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MENSAGEM QUARESMAL

Na  Quaresma,  a  Santa  Madre  Igreja  nos
chama à oração e à penitência, um tempo em que os
franciscanos se sentem em casa. Somos religiosos de
oração e penitência, é uma época maravilhosa para
nós,  pois  o  mundo  vê  os  católicos  praticarem
fielmente a disciplina de guardar
pensamentos,  palavras  e  obras
seguindo  Nosso  Senhor  até  o
Calvário. E o mundo vai nos odiar,
como odeiam Nosso Senhor. Sejas,
pois, fiel ao espírito da época para
que  possas  entrar  nos  gozos  e
glória da Páscoa.

Contudo  até  o  penitente
tem  necessidades.  A  vida  dos
frades  já  é  bastante  simples,  e  o
orçamento não deixa espaço para
reduções,  mas  mesmo  eles
conseguem aumentar as vigílias, a
atenção e a paciência com a falta
de  sono,  pouca  alimentação  e
outras  faltas  de  nossos
companheiros  penitentes.  Sempre  há  espaço  para
observar a misericórdia de Nosso Senhor chamando
a  atenção  para  nossas  próprias  fraquezas  quando
estamos impacientes ou irritados devido à fome ou
qualquer  outra  provação.  Nossas  penitências  na
Quaresma  devem  ser  como  as  vestes  de  pêlo  de
camelo de São João Batista, que nos arranham e são
inescapáveis  para que mantenhamos nossas  mentes
sempre  elevadas  a  Nosso  Senhor  orando:  "tenha
misericórdia de mim, pecador."

Nossos  sacrifícios  de  renunciar  a  uma
refeição  ou  carne  são  próprios  da  época.  Cada
centavo  economizado  comendo  alimentos  simples
são para o benefício dos pobres e em reparação dos
nossos  pecados,  especialmente os  pecados contra a
caridade.  Por estas  esmolas caridosas e penitências

vigilantes,  o hábito de pedir diariamente as nossas
graças de Estado extrai graças e constrói hábitos de
virtudes heróicas que refletem Nosso Senhor e nos
tornam dignos do reconhecimento do Nosso Pai que
nos diz "eis meu filho".

Março é um mês dedicado ao Pai adotivo de
Nosso  Senhor,  São  José,  aquele  que  sustentou  a
Sagrada  Família.  Durante  este  tempo  nos

aproximamos  dessa  família  em
santidade,  vivendo  uma  vida
sacramental mais  perfeita,  orante
e penitente. Que ele ajude a todos
nós  e  que  você  se  lembre  dos
frades  franciscanos  que  estão
estudando  e  trabalhando  para
construir  nossa  comunidade.
Contamos  com  seu  apoio  e
esmolas  para  continuar
alimentando  nossa  família  de  12
almas  nos  EUA e  no  Brasil.  Por
favor, ajude este frade a fazer um
lar adequado que São José terá o
prazer de mostrar ao Pai.

Nossa casa é pequena, seis ou
sete  dormem  num  quarto,  os

estudos são feitos numa varanda aberta que também
é usada como refeitório.  E mesmo assim os Frades
são  alegres  e  obedientes.  Estamos  crescendo  e
precisaremos  de  mais  salas  e  apoio  para  essas
vocações dispostas. Se nosso Senhor falar com esses
jovens,  você  também  O  ouvirá  e  apoiará  esses
homens? "E ouvi a voz do Senhor, dizendo: A quem
enviarei? E quem irá por nós? E eu disse: Eis aqui,
envia-me" (Isaías 6:8).

Seu  apoio  regular  ajudará  a  construir  um
convento  adequado.  Isso  significa que uma capela,
sala  de  jantar  e  cozinha  e  2  banheiros  e  5  celas
podem ser construídas. Precisamos de mais espaço,
mas um passo de cada vez, o custo: $ 75.000.
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Nós vos pedimos, São José, lembre-se de nós
e envie seus  filhos em nosso auxílio.  Proteja nosso
convento e traga almas para nos ajudar.

Todos  vocês  estão  em  nossas  contínuas
orações.

Sursum Corda!

NOTÍCIAS
Reforma e Construções

Iniciamos nos meses passados a reforma da
estrutura da casa de noviciado, uma pequena casa de
dois cômodos que chegou a acomodar mais de sete
irmãos. Hoje, já contamos com 13 irmãos e cada dia a
comunidade cresce.  A vida franciscana é  sim uma
vida de pobreza e desprendimento, mas até a vida
mais  pobre  tem  suas  necessidades,  e  por  isso
desejamos construir nosso convento definitivo, afim
de não só suprirmos  nossas  necessidades  materias,
mas também as necessidades espirituais de todos que
por nós são assistidos.

Além do nosso convento,  ainda temos uma
missão  na  própria  cidade  de  Bofete  (Capela  São
Patrício) e uma missão em Serra Dourada – Bahia
(Capela  Nossa  Senhora  do  Carmo).  Ambas  as
capelas  precisam  de  melhorias  na  estrutura.  São
Patrício precisa duma capela maior, para acomodar
mais  fiéis.  Em Serra  Dourada estamos reformando
uma  antiga  igrejinha  abandonada,  a  qual
conseguimos em doação.

E  por  isso,  nós  “como  peregrinos  e
estrangeiros  neste  mundo,  servindo  a  Deus  em
pobreza e  humildade,  com muita  confiança  vamos
pedir esmola” e “recorrer a mesa do Senhor”, e como
“servos  de  todos”  rogamos  que  Deus  se  digne  nos
enviar  homens  de  oração  e  ação,  que  possam  nos
senhoriar com a benfeitoria do Convento, para que
possamos   nos  mantermos  em  “espírito  de  santa
oração  e  devoção,  ao  qual  todas  as  demais  coisas
devem  servir”.  Sejas,  pois,  um  benfeitor  nosso  e
ajude-nos nesta pia obra iniciada por São Francisco
há 800 anos! 1

Festa de São Patrício
No dia 17 de março foi celebrada com grande

solenidade a festa patronal da Capela São Patrício.
Houve  uma  procissão  pela  cidade  com  andor,

1 Santa Regra dos Frades Menores

imagem  e  banda  marcial;  depois  a  celebração  da
Santa Missa e ao fim uma confraternização entre os
fiéis.  E no domingo seguinte,  dia 20, foi feita uma
festa recreativa no Ginásio Municipal de Bofete, com
a  presença  dos  comerciantes  da  cidade,  com
brinquedos  para  as  crianças,  músicas  Irlandesas  e
mais.

Madeira!
O  Convento  há  tempo  tem  passado  por

fequentes problemas no sistema de esgoto, causados
por uma espécie de árvore chamada “ficus”, que cria
raízes longas capazes de penetrar os mais protegidos
canos.  Tivemos  que  fazer  uns  cortes!  Graças  à
generosidade de um fiel, não precisamos pagar nada
pelo trabalho da derrubada das  árvores.  Os frades
tiveram bastante  trabalho  pra  empilhar  tudo,  mas
ficamos muito felizes, pois agora sanamos um grande
problema  e  ainda  temos  muita  madeira  para
queimar no fogão a lenha doado por um benfeitor
americano, Deus seja louvado!

Convento Recupera Relíquia do Servo de Deus Frei
Fabiano de Cristo

Nossos Frades conseguiram, com a graça de
Deus, recuperar uma relíquia do memorável Servo de
Deus Frei Fabiano de Cristo, nosso irmão, o qual já
contamos  um  pouco  de  sua  história  no  Sursum
Corda. A relíquia é uma “ex brandeo” (pano tocado
nos ossos), e será colocada num relicário no corredor
do convento para veneração privada dos irmãos.
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