Ano: 2022 | Edição nº 36| Julho | Fale conosco: (11) 3862-8665 / 3871-4690 | E-mail: secretariator@yahoo.com.br

Página 2

NOTÍCIAS TOR

Julho / 2022

PERDÃO DE ASSIS - 2 DE AGOSTO
FESTA DE SANTA MARIA DOS ANJOS - PORCIÚNCULA
Caro irmão
Paz e Bem!
Tendo presente que nas propostas do último
Capítulo para a vida pastoral incluímos como tarefa
dar ênfase as principais festas franciscanas no
calendário de nossas atividades paroquiais.
Convido que para o mês de agosto nos
empenhemos bem na celebração do dia 02
dedicada a Nossa Senhora dos Anjos. Onde se deu
a origem do chamado Perdão de Assis.
Como São Francisco pediu e obteve a indulgência do perdão?
Segundo o testemunho de Bartolomeu Pisa, uma noite, do ano do Senhor 1226, Francisco estava compenetrado em
oração e na contemplação, na igrejinha da Porciúncula, perto de Assis, quando, repentinamente, a igrejinha ﬁcou repleta
de uma vivíssima luz e Francisco viu sobre o altar o Cristo e a sua direita a sua mãe Santíssima, circundada de uma
multidão de Anjos. Francisco, em silêncio e com a face por terra, adorou o seu Senhor. Perguntou-lhe, então, o que ele
desejava para a salvação das almas. A resposta de Francisco foi imediata: “Santíssimo Pai, mesmo que eu seja um
mísero pecador, te peço, que, a todos quanto arrependidos e confessados, virão visitar essa igreja, lhe conceda amplo e
generoso perdão, com uma completa remissão de todas as culpas”. O senhor lhe disse: “Ó irmão Francisco, aquilo que
pedes é grande, de coisas maiores és digno e coisas maiores tereis: acolho portanto o teu pedido, mas com a condição
que tu peças está indulgência, da parte minha, ao vigário na terra ( Papa).
E imediatamente, Francisco se apresentou ao Pontíﬁce Honório III que, naqueles dias encontrava-se em Perusia e com
candura narrou a visão que teve. O Papa o escutou com atenção e, depois dê alguns esclarecimentos, deu sua
aprovação e disse: “Por quantos anos queres esta indulgência? ” Francisco, destacadamente respondeu-lhe:”
Pai Santo, não peço por anos, mas por almas.” E feliz se dirigiu a parte, mas o Pontíﬁce o reconvocou: “Como, não queres
nenhum documento?” Francisco respondeu-lhe: “Santo Pai de Deus, Ele cuidará de manifestar à obra sua, eu não tenho
necessidade de algum documento. Esta carta deve ser a Santíssima Virgem, Cristo o escrivão e os Anjos as
testemunhas”.
E pouco dias mais tarde, junto aos Bispos de Úmbria, ao povo reunido na Porciúncula, Francisco anunciou a indulgência
plenária e disse entre lágrimas: “Irmãos meus, quero mandar-vos todos ao Paraíso”.
Assim, podemos motivar os ﬁéis, partindo do testemunho de Bartolomeu Pisa, no dia 02 de agosto de cada ano ( das 12
horas do dia 01 de agosto até 24 horas do dia 02 ) ao perdão de Assis que consiste em adquirir a indulgência Plenária,
com as seguinte condição: Visitando uma igreja Paroquial, onde se reza o Credo, para aﬁrmar a própria identidade cristã;
e o Pai Nosso, para aﬁrmar a própria dignidade de ﬁlhos de Deus recebido no batismo; Conﬁssão Sacramental para estar
em Graça de Deus; participando na missa com Comunhão Eucarística; e uma oração na intenção do Papa.
Caro irmão, estamos as portas de nosso Capítulo, e quando trazemos para perto de nós o fato da vida de São Francisco
chamado perdão de Assis querendo ou não nos nos comprometemos com o rosto misericordioso de Deus. Quanta
alegria havia em São Francisco de poder oferecer ao outro o caminho da possível Graça da Misericórdia de Deus na sua
plenitude. Que ao fazer memória a festa de Nossa Senhora dos Anjos em nossas fraternidades motivemos em nossos
ambientes de Paroquia e Santuários, ﬁéis a fazerem a experiência pessoal do perdão de Assis com as devidas
orientações. Que nossa missão acima de qualquer coisa seja sempre voltada a de testemunhar a misericórdia de Deus.
“ Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que noventa e nove justos que não

Frei Agos nho Odorizzi
Ministro Provincial
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A intenção para o mês de julho que está em nosso calendário vocacional:
rezemos pelos idosos, que representam as raizes e a memória de um
povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais
jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade.
A Fraternidade responsável para enviar textos para o boletim informativo
notícias TOR para o mês de agosto é a fraternidade Nossa Senhora de
Lourdes Santa Maria SC. Enviar para Fr. José Carlos até 15 de julho.
A data da próxima reunião do Conselho será em agosto nos dias 15/19, e
não mais os dias 08/12 como havíamos programado.
Na última reunião do conselho constatamos que as fraternidades não
enviaram as avaliações dás propostas sobre vida fraterna, economia,
formação e vida pastoral do último capítulo com possíveis sugestões para
o próximo. Irmãos mãos o obra!
O vocacionado Marcos Romero que estava como aspirante em Mogi
Mirim pediu para voltar para a sua casa em Novo Ariponã AM.
Padre Geral enviará ao Conselho da Vice Província a carta de
convocação para o Capítulo no início de agosto que será enviada a partir
da próxima reunião do Conselho em agosto aos Frades.
Cada Fraternidade ﬁque atenta as datas da Visita de Pe. Geral… Deixem
os livros em Ordem.. Tem tempo para deixar tudo organizado.

1

INTENÇÕES DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Sínodo, Concílio, Sinodalidade
«Aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo está
já tudo contido na palavra «Sínodo». Caminhar
juntos – leigos, pastores, Bispo de Roma – é um
conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é
assim fácil pô-lo em prática.»

Pelos idosos: Rezemos pelos idosos, que representam as raízes e
a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria
ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e
responsabilidade.

S. PEDRO E
S. PAULO
APOSTÓLOS

A sinodalidade, como dimensão constitutiva da
At 12,1-11
Igreja, oferece-nos o quadro interpretativo mais 2Tm 4,6-8.
17-18
apropriado para compreender o próprio
Mt 16,13-19
ministério hierárquico. Entenderemos também
que dentro dela ninguém pode ser «elevado»
acima dos outros. Pelo contrário, na Igreja, é
15ª DTC
necessário que alguém «se abaixe» pondo-se
Dt 30,10-14
ao serviço dos irmãos ao longo do caminho.
(Papa Francisco)

Col 1,15-20
Lc 10,25-37

14ª STC

Stos. Nicolau
Bv. Gregório Pick, Vilaldo, e
Grassi, bispo, seus comps,
e seus comps mártires, da
Ordem I.
mártires, da
Sta Paulina
Ordem I e III

Sta. Maria
Sta. Isabel de Sto. Antônio
Maria Zaccaria, Goreti, virgem
Portugal,
presb.
e mártir
da Ordem III

S. Bento,
abade

Stos. João
Jones e João
Wall, presb.
mártires, da
Ordem I

Bvda.
Angelina de
Montegiove,
relig. da
Ordem III
Sto. Henrique

S. Francisco
Solano.
S. Camilo de
Lellis, presb.

S.BOAVENTURA,
BISPO E
DOUTOR DA
IGREJA
da Ordem I

16ª DTC
Gn 18,1-10a
Col 1,24-28
Lc 10,38-42

S. Lourenço de
Bríndisi, presb.
e doutor da
S. Apolinário,
Igreja
BpMt

Sta. Maria
Madalena

31
18ª STC
FOTO: www.facebook.com/pnsrpocone/

Ecl 1,2;2.21-23
Col 3,1-5.9-11
Lc 12,13-21

Bvda.
Conegundes,
relig. da
Ordem II.
Sta. Brígida,
relig.

30

17ª STC
Gn 18,20-32
Col 2,12-14
Lc 11,1-13

Nossa Senhora
do Carmo

S. TIAGO,
APÓSTOLO

S. Joaquim e
Sta. Ana, pais
de Nossa
Senhora

Bvda. Maria
Madalena
Martinengo,
virgem da
Ordem II

O dízimo bem
administrado,
em uma gestão
participativa, torna a
comunidade
escola de comunhão e fé.

Stos Marta,
Maria e
Lázaro

S. Pedro
Crisólogo,
bispo e doutor
da Igreja
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PACTO PELA VIDA E PELO BRASIL - MOGI MIRIM
A iniciativa da distribuição de alimentos para os moradores em situação de rua na cidade de Mogi Mirim nasceu de um casal
da OFS, Patrícia e André. Ao invés de comemorarem o aniversário de matrimônio com um jantar e entre amigos, eles
resolveram fazer algo diferente e mais fraterno.
Patrícia, André e Frei Paulo, no dia 14 de junho de 2021 saíram pelas ruas entregando alimentações para os irmãos e irmãs
carentes que encontravam pelas ruas de Mogi Mirim. Esta iniciativa agradou a muitas pessoas que também assumiram este
compromisso, dando maior visibilidade a esta promoção social.
Ao sabermos que os frades realizavam o mesmo serviço no Largo de
São Francisco em São Paulo, capital, entramos em contato com o
Frei Marcelo Toyanski, OFMCap, coordenador nacional do JPIC
(Justiça, Paz e Integridade da Criação). Foi à partir desta conversa
que implementamos em Mogi Mirim o Pacto pela Vida e pelo Brasil.
Trata-se de um projeto assumido pela CNBB e diversas instituições,
entre elas, a Família Franciscana que em abril de 2020 articularam
este projeto em seus regionais.

O Pacto pela Vida e pelo Brasil tem por objetivo: tomar iniciativas concretas e emergenciais, diante da pandemia, que
agravou a pobreza, jogando na sarjeta, muitos irmãos e irmãs.
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Em Mogi Mirim criamos 4 grupos (mais ou mesmo 35 participantes) que todas as quartas-feiras saímos pelas ruas levando
o amor de Jesus aos irmãos em situação de rua, através de alimentação, agasalhos, cobertores, palavras e gestos de carinho
a estes nossos irmãos.
Nesta terça-feira, dia 14 de junho de 2022, nos reunimos para um Celebração Eucarística, com a presença dos 4 grupos,
benfeitores, simpatizantes, seminaristas, Frei Paulo e Frei Agostinho, no Seminário Franciscano de Mogi Mirim.
Foi um dia de agradecimento a Deus por ter nos escolhido e enviado a este serviço, como também, de agradecimento aos
grupos e aos benfeitores pela dedicação e compromisso. Neste dia, estreitamos mais os nossos laços de amizade,
realizamos troca de experiências e fortalecimento de nossos ânimos para darmos continuidade a este serviço, unidos e
alegres, pois amanhã (quarta-feira) sairemos novamente levando o amor de Jesus.
Recebemos muitas mensagens de congratulações e apoio vindas
de vários irmãos e irmãs simpatizantes de: São Paulo, Santa
Catarina, Manaus, Holanda, Portugal, Mogi Guaçu, de Dom José
de Lima do Mato Grosso, Frei Marcelo OFMCap., Frei
Agostinho e outros que sabem e acompanham nossa missão.
E terminamos nossa Celebração Eucarística recebendo algumas
lembrancinhas, tais como: rosa branca, sinal de leveza, beleza e
Paz; copo personalizado para matar a sede de nosso povo
sedento; sementes para semear amor.
Encerramos nossas atividades com uma confraternização. O
amor de Deus e dos irmãos aquecendo a noite fria. E assim
comemoramos nosso 1º ano de Pacto pela Vida, fortalecendo
nossa missão de continuarmos levando o Amor de Deus aos
nossos irmãos.
Paz e Bem
Frei Paulo Eduardo
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NECROLÓGIO DA VICE-PROVÍNCIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO BRASIL
JULHO
+02/1985 - Fr. Francisco Ripoli Espases - TOR
+09/1999 - Fr. Marcelo Smith - TOR
+25/1987 - Fr. Antonio Marti Pons - TOR
+31/1978 - Fr. Aquino Lieb - TOR

Datas Comemorativas

Fr. Geraldo Joseph King
01/07/1965 - Votos Simples
01/07/1968 - Proﬁssão Solene

Fr. José Maria Botelho
17/07/1998 - Proﬁssão Solene
11/07/1999 - Ordenação Presbiteral

Fr. Alain André Henri Hévin
03/07/1966 - Ordenação Diaconal

Fr. Agostinho Odorizzi
17/07/1994 - Ordenação Diaconal

Fr. Rogério de Souza Correa
09/07/2005 - Ordenação Diaconal

Fr. Hilário Valcanaia
13/05/2004 - Proﬁssão Solene

Fr. Juciney Medeiros
11/07/2015 - Proﬁssão Solene

Fr. Manuel José Farias Lopes
18/07/1992 - Ordenação Presbiteral

Fr. Cristiano Piva Oshiro
12/07/2003 - Ordenação Presbiteral

Fr. José Carlos Correia Paz
22/07/2006 - Proﬁssão Solene

Fr. Dom José Vieira de Lima
14/07/1951 - Votos Simples
16/07/1958 - Ordenação Diaconal

Fr. Jair Roberto Pasquali
28/07/2001 - Ordenação Presbiteral

