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4 de outubro
Francisco de Assis

O nosso mês
franciscano

P

az e Bem, caro benfeitor(a)! É com muita alegria
que chegamos ao seu
lar novamente através do nosso Boletim Informativo. Nesta
edição, você acompanhará um
bonito texto de Frei Vitorio Mazzuco sobre São Francisco de
Assis, nosso querido fundador,
cuja festa celebramos no mês
de outubro.
Outubro é um mês muito especial para a Igreja. Celebramos o mês missionário, Santa
Teresinha do Menino Jesus,
São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, Santo
Antônio de Sant’Ana Galvão
e São Judas Tadeu. Nesta
edição, acolhemos de modo
especial o novo presbítero da
Província Franciscana da Imaculada Conceição, Frei José
Raimundo de Souza, ordenado no dia 25 de agosto em
Bauru (SP).
Receba o nosso abraço
amigo e nosso agradecimento
especial, pois é graças a sua
generosidade e doação que
conseguimos ajudar na formação dos frades. Que Deus lhe
retribua toda generosidade!
Frei Alvaci Mendes da Luz,
coordenador do Pró-Vocações e Missões Franciscanas e pároco do Santuário
São Francisco (SP)

Francisco de Assis

e seu contágio de amor

F

rancisco de Assis teve bem clara a certeza de que o
Senhor mesmo revelou o que ele deveria fazer. Ele é um
convertido que deixa-se conduzir pelo Senhor. Fé e conversão não separam. Porque crê, Francisco abandona-se nos
desígnios de Deus. Mudou o rumo da sua vida, pois teve a
certeza onde Deus o levaria pelos caminhos da Boa Nova.
Muitos pensam que conversão é isto: eu era um bêbado e parei de beber. Conversão não é somente frear vícios, mas sim
aceitar o fato de que, sozinho, não se pode fazer nada, e fazer
com a vontade do Senhor. Não é focar o eu, mas sim priorizar
o modo como Deus ama, ampliando o eu em nós. Francisco
de Assis fez o Amor de Deus amar radicalmente através dele
e da oferenda da sua vida que se entregou por inteira ao fraternismo universal.
Francisco de Assis sonhou brilhar entre as pessoas de seu
tempo, seduzir com a sua liderança a juventude de Assis, partir para as honras da Cavalaria Medieval e chegar à nobreza.
Num determinado momento de sua vida fundiu seus sonhos
com os sonhos de Deus. É um convertido que renuncia projetos dos costumes nobres de então para sonhar o que Deus
sonhou para este mundo: Reino de Deus é casa reconstruída,
é humanidade reconstruída, é mundo reconstruído. Bens da
terra passam e ele desapropriou-se de bens para buscar o tesouro eterno. Como não tinha mais olhar voltado para as atrações do material, começou a ver melhor os despossuídos de
cuidado. Vai aos pobres como um pobre, vai ao leproso como
um abraço, vai a Cúria Romana como um mendigo pedindo
para viver pedaços do Evangelho para conquistar a inteireza
da Palavra que é Vida.
Francisco de Assis foi de Assis para o Oriente, para o Alverne,
para as florestas, para as praças, para onde vivia sua fraternidade primitiva, foi por muitos lugares para mostrar um único lugar:
a casa do Amor! Esta casa que deve ser restaurada onde quer
que estejamos! Boas festas do Seráfico Irmão e Pai!

Frei Vitorio Mazzuco
Confira na íntegra em: carismafranciscano.blogspot.com
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INTENÇÕES DE MISSA

Para fazer seu pedido de intenções de missa,
mande um e-mail para pvf@franciscanos.org.br
Você pode mandar também pelos Correios:
Caixa Postal 900 - CEP 01031-970, São Paulo (SP)

Frei José Raimundo:

o novo presbítero da Província

N

o dia 25 de agosto, em
Bauru (SP), Frei José Raimundo de Souza foi ordenado presbítero pelas mãos
de Dom Caetano Ferrari, bispo
emérito da Diocese de Bauru.
Frei José nasceu em Mariluz
(PR), no dia 21 de junho de 1973.
É o segundo filho dos quatro
de Francisca Maria de Souza e
Raimundo Francisco de Souza.
Frei José foi seminarista no Seminário Santo Antônio de Agudos (SP) em 1985. Esteve por
um período no Aspirantado em
Imbariê, Duque de Caxias (RJ),
em 2002. Por fim, ingressou no
Aspirantado de Ituporanga (SC)
em 2007, e no Postulantado de
Guaratinguetá (SP) em 2008. Ingressou no Noviciado de Rodeio
(SC) no ano seguinte, onde fez
sua primeira profissão aos 3 de
janeiro de 2010.

A Província Franciscana da
Imaculada Conceição e nós,
do Pró-Vocações e Missões
Franciscanas, acolhemos com
muita alegria este novo presbítero.

Agradecemos de modo especial aos nossos benfeitores
por todo bem partilhado e pela
ajuda na formação dos seminaristas franciscanos. Que Deus
lhes retribua!

25 de outubro: Frei Galvão

S

enhor, queremos vos louvar pela Terra em que
nascemos, essa Pátria tão querida, Brasil. Dai-nos
a graça de sermos cidadãos dignos dessa terra,
de honrá-la por meio de uma vida santa e exemplar
como a de Frei Galvão, filho de Guaratinguetá, no lindo Vale do Paraíba.
Seu testemunho de vida é modelo para todos nós
brasileiros.
Queremos te agradecer, Senhor, pela felicidade,
depois de tantos séculos de evangelização, essa terra
de Santa Cruz tem o seu primeiro santo: Santo Antônio
de Sant’Ana Galvão. Que o grande devoto da Imaculada, Frei Galvão e Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, protejam o povo brasileiro! Amém.

Pedimos aos benfeitores
orações pelo Capítulo

Oração
A.: Ó Pai dos pequenos desta
terra, / somos teus filhos, /
chamados à fraternidade
para defendermos o clamor
dos pobres, / vivermos com
transparência nossas relações /
e escutarmos tua divina voz nas
dores e alegrias da humanidade.

Capítulo Provincial Eletivo em novembro

A

Província
Franciscana
da Imaculada Conceição
estará em Capítulo Provincial, de 12 a 21 de novembro
deste ano. Esta assembleia dos
frades, que será realizada no
Seminário de Agudos (SP), além
de ser um momento de celebração e confraternização, definirá
os rumos da vida e missão no

próximo triênio da Província.
Para este Capítulo foi escolhido o tema “Minoridade franciscana, lugar de encontro e
comunhão” e o lema “Sejam chamados Irmãos Menores” (RnB
6,3), como ilustra a logomarca
criada por Frei Rodrigo José Silva, frade professo temporário no
tempo de Filosofia.
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B.: Senhor Deus, / Pai e Filho e
Espírito Santo, / fortalece a nossa
fé, / perdoa nossas incoerências
e sombras, / dá clareza aos
nossos pensamentos e ações,
/ revigora nossa esperança
e nosso entusiasmo para
partilharmos a vida com teu
povo.
Todos: E com a intercessão de
tua Mãe, a Imaculada Conceição,
/ ajuda-nos a sermos menores
neste tempo de ódio e violência,
semeando paz e bondade, /
testemunhando o amoroso
abraço de Deus no encontro do
humano, / e, em nossos espaços
de missão, / tendo a coragem da
mudança e da perseverança em
nossa vocação. Amém!

