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INFORMATIVO DA ORDEM HOSPITALEIRA DE SÃO JOÃO DE DEUS EM APARECIDADOTABOADO-MS

Dedicamos esta edição do TABOADOH ao Ir.
Fernandes, que, de Itaipava, partiu para Deus em
27 de maio, com 101 anos e grandes testemunhos.

19 a 22 e julho, com o Irmão Provincial...
APARECIDA DO TABOADO-MS

Rua Duque de Caxias, 3001
Bº Jardim Pioneiros
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CEP 79570-000
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♦
Vol.ª Josefa: Cel. (067) 81031758
Ir. Augusto: Cel. (024) 981824067

Nos dias 19 a 22 de julho a Casa da Hospitalidade
teve a honra de receber o Superior Provincial, Ir.
Vitor Lameiras. Ele fica em Portugal, mas em Julho
fez a chamada Visita Canônica
Ca
às Comunidades
e Obras no Brasil.
Chegou ao fim da tarde, com o Ir. João Paulo
(secretário da Visita) e do Ir. Augusto, Delegado
para o Brasil. Foi acolhido pelos Voluntários SJD,
pelo Ir. Elvis e pelos noviços Florindo e João
Augusto, que viviam aqui cumprindo um estágio
de 2 meses. Depois foi recebido na comunidade
católica da cidade, inclusive o Bispo Diocesano
(D. Luiz Knupp) que, nesse domingo, veio celebrar a Missa. Nos dias seguintes se entrevistou
pessoalmente com cada um dos Irmãos, visitou
alguns projetos e famílias que eles estavam
assistindo, reuniu com o grupo dos Voluntários e,
particularmente com a Coordenadora Josefa. No
particularmente,
dia 21 ai fim da tarde, depois de lanche e
Vésperas já se despedia de todos para sair no
dia seguinte, cedo, rumo à Casa de São Paulo.
Deixou bons conselhos, e declarou que gostou
do que viu e que, por ele, de bom grado trocaria
seu cargo para realizar hospitalidade deste tipo
em alguma parte deste Brasil ou deste mundo,
que “não
ão em Ap.ª
Ap do Taboado, onde os
Voluntários já asseguram a missão”. (Foto nº 1).

Retiro de Voluntários com Pe. Lisboa

..

De 25 de junho a 1º de julho tivemos a graça de
receber o Pe. José Lisboa, um Irmão Hospitaleiro
que vive em Itaipava, Petrópoli-RJ.
Petrópoli
Veio matar
saudades, mas acabou trabalhando: orientou o
Retiro anual dos Voluntários SJD, celebrou
missas na paróquia e visitou enfermos. Na
partida ainda pode celebrar Missa na CH para os
2 noviços que acabavam de chegar, para estágio,
acompanhados do Ir. Elvis. (Foto nº 4).

Estágio de 2 noviços
Sobre este estágio a informação está espalhada
em todo este boletim. Em julho os acompanhou o
Ir. Elvis e em agosto o Ir. João Pereira. No final
vejam só, na caixa ao lado, o que eles deixaram
escrito no Livro de Honra
Honr da Casa!

Encontro de Cuidadores
Vem aí, em 31 de Outubro, na CH, o “IX Encontro
de Cuidadores de Idosos e Doentes,
D
em casa”.
Para assessores estamos
e
convidando uma
assistente social, uma
u enfermeira e um médico
cardiologista. Inscrições abertas.

NOVIÇOS EM
E ESTÁGIO TESTEMUNHAM
Deixaram, por 2 meses,
meses a Casa do Noviciado, em São
Paulo, e vieram “hospitalidar” em
Apª Taboado. No final escreveram.
escr

A experiência mais valiosa...
Agradeço a Deus por todas as
pessoas maravilhosas e simpásimpá
ticas. Que Deus nos abençoe com
amor à hospitalidade.
hospitalidade Foram poucos
dias que vivi na “terra dos 60 dias
apaixonado”, mas acredito que esta experiência seja a
mais valiosa na minha história de vida. “Eis a flor que
faltava na Igreja”.
Vamos todos unidos a continuar a florescer a obra de
Deus da nossa Igreja e nossa Comunidade, com os
valoress da hospitalidade, pelo belo exemplo que o nosso
santo São João de Deus nos deixou, porque o espírito
da hospitalidade está encarnado em nós.
E para quem continuar a obra de Deus, precisamos ter a
honestidade em si, com Deus e com todas as pessoas
na sua frente, para que as pessoas sintam a confiança
do nosso trabalho.
Florindo da Conceição Quefi, noviço do 2º ano,
timorense

Recriar a hospitalidade no sec. XXI
Já me tinham falado muito desta
Casa, mas conhecê-la e conhecer
a missão que aqui se faz foi muito
melhor. Superou todas as expectativas. Conheci uma realidade
bem diferente, ouvi histórias que
me impressionaram, pessoas que
me marcaram.
Nesta Casa vive-se
vive
a hospitalidade como de fato a
definimos: aceitar as pessoas com toda a sua história, a
sua realidade.. Ir ao encontro dessas pessoas e perceber
as suas necessidades e poder ajudar, dar atenção, ou
simplesmente as amar, dar um prato de comida a quem
está com fome.
Foi muito gratificante para mim,
mi como pessoa, mas
também na caminhada que faço, como noviço, na
n Ordem
Hospitaleira. Aprendi muito, vivi muito. Só tenho que
agradecer a Deus por tanto.
Que Deus abençoe a todos os que aqui doam o seu
tempo, o seu trabalho, os que aqui acodem nas suas
necessidades. Que, ao estilo de São João de Deus,
possamos recriar a hospitalidade no século XXI, com
amor e compromisso uns com os outros.
Aqui conheci pessoas fantásticas que me ajudaram a viver
a missão, que me ensinaram a ser mais humano e mais
hospitaleiro. Como
omo diz o slogan desta Casa “ pela vida a vida
toda”, levo
vo esta experiência para toda a vida. Obrigado
por fazerem parte da minha vida, da minha história.
João Augusto dos Santos, noviço do 2º ano,
ano
português

CASA DA HOSPITALIDADE – RELATÓRIO DA VIDA TODA

(extrato)

DATA

PROGRAMA

PROJETO

ATIVIDADE

20150702
20150709
20150719
20150804
20150804
20150812
20150820
20150827
20150829

Oikos
Acompanhastes-me
Pertença
Defendestes-me
Rogastes
Acompanhastes-me
Voluntários SJD
Pertença
Bendita Esmola

Consumidores
Sobre Rodas
Fragrâncias OH
Procuração
Terço do Principezº
Bengala Humana
Benfeitores da CH
Fragrâncias OH
Arrastão

IComprado
Comprado Fiat Palio usado (R$11,5 mil) por troca c/ Kadett (5 mil)
Isabela, AVC > Acompanhada a T.Lagoas na ambulª. p/ fisioterapia
Ir. Provincial > Chegou p/ Visita Canônica à CH. Recebido c/ lanche
Maristela >Veio
Veio de Ipatinga p/ reencontrar pais perdidos há 30 anos
Clarinda, id > Visita em s/ casa, c/
c lanche e reza do Terço, c/ Eide.
Antônio, viz > Partiu p/ chácara Tamanduá, c/ ex-sogra
ex
e Adriano
Jaqueline > Veio manifestar
anifestar seu desejo de entrar no Voluntariado
Final do estágio de 2 noviços e saída p/ S.Paulo, c/ Ir.João Pereira
Feito 3º “Arrastão”,, em 2 ruas da cidade, pedindo doações p/ a CH

