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Recentemente o Papa Francisco recordou que o
temor de Deus constitui um dos sete dons do Espírito
Santo. Disse, ainda, que ele não significa ter medo de
Deus, como muitos pensam, porque Deus é nosso Pai e
nos ama. Assim, o temor de Deus não é servil, mas é
dom filial. Portanto, um dom do Espírito Santo que nos
inclina ao respeito. Os outros dons são: sabedoria,
entendimento, conselho, fortaleza, ciência e piedade.

VISITADORES
IVANILDO LUIZ DA SILVA
MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
GILGLEIDE GOMES DE A. SANTOS

Lembrou, também, que “O temor de Deus abre
nosso coração, nos faz tomar consciência de que tudo
vem da graça e que a nossa verdadeira força está
unicamente em seguir o Senhor Jesus e deixar que o
Pai derrame sobre nós a Sua Bondade e a sua
1

Misericórdia. O temor de Deus, então, assume o caráter
de docilidade, de reconhecimento e de louvor”.

Portanto, temer a Deus é respeitá-lo, submeterse a Ele e louvá-lo com admiração. Reconhecê-lo e
respeitá-lo não significa, portanto, medo excessivo.
Este,gera o pânico que se apresenta acompanhado de
sintomas físicos geradores da ansiedade. Esta, por sua
vez, produz pensamentos catastróficos que crescem e
formam um círculo vicioso que aumenta os sintomas.
Daí gera-se o pânico.

Destarte, há varias espécies de temor: o temor
mundano, o temor servil a Deus e o temor filial a Deus.
Mas só o último, é o temor de Deus. O primeiro se
origina, quase sempre, de traumas.··
Ao nos orientar para o respeito filial a Deus e nos
afastar do pecado, o temor de Deus compreende três
atitudes principais:

Conforme nos ensina a Dra. Ely Barreto, “É
importante que a pessoa aprenda a reconhecer seus
medos, se a situação temida é verdadeiramente real,
até onde seus pensamentos estão superestimando o
perigo para ver a situação de modo claro e, assim,
eliminar a ansiedade gerada por aquela situação”.

1. O vivo sentimento da grandeza de Deus e
extremo horror a tudo o que ofenda a sua
infinita majestade;

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

2. Uma viva contrição das menores faltas
cometidas por haverem ofendido a uma Deus
infinito e infinitamente bom, do qual nasce um
desejo ardente e sincero de repará-las;

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

3. Um cuidado constante para evitar ocasiões de
pecado.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE SETEMBRO

Destarte, para o descrente, temer a Deus é
temer o julgamento de Deus e a morte eterna que é
separação eterna de Deus (Lucas 12.5, Hebreus 10,
31). Para o crente, temer a Deus é algo muito diferente.
O temor do crente é reverência a Deus. Hebreus 12:2829 descreve muito bem. “Por isso, recebendo de nós
um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual
sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e
santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor”.

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.

Essa reverência ao santo temor explica
exatamente o que temer a Deus significa para os
crentes. Esse é o fator que deve nos estimular a nos
entregar totalmente ao Criador do Universo.
Os crentes não devem ter medo de Deus. Não
há nenhuma razão para que tenhamos medo dele.
Temos a sua promessa de que nada pode nos separar
do amor de Deus (Romanos, 8, 38-39). Temos,
também, a sua promessa de que Ele nunca vai nos
deixar ou abandonar (Hebreus 13, 5).
Temer a Deus significa ter uma reverência por
Ele tão grande que vai certamente influenciar como
vivemos nossas vidas. Como nos diz o mesmo Papa
Francisco.
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Mântua, cardeal de Veneza e, após a morte do grande
papa Leão XIII, foi eleito seu sucessor, com o nome de
Pio X, em 1903.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de SETEMBROde
2016 a irmã mesária: FILONIZE DE SOUZA, OFS.

No Vaticano, José Sarto continuou sua vida no
rigor da simplicidade, modéstia e pobreza. Surpreendeu
o mundo católico quando adotou como lema de seu
pontificado “restaurar as coisas em Cristo”.

SÃO PIO X

Tal meta traduziu-se em vigilante atenção à vida
interna da Igreja. Realizou algumas renovações dentro
da Igreja, criando bibliotecas eclesiásticas e efetuando
reformas nos seminários. Pelo grande amor que
dispensava à música sagrada, renovou-a. Reformou,
também, o breviário.
Sua intensa devoção à Eucaristia permitiu que
os fiéis pudessem receber a comunhão diária,
autorizando, também, que a primeira comunhão fosse
ministrada às crianças a partir dos sete anos de idade.
Instituiu o ensino do catecismo em todas as
paróquias e para todas as idades, como caminho para
recuperar a fé, e impôs-se fortemente contra o
modernismo. Outra importante característica de sua
personalidade era a bondade suave e radiante que
todos notavam e sentiam na sua presença.
Pio X não foi apenas um teólogo. Foi um pastor
dedicado e, sobretudo, extremamente devoto, que
sentia satisfação em definir-se como “um simples
pároco do campo”. Ficou muito amargurado quando
previu a Primeira Guerra Mundial e sentiu a impotência
de nada poder fazer para que ela não acontecesse.

Seu nome de batismo era José MelquiorSarto,
oriundo de família humilde e numerosa, mas de vida no
seguimento de Cristo. Nasceu numa pequena aldeia de
Riese, na diocese de Treviso, no norte da Itália, no dia 2
de junho de 1835. Desde cedo, José demonstrava ser
muito inteligente e, por causa disso, seus pais fizeram
grande esforço para que ele estudasse.

Possuindo o dom da cura, ainda em vida
intercedeu em vários milagres. Consta dos relatos que
as pessoas doentes que tinham contato com ele se
curavam.

Todos os dias, durante quatro anos, o menino
caminhava com os pés descalços por quilômetros a fio,
tendo no bolso apenas um pedaço de pão para o
almoço. E desde criança manifestou sua vontade de ser
padre.

Discorrendo sobre tal fato, ele mesmo explicava
como sendo “o poder das chaves de são Pedro”.

Quando seu pai faleceu, sua mãe, Margarida,
uma camponesa corajosa e pia, não permitiu que ele
abandonasse o caminho escolhido para auxiliar no
sustento da casa. Ficou no seminário e, aos vinte e três
anos, recebeu a ordenação sacerdotal com mérito nos
estudos. Teve uma rápida ascensão dentro da Igreja.

Quando alguém o chamava de “padre santo”,
ele corrigia sorrindo: “Não se diz santo, mas Sarto”,
numa alusão ao seu sobrenome de família.
No dia 20 de agosto de 1914, aos setenta e
nove anos, Pio X morreu. O povo, de imediato, passou a
venerá-lo como um santo. Mas só em 1954 ele foi
oficialmente canonizado

Primeiro, foi vice-vigário em uma pequena
aldeia, depois vigário de uma importante paróquia,
cônego da catedral de Treviso, bispo da diocese de
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BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.
Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e em
seguida a Bênção de São Francisco no final.

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma freqüênciano mês de JULHO/2016de
608visitantes entre turistas e estudantes.

VOCÊSABIA QUE ...

MENSAGENS DE SÃO FRANCISCO:
“O homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar,
o Céu inteiro deveria comover-se profundamente
quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas
mãos do sacerdote.”

- a oração de S. Francisco centraliza-se no Evangelho
ou, mais precisamente, na pessoa do Cristo: Ela É
- afetiva: vibra mais com o coração do que com a
inteligência;

“Onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem
ignorância.”

- penitencial: está muito ligada ao Ministério da
Encarnação e Paixão do Cristo.

“Todas as coisas da criação são filhos do Pai e
irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos
animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em
desgraça tem o mesmo direito a ser protegida.”

- contemplativa: maravilha-se com a grandeza e
bondade de Deus manifestada pela obra que Ele realiza
em todos os tempos e lugares.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

- espontânea a criativa: inventa-se o próprio modo de
rezar, com palavras simples, mas no ardor do amor.
Deixa-se conduzir pelo espírito do Senhor e sua santa
operação.
- cósmica: canta a criação como sacramento de Deus
(LM 8,9).
- unida à Igreja: Recomendou vivamente a celebração
da Liturgia das Horas (Ord. 3, 14).
- equilibrada: entre o trabalho e a devoção (Ord. 5, 1-2).

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.

- e principalmente: oração de louvor, adoração e
agradecimento que abrange tudo.
(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).
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Santa Clara, dai-nos sol.
Se baixar a cerração,
Alumiai,
Meus olhos na cerração
Estes montes e horizontes
Clareai.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE SETEMBRO/2016

Santa Clara, no mau tempo
Sustentai
Nossas asas.
A salvo de árvores, casas,
E penedos, nossas asas
Governai.

Dia 03Dia 10Dia 11Dia 15Dia 17Dia 20Dia 24Dia 28-

Santa Clara, clareai.
Afastai todo risco
Por amor de São Francisco
Nosso mestre , nosso pai
Santa Clara , todo risco
Dissipai.

Djalma Spinelli Garcéa.
Antonio da Silva Duarte.
Maria José da Silva.
Hélio Rodrigues dos Santos.
Zaira de Jesus Fernandes da Cunha.
Mônica Maria Gonçalves de Pontes.
Maria Heloisa de Lima Santos
Elizabeth Diniz Barros.

REFLEXÕES FRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

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

POEMAS PARA A VIDA
O cânon 871 nos ensina: “Sendo que a Igreja
toda é missionária por sua natureza e que a obra de
evangelização é dever fundamental do povo de
Deus, todos os fiéis, conscientes da própria
responsabilidade, assumam cada um a sua parte na
obra
missionária”.

SANTA CLARA DE ASSIS – LUZ QUE
ILUMINOU O MUNDO

No cristianismo, foi a Tradição Apostólica que
fez a Igreja discernir os livros sagrados que
compõem o Antigo Testamento com 46 livros e o
Novo Testamento com 27 livros sagrados (CIC 120).

Santa Clara, Clareai!
Manuel Bandeira

Assim, a revelação da criação contida no livro
do Gênesis é inseparável da realização da Aliança
de Deus com seu povo (CIC 288).

Santa Clara, clareai!
Estes ares.
Dai-nos ventos regulares,
De feição.
Estes mares, estes ares clareai.

Portanto, todos aqueles que professam a
religião Católica Apostólica devem crer que o Espírito
Santo é o autor principal da Sagrada Escritura, e a
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oração dos Salmos é a grande escola dessa
confiança (CIC 304).

êxito dos outros, dê o melhor de si, evite os
excessos (Vicente de Carvalho).

Quem é verdadeiramente bondoso jamais
poderá ser infeliz (Confúcio).

SENHOR, deste-me tanto.

Ser feliz é ver as coisas com os olhos de Deus.

Dá-me uma coisa a mais: Um coração
agradecido (George Herbert). O ingrato se queixa
tanto da chuva como do sol (Anônimo).

A Doutrina Social da Igreja Católica Apostólica
nos ensina que a solidariedade, o amor universal e a
opção preferencial pelos pobres são princípios
básicos (Anônimo).

Quem a si próprio se elogia não merece
crédito (Provérbio chinês).
Para subir à montanha da santidade,
precisamos começar a descer ao vale da
humildade (Mesquita
Pimentel).

Senhor, nos daí a coragem para testemunhar a
tua Palavra. Dai-nos a ousadia de tomar decisões
corajosas, sem medo de críticas.
Livrai-nos, Senhor, do egoísmo, da
acomodação, do isolamento e das novelas
nojentas. Fortalecei
nosso
amor
e
humildade (Anônimo).

se

O mais infeliz dos homens é aquele que assim
julga (Fenelon).
A dificuldade é do tamanho que a imaginamos.

A ciência da natureza ensina aos humanos os
mistérios de Deus. Paciência, obediência e
conformação com a vontade divina.

Viva cada minuto da sua vida como se fosse o
último, mas procure vivê-lo como se não tivesse fim.
Lembre-se que cada minuto que passa não voltará
jamais.

O ser humano entusiasmado é sempre
jovem (Anônimo). Uma vida ociosa é uma morte
antecipada.

Faça de sua estrada um caminho de amor,
paz, saúde, alegria e serviço, confiando sempre no
poder de Deus (Anônimo).

A natureza está sempre em ação e maldiz a
nossa negligência (Goethe).A constante atividade é
que constitui a fonte do prazer humano (Masaharu
Taniguchi).

Assim como o peixe não pode viver separado
da água, o ser humano não pode viver separado de
Jesus Cristo, nosso Deus (Anônimo).

O ser humano ocioso é como a água
estagnada, corrompe-se (Latena). A preguiça anda
tão devagar que a miséria a alcança
facilmente (Benjamim
Franklin).

Nossa vitalidade e eficácia apostólica
dependem fundamentalmente da fé e da Eucaristia,
mistério da redenção de Deus.
O cristão possui um segredo que dignifica sua
obra. Ele se enxerta em Cristo. E, unido a Deus,
confraterniza com seus irmãos e irmãs na mesa da
solidariedade (Roque
Schneider).

A natureza está pronta a ajudar, desde que
façamos a nossa parte (Max FreedomLong). O
homem é o que ele come e o que ele
pensa (ChiangSing). Não seja um cesto de lixo que
aceita
tudo
sem
distinção
sem
escolha (???????????).

A sociedade fundamentada na verdade, no
amor e na liberdade, seguidora dos ensinamentos
cristãos, é a verdadeira Civilização do Amor (Papa
João XXIII). FELICIDADE.

Como a Igreja celebrou o DIA DO PADRE (Conforme
Folhinha do Coração de Jesus- Vozes) no dia 4 de
agosto,
deixo
aqui
esta
mensagem.

Fale menos, escute mais, leia bons livros, imite
as boas ações, cultive o otimismo, ilumine a
escuridão, deseje o bem a todos, alegre-se com o

Ser padre é mais do que cumprir um papel dentro da
sociedade humana. É ser amigo de todos, sem
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distinção de cor, posição social ou origem. É missão
divina diária, que o faz parecido com Jesus Cristo,
sempre presente.

sacramentos

da

salvação.

Amparai e confortai, Senhor, aqueles que
estão cansados e desanimados, aqueles que sofrem
injustiças e perseguições pelo vosso Nome, aqueles
que se sentem angustiados diante dos problemas.

É como farol na vida dos fiéis, pronto a orientálos na estrada da vida. Ser sacerdote é ser
mensageiro fiel da Palavra do Senhor Jesus Cristo,
seus Mandamentos, sua vida terrena.

Fazei com que todos sintam a presença do
vosso Amor e a força da vossa Providência.
AMÉM.“

Ele, o sacerdote, não deve ter medo de
aconselhar o que é reto, denunciando a violência, os
vícios e a corrupção em qualquer setor da vida civil.
Deve, em seu ministério, honrar a Proclamação
da Palavra.

Finalmente, no livro UM SANTO PARA CADA
DIA, edições Paulinas, datado de 4 de agosto deste
ano, consta: SÃO JOÃO MARIA VIANNEY –
presbítero (memória).

Não deve falar o que deve calar nem calar o
que deve dizer. Isso para que as ovelhas escutem a
sua voz e o sigam.

Exerceu o seu ministério sacerdotal em D`ArsFrança. Nasceu em 1786 e faleceu em 4 de agosto
de 1786,
aos
73
anos
de
idade.

Que ele, presbítero, possa dizer: “ Minhas
ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas
praticam a Palavra Proclamada durante a
Celebração Eucarística”.

E disse-lhes JESUS: “Ide por todo o mundo,
pregai o Evangelho a toda criatura” (Mt, 16-15).
Todo batizado tem a vocação, a missão de anunciar
o Evangelho.

O padre deve obedecer às prescrições do
Código
Canônico.

Como cristãos, somos vocacionados do Pai, e
por isso Ele nos orienta a anunciá-lo em todo o
tempo e em todo lugar.

ORAÇÃO

PELOS

SACERDOTES

Vamos
divinas?

“Senhor Jesus Cristo, que para testemunharnos o vosso amor infinito instituístes o sacerdócio a
fim de permanecerdes entre nós, pelo ministério dos
padres,
enviai-nos
santos
sacerdotes.

refletir

sobre

essas

orientações

SÓ O AMOR CONSTRÓI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nós vos pedimos por aqueles que estão
conosco, à frente da nossa comunidade,
especialmente o pároco da nossa paróquia.

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 18 de Setembro 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,
quando elegerá o CONSELHO DIRETOR para o
triênio de 2016 a 2019.

Pedimos pelos missionários que andam pelo
mundo, enfrentando cansaço perigos e dificuldades
para anunciar a Palavra da Salvação.
Pedimos pelos que se dedicam ao serviço da
caridade, cuidando das crianças, dos doentes, dos
velhos e de todos os que sofrem e estão
desamparados.
Pedimos por todos aqueles que estão a serviço
do vosso Reino de justiça, de amor e de paz, seja
ensinando, seja abençoando, seja administrando os
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IRMÃOS ENFERMOS

CAMINHANDO COM O SEI

A assessoria do – Serviços aos Enfermos e Idosos,
comunica aos irmãos desta fraternidade que
continuam doentes os seguintes irmãos:
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
Glorioso São Camilo, volvei um olhar de
misericórdiasobre os que sofrem e sobre os que os
assistem

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

ORAÇÃO VOCACIONAL
Senhor Jesus, eu creio que Tu me amas e que
fizeste de mim um ser único.

BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO
Maria José da Silva
Rua Leandro Barreto, nº 355.
Condominio Felipe Camarão, Aptº 3 – Bloco 3.
Laroque – Jardim São Paulo – Recife-PE
Fones: 8868.5376 e 9915.9390.

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.

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

Que teu Espírito de luz e de força me invada
para que, disponível como Maria, eu possa entrar no
teu projeto sobre mim.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

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).

“Irmãos, vamos recomeçar, pois até agora
pouco ou nada fizemos”

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

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

São Francisco de Assis.

PAZ E BEM
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