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Encontro de Comemoração dos 70 Anos da FCD Intercontinental 
Data: 04 de junho de 2015 (Corpus Christi) 

Horário: Das 09 às 17 horas 

Local: Salão do Colégio São Luis 

Endereço: Entrada pela Rua Bela Cintra, 985 –  Centro - São Paulo. 

 

O Encontro teve início às 09 horas com o café da manhã, momento livre e muito gostoso de 

reencontro entre os fraternistas de vários núcleos do Estado de São Paulo. Às 10h30 nos 

preparamos para a Celebração que teve início às 11 horas. 

 

Joca Oliveira abre o Encontro dizendo da alegria em ver a Fraternidade de São Paulo 

reunida e chama os demais componentes da equipe para vir ao palco. Edson Luciano 

agradece a presença de todas as pessoas e diz que por estar no interior, muitas vezes pode 

parecer que está afastado, mas hoje, através das redes sociais, é possível estar próximo e 

acompanhando tudo.  Léia Costa também saúda as pessoas presentes e diz da sua alegria 

em estar junto a tantas pessoas queridas e deseja um ótimo Encontrão a todas e todos e 

fala que deseja que ao sairmos deste evento, estejamos com o coração mais cheio de 

coisas boas, do que quando entramos aqui. Léia ainda lembra as pessoas do interior que 

não puderam estar presentes. Joca esclarece que vários núcleos do interior não puderam 

estar presentes por que as prefeituras não apoiaram com o transporte, mas diz que de certa 

forma, estamos todos/as unidos em espírito e pensamento. Joca também anuncia a presença 

do Tuca Munhoz, secretário adjunto da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida, Toninho Véspoli, vereador da cidade de São Paulo, Douglas Mansur, jornalista e 

fotografo e fala dos núcleos presentes: Itaquera, Santa Isabel, Santa Marina, Brasilândia, 

Artur Alvim, Jardim Ângela, Jardim Mitsutani, Parelheiros, Guaratinguetá, Carapicuíba, 

Parque Novo Mundo, Santo Amaro e fala do abraço enviado pelas pessoas que não puderam 

estar presentes: Chico Pirata, Frei Nelson, Ir. Ângela, Salete Milan, José Carlos Barbosa, 

Neli Bueno, Celso Zoppi, Carol, Matilde e outras pessoas... Não é possível lembrar 

todos/as. 

 

Celebração –  Luis Antônio Rodrigues iniciou a celebração, descrevendo o ambiente 

litúrgico para as pessoas com deficiência visual. No salão e em direção ao palco, foi 

construído um caminho com serragem, pedras, flores, fitas e com as bandeiras dos países 

que já foram abençoados com a presença da Fraternidade Cristã. Luis, conduzindo este 

momento celebrativo, nos convida a fazer uma viagem de trem pelo mundo dizendo que na 

França aconteceu um grande feito: foi fundada a Fraternidade Católica de Doentes e 

Deficientes, chamada hoje, de Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Luiz  diz 

que este trem saiu do território francês em 1945, fazendo sua primeira parada ainda em 

Continente Europeu, na Bélgica, seguida da Alemanha, Suiça, Espanha e Portugal. A cada 

parada, era cantado o  refrão da música Momento Novo...   O trem segue viagem chegando 

à Áustria, Eslovênia, Romênia, Polônia, Hungria... No Continente Asiático chega  a Taiwan, 

Vietnam, China... Adentrando o Continente Africano, o trem faz a primeira parada em  

Madagascar, seguindo para a República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi, Camarões 
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e Burkina-Faso... Continua sua jornada pela Costa do Marfim, Guiné, Togo, Benim, Gana e 

Uganda... 

 

Fazendo uma pausa nesta linda viagem, nossa conselheira Léia Costa faz a leitura de um 

texto de Pe. François, livro Mensagens Fraternas, página 69 “ Apesar de Tudo, Semeie...”  

 

Também cantamos a música A Viagem e em seguida, novamente o trem ganha velocidade e 

parte para outros locais... 

 

Já no continente Americano, o nosso trem querido chega aos Estados Unidos (contato), 

México, Panamá, Costa Rica, Honduras... Depois, Guatemala, Porto Rico, Nicarágua, Cuba, 

República Dominicana... Passa ainda pela Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela e não 

para por ai... Segue por Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e em 1972, o trem chega ao 

Brasil, fazendo sua primeira parada em São Leopoldo, RS.  

 

Então Luiz passa o microfone para o Pe. Geraldo contar a história da chegada do trem da 

FCD em São Paulo.  

 
Pe. Geraldo Nascimento -  “ Em 1972 a FCD começou em São Leopoldo. Eu fazendo curso 

de Teologia juntamente com Vicente Masip, mas antes disso, em 1968, nós estivemos com 

o Pe. Duato, que tinha o apelido de “ quita penas” , que significa “ tirar o sofrimento.”  

Este padre fez mais de 10 cirurgias e tinha vários problemas, mas ainda assim teve força 

para levar a Fraternidade para o Peru. Em 1968 então, o movimento começa no Peru e em 

1972, no Brasil, trazido por Vicente Masip. Depois disso, Masip se ordenou e eu, me 

ordenei em 1975. Em 1977, após muita insistência da minha secretária que se chamava 

Janete e que era peruana, e também, após eu resistir muito, fui conhecer a Lourdes Guarda 

que a trinta anos vivia em uma cama e morava no Hospital Matarazzo e isto foi em maio de 

1977. Eu cheguei e vi aquela mulher que a tanto tempo estava em uma cama e só mexia os 

braços. Ela ficava deitada dentro de uma fôrma de gesso, tinha vários pinos na coluna e não 

tinha o rim direito, não tinha o pulmão direito e não tinha os ossos do quadril. A perna 

direita teve que ser amputada e a esquerda tinha atrofiado. A fôrma de gesso que vinha do 

pescoço até os joelhos, a comprimia para ela não desconjuntar. Antes, ela era professora e 

próximo dos 20 anos de idade, precisou fazer cirurgia de coluna e a mesma deu errado. Ao 

todo foram seis cirurgias.  Foi nessas condições que conheci Lourdes e me encantei... Eu 

passei a ir todos os dias após meu expediente, visitá-la e ela sempre no mesmo lugar, no 

mesmo quarto e na mesma posição... Um dia eu disse a ela: escuta, não tem como colocar 

rodinhas na sua cama? Ela me questionou: mas pra que colocar rodinhas? Eu disse que as 

rodinhas ajudariam ela poder sair do lugar... Disse: ao invés da gente conversar aqui, 

podemos ir conversar debaixo da árvore lá fora. As rodinhas foram colocadas e fomos 

conversar debaixo da árvore e ela gostou... Passado um tempo eu falei pra ela, quem sabe 

a gente não pode sair um pouco pra você ver a cidade, conhecê-la melhor, pois você mora 

aqui a trinta anos e não a conhece muito... E assim foi... Depois, houve um grande Encontro 

e eu e Lourdes fomos sorteados e ganhamos uma perua Kombi no bingo e logo tivemos a 

ideia de retirar os dois bancos de trás e ali coube a maca... Conseguimos ir pra mais longe, 

conseguimos viajar e já começamos a criar grupos, primeiro o núcleo do Jaçanã e foi se 

espalhando, Carrão e vários outros. Então começamos a viajar para os Estados e veio 

Ubatuba, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara d’ Oeste, Guaratinguetá  

e foi se espalhando no Estado. Em 1981, quando houve troca na coordenação nacional ( 

quem coordenava era o Messias (PE), Pe. Vicente Masip...), fomos eleitos, eu, Lourdes 

Guarda como coordenadora e Célia Leão, como vice. Fomos eleitos para coordenar por 

quatro anos e após, Lourdes continuou na coordenação nacional e eu fui ser conselheiro 

latino americano. Mas voltando um pouco na história, quero contar algo que foi inusitado 

nesta caminhada. Aqui neste mesmo salão do Colégio São Luis, Lourdes e eu conseguimos 
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trazer em um Encontro, dez presidiários com deficiência e claro, o corregedor de justiça 

veio também. Um dos presos cadeirantes me perguntou: Quem é aquele homem e eu fui me 

informar. Era o Dr. Deodato e o rapaz me confidenciou que já havia assaltado a casa dele. 

Dr. Deodato estava em cadeira de rodas também. Ao querer ser apresentado ao Dr. 

Deodato, eu o levei até ele e este disse: antes eu não era cadeirante e nem você. Se Deus 

promoveu este nosso encontro, sinal que temos que ser amigos... Estes são os caminhos de 

Deus...  

 

Assim se espalhou a Fraternidade no Brasil e conseguimos ter 250 núcleos. Outra coisa 

fantástica, foi que a companhia aérea Transbrasil começou a Doar mensalmente passagens 

aéreas e isto contribuiu muito com os trabalhos, pois, nós não tínhamos dinheiro para as 

viagens e Lourdes e sua maca ocupavam nove lugares no avião. Foi “ desta forma que eu, 

Lourdes Guarda, Célia Leão e Maurício, espalhamos a FCD pelo Brasil.”  

 

 

Após, foi feita a leitura do Texto bíblico:  Lucas 8, 5-8.  

 

A interpretação do mesmo foi feito pelo coordenador de Área –  Capital e Grande São 

Paulo, pelo Décio, dirigente da Casa Espírita Kardecista –  Grupo Batuíra, Pastora Elena da 

Igreja Metodista e Padre Geraldo Marcos Labarré Nascimento. 

 

 

 

Joca Oliveira - “ Este texto, não vou dizer que é um dos mais importantes, pois a Palavra 

de Jesus é toda importante do começo ao fim e para nós, seres humanos, este texto se 

encaixa muito na vida da gente e nas mais diversas situações e em qualquer momento. 

Puxando esta reflexão para nossa realidade em Fraternidade, percebemos que muitas 

sementes (pessoas), caem em terreno pedregoso (ouviram o chamado, mas não o 

consideraram como devia e não se prendem). Outras caíram em terrenos com espinhos (as 

pessoas vieram, até gostaram da proposta, mas se deixaram sufocar pelo que não era 

bom... pessoas que têm talentos, mas não o coloca a disposição, pois, se preocupam com as 

opiniões alheias). Muitas caíram à beira do caminho (são pessoas que ao serem convidadas, 

vieram, mas não se permitiram criar raízes... são levadas pelo vento e por qualquer 

proposta, se vão). Mas também, podemos dizer que as que caem em terreno fértil, elas 

brotam e dão muitos frutos bons. Quem segue a Palavra de Deus, quem respeita os 

princípios do movimento, quem se dedica com gratuidade e quer ver a Fraternidade seguir 

em frente seu caminho, essas pessoas podem ser consideradas as sementes que caiu em 

terra boa. Para tanto, temos sempre que nos autoanalisarmos e entendermos nosso papel e 

desenvolvê-lo da melhor maneira possível. 

 
Décio, Grupo Batuira -  bom dia a todos, bom dia fraternistas é uma alegria estar aqui com 

vocês. Bom dia Pe. Geraldo, Pastora Elena e organizadores/as deste grande Encontro, que 

é um Encontro de luz. Esta parábola trazida por Jesus, é uma das mais bem fundamentadas 

para nossa renovação espiritual, para o nosso crescimento e mostra em sua passagem, tudo 

aquilo que nós somos. Henri François é uma destas sementes boas que foi plantada em 

terra fértil. É uma semente que deu luz!  

 

Seu fruto brotou em vários continentes, muitos países... Mas muitas vezes ele também 

vivenciou momentos difíceis e quiseram sufocar sua semente, quiseram colocar na rocha a 

sua semente ou quiseram deixar na beira do caminho, mas ele, como filho de Deus, teve 

força e continuou e cuidou da semente para que todos/as pudessem comer do seu fruto. A 

sociedade fazia grande distinção entre as pessoas, mas ele, com seu bom coração de luz, 

sustentou o objetivo maior e como grande obreiro, resistiu! Se hoje estamos aqui reunidos 
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em torno do nome de Jesus independente de religião, de raça, de cor, independente de 

perfeição, porque a maior imperfeição que nós temos é a da alma. Deficiente é aquela 

pessoa que não tem amor, que não carrega a caridade de Jesus.  

 

Eu me lembro da passagem de Paulo, quando ele perseguia os cristãos e na estrada de 

Damasco ele tem o encontro com Jesus e ali ele diz: Hoje já não sou eu quem vivo, é o 

Cristo que vive em mim.  Então a semente que Jesus trouxe, é  a semente do amor, é a 

semente da vida e todos/as nós devemos cultivá-la. Todos/as nós devemos levar esta 

proposta à frente em nossa família, nosso circulo social, na nossa religião e onde a gente 

for, pois ela deve ser plantada em todo lugar. O nosso Grupo Batuíra esta agradecido pela 

oportunidade de estar aqui com vocês e só mais uma coisa: a semente da cozinha também 

está fazendo tudo com muito amor e bom gosto (alusão à equipe de cozinha que estava 

preparando o almoço do Encontro). 

 
Pastora Elena  - “ Estou muito feliz em poder estar presente e participar deste Encontro. 

Eu conheci a FCD em Itaquera. Não sou da década de 70 como o Pe. Geraldo, sou  da 

década de 90  e para mim, é muito bom estar com vocês e receber a força desta 

organização de vocês, das diversas sementes que foram plantadas em tantos lugares. É um 

grande prazer estar aqui!  

 

 

Semente é o que todos nós somos. A origem de tudo é semente, nós somos sementes. A 

árvore frondosa é semente e a árvore pequena também é semente. Tudo é semente e o 

imperativo do Evangelho é SEMEAR. Sendo todos/as nós sementes, temos que seguir o 

imperativo de semear sempre. A própria leitura feita hoje do Henri François fala do semear, 

ele nos envia a semear e assim devemos fazer. Não devemos nos preocupar se a semente 

vai cair em terra boa, se cair, amém, aleluia!! Vai produzir cem por um e olha que coisa 

boa!! Se a semente cair à beira do caminho, entre as pedras ou entre espinhos, nosso dever 

é semear. A Amélia, Messias Barbosa, Tuca Munhoz semearam em meu coração e em 

tantos outros corações... E tem muita gente boa que eu conheci nesta caminhada, e nesses 

20 anos com a Fraternidade Cristã. Eu tive a oportunidade,  quando estava na universidade, 

de levar sementes para os universitários e também para os alunos do Colégio Metodista e 

ainda, para a Igreja Metodista de Itaquera. Agora, vamos levar sementes da Fraternidade 

para a nova Igreja Metodista do Jardim Boturuçu quando a gente for inaugurar a rampa de 

acesso para as pessoas em cadeira de rodas. Eu adoraria levar todos vocês, porém o 

espaço não é tão grande, mas eu queria muito que vocês soubessem disso e soubessem que 

a semente que vocês plantaram no meu coração, está frutificando e que ela vai frutificar 

enquanto eu viver. Deus abençoe vocês!!”  

 

Padre Geraldo -     “ Tem tantas coisas que eu queria falar, vou começar fazendo uma 

comparação entre as sementes que a Pastora Elena falou: Qual é a melhor semente, será 

que é a católica? Será que é a metodista? Ou será a semente espírita? A Batista, Luterana, 

Anglicana...?? Qual será a melhor? Ao ler o texto eu falo que a metodista caiu na beira do 

caminho (risos). Continuando, temos que perceber que somos nós quem fazemos a distinção 

de pessoas, somos nós que interpretamos e somos nós que queremos colocar palavras no 

Evangelho, pois lá não diz isto. O Evangelho só diz que sementes caíram a beira do 

caminho, ou entre espinhos, ou em terreno pedregoso e em terreno bom. Em nenhum 

momento diz que melhor é o católico, o metodista... Temos que ficar atentos/as quando 

querem fazer distinção das coisas... Nada disso está escrito no Evangelho! Nele só fala das 

sementes e dos vários caminhos, o restante é coisa criada por nós.  

 

A FCD é uma semente que caiu entre os espinhos, no terreno pedregoso, a beira do 

caminho ou em terra boa? Terra Boa!! (todos/as respondem). E o que significa terra boa? É 
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quando a gente vai atrás, faz acontecer... A Lourdes Guarda, passou 30 anos fazendo um 

bem enorme dentro do hospital, mas chegou uma hora, quando ela decidiu colocar as 

rodinhas e sair pelo mundo... Será que foi fácil? É fácil hoje as pessoas com deficiência 

andar no mundo? Não!! (todos/as responderam). É tudo complicado, mas imagina em 1977... 

A cara de espanto das pessoas... E para entrar no avião então? Foram quatro anos viajando 

pelo Brasil quase todos os meses. Só que no avião não tinha uma equipe especializada pra 

gente e era difícil!! As pessoas queriam saber o que tinha acontecido com a Lourdes e ficar 

explicando vez após vez, não era fácil e nem simples... Eu tinha que ficar agarrado na 

cabeceira da maca, sempre cuidando para não acontecer nenhum acidente ou incidente e 

uma vez eu larguei a maca, pois me chamaram e eu fui atender e quando eu olhei pra trás, a 

tinham empurrado e ela estava com a boca embaixo de uma torneira... E assim aconteceram 

um monte de situações. O gesso a queimava como o sol e ela nunca teve escaras. Isto é 

mais um milagre não é? Hoje estamos aqui, comemorando 70 Anos de caminhada por este 

mundão.  

 

Em 1987, teve um Encontro Larino Americano da FCD e veio um rapaz do Zaire e ele 

contou coisas absurdas e a maior delas é que a situação da pessoa com deficiência lá era 

tão complexa que as pessoas que não tinham sensibilidade nas pernas, a noite vinham os 

ratos e comiam o pé da pessoa e ao amanhecer é que se percebia que faltava metade do 

pé... As pessoas ficavam no chão e sem nenhuma possibilidade de melhorar a vida. Do 

começo da Fraternidade pra cá, mudaram muitas coisas, houve avanços, mas ainda falta  

muito a conquistar. Então quando falamos em Encontro, em semente, essa semente precisa 

cair no coração de cada um e cada uma, pois temos que sair dos núcleos... Muitas pessoas 

por aqui, estão em situações iguais as do Zaire.  

 

Vou contar um pecadinho... Eu sei de um padre, capelão da Polícia militar que roubou 

quatro milhões e agora está preso... Nossa responsabilidade não é somente com as pessoas 

com deficiência entende? Nossa responsabilidade é com o mundo. A sociedade precisa de 

nós, a sociedade precisa ver um Encontro como este e perceber que muitas vezes pessoas 

com maiores dificuldades, saem para a rua para salvarem as outras pessoas. E é por isto 

que a terra é boa, quando a gente percebe que tem que salvar o mundo todo e não só a 

gente. Que Deus nos abençoe! Agora vou distribuir “ santinhos”  da Lourdes e digo que a 

canonização  não é da pessoa e sim, da causa. Já passamos da fase diocesana (Jundiaí) e foi 

para o Vaticano. Precisa agora acontecer um milagre. Precisamos difundir esta notícia e 

qual é o benefício disso? O Papa canonizando a Lourdes Guarda, pessoa com deficiência 

severa e a sociedade percebendo a diferença, deficiência de uma forma melhor... O poder 

público realizando o que é preciso para melhorar a vida das pessoas com deficiência. 

Chamar a atenção para as questões do segmento de pessoas com deficiência. 

 

Então temos que ser uma terra o que?  Boa!! (todos/as responderam). 

 

As pessoas presentes gritaram a frase:  

 

“ Nenhuma Limitação Atrapalha a Vida”  (Maria de Lourdes Guarda).  

 

 

Após a reflexão houve a Benção dos Pães, feita pela Pastora Elena Alves. 

 

Benção: “Ágape (da liturgia Metodista da Festa do amor)  Partilha do pão [O pão é 
distribuído entre todas as pessoas que desejam dele participar. Então, é comido ao 
mesmo tempo, após o dirigente pronunciar a seguinte bênção:] Bendito és tu, 
Senhor, Deus do Universo, que da terra fizeste brotar o trigo e, dele, o pão, para 



6 

 

saciar, em todos os tempos e lugares, a fome do povo. Dá-nos fome e sede de 
justiça e ardente desejo de repartir o pão e que possamos caminhar com Jesus, o 
Pão da Vida.”  
 

A partilha foi feita com diversos tipos de pães (milho, francês, integral...) e esta diversidade 

de pães simbolizou a diversidade humana que é tão bonita e também, motivo de gratidão a 

Deus, por ter nos feito de forma a nos complementarmos. 

 

Foram chamados os conselheiros e conselheiras presentes e estes partilharam os pães com 

todas os/as participantes. 

 

Após a partilha do Pão, Tânia solicita um minuto de silêncio e oração pela saúde do Carlos 

Mourato, fraternista que se encontra internado. Douglas Mansur pede também oração pela 

recuperação de Dom Paulo Evaristo Arns que também se encontra internado e ainda, 

lembra-se dos 80 anos de vida de Ruth e do seu trabalho incansável na Arquidiocese de 

São Paulo.  

 

Antes do encerramento foi explicado o simbolismo das pedras (desafios e dificuldades) e 

das flores (conquistas e avanços) no caminho, criado em frente ao altar para mostrar nossa 

caminhada nestes 70 Anos e ainda foi feito agradecimento ao Luis A. Rodrigues, Léia 

Costa, Décio, Pastora Elena, Pe. Geraldo e Lourdinha pela dedicação que tiveram com esta 

celebração. 

 

Joca Oliveira encerra este momento celebrativo dizendo que o Encontro todo é importante, 

mas que a Espiritualidade é o momento de maior valor, pois é momento de celebrar, 

agradecer e ficar em comunhão com Deus. Em seguida foi cantada a música Pai Nosso dos 

Mártires e durante a música, Luis A. Rodrigues fez a Oração do Pai Nosso no microfone e 

ficou muito bonito e emocionante. 

 

Almoçamos juntos/as e este também foi momento rico, onde pudemos conversar, matar 

saudades e se fortalecer para os trabalhos da Fraternidade. 

 

Às 15 horas, houve uma homenagem aos 70 Anos da Fraternidade e quem iniciou esta 

homenagem foi o amigo e companheiro José Ilson, fraternista de Guaratinguetá,  pessoa que 

ama muito a proposta do movimento. Ele diz que as pessoas presentes fazem parte da vida 

dele e que ele está muito feliz por poder estar presente num momento tão gostoso e rico, 

onde comemoramos 70 Anos da fundação da FCD, movimento. Diz que já foi conselheiro 

adjunto de 1998 até 2000, onde foi eleito conselheiro nacional até o ano de 2003. Diz que 

na FCD não é o título e nem o cargo que importa, mas é a vida que cada pessoa presente 

traz para o outro.  

 

Em seguida, Léia Costa faz a leitura de um texto em forma de cordel e que traz a história 

da Fraternidade.  

 

Em nome da FCD Estadual São Paulo estamos homenageando em primeiro lugar, o fundador 

da Fraternidade, Henri François e quero que todas e todos se sintam homenageados, 

mesmo que não tenham sido citados/as. 

 

 

“ Foi no final de 1800  
que tudo aconteceu, 
Uma família bonita  
que a luz, mais um filho deu... 
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Recebeu o nome de Henri  
e foi crescendo feliz, 
Tornou-se um menino especial com muita força 
 e uma  bondade real... 
 
Infelizmente, ficou doentinho,  
tinha tuberculose e cardiopatia 
E como as outras crianças,  
na escola NÃO podia ir todos os dias... 
 
Doenças que não tinham como tratar,   
Mas ele não nem quis saber,  
falou eu tenho um sonho,  
e por ele vou crescer... 
 
Cresceu e  ficou homem,  
homem de grande valor, 
Realizou o seu sonho  
e o fez com muito amor... 
 
Ordenado sacerdote,  
foi para  a igreja trabalhar,  
Mas o Sr. Bispo,  
nem pôde acreditar... 
 
Este homem foi ordenado,   
só para uma missa rezar, 
Pois com sua doença,  
como ele quer participar? 
 
Depois de rezar sua missa,  
voltou na igreja convicto, 
E disse ao Senhor bispo,  
eu quero mais serviço... 
 
O que eu faço com você,  
nas suas condições? 
Vá visitar os deficientes,  
que por ai tem aos mihões... 
 
Por ser um homem de Deus, 
Não viu nada de mal, 
Saiu pela cidade,  
entrou nas casas e tal... 
 
E encontrou tantos deles,  
pois a guerra produzia, 
Levava esperança e amor  
e os viam todos os dias... 
 
 
Com fé na grandeza de Deus, 
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E com muito amor no coração,  
doentes e deficientes visitou a muitos,  
e os livrou da sua prisão... 
 
Como conseguiu tal feito,  
se puseram a perguntar, 
Ao que ele respondia,  
VOCÊ é capaz de amar!! 
 
Sentindo-se valorizadas,  
as pessoas puseram fé, 
E com muito jeitinho,  
se colocaram de pé... 
 
Começaram a visitar também  
e a levar a Palavra, 
Não demorou muito,  
para a notícia estar espalhada... 
 
Da França, foi para toda Europa,  
e num instantinho, 
Estourou que nem pipoca... 
 
Chegou no Brasil em 72  
e foi morar em São Leopoldo, 
Lourdes sabendo disto,  
quis sair do seu repouso... 
 
Janete Veiga mandou notícias  
e Lourdes logo chamou 
Venha aqui Geraldo, Zé Carlos e Irene,  
que a Boa Nova chegou... 
 
Do  bairro do Carrão em 77,  
o movimento estufou  
e logo em seguida, 
São Paulo toda acordou... 
 
A notícia foi tão boa,  
que muita gente se assustou, 
Pois em todo lugar que iam,  
a Fraternidade já chegou... 
 
Pessoas foram formadas  
e pelas lideranças conscientizadas, 
Saindo dos seus cantinhos,  
para ir quebrar as escadas... 
 
Nós enchemos a Paulista,  
e mostramos a nossa “ cara”  
De mansinho, de mansinho,  
este povo já não para... 
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Nos anos 45, quando François visitou,  
Ele nem imaginava,  
que a Frater chegaria aonde ela chegou... 
 
São muitos os nomes  
que eu teria que lembrar, 
Mas têm alguns deles,  
que não dá pra não falar... 
 
François, Chico Pirata, Celso Zoppi, Lourdes Guarda, Frei Nelson, Serginho Lisboa, Ir. 
Ângela, Salete, Ir. Fillis, Mariazinha, Arnoldo... Messias Barbosa, Jusa, Rosane, Pe. Geraldo, 
Tânia, Evilásio... Socorro!  Fernando Bueno, Ana Maria, Rose Longo, Trevisoli... Zé Maria, 
Carol, Lourdinha, Nice,  Lourdes Ribeiro, Antônio Carrasco, Zé Roberto Amorim, Michele 
Vieira, Dodô, Carlos Alberto e Alzirinha...Ufa!  São tantas as pessoas e o mais significante, 
nenhuma caminhou sozinha...  
 
Comemorar 70 Anos  
de um trabalho incomum, 
Gente, eu vou dizer,  
não é para qualquer um...  
 
Somente um Deus de bondade, 
Chamaria como soldados,  
pessoas com deficiência, 
Para lutar ao seu lado... 
 
Fraternidade é missão  
e não podemos esquecer disso, 
evangelização, responsabilidade e ação 
é o nosso compromisso!! 
   
VIVA A FRATERNIDADE!!”  
 
(Amélia Galan) 

 
 
Após esta leitura Léia Costa fala nomes de pessoas que já não mais estão em nosso meio 

(falecidos/as): Henri François, Maria de Lourdes Guarda, Serginho Lisboa, Ana Maria 

Martins Tezo, Josefa Vieira de Araújo (Josiê), Evilásio... E tantos outros/as fraternistas. E a 

cada nome citado, todos os/as participantes diziam: PRESENTE! Tânia encerra este 

momento cantando a música: “  No Momento Que Encontrei a FCD.”  

 

Após, novamente foram feito os agradecimentos ao casal Valter Ceccheti e Cleusa Oliveira, 

ao Grupo Batuira, ao amigo Douglas Mansur, que trouxe para compor nosso altar, fotos 

lindas da caminhada. Agradecimento à direção e funcionário presente do Colégio São Luis, 

ao Pr. Geraldo, Pastora Elena, Décio e o Grupo Batuíra, Tuca Munhos, Toninho Véspoli e a 

todas as pessoas que compareceram.  

 

O Grupo Batuíra cantou para nós e foi um momento emocionante e muito bonito. 

 
Em seguida cortamos o bolo feito em comemoração aos 70 Anos da FCD –  Fraternidade 

Cristã de Pessoas com Deficiência. E após esta homenagem, tivemos novamente momento 

livre até às 17 horas, onde encerramos o Encontro. 


