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Dia de SÃO BRÁS em 03/Fev
O Dia de São Brás é celebrado em 3 de fevereiro em homenagem ao padroeiro
dos animais, dos veterinários, dos pedreiros, dos operários de construção, dos
escultores e das dores de garganta.
Brás nasceu na Armênia, foi médico, sacerdote e muito benevolente com os
pobres e cristãos perseguidos. Foi nomeado bispo de Sebaste no século III.
Perseguido pelos romanos, Brás abandonou o bispado e se protegeu na
caverna de uma montanha isolada e mesmo assim, depois de descoberto e
capturado, morreu em testemunho de sua fé sob as ordens do imperador
Licínio, em 316.
São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis. Durante o seu cativeiro, na
escuridão do calabouço, obteve de presente de algum de seus amigos um par
de velas, com as quais recebia luz e calor.
A tradição da "Bênção de São Brás", ou "Bênção das gargantas", que se faz
cruzando duas velas sobre as gargantas, se atribui a um milagre que o santo
fez em vida, quando curou uma criança que morria engasgada com uma
espinha de peixe na garganta.

Mensagem de Início Do Ano

Que as bênçãos do nosso Grande Arquiteto do Universo, nos ilumine e nos de
sabedoria, para que possamos no decorrer de 2017, através de nossas oficinas
operativas, promovermos ações em prol do bem comum.

Que consigamos efetivamente lapidarmos a pedra bruta, fazendo com que
cada um de nós seja melhor a cada dia.

Que as nossas lutas sejam de vitorias e possamos preservar a nossa família.
que possamos junto com as autoridades combater a corrupção.

Que haja mais alegrias nos lares brasileiros.

Que cada cidadão deste País, possa viver com dignidade.

Que ele se sinta orgulhoso em ser produtivo e cada um de nós possa ajudar a
restabelecer à vida harmonioso neste nosso querido Brasil.
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