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Neste mês de junho, a Igreja celebra, no dia 24, a
natividade de São João Batista, também reverenciado
pelos muçulmanos como precursor e o Recife
comemora o evento com um feriado municipal.
Associamo-nos a esses festejos e recordamos a homilia
do Bispo de Roma, o Papa Francisco, na missa do início
do seu ministério petrino.

DIRETOR DO MUSEU FRANCISCANO DE ARTE SACRA
CLÓVIS PIMENTEL DE LYRA
DEFINIDORES
EVARISTO PAZOS BUEZAS
MARIA VAUDENICE GUERRA DE 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

Por desígnio divino, ele a proferiu no dia 19 de
março, data da festa litúrgica de São José, o esposo da
Virgem Maria, lembrando que ele sempre fez o que o
Anjo do Senhor lhe ordenou: ser guardião de Maria e de
Jesus.

VISITADORES
MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA
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Obediente ao seu Deus, São José cuidou de
Maria com amor, empenho jubiloso e dedicação à
educação de Jesus Cristo. Estendendo essa missão
divina, ele também quer da Igreja e de nós, a fidelidade
à sua palavra e ao seu desígnio.

Com a devida vênia do seu autor, Padre Zezinho,
SCJ, pedimos a ajuda da opereta Clara e Francisco
(COMEP, Editora Musical-Paulinas).
“Francisco quer nos mostrar/ que esta vida ébem
mais/do que rir e cantar.

Destarte, devemos respeitar todas as criaturas e
o ambiente em que vivemos, como também nos
mostrou São Francisco de Assis, o nosso Pai Seráfico.

Caminha pelas ruas de Assis/e finge que vive
feliz./

E
quando
o
homem
falha
nessa
responsabilidade? Entram os que tramam a destruição e
o coração fica ressequido. Infelizmente, diz o mesmo
Papa, “existem Herodes que tramam desígnios de
morte, destroem e deturpam o rosto do homem e da
mulher”.

Oitocentos anos atrás,/ Faz tempo, tempo
demais,/
Mas, o que se passou/ ninguém jamais
esquecerá”.
“Em Assis morou Francisco/
Em Assis morava Clara,/
Em Assis havia ricos,/
Em Assis havia pobres,/
Em Assis havia jovens,/
Em Assis havia riso,

Daí a sua recomendação: “Sede guardiões dos
dons de Deus.” E continua ele: “queria pedir, por favor,
a quantos ocupam cargos e responsabilidade em âmbito
econômico, político ou social, a todos os homens e
mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da
criação, do desígnio de Deus inscrito na natureza,
guardiões do outro, do ambiente, não deixemos que
sinais de destruição e morte acompanhem o caminho
deste nosso mundo”.

Mas todos comentavam/“Francisco ficou biruta,/
Francisco ficou lélé/ Da cuca, da cuca./
Francisco conversa com a chuva,/Conversa com
a nuvem,/

Sucede que, para “guardar” devemos também
cuidar de nós mesmos. “Lembremo-nos de que o ódio, a
inveja, o orgulho sujam a vida, então guardar quer dizer
vigiar sobre os nossos, o nosso coração porque é dele
que saem as boas intenções e as más: aquelas que
edificam e as que destroem”;

Conversa com a neve,/Francisco conversa com a
folha,/
Conversa com o vento,/Conversa com o sol./
Se esconde no meio da mata,/
Para longe da gente e se põe a rezar./

“E, continua: Deixai-me acrescentar mais uma
observação: cuidar, guardar, requer bondade, requer
ser praticado com ternura.

Às vezes se põe de joelhos, /se esquece do
mundo e se põe a chorar.
O que ele nos mostrou?/
Caminhemos em silêncio/ pelas ruas da cidade,/
Sem dizer uma palavra/ pregaremos um sermão/

Nos Evangelhos, São José aparece como um
homem forte, corajoso, trabalhador, mas, no seu íntimo,
sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos
fracos, antes, pelo contrário denota fortaleza de ânimo e
capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira
abertura ao outro, de amor”. Por isso – conclui – não
devemos ter medo da bondade, da ternura!”.

Um sorriso em cada rosto,/
Um acervo de bondade,/Uma túnica de pobre,/
Um olhar para cada irmão./
E um amor no coração./
Assim procedendo/

Por essas razões e para esse efeito,
consideramos também oportuno invocar São Francisco
de Assis, o santo que desconcertou a sua cidade e,
ainda hoje, desperta a atenção do povo cristão.

Se soubermos perdoar Meu caro Frei Leão,/
Onde existe o erro/Que eu leve a verdade./
Onde existe a dúvida,/Que eu leve a tua fé./
E onde existe a treva,/ Que eu leve a luz.
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Dai a apoteose de autoria do próprio Padre
Zezinho:

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE JULHO

“Francisco vem nos dizer/
Que o amor é mais forte que tudo que há./
Que a verdade se encontra no amor/
“E a verdade nos libertará”.

Dia 01Dia 02Dia 03Dia 03Dia 04Dia 05-

São Teodorico Endem.
São Jerônimo de Werten..
Beato Carmelo Volta.
Beata Maria Ana Mogas Fontcuberta.
Santa Isabel, Rainha de Portugal.
Santos Antonio Fantoseati, José Maria
Gambaro e Cesidio Giacomantonio de
Fossa.
Dia 06- São Tomás Sem-Ki-Kuo, Somón Tchen,
Pedro Ungan-pan, Matias Fan-te, Pedro
Tchiang, Francisco Tchiang, Pedro
Wang, Jaime Tchao-Tchuen-Sin e Jaime
Yen-Ku-Tun.
Dia 07- Beato Manuel Ruiz.
Dia 08- Santos Gregório Grassi, Francisco FoGolla, Elias Facchini, Teodorico Balat,
Andrés Bauer.
Dia 09- São Nicolau Pick.
Dia 10- Santa Verônica Guiliani.
Dia 11- São João Wall.
Dia 12- São João Jones.
Dia 13- Beata Angelina de Marciano.
Dia 14- São Francisco Solano.
Dia 15- São Boaventura de Bagmoregio.
Dia 16- Memória do Pai São Francisco de Assis.
Dia 17- Santa Maria Madalena Postel.
Dia 18- Bem-aventurado Simão de Lipnica.
Dia 19- Bem-aventurado Nicanor Ascanio.
Dia 20- Bem-aventurado Nicolau Maria Alberga
Torres.
Dia 21- São Lourenço de Brindise.
Dia 22- Santa Cunegundes, Rainha da Polônia.
Dia 23- Santa Brigida da Suécia.
Dia 24- Bem-aventurado Luisa de Sabóia.
Dia 24- Bem-aventurado Modestino de Jesus e
Maria.
Dia 25- Bem-aventurado Pedro de Mogliano.
Dia 26- Bem-aventurado Arcângelo de Calafatimi.
Dia 27- Bem-aventurado Matia de Nazarei.
Dia 27- Bem-aventurada Maria Madalena
Martunengo.
Dia 28- Bem-vanturada Alfonsa da Imaculada
Conceição.
Dia 29- Bem-aventurado Novelón de Faenza.
Dia 30- Bem-aventurado Antônio Maria Lucci.
Dia 31- Beato Pedro Soler.
Dia 31- São Tomás Moro.

Assim, o Papa Francisco, como discípulo que
adotou o nome do Pai Seráfico, permanece com a
mesma linguagem dele:
“Guardar Jesus com Maria, guardar a criação
inteira, guardar toda pessoa, especialmente a mais
pobre, guardamo-nos a nós mesmos, eis um serviço
que o Bispo de Roma está chamado a cumprir, mas,
para o qual todos nós estamos chamados, fazendo
resplandecer a estrela da esperança. Guardemos com
amor aquilo que Deus nos deu!”.
Em outras ocasiões, ele lembra a necessidade
de descobrirmos os ídolos ocultos em nossa
personalidade para que sejamos fieis no amor a Deus e
recorda, também, que a ecologia humana e a ecologia
ambiental devem caminhar juntas e, assim, quando se
reparte a comida de maneira justa, solidária, não se
priva ninguém do necessário e, cada comunidade pode
satisfazer as necessidades dos mais pobres.
Diz, também, que o consumismo nos habituou
tanto ao supérfluo e ao desperdício da comida diária
que, as vezes, já não somos capazes de dar o justo
valor.
Ao concluir, com a humildade de franciscano ele
reza (José Manuel Vidal e Jesus Bastante, “Francisco, o
novo João XXIII”. Editora Vozes. 2013):
“Imploro a intercessão da Virgem Maria, de São
José, dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, de São
Francisco, para que o Espirito Santo acompanhe o meu
ministério e, a todos vós, digo: orai por mim. Amém”.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA
A Secretaria de nossa fraternidade já está
recebendo a contribuição franciscana deste ano,
que é no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
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Em abril de 1572, os mendigos do mar,
corsários holandeses de confissão calvinista, tomaram
Brielle, Flandres e outras cidades da zona, até então em
poder da coroa espanhola.

SÃO GODOFREDO DE MERVILLE

Em junho, Dordrecht e Gorcum caíram também
em suas mãos.
Nesta última cidade prenderam vários
religiosos: Nicolás Pieck, franciscano; Jerónimo de
Weert, vigário; Teodoro de Eem, de Amersfoort; Nicasio
Janssen, de Heeze; Willehald da Dinamarca; Godofredo
de Melveren; Antônio de Weer; Antônio de Hoornaert;
Francisco van Rooy; Padre Guillermo; Pedro de Assche;
Cornelio de Wyk de Duurnstende; Fray Enrique; João de
Oisterwljk, agustinho; Pontus van Huyter, administrador
da comunidade.

Godofredo nasceu em 1512 em Merville, cidade
da França setentrional na margem esquerda do rio Lys.
Quando ainda jovem abraçou a vida franciscana na
Ordem dos Frades Menores.
Fez o noviciado e cumpriu o processo formativo
requerido, foi ordenado sacerdote.

A estes quinze se aderiram mais tarde outros
quatro: João de Hoornaer, chamado João de Colônia,
dominicano; JacoboLacops de Oudenaar, norbertino;
Adriano Janssen de Hilvarenbeek e Andreas Wouters
de Heynoord.

Exerceu o ministério sacerdotal com zelo e
fervor. Foi logo enviado ao convento de Gorcum, onde
dedicou sua vida ao ministério da penitência.

Após serem torturados na prisão de Gorcum
entre 26 de junho e 6 de julho foram trasladados a
Brielle.

Foi também sacristão e cuidou do culto divino e
da devoção, sobretudo, à Eucaristia e à Virgem Maria.
Outra coisa digna de observar na vida de São
Godofredo era seu amor pela pintura.

No dia seguinte, Guilherme II de laMarck, líder
dos mendigos do mar, ordenou o interrogatório do
grupo.
Foram instigados a abandonar a fé católica e a
retirar sua obediência ao Papa, ao que eles se
recusaram; só Pontus van Huyter e Andreas Wouters
aceitaram, liberando-se assim da morte; Guilherme de
Orange enviou uma carta em que pedia às autoridades
competentes liberar os religiosos, mas a mesma chegou
depois que tinham sido torturados e executados no dia 9
de julho de 1572.

De seu pincel saíram numerosas imagens
sacras que ele presenteava as famílias pobres.
Sofreu o martírio em Gorcum no dia 9 de julho
de 1572 quando tinha 60 anos.
Os Mártires Gorcumienses (ou mártires de
Gorcum) foram um grupo de dezenove religiosos
católicos mortos em 1572 na cidade holandesa de
Gorcum.

Foram beatificados pelo papa Clemente X em
1673 e canonizados por Pio IX em 29 de junho de 1865.
Sua festividade se celebra em 9 de julho, data da morte
do grupo.

Em 1572, durante a guerra dos oitenta anos que
os rebeldes holandeses mantinham contra a Espanha
para realizar sua independência, a iconoclasia se
estendia pelas dezessete Províncias dos Países Baixos;
a luta entre luteranos e calvinistas mantinha o país em
um estado de intransigência com a liberdade de culto
religioso.

Sua história foi reconhecida por Guillermo
Hessels
van
Esten
em
sua
“Historia
MartyrumGorcomiensium”, publicada enDouaien 1603.
Fonte: www.franciscanos.org.br
4

Pregador heroico, falava ao povo expondo os
líderes iníquos e as suas transgressões. Para os
espíritas, Elias reencarnou como João Batista. Segundo
os relatos bíblicos, quando João batizou Jesus uma
pomba esvoaçou sobre os dois (João e Jesus) e ouviuse uma voz dizendo “Este é o meu Filho amado no qual
ponho toda a minha complacência”.

SÃO JOÃO BATISTA

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Julhode 2017o
irmão mesário: FERNANDO RIBEIRO, OFS.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA
A Igreja celebra no dia 24 de junho a festa da
natividade de São João Batista e o Recife festeja a data
com um feriado municipal. Ele nasceu no ano 2 AC,
morreu com 27 anos e é venerado pela nossa Igreja
Católica, pela Igreja Ortodoxa e pela Comunhão
Anglicana, como profeta.
Era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel,
prima de Maria, mãe de Jesus. Batizou muitos judeus
no rio Jordão, incluindo Jesus. Aos 14 anos juntou-se a
um grupo de ascetas e iniciou sua preparação como
pregador. O seu discurso principal era sobre a vinda do
Messias, esperado pelos judeus. Pregava a purificação
pelo batismo. Acusou Herodes e o repreendeu por sua
ligação com a cunhada Herodíades, que era mulher do
Felipe, o rei da Ituréia.

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma frequência no mês de MAIO/2017de
581visitantes entre turistas e estudantes.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Batizava em Pela, quando Jesus se aproximou
na margem do rio Jordão. João encontrava-se pregando
e teria alguns discípulos. O historiador Flávio Josefo
refere que o povo se reunia em grande número para
ouvir João e Herodes temeu que ele pudesse liderar
uma rebelião. Mandou prende-lo.
Ele foi levado para a Fortaleza de Macaeros
(Maqueronte) e ali mantido até dia da sua morte. Os
discípulos trataram do sepultamento do seu corpo e
avisaram a seu primo Jesus. João era judeu de
educação. Acreditavam na previsão de Daniel a respeito
do Messias e consideravam que a chegada de João era
anúncio dessa chegada.

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.
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BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

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

3444.2631 e3441.0872

FAMÍLIA

ABENÇOADA

A FAMÍLIA É A GLORIFICAÇÃO DE DEUS.
É A PEDRA ANGULAR DA SOCIEDADE, A CÉLULA
MATER, A OFICINA MODELADORA DO CARATER
MORAL E ESPIRITUAL. A FAMÍLIA ABENÇOADA,
base fundamental da sociedade, deve viver a fé cristã. A
mulher é a videira frutífera no interior da casa. (Salmos
128).

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.

Quando a criança é criada e educada por pais
responsáveis, aprende o respeito, a obediência, o amor
fraterno, a convivência entre os diferentes e também
aprende os textos bíblicos. ENQUANTO ISSO, A
IGREJA É OUTRA FAMÍLIA. É O POVO DE DEUS EM
MARCHA, O CORPO MÍSTICO DE CRISTO.

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE JULHO/17

”O olhar dos olhos de nossa mãe é parte de
nossa alma, é o olhar que penetra por nossos olhos”,
escreveu Alphonse de Lamartine. O amor materno
penetra a alma do filho e o transforma, porque os
gestos concretos de amor têm força divina.
Nós, seres humanos, somos muito mais que
materialidade biológica ou simples robôs. Temos,
graças a Deus, a dimensão espiritual inerente a todos
os racionais. Espiritualidade é fator de bem-estar,
conforto, saúde mental e esperança nas promessas de
Jesus Cristo. Necessita ser alimentada, robustecida no
dia a dia.

Dia 01- Carlos Antônio Guedes de Medeiros
Dia 01- Alberione Braz da Silva
Dia 02- Maria de Fátima Martins de Melo Silva.
Dia 02- Maria do Carmo Gomes do Nascimento
Dia 02- Fabiana de Melo Silva Lyra
Dia 04- Maria José Rocha
Dia 05- Rosali Leite Sales
Dia 14- José Lúcio Sales Lopes de Oliveira
Dia 20- Cristênio Gonçalves de Almeida
Dia 20- Gilgleide Gomes de Almeida Santos
Dia 21- Maria Vaudenice Guerra Queiroz.
Dia 22- Maria do Carmo Campos Ribeiro
Dia 31- Rommel Araújo de Souza Leite

Ser valorizada para o bem próprio e da
sociedade como um todo, pois não vivemos sós, não
progredimos sós. Tudo isso é possível. Basta relembrar
a lei de causa e efeito seguinte: As consequências
diárias do nosso viver são questões de causas e
efeitos, lei inexorável.
Paulo escreveu: “Examinai-vos se estais na fé;
provai-vos a vós mesmos. Examinemos cada qual
nossas obras. Examinemos nossa consciência.. Tudo
depende de nós. Amamos uns aos outros? Somos
humildes e orantes? Procuramos construir uma vida de

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”
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alegria e de paz, confiando em Jesus Cristo? Somos
justos e caridosos?

Está em Hebreus (11,1): “Ter fé é ter a certeza
daquilo que ainda se espera, a demonstração de
realidades que não se vêem”. Deve também, o
presbítero, obedecer ao Código Canônico, assim como
o leigo deve obedecer à Constituição da República.

O lado negativo da sociedade individualista
atual é a banalização do casamento, gerando as
separações de fato e as separações judiciais. As pílulas
do dia seguinte, os abortos, verdadeiros crimes, os
relacionamentos descartáveis, homem/mulher.

O Bom Pastor, Jesus Cristo, na Nova Aliança,
conviveu, amou e ensinou a gregos e troianos, a
cobradores de impostos e a prostitutas, até convertêlos. JESUS VENCEU O MUNDO COM AMOR, COM
VERDADES. Ele não quer ninguém morno, cheio de
tibieza, e sim com o fogo de Deus. Vinde, Espírito
Santo, enchei os nossos corações com o fogo do vosso
amor. O fogo que prova o ouro e a prata. Que purifica o
nosso ser interior.

Diz o texto bíblico que o divórcio é a quebra do
juramento, da aliança ( Sacramento do matrimônio) feita
entre o homem e a mulher, perante o sacerdote e a
sociedade. Não foi instituído por Deus. O resultado é o
enorme percentual de mães solteiras, pais
irresponsáveis. Transferência de responsabilidades de
criar e educar para terceiros: babás, creches, avós,
vizinhos, amigos etc. Nos EUA, o divórcio atinge 60%
dos casais, vindo em seguida a Dinamarca e a Bélgica.

Aprendi que a maior pepita de ouro encontrada
no Brasil, exposta no Museu Nacional, é uma simples
pedra. Não foi purificada pelo fogo, não foi provada.
Repito: é uma simples pedra. São Francisco de Assis,
o grande imitador de Jesus Cristo, ao ter os olhos
cauterizados pela brasa, pediu: “Irmã, cura-me com
amor”.

A moderna tecnologia de ponta já criou as
babás eletrônicas, permitindo a monitoração do filho
durante o dia e noite. É tudo ON LINE! Basta
recorrerem ao site de buscas e pronto. Por sua vez, as
novelas, escritas por meia dúzia de profissionais pagãs,
estão “fabricando“ pais irresponsáveis e famílias de
irracionais, sem nenhum compromisso espiritual. Nada
de bênção matinal, diálogo familiar. Pura materialidade.
Tudo, dizem, é relativo. Que tudo mais vá pro inferno. É
a denominada Dolce Vita. ??

A Bem´-Aventurada Irmã Dulce dos Pobres
escreveu: O que fazer para mudar o mundo! AMAR. O
amor pode sim mudar a realidade.

SÓ O AMOR CONSTRÓI

Sempre acreditei que quem crê realiza por suas
ações, a fé que professa, pois a fé sem as obras é
morta, diz o texto bíblico. Portanto, os profissionais
cristãos, servidores da mídia, não devem produzir
verdadeiras bombas de efeito retardado, contendo
falsos mandamentos. Todos nós devemos ter coerência
entre aquilo que aconselhamos e aquilo que praticamos.

VOCÊ SABIA QUE...
- as fontes da Doutrina social da Igreja são a Bíblia
Sagrada, os Santos Padres e as Encíclicas Sociais;

Temos o exemplo do sacerdote, que é o
mensageiro básico da Palavra do Senhor Jesus Cristo,
seus Mandamentos, sua vida terrena. Ele não deve ter
medo de aconselhar o que é reto, denunciando a
hipocrisia. Deve, em seu ministério, honrar a
Proclamação da Palavra. Não falar o que deve calar
nem calar o que deve dizer.

- na Bíblia a vida aparece como um todo e não há
divisão entreas dimensões social e religiosa;
- nela, Deus atua em todas as dimensões do viver
humano;
- nela os profetas mostram a unidade entre a justiça
eculto a Deus;

Isto para que as ovelhas escutem a sua voz e o
sigam. Que ele, o presbítero, por sua vez, possa dizer:
“Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e
elas praticam a Palavra Proclamada durante a
Celebração”.

- no Novo Testamento acontece a plenitude do encontro
da pessoa humana com Deus;
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Água Fria – Recife – PE – CEP: 52130-050
Fone: 3444-2631
BAIRRO DE AREIAS

- os Evangelhos revelam a predileção de Jesus pelos
pobres;
- os Santos Padres marcam um verdadeiro direito do
pobre baseado na justiça de seus direitos esquecidos;

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

- Santo Agostinho diz que se perde o direito de
possuir quando se usa esse direito injustamente.

BAIRRO DE SAN MARTIN

(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho)

José Cassiano do Nascimento
Rua Comendador Queiroz de Oliveira,n° 131
SanMartin – Recife – PE – CEP: 50760-650
Fone: 3228-7885/98831-4659

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

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

CAMINHANDO COM O SEI

MISSAS EM NOSSA IGREJA

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

IRMÃOS ENFERMOS
Frei Francisco Fernando da Silva, OFMe Geraldo Alain– Ministro

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

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

PAZ E BEM
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