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reformas da sobredita Capela. Ela estava sem
manutenção há muitos anos e foi necessário
um esforço contínuo e conjunto de todos os
fiéis. Crianças, jovens, homens, mulheres e
idosos ajudaram como puderam.
Renovou-se toda a fachada e o
telhado. Os fiéis fizeram rifas e pediram
doações para a reforma,
mas ainda precisamos de
sua ajuda, pois há muito
o que fazer. Seja um
benfeitor das Missões
Franciscanas!

Pax et Bonum!
Caros fiéis é com alegria que lançamos o
nosso Sursum Corda dos meses de junho
e julho. Tivemos muitas atividades
nestes meses e vamos
buscar
abordás-las mais com fotos
do que com palavras, para
bem elucidar a nossa vida e
missão nesta Terra de
Santa Cruz.

Sursum Corda!

Festa de Patronal de
Santo Antônio

Notícias

No dia 13 de junho,
celebramos
a
festa
patronal
de
Santo
Antônio,
padroeiro
principal
de
nosso
Convento. Uma Missa
Cantada foi celebrada e os
pães de Santo Antônio
foram abençoados.

Bençãos nas Casas
O Padre Guardião durante
o mês de junho fez diversas
visitas às casas dos fiéis da
Capela São Patrício, para
abençoar e consagrar as
famílias
ao
Sagrado
Coração de Jesus e ao
Imaculado Coração de
Maria.

Aniversário do Padre
Guardião
No dia 14 celebramos o aniversário
natalício de nosso Padre Guardião o Rev. Frei
Pedro Maria.

Reformas na Capela Nossa Senhora do
Monte Carmelo

Os Irmãos Leigos

Nossos amados fiéis da pequenina
Capela dedicada a Nossa Senhora do Monte
Carmelo, situada no povoado de Morrinhos
na cidade de Serra Dourada/BA, iniciaram as

No dia 29 de junho festa de São Pedro
Apóstolo, nossa comunidade recebeu mais uma
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vocação para Irmão Leigo, o Sr. Luiz Fernando,
agora Ir. Luiz, que ingressou na Ordem Terceira
Regular, uma das etapas requisitadas para
depois se ingressar na Iª Ordem como Irmão
Leigo. Agradecemos a Deus pelas vocações que
nos tem enviado e pedimos que todos rezem
pedindo mais santas vocações.

Padre Geral Visita Seminário de Mons.
Sanborn
O nosso Rev. Pe. Geral, Frei Francis
Miller, visitou no dia 29 de
junho o Seminário da
Santíssima Trindade (Most
Holy Trinity Seminary), na
Flórida (EUA), Seminário
de Sua Excelência Revma.
Mons. Donald Sanborn. A
visita foi por ocasião da
ordenação sacerdotal de
quatro diáconos. O Rev.
Pe. também aproveitou a
ocasião para conversar
com
os
seminaristas
brasileiros
Paulo
Cavalcante e Mateus
Alves, que enviamos ao
referido seminário. Essas
oportunidades são muito
importantes
para
a
unidade do clero. Rezemos
sempre nestas intenções.

Ordenação Sacerdotal na Argentina
No mesmo dia 29, na Argentina o
Diácono Rev. Sr. Carlos dos Santos, brasileiro,
foi ordenado Sacerdote por Sua Excelência
Revma. Mons. Pio Spina. Rezemos pelo
ministério deste novo Sacerdote.

Transferência da Capela São Patrício
Graças a Deus e a ajuda dos fiéis
paroquianos da Capela São Patrício,
conseguimos alugar um local maior para o

funcionamento da Capela. Ainda não é um
local definitivo, porém, já pode comportar o
número crescente de paroquianos que
frequentam as Missas nos Domingos, fiéis de
Bofete e de outras cidades vizinhas.

Visita do Padre Geral e Missa Solene
Dos dias 4 á 14 de julho recebemos a
visita de nosso Rev. Padre Frei Francis Miller,
Superior Geral dos Franciscanos do Brasil.
Foram dias de muita alegria e consolo para os
Frades.
No dia 11 recebemos a visita do Rev. Pe.
Gabriel Maria Rodrigues,
Sacerdote Brasileiro que
reside na Argentina com o
Sr. Bispo Dom Pio Spina.
No dia 12 tivemos a
celebração de uma Missa
Solene, sendo o Rev. Pe.
Francis Miller celebrante;
o Rev. Pe. Gabriel Maria
Rodrigues Diácono e o
Rev. Pe. Frei Pedro Maria
Subdiácono.

Missa de Réquiem
pelo Chefe da Casa
Imperial do Brasil
No dia 15 de julho,
recebemos com pesar a
notícia do falecimento de
Sua Alteza Imperial e Real
o Príncipe Dom Luiz de
Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do
Brasil. No dia 18 cantamos uma Missa de
Réquiem pelo descanso eterno da alma de Dom
Luiz.

“Lâmpadas transitórias”
Nos últimos meses graças a Deus nossa
comunidade tem crescido consideravelmente, e
com isso aumentam as despesas. Já estamos em
17 residentes no Convento. Nosso número
cresceu graças a Deus, porém, o número de
doações e de benfeitores infelizmente não tem
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crescido.
Não escolhemos o título: “Lâmpadas
Transitórias” por acaso, com a nossa situação
atual temos carecido de coisas de grande
importância na casa, por exemplo, há falta de
lâmpadas e quando precisamos celebrar uma
Missa Solene na parte exterior do Convento,
precisamos retirar as lâmpadas da Capela
Conventual.
Não só isso ocorre, como muitas coisas
necessárias para uma estabilidade na vida
conventual nos tem faltado, como por exemplo:
ferramentas adequadas para o trabalho na
horta, no galinheiro, no trabalho de impressão
dos livros e conserto de ferramentas.
Sentimos também falta de camas e de
colchões alguns Irmãos têm dormido no chão
sobre cobertas e em sacos de dormir. A casa que
alugamos já está muito pequena para abrigar 17
pessoas, agora
precisamos
mais do que
nunca da ajuda
dos
nossos
colaboradores,
para que nos
ajudem a suprir
a necessidade
de objetos tão
importantes
para
a
estabilidade do
Convento.
Nossa
necessidade chegou a tanto que não tínhamos
mesa e cadeiras para as refeições conventuais no
refeitório. Os Irmãos comiam com os pratos na
mão sentado no chão. Graças a Deus
compramos algumas cadeiras de plástico e
madeiras. O nosso querido clérigo, Frei Antônio
Maria da Cruz, muito habilidoso com o ofício
da marcenaria, nos fez mesas.
Ajude-nos nesta obra, precisamos
contruir nosso Convento definitivo. Que Deus
e Nossa Senhora abençoe todos.

Informações Bancárias
Banco: Santander - 033
Nome: Associação Irmãos de São Francisco
CNPJ.: 43.486.023/0001-60
Conta Corrente: 13000847-4
Agência: 0517
Pix: 43.486.023/0001-60 (CNPJ)
Paypal: secretaria@fradesmenores.com
____

Redes Sociais
Site: www.fradesmenores.com
Youtube: Bona Ventura
Facebook: Convento de S. Miguel e de Sto.
Antônio
E-mail: secretaria@fradesmenores.com

“Meu Deus e Meu Tudo!
(N.S.P. S. Francisco)
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- Benção das Casas -

- Reformas da Capela Nossa Senhora do Carmo em Serra
Dourada/BA. -
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