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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.

DIRETOR DO MUSEU FRANCISCANO DE ARTE SACRA
CLÓVIS PIMENTEL DE LYRA
DEFINIDORES
EVARISTO PAZOS BUEZAS
MARIA VAUDENICE GUERRA QUEIROZ
ALCIDES JOSÉ DA SILVA
MARIA LEDA DO REGO SILVA
FILONIZE DE SOUZA
FERNANDO RIBEIRO
JUDITE VITOR DE CASTRO MELO
AVANY EMERENCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CASSIANO RODRIGUES DOS SANTOS

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 sacerdotes espalhados pelo mundo,
mas não constituem, nem formam uma universidade da
religião.

VISITADORES
MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA

Para conhecer a Igreja não bastam as ideias.
Também não é suficiente o estudo. É necessário “rezar
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com o coração”, celebrá-la como o mais valioso trabalho
da nossa existência.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

Como disse o Papa Francisco, em Santa Marta:
“conhecer a Jesus é o trabalho mais importante da
nossa vida”.
Sucede que, para conhecer
necessidade de abrir três portas:

Jesus

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

há

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE AGOSTO

a primeira: rezar a Jesus,
a segunda: celebrar a Jesus e
a terceira: imitar a Jesus.

Dia 01- Bem-aventurado Francisco Pinazzo.
Dia 02- Santa Maria dos Anjos da Porciúncula.
Dia 03- Bem-aventurado João Santiago
Fernando.
Dia 04- São João Maria Vianney.
Dia 05- Bem-aventurado Frederico Janssone.
Dia 06- Bem-aventurado Francisco Pésaro.
Dia 06- Beata Maria Francisca de Jesus Rubatto.
Dia 07- Bem-aventurados Agatângelo de
Vedome e Cassiano de Nantes.
Dia 08 – São Domingos de Gusmão.
Dia 09- Bem-aventurado Vicente de Águila.
Dia 10- Beato João de Alverne.
Dia 11- Santa Clara de Assis.
Dia 12- Beato Luiz de Otelo de Sevilha.
Dia 13- Bem-aventurado Santos de
Montebarroco.
Dia 14 - São Maximiliano Maria Kolbe.
Dia 15-Beato Cláudio Granzotto.
Dia 16- São Roque de Montpellier.
Dia 17- Santa Beatriz da Silva.
Dia 18- Beatos Protasio de Sées, Luis
Benzanzon e Sebastião de Nancy.
Dia 18 -Beata Margarida Maria Caiani.
Dia 19- São Luis de Anlou.
Dia 20- Beato Francisco Gálvez.
Dia 21- São Pio X.
Dia 22- Beato Timóteo de Monticchio.
Dia 23- Beato Bernardo de Ofida.
Dia 24- Beato Pedro da Assunção.
Dia 25- São Luis IX, Rei da França.
Dia 26- Bem-aventurado João de Santa Maria.
Dia 27- Bem-aventurado Ricardo de Santa Ana.
Dia 28- Bem-aventurado Vicente Ramirez.
Dia 29- Bem-aventurados João Perusa e Pedro
Sassoferrato.
Dia 30- Beato Junipero Serra.

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.
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Carlos, o mais velho, tornou-se homem de vida
desregrada. Dois meninos morreram ainda crianças e o
quarto era Gudmaro. As mulheres se casaram porem a
terceira ficando viúva tornou-se religiosa e santa e foi
canonizada como – Santa Catarina da Suécia e a quarta
entrou para a Ordem de Cister, também como religiosa.
Brígida com seu marido, realizaram muitas
peregrinações a lugares Santos, inclusive Santiago de
Compostela.

SANTA BRÍGIDA DA SUÉCIA

Em comum acordo, fazem votos a Deus e a ele se
consagram interamente. Foram morar em uma humilde
casa perto do Mosteiro de Alvastra. Ulf é acometido de
grave enfermidade e não suportando, vem a falecer no
ano de 1344. Brígida permanece na mesma casa por
mais 4 anos em oração e penitência.
Foi nessa época, e depois de distribuir todos os seus
bens, que as visões se tornaram mais numerosas e
freqüentes. As revelações Divinas não eram mais
através de sonhos, mas sim quando estava desperta e
em oração. Muitas vezes ficava em êxtase.
Certa vez Jesus lhe disse:

Brígida nasceu em 1302 na majestosa província
de Uppsala(Suécia), no Castelo de Finsta em Norrtälje.
Seus pais pertenciam a Família Real, eram cristãos
fervorosos e extremamente piedosos, em tudo
conciliavam a fé com a vida. Era uma família admirada
por toda a corte e até em outros reinos.

mas

A Pequena Brígida até os 3 anos de idade, não
falava, de repente falou com facilidade e desenvoltura.
Aos 7 anos de idade teve a sua primeira experiência
mística, ela viu Nossa Senhora que lhe sorriu e colocou
sobre sua cabeça sua majestosa coroa e depois
desapareceu.Com a idade de 10 anos depois de ouvir
um sermão na igreja local sobre a Paixão de Cristo,
ficou muito impressionada com as crueldades e terríveis
sofrimentos.

Brígida o que eu te falo, não é somente para ti,
por meio de ti falarei ao mundo.

Brígida era a primeira na fila à sucessão Real,
for indicada a tornar-se Princesa. Invocando o Espírito
Santo consegue se esquivar da realeza para se dedicar
unicamente ao Reino de Deus.
As visões e revelações de Santa Brígida se
referiam aos assuntos mais polêmicos de sua época;
muitos reconheceram que graças a essas visões muitos
acordos de Paz foram firmados, acertos políticos entre
estados, se deram graças as revelações de Brígida.

Alguns dias depois, teve uma visão de Cristo pregado
na cruz, coberto de chagas, e o Senhor lhe disse essas
palavras: “Olha em que estado me encontro, minha
filha.” Ela perguntou: “Jesus quem te fez isto?” – Nosso
Senhor respondeu: “Aqueles que me ofendem e não
querem o meu amor”. Essa visão deixou uma profunda
e
indelével
marca
em
seu
coração.
Também aos 10 anos, experimentou a dor da
separação, sua Mãe adoece gravemente e falece em
1312. Seu pai sentindo-se desorientado, enviou a
pequena Brígida a casa de sua cunhada Catarina, em
Aspanäs.

Todas essas visões foram escritas em latim
pelo prior do Mosteiro de Santa Maria, Pe. Pedro de
Skninge, era o confessor e confidente de Santa Brígida.
Segundo Brígida, e por revelação Divina, fundou-se em
Vadstena um Monastério e, mais adiante, a ordem do
Ssmo.
Salvador.
Seu
ministério
apostólico
compreendeu sua austeridade, sua devoção e
peregrinação aos Santuários, sua severidade consigo e
sua bondade com o próximo e sua entrega e sua
entrega total aos cuidados dos pobres e doentes.
Em 1349, Brigída viajou para Roma a fim de conseguir
autorização do Papa para fundar a nova ordem.
Enquanto aguardava a volta do Papa de Avijnon, ela foi
residir perto da Igreja de São Lourenço e nas

Ao completar 14 anos de idade, e atendendo as ordens
de seu pai e parentes casa-se com Ulf Ulväsa, príncipe
da Nércia. Foi com quem viveu um matrimônio feliz por
28 anos e como frutos desse casamento tiveram 8 filhos
(4
meninos
e
4
meninas).
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imediações esmolou
necessitados.
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SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Foi nesse tempo de espera que visitou Assis,
Nápoles etc. Somente em 1368 conseguiu de Urbano V,
que depois de varias modificações; a aprovou das
regras.
Em 1371 viajou a Terra Santa, regressou a
Roma em 1373, estava com 71 anos, Brígida sente
suas forças desaparecer, vindo a falecer logo em
seguida, foi sepultada na Igreja de São Lourenço, em
Roma, e mais tarde transladado para a Suécia em
atenção ao seu pedido. Em 1377, foi publicada a
primeira edição de suas “Aparições Celestiais”. Santa
Brígida foi Canonizada em 1391, e elevada a categoria
de patrona da Suécia e Copatrona da Europa.

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.

A Ordem por ela fundada perdura até hoje com
o nome de: “Ordem do Santo Salvador Chamada Ordem
Brigidina”.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

“Senhor Nosso Deus, que revelastes a Santa
Brígida, os mistérios celestes, quando meditava a
paixão do vosso filho, concedei-nos exultar de
alegria na revelação de vossa glória.”

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

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.

Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Julhode 2017o
irmão mesário: EVARISTO PAZOS BUEZAS, OFS.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE AGOSTO/17

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma frequência no mês de JUNHO/2017de
310visitantes entre turistas e estudantes.

Dia 01 -Ivanildo Luis da Silva
Dia 02 -Marco Afonso de Couto Soares
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Dia 03 -Maria das Dores Vilela de Melo Silva
Dia 04 -Silvia Maria da Gama Guerra Curado.
Dia 05 -Ana Cristina da Costa Machado
Dia 06 -Frederico José Soares Maestre Y Ramos
Dia 07 -Aurélio Gonçalves dos Santos
Dia 11 -Maria Angela de Moraes Andrade
Dia 13 -Cassiano Rodrigues dos Santos

O menino treloso, ativo, foi solicitado pelas
outras crianças: Teninho vai buscar fogo (uma página
de jornal, acesa, entregue pelo filho da vizinha).
Na segunda vez, o menino errou o caminho,
pelo cantinho da cerca da casa e caiu com o facho
aceso, na cacimba de trinta metros de profundidade.
Estava interditada há seis meses. Não vendiam mais
água, por deslizamento das paredes laterais. Pouca
água e muita lama no fundo.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

Na escuridão da cacimba, às 20,00 horas, o
menino ficou com medo do coachar dos sapos, rãs e
gias, Cruzou os braços e aguardou silencioso.

REFLEXÕESFRANCISCANAS

Por volta das 22,00 horas os Bombeiros
retiraram a criança, sob aplausos. Após toda limpinha,
levaram-na para o Hospital do Pronto Socorro, na Rua
Fernandes Vieira – Boa Vista – Recife. Examinada,
nada sofreu. Nem arranhões, detectaram. Milagre
divino! “Segura nas mãos de Deus.”

CRISTÊNIO GONÇALVES DEALMEIDA
E-mail:cristenioalmeida@ig.com.br

3444.2631 e3441.0872

O MENINO POBRE?

E o menino pobre continuou na estrada da
vida, rumo à Eternidade...

O embrião foi o vencedor dos milhares e
milhares de seres do casal, que atendeu ao
Mandamento Divino:
“Crescei e multiplicai-vos. “

Na infância trabalhou em várias atividades:
Balconista de bodega do Sr. Severino e em seguida,
na mercearia do Sr. Romeu na Rua Santa Isabel. Foi
fabricante caseiro de sorvete de frutas, em balde com
gelo ao redor, girando com as mãos, e de saco de
papel (saco de cimento vazio).

Naquele 20/julho/1928, DIA DA AMIZADE, a
criança sorridente, parecia cantar: “ Eu sou pobre,
pobre, pobre de marré, marré descer...”
A casa era de taipa, no bairro da Torre. A
parteira chamou: Sr. João, seu filho nasceu. O pai
entrou no quarto, levantou a criança limpinha pelos pés
e exclamou: Minha esposa, nosso filho é homem e tem
cara de caçoar.

Na Feira de Casa Amarela – Recife, aos
sábados, atuava das 06.00 às 22,00 horas, na barraca
do Sr. Romeu, pulando qual um bode novo.
Trabalhava para ajudar à mãezinha Delmira
pagar a Escola primária de Dona Amabilia, na Estrada
do Arrayal, em Casa Amarela. Lá usavam o castigo da
palmatória ou de ficar de costa, de pé, junto à parede
da sala de aulas. Isso no Teste de Aritimética. Errou ?
Bolo nele.

O menino levado, foi crescendo, crescendo
e aos nove anos de idade, já batizado, cantava com
outras crianças, no presépio: “ Meu São José, dê-me
licença para o meu presépio entrar! Viemos para
adorar, Jesus nasceu para nos salvar ... Festejos do
nascimento de Jesus Cristo.

O menino sempre acreditava na misericórdia
de Deus e seguia em frente.

O Presépio foi armado nos fundos do enorme
quintal da vizinha, na Rua Guimarães Peixoto – Casa
Amarela- Recife.

Aos 16 anos de idade foi trabalhar, durante dois
anos, [1946-1948}na Fábrica da Macaxeira (Cotonifício
Othon Bezerra de Melo).

A noite estava muito escura e muito ventilada.
As velas do Presépio apagaram-se por duas vezes.

Eita período bom... “ Mens sana in corpore
sano” . Começou como Apontador noturno da oficina
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mecânica e da fundição. Em seguida no escritório da
entrada da Fábrica, setor de Contabilidade, como
Correntista. No Recreio da Fábrica Othon, treinou box,
peso pena, por seis meses apenas. Em seguida,
ingressou na Tropa de Pioneiros do Mar.

Na estrada da vida maravilhosa, o menino
treloso formou-se em Técnico de Contabilidade e em
seguida Perito em Ciência Contabéis, na rua do
Hospício –Recife. Em 1966/1970, Bacharel em Direito,
no 13 de Maio, ambos pela UFPE- Faculdade de Direito.
Casa de Joaquim Nabuco.

Sempre aos domingos, ia treinar na enseada
da Rua da Aurora, frente ao Clube Barroso. Ordem
Unida e Yole (barco a remo). Maravilha !

Escreveu o livro SÓ O AMOR CONSTRÓI em
2013 com mil exemplares e o Imprimatur de Dom
Antonio Fernando Saburido- OSB, Arcebispo de Olinda
e Recife. As doações declarei na contra - capa do livro.

Em fevereiro de 1948, foi convocado para o
Exército Brasileiro.
Durante 30 anos, permaneceu
sempre com pensamentos positivos; fé, esperança e
amor, sem punições disciplinares onde trabalhou.

Em viagem à Europa, em setembro 2014,
entregou pessoalmente, um exemplar na Biblioteca da
Basílica de Nossa Senhora de Fátima-Portugal;
Biblioteca do Vaticano-Roma, na Basílica de São
Francisco de Assis em Assis e na Basílica do Sagrado
Coração, em Paris.

No Recife, na 7ª. Cia. de Transmissões, em
Caxangá e (Estação de Rádio- Telegrafia) do
QGR/7. No Rio de Janeiro,(1952-1958) Ministério
da Guerra e Forte da Urca e em Salvador – Bahia,
no (Quartel General da 6ª.Região Militar). Inclusive no
Gabinete do General Comandante. isso em
1976/1978), quando foi para a Reserva Militar.

Foram 12 dias abençoados por Deus para o
menino pobre, o filhão José Carlos, o neto Juninho, seu
amigo Max e a nora Virgínia.
Alguém escreveu: Deixe-se tocar por Deus, e
por tudo que acontecer em sua vida. SERÁ REGADO
PELO AMOR, PLANTADO e regado na mansidão e na
fidelidade aos ensinamentos divinos.

Em junho de 1951, no Forró Junino do Clube
Sargento Wolff, o menino pobre encontrou sua amada
e saudosa Jessé, alagoana do Pilar.
Em
fevereiro de 1960, contraiu matrimônio na Matriz de São
José, na Rua Imperial –Recife. Juramos: Até que a
morte nos separe.

O corpo material apodrece, a alma jamais.
Devemos portanto, cuidar de ambos, temperando a
vida com amor e sabedoria.

Deus a levou no dia 14 de junho de 2010.
Louvado seja Deus!

As Bem-aventuranças ensinam que a felicidade
mora dentro de nós. A opção é nossa. “Aflições
sempre as tereis.” “ Levanta, sacode a poeira e dá a
volta por cima.”

Após mais de cinquenta felizes anos Deus
levou a minha saudosa Nêga,
que deixou joias: Nossos filhos Alexandre e
José Carlos; netos Rodrigo, Ítalo, Juninho e Julliana e
bisnetas Lara e Manuela. Obrigado meu Deus!

Para alimentar o corpo perecível usa
alimentação sadia, balanceada. Repouso, exercício,
leituras cristãs diárias. Para alimentar a alma, fé em
Deus, amor, perdão, orações humildade, misericórdia
e solidariedade.

Já adulto, missionário de Jesus Cristo, migrou
pelas comunidades do Lions Clube Recife-Afogados;
Encontro de Casais com Cristo (ECC); Cursilho de
Cristandade, Serra Clube do Recife (Leigos a serviço
das vocações sacerdotais e em 1988 para a Venerável
Ordem Terceira (OFS), conduzido pelo saudoso
franciscano SIMÃO NADER e esposa ODETE CHALITA
NADER, ainda hoje minha amiga/irmã, residente em
Natal/RN.

Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu
coração, com toda a tua alma. Com todo o teu
entendimento e com toda a tua força! Amarás teu
próximo como a ti mesmo. ( Mc 12,28). Eis o caminho
para a eternidade.
O menino treloso recorda, que na década de
1950 degustou, entre outros, os livros COMO FAZER
AMIGOS E INFLUENCIAR PESSOAS de Daly Carnigie,
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da Cia. Editora Nacional e outro com o título PARA
QUANDO VOCÊ CASAR, este foi presente de amigo.

necessidade foi proclamado como a alta aspiração do
ser humano comum?

Não cansa jamais de pesquisar obras literárias
cristãs, inclusive a Bíblia Sagrada, para aprender a
amar a Deus e ao próximo, sem distinção.

- o Papa Paulo VIem 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?

Juventude não se mede pelos anos, mas pela
disposição de viver.

(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho)

A felicidade sempre faz parte da vida humana.
Não importa a dor, o desprezo do nosso próximo ou
mesmo as perdas materiais. Tenhamos fé em tudo que
Jesus Cristo nos ensinou e praticou publicamente ao
encarnar no ventre da Virgem Maria, de Nazaré.

MENSAGEM:
“São Francisco dizia: “O trabalho, embora
humilde e simples, confere honra e respeito e
sempre será um mérito ante Nosso Senhor”

Eis aqui a Serva do Senhor. Faça-se em mim
segundo a sua vontade. Tribulações, sempre as tereis.
Quando este menino, servo do Amor, partir
para a Eternidade, ficará estas reflexões sinceras para
os seus descendentes e os amigos/irmãos,
peregrinantes da amada Igreja Católica Apostólica,
comunidade de amor fraterno, instituída por JESUS
CRISTO, NOSSO DEUS.

CAMINHANDO COM O SEI

POR ISSO CONSIDERO-ME FELICISSIMO !!!

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

VOCÊSABIA QUE ...

14/07: SÃO CAMILO DE LELLIS

- 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 dia 14 de julho a Igreja lembra São Camilo
de Lellis (1550-1614), proclamado como o santo
protetor dos doentes e profissionais da saúde.
Destacamos alguns pensamentos que não
perderam sua atualidade ao longo dos séculos.

- 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?

“Os doentes que assistimos um dia nos levarão
a contemplar a face de Deus”. “O que fazes pelos
doentes, deves fazê-lo por amor”.

- 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

“Nós que trabalhamos com os doentes, não
devemos ter inveja de ninguém, pois Deus nos
confiou a melhor parte da caridade”.
“Enquanto as mãos fazem o seu trabalho, os
ouvidos devem estar abertos para acolher suas
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ordens e seus desejos, a língua deve estar pronta
para exortá-lo a ter paciência e o coração para
interceder a Deus com ele”.
“Mais coração nas mãos, irmão”.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

(De Padre Leo Pessini, Camiliano Colaboração do irmão:José Cassiano do
Nascimento, OFS).

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

Frei Francisco Fernando da Silva, OFMe Geraldo Alain– Ministro

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

BAIRRO DE BOA VIAGEM

COLABORADORES DESTE BOLETIM

Maria José Rocha
Rua Padre Carapuceiro, nº 384, apt. 203
Boa Viagem – Recife – PE – CEP: 51020-280
Fones: 3326-9362/99948-3440

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

BAIRRO DE ÁGUA FRIA
Cristênio Gonçalves de Almeida
Rua Florença,nº 25
Água Fria – Recife – PE – CEP: 52130-050
Fone: 3444-2631
BAIRRO DE AREIAS

P A ZE B E M

Djalma Spinelli Garcéa
Avenida Recife, 3938/13 – Módulo 7.
Residencial Inês Andreazza
Areias – Recife – PE– CEP: 50860-000
Fones: 3252-7521/3252-4838

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

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