja nos
quer homens de fé, mestres de fé que ensinem os fieis
a não erem medo de tantos Herodes, que efligem co
perseguições, co cruze de todo gênero”. A Igreja vos
quer como homens de testemunho, como dizia S.
Francisco aos seus frades “pregai sempre o Evangelho
e, se for necessário, também com palavras”.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

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

São Benedito OFM (Sicília, 31 de Março de 1524
- Palermo, 4 de Abril de 1589) (São Benedito, o Negro,
ou São Benedito, o Africano ou São Benedito, o Mouro).

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE MAIO
Dia 01
Dia 02
Dia 03
Dia 04
Dia 05
Dia 06
Dia 07
Dia 08
Dia 09
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 22
Dia 24

Algumas versões dizem que ele nasceu na
Sicília, sul da Itália, em 1524, no seio de família pobre e
era descendente de escravos oriundos da Etiópia.

-

Beato Juliano do Valle de Istria.
Beato Vivaldo de São Germiniano.
Beata Petronila de Troys.
Beato Ladislau de Gielnow.
Beato Benvindo de Recanati.
Beato Bartolomeu de Montepulciano.
Beato Eduardo José Rosaz.
Coração Imaculado de Maria.
Santa Catarina de Bolonha.
Beato Felix de Nicosia.
Santo Inácio de Laconi.
São Leopoldo Mandic.
São Pascoal Bailão.
São Felix de Cantalicio.
São Crispim de Vitebo.
São Bernardino de Sena.
Beato Juan Forest.
Dedicação da Basílica de Nosso Pai São
Francisco de Assis.
Dia 28 - Santa Maria Ana de Jesus Paredes.
Dia 30 - Beata Camila Batista Varano.
Dia 31 - São Fernando III Rei de Castela.

Outras versões dizem que ele era um escravo
capturado no norte da África, o que era muito comum no
sul da Itália nesta época.
Neste caso, ele seria de origem moura, e não
etíope. De qualquer modo, todos contam que ele tinha o
apelido de “mouro” pela cor de sua pele.
Foi pastor de ovelhas e lavrador.
Aos 18 anos de idade já havia decidido
consagrar-se ao serviço de Deus e aos 21 um monge
dos irmãos eremitas de São Francisco de Assis
chamou-o para viver entre eles e aceitou.
Fez votos de pobreza, obediência e castidade e,
coerentemente, caminhava descalço pelas ruas e
dormia no chão sem cobertas.
Era muito procurado pelo povo, que desejava
ouvir seus conselhos e pedir-lhe orações.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

Cumprindo seu voto de obediência, depois de 17
anos entre os eremitas, foi designado para ser
cozinheiro no Convento.

Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de MAIO de 2016 o
irmão mesário: CLÓVIS PIMENTEL DE LYRA, OFS.

Sua piedade, sabedoria e santidade levaram
seus irmãos de comunidade a elegê-lo Superior do
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Mosteiro, apesar de analfabeto e leigo, pois não havia
sido ordenado sacerdote.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

Seus irmãos o consideravam iluminado pelo
Espírito Santo, pois fazia muitas profecias.
Ao terminar o tempo determinado como Superior,
reassumiu com muita humildade mas com alegria suas
atividades na cozinha do convento.
Sempre preocupado com os mais pobres do que
ele, aqueles que não tinham nem o alimento diário,
retiravam alguns mantimentos do Convento, escondiaos dentro de suas roupas e os levava para os famintos
que enchiam as ruelas das cidades.

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma frequência no mês de MARÇO/2016 de
1.494 visitantes entre turistas e estudantes.

Conta a tradição que, em uma dessas saídas, o
novo Superior do Convento o surpreendeu e perguntou:

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

“Que escondes aí, embaixo de teu manto,
irmão Benedito?”
E o santo humildemente respondeu: “Rosas,
meu senhor!” e, abrindo o manto, de fato apareceram
rosas de grande beleza e não os alimentos de que
suspeitava o Superior.
São Benedito morreu aos 65 anos, no dia 4 de
abril de 1589, em Palermo, na Itália.
Na porta de sua cela, no Convento de Santa
Maria de Jesus de Palermo se encontra uma placa com
a inscrição em italiano indicando que era a Cela de São
Benedito e embaixo as datas 1524-1589, para indicar as
datas do nascimento e de sua morte.

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.

Alguns autores indicam 1526 como o ano de seu
nascimento, mas os Frades do Convento de Santa
Maria de Jesus consideram que a data certa é 1524.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Todos os anos a seguir à Páscoa, há uma missa
e festa em sua honra na localidade portuguesa de
Coval, concelho de Santa Comba Dão.

PÁSCOA FRANCISCANA

Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.

No Terceiro Domingo deste mês, dia 17, nossa
Fraternidade estará celebrando a Páscoa dos Irmãos.
Haverá missa às 08:00h, em seguida, café
fraterno e a Reunião Geral com todos os Irmãos.

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

Participem!
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O irmão Ministro, GERALDO ALAIN, proferiu a
seguinte mensagem a Frei Beto, no 3º Domingo do mês
de março próximo passado:

VOCÊ SABIA QUE ...
- São Francisco de Assis não tem projetos de reformas
sociais e respondeu com a fé aos problemas do mal no
mundo;

“Tu Sacerdote eternamente segundo a Ordem
de Melquisedec. Hb, 5.”

- São Francisco foi trancado em um cubículo escuro em
casa e empurrado pelo pai porque achava que ele havia
enlouquecido?

Querido irmão Frei Carlos Alberto Breis, OFM
(Frei Beto). Eterna gratidão pelos seus serviços
prestados à esta Instituição.

- a mãe de S. Francisco o ajudou a fugir dessa prisão?
- que São Francisco procurou o bispo de Assis e este o
chamou em praça pública na presença do pai?

Nossas preces ao Jesus Bom Pastor e Mestre,
que Ele o acompanhe em cada passo da nova jornada.
Que a saudação de PAZ e BEM continue dentro de seu
coração hoje e sempre.
Que São Francisco, Santa Clara e a Virgem de
Guadalupe Patrona da América Latina conduzam seus
desejos e suas ações. Que os apelos do Concílio
Vaticano Segundo sejam vividos em sua futura Diocese.

- os sacramentos da iniciação cristã foram instituídos
por Cristo e confiados por ele à Igreja?
- viver é crescer e o crescimento é sempre gradual?
- a quaresma é mais uma oportunidade para refletir
sobre a caridade, como o coração da vida cristã?

PAZ e BEM.
GERALDO ALAIN - Ministro

(Texto e Pesquisa do irmão Gilvandro Coelho)

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE MAIO/2016

ORDENAÇÃO EPISCOPAL

No dia 07 de maio de 2016, às 17 horas, na
Basílica do Sagrado Coração de Jesus (Salesiano), à
Rua Dom Bosco, 551, bairro da Boa Vista, nesta cidade
de Recife-PE, acontecerá a Ordenação Episcopal de
FREI CARLOS ALBERTO BREIS PEREIRA, OFM, cujo
Bispo Sagrante será Dom Fernando Saburido, OSB,
Arcebispo de Olinda e Recife e Bispos Consagrantes:
Dom José Geraldo da Cruz, AA, Bispo de Juazeiro e
Dom José Haring, Bispo de Limoeiro do Norte (CE) e
demais Bispos presentes.

Dia 02
Dia 03
Dia 16
Dia 22
Dia 25

-

Geraldo Alain Barros de Vasconcelos.
Maria de Jesus de Melo Silva.
Fernando Bezerra Ribeiro.
Ma. Augusta Patriota A. de Carvalho.
Paulo Octaviano Ferreira Dubeux.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”
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autoridades corajosas dispostas a penalizar os
infratores e temos uma imprensa livre. Louvado seja
Deus que é AMOR E JUSTIÇA!

REFLEXÕES FRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.

Recordemos os primórdios do mundo, a
transgressão, por meio do fratricídio, de Caim contra
seu irmão Abel. Temos as leis disciplinares da natureza
criada, quando o pecado se manifesta. É a lei que
disciplina os atos.

E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e 3441.0872

AS LEIS
Todo ser humano que tem entendimento sadio,
bom senso, cumpre as leis. Desobedecê-las é atitude
irracional que atinge a própria criatura infratora desde
milênios. Exemplos atuais: dirigir veículo após ingerir
bebida alcoólica, assistindo à TV ou conversando no
telefone celular são atitudes irracionais, porque colocam
em perigo a própria vida, a dos passageiros e a dos
pedestres. As estatísticas estão aí para provar.

Deus nos modelou do barro (“És pó e ao pó
retornarás”). É, portanto, aqui na Terra, nossa casa
comum, onde devemos viver e nos amar
reciprocamente, como nos ensinam os Evangelhos e
outros trechos bíblicos, inclusive a carta de São Paulo
aos coríntios, capítulo 13.
Lamentavelmente, apesar dos avanços da
ciência, estamos vivendo dias de grande retrocesso
moral, espiritual e cívico. A ausência do conhecimento
de Deus.

Quando não cumprimos as leis, sofremos
sanções (penas), porque ninguém está acima da
legislação. Nem homem, nem mulher, nem pobre, nem
rico. Autoridade ou não. Todos são iguais perante a lei.

Da presença da filosofia da relatividade e de
gênero. Afirmam que os conhecimentos científicos,
morais e políticos variam conforme a época, o lugar e o
grupo social. (Sic) Puro engodo.

No contexto dessas reflexões, procuremos
meditar inicialmente sobre os ensinamentos de Jesus
Cristo: “Conhece-te a ti mesmo”, grande princípio da
sabedoria divina, pois sabemos que a fé é praticada
mediante os costumes.

A ignorância dos atos litúrgicos católicos
apostólicos é visível. Aprendi que a vida humana na
Terra tem sentido, quando acreditamos e praticamos os
ensinamentos divinos escritos desde o Êxodo até o
Apocalipse, todos testemunhando Jesus Cristo e sua
eterna Glória. Sua presença entre nós.

Meditemos e nos perguntemos, sem hipocrisia:
- A vida que vivo no cotidiano é honesta, justa e
transparente ou semelhante à do fariseu hipócrita
orando no Templo de Jerusalém?
- O que pensam e falam de mim meus familiares, meus
amigos e até os inimigos?
- Será que sou dono dos meus atos, livre como uma
andorinha na imensidão do espaço, ou sou ESCRAVO
DO DINHEIRO, servindo por interesses, como Judas
Iscariotes ou mesmo certos políticos ou representantes
de instituições particulares ou nacionais?
- Qual a diferença da minha imagem nas atitudes
públicas e minha imagem real, humana?
- Qual o efeito espiritual, moral e cívico que transmito ao
próximo?
- Amanheço tranquilo, mesmo sendo pecador, entregue
ao meu Deus e Senhor, até nas aflições? MEDITEMOS.

Quanto às leis, recordemos a época de
Hamurabi (1728-1686 a.C), rei da Babilônia, com o seu
Código. Do Antigo Testamento, o Código da Aliança
(Ex., 24-7). O Deuteronômio (Dt., 12-26).
Continham sanções civis e criminais.
Adão, o primeiro homem, foi proibido de comer
da árvore do conhecimento. No Sermão da Montanha,
Jesus Cristo indica os caminhos da felicidade terrena.
Fé, esperança e caridade e outras. Lei do AMOR que
vem do Espírito Santo, por meio da fé.
Os mandamentos da Igreja Católica Apostólica
situam-se na linha de uma vida moral ligada à vida
litúrgica e que dela se alimenta.

O nosso querido Brasil, país abençoado por
Deus, descoberto sob a proteção da Santa Cruz, terra
onde se plantando tudo dá, tem, em sua maioria,
pessoas honestas, cumpridoras dos seus deveres
cívicos, morais e sociais. Graças a Deus, temos

O caráter obrigatório dessas leis positivas,
promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim
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garantir aos fiéis o mínimo indispensável no Espírito de
Oração, no esforço moral e no crescimento do amor de
Deus (CIC, 2042-2043).

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016

Enquanto a Lei de Moisés mandava apedrejar
as prostitutas, Jesus perdoou Maria Madalena, que se
converteu e acompanhou o Mestre até o Calvário,
juntamente com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e
Maria, irmã de Cleofas.
As Três Marias. O mundo do obscurantismo
religioso se faz presente no próprio ser humano dos
séculos XX e XXI. Sabemos que humanamente TUDO
DEPENDE DE NÓS.
Graças a Deus, da fundação da Igreja Católica
Apostólica (“És Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha Igreja”) (“EU estarei no meio de vós”).

Está à venda nas livrarias católicas e
evangélicas os materiais da Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2016. O Tema da Campanha: “Casa
comum, nossa responsabilidade” e o lema: “Quero ver o
direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho
que não seca” (Am 5, 24). O Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs (CONIC) é responsável pela CF 2016.

Até os nossos dias, os preceitos cristãos têm
penetrado em todas as camadas sociais do mundo
inteiro. TENHAMOS FÉ E ESPERANÇA. JESUS
CRISTO É O AMOR E A LEI.
No contexto dessas reflexões, procuremos
meditar inicialmente sobre os ensinamentos de Jesus
Cristo: “Conhece-te a ti mesmo”, grande princípio da
sabedoria divina.

O CONIC é composto pelas seguintes igrejas: A
Igreja Católica Apostólica Romana; A Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil; A Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil; A Igreja Presbiteriana Unida do
Brasil; e A Igreja Sirian Ortodoxo de Antioquia. Além
dessas Igrejas três organizações participaram na
Comissão da Campanha da Fraternidade Ecumênica
2016: O Centro Ecumênico de Serviços à
Evangelização e Educação Popular (CESEEP), Visão
Mundial, Aliança de Batistas do Brasil.

Os DEZ MANDAMENTOS ou Decálogo, de
efeito universal, constam do CIC 2052.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar
seu nome em vão. Guardar domingos e festas de
guarda. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra
a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho.
Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas
alheias.

As Igrejas que integram o CONIC assumem
como missão expressar em gestos e ações o mandato
evangélico da unidade, que diz: “Que todos sejam um,
como tu, Pai, estás em mim e eu em Ti; que também
eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu
me enviaste”(Jo 17,21). Seria importante mencionar
também a contribuição da Misereor dos católicos da
Alemanha para a CF 2016, que desde uma perspectiva
de fé, significa também assumir a responsabilidade
comum pelo futuro da Terra.

Os CINCO MANDAMENTOS DA IGREJA (CIC 2042 –
2043).
1. Participar da missa inteira nos domingos e
festas de guarda.
2. Confessar-se ao menos uma vez por ano.
3. Comungar ao menos pela Páscoa da
Ressurreição.
4. Santificar as festas de preceito.
5. Jejuar e abster-se de carne, conforme manda a
Santa Mãe Igreja.
JESUS CRISTO É O AMOR E A LEI.

Entre várias importantes fontes que marcaram
o ano 2015 preocupadas com as mudanças climáticas
precisamos mencionar duas: “Peregrinação por justiça e
paz” do Conselho Mundial de Igrejas (CMI) que destaca
a necessidade urgente da superação desse modelo de

SÓ O AMOR CONSTRÓI
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desenvolvimento que está baseado no consumo e na
ganância; e a Encíclica do Papa Francisco Laudato
Sí sobre o cuidado da Casa Comum. O Objetivo Geral
da Campanha é: “Assegurar o direito ao saneamento
básico para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz
da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que
garantam a integridade e o futuro de nossa Casa
Comum”.

frente de nossa Igreja, à Rua do Imperador às 07:30h
do dia 15/05, cuja programação será a seguinte:
- 10:00h: Missa com a nossa Fraternidade;
- 11:00h: Lanche Fraterno;
- 11:30h: Reunião com todos os Irmãos;
- 14:00h: Retorno
Solicitamos que façam suas inscrições em
nossa Secretaria até o dia 06/05.

Os oito Objetivos Específicos da CF mostram a
preocupação com o saneamento básico no Brasil:

O Irmão-Ministro Geraldo Alain solicita a
participação de todos.

a) Unir Igrejas, diferentes expressões religiosas e
pessoas de boa vontade na promoção da justiça e do
direito ao saneamento básico;

A SAUDAÇÃO DE PAZ E BEM

b) Estimular o conhecimento da realidade local em
relação aos serviços de saneamento básico;

A saudação franciscana de “Paz e Bem” tem a
sua origem na vocação do envio dos discípulos, que S.
Francisco descobriu no Evangelho e que colocou na
Regra dos seus Frades – o modo de ir pelo mundo. São
Lucas (10,5) fala da saudação “A paz esteja nesta casa”
e Francisco acrescenta que a saudação deve ser dada
a todas as pessoas que os frades encontrarem pelo
caminho.

c) Incentivar o consumo responsável dos dons da
natureza, principalmente da água;
d) Apoiar e incentivar os municípios para que elaborem
e executem o seu Plano de Saneamento Básico;
e) Acompanhar a elaboração e a excussão dos Planos
Municipais de Saneamento Básico;

No seu Testamento, Francisco revela que
recebeu do Senhor esta saudação. Portanto, ela faz
parte da sua inspiração original de vida: anunciar a paz.

f) Desenvolver a consciência de que políticas públicas
na área de saneamento básico apenas tornar-se-ão
realidade pelo trabalho e esforço conjunto;

Muito antes de S. Francisco, o mestre Rufino
(Bispo de Assis na época em que Francisco nasceu), já
havia escrito um tratado “De Bono Pacis” (O bem da
paz). Este deve ter influenciado a mística da paz na
região de Assis.

g) Denunciar a privatização dos serviços de
saneamento básico, pois eles devem ser política pública
como obrigação do Estado;
h) Desenvolver a compreensão da relação entre
ecumenismo, fidelidade à proposta cristã e
envolvimento com as necessidades humanas básicas.

Havia, então, diferentes formas de saudação da
Paz. Entre elas, a de “Paz e Bem”. Na “Legenda dos
Três Companheiros (58), S. Francisco dá para os seus
frades o significado único para a paz.

De fato, as noventa páginas do texto-Base da
CF 2016 são realmente uma enciclopédia sobre
saneamento básico.

A paz que anunciais com a boca, mas deveis
tê-la no coração.

Pe. Dr. Brendan Coleman Mc Donald
Redentorista e Assessor da CNBB Reg. NE1

Ninguém seja por vós provocado à ira ou ao
escândalo, mas todos por vossa mansidão sejam
levados a paz, à benignidade e à concórdia.

ROMARIA

“Ninguém é suficientemente perfeito, que não
possa aprender com o outro e, ninguém é totalmente
destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu
irmão”. - São Francisco de Assis

No Terceiro Domingo do mês de Maio próximo,
nossa Fraternidade estará realizando uma romaria ao
Santuário de Santo Cristo, de Ipojuca. Sairemos da
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BAIRRO DA ENCRUZILHADA

CAMINHANDO COM O SEI

Lúcia Buarque de Macedo Pereira.
Lar Geriático N. S. da Conceição
Rua Castro Alves, nº 146 – Encruzilhada
Recife-PE – Fone: 3426.0021
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
misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os
assistem

BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO

QUEM MAIS PARTILHOU

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.

Deus podia ter tudo só para Ele:
- Fez o homem.
Deus podia deixar o homem sozinho:
- Fez a mulher.

BAIRRO DE SANTO AMARO

Deus podia esquecer a terra e os seres humanos:
- Enviou seu Filho Jesus.
Jesus podia viver sozinho:
- Procurou o povo.

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

Jesus podia ter tudo:
- Partilhou com os seres humanos.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

Jesus podia ser o único sábio:
- Ensinou a todos.
Jesus podia ignorar os seres humanos:
- Deu a vida.
Jesus podia desistir de tudo:
- Ressuscitou para nos dar a vida
(De Lillyan Martins – Seleção de Aleida Maria de Lima –
Santo Antônio da Platina/PR. (Colaboração do irmão
Coordenador do SEI - José Cassiano do
Nascimento, OFS).

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

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

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

PAZ E BEM
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