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VIDA PASTORAL
Dando continuidade ao que o conselho propôs em preparação ao nosso Capítulo a reﬂexão para as nossas fraternidades
neste mês de maio será sobre o tema: Vida Pastoral.
A nossa Regra TOR aﬁrma: “e exaltem o Senhor nas suas obras, pois que ele os enviou para o mundo inteiro a
testemunhar a sua voz com a palavra e as obras e para que façam saber a todos que não existe outro onipotente
fora dele ( Regra Tor, 29).
Por sua vez, ao abrimos nossas Constituições Gerais, especialmente no tema que trata da vida Apostólica de nossa
Ordem, nos são apresentadas as formas concretas de evangelização:
1- O ministério Paroquial.
- O ministro Provincial, com o consentimento de seu conselho, possui a faculdade de aceitar-vos-eis apoio pastoral
de uma Paróquia no espírito de serviço à Igreja local, conforme norma do direito universal.
- Os frades que desenvolvem o apostolado na paróquia cuidem para que as pessoas do povo se transformem em
comunidade. Sejam solícitos para com os doentes, os idosos e os jovens. ( EG 91 )
- Os frades valorizem devidamente os leigos no ministério e encorajamento a cumprir as obras que são
correspondentes aos seus carismas e as respectivas capacidades. Façam, também, com que nas suas paróquias
haja um lugar adequado para Ordem Franciscana Secular. ( EG 92, EG 93 )
2- Ministério dos enfermos e dos marginalizados.
- Os frades dediquem-se com solicitude ao ministério dos enfermos e dos sofredores, tendo presente a tradição que
remonta aos antigos frades, que atendiam os doentes nos hospitais. ( EG 94 )
- À imitação de São Francisco, que curou leprosos, frades empenhem-se no difícil, mas necessário, trabalho a
serviço dos marginalizados da sociedade atual. ( EG )
3- Ministério da paz e da justiça.
- Segundo o exemplo de São Francisco, os frades sejam anunciadores da paz. Saúdem a todos com a saudação
“Paz e Bem!” E os frades tenham essa paz não apenas nos lábios mas também no coração.
- Lembre-se os frades de que os antigos penitentes da Igreja e os penitentes franciscanos tinham como norma
fundamental de jamais portar armas, de não participar de nenhuma guerra. Em nosso tempo as armas nucleares,
os frades façam o possível para contribuir para o desarmamento e para eliminar as causas da guerra.
- Em São Francisco teve uma imensa inﬂuência a convicção evangélica de que todos eram seus irmãos e irmãs.
Animados por esse sentimento, os nossos frades devem crescer na consciência de que a injustiça sofrida por um
será também sofrida por todos. Sejam voz profética que chama à justiça evangélica quem é responsável por
quaisquer formas de injustiça. (EG)
- Conscientes de que a injustiça não apenas desumaniza e também escraviza, e é um grave obstáculo que impede
ás vítimas a disponibilidade para ouvir a mensagem evangélica, os frades lutem para erradicar a injustiça e fazer
com que as vítimas possam crer na boa nova.
4- Mistério da renovação e da reconciliação.
- Tendo presente diante dos olhos a vocação de São Francisco de reconstruir a Igreja, os nossos frades tomem
consciência de que um convite idêntico é dirigido também a eles, pois que a Igreja na sua composição humana terá
sempre necessidade de renovação.
Sabendo que no mundo existem inúmeras e dolorosas divisões, os frades procurem meios criativos de servir no
ministério da reconciliação.
- Recordando a intuição de São Francisco “….deve ser muito amado o amor daquele que tanto amou” (2 Cel), os
frades empenhem-se em descobrir formas adequadas para proclamar o amor de Deus aqueles que vagueiam nas
trevas de uma sociedade mundanismo. (EG 98)
5- Ministério da educação.
- Na tradição de nossa Ordem, a educação é entendida como obra de misericórdia. O serviço educativo deve ser
adequado às circunstâncias de nosso tempo de maneira que, também pela nossa obra a pessoa humana alcance a
plena realização da sua dignidade e se cumpra o plano de Deus. A nossa ação educativa alcança as suas
ﬁnalidades sobretudo quando nos dedicamos aos pobres. (EG)
- Seja considerada em relevo a formação da juventude, pois esse é um dos meios eﬁcazes para promover o bem da
pessoa humana e o bem-estar da sociedade. (EG 100, EG 101)
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- Os religiosos empenhados no ensino saibam ultrapassar os conceitos meramente literários, culturais e cientíﬁcos,
procurando infundir nos alunos os valores da bondade de Deus e das criaturas, a dignidade da pessoa humana e
da solidariedade do gênero humano. (EG 102)
6- Evangelização Missionária.
- Nos fomos chamados a participar da vocação missionária da Igreja, que pelo poder do Espírito Santo é sacramento
universal da salvação.
- Lembrando de que a exemplo de São Francisco despertou na Igreja o fervor missionário, os frades da nossa
Ordem considerem a evangelização missionária como um dos deveres principais.
- Cada frade veja com especial atenção à atividade missionária, dirigida aos povos fora do próprio país. Através da
oração cada um procure discernir se o Espírito está chamando a tal serviço.(EG 103, EG 104)
- Cada missão conﬁada a nossa Ordem pela Santa Sé depende diretamente da província, a qual será conﬁada pelo
ministro geral com seu conselho. (EG 105, EG 106, EG 107, EG 108)
7- Ordem Franciscana Secular.
- A Ordem Franciscana Secular está estreitamente ligada a nossa Ordem porque possui em comum conosco a
origem e o patrimônio espiritual. Os nossos frades tenham um grade estima a OFS, seja porque partilhamos com
ela o mesmo carisma penitencial franciscano seja porque, em união com os irmãos e irmãs seculares,
expressamos mais esse carisma.
- Todos os frades, especialmente os ministros provinciais e locais, devem promover a Ordem Franciscana Secular,
respeitando-lhe os direitos e a identidade especíﬁca como Ordem. (EG 109, EG 110, EG 111, EG 112, EG 114)
- Os frades prestem de bom grado assistência a Ordem Franciscan Secular e partilhem com a fraternidade o
empenho em transformar o mundo com espírito do Evangelho. (EG 113)
- Cabe a Ordem Terceira Regular fundar fraternidades da Ordem Franciscana Secular e exercer nelas a direção
superior, conforme norma do direito. Portanto, é dever do ministro geral e provincial, juntamente com o ministro da
Ordem Franciscana Secular, aprovar a fundação de fraternidade foliadas as nossas casas religiosas.
O capítulo que trata da Vida Apostólica em nossas CCGG é muito mais abrangente. Seria importante dar uma
conferida. No entanto, penso que trazer para as nossas reﬂexões da fraternidade a Vida Apostólica a partir das
formas concretas de evangelização nos aproxima mais das propostas assumidas para vida pastoral no nosso último
Capítulo.
São elas:
- O conselho provincial dinamize nesse quadriênio encontros anuais, alternadamente, de párocos e Ministros locais.
- As Fraternidades locais continuem o esforço de Criação da OFS - Jufra em Nova Olinda e Santa Maria e fortaleçam
o serviço de assistência espiritual as fraternidades OFS que já existem.
- Os Párocos incluam no calendário paroquial as festas dos Santos Franciscanos.
- Os Párocos dinamizem a missão paroquial nas diversas dimensões: pastoral ecológica, vocacional, espiritual
(leitura orante) etc.
A partir das propostas assumidas no último Capítulo o que foi possível concretizar e o que sugerimos para vida
pastoral em nossa Vice-Província para o próximo quadriênio? Irmãos mãos à obra!
(As avaliações com as sugestões para o Capítulo feitas nas fraternidades
devem ser enviadas a secretaria provincial até o dia 30 de cada mês.)

Frei Agos nho Odorizzi
Ministro Provincial
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- A intenção para o mês de maio: Rezar pedindo a intercessão de
Nossa Senhora Mãe de Jesus e Nossa no mês dedicado a ela pelo
bom êxito de nosso Capítulo nesse ano.
- Dia 13 de maio dedicado a Nossa Senhora de Fátima novena em
preparação ao dia 13 no Santuário de Nossa Senhora de Fátima no
Sumaré. Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós!
- Acontecerá a visita de Dom Rafael a Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes Santa Maria SC no dia 28 de maio. Fr. Francisco cuide bem
dele.
- Encontro vocacional na Fraternidade de Poconé no dia 28 e no dia 29
de maio celebração ecológica no monumento São Francisco no
Pantanal. Nossas preces.
- A fraternidade responsável para enviar textos para o boletim notícias
TOR para o mês de julho é Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Enviar até dia 15 de maio para Fr. José Carlos.

Domingo

1

3º DP

Sínodo, Concílio, Sinodalidade
«O caminho da Igreja é este: reunir-se, unir-se,
ouvir-se reciprocamente, debater, rezar e decidir.
Esta é a chamada sinodalidade da Igreja, na
qual se exprime a comunhão da Igreja.»

A sinodalidade leva também a alargar
horizontes, a viver a riqueza da própria
tradição dentro da universalidade da Igreja:
a tirar proveito das boas relações com
outros ritos; a considerar a beleza de
partilhar porções signiﬁcativas do próprio
tesouro teológico e litúrgico com outras
comunidades, incluindo as não católicas
(Papa Francisco)

Segunda-feira Terça-feira

2

At 5,27b-32.
40b-41
Ap 5,11-14 Sto. Atanásio,
Jo 21,1-19 bispo e doutor
da Igreja

8

9

3

Quarta-feira Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

4

5

6

7

11

12

13

14

S. Nereu e
Aquileu,
mártires.
S. Pancrácio,
mártir

NOSSA
SENHORA
DE FÁTIMA

19

20

21

S. Félix de
Cantalício,
S. Bernardino
relig. OFMCap. S. Crispim de
de Sena,
S. João I, papa
Viterbo,
presbítero,
e mártir
OFMCap.
Ordem I

S. Cristovão de
Magallames e
compsMts.
Bvs Manuel G.
Gonzales e
Adilio Daronch,
Mts.

S. FILIPE E
S. TIAGO,
APÓSTOLOS

10

4º DP
At 13,14-43-52
Sta. Catarina
S. João de
Ap 7,9.14b-16 de Bolonha, Ávila, presb. e
Jo 10,27-30
virgem da
doutor da
Ordem II

15

5º DP

16

At 14,21b-27
Ap 21,1-5a Sta. Margarida
Jo 13,31-33a. de Cortona,
34-35
Ordem III

22

6º DP

23

At 15,1-2.22-29
Ap 21,10-14.
22-23
Jo 14,23-29

29

Igreja

17
S. Pascoal
Bailão,
religioso,
Ordem I

24

S. Inácio de
Láconi,
religioso,
OFMCap.

18

25

26

S. Beda.
DEDICAÇÃO
DA BASÍLICA S. Gregório VII.
Sta. Maria
DE S.
FRANCISCO Madalena de S. Filipe Néri,
Pazzi.
presb.
EM ASSIS

30

31

Ascensão
do Senhor
At 1,1-11 Bvda. Batista
Ef 1,17-23
Varano,
Lc 24,46-53 virgem, da

Visitação de
Nossa
Senhora
Sf 3,14-18
Lc 1,39-56

Ordem II

S. MATIAS,
APÓSTOLO

27

28

Sta. Maria
Sto.
Ana de Jesus
Agostinho de
Paredes,
Cantuária,
virgem, da
bispo
Ordem III

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

Oração a Nossa Senhora de Fátima
Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos
três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o
santo rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a ﬁm
de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças
que insistentemente vos pedimos (pedir a graça).
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.
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FRATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LORETO - AM
CONVIVÊNCIA VOCACIONAL
Aconteceu na fraternidade Nossa Senhora de Loreto em Manaus a Convivência Vocacional que sempre
realizamos o período da Semana Santa, no dia 11 até o dia 18 do mês de abril. Este ano tivemos 12 jovens
vindos do interior, das comunidades de Nova Olinda e também de Novo Aripuanã e 2 jovens aqui de Manaus.
Foram dias intensos de oração, de espiritualidade e de convivência fraterna. É um período bem difícil devido a
toda a agitação que a Semana Santa já tem pela sua própria natureza. Porém, os jovens se integraram bem e
ajudaram bastante para que tudo fosse feito bem. Alimentamos a nossa esperança de futuro no olhar curioso e
interessados desses jovens. Sabemos que ainda tem muito a amadurecer, mas o primeiro passo foi dado.
Que Deus amadureça a vocação de cada um deles.
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PARÓQUIA SÃO JORGE – AM
FESTA DE SÃO JORGE
Realizou-se no dia 23 de abril de 2022, mais uma festa do padroeiro São Jorge. Depois de dois anos sem ser
realizado devido a pandemia da Covid 19, este ano os ﬁéis puderam participar da programação proposta pela
paróquia para viver esse dia com o Santo Guerreiro. As festividades tiveram início com o tríduo nos dias 20, 21
e 22 de abril. No dia 23 tivemos três missas: as 6h, as 10:30h que teve o almoço em seguida. As 18h tivemos a
carreta pelas ruas do bairro, em seguida a missa festiva em honra de São Jorge. A participação do povo de
Deus foi muito grande e muitos devotos vieram de outros lugares para participar também. Foi um momento
muito lindo e forte para a vida paroquial e também para a fraternidade Nossa Senhora de Loreto que participou
ativamente desses dias. Depois de 2 anos os devotos manifestaram a saudade e a alegria de poderem celebrar
São Jorge novamente.
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PARÓQUIA SÃO JORGE – AM
SEMANA SANTA
Realizamos na paróquia de São Jorge as celebrações da semana santa. Foram celebrações muito bonitas,
cheios de espiritualidade e bem participativos. Por recomendação da arquidiocese de Manaus mantivemos os
cuidados por conta da pandemia da Covid 19. No entanto as celebrações foram bastante participativas. Todas
as celebrações lotadas o que nos fez nós utilizarmos de recursos para que todos pudessem participar bem e
com segurança. No domingo de Páscoa tivemos a carreta da ressurreição. Momento muito signiﬁcativo e
tradicional das festividades da Páscoa.
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PARÓQUIA SÃO JORGE – AM
VISITA DO PROVINCIAL FREI AGOSTINHO
Realizou-se de 18 a 26 de abril a visita de nosso Provincial frei Agostinho. Sua estadia entre nós nos deu ânimo
no seguimento de nossa missão. Mas nossas partilhas, conversas formais e informais sempre tem uma
mensagem de motivação e de carinho pelos frades. Foi um momento muito signiﬁcante e importante em vista
da preparação de Nosso Capítulo Provincial. No dia 26 frei Agostinho se dirigiu a fraternidade de Nossa
Senhora dos Anjos em Nova Olinda do Norte.

NOTÍCIAS TOR

Página 94

Dezembro
Maio // 2022
2021

FRATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - MOGI MIRIM
CALENDÁRIO 2022
Maio:
dia 13 festa de Nossa Senhora de Fátima com a inauguração da nova capela reformada do seminário,
dia 14 delicio almoço, ação entre amigos (bingão em prol do seminário).
Julho:
dia 10 delicioso almoço (porco no rolete),
Agosto:
Festa de Nossa Senhora dos Anjos,
Santa Clara,
São Luis Rei de França.
Outubro:
Festa de nosso Seráﬁco Pai São Francisco, delicioso almoço franciscano, Nossa Senhora Aparecida,
de 24 a 28 visita canônica na fraternidade de Mogi Mirim.
Novembro:
Missa campal de ﬁnados,
Santa Isabel da Hungria,
Todos os Santos da Ordem Seráﬁca.
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NECROLÓGIO DA VICE-PROVÍNCIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO BRASIL
MAIO
+03/1952 - fr. Teófilo Arcambal - TOR
+14/1982 - D. João Evangelista P.Silva-TOR
+15/2009 - fr. Jorge Oliver Canellas - TOR
+19/1974 - fr. Jean Demarty - TOR
+22/1994 - fr. Marcelo Fanjaud - TOR
+27/1937 - fr. Afonso Rouquier - TOR

Datas Comemorativas

Fr. Geraldo Joseph King
09/05/1970 - Ordenação Diaconal
15/05/1971 - Ordenação Presbiteral
Fr. Hilário Valcanaia
13/05/2004 - Proﬁssão Solene
Fr. Alain André Henri Hévin
19/05/1966 - Proﬁssão Solene
Fr. Rogério de Souza Correa
22/05/2005 - Proﬁssão Solene
Fr. Francisco Alberto Bindá Libório
31/05/2008 - Ordenação Diaconal

