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Editorial

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: Sábado que antecede o 2º e 4º domingo - 19h30
* 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

Momento de Maria

Quer idos  amigos  paro-
quianos e assíduos leitores
de nosso jornal  da comu-
nidade.  Queremos v iver
este  mês  com espec ia l
entusiasmo pelo grandioso
presente  que estaremos
revivendo ao celebrarmos o
Santo Natal. Nosso Deus se
comoveu da  sua  humana
criatura; muitas vezes rebelde, mas desejosa também
de viver a eterna alegria do encontro com o Senhor;
não se  de ixando envolver  pe lo  tempo;  vem num
determinado momento de nossa existência a fazer sua
morada no meio de nós através de uma criança. Não
podemos de  maneira  nenhuma esperar  outra  ou
qualquer manifestação que não seja celebrar esta
grandiosa dádiva no momento da Santa Missa.

Desejo que cada um de nós renove o compromisso
de estar trabalhando para zelar pela paz. Paz esta que
verdadeiramente acontece no encontro pessoal com a
palavra e com a eucaristia.

Um Santo Natal repleto de paz e um Ano Novo que
traga a cada um o direito de ser feliz junto aos seus.

Deus Abençoe a cada um!
                                                                 Fr.Raphael

Nós nos alegremos junto com os anjos no nascimento de
Jesus! Deus concretizou, na Anunciação, este milagre do
primeiro Natal através do “sim” de uma virgem chamada
Maria. Sim, o Natal nos lembra do presente do Pai Celestial
de Seu Filho para nós. Lembremos da doação de Nossa Bem-
aventurada Mãe a Deus e a cada um de nós. Ao entregar-se
integralmente à vontade de Deus, Maria ajudou no
cumprimento do Seu plano para a vinda de Seu Filho. E por
se fazer disponível para cada um de nós como mãe espiritual,
ela procurou cultivar nossa vida em Jesus.

Como nossa mãe espiritual, Maria nos ajuda a cultivar o
dom da fé em nós. De fato, quando você reflete sobre a vida
dela, descobre que Nossa Mãe devia ter uma quantidade
enorme de fé. A Bem-Aventurada Virgem devia ter mais fé
do que todas as pessoas e todos os anjos. Ela viu seu Filho na
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Olá amigos! Ficamos muito felizes com as cartas que
recebemos de nossos leitores! Neste mês vamos publicar o
recadinho que recebemos pelo site de duas de nossas
paroquianas. Participe também, dando suas opiniões e
sugestões para nosso jornal e nossa comunidade!

* * * *

Estou aqui para dizer que a missa em homenagem a
S.Francisco foi uma benção....

Vocês que prepararam essa missa estavam com certeza
muito inspirados. É muito bom quando a gente sai da missa
com o coração cheio de alegria. E esse dia foi hoje, acredito
que todos que participaram da missa hoje saíram de lá cheios
de paz e amor.

A todos nós Paz e Bem
Selma

* * * *

Quero agradecer a paróquia Senhor do Bonfim por todos
esses anos de convivência, pois é a igreja que freqüento
desde criança e tenho muitos amigos. O Frei Raphael é uma
benção para nossas vidas!

 Carmem

Cartas do
Leitor...

manjedoura em Belém e
acreditou que Ele era o
Criador do mundo; ela
fugiu com Ele para o exílio
imposto por Herodes e
acreditou que ele era o
Rei dos Reis; ela viu que
ele não falava e acreditou
que ele era a Palavra da
Eterna Sabedoria. Nossa Senhora deseja agora compartilhar
este precioso dom da fé conosco, seus amados filhos.

Que possamos neste natal e em todos os dias de 2010,
promover a vida em todos as suas dimensões. Que todos
tenhamos um santo natal, cheio de luz divina e um ano novo
repleto de bênçãos do céu.
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Mundo Católico

VOCÊ SABE QUAIS SÃO

AS VESTES LITÚRGICAS?

Túnica:  Para
l idar  com as
coisas  santas,

o padre usa de sinais sagrados, pondo
vestes que o distinguem das outras
pessoas. A túnica é uma dessas vestes.
É um manto geralmente branco, longo,
que cobre todo o corpo.  Lembra a
túnica de Jesus, “sem costura de alto a baixo”, sobre a
qual  os  soldados t iraram sorte,  para ver  a  quem
caberia.

Estola: É uma faixa vertical, separada da
túnica, a qual desce do pescoço do padre,
com duas pontas na frente. Sua cor varia
de acordo com a Liturgia do dia. Existem
quatro cores na Liturgia: verde, branco,

As autoridades vaticanas anunciaram a publicação de uma
Constituição Apostólica para responder aos “numerosos”
pedidos de clérigos e fiéis anglicanos que desejam ingressar
na Igreja Católica em comunhão plena.

Essa Constituição Apostólica prevê a possibilidade da
ordenação de clérigos casados ex-anglicanos, como
sacerdotes católicos e esclarece que estes não poderiam ser
ordenados bispos. O Cardeal Llevada explicou que no
documento “o Santo Padre introduziu uma estrutura canônica
que provê a uma reunião corporativa através da instituição
de Ordinariatos Pessoais, que permitirão aos fiéis ex-
anglicanos entrar na plena comunhão com a Igreja católica,
conservando ao mesmo tempo elementos do especifico
patrimônio espiritual e litúrgico anglicano”.

Do mesmo modo, explicou que a nova
estrutura “está em consonância com o
compromisso no diálogo ecumênico” e reiterou
que “a iniciativa provém de vários grupos de
anglicanos que declararam que compartilham
a fé católica comum, como expressa o
Catecismo da Igreja Católica, e que aceitam o
ministério petrino como um elemento querido
por Cristo para a Igreja. Para eles chegou o
tempo de expressar esta união implícita em
uma forma visível de plena comunhão”.

Em uma declaração conjunta, os arcebispos de
Westminster e Canterbury, respectivamente Vincent Gerard
Nichols (católico) e Rowan Williams(anglicano), afirmam que
o anúncio da Constituição Apostólica “acaba com um período
de incerteza para os grupos que nutriam esperanças de novas
formas para alcançar a unidade com a Igreja Católica”. “Agora
é a vez dos que cursaram petições desse tipo à Santa Sé
responderem à Constituição Apostólica”, que é “conseqüência

UNIÃO ENTRE A IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA
E A IGREJA ANGLICANA

do diálogo ecumênico entre a
Igreja Católica e a Comunhão
Anglicana”, indicaram.

CONTROVÉRSIA

O Padre George Rutler, teólogo católico americano
converso do anglicanismo, explicou que o anúncio da Santa
Sé sobre a criação do Ordinariatos Pessoais para acolher aos
paroquianos e clérigos anglicanos, não é uma porta aberta
para os ex-sacerdotes católicos que abandonaram a Igreja
nem tampouco permite que os sacerdotes em funções
contraiam matrimônio.

Para exercer o ministério sacerdotal na Igreja Católica,
“estes sacerdotes anglicanos casados
deverão ser ordenados completa e
validamente por um bispo católico.
Seguindo o costume ortodoxo, eles
puderam casar-se somente antes da
ordenação anglicana e não depois. E
nenhum homem casado se converterá em
bispo”, explicou o Padre Rutler
esclarecendo que a Igreja não está abrindo
uma porta a aqueles ex-sacerdotes
católicos que abandonaram a Igreja e

contraíram matrimônio.
“Basicamente, o anglicanismo se interpreta como um

patrimônio espiritual apoiado na tradição étnica em lugar da
doutrina substancial e deixa em claro que não é uma igreja
histórica, mas sim uma comunidade eclesiástica, que se
desviou e agora é convidada a retornar à comunhão com o
Papa como Sucessor do Pedro”, indicou.

Fontes: RÁDIO VATICANO E ACI

roxo e  vermelho.  A  esto la  s imbol iza  o  poder
sacerdotal.

Casula: Vai sobre todas as vestes. Cobre
todo o corpo. A cor varia, conforme a
L i turg ia ,  como a  esto la .  É  uma veste
solene, ampla, que deve ser usada nas
Missas dominicais e dias festivos.

Amito: Há padres que usam também
o amito.  É  um pano branco que
envolve o pescoço do celebrante.
Veste-se antes da túnica ou da alva.

Cíngulo:  É um cordão que prende a
alva ou a túnica à altura da cintura. (A
alva é uma veste semelhante à túnica.
Usa-se uma ou outra).
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Santo do Mês
SÃO NICOLAU – 06 de Dezembro

A Lenda do Papai Noel

Qual criança não
esperou com ansiedade a
visita do Papai Noel, para
receber os tão aguardados
presentes no dia de Natal?
E qual não é a decepção, quando alguém
do tipo “estraga prazeres”, certo dia
conta que Papai Noel não existe. O que
muita gente não sabe é que a lenda do
Papai Noel foi inspirada em uma figura
de um santo da Igreja Católica, chamado
São Nicolau. Por essa razão até hoje, na
Alemanha, o “Papai Noel” é chamado de

Nikolaus. São Nicolau, Bispo de Mira na Lícia – hoje Turquia –
morreu em meados do século IV. Seu culto difundiu-se primeiro
no Oriente e depois em toda a Igreja. É padroeiro da Rússia.
No Ocidente, é venerado de modo especial na França,
Alemanha, Inglaterra e Irlanda. Suas relíquias foram levadas
para Bari, na Itália, onde há um templo em sua honra.  Nicolau
era bastante jovem quando perdeu seus pais, herdando deles
uma imensa fortuna que lhe possibilitou praticar a caridade
em grande escala. Um dia, soube de três moças que, por serem
pobres, não encontravam pretendentes para casamento, e o
pai pretendia encaminhá-las a prostituição. Nicolau foi,
então, de noite, e atirou para dentro do quarto do homem
uma bolsa com moedas de ouro. Poucos dias depois, casava-
se a filha mais velha. Repetiu Nicolau o gesto e, logo após,
casava-se a segunda filha. No momento em que ele se
preparava para atirar pela terceira vez o dinheiro, foi
descoberto. Saindo das sombras onde estava escondido, o
pai lançou-se aos pés de seu benfeitor, chorando de
arrependimento e gratidão. Desde então, não se cansou de
apregoar por toda parte os favores recebidos. Poucos santos
gozam de tanta popularidade, e a poucos são atribuídos
tantos milagres quanto a São Nicolau. No dia em que foi
sagrado Bispo de Mira, mal acabara a cerimônia, uma mulher
atirou-se a seus pés com um menino nos braços, suplicando:
“Dai vida a meu filhinho! Ele caiu no fogo e teve morte terrível.
Tende pena de mim. Dai-lhe a vida!” Emocionado e
compadecido das dores daquela mãe, fez o sinal da cruz sobre
o menino que ressuscitou na presença de todos os fiéis
presentes à cerimônia de sagração. Hoje em dia, em algumas
cidades da Alemanha, este grande Santo é representado indo
de casa em casa, levando presentes para as crianças piedosas
e bem comportadas. A festa de São Nicolau é celebrada por
toda a Igreja no dia 6 de dezembro. Narrando aos seus filhos
sua bela vida, os pais despertam nas almas infantis o senso
maravilhoso e estimulam a prática da virtude. Com a
vantagem de que, neste caso, a vida de São Nicolau é muito
mais bonita do que a lenda do Papai Noel que é meramente
comercial. Neste natal, como também no ano inteiro vamos
seguir o exemplo de São Nicolau e ser solidários com os nossos
irmãos.

São Nicolau, rogai por nós!
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SOLENIDADE DA
IMACULADA CONCEIÇÃO
DA BEM-AVENTURADA

VIRGEM MARIA
- 8 DE DEZEMBRO -

 Queridos irmãos e irmãs!
No caminho do Advento brilha a estrela de Maria

Imaculada, “sinal certo de esperança e de conforto” (Conc.
Vat. II, Const. Lumen gentium, 68). Para chegar a Jesus, luz
verdadeira, sol que dissipou todas as trevas da história,
precisamos de luzes próximas de nós, pessoas humanas que
reflitam a luz de Cristo e ilu-
minam assim o caminho a
percorrer. E qual pessoa é mais
luminosa do que Maria?
Quem pode ser para nós es-
trela de esperança melhor do
que ela, aurora que anunciou
o dia da salvação (cf. Enc. Spe
salvi, 49)? Por isso, a liturgia
nos faz celebrar, na proxi-
midade do Natal, a festa
solene da Imaculada Con-
ceição de Maria:   o mistério
da graça de Deus que
envolveu desde o primeiro
momento da sua existência a
criatura destinada a tornar-se
a Mãe do Redentor, preser-
vando-a do contágio do pecado original. Olhando para ela,
nós reconhecemos a altura e a beleza do projeto de Deus
para cada homem:   tornar-se santos e imaculados no amor
(cf. Ef 1, 4), à imagem do nosso Criador.

Que dom grandioso ter como mãe Maria Imaculada! Uma
mãe resplandecente de beleza, transparente ao amor de
Deus. Penso nos jovens de hoje, que cresceram num
ambiente saturado de mensagens que propõem falsos
modelos de felicidade. Estes jovens correm o risco de perder
a esperança porque com freqüência parecem ser órfãos do
verdadeiro amor, que enche a vida de significado e de alegria.
Este foi um tema muito querido ao meu predecessor João
Paulo II, que muitas vezes propôs Maria à juventude do nosso
tempo como “Mãe do belo amor”. Infelizmente muitas
experiências nos dizem que os adolescentes, os jovens e até
as crianças são vítimas fáceis da corrupção do amor,
enganados por adultos sem escrúpulos que, mentindo a si
mesmos e a eles, os atraem para os becos sem saída do
consumismo:   também as realidades mais sagradas, como o
corpo humano, templo do Deus, do amor e da vida, se tornam
assim objetos de consumo; e isto acontece sempre mais cedo,
já na pré-adolescência. Que tristeza quando os jovens
perdem a admiração, o encanto dos sentimentos mais belos,
o valor do respeito do corpo, manifestação da pessoa e do
seu mistério insondável!

Maria, a Imaculada que contemplamos em toda a sua
beleza e santidade, recorda-nos tudo isto. Da cruz Jesus
confiou-a a João e a todos os discípulos (cf. Jo 19, 27), e desde
então se tornou Mãe de toda a humanidade, Mãe da
esperança. A ela dirigimos com fé a nossa oração.

PAPA BENTO XVI
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Nossa Senhora de
Guadalupe

12 de Dezembro

Sabemos que Nossa Senhora, assim como
João Batista, está preparando o caminho. O
Batista anunciou a primeira vinda, já Maria,
em suas aparições, nos prepara para o retorno
glorioso de Cristo.

A festa nos mostra o quanto a Virgem Santíssima quer os
seus filhos, principalmente na América Latina, convertidos e
crentes em Jesus, que em breve virá.

No ano de 1531, Maria apareceu a um indíge-
na que, de seu lugarejo caminhava para a cida-
de do México, a fim de participar da catequese
e da Santa Missa, quando estava na colina de
Tepeyac perto da capital, o recém-convertido,
Juan Diego (João Diogo), que já atualmente fora
canonizado pela Igreja; e suplicou-lhe para que
fosse até o Bispo, pedindo para que naquele
lugar fosse construído um santuário para a hon-
ra e glória de Deus. O Bispo local usando de pru-
dência pediu um sinal da Virgem ao indígena,
que somente na terceira aparição foi concedi-
do. Foi quando Juan Diego estava indo buscar
um sacerdote para o tio doente:

“Escute, meu filho, não há nada que temer,
não fique preocupado nem assustado; não tema esta doença,
nem outro qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui, a
seu lado? Eu sou a sua Mãe dadivosa. Acaso não o escolhi
para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do
que isto? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto
à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite
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agora mesmo, porque ele já está curado.
Filho querido, essas rosas são o sinal que
você vai levar ao Bispo. Diga-lhe em meu
nome que, nessas rosas, ele verá minha
vontade e a cumprirá. Você é meu
embaixador e merece a minha confiança.
Quando chegar diante dele, desdobre a
sua “tilma” (manto) e mostre-lhe o que
carrega, porém só em sua presença. Diga-

lhe tudo o que viu e ouviu, nada omita...”
O Bispo viu não somente as rosas, mas o milagre da

imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, pintada
prodigiosamente no manto do humilde
indígena. Ele levou o manto com a imagem
da Virgem para a capela, e ali, em meio às
lágrimas, pediu perdão a Nossa Senhora.

Uma linda confirmação deu-se quando
João Diego fora visitar o seu tio, que sadio
narrou: “Eu também a vi. Ela veio a esta casa e
falou a mim. Disse-me também que desejava
a construção de um templo na colina de
Tepyac e que sua imagem seria chamada de
‘Santa Maria de Guadalupe’, embora não
tenha explicado o porquê”.

Diante de tudo isso muitos se conver-
teram e o santuário foi construído.

Disse o Papa Bento XIV: “Nela tudo é
milagroso: uma Imagem que provém de flores

colhidas num terreno totalmente estéril, no qual só podem
crescer espinheiros... uma Imagem estampada numa tela tão
rala que através dela pode se enxergar o povo e a nave da
Igreja... Deus não agiu assim com nenhuma outra nação”.

Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós!

Informações gerais sobre a próxima JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
  
Quando: 15 a 21 de agosto de 2011.
Onde: Madri, capital da Espanha.
Tema: “Enraizados e fundados em Cristo, firmes na fé (Col 2,7).
Acomodação: Uma variedade de estilos de acomodação estará disponível – os grupos poderão
escolher o estilo que melhor encaixe suas necessidades e orçamento. Os peregrinos serão
acomodados em hotéis, campings, casas, escolas e salões paroquiais.
Site oficial: www.jmj2011madrid.com 
Blog oficial: wyd2011.blogspot.com
 

JOVEM, COMECE A SE PREPARAR!
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Aconteceu

Dia 15/10/2009, nós da comunidade Jovem Francisco e Clara,
fomos à Casa de Repouso Sol da Manhã, realizar mais uma
visita para aqueles que vimos que tanto precisam de
atenção. Muito engraçado se percebermos como tudo é
misterioso nesta vida, a cada visita que fazemos é uma
experiência diferente, que nos traz momentos eternos de
reflexão. Somos jovens de idades diferentes, mas o
sentimento de vitória, de “ganhar o dia” é igual. Ouvimos
histórias, conversamos, damos boas risadas e nos
surpreendemos, pois, apesar de toda a situação que eles
vivem, um sorriso é mostrado a nós jovens, do início ao
fim da visita. Queremos agradecer pela oportunidade que
nos deram de levar a nossa alegria de jovem a esses lindos
seres humanos que nos deram a certeza de que a vida tem
que ser encarada com alegria e estímulo, pois Deus age
em pequenos detalhes.

No d ia  31/10/2009 fo i
real izado o VI I  Canta Fran-
cisco pela Comunidade Jovem
Francisco e Clara com a pre-
sença das bandas: Combate
Vert ica l ,  Banda da  JUMI  e
Ministério Cântico das Cria-
turas. A Comunidade Jovem
agradece pela  presença de
todos e esperamos vocês para
o próximo evento da Comuni-
dade Jovem Francisco e Clara.
Paz e Bem!
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Aconteceu

II REAVIVAI HUVA

Nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009, o Grupo de Oração
HUVA reuniu-se no Retiro Franciscano para viver um final
de semana de recolhimento e aprendizagem.

Uma Nova Evangelização

Deserto TOV-JOVENS das Oficinas de Oração
e Vida - Recanto Santo Antonio

(Novembro de 2009)

           Estamos encerrando nossas atividades neste
semestre .  Agradecemos a  Deus  por  tudo que
realizou em nossas vidas e ao Frei Raphael por sua
dedicação e orientação espiritual.  Desejamos a cada
paroquiano um Fel i z  Nata l  e  que Jesus  Cr is to
fortaleça-os em cada dia do Novo Ano de 2010.

Feliz Natal

Mais um fim de ano se
aproxima e com ele a festa
maior, o nascimento do
menino Jesus, que mais
uma vez está entre nós
para nossa salvação.

Luzes coloridas, enfei-
tes l indos, pacotes bri-
lhantes, que o vai e vem das compras nos lembre de algo
mais e nos deixe mais solidários, procuremos ser mais
agradáveis com as pessoas, voluntários de alguma
instituição, mais que isso, doar algo que por vezes foi
cobrado, lembrado o ano inteiro.

Infelizmente só agora com a proximidade do Natal é
que esses atos se concretizam. Agora sim minha
consciência esta tranqüila, já fiz a ação do Natal. Assim
posso comemorar.

A todos uma radiante noite feliz, como se todos os dias
de nossas vidas se resumissem só nesta noite maior, o
Santo Natal. E que realmente Deus, menino ao nascer em
mais um Natal faça morrer em nós, o egoísmo, a falta de
humildade, de respeito e do amor ao próximo. Que nossos
atos se retratem, refletindo entre luzes celestiais, para
sermos abençoados.

Que este amor se estenda em todos os lares e nos
corações de todos nós, filhos amados e protegidos pelo
menino Jesus.

Feliz Natal e um Ano Novo com muito amor.
Obrigada a todos vocês da PACOM. Paz e Bem!

 Maria Alice Contato da Silva
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Mundo da Bíblia
E Nasce o Salvador

(Mateus 1, 18- 23)

18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando
Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem,
achou-se ter concebido do Espírito Santo.

19 Então José, seu marido, como era justo, e a não queria
difamar, intentou deixá-la secretamente.

20 E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu
um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas
receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é
do Espírito Santo;

21 E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS;
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.

22 Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi
dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz;

23 Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E
chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus
conosco.

“Está chegando o Natal, o nascimento de Jesus… Esse é o
verdadeiro sentido do Natal. É muito mais que dar ou ganhar
presentes, do que preparar uma mesa farta. Se não
comemorarmos o nascimento de Cristo, então essa data
perde o seu sentido. É o Deus Menino que nasce para nos
salvar, para nos libertar, é Ele o aniversariante, é por Ele que
devemos nos alegrar.

Prepare o seu coração para receber o Menino Deus com
alegria e amor. As leituras que antecedem o grande dia, falam
da vinda de Jesus. Por isso, se aprofunde em cada estudo,
em cada Palavra, para que ela possa tomar forma em sua
vida, porque tudo passa, mas a Palavra de Deus permanece
para sempre e a promessa dEle é a esperança e a salvação”.
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AGENDA DA COMUNIDADE
D  E  Z  E  M  B  R  O  /  2009

04 7h Missa Sagrado Coração Jesus

04 20h Missa em Louvor aos trabalhadores

05 7h30-16h Mil Ave Marias

06 16h Hora Santa

06 11h-16h OFS - comemoração 60 anos

11 19h30 Dia Nossa Senhora de Guadalupe

(padroeira dos casais)

13 9h Primeira Eucaristia 4º e 5º anos

13 11h Missa ação de graças das Pastorais e

Movimentos

13 12h Confraternização da Comunidade

13 18h30 Missa 50 anos missão em terras

brasileiras Irmãs Franciscanas

15 20h Terço masculino devoção São José

17 7h30-20h30 Adoração e exposição Santíssimo

18 19h30 Encerramento novena natal

19 16h30-18h Reunião de ministros da eucaristia

20 8h-12h Feira Bíblica

21 e 22 - CONFISSÃO (NATAL)

das 9h-11h / 14h-17h / 19h30-21h

24 20h Missa Festiva de Natal

25 9h e 19h30 Missas de Natal

31 20h Missa em Ação de Graças

01/01 9h e 19h30 Missas de Ano Novo
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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

Lançamento
C.D. Mensageiros de Paz e Bem

para quem gosta de boa música e principalmente
que acredita na força do Evangelho

anunciado através da música.
Autores e cantosres:

Freio diogo, toninho OFS, Frei Hugo...
Rítimos variados, belíssimas mensagens.
A venda na livraria espaço Santo Antonio,

ao lado da igreja Senhorr do Bonfim
Ótima sugestão de presente de final de ano

A Ordem Franciscana Secular está em
festa, pois, dia 04 de dezembro come-
moramos 60 anos. Anos estes de altos e
baixos, mas com a perseverança de muitos
que ao fazerem a Profissão, a fizeram

conscientes, de que é para toda vida.
Há 60 anos atrás, a OFS iniciou liderada pelo Frei Marino

Temporin, que junto com Frei Vitório Valentini, Frei José
Caruso e Frei Luciano Biagio (primeiros frades que aqui
chegaram) começou de forma exuberante, forte e alegre
contando com muitos irmãos e sendo seu primeiro ministro:
Bortolo Carmo Scrimin.

Assim continuou por muito tempo, dando alguns de seus
filhos à Primeira Ordem: Frei Elias, Frei Francisco, Frei Max,
Frei Ronaldo, Frei João Aroldo e ainda as irmãs Irmã Clara,
Irmã Ana Paula e Missionária Rosana.

Com o passar do tempo e as modificações pós Concilio
Vaticano II, houve um esfriamento, também causado pela
ida do Frei Marino para outras comunidades, mas os que
continuaram nunca perderam de vista a profissão feita.
Permaneceu da mesma forma até março de 1977, quando o
Frei Luiz Favaron, então pároco, quis dar uma injeção de
animo a OFS e convidou vários casais para um retiro no
Recanto Tabor e aí propôs a formação da Comunidade
Franciscana de Casais.

O entusiasmo foi grande e 32 casais disseram “sim”, sendo
que dois casais já eram da OFS. Começaram a reunir-se
mensalmente em grupos de 8 casais cada um e a ter formação
franciscana. Cada grupo tinha um Coordenador e um
Assistente Espiritual. Cada encontro era preparado e
esperado com muita alegria por todos e cada mês a reunião
era na casa de um casal. Ao final de um ano e meio de
formação, foi proposta a Profissão. Nem todos aceitaram,
continuando somente na CFC.

Esse grupo foi o alicerce da criação de várias pastorais de
nossa paróquia entre elas a Comissão de Auxílio Fraterno -
CAF, mas em todas havia membros da OFS e há até hoje, pois
a OFS é para ser fermento, sal e luz nos vários grupos.

Hoje ao completarmos 60 anos de existência, somos um
grupo grande, animado, consciente de seu estado secular,
ou seja, o nosso campo de ação é o mundo e nossos vários
irmãos estão inseridos em movimentos sociais, sem perder
de vista as atividades religiosas, que são a fonte de
abastecimento da nossa vivencia cristã.

De nossa fraternidade surgiu mais uma, graças ao trabalho
de Promoção Vocacional do Toninho, a hoje já erigida São Pio
de Petralcina, na paróquia Cristo Operário, no Jardim do
Estádio, em Santo André, que com vigor, entusiasmo e animo
de seu pároco Padre Carlos
conta com mais de 40 irmãos
entre professos e formandos.

Hoje queremos celebrar
com toda a Comunidade
Senhor do Bonfim, a alegria
desta festa, e por contarmos
ainda com três irmãos que
estão desde o inicio que são:
José Hermínio da Silva
(Masseu), Terezinha Straforini
da Silva e Amélia Marangoni,

60 anos da OFS
tendo como atual
ministro Floriano Be-
nedito Bueno e como
Assistente Espiritual Frei
Gilberto Antonio Barcarol.

Nossa Fraternidade está
aberta a todos que queiram
conhecê-la. Reunimos-nos todo terceiro domingo às 15h30m
na sala João Paulo. Sejam bem vindos.

Paz e Bem!

Nicéias Siqueira Pillat, franciscana há 31 anos e
Aidê Matheus Raffaini, franciscana há 42 anos.

Atualmente são Ministras da Eucaristia e sempre foram
atuantes em nossa Comunidade, quer seja na liturgia,

na CAF e em várias outras pastorais.
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Bonfim Ecológico

Espaço Criança

C A Ç A   -   P A L A V R A S
I N V E R T I D O

1 - N A T A L
2 - P A N E T O N E
3 - P E R U
4 - C H A M P A G N E
5 - P A P A I   N O E L
6 - J E S U S
7 - P R E S E N T E
8 - E N F E I T E
9 - F E S T Ã O
10 - NOZES

Mais uma vez é verão. Época de festas, férias e viagens,
tempo de descansar e ficar de pernas para o ar. Aproveite
para repensar seu último ano, o que mudou, o que poderia
ser diferente, hábitos antigos ou até mesmo
pequenas atitudes. É tempo de renovação!

Um novo ano já vai começar, e o que você
fez para que este seja melhor do que o que
passou? Não são necessárias mudanças
drásticas no seu dia-a-dia para que você faça
sua parte, que tal tornar-se parte desta
renovação neste verão?

Simples ações já fazem muita diferença,
e dão exemplo aos pequenos que aprendem
nos observando, aqui vão algumas dicas para
que o seu verão seja o início de uma
transformação:

- Aproveite a praia neste verão, curta o
mar e o sol, mas não se esqueça de recolher
qualquer tipo de lixo que possa ser deixado
para trás. Leve um saco plástico para depositar latas e
embalagens diversas. Não deixe nada na areia ou no mar.

- Ao dirigir por estradas e rodovias não jogue lixo pela

MAIS UMA VEZ, É VERÃO.
janela, isso pode parar na mata e machucar animais
silvestres, além é claro, de poluir e de acordo com o material
demorar anos para se decompor. Essa atitude além de

ecologicamente correta, pode evitar uma série
de acidentes.

- Se o seu passeio incluir trilhas em matas não
retire nada do lugar, plantas, pedras, ou até
pequenos animais silvestres. Leve como
lembrança de sua viagem apenas às fotos que
puder tirar.

-É verão, e sabemos bem como é difícil passar
calor, mas lembre-se que a água que você usa
hoje, pode fazer muita falta amanhã, não tome
banhos muito demorados, e mude seu chuveiro
para posição “verão”, além de economizar água,
também reduzirá seus gastos com energia
elétrica.

Pequenas atitudes podem fazer uma grande
diferença, desde de que cada um faça sua parte,

e dê o exemplo correto. Aproveite o verão, aproveite cada
manhã ensolarada, e cada noite quente. Que 2010 seja um
ano ecologicamente feliz para todos nós!
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ReceitaEspaço Saúde

Bolo de Natal

Ingredientes

6 ovos

200 g de manteiga com sal

3 xícaras de chá de açúcar

6 xícaras de chá de trigo

2 xícaras e meia de chá de leite

2 colheres de sopa de fermento em pó

Raspa de limão de um limão

2 colheres de sopa de essência de amêndoa (pode ser

substituída por outra essência)

100 g de uvas passas sem sementes embebidas no rum

escorridas

100 g de frutas cristalizadas

100 g de frutas secas de sua preferência (amêndoas, nozes,

castanha do Pará).

Se preferir coloque

algumas cerejas

Modo de Preparo

- Bata a manteiga com

o açúcar, acrescente as

gemas uma a uma, o

leite a farinha de trigo,

o fermento em pó, a

essência, a raspa de

limão, as frutas e por último as claras m neve.

- Unte uma forma grande com aro no meio, polvilhe trigo e

leve para assar em forno 180° graus.

- Introduza um palito para ver se o bolo está assado.

- Retire do forno e desinforme ainda quente, polvilhe açúcar

de confeiteiro e espalhe frutas por cima do bolo e pelas

laterais.

Rendimento: 20 Porções

PROTEJA-SE! O VERÃO VEM AÍ...
Afinal, por que é tão importante usar filtro solar?

O protetor ou filtro solar é uma loção cremosa que tem
como objetivo proteger a pele dos raios ultravioleta. Esses
raios são prejudiciais a pele, pois provocam envelhecimento
precoce, manchas e, em casos mais graves, o Câncer.

As marcas brasileiras responsáveis por esses produtos
apresentam uma indicação sobre o FPS que varia de 2 a 60. O
FPS mede a proteção contra os raios UVB, os responsáveis
por queimar a pele. A pele quando exposta ao sol demora
um certo tempo para ficar avermelhada, o número indicado
no FPS representa o número de vezes que a pele
permanecerá protegida comparada a pele sem o uso de filtro
solar. Por exemplo, um produto com FPS 30 protegerá a pele
por um tempo 30 vezes superior a pele desprotegida. Porém,
para que esse efeito seja atingido, é necessário que a
quantidade aplicada do produto seja de no mínimo 2mg por
centímetro quadrado de pele, do contrário, especialistas
apontam que a proteção não chega nem a metade da indicada
pela FPS.

Alguns cuidados devem ser lembrados para maximizar os
efeitos desse importante produto.  Independente do estado
climático (dias ensolarados, chuvosos ou nublados), o uso
do protetor solar deve ser o mesmo, pois as nuvens não são
capazes de reter os raios ultravioletas. Outro fato importante
contradiz o que algumas marcas veiculam em suas
propagandas, a maioria dos pesquisadores afirma que após
um mergulho em piscina ou no mar, cerca de 70% dos efeitos
protetores são perdidos. Além do contato com a água,
devemos nos atentar ao contato mecânico, que também
remove o filtro solar da pele. Ou seja, quando a pessoa toma
sol deitada na areia ou em outra superfície, grande parte do
creme é removido da pele e quando isso acontece uma nova
aplicação deve ser feita sobre a pele.

O último cuidado importante diz respeito sobre a
forma de passar o filtro solar. Geralmente não é possível passar
o protetor de forma eficaz sobre as próprias costas em razão
da dificuldade de alcançar algumas regiões. Nesses casos e
também em pessoas com reduzida mobilidade articular o
auxílio de uma pessoa próxima pode solucionar o problema.



Santo André, deSanto André, deSanto André, deSanto André, deSanto André, dezzzzzembrembrembrembrembro de 2009o de 2009o de 2009o de 2009o de 2009Jornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da Comunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfimimimimim1 21 21 21 21 2

TRICÔ, CROCHÊ,
TAPEÇARIA,
BORDADOS,

PINTURAS EM
TECIDOS E

ARTESANATO

VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

Olá pessoal!
Mais um ano vem

chegando ao seu final.
Não podemos deixar de
agradecer a todos os
que se envolveram com
os trabalhos de nossa
paróquia e fizeram dela
nossa COMUNIDADE.
Agradecemos ao APOS-
TOLADO DA ORAÇÃO,
que aos pés do Sagrado Coração de Jesus, fez das suas orações
o ânimo de nossa gente; a CAF que auxiliando os mais
necessitados, também auxiliou muitos corações a se sentirem
mais confortados; a CEB’s que em suas reuniões não só
partilhou histórias, mas também vidas; a EQUIPE DE FESTAS,
que ajudou a comunidade a se divertir e se confraternizar; o
HUVA, que pela evangelização dos jovens faz nossa co-
munidade mais orante; a EQUIPE DE LITURGIA, que colabora
para que as missas sejam mais participativas; os MINISTROS
DA EUCARISTIA, DAS EXÉQUIAS, DA PALAVRA E DO BATISMO,
que oferecem suas vidas para levar o Cristo; a PASTORAL DA
CRIANÇA, que sempre se preocupa com a saúde dos mais
pequenos e suas famílias; o NÚCLEO DE ARTES CÊNICAS, que
converte e comove muitos com sua forma de evangelizar; a
OFICINA DE ORAÇÃO E VIDA, que promove um encontro
pessoal com Jesus pela oração constante; o PROJETO
SEMENTINHA, que planta sua semente de evangelização no
coração dos pequenos; a CATEQUESE, que conduz cada vez
mais pessoas a conhecerem e se apaixonarem por Jesus; os
COROINHAS, que se oferecem em verdadeiro serviço a Deus;
o ECC que mostra o quanto é importante o casal que serve ao
Senhor; os FREIS, IRMÃS e OFS, que seguem Cristo pelo exem-
plo de São Francisco, a COMUNIDADE JOVEM FRANCISCO E
CLARA, que acolhe os jovens e os conserva nos caminhos de
Jesus; os IRMÃOS DO SANTÍSSIMO, que se fazem presentes
como servos; a PASTORAL DA SAÚDE, que leva uma palavra
de conforto e fé aos que mais precisam; aos que fazem parte
do TERÇO DE SÃO JOSÉ, que glorificam a Deus pelo amor de
Maria e José; ao CORAL, que aumenta o número dos que
cantam louvando ao Senhor, a equipe do ENCONTRO DE
NOIVOS, que ajuda a preparar futuros casais cristãos, a
equipe de SECRETARIA, que colabora para que todos sejam
bem acolhidos e orientados, a RECEPÇÃO DE NOIVOS, que
ajuda a organizar e dar tranqüilidade aos noivos, ao
CONDICIONAMENTO FÍSICO, que cuida do corpo e da mente
que Deus nos deu; a ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS, que mostra
quantas possibilidades Deus nos dá de crescermos na fé e em
inteligência, a VOCÊ que participa conosco das missas e faz
parte dessa grande comunidade, enfim, a TODOS o mais
sincero desejo de um FELIZ E SANTO NATAL. Muita saúde e
alegria para todos! Que 2010 venha para que juntos sejamos
mais em Cristo!

PACOM

Horário das Missas de Fim de ano

24/12 - 20h - Missa de Natal
25/12 - 9h e 19h30 - Natal

31/12 - 20h - Missa de Ação de Graças
01/01/2010 - 9h e 19h30 - Ano Novo

NOVO E-MAIL PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
pacom@paroquiasenhordobonfim.net


