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manecer fora e acima dos partidos políticos, mas
como pode permanecer indiferente à composição
de um Parlamento, quando a Constituição a este
dá poder de aprovar leis que tão diretamente
afetam os altíssimos interesses religiosos e
mesmo a condição de vida da própria Igreja?
Então surgem também outras questões árduas,
acima de todos os problemas e contendas
econômicas que afetam proximamente o bemestar do povo. Quando elas [as questões] são de
ordem temporal (apesar de, na realidade,
também afetarem a ordem moral), os clérigos
deixam-nas aos outros o cuidado de ponderar e
considerá-las tecnicamente pelo bem comum da
nação. De tudo isso, segue-se que:
É um dever estrito para todos aqueles que têm
direito, homens ou mulheres,
tomar parte nas eleições.
Quem quer que se abstenha,
sobretudo por covardia,
comete um pecado grave,
uma falta mortal. ”
Alocução ao Sacro Colégio
(16 de março de 1946):
É o direito e ao mesmo
tempo o dever essencial da
Igreja instruir os fiéis por
palavras e por escrito, do
púlpito ou de qualquer outro
meio usual, sobre tudo o que
toca à fé e à moral ou é
irreconciliável com sua
própria doutrina e, portanto, inadmissível aos católicos, seja uma questão de sistemas filosóficos ou
religiosos, ou dos fins intencionados por seus
promotores, ou de suas concepções morais sobre

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

PALAVRA DO SR. BISPO
Exortação ao Povo Católico do Brasil
Os fiéis católicos são lembrados de sua
obrigação moral de promover princípios
católicos na sociedade. Um
dos meios importantes de
fazê-lo é participar da eleição
de bons líderes para seus
países. O Papa Pio XII reiterou esta obrigação moral em
dois diferentes discursos. Por
favor, leiam as palavras do
Vigário de Cristo sobre esta
matéria.
Discurso aos Delegados da
Conferência Internacional de
Emigração (17 de outubro de
1951):
“É um direito e um dever
chamar a atenção dos fiéis à
extraordinária importância
das eleições e à responsabilidade moral que repousa
sobre todos que têm o direito ao voto ou de
votar? Sem dúvidas, a Igreja pretende per1

Um vídeo sobre a
vida dos Irmãos Franciscanos

a vida, seja de indivíduos ou da sociedade.
O exercício do direito ao voto é um ato de
séria responsabilidade moral, ao menos quando
é uma questão de eleger aqueles que são
chamados a dar ao país sua constituição e suas
leis.
Rezemos para que Deus proteja o povo
brasileiro do flagelo do socialismo e do
comunismo. Nunca nos esqueçamos da
poderosa intercessão da Bem-Aventurada
Virgem Maria, sobretudo quando consideramos a grande vitória da frota cristã na
Batalha de Lepanto através da recitação do
Santo Rosário.
Com minhas orações e bênção,

No convento franciscano, assim como em
qualquer comunidade religiosa, há uma classe
de Religiosos que é tão pouco conhecida e tão
mal compreendida, isto é, a
vocação de Irmão Leigo, Irmão Franciscano
ou simplesmente
Irmão. Para dar
a conhecer a preciosidade desta
vocação, idealizamos um vídeo
explicativo sobre
a vida e o trabalho dos nossos Irmãos.
Os Irmãos Franciscanos são aqueles
Religiosos que não foram designados para o
sacerdócio, mas que se santificam por meio da
oração e do trabalho no convento: é uma
vocação única, humilde e escondida em Cristo.
Pois que todo religioso, no escondimento com
Cristo Crucificado, se santifica, e muitas vezes
morre mesmo sem ser notado. Infelizmente a
vocação de Irmão é muito mal compreendida,
pois mesmo os católicos desconhecem esta
vocação. Confira o vídeo em nosso canal Bona
Ventura.

Dom Mark A. Pivarunas, CMRI

NOTÍCIAS
Visita do Rev. Pe. Gerard McKee, CMRI
Dos dias 17 a 26
de agosto, recebemos em nosso
convento o Rev. Pe.
Gerard McKee, sacerdote da Congregação de Maria
Rainha Imaculada
(CMRI). Padre Gerard passou muitos
meses sem poder
nos visitar por
conta do “Covid”, mas graças a Deus ele
conseguiu nos viajar para o Brasil. Pôde ele
rever os irmãos e conhecer os novos. Foram
dias de muita alegria para a comunidade. Com
49 anos de vida religiosa e 31 anos de
sacerdócio, o reverendo padre atende missões
no México e nos Estados Unidos. Rezemos por
este grande missionário. Durante sua estadia
no convento, Padre Gerard celebrou Missa
Dominical na Capela São Patrício e visitou
alguns de nossos fiéis.

Abertura da Missão Nossa Sra. do Desterro
Com o número
crescente de fiéis da
Capela São Patrício,
localizada no centro
da Cidade de BofeteSP, foi necessário
abrir uma Missão na
cidade de BotucatuSP, para administrar
mais facilmente os
Santos Sacramentos aos fiéis de Botucatu e de
São Paulo. As Missas lá são celebradas uma vez
por mês.
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Festa Patronal de S.
Miguel Arcanjo

Visita do Re. Pe. Ernesto Cardozo

No dia 29 de setembro, festa de São Miguel
Arcanjo, foi cantada a
Santa Missa em nosso
convento. Foi também
este dia escolhido para a
publicação do vídeo
sobre os nossos Irmãos.

Nos dias 9 e 10
de setembro recebemos a visita
do
Rev.
Pe.
Ernesto Cardozo,
sacerdote missionário, argentino de nascimento e brasileiro
de coração. O
reverendo padre
mantém Missões
nos Estado de
Minas Gerais e de São Paulo, sendo sempre
incansável no trabalho em prol da salvação das
almas. Pe. Cardozo fez-nos conferência sobre
sua história de vida. No dia 10, após Missa
Cantada, foi ele a visitar a nossa Capela São
Patrício.

Seja um Benfeitor!
Nosso convento se aplica à formação de
Religiosos e Sacerdotes Franciscanos. Precisamos de sua ajuda para continuarmos o
nosso trabalho, e por isso convidamo-lo a
tornar-se benfeitor mensal. Agradecemos
cordialmente a todos aqueles que com grande
caridade nos ajudam!
Ajude-nos

Vestição no Convento da Assunção, EUA
No dia 17 de setembro, o Rev. Pe. Francis
Miller, O. F. M. Sub, Guardião Geral dos
Seguidores da Ordem dos Frades Menores,
recebeu para noviços mais dois
irmãos, um deles
austríaco (clérigo)
e outro americano
(Irmão). Também
outros fiéis ingressaram na Ordem
Terceira Franciscana. As cerimônias
foram realizadas
na Paróquia Cristo
Rei, em Lafayette, Louisiana (EUA).
Os recém-vestidos vieram ao nosso
convento no Brasil para a receberam a
formação de Noviciado, tempo dedicado aos
estudos e formação religiosa, monástica, moral
e técnica.

Banco: 033
Nome: Associação Irmãos de São Francisco
C.N.P.J.: 43.486.023/0001-60
Cc.: 130008474-4
Ag.: 0517
Pix: 43.486.023/0001-60 (CNPJ)
Paypal: secretaria@fradesmenores.com
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