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JORNAL DA COMUNIDADE
SENHOR DO BONFIM

Rua Oratório, 1458 - Pq. das Nações
Cep: 09280-000

 Santo André - SP  - Tel: 4472-8444
Produzido pela PACOM
Pastoral da Comunicação

 E-mail:
pacombonfim2@yahoo.com.br

Editorial Carta do Leitor

HORÁR IOSHORÁR IOSHORÁR IOSHORÁR IOSHORÁR IOS
SANTAS MISSAS:

Segundas-feiras: 15h e 19h30 Terças a Sextas: 7h e 19h30
Sábados: 7h e 15h30 Domingos: 7h - 9h - 11h e 18h30

CONFISSÃO: Quintas-feiras: das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h
BATIZADOS: 2º e 4º domingo do mês, às 8h.

Preparação: 2º e 4º sábado de cada mês, às 19h
* Inscrição na secretaria com  uma semana de antecedência

SECRETARIA PAROQUIAL:
De 2ª a 6ª das  8h às 12h e das 13h30 às 17h Sábados: das 8h às 12h

Tel: 4472-8444

NOTA DE FALECIMENTOS

FREI FRANCISCO - 16/09/09
Frade Franciscano religioso, fiel

no serviço a Deus e aos irmãos na
igreja Senhor do Bonfim, no Parque
das Nações, em Santo André (SP).

“O Jesus que me dissestes: Na
casa  do  meu pai  t em mui tas
moradas. Reservai-lhe o merecido
lugar, que a sua bondade e o seu
amor  soube  conquis tar :”  É
perdoando que se é perdoado e
é morrendo que se vive para a
Vida Eterna”.

(São Francisco de Assis)

Poderia ser mais atenciosa, amorosa, dedicada.
Ouvir mais você, prestar atenção na missa e na ação.
Falhar por vezes mais reconhecer e sentir o não, sim e o

perdão.
Trocar a velha mania por viver mais um dia de glórias,

alegrias.
Ou mesmo pequenas ou grandes atropelos, discórdias que o

dia a dia gera.
Por não saber reconhecer o perdão ou ter gratidão dos atos

e fatos retratos e desacatos.
Da bem querência ou ausência do amor fraternal... Divinal...

por Deus verdadeiramente implantado,
Com moderação ,  não  exagerar  em cobranças  be las

lembranças... suaves mudanças.
Desnecessárias, desordem mais sobre tudo renovar...
Ou melhor, o melhor melhorar... agir, acertar errar... reconhecer

e recomeçar.
Apenas deixar as coisas nunca atrapalhar o bem e só, o bem

predominar, abençoar as atitudes... SEMPRE PARA O BEM SE
RENOVAR.

Pois a cada estação sorrir, cantar, viver, e com mudanças,
caminhar...

 Muito obrigada a Pacom.
 

Maria Alice Contato da Silva.

Tudo que poderia.

COMUNICADO IMPORTANTE

Convidamos VOCÊ, morador e/ou comerciante do
Parque das Nações e de bairros vizinhos, a par-
ticipar da Reunião de Moradores a ser realizada
nos dias 31/08 e 14/09, às 19h30 na Rua Austrá-
lia, 05, Parque das Nações (Escola Estadual Inah
de Mello). Vamos discutir os principais problemas
desses bairros e reivindicar soluções junto ao re-
presentante do Governo Municipal que estará pre-
sente.

COMISSÃO DE MORADORES
DO PARQUE DAS NAÇÕES

Estimados leitores
assíduos de nosso jornal
paroquial. Celebrar os 800
anos do carisma francis-
cano é, sobretudo para nós
franciscanos consagrados
um estímulo na caminhada.
Nossa responsabilidade
com este carisma tão
precioso, precisa cada vez
mais, chegar aos rincões de
nosso território paroquial.
São Francisco deixou para nós o legado de construir com
Nosso Senhor Jesus Cristo, o autor de nossa vida, uma
sociedade aonde possa reinar o mútuo respeito a toda
humana criatura. Pois em tempos estes que estamos vivendo,
em que a falta de respeito ao ser humano e ao universo
criado, está degradando o mundo para as futuras gerações
precisa-se fazer algo. Vamos aproveitar estes momentos de
religiosidade franciscana para conscientizar a todos a respeito
do projeto “Paz e Bem”. Mês missionário e de Nossa
Senhora Aparecida, rosto do povo brasileiro. Que nossas
crianças sejam respeitadas sempre, em seu direito de ter
acesso ao colégio, a saúde é ao lazer.

Renovando nosso carisma franciscano, deixo o meu
abraço de Paz e Bem a todos! Deus nos Abençoe!

                                                    Fr.Raphael
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Momento de Maria Mundo Católico

Bento XVI renova aos
fiéis a exortação a colo-
carem a Palavra de Deus
no centro de suas vidas.
De fato, a intenção geral
de oração do papa para o
mês de setembro é a se-
guinte: “para que a Pa-
lavra de Deus seja mais
conhecida, acolhida e vi-
vida como fonte de liber-
dade e alegria”. Trata-se
de uma exigência particu-
larmente evidenciada pelo
Santo Padre, que justa-
mente a esse tema de-

dicou o último Sínodo dos Bispos, realizado em outubro
do ano passado.

Desde o início de seu pontificado, Bento XVI
renova constantemente a mensagem de que somente
a Palavra de Deus pode realmente mudar o coração
do homem. “Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo”
– observa o pontífice citando São Jerônimo.

O papa observa ainda que a Sagrada Escritura
não deve ser lida como “palavra do passado, mas
como Palavra de Deus que se dirige também a nós”.
E acrescenta: a Escritura deve ser lida “em comunhão
com a Igreja viva” para não cair numa interpretação
condicionada pelo tempo e pelos modismos:

“Aquilo que hoje é moderníssimo, amanhã estará
ultrapassado. Ao invés, a Palavra de Deus é Palavra
de vida eterna, traz consigo a eternidade, aquilo que
vale para sempre. Portanto, carregando em nós a
Palavra de Deus, carregamos em nós o eterno, a
vida eterna.” (Audiência geral, 7 de novembro de 2007)

Todos os cristãos são chamados a dar razão da
esperança têm em si, mas para que sejam testemunhas
críveis é necessário conhecer e, sobretudo, viver aquilo
que se anuncia – exorta o papa.

“Somente quem se coloca, em primeiro lugar, à
escuta da Palavra, pode depois tornar-se seu anunciador.
De fato, não se deve ensinar uma sabedoria sua, mas a
sabedoria de Deus, que muitas vezes parece loucura
aos olhos do mundo.” (Discurso pelos 40 anos da Dei
Verbum, 16 de setembro de 2005)

E mais, para que sejam anunciadores críveis,
Bento XVI convida os fiéis a praticarem a Lectio
divina, a leitura meditada e rezada da Palavra de
Deus:

“A Lectio divina consiste em permanecer
longamente diante de um texto bíblico, lendo-o e
relendo-o, quase como que “ruminando-o”, como
dizem os Padres e, espremendo, por assim dizer, todo
o “suco”, a fim de que alimente a meditação e a
contemplação e irrigue – como linfa – a vida
concreta.” (Angelus, 6 de novembro de 2005)

 Fonte: Católicanet (www.catolicanet.com.br)

SANTA MARIA DOS ANJOS

Foi na capela da hoje Basílica de Nossa Senhora
dos Anjos, na Itália que Francisco recebeu a célebre
indulgência do “Dia do Perdão”, celebrado
anualmente a 2 de agosto. A festa do Perdão é
ainda hoje uma da mais importantes da Ordem
Franciscana. Esta indulgência foi estendida à toda
Igreja Católica pelo Papa Pio XII.

No Brasil existem seis paróquias dedicadas a
esta invocação. Belos conventos e templos existem
em Penedo (Alagoas), Cabo Frio (RJ) e Ouro
Preto (MG). O título de Nossa Senhora dos Anjos

vem de uma bonita lenda do séc. XIII, e muitos na França conhecem a
capela, que fica em Clichy-sous-Bois.

Conta a lenda que três negociantes de Anjou, no ano de 1212,
atravessaram imprudentemente a floresta de Bondy, e foram atacados
por bandidos que lhes levaram tudo o que tinham, os amarraram em árvores
e os deixaram lá. Depois de terem passado uma noite e um dia nesta
situação, fazendo uma ardente súplica à Mãe de Deus para que os ajudasse,
foram milagrosamente salvos por um anjo. No lugar em que foram presos,
brotou uma fonte, que significa a proteção de Maria. Pouco depois, em
agradecimento, os comerciantes construíram naquele local um oratório
dedicado à Virgem, sob o título de Nossa Senhora dos Louvores, mas que
logo foi trocado para Nossa Senhora dos Anjos; e para lá foram com suas
famílias em peregrinação.

Em 1655 iniciou-se a construção de uma capela neste mesmo local,
que foi consagrada em 8 de setembro de 1663. A capela foi destruída
depois pela tormenta revolucionária, mas logo em seguida reconstruída e
reformada. A imagem de Nossa Senhora dos Anjos data do séc. XIII.
Ainda hoje, muitos peregrinos doentes bebem da água da fonte milagrosa.
De 8 a 17 de setembro, uma novena é feita em preparação à festa principal
de Nossa Senhora dos Anjos.

Oração a Nossa Senhora dos Anjos
“Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, Vós que desde o

princípio, recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça
de satanás, humildemente Vos rogamos que envieis as legiões celestes,
para que, às Vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-
os por toda a parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo.
Amém”.

02/08 - Padroeira da Ordem dos Frades Menores (Francis-canos).
Neste dia celebra-se o Dia do Perdão Nossa Senhora dos Anjos. Este
belo título mariano tem origem franciscana. A Ordem dos Frades Menores
mantém em uma planície próxima à cidade de Assis, na Itália, a majestosa
basílica de Santa Maria dos Anjos, que abriga em seu interior a capela da
Porciúncula, onde deu-se a morte de São Francisco. Considera-se ali o local
da fundação da Ordem Franciscana, que neste ano comemora 800 anos.

“Este lugar é sagrado, morada de Cristo e da Virgem Maria, sua bendita
Mãe. Aqui, quando éramos apenas um pequeno número, o bom Deus nos
multiplicou. Aqui ele iluminou a alma destes pequeninos com a luz de sua

sabedoria, abrasou a nossa alma com o fogo
de seu amor” (Espelho da Perfeição, cap. 83).

Foi nesta capela que Santa Clara fez seu
voto religioso diante de Deus na presença de
São Francisco. Foi na capela da Porciúncula
que Francisco recebeu a célebre indulgência
do “Dia do Perdão”, celebrado anualmente
no dia 2 de agosto. A festa do Perdão é ainda
hoje uma das mais importantes da Ordem
Franciscana. Esta indulgência foi estendida
à toda Igreja Católica pelo Papa Pio XII.

BENTO XVI REAFIRMA QUE A
PALAVRA DE DEUS DEVE SER O

CENTRO DA VIDA
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Santo do Mês
SÃO JUDAS TADEU - Apóstolo

28 de outubro

Judas, apóstolo que celebramos hoje, para não
ser confundido com Judas Iscariotes, “apóstolo da
perdição”, o traidor de Jesus, foi chamado nos
evangelhos de Judas Tadeu. O nome Judas vem de
Judá e significa: festejado. Tadeu, quer dizer: peito
aberto, destemido, melhor ainda, magnânimo.

Era natural de Caná da Galiléia, na Palestina. E
filho de Alfeu também chamado Cléofas e de Maria
Cléofas, ambos parentes de Jesus. O pai, Alfeu, era
irmão de São José; a mãe, Maria Cléofas, prima irmã
de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo irmão
de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor,
também discípulo de Jesus. Os escritos cristãos
dessa época revelam mesmo esse parentesco, uma
vez que Judas Tadeu seria um dos noivos do
episódio que relata as bodas de Caná e, por isso,
Jesus, Maria e os apóstolos estariam lá.

Na Bíblia ele é citado pouco, mas de maneira
importante. No evangelho de Mateus, 10,4 vemos que Judas Tadeu foi
escolhido por Jesus. Enquanto nas escrituras de João, ele é narrado
mais claramente (Jo 14,22). Na ceia, Judas Tadeu perguntou a Jesus:
“Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo?”
Jesus lhe respondeu que a verdadeira manifestação de Deus está
reservada para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. (Jo 14,23).
Também faz parte do Novo Testamento a pequena Carta de São Judas,
a qual traz os fundamentos para perseverar no amor de Jesus e adverte
contra os falsos mestres.

Após ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou
sua pregação na Galiléia. Realizou inúmeros milagres em sua caminhada
pelo evangelho. Depois foi para a Samaria e próximo do ano 50, tomou
parte no primeiro Concílio, em Jerusalém. Em seguida, continuou a
evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou
Simão, e passaram a viajar juntos.

Conta a tradição que percorreram juntos as doze províncias do
império persa, nas quais converteram muitos pagãos. Ainda segundo
essa fonte os dois apóstolos foram torturados e mortos no mesmo dia,
por pagãos perseguidores. Por isso a Igreja manteve a mesma data
para as duas homenagens. Ao certo o que sabemos é que o apóstolo
Judas Tadeu se tornou um mártir da fé, isto é morreu por amor a Jesus
Cristo. A sua pregação e o seu testemunho eram tão intensos que
pagãos se convertiam. Os sacerdotes pagãos furiosos mandaram
assassinar o apóstolo, a golpes de bastões, lanças e machados. Tudo
teria acontecido no dia 28 de outubro de 70.

Os restos mortais, guardados primeiro no Oriente Médio e depois
na França, agora são venerados em Roma, na Basílica de São Pedro.
Considerado pelos cristãos o Santo intercessor das causas impossíveis,
foi a partir da devoção de Santa Gertrudes que essa fama ganhou força
no mundo católico. Ela em sua biografia relatou que Jesus lhe
aconselhou invocar São Judas Tadeu até nos “casos mais
desesperados”. Depois disso aumentou o número de devotos do seu
poder de resolver as causas que parecem sem solução. Diz a tradição
que não há um devoto que tenha pedido sua ajuda e não tenha sido
atendido.

O significado dos Gestos?
Em alguns momentos da missa ficamos de joelhos, são eles:

Liturgia Eucarística
 Narrativa da Ceia;
 Consagração do pão e do vinho;

Estar de Joelhos significa:
De inicio o cristão ajoelhava-se somente nas orações

particulares. Depois toda a comunidade passou a ajoelhar-se
em tempo de penitência. Agora essa posição é comum diante
do Santíssimo Sacramento e durante a consagração do pão e
do vinho. Ajoelhar-se perante alguém era sinal de homenagem
a um soberano. Hoje significa adoração a Deus. São Paulo
diz: “Ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, na terra
e debaixo da terra”. Rezar de joelhos é mais comum nas
orações individuais. “Pedro, tendo mandado sair todos, pôs-se
de joelhos para orar” (cf. At 9, 40).

E Quando fazemos a Genuflexão, o que nosso
corpo diz?

É um gesto de adoração a Jesus na Eucaristia. Fazemos
quando entramos na igreja e dela saímos, se ali existe o
sacrário. Também fazemos a genuflexão diante do crucifixo
na Sexta-Feira Santa, em sinal de adoração (Não é adoração
à cruz, mas a Jesus que nela foi pregado).
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Nossa Gente
SEMINÁRIO

SENHOR DO BONFIM.
Quando nossos primeiros freis chegaram ao Brasil, oriundos

de Padova-Itália, em fevereiro de 1949 (Vitório Valentini, Marino
Temporini e Luciano Biasio), vieram com o intuito missionário-
pastoral e de implantação da presença da Ordem Franciscana
Conventual em terras do Sul do Brasil.

Para alcançar estes objetivos os freis logo se preocuparam
na organização e ampliação dos espaços físicos da paróquia e
na construção de estruturas que abrigasse um futuro seminário,
o qual acolheria meninos motivados a conhecer e abraçar a vida
religiosa franciscana.

O seminário Senhor do Bonfim foi fundado em 1953, sito à
Rua Oratório 1458, Pq. das Nações, em Santo André-SP, como
Seminário Menor, transferido para a Cidade dos Meninos em
1966 e, novamente, transferido para o Convento Senhor do
Bonfim, em 1977, como Seminário Maior de Filosofia e Teologia,
tornando-se exclusivamente, a partir de 2003, Seminário Maior
de Teologia.

Este Seminário acolhe os jovens frades que concluíram o
tempo de noviciado e fizeram sua primeira profissão religiosa; e
tem como objetivo:

- consolidar, amadurecer e aperfeiçoar a opção fundamental
de seguir a N.S. Jesus Cristo, como único necessário da nossa
vida, segundo o exemplo de São Francisco de Assis em
comunidade fraterna no serviço a toda humana criatura e, em
particular, aos pobres;

- capacitar intelectualmente o religioso, segundo seus próprios
dotes pessoais, para que este possa melhor servir aos irmãos e
à causa do Reino;

- aprofundar o próprio do Franciscanismo e sua cosmovisão
através do estudo da espiritualidade e dos grandes vultos de
nossa Ordem;

- ser ocasião de acurado discernimento para endereçar-se
cada vez mais conscientemente à consagração total de si com a
Profissão perpétua dos votos;

- proporcionar a devida formação àqueles que se endereçam
às Ordens Sagradas.

Atualmente vive no Seminário Senhor do Bonfim quinze jovens
frades, dos quais, 13 cursam a Teologia, um Pedagogia e outro
Educação Artística. Os estudos acadêmicos são realizados em
faculdade em São Paulo e no ABC; a formação franciscana a
recebem no próprio seminário. Ao longo da semana os professos
realizam atividades na própria casa e, aos finais de semana,
participam de atividades pastorais nas comunidades paroquiais
confiadas à nossa Província.

Acompanha a caminhada destes jovens, como formador, frei
Beto.

 In memorian
( Fr.Franciscantônio Ricci – OFMConv )

* 07.09.1927  + 15.09.2009

Não podia deixar de falar do Fr.Francisco, nosso
irmão na comunidade religiosa assim tratado por nós
como Frei Chico.  A vida sempre será um grande
mistério a ser revelado a cada instante. Assim posso
dizer que foi a vida de frei Francisco para mim. Uma
pessoa que atuava na simplicidade do cotidiano, ou seja,
realizava funções extremamente simples; mas algo nos
chamava sempre a atenção em relação sua vida: a
pontualidade com que realizava tudo isto. Ele já tinha
determinado os horários e os momentos pelos quais
realizava suas tarefas;  tanto que bastou Ele não
aparecer na missa da manhã e depois na oração para
nos darmos conta de que algo estava errado. Não
comentava  os  fa tos  à  não  ser  que  a lguém lhe
perguntasse; determinado – sabia o que queria; o mesmo
colocava regras na convivência com os outros; por tudo
isto era fácil conhecer o Fr.Francisco quando estava
nervoso ou muito feliz. No seu jeito de ser transmitia
autenticidade também em tudo que fazia. Difícil falar
de alguém com o qual convivemos tanto tempo; ninguém
melhor que o Fr.Francisco para conhecer cada parte
deste imenso prédio de nosso convento e igreja; afinal
Ele foi o primeiro dos brasileiros a entrar para Ordem
aqui no Brasil junto aos missionários vindos da Itália. A
mim Fr.Francisco deixa a lembrança do cuidado com
que tinha no tratar bem os noivos – sempre grande
conselheiro no momento de fazer as entrevistas.
Também na ajuda nas celebrações de casamento.
Puxava as orações para nós na capela do convento.
Obrigado Fr.Francisco! Sua lembrança permanecerá em
cada canto deste imenso prédio, pois como dizia um de
nossos  f rades :  como pensar  o  Bonf im sem o
Fr.Francisco!!! Que seu sorriso seja para nós nestes
800 anos do carisma franciscano um impulso para irmos
mais longe levar a Boa Nova a todos os povos. Não se
esqueça de nós junto a São Francisco e toda família
franciscana que já se encontra na gloria dos céus do
qual o Sr. começa a fazer parte desde o dia 14 de
Setembro ( Dia de Nossa Senhora das Dores – rezava
Ele seu terço todos os dias exatamente as 17h00 )

Fr.Raphael –pároco

Palavra da Pároco
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Aconteceu

Do dia 01 ao dia 09 de setembro foi realizada a novena do
Senhor do Bonfim nas ruas de nossa comunidade, com

Celebrações nas casas de nossas famílias. Foram refletidos
um tema a cada dia: O Senhor do Bonfim e a Partilha, o
Perdão, a Honestidade, a Humildade, a Solidariedade, a

Fraternidade, a Esperança, o Trabalho e o Meio Ambiente.

NO DIA 30 DE AGOSTO REALIZAMOS NA SALA JOÃO
PAULO, MAIS UMA FORMAÇÃO PAROQUIAL. NESTE

ENCONTRO, TIVEMOS A PRESENÇA DE PAULO HENRIQUE
AQUINO, TEÓLOGO E PEDAGOGO, E DE SUA ESPOSA

MARIA DO ROSÁRIO AQUINO, PSICÓLOGA, QUE
PARTICIPAM DE NOSSA COMUNIDADE. AMBOS

ABORDARAM A VISÃO TEOLÓGICA E PSICOLÓGICA DA
PASSAGEM BÍBLICA SOBRE OS DISCÍPULOS DE EMAÚS.

COM CERTEZA TAL MOMENTO ENRIQUECEU NOSSO
CONHECIMENTO E NOS FORTALECEU NA FÉ!

DEIXAMOS O CONVITE PARA O PRÓXIMO ENCONTRO, QUE
ACONTECERÁ DIA 08 DE NOVEMBRO ÀS 14h. ATÉ LÁ!

CARREATA - Aconteceu em
29/08 a carreata de abertura
das comemorações da festa
do Padroeiro. Com saída do
estacionamento do Sam’s
club seguindo até a Igreja

onde foi celebrada a missa de
abertura da festa com a
entrada da Imagem do

Senhor do Bonfim.

TRÍDUO - Aconteceu entre os dias 10 e 12/09 a tríduo ao
Senhor do Bonfim “ O Senhor da Paz e da Justiça”
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No dia 12/09 após a missa da 15:30, realizamos a Vigília com
adoração ao Santíssimo em preparação da Missa Solene do

Senhor do Bonfim, nosso padroeiro.

CRISTOTECA - No dia 12/09 aconteceu o primeiro evento das
Festividades do Senhor do Bonfim - A Cristoteca - foram

momentos de oração, descontração e muita alegria! O grupo
HUVA agradece a participação! Feijoada - No dia 13/09 aconteceu o almoço festivo de

nossa comunidade com uma grande Feijoada.

MISSA SOLENE E PROCISSÃO - Neste dia 13/09,
comemoramos a solenidade de nosso Padroeiro com uma

Procissão que tradicionalmente percorreu diversas ruas do
Parque das Nações, e com uma Missa solene em

homenagem ao Senhor do Bonfim.
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Mundo da Bíblia

Como a Bíblia foi escrita?
A Bíblia não foi escrita de um

dia para o outro. No inicio
dos tempos não existia a
escrita, as pessoas contavam
as coisas de pai para filho, de
boca em boca, chamamos
essa prática de tradição oral.
Essa tradição servia para preservar a
memória do povo, pois um povo sem memória é um povo sem
história, sem guia para continuar sua caminhada.

Com o domínio da escrita, o povo de Israel, pode colocar
toda aquela tradição transmitida oralmente em livros. Não
podemos esquecer que a maior parte desses textos da Bíblia,
em especial no Antigo Testamento, foram escritos muito tempo
depois dos acontecimentos, 100, 500 ou mais anos depois. Ex:
Somente depois de VIII séculos da morte de Abraão, os primeiros
textos de sua história foram escritos.

A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, ela é na verdade
uma obra coletiva. Desconhecemos a maioria de seus autores,
pois eles não assinaram seus textos e quem o fez, colocou o
nome de seu mestre em sinal de devoção.

A Bíblia foi formada lentamente e podemos entender que
seu período de escrita foi de 1000 anos antes de Cristo à 100
anos após Cristo o que soma 11 séculos.Podemos notar na leitura
de nossas Bíblias que muitas vezes seu texto difere de outras,
isso acontece por que a Bíblia originalmente não foi escrita em
português e sim em Hebraico, Aramaico e Grego. Nossas Bíblias
são traduções dessas línguas.

Oração

FRANCISCO DE ASSIS
 
Excelso é Onipotente Senhor, que sejas

louvado, glorificado, honrado e agraciado com
todas as bênçãos!

Louvado sejas, Senhor, com todas as tuas
criaturas, especialmente nosso irmão, o Sol, que
nos traz o dia e a luz, formoso, radiante, cheio
de esplendor, símbolo da tua divina claridade!

Louvado sejas, Senhor, por nosso irmão, o
vento, e pelo ar e as nuvens, pelas calmarias e
as tempestades, por tudo o que sustenta as tuas
criaturas!

Louvado sejas, Senhor, pela nossa irmã, a
água, tão útil e humilde, preciosa e limpa!

Louvado sejas, Senhor, pelo nosso irmão, o
fogo, com o qual iluminas a obscuridade, e que
é alegre e agradável, poderoso e forte!

Louvado sejas, Senhor, pela nossa mãe, a
terra, que nos sustenta e nos guarda, e nos dá
frutos e flores de muitas cores, e erva...
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Espaço Franciscano

PLANTÃO VOCACIONAL
 ORDEM FRANCISCANA SECULAR

Uma vocação Franciscana para Clérigos, Leigos e
Leigas Seculares

Clérigos: Diáconos, padres, cônegos...
 Leigos e Leigas: Jovens, homens e mulheres,

casados ou solteiros, ricos ou pobres, doutos ou
iletrados.

CONHEÇA A 3ª ORDEM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
3º domingo de cada mês - 15h30

Encontro dos irmãos da Fraternidade Franciscana
Todos os domingos às 18h30 - Santa Missa.

Paz e Bem!!
www.benepaulo.com.br/ofsbonfim

No mês de setembro em que
celebramos a festa do nosso
padroeiro Senhor do Bonfim, é
pertinente que falássemos um
pouco,sobre os estigmas de São
Francisco,até pelo fato dele ter

essa relação muito pessoal com o crucificado.
“Um dia, no princípio de sua conversão, ele rezava

na solidão e, arrebatado por seu fervor, estava
totalmente absorto em Deus e lhe apareceu o Cristo
Crucificado. Com esta visão, sua alma se comoveu
e a lembrança da Paixão de Cristo penetrou nele tão
profundamente que, a partir deste momento, era-lhe
quase impossível reprimir o pranto e suspiros quando
começava a pensar no Crucificado”.

E rezava:  “Ó Senhor, meu Jesus Cristo, duas graças eu te
peço que me faças, antes de eu morrer: a primeira é que, em
vida, eu sinta na alma e no corpo, tanto quanto possível, aquelas
dores que tu, doce Jesus, suportaste na hora da tua dolorosa
Paixão.

A segunda, é que eu sinta, no meu coração, tanto quanto for
possível aquele excessivo amor, do qual tu, filho de Deus, estavas
inflamado, para voluntariamente suportar uma tal Paixão por
nós pecadores”.

Da Legenda Menor de São Boaventura, Capítulo 6
“Francisco era um fiel servidor de Cristo. Dois anos antes

de sua morte, havendo iniciado um retiro de Quaresma em honra
de São Miguel num monte muito alto chamado Alverne, sentiu
com maior abundância do que nunca a suavidade da
contemplação celeste. Transportado até Deus num fogo de amor
seráfico, e transformado por uma profunda compaixão n’Aquele
que, em seus extremos de amor, quis ser crucificado, orava certa
manhã numa das partes do monte.

Aproximava-se a festa da Exaltação da Santa Cruz, quando
ele viu descer do alto do céu, um Serafim de seis asas
flamejantes, o qual, num rápido vôo, chegou perto do lugar onde
estava o homem de Deus. O personagem apareceu-lhe não
apenas munido de asas, mas também crucificado, mãos e pés
estendidos e atados a uma cruz. Duas asas elevaram-se por
cima de sua cabeça, duas outras estavam abertas para o vôo, e
as duas últimas cobriam-lhe o corpo.

Tal aparição deixou Francisco mergulhado num profundo
êxtase, enquanto em sua alma se mesclavam a tristeza e a alegria:
uma alegria transbordante ao contemplar a Cristo que se lhe
manifestava de uma maneira tão milagrosa e familiar, mas ao
mesmo tempo uma dor imensa, pois a visão da cruz transpassava
sua alma como uma espada de dor e de compaixão.

Aquele que assim externamente aparecia o iluminava também
internamente. Francisco compreendeu então que os sofrimentos
da paixão de modo algum podem atingir um Serafim que é um
espírito imortal. Mas essa visão lhe fora concedida para lhe
ensinar que não era o martírio do corpo, mas o amor a incendiar
sua alma que deveria transformá-lo, tornando-o semelhante a
Jesus crucificado.

Após uma conversação familiar, que nunca foi revelada aos
outros, desapareceu aquela visão, deixando-lhe o coração
inflamado de um ardor seráfico e imprimindo-lhe na carne a
semelhança externa com o Crucificado, como a marca de um
sinete deixado na cera que o calor do fogo faz derreter.

Logo começaram a aparecer em suas mãos e pés as marcas
dos cravos. Via-se a cabeça desses cravos na palma da mão e

Irmã Vitorina, começou sua caminhada  franciscana no ano
do falecimento de sua filha,em 1982, levada por uma amiga
começa a freqüentar as reuniões, da ordem franciscana
secular passa por formação,e 1992,faz sua profissão. Na
igreja foi coordenadora de grupo de rua, catequista,
atualmente esta  como ministra da eucaristia.
Outras duas irmãs da fraternidade são a Hady Rodrigues
e a irmã Elvira Clementino, a muito envolvidas com a
comunidade, a irmã Hady fez sua profissão na O.F. S em
1970, foi ministra da
eucaristia, hoje nos ajuda
na preparação das missas
dominicais, a irmã Elvira
também sempre contri-
buindo para o cresci-
mento da comunidade, fez
sua profissão na ordem em
2004 e segue firme nessa
caminhada. Se você quer
conhecer um pouco dessa
alegria franciscana de
viver, venha nos conhecer
estamos aqui te esperan-
do todo terceiro domingo
de cada mes a partir das
15h30.

ESTIGMAS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
no dorso dos pés; a ponta saía do outro lado. O lado
direito estava marcado com uma chaga vermelha,
feita por lança; da ferida corria abundante sangue.
Frequentemente, molhando as roupas internas e a
túnica. Fui informado disso por pessoas que viram
os estigmas com os próprios olhos.

“Os irmãos encarregados de lavar suas roupas
constataram com toda segurança que o servo de
Deus trazia, em seu lado bem como nas mãos e
pés, a marca real de sua semelhança com o
Crucificado”.

Tomás de Celano - Vida II, 211.
“Francisco já tinha morrido para o mundo, mas

Cristo estava vivo nele. As delícias do mundo eram
uma cruz para ele, porque levava a cruz enraizada

em seu coração. Por isso fulgiam exteriormente em sua carne
os estigmas, cuja raiz tinha penetrado profundamente em seu
coração”.
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Bonfim Ecológico
Francisco de

Assis, irmão de
todo irmão.

Nesses tempos, come-çamos
a sentir os desastres ecológicos,
provocados por nós mesmos e
pela nossa imprudência e
ganância em nosso dia-a-dia,
vivemos em uma sociedade que
nos ensinou a olhar as coisas como simples objetos, à disposição
do nosso projeto utilitarista, sem a procupação com o que
ocorrerá no amanhã, mas Francisco de Assis, homem da Idade
Média, visionário e patrono da Ecologia, sempre alertou sobre a
importância da convivência harmoniosa entre as espécies irmãs.

Concebeu seu projeto de igreja alicerçada na fraternidade
com a natureza e seus representantes, fez uma opção radical,
que significava o próprio coração do sistema medieval,
abdicando dos luxos e prazeres de seu tempo, cujos padrões
para hoje seriam de semi-miséria, e partiu sem nada para o
mundo em busca de renovação pessoal e da Igreja.

Chamava a todos os seres de irmãos e irmãs, era amigo da
natureza e parte dela, pois via a Deus em toda essa mesma
fauna e flora. O amor e respeito de Francisco pela natureza
não era abstrato, convencional ou impessoal. Tratava cada ser
com delicada cortesia, sempre respeitando a sua própria
individualidade e a partir da sua fé, celebrava a grande presença
de Deus na criação.

Tais atitudes diante da natureza não poderiam passar
despercebidas aos olhos dos ecologistas e dos que se
preocupavam com o meio ambiente. Em 1966 o historiador
Lynn White, em uma reunião da “Associação americana para
o progresso da ciência”, propunha que São Francisco fosse o
patrono dos ecologistas. Pouco tempo depois, em 1979, João
Paulo II declarava São Francisco de Assis como justo patrono
dos ecologistas. E é neste mês que propomos inspirados em
Francisco repensar nossa atitude com a planeta, repensar até
mesmo nossas atitudes com o nosso próximo. Que São
Francisco nos inspire em sua preocupação e delicadeza para
que possamos construir um mundo melhor para nós e para
aqueles quem virão.

Basílica de Aparecida
Em 12 de Outubro de

1940, Dom Jose Gaspar da
Fonseca, Bispo do Rio de
Janeiro, em visita ao
santuário, teve uma visão
de uma imensa basílica, a
Cidade de Aparecida, e
imediatamente iniciou o
processo de consultorias e
análises técnicas visando
sua construção, mas seu falecimento prematuro deixou essa
missão para Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta.

No inicio de 1946, escolheram um local no Morro das Pitas,
próximo ao Porto de Itaguaçu, onde era a casa de Felipe Pedroso,
em que a imagem permaneceu durante cerca de 10 anos.

O projeto foi feito pelo engenheiro Benedito Calixto de Jesus,
e aprovado pela Comissão Pontifícia da Santa Sé, e a construção
teve o apoio efetivo do Governo do Estado de SP, e o apoio do
Presidente da Republica, Dr. Juscelino Kubitscheck.

A Basílica tem dimensões monumentais, e é menor apenas
que a Basílica de São Pedro, no Vaticano: 173 metros de
comprimento, 168 metros de largura, área coberta de 18.000
metros quadrados, cúpula com 80 metros de altura e capacidade
para 45.000 pessoas. No ano de 1958 o Papa Pio XII criou a
Arquidiocese Metropolitana de Aparecida, e em 1967, ao se
comemorarem 250 anos do encontro da imagem nas águas do
rio, a Basílica Nova foi inaugurada (mesmo inacabada) por um
representante do Papa Paulo VI, que enviou uma Rosa de Ouro
para ser depositada junto ao trono da Padroeira do Brasil. Em
Julho de 1980, numa cerimônia solene presidida pelo Papa João
Paulo II, a Basílica foi oficialmente consagrada à Nossa Senhora
da Conceição Aparecida.

Tradicionalmente, as datas de comemoração de Nossa
Senhora são durante todo o mês de Maio, a 8 de Setembro
(Natividade), ou a 8 de Dezembro (Imaculada Conceição da

Virgem Maria). Em
1954, no Primeiro Con-
gresso Nacional de
Nossa Senhora Apar-
ecida, a CNBB pediu à
Santa Sé que fixasse a
data oficial em 12 de
Outubro, no que foi
atendida, e desde então
nesta data acorrem
centenas de milhares de
peregrinos ao Santuário.
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ReceitaEspaço Saúde

Espaço Criança

Escondidinho de Mandiocca 
Ingredientes
1 kl de mandioca
1/2 kl de carne seca desalgada
sal e pimenta a gosto
cebola
alho espremido
1 xícara de coento e cebolinha
1/2 copo de requeijão cremoso
300g de mussarela.
Modo de Preparo
Um dia antes do preparo desalgue a carne seca.Cozinhe a
mandioca até o ponto de desmanchar, esprema com purê e
reserve. Com a carne desalgada ,desfie e tempere com os
ingredientes menos a mussarela,tome cuidado com o sal,misture
bem para o requeijão se agregar bem com a carne.coloque uma
parte do purê de mandioca no fundo de um recipiente de vidro
que possa ir ao forno,por cima coloque a carne seca já temperada
e cubra com o resto de purê e por cima coloque a mussarela,leve
ao forno pre-aquecido para gratinar.sirva quente.

COLESTEROL
O colesterol é um tipo de gordura que o corpo necessita

para o crescimento e regeneração das células. Ele é responsável
pela produção de hormônios sexuais, cortisona e vitamina D.
Além disso, o colesterol é convertido em ácido biliares para
ajudar na digestão. O colesterol circula por todo o corpo e não
é solúvel no sangue. Ele utiliza uma proteína - a lipoproteína –
para ser transportado através da corrente sanguínea.

A maior parte do colesterol presente no corpo é sintetizado
pelo organismo, sendo apenas uma pequena parte adquirida
através da dieta. Portando, ao contrario do que se pensava, o
nível de colesterol no sangue não se eleva quando se aumenta
a quantidade de colesterol na dieta. O colesterol é encontrado
com mais freqüência nos tecidos que têm capacidade de
sintetizar, como: Fígado, Medula, Espinhal, Cérebro e Artérias.

O colesterol alto é uma condição de saúde muito perigosa,
pois está associado a um maior risco de doenças do coração.
Como não apresenta sintomas, uma pessoa pode estar com
um nível de colesterol alto e não saber. Vale lembrar que não é
o colesterol que nos faz mal, mas o seu excesso. Quando o
nível de colesterol no sangue ultrapassa as necessidades
orgânicas, o excesso tende a acumular-se nas paredes das
artérias, formando placas de gordura. Essas placas podem,
pouco a pouco, entupir a artérias, levando a complicações
cardiovasculares.

São varias as causas de ter um alto colesterol: Má
alimentação, fatores hereditários (quando se tem um familiar o
risco é maior), Excesso de peso e sedentarismo, Algumas
doenças especificas (no fígado e tireóide)

Existem 2 tipos de colesterol, são eles:
HDL  – Este é consi-

derado “bom”. Quando exis-
tem altas concentrações dele
no sangue, há menor risco de
ataques cardíacos, ele ajuda
a remover a placas das pare-
des das artérias e carrega o
colesterol das células para o
fígado com isso é reutilizado
transformando-se em acido
biliares

LDL – Este já é o ruim. Pois a alta concentração dele no
sangue está associadas a um maior risco de doenças do
coração. O LDL se oxida e se deposita nas paredes das artérias
para iniciar a condição conhecida como arteriosclerose.

PORTANTO, FAÇA EXAMES PERIODICOS,
MANTENHA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL,
PRATIQUE EXERCICIOS FISÍCOS E FIQUE LONGE
DE BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARROS.
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TRICÔ, CROCHÊ,
TAPEÇARIA,
BORDADOS,

PINTURAS EM
TECIDOS E

ARTESANATO

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA
Uma Nova Evangelização

 25 anos das Oficinas de Oração e Vida

Para celebrar os 25 anos das Oficinas de Oração e Vida, o
fundador das oficinas Pe. Inácio Larrañaga está realizando
encontros de experiência de Deus em todo mundo. No Brasil,
ele realizada nos meses de setembro e outubro dois encontros.
O primeiro em Itaici – São Paulo, nos dias 28 de setembro à 1º
de outubro. O segundo na cidade do Rio de Janeiro, de 12 a 14
de outubro. Nas duas ocasiões os representantes da Diocese de
Santo André.

Teremos também a tarde de Perseverança no dia 17 de
outubro às 14 horas (sábado), no salão da Paróquia do Senhor
do Bonfim.

Venha participar desta tarde para manter-lo em estado de
conversão permanente.

Para mais informações ligue 4425-0165 falar com Edna.

VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net


