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No dia 04 de outubro,
a imagem de São Francisco
das Chagas saiu pelas ruas de
Canindé abençoando as
famílias e devotos.
Foto: Antônio C. Alves

Confira como foi a Festa 2021 e
Preparação para o Natal do Senhor
06
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Santuário de São Francisco das Chagas

O Natal se aproxima e com ele a esperança de um
tempo novo, cheio de paz e bem. Deus se faz criança
e a presença de uma criança em nosso meio sempre é
sinal de alegria, harmonia e encanto.
Esta data era muito apreciada por São Francisco,
tanto que em certo Natal, nosso santo queria reviver
a ternura daquela noite venturosa. Foi quando pediu a
um amigo que providenciasse o necessário para fazer a
representação dos personagens natalinos, dando origem
ao que nós conhecemos como o presépio.
O mais especial naquela noite foi a Santa Missa
celebrada a pedido de São Francisco. Conta-se que a
Eucaristia foi deposta na manjedoura, o local onde o
Deus Menino repousou ao lado de José e Maria.
Ainda vivemos um ano atribulado, contudo, não há
mal que dure para sempre. A esperança nos encoraja a
continuar. É um pouco do que veremos na mensagem
do nosso Reitor Frei Gilmar Nascimento, ele que esteve
à frente da Festa de São Francisco das Chagas.
Por falar em Festa, você vai conferir nesta edição
as melhores fotos deste encontro de fé, ainda realizado
predominantemente de forma virtual neste ano. Mas
confiamos que no próximo estaremos todos juntos em
um só coração, celebrando nosso Pai Seráfico.
Jesus nasceu no Natal como nosso irmão, é o que
lemos na mensagem às Crianças. Ele se fez um de nós,
pequenino, dependente, à mercê dos cuidados de seus pais.
Rezamos para que estas páginas tragam luz e esperança, amor e alegria ao seu coração. Ao ler os depoimentos
dos romeiros sinta-se encorajado na fé a continuar na
sua missão, ainda que os dias possam ser desafiantes.
Vamos unidos construir um mundo de novo de paz e
bem amparados pelo Senhor e pela presença luminosa
de São Francisco das Chagas.
Tenham todos uma excelente leitura.

@santuariocanindece

@santcaninde
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Devotos participam das
celebrações do Santuário,
durante a Festa de São
Francisco das Chagas,
em Canindé, CE
Foto: Antônio Carlos Alves

M ENSAGEM DO R EI TOR

Senhor, que queres
que eu faça?
A palavra que o Senhor dirigiu a Francisco naquele dia na igrejinha
de São Damião se renova a nós
Episódio marcante na vida de São Francisco
foi o encontro de nosso santo com o Senhor na
Igreja de São Damião. “Senhor, que queres que eu
faça?”, perguntou o Pai Seráfico, ainda um iniciante
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na jornada da Fé. “Francisco, não vês que a minha
casa está em ruínas? Vai, pois, e restaura-a para mim”,
respondeu-lhe o Mestre.
Aquele diálogo mudou a vida de Francisco para

sempre. Sem entender a profundidade da
palavra, que encontrou eco em seu coração,
o jovem se pôs a restaurar a ermida de São
Damião. Acontece que o pedido do Senhor
pretendia colocar Francisco numa jornada
que envolveria toda a sua vida. Seu chamado
não era restaurar uma capela necessitada de
reforma, mas a Igreja que precisava de um
novo testemunho.
O testemunho de Francisco ultrapassou a
fronteira do tempo e do espaço, se espalhou,
chegou até nós e nos inspirou a imitá-lo na
reconstrução da casa de Deus. O trabalho é
árduo nós o sabemos, mas é necessário. É
com o espírito de Francisco que retomamos
o chamado de reconstruir sua Igreja.
Assim como nos tempos de Francisco, os
dias atuais são desafiantes, estamos ainda
respirando os ares de uma pandemia que
parou o mundo, ceifou muitas vidas e devastou muitas certezas. Muitos de nós perdemos
pessoas queridas, outros ainda sofrem com
as consequências econômicas desencadeadas
pela pandemia e outros tantos adoeceram
psicologicamente.
Aos poucos, com a Graça de Deus, nosso
Santuário de Canindé vai retomando suas
atividades presenciais. Nossa Festa 2021
recebeu mais romeiros que no ano anterior e
o desejo é o de que em 2022 estejamos, mais
uma vez, todos reunidos para celebrar São
Francisco das Chagas de Canindé.
A palavra que o Senhor dirigiu a Francisco naquele dia na igrejinha de São Damião
se renova a nós. Não tenhamos medo de
prosseguir, de restaurar a casa de Deus, que
é a Igreja, mas também a nossa vida, igreja
viva no mundo. Retomemos com esperança

O testemunho de
Francisco chegou
até nós e nos
inspirou a imitá-lo
na reconstrução da
casa de Deus.
o nosso chamado. Façamos o que precisa ser
feito, com amor e alegria.
Trabalhamos em nosso Santuário para
que ele seja um centro de irradiação da fé
franciscana, um local onde você possa encontrar uma palavra de esperança e misericórdia.
Nesta missão, a sua presença nos fortalece,
ela é fundamental, seja virtual ou presencial.
Ajude-nos a reconstruir a casa de Deus e
isto você pode fazer através de suas orações
e de sua doação mensal como Benfeitor por
amor de nossa Campanha. Sua colaboração,
seja ela de qual valor for, nos ajuda a prosseguir fazendo a manutenção do Santuário
e sustentando seus vários projetos e ações
de evangelização.
Que este Natal, a celebração do Deus que
se fez criança traga muita paz e bem a você,
sua família, trabalhos e projetos. Não perca
a esperança, faça o que precisa ser feito, com
amor. Deus está com você e São Francisco
das Chagas intercede pelas suas intenções.
Nós, Frades aqui de Canindé lhe asseguramos
nossas orações diárias por você.

Frei Gilmar Nascimento da Silva, OFM
Reitor do Santuário de São Francisco
das Chagas de Canindé
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Cliques da
Festa & Novena
DE SÃO FR ANCISCO DAS CHAGAS DE CA NIN DÉ

Novena de São Franicsco das Chagas foi celebrada na Basílica e acompanhada pelos devotos através dos meios de comunicação (Foto: Antônio C. Alves)

Hasteamento das Bandeiras, na Basílica (Foto: Jander Silva)
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Frei Francisco anima o novenário de São Francisco (Foto: Jander Silva)

Basílica em tempo de Festa (Foto: Antônio C. Alves)

Painel de São Francisco na Novena da Basílica (Foto: Antônio C. Alves)

Em casa, devotos participam da Novena (Família de Lúcia Gomes)

Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio, participa da Celebração de Encerramento da Festa de São Francisco, em Canindé (Foto: Jander Silva)

Romeiros pagam promessas na Basílica (Foto: Antônio C. Alves)

Imagem de São Francisco sai pelas ruas de Canindé (Foto: Mikael Lima)
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Testemunhos
& Graças

GA LER I A DE ROM EI ROS
DE SÃO FR A NCISCO

Francisco das
Chagas veio
agradecer a São
Francisco pela
recuperação de
saúde, após ser
acometido por
covid-19.
Foto: Francisco das Chagas em visita a Campanha dos Benfeitores do Santuário

Francisco das
Chagas Mariano
Fortaleza/CE
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Jesus disse ao curar o cego de Jericó: “Vá sua fé o salvou” (Lc 18, 35-43).
Também curou dez leprosos (Lc 17, 11-19) e apenas um voltou para lhe
agradecer, Jesus então perguntou: “Não foram dez os purificados? Onde
estão os outros nove?”
Isto prova que, também, o agradecimento é necessário e importante e
faz parte da cura obtida em ocasião de desesperada invocação.
Por ocasião do recebimento positivo do laudo do laboratório atestando
contágio pelo Coronavírus, fiquei deveras abalado, porquanto não
existia qualquer remédio ou vacina.
Recorri a São Francisco prometendo-lhe que se me salvasse das garras
de tão grave vírus, Covid-19, faria uma visita a seu Santuário, em
Canindé, vestindo hábito franciscano para demostrar a todos a minha
fé e agradecimento pelo restabelecimento de minha saúde. Como
minha saúde foi recuperada estou cumprindo a promessa feita.

Maria Dalvanir Delgado
da Cruz Silva
Codó/MA
Agradece pelos 30 anos de romaria a Canindé e
por todas as graças alcançadas em sua vida e na
de seus familiares.
Visitou a sede da Campanha dos Benfeitores do
Santuário acompanhada pela neta, Iara Rafaeli,
que está gostando muito de conhecer Canindé.

Erivam Almeida Abreu
Canindé/CE
O devoto Erivan e sua mãe, Raimunda Almeida Abreu, com muita alegria,
amor, fé e devoção, prepararam o altar em sua casa para celebrar em família
a novena e a passagem da imagem de São Francisco. E rezou:
“Estamos vivendo ainda tempos difíceis de pandemia. E é em vós que
depositamos nossas esperanças, na certeza de que nossas súplicas serão por
vós atendidas. Vós que foste o mais perfeito imitador de Cristo. Canindé é
o vosso segundo lar, pela qual respiramos toda a paz e sentimento religioso,
em louvor de vosso nome. Intercedei, ó glorioso São Francisco, pela nossa
saúde, nosso bem-estar e harmonioso convívio uns com os outros. Vós que
tanto amaste a natureza, as plantas e os animais, sede sempre o nosso guia
espiritual. Amém!”

Maria Bernadete Lima Santos
Brasílica/DF
A romeira da capital federal ao visitar Canindé
veio conhecer a redação da Revista O Santuário
para deixar o testemunho de uma graça que ela já
considera alcançada: a recuperação da neta, Isadora
Sousa Lima, que está em tratamento médico.
A avó trouxe uma foto como ex-voto, para ser
publicada na revista, que posteriormente será
deixada na Casa dos Milagres.
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Jesus e os laços de Deus
Jesus veio ao mundo como criança, ele se fez um de
nós, quis vir como nosso irmão. Não poderia existir
prova de amor maior, Deus quis se fazer próximo de nós.
Deste modo, Nosso Senhor nos deixa o exemplo de como
devemos agir com os nossos amigos, nos fazendo próximos
a eles, sendo irmão.
Na condição de irmão é o amor que nos une, os laços de
Deus, por isso, devemos nos afastar de tudo o que nos separa
e divide como a violência, o preconceito e os julgamentos.
Peçamos a Jesus um coração humilde, dócil e cheio de amor
para com nossos irmãozinhos.
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EIS QUE NASCEU
O SALVADOR
DO MUNDO!

Agenda Celebrativa
2022
PARÓQUIA-SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

Tempo de Natal no
Santuário de São
Francisco, em Canindé
Foto: Rogério Sales

Dia do Romeiro

Canonização de São Francisco

3 de Fevereiro

16 de Julho

Semana Santa

Festa de Santa Clara

10 a 17 de Abril

1º a 11 de Agosto

Páscoa

N. Sra. dos Anjos (Perdão de Assis)

17 de Abril

2 de Agosto

Mês Mariano em Canindé

Festa de N. Senhora das Dores

1º a 31 de Maio

6 a 16 de Setembro

Coroação de Nossa Senhora

Chagas de São Francisco

28 de Maio

17 de Setembro

Trezena de Santo Antônio

Dia de São Francisco

1º a 13 de Junho

4 de Outubro

Corpus Christi

Festa de São Francisco 2022

16 de Junho

6 a 16 de Outubro

Nascimento de São Francisco

Festa de Cristo Rei

5 de Julho

20 de Novembro

Aniversário Benfeitores

Natal no Santuário O SA NTUÁ RIO

15 de Julho

24 e 25 de Dezembro
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