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TESTEMUNHO
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Em homilia pronunciada na Solenidade dos
Apóstolos Pedro e Paulo, o nosso Papa Francisco disse
que a Igreja nos quer homens de oração, fé e
testemunho, que ensinem ao povo a libertação de todas
as paixões, uma vez que elas são obras de Deus e
frutos da oração.

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
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Deus envia o seu anjo para nos salvar das
múltiplas escravidões e cadeias mundanas. A Igreja nos
quer homens de oração e mestres de fé, que ensinem
aos fieis a não terem medo de tantos Herodes que
afligem com perseguições e cruzes de todo gênero.
Assim, nenhum deles é capaz de apagar a luz da
esperança, da fé e da caridade daquele que crê em
Cristo.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE JANEIRO
Dia 06 Dia 07
Dia 08
Dia 09
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 16

A Igreja quer homens de testemunho, como dizia
o nosso Pai S. Francisco aos seus frades: pregai aos
seus frades sempre o Evangelho e, se for necessário,
também com as ações. Não há testemunho sem uma
vida coerente!
Assim, hoje sentimos a necessidade não tanto de
mestres, mas de testemunhas corajosas, convictas e
convincentes, testemunhas que não se envergonhem do
nome de Cristo e da sua Cruz, nem diante dos leões
que rugem, nem perante as potências deste mundo.

Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 28
Dia 29
Dia 30
Dia 31

Por estas razões, devemos esquecer as forças
que procuraram aniquilar a Igreja, tanto a parte do
interior como a do exterior, para que ela permaneça viva
e fecunda.
Cumpre lembrar, porém, que Pedro e Paulo,
como todos os apóstolos que, na vida terrena,
fecundaram a Igreja com o seu sangue, beberam o
cálice do Senhor . Em tom comovente, Paulo escreve a
me como sacrifício, avizinha-se o tempo da minha
libertação. Combati o bom combate, terminei a corrida,
permaneci fiel”.
ASSIM,
coerente.

São Carlos de Sezze Romano.
- Beato Mateus de Agripento.
- São Francisco Branco..
- São Felipe de Jesus (Mártir).
- Beato Gil de Lorenzana.
- Santo Tomás de Cori.
- São Bernardo de Corleone.
- São Francisco de São Miguel.
- Beato Odorico de Pordenone.
- Beato Marcelo Spinola.
- Santos Bernardo, Pedro, Acursio,Adyuto
e Oto.
- Beato José Nascimbeni.
- Beato Manuel Domingo.
- Santa Eustáquia Calafato de Mesina.
- Beato PedroBonili.
- Beata João Batista Triquerie.
- São Vicente Paloti.
- São Gonçalo Garcia.
- Beata Paula Gambara Costa.
- São Paulo Ibaraci.
- Gabriel de Duisco.
- Santa ângela de Merici.
- São João Kisaka e Kinoia.
- Beata Ludovica Albertoni.
- Santa Jacinta Mariscott.
- São João Bosco.

MENSAGEM DO IRMÃO MINISTRO
GERALDO ALAIN

não há testemunho sem uma vida
Dizer da alegria, que, neste momento, me
locupleta a alma e o coração... do incontido e
inexprimível sentimento de regozijo e satisfação, que se
aninham em meu peito...

Hoje, mais do que em outros tempos temos
necessidade de testemunhas corajosas, convictas e
convincentes, que não se envergonhem do nome de
Cristo e da sua força, nem diante dos homens e das
potências deste mundo.

Dizer, da honra insigne de ser o intérprete dos
sentimentos que nos envolvem, hoje, nesta simpática e
carinhosa efeméride, de confraternização... de
amizade... de fraternismo e de amor sincero!

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

Tarefa, penso eu, que extrapola, de longe,
minha exígua capacidade! Confraternização... cheia de
encantos e de ternas amizades... Amizades, sim,
repletas de autêntico e lídimo fraternismo...

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).
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Fraternismo... claro!... que rescende um amor
puro e imaculado... belo e, por assim dizer sublime!

Papa Clemente XII, em 1737 e canonizado pelo Papa
Bento XIV, em 1746.

Difícil, para mim, dentro de minhas parcas
limitações, traduzir tudo isso para vocês, meus
prezados irmãos e irmãs, ... sem sentir as emoções que
fazem os olhos lacrimar e os corações palpitar...

Grande pregador, em 1857 os seus superiores o
enviaram à Turquia como missionário em
Constantinopla. Ali chegou com mais dois irmãos.
Interessado na libertação dos cristãos levados para a
escravatura. Caiu prisioneiro dos turcos ao tentar pregar
e converter o Sultão Murad III. Preso pelos guardas foi
julgado e condenado por crime de lesa-majestade..
Açoitado e depois suspenso de uma trave sob a qual foi
acesa uma fogueira que ardia lentamente. Durante três
dias permaneceu suspenso por um guincho nas mãos e
outro nos pés. Conta-se que foi visitado por um anjo. O
sultão maravilhado porque ele ainda vivia, comutou a
pena de morte em exílio.

Foi Deus que nos fez assim, com um coração
ansioso para ser fraterno... ser amigo... ser social e para
amar...
Que este nosso encontro, hoje, ... ponha um
relevo... ou que nele brilhem e reluzam os sinais, que
tanto nos caracterizaram, durante todo o transcurso
deste ano que termina, sinais ou sintomas, de termos
sidos fraternos... amigos leais... companheiros
inseparáveis, entrelaçados pelos liames de um amor
transparente e puro...

Embarcado para a Itália desceu em Veneza.
Recomeçou ali os trabalhos apostólicos. Adoecendo,
retirou para o convento de Amatrice. Ao verificarem que
era vítima de um tumor. Vendo que queriam amarrá-lo
com cordas para operá-lo, tomo nas mãos o seu
crucifixo e disse: “”Cordas?, que cordas! Eis aqui os
meus laços. Este Senhor pregado por meu amor com
suas dores obriga-me a suportar qualquer tormento por
seu amor”. No fim de vida, contraiu um terrível câncer.
Foi operado por duas vezes, sem o menor suspiro.

FELIZ NATAL! FELIZ ANO NOVO!

SÃO JOSÉ DE LEONISSA

Ali contraiu a peste que grassava na região.
Curado, dizia que Deus lhe devolveu a saúde para o
bem de uma multidão de Almas. Promoveu obras de
assistência social, como os “Monte Pios”, hospitais e
outras obras de beneficência. Tinha especial devoção a
Jesus Crucificado. (Texto e pesquisa do irmão Gilvandro
Coelho)

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Janeiro de 2016 a
irmã mesária: EJUDITE VITOR DE CASTRO
MELO,OFS e no mês de Fevereiro de 2016 a irmã
mesária: ELZA LINS DA MOTA, OFS.

Com o objetivo de alimentar o exercício
espiritual da leitura orante dos santos do calendário
franciscano deste mês de fevereiro recordamos São
José de Leonissa, também conhecido como São José
Desidério, presbítero da Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos (OFM Cap). Ele nasceu na cidadezinha de
Leonessa Otricoli, na Umbria, Itália, em 08 de janeiro de
1556 e foi batizado com o nome de Efrãnio. Na Ordem
Capuchinha passou a se chamar José. Era o terceiro
dos oito filhos do casal João Desideri e Serafina Paolini.
Faleceu em 04 de fevereiro de 1612, foi beatificado pelo

REUNIÕES EM JANEIRO
Como acontece todos os anos, no mês de janeiro,
não haverá Reunião da Mesa Regedora (2º
domingo), nem a Reunião Geral dos Irmãos (3º
domingo).
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Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e em
seguida a Bênção de São Francisco no final.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

VOCÊ SABIA QUE...

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

-

no mês de dezembro nós temos dois importantes tempos litúrgicos: O Tempo do Advento e
o Tempo do Natal ?

-

no mês de dezembro nós temos dois importantantes tempos litúrgicos: O Tempo do Advento
e o Tempo do Natal ?

-

o Tempo do Advento começa nas primeiras Vésperas do domingo que se sucede ao dia 30
de novembro, ou o mais próximo desta data,
e termina antes das primeiras Vésperas do Natal, tendo uma duração aproximadamente de três ou quatro semanas, sendo que os dias 17
a 24 de dezembro constituem uma prepara ção mais direta para o Natal do Senhor?

-

o advento é o tempo de preparação para o Natal, isto é, sendo assim um tempo de espera, que no dizer de D. Helder Câmara é tempo muito indicado para progredirmos nas virtudes,
pois o Filho de Deus, em sua encarnação e em
seu nascimento em Belém, revela
uma
humildade imensa, sendo indicado que cada
um de nós tenha bem presente “qual é neste
pedaço de nossa vida o nosso ponto fraco e o
nosso pecado dominante ?”

-

o Tempo de Natal começa com as primeiras
Vésperas de Natal e termina no
domingo
depois da Epifania, isto é, no domingo entre 02
e 08 de janeiro?

-

a liturgia do Natal do Senhor se caracteriza por
quatro celebrações da Eucaristia, além da solene Celebração da Liturgia das Horas?

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

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.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

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

Amar e louvar a Deus,
Altíssimo e sumamente bom.
Sentir-se irmão de toda
criatura humana.

Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
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Descobrir e valorizar o que há
de positivo nas pessoas.

REFLEXÕES FRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.

Amar os pobres e saber
perdoar de coração.

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

Amar os pobres e saber
perdoar de coração.

NOSSOS PECADOS

Levar a esperança, a paz e a justiça
onde há desespero, guerra e injustiça.

O pecado está presente na história do homem: seria
inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura
outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o
pecado, é preciso antes de tudo reconhecer a ligação
profunda do homem com Deus, pois fora dessa relação
o mal do pecado é desmascarado na sua verdadeira
identidade de recusa e de oposição face a Deus,
embora continue a pesar sobre a vida do homem e
sobre a história. (CIC 386).

Não responder à violência com violência.
manter-se na alegria, mesmo que surjam
dissabores e perseguições.
Renovar, a cada dia, o próposito de ter um
coração puro, livre e generoso.
Fazer parceria com aqueles que também
buscam o horizonte de um mundo melhor.

A palavra PECADO é familiar a todos nós que
professamos uma religião, isso porque toda religião tem
seus mandamentos, seus preceitos coibidores dos
vícios e transgressões humanas.

Não confiar no poderio das armas e do dinheiro,
mas crer somente na força do amor!

Na religião católica apostólica, as transgressões
ou vícios são denominados pecados, seja pecado
capital, mortal, ou venial, sem esquecer o pecado
original, inerente a todos nós, presentes que estão na
história da humanidade

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE JANEIRO/2016

O exercício da liberdade, que é finita e falível,
não implica o direito de dizer e fazer tudo aquilo que
desejamos. Temos que, para satisfação própria,
sujeitar-nos aos parâmetros da ordem moral, política,
social, econômica e cultural da sociedade humana.
Liberdade, o poder de agir, no seio de uma sociedade
organizada, não significa libertinagem.
Algumas pessoas não gostam de ler os
Evangelhos, dever de todo cristão, porque ali se
encontram ensinamentos de mudanças radicais e essas
pessoas não pretendem mudar de atitudes, de
comportamento, de vícios. Não querem agir com
inteligência e sabedoria, com amor próprio e ao
próximo.

Dia 04 - Cassandra Gonçalves de Farias.
Dia 05 - Maria Antonia Lopes Figueiredo.
Dia 06 - Zuleide Pereira da Silva Rodrigues.
Dia 07 - Gilvandro de Vasconcelos Coelho.
Dia 07 - Maria Izabel Carneiro de Almeida Ferraz.
Dia 19 - Marluce Tereza Dorta Pessoa.
Dia 21 - Maria Inês Alves Pereira da Silva
Dia 21 – Inácia Arruda de Siqueira.

Aprendemos que a fé é praticada nos costumes
e que a graça de Deus, que atende nossas súplicas de
“não nos deixes cair em tentação”, nos permite
conquistar as virtudes teologais, nos transmitindo luz e
fortaleza, para recorrermos aos sacramentos e

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”
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desprezarmos os pecados, saindo vitorioso contra o
mal.

autodomínio, justiça e piedade, faz bem ao ser humano.
É o que diferencia, entre outras virtudes, o homem
do animal irracional.

Dos pecados capitais: avareza, gula, inveja, ira,
luxúria, orgulho e preguiça, pesquisados no CIC,
apenas dois serão motivo dessa REFLEXÃO
NATALINA, além de incluirmos a COBIÇA que se insere
nas ofensas ao 7º Mandamento (Não furtarás).

O fratricídio de Caim contra Abel foi resultado
do pecado da cólera e da cobiça.
O sétimo mandamento proíbe a COBIÇA dos
bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude.
Tudo isso leva á violência e á injustiça, proibida pelo
quinto preceito. (CIC 2534).

Os pecados, da GULA, da LUXÚRIA e do
FURTO (a COBIÇA), desde eras remotas, atingem em
cheio nosso corpo, que Deus criou puro, nas três
dimensões humanas: física, psíquica afetiva e espiritual,
estando sempre ao alcance, ao redor, tentando-nos com
propostas “cor de rosa” e odores inebriantes, nossa livre
escolha, nosso livre arbítrio, nossa vontade
pecaminosa, desordenada.

Sabemos que pela confissão dos pecados
(acusação própria), perante o presbítero, obtemos a
reconciliação, abrindo-se novo caminho de conversão
ou futuro feliz. Mas, pergunto: Quem de nós tem o
hábito de confessar-se a cada novo pecado, mesmo
sabendo que o perdão de Deus, que nos é transmitido,
inaugura a cura do pecado e renova, pela
transformação do comportamento, a nossa vida?

São chamados capitais porque geram outros
pecados, vícios. (CIC 1866).
A GULA nos seduz do berço à velhice.

Irmãos e irmãs, enquanto não tivermos a
coragem de afastarmos do nosso convívio diário os
dragões da GULA, da COBIÇA e da LUXÚRIA,
continuaremos escravos acorrentados, anestesiados
pelos mesmos, peritos em propostas “cor de rosas”,
para enganar os fracos na fé.

A LUXÚRIA, desejo desordenado ou gozo
desregrado do prazer venéreo.
O prazer sexual é moralmente desordenado
quando é buscado por si mesmo, isolado das
finalidades de procriação e de união (homem-mulher).
(CIC 2351).

Basta refletirmos na triste cena de certos
convivas gulosos, no recinto de FESTAS DE AMIGOS,
onde tudo é grátis... onde as horas se estendem... No
drama de certas “famílias” infectadas pela COBIÇA ou
na legião de “machos” que se depravam com extrema
facilidade e tratam o sexo feminino como posse, como
objeto.

Masturbação,
fornicação,
pornografia,
prostituição, estupro, homo sexualidade, são exageros.
Não podem ser aprovados pela Igreja Católica
Apostólica.

FORMAÇÃO CRISTÃ - NATAL-

A COBIÇA, “o querer cada vez mais”, destruiu e
destrói muitas famílias, muitas sociedades. Entre nós
nordestinos, chamamos de OLHO GRANDE, no alheio.

Não te deixes levar por tuas paixões e refreia os
teus desejos, escreve o Eclesiástico 5,2.

SENHOR JESUS, tanto nos amas que te tornaste um
de nós para amar-nos mais de perto. Quero ser para os
meus irmãos o que és para mim, portador de paz, de
consolação, de alegria, de amor, de esperança, de
perdão e de salvação. Quero fazer aos meus irmãos
todo o bem que fizeste e que ainda fazes por mim.
Quero amar como tu me amas e compreender como tu
me compreendes. Quero aceitar os outros como tu me
aceitas e suportá–los com paciência como tu me
suportas com paciência infinita. Quero perdoar tudo e a
todos como tudo perdoas a mim.

Todos sabem que a temperança, a disciplina, a
moderação ou sobriedade dos apetites, o viver com

SENHOR JESUS, ajuda-me a ter um coração manso,
bom, paciente, compreensivo e cheio de misericórdia,

É a submissão dos prazeres dos sentidos à
posse, a todo custo, dos bens terrestres. A dominação
de tais bens causa a injustiça social arraigada no
mundo, desde os primórdios da civilização. Regala-te
minha alma... e que tudo o mais vá pros infernos... Diz a
canção.
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para que, ao assemelhar-me a ti no amor, eu transforme
minha vida num NATAL permanente com a tua
presença em mim. Quero que meu coração seja sempre
um presépio cheio de amor onde possas renascer e
nele permanecer. AMÉM. (Frei Anselmo Fracasso).

Todos os habitantes, camponeses em sua maioria,
encontravam-se reunidos em torno de São Francisco de
Assis, que procurava explicar-lhes o mistério do
nascimento do Menino-Deus. Eles ouviam com respeito,
mas... não davam mostras de terem realmente
compreendido. O que fazer?

RECADO – Cultivemos a ALEGRIA. Porque, “ a
alegria é oração, é fortaleza, é amor. É uma rede de
amor com a qual se pode chegar às almas. O melhor
caminho para mostrar a nossa gratidão a Deus e às
pessoas é aceitar tudo com alegria. Um coração alegre
é o resultado normal de um coração que arde de amor.
Não deixe entrar em você nada de tristeza que possa
fazer esquecer a alegria do Cristo Ressuscitado.

São Francisco procurou um modo mais didático de
explicar aos iletrados aldeões a história do
Natal. Mandou trazerem-lhe uma imagem do Menino
Jesus, uma manjedoura, palhas, um boi e um burro. Os
campônios
entreolharam-se,
surpresos,
mas providenciaram tudo sem demora.
Em pouco tempo, o Santo compôs a cena: no centro, a
manjedoura com as palhas; no fundo, os dois pacíficos
animais. Faltava apenas a imagem do Menino Jesus.
Com grande devoção, São Francisco tomou- a nos
braços, para depositá-la na manjedoura.

Todos nós desejamos o céu, onde Deus habita, mas
isso depende apenas de nós. Estar no céu com Ele já,
agora, e sermos felizes com Ele nesse momento, tudo
significa: amar como Ele nos ama, ajudar como Ele
ajuda, servir como Ele serve, salvar como Ele salva. “
(Madre Tereza de Calcutá).

Dá-se então um grande prodígio! Ante os olhos
maravilhados de todos, a imagem toma vida e o Menino
sorri para São Francisco. Este abraça ternamente o
Divino Infante e O deita sobre as palhas da manjedoura,
enquanto todos se ajoelhamem atitude de enlevada
adoração.

SÓ O AMOR CONSTRÓI

O PRIMEIRO PRESÉPIO DA HISTÓRIA

O Menino-Deus sorri uma vez mais e abençoa aqueles
camponeses ali prostrados a seus pés.
Poucos instantes depois, havia sobre as palhas uma
simples imagem inanimada... Mas na alma de todos
permaneceu a recordação viva do Menino Jesus. Ele
lhes havia sorrido!
A partir de então, o povo de Greccio montava todos os
anos o “presépio de São Francisco”, na cândida
esperança de que o milagre se renovasse. Não foram
iludidos em sua esperança. Embora a imagem não mais
tomasse vida, a Virgem Maria lhes falava especialmente
à alma nessas ocasiões, com graças sensíveis.
Que graças? As graças próprias à Liturgia do Natal.
Só para os aldeões de Greccio? Não! Em todos os
presépios do mundo está presente o Menino Jesus —
com Maria, sua Mãe, e São José — à espera apenas de
que nos acerquemos para, também nós, recebermos
um sorriso e uma bênção. É justamente por este motivo
que se espalhou por todo o universo católico o costume
de montar presépios por ocasião do Natal.

Como surgiu o piedoso costume de montar
presépios por ocasião do Natal?

Corria o ano de 1223. A neve cobria com seu alvo
manto a pequenina cidade de Greccio, no centro-sul da
Itália. Os sinos repicavam festivamente, anunciando a
noite de Natal.
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BAIRRO DE SANTO AMARO
Ivone Sampaio – Rua Capitão Lima, n° 327 – Santo
Amaro – Recife – PE – Fone: 3222.2141.

CAMINHANDO COM O SEI

NATAL DE NOSSA
FRATERNIDADE
No terceiro domingo de dezembro, dia 20,
nossa
fraternidade
estará
realizando
a
Confraternização Natalina deste ano. A programação
será a seguinte:

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

8:00 horas – Celebração da Santa Missa.
9:00 horas - Café Fraterno.
9:30 horas - Confraternização Natalina, com
Apresentação do Coral da Capela
Dourada, Amigo Secreto e
Sorteios.
11:00 horas – Encerramento.

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

VISITAS NATALINAS

Nuncy Rabelo de Barros Correia – Rua Pe.
Carapuceiro, nº 617 – Bloco “C” – Aptº 32 – Boa
Viagem – Recife – PE – Fone: 3467.3099.
Maria José Rocha - Rua Pe. Carapuceiro, n. 384,
Apt. N. 203 – Boa Viagem – Recife PE, CEP n.
51020-280 – Fone: 3326.9362.
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
BAIRRO DAS GRAÇAS
Irma Lima
Rua Monsenhor Ambrozino Leite, nº 92/404
Graças – Recife – PE –
Fones: 3423.7875 e 3222.9742.

BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO

Nossa fraternidade visitou no dia 16 deste
mês, a CRECHE NOSSA SENHORA DA AJUDA,
no bairro de Peixinhos, Olinda-PE. Naquela ocasião
foram entregues presentes a todas as crianças,
com a presença de vários irmãos franciscanos.
Cada criança foi adotada por um irmão para
presenteá-lo neste natal.

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.
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NOTICIAS DO CORAL DA CAPELA
DOURADA.
O Coral da Capela Dourada, continua
realizando os seus ensaios, toda as terças e quintasfeiras, às 19 horas, em nossa fraternidade.
Neste mês realiza várias apresentações,
inclusive no terceiro domingo, na Confraternização
Natalina de nossa fraternidade.

RECITAL NATALINO
Na terça-feira, dia 22 deste mês, às 19 horas, a
nossa fraternidade recebe em nossa Igreja Principal, o
Recital Natalino, ´´O Noite Santa”, com a apresentação
do Coral Madrigal Sonetos e participação especial da
Orquestra Juvenil de Santo Amaro. O Evento, sob a
regência do maestro Eduardo Oliveira, é aberto a todos
os interessados em ouvir canções natalinas e sacras.
O Madrigal Sonetos é formado por 33 vozes
que levam para suas apresentações música sacra e
erudita. Já a Orquestra Juvenil é um projeto de inclusão
social que busca a profissionalização musical de
crianças e jovens entre 6 a 19 anos que moram em
Santo Amaro.

NATAL DOS FUNCIONÁRIOS
No dia 13 de dezembro próximo (2º. Domingo),
nossa fraternidade realizou, às 11:00 horas, a
Confraternização Natalina dos nossos funcionários.
Houve distribuição de cestas natalinas, sorteios
e muita animação. Parabéns ao irmão Ministro
Geraldo Alain e a toda a equipe organizadora.

COLABORADORES DO BOLETIM

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

PAZ E BEM
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