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editorial

Uma candeia  
para o 
velador

“Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da 

cama”, disse Jesus na Parábola da Luz do Mundo. Estamos 

vivendo a Era da Comunicação e a Fraternidade São Fran-

cisco na Providência de Deus quer colocar cada vez mais 

velas no velador para iluminar todos os que estão na casa 

e fora dela. E foi com esse espírito que decidimos criar a 

revista Ser humano, que aqui se inaugura com esta edição 

especial em comemoração à realização de um projeto que 

para nós é o renascimento de nossa origem carismática e à 

ilustre visita do Papa Francisco.

A revista Ser humano é o veículo para a comunicação 

entre todos da família religiosa e os demais componentes da 

comunidade. Nos últimos dois anos, foram tantas as graças 

obtidas em forma de melhoria para o Hospital São Francisco 

na Providência de Deus, tanto crescimento que nos foi pos-

sibilitado e tantos projetos que puderam sair do plano das 

ideias para o plano das ações... Faltava um meio para com-

partilhar nossa alegria.

Esta edição falará um pouco da história de São Francisco, 

da Ordem Franciscana e da Associação e Fraternidade São 

Francisco de Assis na Providência de Deus, que são nossos 

pilares de missão e carisma. Também falaremos, é claro, dos 

eventos recentes que aqui nos trouxeram e mostraremos um 

pouco do complexo hospitalar e dos mais recentes projetos 

que já foram concretizados ou estão por se concretizar. 

Gostaria também de agradecer a todos que nos ajuda-

ram até aqui e a todos que continuam nos ajudando para a 

realização desses projetos.

Que Deus abençoe a todos e boa leitura! 

Paz e bem.

Frei Francisco Belotti  
Superintendente do Hospital São Francisco na  

Providência de Deus e fundador da Associação  
Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.
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Carta ao Papa
Boa Noite
Buenas noches 
Buona notte.  

Caro hermano Francisco.

Querido Pai, o senhor não pode imagi-
nar o tamanho da nossa alegria ao 
ver-te escolhido Papa, e essa alegria, 
aumentou quando escolheu o nome 
Francisco. A felicidade cresceu quando 
mostrou aquele sorriso surpreso, mas 
repleto de humildade... O nosso amor 
teve uma explosão quando inclinou a 
cabeça e pediu a nossa oração, pois, 
naquele momento, o senhor revelou 
ao mundo que o nome Francisco não 
era apenas o nome, mas um projeto 
de vida. E que também não é uma ati-
tude nova, mas uma continuidade de 
quem o senhor é... daquilo que faz... 
vive... e quer CONTINUAR vivendo...

LEMBREI-ME DE FRANCISCO 
DE ASSIS, O HOMEM DA 
POBREZA E DA PAZ
Somos uma Fraternidade que nasceu 
sob o impulso do Espírito Santo no 
coração da Igreja, na Diocese de São 
José do Rio Preto-SP, sob a liderança 
deste corajoso Pastor, ou melhor, deste 
guerreiro, D. Orani, ao qual somos 
eternamente gratos. Te amamos... 

Trazemos, como carisma, repetir o 
abraço de São Francisco de Assis nos 
leprosos de hoje... Acolhendo jovens 
consumidos pelas drogas... Doentes 
com as mais variadas enfermidades... 
Em especial, as mais crônicas... como 
mentais, idosos, deficientes físicos e 
aqueles fora de possibilidade tera-
pêutica. Moradores de rua, muitos 
sem nome, endereço e, acima de 
tudo, sem esperança... Levando a pro-
posta de Jesus, que é de refazer o seu 
projeto de vida:

Curando os corpos enfermos e condu-
zindo suas almas para Deus.

Transformando essas obras em san-
tuários do amor.
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Carta ao Papa
“FRANCISCO, RECONSTRÓI  
A MINHA IGREJA“...

“O CARISMA E A MISSÃO 
ATRAVESSAM O TEMPO“... 
Iniciamos há 27 anos como Institui-
ção caritativa (Associação Lar São 
Francisco de Assis na Providencia de 
Deus) e há 13 anos como Fraternidade 
de vida consagrada: frades, irmãs e 
leigos (Fraternidade São Francisco de 
Assis na Providência de Deus). Atual-
mente, estamos presentes no Brasil e 
também no Haiti, onde iniciamos logo 
após o terremoto de 2010.

Santo Padre, esta casa que te recebe 
está prestes a completar 400 anos a 
serviço da Vida... A Ordem Terceira 
Franciscana Secular, com o apoio in-
condicional da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição, dos frades da 
OFM, conduziu até aqui essa missão 
com muito zelo e dedicação, acolhendo 
os doentes e sepultando os falecidos. 
Assim, chegamos a este hospital no 
momento mais crítico da sua história, 
perto de ver suas portas fecharem e 
suas atividades encerradas...

Santo Padre... O coração misericordioso 
da Igreja está aqui...  Abraçamos a mis-
são de transformar este lugar em uma 
“Escola de Santificação”, onde apren-
demos com os enfermos a lição da vida 
e ensinamos a abnegação, aplicando o 
maior medicamento, chamado amor. 
Uma das primeiras decisões foi abrir as 
portas ao sistema público de saúde... 
isto é, dar acesso a saúde àqueles que 
não têm a oportunidade de ter um 
plano de saúde e a Providência mar-
cou este momento: o 1º paciente que 
foi internado se chama Francisco, assim 
como também o 3º paciente trans-
plantado se chamava Francisco de 
Assis. A vida desta casa mudou rece-
bendo as bênçãos do céu... “Aquele que 
olhar para o pobre será abençoado.

Quero agradecer ao Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro na pessoa do 
Secretário de Saúde, Sérgio Cortes, e 

do Ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, o apoio e carinho, pois são ba-
talhadores incansáveis em prol da 
saúde no Brasil.

“COMO QUERO UMA IGREJA 
POBRE, PARA OS POBRES...’’

Renascer é voltar às suas origens...

E hoje o nosso carisma fundacional 
renasce com toda sua força na aber-
tura desta obra que denominamos 
PAI Francisco: Polo de Atenção Inte-
gral à Saúde Mental, com um foco 
especial em Álcool e Drogas/Crack... e 
faz parte do legado social que a Jor-
nada Mundial da Juventude deixará... 
O PAI é composto por atendimento 
24 horas na crise, com internação até 
30 dias e depois encaminhado às co-
munidades terapêuticas de recupera-
ção e com um atendimento ambulato-
rial aos jovens e seus familiares... como 
também um programa educacional 
para formar agentes e técnicos para 
conduzir essa situação que assola o 
país e o mundo, deixando o Brasil em 
1º lugar da estatística mundial em 
consumo de crack. Infelizmente, exis-
tem poucas alternativas:

PRISÕES superlotadas sem nenhum pro-
grama de recuperação... Constroem-se 
mais presídios do que casas de recupe-
ração, com um custo muito mais alto. 

HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS compro-
metendo suas mentes em decorrência 
e os tornando inválidos e incapazes. 
Vivemos em verdadeiros cemitérios 
onde os usuários agonizam pelas ruas. 

CEMITÉRIOS: uma vida ceifada mesmo 
antes de chegar à 3ª idade. 

COMUNIDADE DE RECUPERAÇÃO: 
local onde há a oportunidade de re-
nascer com o apoio técnico e encon-
trar o sentido da vida em Jesus de Na-
zaré, Caminho, Verdade e Vida.

Santo Padre, essa situação já deixa de 
ser uma epidemia e torna-se uma 
pandemia. 

Necessitamos muito do teu apoio e de 
toda a Igreja. Aqui no Brasil, nós temos 
uma ação chamada Pastoral da Sobrie-
dade identificada por uma lâmpada 
que tem iluminado muitos caminhos e 
foi iniciada por D. Irineu, Bispo de Lins, 
e se faz presente em muitas Dioceses.

Recordo que o senhor não veio a este 
hospital para inaugurar uma casa de 
pedras, mas encher o coração de es-
perança de tantos desesperados por 
um aperto de mão, um abraço, um 
acolhimento e, acima de tudo, um 
tratamento digno para a sua depen-
dência química.

Papa Francisco, vem! Traze-nos o vi-
gor do anúncio da tua missão e o cui-
dado do teu pastoreio, pois, agora, 
Francisco, tu és Pedro, mas, peço, le-
va-nos em teu coração e nos ajude a 
construir uma Igreja cada vez mais 
serva, mais irmã, mais ouvinte neste 
chão que agora te recebe...

Desejamos, em nome de todos os bra-
sileiros e da Família Franciscana do 
Brasil, que: 

O PRIMEIRO DIA DO TEU 
PONTIFICADO SEJA COMO O 
úLTIMO E O úLTIMO COMO 
O PRIMEIRO: ABENçOADO.

Obrigado por estar aqui. Guardare-
mos com gratidão este dia que ficará 
marcado em nossas vidas e este gesto 
fraterno. Em nome de todos os depen-
dentes químicos, enfermos e de todos 
os que lutam para construir um mundo 
solidário, samaritano, cheio de fé e 
esperança o nosso Paz e Bem.

‘‘ ’’
“Talvez a sua vida seja o único 
evangelho que teu irmão irá escutar” 

São Francisco de assis
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praça papa Francisco

a praÇa
•	 Possui uma grande área verde composta por árvores de 

diversas espécies e grande variedade de flores coloridas.

•	 Possui iluminação artificial noturna que ressalta sua 
beleza.

•	 A Praça Papa Francisco foi um presente da Unimed-Rio 
para o hospital. Além de propiciar o espaço, a opera-
dora de saúde também ficará responsável por sua 
manutenção.

o memorial
•	 O memorial Papa Francisco será permanente, composto 

por um palco elevado em 60 cm, com área de 32 m².  

•	 Coberto por uma estrutura metálica atirantada e em 
policarbonato translúcido. 

•	 Seu piso é em granito natural, com um detalhe em már-
more branco envolvendo um grande Tau franciscano em 
aço  enferrujado.

•	 Suas cadeiras, destinadas a acolher o Santo Padre, Dom 
Orani e o anfitrião, Frei Francisco, bem como o ambão  
para as leituras, são fabricadas por um recuperado do 
Lar São Francisco de Assis, utilizando madeira de  apro-
veitamento.

•	 A imagem de São Francisco de Assis é esculpida espe-
cialmente para o memorial também por um recuperando 
do lar São Francisco.

•	 A fonte de água simboliza a opção da Associação Lar 
São Francisco a Serviço da Vida em seus 28 anos de tra-
balho em favor dos mais necessitados.

eSTrUTUra e localiZaÇÃo
•	 A praça está localizada em meio aos oito blocos do 

complexo hospitalar, tendo à sua frente a capela prin-
cipal do hospital.

•	 É pavimentada com piso de concreto intertravado colo-
rido (bloquete ecológico), comportando 1.000 cadeiras  
dispostas ao longo de seus quase 1.400 m² de área.

•	 Está circundada pelo fluxo de ambulâncias do hospital.

Uma homenagem especial
Foi com uma emoção extasiante que recebemos a notícia de que o Papa Francisco, de raízes franciscanas como  
as nossas, nos daria a honra de uma visita para a inauguração do projeto do Polo de Assistência Integral à Saúde Mental.  
E, em homenagem a esse ilustre visitante, decidimos criar uma praça e um memorial para marcar essa data.
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papa Francisco

O 
Cardeal Jorge Mario Bergoglio 
foi eleito, no 75º conclave, em 13 
de março de 2013, aos 76 anos, 
o 266º Pontífice da Igreja Cató-

lica Apostólica Romana. O primeiro 
papa latino-americano da História ocu-
pava o cargo de Arcebispo de Buenos 
Aires e Primaz da Argentina.

Escolheu o nome Francisco, após a 
sua eleição, quando o cardeal Claudio 
Hummes pediu para o Pontífice não 
se esquecer dos pobres. “Eu lembrei 
imediatamente, Francisco de Assis. 
É um homem da pobreza, da paz, que  
ama e protege a criatura”, afirmou, 
acrescentando: “Como eu gostaria de 
uma Igreja pobre e para os  pobres.” 
Francisco é o primeiro nome inédito 

TRAJETóRIA 
do Papa Francisco
‘‘ah, como eu queria uma Igreja pobre e para os pobres!’’

Histórico
• nascimento: 17 de dezembro 

de 1936

• Batismo: 25 de dezembro  
de 1936

• profissão religiosa na 
Companhia de Jesus:  
12 de março de 1960

• ordenado presbítero:  
13 de dezembro de 1969

• profissão perpétua na 
Companhia de Jesus:  
22 de abril de 1963

• eleito Bispo titular de auca e 
auxiliar de Buenos Aires: 22 
de maio de 1992

• Ordenado Bispo: 27 de junho 
de 1992

• nomeado coadjutor de 
Buenos Aires: 3 de junho  
de 1997

• Sucedeu como arcebispo de 
Buenos Aires: 28 de fevereiro 
de 1998

• nomeado ordinário para  
os fiéis de rito oriental  
sem ordinário próprio 
residentes na argentina:  
6 de novembro de 1998

• cardeal presbítero da Santa 
igreja romana do Título  
de São roberto Belarmino: 
21 de fevereiro de 2001

• Eleito Papa: 13 de março  
de 2013

• início solene do seu 
ministério de pastor 
Universal da igreja:  
19 de março de 2013

de papa em 1100 anos, desde o Papa 
Lando em 913.

Humilde e de hábitos simples, ele 
é conhecido em sua terra natal por 
posições fortes em defesa da vida, da 
Igreja e dos pobres. Sempre dispen-
sou protocolos, era usuário do trans-
porte público e vivia em acomoda-
ções modestas.

Pela escolha do nome Francisco, 
por ter dispensado paramentos luxu-
osos, por preferir um anel de prata 
ao de ouro e por usar vestimentas 
simples, o Pontífice começa a ser cha-
mado de Papa dos Gestos e priori-
za a maior proximidade com os fiéis 
e quase sempre se autodenomina 
Bispo de Roma.

Uma das imagens mais comoventes da atuação do papa Francisco

‘‘ ’’
“Os pobres, os abandonados, 
os enfermos, os marginalizados 
são a carne de Cristo’’ 

papa Francisco
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História

a descoberta
O jovem Francisco sonha ser bem-sucedido, quer ser cava-
leiro. Parte para a guerra em defesa de sua cidade, mas aca-
ba prisioneiro. Fica doente e sofre de corpo e alma. Recupe-
rando a saúde do corpo, recupera também a sua alma.

‘‘libertado da prisão, depois de pouco tempo, 
torna-se mais benigno com os necessitados. deci-
de que, daí por diante, não desviará seu rosto 
de pobre algum.’’ (2 Celano, 5)

Uma noite sonha. Alguém lhe pergunta sobre o que 
pretende. Responde que quer partir para Apúlia, ser famoso. 
A voz, então, pergunta: 

’’Quem pode ser-lhe mais útil, o servo ou o 
Senhor? ao que Francisco responde: o Senhor. 
então, a voz disse: então, por que busca o servo 
em lugar do Senhor?’’ (2 Celano 6,6-7)

a inspiração
Francisco, já mudado, ainda 
sofre pela incerteza, buscan-
do encontrar a resposta certa 
para a sua vida. 

Vagueia pelos arredores de 
sua cidade natal, sofrendo com as 
dúvidas que envolvem a sua alma.

‘‘num certo dia, 
anda perto da igreji-
nha de São damião, 
que estava quase em 
ruínas e abandona-
da por todos. entrou 
para rezar diante do crucificado. 
imediatamente a imagem do 
Cristo crucificado lhe fala: Fran-
cisco, vai e restaura minha casa 
que, como vês, está toda destru-
ída.’’ (2 Celano 10)

‘‘num certo dia, quando se lia na porciúncula o 
evangelho sobre como o Senhor enviara seus 
discípulos a pregarem, estando Francisco pre-
sente, suplicou, depois da missa, humildemente, 
ao sacerdote que lhe fosse explicado o Evan-
gelho. Depois que este lhe explicou, exclamou, 
exultando: É isto que eu quero, é isto que eu 
procuro, é isto que eu desejo fazer do íntimo do 
coração!’’ (1 Celano 22)

o encontro
No entanto, ainda faltava um toque a mais na sua vida.

‘‘pois, como ele dizia, antigamente era-lhe tão 
amargo ver leprosos que, quando no tempo 
de sua vaidade, via as casas deles a uma distân-
cia de quase duas milhas, tapava o nariz com 
suas mãos. num certo dia, encontrou um lepro-
so e, superando-se a 

si mesmo, apro-
ximou-se e bei-
jou-o. a partir 
de então, co-

meçou a desprezar-se 
mais a mais até che-
gar, pela misericórdia 
do redentor, à per-
feita vitória sobre si 
mesmo. ajudava tam-
bém os outro pobres, 
enquanto permane-
cia no mundo e se-
guia o mundo, esten-
dendo a mão da mi-
sericórdia aos que 
nada tinham e mos-
trando afeto de com-
paixão aos aflitos.’’  
(1 celano 17)

FRANCISCO  
Acolhe o sofrimento
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oraÇÃo de São 
Francisco de assis
Senhor, fazei de mim um instrumento  
de vossa paz.

onde houver Ódio, que eu leve o amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

onde houver discórdia, que eu leve a União.

onde houver dúvida, que eu leve a Fé.

onde houver erro, que eu leve a verdade.

onde houver desespero, que eu leve a 
esperança.

onde houver Tristeza, que eu leve a alegria.

onde houver Trevas, que eu leve a luz.

Ó mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

pois é dando que se recebe.

perdoando, que se é perdoado e  
é morrendo que se vive para vida eterna.

oração‘‘ ’’
Esta herança e missão de 
seus irmãos e irmãs 
atravessam o tempo.

a missão
A sua vida foi fiel no seguimento do Cristo pobre e cru-
cificado que enxergava principalmente naqueles que pre-
cisavam de ajuda. Chegando já perto do fim de sua vida, 
o irmão corpo lhe causou muitos sofrimentos. Mas não 
só o corpo.

Sofria também psicológica e espiritualmente. Mas nunca 
perdeu a confiança em Deus. Á sombra de São Damião e 
na proximidade de suas irmãs clarissas, escreveu ‘‘Cântico 
do Irmão Sol’’, louvando o Altíssimo por todas as suas cria-
turas: o sol e a lua, as estrelas e o vento, a água e o fogo, a 
terra e as flores e frutos, pelos que sabem perdoar e morrer 
para si cada dia.

Confrontado de uma ou de outra forma com o 
sofrimento, pessoal ou dos outros, mantém a 
confiança em deus, louva-o sem cessar por tudo 
e por todos, vivendo na alegria de quem se 
sente profundamente amado.
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OS FRANCISCANOS

continuam  
a missão

ordem terceira

Fundação da  
ordem Terceira
Em 1221, São Francisco de Assis, depois de ter dado início à 
Primeira Ordem (frades), em 1208/09 e, em 1212 com Santa 
Clara de Assis, à Segunda Ordem (clarissas), instituiu a Ter-
ceira Ordem, reservada aos seculares, que são associações 
comunitárias de católicos não ordenados (leigos) que vivem 
um tipo de vida consagrada.

Fundação da  
Terceira ordem  
NO RiO DE JANEiRO
Transcorrido pouco mais de um século da primeira missa 
rezada por um franciscano (1500) em terra brasileira, em 
uma colina da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 
sob a evocação do Santo Padroeiro São Francisco de Assis, 
Luis Figueiredo e sua mulher, Antônia Carneiro, noviços da 
Ordem Terceira em Lisboa, conceberam a louvável ideia de 
instituir no Rio de Janeiro a mesma Ordem Terceira, comuni-
cando sua piedosa intenção aos Frades Franciscanos já exis-
tentes no Convento de Santo Antônio, fundado em 1608. 
Estes lhes fizeram oferta de doação de um terreno ao lado 
da sua Igreja, possibilitando, em 1619, a construção de uma 
modesta capela (capela primitiva).

Ordem Franciscana Secular – OFS
Fraternidade São Francisco da Penitência, Rio de Janeiro
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‘‘ ’’o antigo hospital
dominando a paisagem do Largo da 
Carioca por sua grandeza. Em 1808, 
esse hospital, que já tinha 10 mil irma-
nados, serviu de referência médico-
-hospitalar à Família Real. 

Na gestão do então prefeito Pereira 
Passos, a Ordem Terceira da Penitên-
cia teve o seu hospital desapropriado 
para atender ao projeto de alarga-
mento das ruas do Centro da Cidade, 
adquirindo, então, uma chácara, situ-
ada na Tijuca, para onde transferiu o 
seu hospital. No ano de 1933, foi 
inaugurado o prédio principal do Hos-
pital da Ordem Terceira da Penitência, 
hoje o Hospital São Francisco na Pro-
vidência de Deus, que não parou 
mais de crescer, com a construção de 
novos prédios e a expansão dos servi-
ços oferecidos. 

Em 1937, foi inaugurado o “Pavi-
lhão Rebelo Lourenço”, hoje denomi-
nado Lar São Francisco, destinado ao 
tratamento das doenças pneumoló-
gicas. Em 1940, iniciou-se a constru-
ção do edifício Ministro Manoel Pinto, 
hoje Lar Santo Antônio, destinado à 

“A obra-prima da 
criação é o Homem” 

papa Francisco

Na continuação da missão de São 
Francisco, a Fraternidade da Ordem 
Terceira colocou-se, desde o início, a 
serviço dos mais necessitados e de-
cidiu criar também, no mesmo espa-
ço, no Largo da Carioca, um hospital. 
A partir de 1748, todos os recursos 
foram empregados para tratar os en-
fermos no hospital.

A construção chegou a ser para-
lisada por falta de recursos, mas a 
primeira parte, composta de duas 
grandes enfermarias, foi finalmente 
inaugurada em 1763. Com o tempo, 
prosseguiram as obras, ampliando-se 
o hospital, que, no final do século 
XIX, já contava com três pavimentos, 

clínica médica de senhoras, cardiolo-
gia e internação de inválidos. Nas dé-
cadas de 50 e 60, novas enfermarias 
foram criadas. Em 1964, deu-se inicio à 
construção do edifício de 15 andares, 
que hoje é destinado à internação de 
pacientes clínicos e/ou cirúrgicos.

Na década de 90, foi terminado 
um prédio que continha apenas a 
estrutura e, hoje, abriga a Escola 
Técnica de Enfermagem, Unidade de 
Internação Cardiológica, Unidade de 
Clinica Médica e Fisioterapia. O pré-
dio central foi reformado e teve am-
pliado seu Centro Cirúrgico, moder-
nizado seu serviço de radiologia e 
ampliadas as CTIs. 
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‘‘ ’’
Fraternidade

A 
Fraternidade São Francisco de 
Assis na Providência de Deus 
nasceu em 1985 para estar a 
serviço dos pobres e necessita-

dos, seguindo a espiritualidade fran-
ciscana, na simplicidade e na alegria. 
Seu Carisma consiste em repetir o 
abraço de São Francisco de Assis no 
“irmão leproso de hoje”, ou seja, aco-
lher aqueles que a sociedade rejeita. 

Inspirados na vida de Jesus Cristo, 
os franciscanos na Providência de 

Deus assumiram três dimensões para 
seu carisma: Missão, pois Jesus que-
ria levar a palavra de Deus a todos os 
homens; Assistência e Saúde, pois 
Ele curava e alimentava os necessi-
tados; e Contemplação, pois Ele reti-
rava-se a sós para orar. São Francisco 
também assumiu essas três dimensões 
para sua vida.

No dia 24 de fevereiro de 1987, a 
Fraternidade recebeu as bênçãos de 
Dom José de Aquino Pereira, então 

“Rezemos sempre por nós, um pelo 
outro, rezemos por todo o mundo, para 
que exista uma grande fraternidade” 

papa Francisco

nome da 
congregação/Símbolo
“Pela MÃo criadora de Deus, experi-
mentamos todo o seu aMoR. amor 
este concretizado na pessoa de jesus 
Cristo doando-se na CRuZ por nós. 
E, através da vivência desse aMoR, é 
que somos chamados a continuar 
esta missão de injetar em cada ser 
humano que estiver ao alcance de 
nossas MÃoS o aMoR derramado 
por Cristo na CRuZ”. 

Frei Francisco

UNIDOS  
por uma missão

Bispo de São José do Rio Preto, que 
a aprovou como “ad experimento”. 
Em nome dessa missão, a batina de 
seu fundador, padre Nélio, foi troca-
da pelo hábito franciscano e o Bispo 
mudou o nome do religioso para 
Frei Francisco.

Em 11 de agosto de 2000, a Fra-
ternidade recebeu o Decreto de As-
sociação Pública de Fiéis das mãos do 
então Bispo de São José do Rio Preto, 
Dom Orani Tempesta, atual Arcebis-
po do Rio de Janeiro. E, em julho de 
2009, Frei Francisco fundou o ramo 
Feminino do movimento – Francisca-
nas na Providência de Deus. Junto com 
a Associação, nasceu a Fraternidade 
Lar São Francisco de Assis na Provi-
dência de Deus, entidade sem fins lu-
crativos que se dedica a viabilizar e 
administrar as obras idealizadas e apoia-
das pelo movimento fraterno.

Focos de assistência
• dependentes químicos
• câncer, tuberculose
• Situação de rua
• doentes crônicos
• Miséria e fome
• alcoolismo
• Portadores de HiV e 

necessidades especiais
• idosos abandonados
• mulher marginalizada
• doentes mentais
• doentes em geral
• pastoral carcerária

Dioceses  
presentes
• São José do Rio Preto – SP
• lins – Sp
• Jales – SP
• Jataí – GO
• catanduva – Sp
• arquidiocese de  

aparecida – Sp
• presidente prudente – Sp
• arquidiocese do  

Rio de Janeiro – RJ
• arquidiocese de porto 

Príncipe – Haiti
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’’
associação

A 
Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus é 
uma entidade filantrópica cristã, 
sem fins lucrativos, dedicada a 

acolher, cuidar e servir àqueles que mais 
necessitam. Sua sede é localizada em 
Jaci, SP. Entretanto, sua atuação se es-
tende principalmente pelos estados de 
São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e até 
para fora do país, no Haiti. Hoje, a As-
sociação e a Fraternidade contam com 
53 obras sociais e numerosos pedidos 
de novos projetos chegam dia após dia. 

para acolher, 
cuidar e servir

Estrutura 
assistencial 
• Hospitais (clínica geral)
• Hospitais específicos (crônicos, 

neurológicos, tuberculosos, 
mentais, geriátricos, HiV e outros)

• comunidades terapêuticas  
(álcool e drogas)

• albergues (abrigo para  
moradores de rua)

• Refeitórios populares  
(distribuição de refeições)

• vila para idosos
• casa de encontro e retiros
• acolhimento de padres idosos
• Evangelização em regiões 

missionárias

A Associação 
em números
• 2 países
• 3 estados
• 23 cidades
• 21 hospitais
• 14 obras assistenciais
• 9 comunidades 

terapêuticas
• 4 ambulatórios a/d
• 3 AMEs
• 2 Farmácias de alto custo
• 2 casas de retiro
• 1 paróquia
• 3.100 leitos
• 9.300 colaboradores
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‘‘ ’’
associação

“Comece fazendo o que é necessário; 
depois, o que é possível e, de repente, 
você estará fazendo o impossível” 

São Francisco de assis

Ainda criança, Nélio Joel Angeli Belotti 
– Frei Francisco – decidiu que seria pa-
dre. Depois de ordenado, foi questio-
nado pelo Bispo Dom José de Aquino 
Pereira, então no comando da Diocese 
de São José do Rio Preto, sobre para 
onde queria ir. O jovem padre respon-
deu que gostaria de ser enviado para 
onde ninguém mais quisesse ir. Dom 
José o enviou, então, para a pequena 
Jaci, a 485 quilômetros da capital. Lá, 
padre Nélio dividia-se entre o serviço 
aos fiéis das paróquias de Jaci, Miras-
sol, Nova Aliança e Neves Paulista e a 
concretização do sonho. Tudo o que 
ele sabia era que queria tratar das 
“lepras do século”.

“Nos tempos de Jesus, a lepra 
era símbolo de maldição e pecado. 
São Francisco quebrou esse estigma e 
abriu casas para cuidar dos doentes. 
Ser franciscano hoje é querer abraçar 
as lepras deste século: as drogas, o 

alcoolismo, o marginalizado, o ex-
cluído, o deficiente, o menor aban-
donado, enfim, tudo o que compõe a 
exclusão”, lembra Frei Francisco.

Em 1985, Frei Francisco partilhou 
com a comunidade o seu desejo e 
recebeu apoio. A ideia inicial era tra-
tar os dependentes químicos. Rece-
beu a doação de um terreno de três 
alqueires para iniciar o trabalho. Fal-
tava uma casa para que o trabalho 
começasse, mas não havia dinheiro. 
No entanto, em uma viagem a São 
José do Rio Preto, Frei Francisco viu 
uma casa de madeira pré-moldada 
para mostruário, foi até o imóvel e 
perguntou o que seria feito dela 
quando fosse desmontada. Por uma 
ação da Providência, o dono do imó-
vel estava ali e, ao conhecer os ideais 
do jovem padre, doou a casa. Nes-
se meio tempo, foi formado o Gru-
po de Apoio aos Toxicomaníacos e 

Alcoólicos (Grata), inicialmente com 
dez pessoas envolvidas.

Foi assim que, por meio da Provi-
dência Divina e da ajuda da comuni-
dade, foi inaugurada, em 4 de outu-
bro de 1985, a primeira obra da 
Associação e da Fraternidade funda-
das por Frei Francisco: o Lar São 
Francisco de Assis na Providência de 
Deus de Jaci-SP, comunidade tera-
pêutica destinada a tratar os depen-
dentes químicos.

CASA DA HERANçA

1985: FOI AQUI ONDE TUDO COMEçOU...

AGRADECIMENTO
À diretoria de leigos, queremos 
expressar nossa gratidão por toda 
a ajuda que nos tem dado desde o 
início de nossos projetos. Sem 
suas mãos sempre estendidas para 
nós e trabalhando por nós, nosso 
abraço não chegaria tão longe.
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‘‘ ’’’’
‘‘A religião tem que ter um poder saudável, 
que sirva as dimensões humanas para o 
encontro com Deus e a plenitude das pessoas’’ 

papa Francisco

BRASÃO
A Sabedoria, o Louvor, a Oração e a Integração de SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
com o Universo - Criação de Deus. A Liberdade e a Espiritualidade simbolizadas 
pelos PÁSSAROS que sobrevoam o CAMINHO em direção ao SOL, o grande 
irmão de Francisco, que, com sua grandeza, nos lembra Deus, que é Amor,  
a irradiar esse Amor iluminando os corações dos que se põem a caminho de 
uma NOVA VIDA LIBERTADORA.

nossa 
BANDEIRA 

FUNDO AMARELO  
E BRANCO
Nascemos no coração da Igreja 
Católica, portanto seguimos as 
cores da Bandeira do Vaticano.

A CRUZ VERMELHA
É a cruz da saúde, à qual a Associação e 
a Fraternidade se curvam para cumprir o 
seu carisma e missão recebidos por DEUS.

O CONTORNO MARROM DA CRUZ
Expressa a espiritualidade franciscana, 
desenvolvida pela Fraternidade.

TaU Franciscano
Há certos sinais que revelam uma es-
colha de vida. O Tau, um dos mais 
famosos símbolos franciscanos, hoje 
está presente no peito das pessoas em 
um cordão, um broche, enfeitando 
paredes em uma escultura expressiva 
de madeira, em um pôster ou pintura. 
Que escolha de vida revela o TAU? 
Ele é um símbolo antigo, misterioso e 
vital que recorda tempo e eternidade. 
A grande busca do humano querendo 
tocar sempre o divino e este vindo 
expressar-se na condição humana

Horizontalidade e verticalidade. 
As duas linhas: Céu e Terra. Temos o 
símbolo do Tau riscado nas cavernas 
do humano primitivo. Nos objetos do 
faraó Achenaton, no antigo Egito, e 
na arte da civilização maia. Francisco 
de Assis o atualizou e imortalizou. 
Não criou o Tau, mas o herdou como 
um símbolo seu de busca do Divino e 
da Salvação Universal.
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complexo HsF

Complexo hospitalar 
para aTendimenTo  
a TodoS QUe preciSam

E
m plena expansão e sob nova ges-
tão desde o dia 28 de março de 
2011, a missão do Hospital São 
Francisco na Providência de Deus 

continua a mesma de suas origens: 
oferecer à população serviço qualifi-
cado e atendimento humano e cristão. 
Atualmente gerido pela Associação e 
Fraternidade Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus, o complexo 
hospitalar é composto por oito pré-
dios, dos quais um funciona como Or-
ganização Social de Saúde (OSS) do 
Estado do Rio de Janeiro; outros como 

Núcleo de Atendimento Particular, 
que possui convênios com mais de 50 
operadoras de planos de saúde; e um 
abriga o Polo de Atenção Integral à 
Saúde Mental (Pai), inaugurado pelo 
Papa Francisco neste dia 24 de julho.

Em 2010 e no início de 2011, o tra-
dicional Hospital da Venerável Ordem 
Terceira (VOT) vinha passando por gran-
des dificuldades financeiras, com mui-
tos problemas estruturais e atrasos na 
folha de pagamento de funcionários. 
Então, o arcebispo do Rio de Janeiro, 
Dom Orani Tempesta, convidou Frei 

CENTRO CIRúRGICO
• Reforma de 6 salas 

cirúrgicas
• aquisição de novos 

equipamentos

LAVANDERIA
• Adequações/Novos 

equipamentos

CTI
• Abertura de 81 

leitos

CAPELA
• Reforma

CME – CENTRAL DE 
ESTERILIZAçÃO DE 
MATERIAIS 
• Adequações/

novos 
equipamentos

SND – Cozinha
• Adequações/

novos 
equipamentos

CALDEIRAS
• Reforma dos 

equipamentos

INVESTIMENTOS
SUBESTAçÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA
• Troca do QGBT/

aquisição de novo 
gerador 

ELEVADORES
• Adequações/Novos 

equipamentos

RECEPçÃO, 
INTERNAçÕES E 
AMBULATÓRIOS
• Reforma

Francisco Belotti a conhecer a unidade 
de saúde, que já havia sido rejeitada 
por investidores. Poucos dias depois, o 
frei e uma caravana de mais de 40 
pessoas, membros das Congregações 
ligadas à Associação Lar São Francisco 
de Assis, visitaram o hospital e, imedia-
tamente, decidiram abraçar o desafio. 
Em menos de dois anos, a unidade foi 
transformada em um grande complexo 
hospitalar completo, com atendimento 
para todas as classes sociais, numero-
sas especialidades médicas e compro-
misso com a qualidade. 

AGRADECIMENTO
À congregação das irmãs de Santa catarina, nossa sincera grati-
dão. Com sua colaboração, reerguemos e transformamos esse hos-
pital nessa grande obra a serviço do Senhor e de seus filhos que 
inspiram cuidados.
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‘‘ ’’
“A falta de solidariedade é 
anestésica. Adormece a pessoa em 
relação às necessidades do outro” 

papa Francisco

U
ma das primeiras medidas da As-
sociação ao assumir o complexo 
hospitalar foi criar uma estrutura 
para prestar atendimento digno 

também para aqueles que não podem 
pagar. Assim, em 27 de abril de 2012, 
foi assinado um contrato com a Secre-
taria de Estado de Saúde para a cria-
ção da primeira Organização Social de 
Saúde (OSS) do Rio de Janeiro, para 
atendimento exclusivo a pacientes en-
caminhados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio da Central Esta-
dual de Regulação.  

O núcleo OSS do Hospital São Fran-
cisco na Providência de Deus é dotado 
de excelente infraestrutura, tecnologia 
moderna e médicos especializados.  
Atualmente, conta com duas unidades 
especiais de referência: o Centro Esta-
dual de Trauma do Idoso (CETI) e o 
Centro Estadual de Transplantes (CET). 

Organização Social 
de Saúde (OSS): 
reForÇando  
o cariSma de 
aTender oS poBreS

Junho
2012

Maio
2013

Leitos de 
Internação

65 99

Leitos de CTI 9 35

Internações 28 296

Ambulatório 0 1.194

Cirurgias 2 202

Cardiologia/
Procedimentos

1 185

CETI - 
Traumatologia

0 121

CET - Transplante 
Renal

0 14

CET - Transplante 
Hepático

0 7

28/3/2011 
Chegada ao Rio de Janeiro

27/4/2012 
Primeira OSS do Rio de Janeiro

22/11/2012
Inauguração do CETI

21/2/2013
Inauguração do CET 

14/7/2013
Inauguração do CTI 

www.franciscanosnaprovidencia.org.br  |  ser Humano   15 



QUALIDADE
também na assistência 
médica privada

Novos leitos de UTI
Todos os leitos de UTI que o hospital possuía e haviam sido 
descontinuados foram reativados e mais seis foram inau-
gurados. Atualmente, o núcleo HSF possui 47 leitos de 
CTI, sendo 37 para pacientes clínicos e 10 para coronários. 
E a meta, de acordo com Frei Paulo, diretor executivo do 
hospital, é que mais 30 leitos sejam inaugurados até o 
final do ano.

No momento, o hospital empenha esforços também 
para dar início ao projeto das Clínicas Integradas. 

“A ideia é oferecer cada vez mais especialidades mé-
dicas também no atendimento ambulatorial. Assim, o 
paciente tem facilidade e conforto para buscar uma am-
pla gama de serviços em um só local, com a certeza de 
estar sendo atendido por um profissional de qualidade”, 
explica Frei Paulo.

O 
núcleo de assistência privada (HSF) do Hos-
pital São Francisco na Providência de Deus 
oferece atendimento a clientes das principais 
operadoras de planos de saúde e particulares 

em quase 30 especialidades médicas. Somente no 
primeiro ano de gestão da Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus, o complexo hospitalar recebeu 
investimentos na ordem de R$ 30 milhões para reformas de 
quartos, emergências e recepções, além da aquisição de 
equipamentos para exames e procedimentos cirúrgicos e 
ampliação das equipes profissionais. Também foram com-
prados novos mobiliários e equipamentos de hotelaria para 
o maior conforto dos pacientes, como aparelhos de televi-
são, ar-condicionado, frigobar, colchões, aparelhos de infor-
mática e equipamentos para lavanderia. Para o segundo 
semestre, está prevista a abertura da Clínica da Mulher.

Emergência ampla e organizada
A medida prioritária da Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus, ao assumir o hospital, foi re-
formar e reabrir a Emergência. 

“Hoje, temos vários plantonistas 24 horas e prestamos 
atendimento em dezenas de especialidades médicas, incluindo 
a ortopedia. Realizamos mais de 2 mil atendimentos por mês”, 
enumera o diretor médico do hospital, Henrique Gomes. 

complexo HsF

pastoral  da saúde apartamento
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‘‘ ’’
“A verdadeira oração faz-nos sair de nós mesmos 
e nos abre ao Pai e aos Irmãos mais necessitados”

papa Francisco

S
ó no Centro Cirúrgico, o investi-
mento desde o ano passado foi de 
mais de R$ 2 milhões. As salas de 
cirurgia passaram por uma refor-

ma completa, receberam novos equi-
pamentos com tecnologia de ponta 
para a realização de procedimentos 
complexos e sua capacidade foi am-
pliada. Atualmente, são 11 salas am-
plamente equipadas que servem tanto 
aos pacientes encaminhados pelo SUS 
quanto aos particulares.

“Quando a Associação e Fraternidade Lar São Francisco 
de Assis assumiu o hospital, havia apenas quatro salas em 
funcionamento, apenas um arco cirúrgico, que estava que-
brado, e problemas de infiltração e de ar condicionado. 
Agora, temos uma climatização nova, espaços novos e equi-
pamentos de última geração. Também ampliamos nosso 
quadro de cirurgiões com a contratação, inclusive, de equi-
pes de outras especialidades que não tínhamos”, conta o 
diretor médico e cirurgião geral Henrique Gomes.

Foram comprados quatro novos arcos cirúrgicos em “C”, 
ideais para cirurgias ortopédicas e neurológicas, e um espe-
cífico para cirurgias endovasculares. O Centro Cirúrgico tam-
bém recebeu cinco novas mesas cirúrgicas, sendo uma espe-
cífica para procedimentos endovasculares, seis novos carri-
nhos de anestesia, um microscópio digital com tecnologia 
de ponta para ser usado até mesmo em cirurgias neurológi-
cas, um FET de vídeo e monitores cirúrgicos, entre outros. 

Todas as equipes receberam o reforço de novas contrata-
ções. O quadro de cirurgiões já conta com mais de 50 pro-
fissionais de diversas especialidades. 

CENTRO CIRúRGICO
totalmente reformado

Março/2011 Maio/2013

Leitos de internação 66 222

Leitos de CTI 4 47

Atendimentos de emergência 666 2.108

Internações 342 593

Cirurgias 217 313

centro cirúrgico

emergência
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pai – polo de atenção  
integral à saúde mental

M
ais um sonho que se realiza, o 
Polo de Atenção Integral à Saú-
de Mental (PAI-Papa Francis-
co), inaugurado com a bênção 

do Papa Francisco, é o retorno às ori-
gens do movimento franciscano na Pro-
vidência de Deus, cujo carisma é repetir 
o abraço fraterno de São Francisco de 
Assis ao “leproso” (o excluído de hoje). 
A Associação e Fraternidade São Fran-
cisco de Assis na Providência de Deus, 
mantenedora do projeto, destinou 
cerca de R$ 4 milhões para reforma 
estrutural do prédio e aquisição de mo-
biliário e equipamentos. Desse mon-
tante, R$ 2,5 milhões foram doados 
pela Conferência Episcopal Italiana (CEI).

O PAI-Papa Francisco nasce com 
a missão de oferecer  tratamento digno 
e completo, em especial aos depen-
dentes químicos e portadores de 

transtornos psiquiátricos, recuperan-
do-os e reintegrando-os à sociedade.

Um dos grandes males da socieda-
de atualmente é o consumo de crack, 
vício que já afeta 3% da população 
brasileira, de acordo com estimativas 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). O Rio de Janeiro é uma das ci-
dades brasileiras mais afetadas pela 
droga, com cerca de 6 mil usuários. 
Daí a importância dessa obra, que se 
tornará o principal legado social da 
Jornada Mundial da Juventude.

“O viciado em drogas, assim como 
a pessoa que sofre de transtornos psi-
quiátricos, acaba se excluindo e sendo 
excluída da sociedade. A Associação 
Lar São Francisco foi criada justamente 
para recuperar essas pessoas e levá-
-las de volta ao convívio da família e 
da sociedade. Nós nos envolvemos em 

COM A 

BêNÇÃO 
do Papa 
Francisco

muitas outras causas de assistência, 
mas sempre procuramos manter nú-
cleos para a recuperação de depen-
dentes químicos. Agora, com essa 
grande obra do PAI, vemos renascer 
mais uma vez a nossa principal causa”, 
comenta Frei Francisco Belotti, supe-
rintendente do Hospital São Francisco 
na Providência de Deus.

AGRADECIMENTO
Gostaríamos de fazer um agrade-
cimento especial à Conferência 
Episcopal Italiana (CEI), que nos 
fez a doação de uma soma em di-
nheiro, sem a qual nada disso seria 
possível. À cei seremos eterna-
mente gratos por viabilizar nosso 
tão sonhado projeto.

‘‘ ’’
“Nós, cristãos, não fomos escolhidos 
pelo Senhor para coisinhas 
pequenas. Ide sempre mais além” 

papa Francisco
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pai – polo de atenção  
integral à saúde mental
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O Polo de Atenção Integral à Saúde 
Mental é fruto de uma parceria entre a 
Associação e a Arquidiocese do Rio e 
atenderá pacientes públicos, particulares 
e conveniados a operadoras de saúde. 
A unidade vai contar com uma equipe 
médica especializada nesse tipo de 
atendimento, tendo ainda a seu dispor 
toda a estrutura do complexo hospi-
talar São Francisco na Providência de 
Deus para aqueles que necessitem de 
procedimentos médicos emergenciais, 
especializados ou que estejam pas-
sando por crise aguda. O polo está 
integrado à rede de Tratamento de 
dependência Química, que é o le-
gado social da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), criado pela Arqui-
diocese do Rio e possui quatro eixos: 
abordagem, tratamento, apoio e 
desenvolvimento da autonomia.

“O PAI terá como pilar de assistên-
cia médica o hospital. O trabalho em 
conjunto é fundamental para um me-
lhor resultado no tratamento”, reforça 
Frei Francisco. 

Durante a internação, o paciente 
que for dependente químico deverá 
receber medicamentos para que a sua 

Fiz as pazes comigo mesmo
“Perdi meu pai aos sete anos e minha mãe aos 16. Eu me apeguei à bebida 
alcoólica, depois fui para as drogas e luto contra o crack há 15 anos.  
É a segunda vez que me interno; tenho duas filhas e sei que a droga atrapalha 
tudo e leva para o fundo do poço. Eu me deixei de lado, me coloquei num 
mundo de que as pessoas normais não fazem parte. Hoje, no Lar São 
Francisco, estou cuidando de mim e correndo atrás da minha sobriedade.”

Renato Basílio de Almeida

Nunca mais  
me afastei
“Frei Francisco foi a primeira 
pessoa a “pegar no meu pé” 
para deixar de beber. A gente 
nunca acha que é dependente, 
acha que bebe ‘socialmente’. 
mas, depois de tanta insistência 
dele, comecei o tratamento  
e, depois disso, minha vida 
mudou. Nunca mais me afastei 
do lar São Francisco, fiz muitos 
trabalhos para a entidade.  
E fazer uma obra de arte que 
irá homenagear o papa é para 
mim uma grande honra.”

Milton de Castro Pestillo

pai – polo de atenção  
integral à saúde mental

recuperação se dê de forma gradativa 
e eficaz. Após o período de interna-
ção, que poderá chegar a 30 dias, o 
paciente continuará o tratamento em 
comunidades terapêuticas. No tempo 
em que permanecer nessas comunida-
des, os recuperandos terão atividades 
profissionalizantes para uma melhor 
readaptação à sociedade. 

Alguns dos recuperandos e recupe-
rados que fazem parte das comunida-
des terapêuticas mantidas pela Asso-
ciação Lar São Francisco fizeram escul-
turas e outros materiais comemorativos 
em homenagem à visita do Papa Fran-
cisco. As obras ornamentam o palco 
que recebe o pontífice e os trabalhos 
serão utilizados em um monumento 
feito em tributo ao apoio do nosso líder 
espiritual a essa causa sagrada.

“A música faz parte de nossa 
vida e do louvor ao nosso Criador. 
No processo de recuperação, ela é 
fundamental para a aproximação com 
Deus.” Por isso, na visita do Santo Pa-
dre, nossos recuperandos sustentam 
os cânticos e louvores, embelezando 
ainda mais a grandiosa festa em favor 
da vida”, explica Frei Francisco.

‘‘ ’’
“Apenas um raio de sol é suficiente 
para afastar várias sombras.” 

São Francisco de assis
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28 anos de experiência  
com dependentes 
A Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus já pres-
tou atendimento a mais de 30 mil de-
pendentes químicos em 28 anos admi-
nistrando instituições que auxiliam 
esse tipo de tratamento. A filosofia 
da instituição está calcada no tripé 

Com meu trabalho, agradeço
“As drogas me levaram a vender as coisas da minha casa. Usei dos 13 aos 
30 anos, mas estou limpo há dois anos, graças ao Lar São Francisco, que 
me deu também a oportunidade de mostrar meu trabalho como artista.  
E foi através do meu trabalho que encontrei uma maneira de agradecer 
essa obra. Já fiz de tudo um pouco aqui, mas esse trabalho que estou 
fazendo para a visita do Papa é muito especial. Nunca imaginei fazer algo 
tão importante.”

Ricardo Aparecido Luciano

Testemunha  
do amor divino
“perdi tudo com as drogas.  
Só não perdi a fé, que foi o 
que me levou a buscar ajuda e 
a encontrar o lar São Francisco, 
lugar que me acolheu e me 
deu a oportunidade de me 
tratar e de continuar com 
minha profissão de marceneiro. 
Hoje, trabalho na obra, estou 
limpo há seis anos e sou o 
testemunho vivo do amor de 
deus. Quem diria que um 
pecador como eu iria fazer algo 
para alguém tão importante 
como o nosso papa.”

Antonio Aparecido de 
Oliveira Vera

pai – polo de atenção  
integral à saúde mental

oração, trabalho e conscientização. 
O processo de recuperação ocorre em 
três etapas: desintoxicação, conscien-
tização e reintegração.

A primeira comunidade terapêu-
tica, em Jaci, contava apenas com 
sete pacientes e uma equipe formada 
por voluntários. Aos poucos, o su-
cesso foi sendo alcançado e Frei Fran-
cisco reforçou o projeto, que passou 
a contar com equipe técnica com 
médicos e psicólogos, além de um 
Centro de Triagem Ambulatorial para 
orientar as famílias e os pacientes. 
Em 1988, o projeto ganhou o reforço 
de um hospital próprio, já que os pa-
cientes enfrentavam preconceitos para 
serem atendidos, especialmente em 
casos de HIV.

Com os avanços, a Associação 
criou, em 2010, o primeiro Polo de 
Atenção Integral à Saúde (PAI), em 
Presidente Prudente (SP), transfor-
mando-se em um modelo de atendi-
mento. Hoje, a Associação conta com 
dois PAIs, quatro ambulatórios para 
dependentes de álcool e droga e nove 
comunidades terapêuticas. 

Clara e Francisco entregarão flores  
e uma escultura de São Francisco de assis 
para o papa Francisco. eles são filhos de 
pessoas que disseram “sim” à vida e que 
hoje trabalham incansavelmente pela 
recuperação de outros.

’’
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‘‘ ’’
dom orani – nossos 
agradecimentos

“Venho para ser o sinal da unidade 
visível entre vocês, para que todos 
sejam um, a fim de que o mundo 
creia em Jesus Cristo”

dom orani

OBRIGADO  
POR TUDO

11 de agosto de 2000 / 1ª Aprovação

“Que todos 
sejam um”

“N
omeado Bispo da Diocese de São José do Rio Preto em 
25 de abril de 1997, Dom Orani Tempesta foi, desde o 
início, um grande incentivador do trabalho da Frater-
nidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, 

nos agraciando em 11 de agosto de 2000 com o decreto de 
Associação Pública de Fiéis. Eles nos estendeu a mão e cami-
nhou conosco. É a ele, juntamente ao Deus Pai, que dedicamos 
e agradecemos nossas muitas bênçãos alcançadas com tantos 
projetos realizados. 

Um agradecimento especial se faz por ter colocado em nosso 
caminho o desafio de assumir o Hospital da Venerável Ordem Ter-
ceira, hoje transformado nesta grande obra divina que é o Hospital 
São Francisco na Providência de Deus. Possibilitou-nos assumir de 
forma ampla todas as dimensões do nosso carisma, oferecendo 
nosso abraço às pessoas de todas as classes sociais e aplacando 
a dor daqueles que sofrem dos mais diversos tipos de mal.

Obrigado e parabéns especiais também pela coragem e deter-
minação em promover no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ). Que Deus continue a iluminar seus passos e os 
de todos que estão ao seu redor. Nós te amamos, Dom Orani.” 

Frei Francisco Belotti, 
fundador da Associação e 

Fraternidade Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus
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’’
A 

Pastoral Vocacional procura aju-
dar as pessoas, sobretudo os jo-
vens, a conhecer as várias voca-
ções que podem seguir na Igreja, 

para atender o chamado de Deus. 
A vida religiosa, o sacerdócio ou a par-
ticipação em nossos movimentos são 
alguns dos caminhos que podem ser 
trilhados. No acompanhamento voca-
cional, nos propomos a auxiliá-los a 
pensar os projetos de Deus para sua 
vida, para que vocês possam encon-
trar suas respostas. 

PASTORAL VOCACIONAL
‘‘Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz’’

FRATERNIDADE SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE 
DEUS (maScUlino e Feminino)
Tel.: (17) 3283-9070
www.franciscanosnaprovidencia.org.br
E-mail: fraternidade@alsf.org.br

ORDEM DOS FRADES MENORES 
OFM (Franciscanos)
Tel.: (11) 5576-7900
www.franciscanos.org.br
E-mail: sav@franciscanos.org.br

MISSIONÁRIAS FILHAS DO 
CORAçÃO DE MARIA
Tel.: (35) 3423-8890

CONGREGAçÃO DAS IRMÃS DE 
SANTA CATARINA, VM
www.madreregina.com.br
E-mail: provincia@madreregina.com.br

IRMÃS DA CARIDADE DA  
SANTA CRUZ
Tel.: (21) 7386-5594

APÓSTOLAS DO SAGRADO 
CORAçÃO DE JESUS
www.apostolas.org.br
E-mail: apostolas-sp@apostolas.org.br
Tel.: (11) 3202-8700 
Fax: (11) 3672-6294

CONGREGAçÃO DAS IRMÃS 
FRANCISCANAS DO CORAçÃO  
DE MARIA
Tel.: (12) 3621-2631
E-mail: ir.elzapianta@gmail.com

ORDEM FRANCISCANA SECULAR 
– OFS FRATERNIDADE SÃO 
FRANCISCO DA PENITÊNCIA
Tel.: (21) 2431-1823 / 2262-0197
E-mail: profvaleriapinheiro@gmail.com

CONTATOS

‘‘ ’’
‘‘Vejam como eles se amam... 
Eu também quero ir lá’’

dom orani

vocações
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além das fronteiras

O 
Haiti é o país mais pobre das 
Américas, onde uma em cada 
três crianças com menos de cin-
co anos é desnutrida. A Casa São 

Francisco de Assis na Providência de 
Deus, instalada em Porto Príncipe 
desde fevereiro de 2011, tem as portas 
abertas para crianças, gestantes e 
seus familiares, que precisam de aten-
dimento médico, alimentação e edu-
cação. Todos os que passam por lá re-
cebem um prato de comida e também 

os medicamentos necessários para o 
tratamento de saúde.

A missão tem o apoio da Cáritas 
do Brasil, do Exército Brasileiro, da 
Força Aérea Brasileira e de centenas 
de colaboradores brasileiros. Todos os 
que passam pela Casa São Francisco 
recebem alimentação. Uma padaria 
industrial produz pão para 
todos os doentes, alunos e 
pessoas que passarem por 
lá. Uma vez por semana, 

Missão: Brasil-Haiti
médicos voluntários atendem crianças 
e gestantes com o auxílio dos frades e 
irmãs enfermeiros. E irmãs pedagogas 
se responsabilizam pela escola onde 
jovens haitianos voluntários dão aulas. 
Aos sábados, são promovidas ativida-
des recreativas, educativas e catequese.

A Associação e Fraternidade São 
Francisco de Assis trabalha para viabi-
lizar uma “casa de parto”. O foco 
agora é encontrar um imóvel para ini-
ciar mais essa obra.

“As mães haitianas dão à luz em 
casa, muitas vezes sem nenhum auxí-
lio. Isso gera um grande risco para elas 
e seus bebês. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a cada 100 
mil nascimentos no país, 630 mulhe-
res morrem por complicações na gra-
videz ou em decorrência de proble-
mas no parto”, explica Frei Francisco, 
fundador da Associação Lar São Fran-
cisco de Assis.

Interessados em ajudar podem 
participar de muitas formas
• Há o projeto de adotar um haitiano: com uma contribuição de 

cerca de R$ 60 por mês, o doador garante refeições e 
atendimento de saúde para uma criança e sua família. 

• Há também os voluntários, que recolhem aqui doações  
a serem enviadas.
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Colabore com nossa missão.
Informações e Sugestões:
(17) 3283-9070 / recursos@alsf.org.br
www.franciscanosnaprovidencia.org.br

• 15/9/2010
Primeira visita ao Haiti

• 12/1/2010
Um terremoto atinge o Haiti

• 16/9/2010
1º Seminário Brasil-Haiti

• 22/2/2011
Fundação da 1ª Fraternidade
Frei Gabriel e Frei Davi

• 09/9/2011
Fundação da 1ª Comunidade das 
irmãs apóstolas do Sagrado coração 
de Jesus: irmã Zelinda e irmã Emília

• evangelização

• Saúde • educação • nutrição

‘‘ ’’
Senhor... O que queres que eu faça?

São Francisco de assis

“Reconstrua a minha Igreja”
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JmJ – Jornada mundial  
da Juventude

O que é a JMJ?
Um sonho do  
coração de Deus

T
udo começou com um encontro promovido pelo Papa 
João Paulo II em 1984. Foi um encontro de amor, sonha-
do por Deus e abraçado pelos jovens. Vozes que preci-
savam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), como foi denomina-
da a partir de 1985, continua a mostrar ao mundo o testemu-
nho de uma fé viva, transformadora e a mostrar o rosto de 
Cristo em cada jovem. São eles, os jovens, os protagonistas 
desse grande encontro de fé, esperança e unidade. A JMJ tem 
como objetivo principal dar a conhecer a todos os jovens do 
mundo a mensagem de Cristo, mas é verdade também que, 
através deles, o ‘rosto’ jovem de Cristo se mostra ao mundo. 
A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza anualmente 
nas dioceses de todo o mundo, prevê a cada 2 ou 3 anos um 
encontro internacional dos jovens com o Papa, que dura apro-
ximadamente uma semana. A última edição internacional da 
JMJ foi realizada em agosto de 2011, na cidade de Madri, na 
Espanha, e reuniu mais de 190 países.

As JMJs têm sua origem em grandes encontros com os 
jovens celebrados pelo Papa João Paulo II em Roma. O Encon-
tro Internacional da Juventude, por ocasião do Ano Santo da 
Redenção, aconteceu em 1984, na Praça São Pedro, no Vati-
cano. Foi lá que o Papa entregou aos jovens a Cruz que se 
tornaria um dos principais símbolos da JMJ, conhecida como 
a Cruz da Jornada. O ano seguinte, 1985, foi declarado Ano 
Internacional da Juventude pelas Nações Unidas. Em março, 
houve outro encontro internacional de jovens no Vaticano e, 

no mesmo ano, o Papa anunciou a instituição da Jornada 
Mundial da Juventude.

 A primeira JMJ foi diocesana, em Roma, no ano de 1986. 
Seguiram-se os encontros mundiais: em Buenos Aires (Argen-
tina – 1987) – com a participação de 1 milhão de jovens; em 
Santiago de Compostela (Espanha – 1989) – 600 mil; em Czes-
tochowa (Polônia – 1991) – 1,5 milhão; em Denver (Estados 
Unidos – 1993) – 500 mil; em Manila (Filipinas – 1995) – 4 mi-
lhões; em Paris (França – 1997) – 1 milhão; em Roma (Itália – 
2000) – 2 milhões; em Toronto (Canadá – 2002) – 800 mil; em 
Colônia (Alemanha – 2005) – 1 milhão; em Sydney (Austrália 
– 2008) – 500 mil; e em Madri (Espanha – 2011) – 2 milhões.

católicos nas redes sociais
A Jornada Mundial da Juventude, como não poderia deixar 
de ser, ampliou a comunicação entre os católicos de todo o 
país e do mundo. E as redes sociais têm sido um grande veí-
culo de encontro e troca de informações. No Facebook, o 

A XXVIII Jornada Mundial da Juventude 
realizada de 23 a 28 de julho de 2013,  
na cidade do Rio de Janeiro, tem como  
lema “Ide e fazei discípulos entre todas  
as nações” (Mt 28, 19).
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‘‘ ’’
“Ide e fazei discípulos entre 
todas as nações’’ 

Mt 28,19

evento já tem espaços em mais de 20 idiomas, com mais de 
200 mil seguidores. Os internautas participam dos preparati-
vos com suas opiniões e contribuições, e o espaço também 
ajuda a divulgar mensagens religiosas para o grande público. 

O evento também está presente em outras redes sociais 
e em diferentes países. Os peregrinos contam com uma série 
de aplicativos para facilitar a visita durante o evento no Rio. 

Símbolos peregrinos visitam o HSF
No dia 11 de julho, o Hospital São Francisco na Providência de Deus 

recebeu a cruz peregrina e o ícone de nossa Senhora. a visita dos 

símbolos da JMJ foi recebida com uma missa ao ar livre, celebrada 

pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, na nova 

Praça Papa Francisco. Os ícones ficaram expostos e puderam ser toca-

dos pelos fiéis que compareceram à celebração.

A cruz de madeira tem 3,8 metros e foi confiada aos jovens pelo 

Papa João Paulo ii em abril de 1984 para que a carregassem “pelo 

mundo como um símbolo do amor de cristo pela humanidade”. 

Em 2003, o Papa João Paulo ii deu aos jovens um segundo símbolo de 

fé, um sinal da presença materna de Maria, a Mãe de Deus, para 

acompanhar a peregrinação da cruz: uma cópia contemporânea de 

um antigo e sagrado ícone encontrado na primeira e maior basílica 

em homenagem a maria, a Santa maria maior, que fica no ocidente.

No site da JMJ (http://www.rio2013.com/pt), você pode cli-
car nos ícones das redes para seguir e acompanhar as infor-
mações do encontro.

O Papa Francisco também tem conta no Twitter (@
Pontifex), em nove idiomas, com mais de 7 milhões de segui-
dores. As mensagens curtas têm o mesmo estilo simples e 
claro característico de suas homilias.
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