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O mundo digital trouxe inúmeras possibilidades. 
Podemos entender melhor sobre seus benefícios durante 
a pandemia. As ferramentas tecnológicas e as redes 
sociais encurtaram distâncias e ajudaram a minimizar 
as consequências do isolamento social. 

Contudo, nada se compara ao encontro pessoal, ao 
calor humano presente apenas nas relações presenciais. 
Inclusive, a ausência desse tipo de comunicação é preju-
dicial para o ser humano. Ninguém pode viver sozinho 
ou isolado, por muito tempo. 

Esta edição da Revista O Santuário celebra o retorno 
das atividades presenciais com a realização da Festa 
de São Francisco das Chagas de Canindé no formato 
tradicional, neste ano de 6 a 16 de outubro. 

A matéria de capa conta um pouco da história da festa 
que ultrapassa dois séculos de realização e em 2022, com 
o tema “São Francisco nos ensina a viver a sabedoria do 
Evangelho”, promete edição com o mesmo frescor dos 
anos de realização presencial. 

Nosso reitor, Frei Gilmar Nascimento aprofunda 
a temática e resgata preciosos ensinamentos do pai 
seráfico e como este homem se tornou um dos maiores 
educadores da humanidade ao apresentar ao mundo a 
riqueza da sabedoria do Evangelho. 

Você ainda vai conferir nesta edição testemunho de 
romeiros, nosso espaço para as crianças, projeto social do 
Santuário “Tive fome e me deste de comer” que atende 
a famílias carentes de Canindé e como continuar nos 
ajudando com a sua doação mensal, além da programa-
ção completa da Festa de São Francisco das Chagas que 
neste ano terá como destaque as celebrações, a via-sacra, 
as procissões, a coroa franciscana e a tradicional novena 
presencial na Praça dos Romeiros.

Paz e bem! 
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Os antigos consideravam o ensino a partir da 
metodologia do castigo e da punição. Recordemos o 
episódio daquela mulher que foi pega em flagrante 
adultério e apresentada a Jesus (cf. Jo 8, 1-11). Os 

acusadores da adúltera já estavam com pedras na 
mão prontos a jogar nela e, deste modo, cumprir 
o que eles consideram um ensinamento.

Jesus, o pedagogo por excelência, analisa a 

Tendo sido enriquecido pela sabedoria divina, 
São Francisco se transformou em um verdadeiro educador

Durante Santa Missa na Quadra 
da Gruta, reitor do Santuário faz 
anúncio do tema, cântico do hino 
e apresenta o cartaz da Festa de 
São Francisco das Chagas 2022
Foto: Rogério Sales

São Francisco nos 
ensina a viver a 

sabedoria do Evangelho

MENSAGEM DO REITOR
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situação, não polemiza, leva em conta a 
pessoa e sem descumprir a lei, lança um 
ensinamento novo cuja originalidade está 
na sabedoria. “Quem não tiver pecados atire 
a primeira pedra” (Jo 8,10). As palavras do 
Mestre Jesus fez baixar a ira daquelas pessoas 
ansiosas por derramamento de sangue.

Todo o Evangelho, que é a boa nova, traz 
como base a sabedoria de Jesus, um jeito novo 
de olhar o mundo e julgar as realidades e 
pessoas. Com essa novidade, a lei tem sentido 
porquanto ela nos coloca diante do amor a 
Deus e ao nosso próximo. Sem a sabedoria, 
a convivência humana fi ca comprometida. 

Olhando para a vida de São Francisco 
contemplamos que este homem conseguiu 
absorver sobremaneira o ensinamento novo 
deixado por Nosso Senhor Jesus Cristo. O 
pobrezinho de Assis conseguiu ir ao centro 
do Evangelho, bebeu na fonte límpida da 
sabedoria Divina e se tornou um difusor 
desta boa nova. 

Ainda na prisão, foi o contato de Francisco 
com o Evangelho que deu início à sua trans-
formação. Aquela sabedoria Divina encheu 
o seu coração de sentido e iluminou a sua 
inteligência. Foi capaz de fazer uma revisão 
de vida e abandonar aquilo que o afastava do 
novo caminho que se lhe apresentava para 
próximo do Pai. 

Tendo sido enriquecido pela sabedoria 
divina, São Francisco se transformou em 
um verdadeiro educador ensinando homens 
e mulheres ao longo dos séculos sobre a 
necessidade de deixarem esta sabedoria se 
instalarem em cada coração. 

Acontece que São Francisco não ensinou 
esta sabedoria por argumentos clássicos, 
volumosos livros, raciocínios elaborados. 
Defi nitivamente, não! Francisco ensinou pela 
sua vida, através da prática de suas ações. 

Ele entendia que o conhecimento intelectual 
não era a única forma de sabedoria, ou seja, 
um analfabeto, por exemplo, pode ser um 
sábio ao passo que um diplomado não o seja. 

Nos tempos atuais temos à nossa disposi-
ção muita informação, pela internet consegui-
mos ter acesso a todas as respostas. Esse é o 
período da história onde o ser humano tem 
o maior acesso ao conhecimento, contudo, 
verifi camos com muita dor que os homens 
e mulheres deste séculos muitas vezes agem 
sem a sabedoria. 

A sabedoria de Deus para nós consiste em  
amar, perdoar, servir, ajudar o fraco, ouvir 
o necessitado, acolher o imigrante, socorrer 
o necessitado, visitar o enfermo, buscar o 
diálogo, rejeitar o mal, evitar a fofoca ao 
passo que a vida distante desta sabedoria 
nos colocar para fazer justamente o contrário, 
e o resultado é uma sociedade adoecida e 
marcada por tantas mazelas. 

Nesta Festa de São Francisco das Chagas 
de Canindé vamos nos deixar iluminar pela 
sabedoria do Evangelho ensinada pelo pai 
Francisco, nosso baluarte e guia nesta procis-
são cuja meta é Cristo, a sabedoria do Pai. 

Frei Gilmar Nascimento da Silva, OFM
Reitor do Santuário de São Francisco 
das Chagas de Canindé

Todo o Evangelho 
traz um jeito 
novo de olhar o 
mundo e julgar as 
realidades, a partir 
da sabedoria.
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Festa em
 Canindé volta a 

ser presencial
Certamente, esta festa será um momento de grande importância 

na vida de todos os participantes

CAPA

Novena na Praça dos Romeiros,
em Canindé
Foto: João Pedro Martins
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A primeira festa dedicada a São Francisco 
das Chagas em Canindé aconteceu no dia 4 
de outubro de 1806. Temos conhecimento de 
que a devoção ao santo seráfico começou a 
se espalhar por este sertão a partir do século 
17. Em 1759, Frei Manuel de Santa Maria e 
São Paulo celebrou a Missa e batizou em 
Campos na casa da Fazenda de Antônio dos 
Santos, em Renguengue.

Caso consideremos que a festa teve início 
com a construção da Igreja, somos levados 
ao ano de 1796. Em todos os cenários, a Festa 
ao padroeiro da cidade de Canindé acontece 
há mais de 200 anos, uma preciosidade na 
dimensão da transmissão da fé e um patri-
mônio na perspectiva cultural.

No fio da história recente, os anos de 2020 
e 2021 entram como o biênio sem a festa 
presencial de São Francisco das Chagas de 
Canindé, devido a pandemia do novo corona-
vírus. Graças à tecnologia, uma programação 
especial foi oferecida aos romeiros pela TV 
Santuário São Francisco das Chagas forne-
cendo aos devotos a possibilidade de honrar 
seu santo padroeiro a distância.

A boa notícia é que depois deste período 
de estiagem espiritual a nossa festa volta a ser 
presencial. Estamos com grande expectativa 
para contemplar nossos romeiros chegando 
de todos os cantos do Nordeste e do país 
tomando as ruas de Canindé, pagando suas 
promessas, visitando nosso Santuário e parti-
cipando de nosso novenário e celebrações.

Estamos nos preparando para receber 
cada devoto com um sorriso nos lábios e 
braços abertos. Contamos com os caninde-
enses, também, no caloroso acolhimento ao 

romeiro que vem embelezar nossa cidade de 
6 a 16 de outubro.

São centenas de caravanas que têm em 
seu calendário como destino, no mês de 
outubro, a cidade de São Francisco das 
Chagas. o Santuário incentiva e agradece a 
todos os coordenadores de caravana, homens 
e mulheres empenhados na propagação do 
Evangelho e da mensagem de São Francisco. 

Observamos que continuam as tradicio-
nais romarias vindo a pé para celebrar São 
Francisco. Grupos inteiros que passam de 
3 a 5 dias na estrada caminhando, cantando, 
refletindo e celebrando.

Certamente, a Festa de São Francisco das 
Chagas 2022 será um momento de grande 
importância na vida de todos os participantes. 
Por isso, venha com muita fé e com o coração 
aberto para receber todas as graças de Deus. 

Romeiros voltam a participar 
de modo presencial da Festa 
de São Francisco das Chagas 

em Canindé, CE
Foto: Antônio C. Alves

Devotos visitam a Basílica 
para pagar promessas a 
São Francisco das Chagas
Foto: Antônio C. Alves
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Testemunhos
& Graças GALERIA DE ROMEIROS

DE SÃO FRANCISCO

Seu Francisco Machado sempre acompanhava o pai nas romarias 
que planejava a Canindé. Há 16 anos, com a morte do patriarca, seu 
Francisco assumiu o lugar e virou o fretante que traz todos os anos 
romeiros de Campo Maior, no Piauí, para Canindé. Ele e sua irmã, 
Maria do Socorro da Cunha vieram agradecer uma graça alcançada. Em 
agosto de 2019 dona Maria descobriu um nódulo no seio e o médico 
disse que tinha 95% de chance de ser maligno. “Meu irmão fez uma 
promessa para São Francisco, de que se não fosse maligno vínhamos para 
Canindé vestidos de marrons. E aconteceu, não deu maligno. O médico disse 
que era um milagre”, contou Maria do Socorro. 

Francisco Machado 

Campo Maior/PI

O devoto Francisco 
Machado segue 
os passos do pai e 
continua a romaria 
para agradecer a 
São Francisco as 
graças alcançadas.

Foto: A família de seu Francisco e dona Maria do Socorro visitaram a sede da Campanha dos 
Benfeitores do Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé
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A devota Antônia Rodrigues ficou paralisada sem 
conseguir andar e sem voz durante dois meses, no 
ano de 2018, por conta de uma crise fortíssima na 
tireoide. Foi ao médico e diagnosticou um nódulo 
que era para fazer uma cirurgia de imediato. Se 
apegou a São Francisco com a promessa de vir a 
Canindé e deixar seu testemunho da graça alcançada 
e para honra e glória do Senhor e de São Francisco 
se encontra curada, sem fazer a cirurgia. Agradece a 
Jesus e São Francisco das Chagas.

Antonia Rodrigues da Silva

Juazeiro do Norte/CE

Agradece a São Francisco pela recuperação 
da saúde da filha, Maria Marçal, conhecida 
por Fátima e pede oração pela saúde da filha, 
Edinalda e pelo esposo, Miguel Rosa Santana.

Francisca Marçal 
do Nascimento

Bacabal/MA

A filha de Francisca teve um câncer no ovário, precisou 
se submeter à cirurgia e hoje está curada. A devota 
reuniu a família e veio em romaria agradecer a Deus e a 
São Francisco por esta graça alcançada. 
Vieram acompanhando Francisca na romaria, os filhos 
Leandro Ferreira e Osmael da Costa, o neto Marcelo 
Wilson, a sobrinha, Jocineide Maria e os amigos 
Jeneivan Silva e Gilvan da Silva.

Francisca Ferreira da Costa Silva

Teresina/PI
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Que alegria ele sentia diante das flores, vendo sua 
beleza e sentido seu perfume! Quando encontrava 
muitas flores juntas, pregava para elas e as convidava a 
louvar o Senhor como se fossem racionais. Da mesma 
maneira, convidava com muita simplicidade os trigais 
e as vinhas, as pedras, os bosques e tudo que há de 
bonito nos campos, as nascentes e tudo que há de verde 
nos jardins, a terra e o fogo, o ar e o vento, para que 
tivessem muito amor e fossem generosamente presta-
tivos. Afinal, chamava todas as criaturas de irmãs.

São Francisco 
e o meio ambiente

Fonte: Tomás de Celano - Vida I, nº 81.
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