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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 para o batismo: 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
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Espaço do Leitor...

Escreva para o Jornal da Comunidade. Deixe sua carta na
secretaria paroquial aos cuidados da Pacom ou envie para

o e-mail: pacom@paroquiasenhordobonfim.net

Estimado irmão e irmã da
caminha de fé. À todos e a todas o
meu abraço fraterno! Viver este
mês vocacional é conduzir nossos
sentimentos ao belo chamado que
Deus fez a humanidade ao criar-
nos à sua imagem e semelhança .
Recordar também o belo chamado
a viver na liberdade dos filhos de
Deus em Nosso Senhor Jesus
Cristo! Trazendo em mente o
belíssimo texto do profeta Jeremias no capítulo 1,5 “Antes
de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci; ...
leva-nos a ter uma imensa responsabilidade ao primeiro
chamado que vem de Deus que é o Senhor de nossa vida.
Uma vocação bem vivida é dom de Deus ! Porém uma
vocação que nos leva a frustações não vem do amor de
Deus mas muitas das vezes de nossos gostos pessoais que
precisam estar em sintonia com Deus. Nossa paróquia
recebe neste mês o encontrão diocesano da Pastoral
Vocacional, à todos nossa oração pelo empenho em
promoverem as vocações sejam elas consagradas à vida
sacerdotal e religiosa, seja ela do leigo engajado nas
comunidades de fé.

Já vivendo este segundo semestre, queremos nos
empenhar para que o mesmo seja bem vivido como o foi o
primeiro.

À todos e a todas o meu muito obrigado pelo empenho
em fazermos juntos uma comunidade de fé sempre mais
empenhada em se formar e acolher bem os que nos
visitam.

Deus os Abençoe! Paz e Bem !

Frei Raphael - Pároco

Gostaria de saber, de acordo com a bíblia, se há alguma
passagem que fala da solidão divina, personalidade frágil,
carente de amor de Deus, enfim que Deus necessita da
reciprocidade humana?

Libia dos Santos Pinheiro

Cara Libia, desconhecemos qualquer passagem bíblica que
caracterize Deus dessa forma. Apesar de atribuirmos a Deus
características humanas e sentimentos humanos, ele não os
possui. Tudo isso é um artifício de linguagem para poder falar
de Deus. A teologia cristã ensina que, Deus é onipotente e
assim sendo, não possui nenhuma fraqueza. Fraqueza é uma
característica exclusiva dos seres humanos. Ser carente, frágil,
se sentir solitário, necessitar de outros, isso tudo pertence
aos homens e mulheres.

Mas não podemos esquecer a expressão mais forte de
Deus para nós cristãos  que é a pessoa de Jesus Cristo. Faz
parte de nossa fé crer que Jesus é Deus, mas também que
ele é homem. E na sua condição de homem, o vemos assumir
todas as características humanas como carência, fragilidade,
solidão. Jesus chora por seus amigos, sente-se sozinho no
momento de sua prisão, sofre o martírio da cruz e, talvez , a
passagem bíblica que nos apresente esse  sentimento de
solidão, é quando da cruz ele grita: “ Meu Deus Meu Deus
porque me abandonastes?”, mas isso é o homem Jesus quem
diz. Mas, não  demorou, ao reconhecermos Jesus como Deus,
a atribuirmos isso a Deus. Então o Deus poderoso, quis
precisar de nós quando se igualou a nós e assumiu  todos os
limites e fraquezas humanas. Pois é, mas isso já é teologia, e
a bíblia não nos apresentará nenhuma passagem que afirme
que Deus precisa de nós, que tem fragilidades ou sofre de
solidão. Na bíblia ele sempre é  apresentado como o Senhor
onipotente.

Michele Evangelista
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Momento de Maria
Assunção de Nossa Senhora

15 de Agosto

“A Imaculada Mãe de Deus, a sempre V irgem Maria,
terminado o curso da vida terrestre foi assunta em
corpo e alma à glória celestial.”

No dia 15 de Agosto cele-
bramos a Assunção de Nossa
Senhora. Você sabe o que é
Assunção?

Assunção significa “eleva-
ção”. Maria foi levada de cor-
po e alma pelos anjos do céu
para junto de Deus e do seu
f i lho tão amado,  Nosso Se-
nhor Jesus Cristo.

Antes ,  esta  ce lebração,
tanto para a Igreja do Oriente
como para o Ocidente, cha-
mava-se “Dormição”, porque
foi sonho de amor. Até que se
chegou ao de “Assunção de Nossa Senhora ao Céu.

Maria contava com 50 anos quando Jesus subiu ao
Céu. Tinha sofrido muito: as dúvidas do seu esposo, o
abandono e pobreza de Belém, o desterro do Egito, a
perda prematura do Filho, a separação no princípio do
ministério público de Jesus, o ódio e perseguição das
autoridades, a Paixão, o Calvário, a morte do F ilho e,
embora tanto sofrimento, São Bernardo e São Francisco
de Sales são quem nos aponta o amor pelo Filho que
havia partido como motivo de sua morte.

A Virgem Maria ressuscitou como Jesus, pois sua
alma imortal uniu-se ao corpo antes da corrupção tocar
naquela  carne v i rg ina l ,  que nunca  t inha  expe-
rimentado o pecado. Ressuscitou, mas não ficou na
terra e sim imediatamente foi levantada ou tomada
pelos anjos e colocada no palácio real da glória. Não
subiu ao Céu,  como fez Jesus,  com a sua própria
virtude e poder, mas foi erguida por graça e privilégio,
que Deus lhe concedeu como a Virgem antes do parto,
no parto e depois do parto, como a Mãe de Deus.

Maria é um exemplo de fé e santidade

Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós!

Nossa Senhora Achiropita
15 de Agosto

Em 580 D.C., o capitão Maurício,
desviado pelos ventos, chegou a
uma aldeia calabresa, na Itália. O
monge Éfrem foi-lhe ao encontro
e lhe disse: “Não foram os
ventos que te conduziram
para cá, mas Nossa Senhora,
para que tu - uma vez
Imperador - lhe construas
um templo”.

Em 582, Maurício tornou
se de fato Imperador e,
cedendo à insistência do
monge, decretou a construção do
Santuário, que bem depressa chegou
ao término. Um fato estranho chamou a atenção da
comunidade. A imagem de Nossa Senhora que era pintada
durante o dia, de noite desaparecia da parede.

Uma noite, de improviso, apareceu uma belíssima
senhora que falou com o vigia e pediu para entrar no
santuário. E como ela demorava a sair, preocupado, ele
entrou e não encontrou mais aquela senhora, mas viu que
estava pintada no fundo da parede interna do templo, uma
imagem lindíssima de Nossa Senhora. Ao saber disso, o povo
acorreu àquele local e, entre lágrimas e cantos, aclamava:
Achiropita! Achiropita!... O que significa: imagem não
pintada pela mão do homem.

Seja lenda ou história, o fato é que desde o século XII, na
cidade de Rossano Cálabro, na Itália, esta devoção passou a
ser celebrada no dia 15 de agosto. Até hoje, no mundo
inteiro, há somente duas igrejas dedicadas a Nossa Senhora
Achiropita: uma na Itália, que atualmente é catedral; a outra
é a Paróquia de Nossa Senhora Achiropita, no bairro Bela
Vista (Bixiga), em São Paulo.

A devoção a Nossa Senhora deve despertar no coração
dos fiéis o amor filial a Maria, mãe de Jesus, o filho de Deus.
Os vários títulos que ela recebeu são devidos aos lugares
onde apareceu, ou aos pedidos particulares que Ela fez. Deus
escolheu Maria para ser mãe do seu filho Jesus. Por ela ser
Cheia de Graça, nenhum artista jamais conseguirá retratar
numa tela sua beleza interior.

Nossa Senhora Achiropita, rogai por nós!
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Santo do Mês
O mês de Agosto é um mês muito especial para toda a

comunidade católica e para a Família Franciscana, pois
comemoramos dois santos que foram de uma enorme
importância para nossa família.

No dia 11 comemora-se o dia de Santa Clara de Assis e três
dias mais tarde o dia de São Maximiliano Kolbe.

O principal elo entre esses dois Santos é São Francisco de
Assis, a verdadeira inspiração desses Instrumentos da Paz do
Senhor, para seguirem as vidas que seguiram e nos presentear
com inúmeros exemplos de amor e caridade ao próximo.

Santa Clara de Assis nascida
no dia 16 de Julho de 1194, e
falecida em Assis, no dia 11 de
Agosto de 1253, foi a
fundadora do ramo feminino
da Ordem Franciscana.

Pertencia a uma nobre
família e era dotada de grande
beleza. Destacou-se desde
cedo pela sua caridade e
respeito para com os
pequenos, tanto que, ao
deparar-se com a pobreza
evangélica vivida por São
Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível tendência
religiosa de segui-lo.

Enfrentando a oposição da família, que pretendia arranjar
lhe um casamento vantajoso, aos dezoito anos Clara
abandonou o seu lar para seguir Jesus mais radicalmente.
Para isto foi ao encontro de São Francisco de Assis na
Porciúncula e fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana,
também conhecido por “Damas Pobres” ou Clarissas. Viveu
na prática e no amor da mais estrita pobreza.

O seu primeiro milagre foi em vida, demonstrando a sua
grande fé. Conta-se que uma das irmãs da sua congregação
havia saído para pedir esmolas para os pobres que iam ao
mosteiro. Como não conseguiu quase nada, voltou
desanimada e foi consolada por Santa Clara que lhe disse:
“Confia em Deus!”. Quando a santa se afastou, a outra freira
foi pegar no embrulho que trouxera e não conseguiu levantá-
lo, pois tudo havia se multiplicado.

Noutra ocasião, quando da invasão de Assis pelos
sarracenos, Santa Clara apanhou o cálice com hóstias
consagradas e enfrentou o chefe deles, dizendo que Jesus
Cristo era mais forte que eles. Os agressores, tomados de
repente por inexplicável
pânico, fugiram. Por este
milagre é que Santa Clara
segura o cálice na mão.

Um ano antes de sua morte
em 1253, Santa Clara assistiu a
Celebração da Eucaristia sem
precisar sair do seu leito.
Neste sentido é que é
aclamada como protetora da
televisão.

São Maximiliano Kolbe
nascido em 8 de Janeiro de
1894 e falecido em Auschwitz,
14 de Agosto de 1941, foi um
frade franciscano da Polônia

SANTOS DO MÊS DE AGOSTO

01 Santo Afonso Maria de Ligório
02 São Pedro Julião Eymard
03 São Pedro de Anagni
04 São João Maria Vianney
05 Santa Afra
06 Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo
07 São Caetano de Tiene
08 São Domingos de Gusmão
09 Santos Juliano, Mariano e Oito Companheiros
10 São Lourenço
11 Santa Clara de Assis
12 Santo Euplúsio
13 São João Berchmans
14 São Maximiliano Kolbe
15 Nossa Senhora da Assunção
16 Santo Estevão da Hungria
17 São Jacinto
18 Santa Helena
19 São João Eudes
20 São Bernardo (Doutor da Igreja)
21 São Pio X
22 Nossa Senhora Rainha
23 Santa Rosa de Lima
24 São Bartolomeu
25 São Luís IX
26 Santa Micaela do Santíssimo Sacramento
27 Santa Mônica
28 Santo Agostinho (Bispo e Doutor da Igreja)
29 Martírio de São João Batista
30 Santos Félix e Adauto
31 São Raimundo Nonato

que se voluntariou para morrer de fome em lugar de um pai
de família no campo de concentração nazi de Auschwitz, como
castigo pela fuga de um prisioneiro.

Franciscano desde 1907, fundou em 16 de Outubro de 1917
a Milícia da Imaculada, associação destinada ao apostolado
católico e mariano. Instalou uma tipografia católica e editou
a revista mariana “Cavaleiro da Imaculada” que alcançou a
tiragem de um milhão de exemplares. Chegou a instalar uma
emissora de rádio e a estender suas atividades apostólicas
até o Japão: entre 1930 e 1936 foi missionário em Nagasaki.

Durante a Segunda Guerra Mundial deu abrigo a muitos
refugiados, incluindo cerca de 2000 judeus. Em 17 de
Fevereiro de 1941 é preso pela Gestapo, já que os nazistas
temiam a sua influência na Polônia. É transferido para
Auschwitz em 25 de Maio como prisioneiro

Em Julho de 1941, um homem do bunker de Kolbe foge e
como represália, os nazis enviam para uma cela isolada 10
outros prisioneiros para morrer de fome e sede. Um dos dez
lamenta-se pela família que deixa, dizendo que tinha mulher
e filhos, e Kolbe pede para tomar o seu lugar. O pedido é
aceito. Os nazis decidem então executá-los com uma injeção
de ácido carbólico.

Foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 10 de Outubro
de 1982, na presença de Franciszek Gajowniczek, o homem
cujo lugar tomou e que sobreviveu aos horrores de Auschwitz.
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Mundo Católico
Este mês entrevistamos Frei  Geraldo Monteiro,

Ministro Provincial dos Frades Menores Conventuais, ele
conta um pouco de sua vocação, o início, suas viagens
e seu sonho como sacerdote:

PACOM :  Como o Senhor

percebeu que t inha vocação ao

sacerdócio?

Frei Geraldo: Quando eu tinha

11 anos era coroinha e meu irmão

era  seminar is ta  d iocesano.  Eu

queria ser igual  a ele,  então foi

aberto aqui no Bonfim o Seminário

dos Frades Menores Conventuais, como  morava aqui

em Santo André no Jardim Alvorada resolvi entrar neste

seminário. Entrei aqui às 15h do dia 12 de Março de

1953.

PACOM: Como foi o tempo de seminário?

Frei Geraldo: F iquei aqui 5 anos fazendo o ginásio,

depois fui de navio para Monte Videl e Buenos Aires

para 1 ano de noviciado, voltei e fiz 3 anos de faculdade

de filosofia, viajei novamente de navio e dessa vez para

Itál ia onde f iz  6 anos de faculdade de Teologia na

Basílica de Santo Antônio em Pádua, minha Profissão

Franciscana onde me tornei Frade foi dia 1 de fevereiro

de 1959 e em 3 de setembro de 1967 o Frei Diogo, o Frei

Antonio Cordiate e eu fomos os primeiros confrades

ordenados Sacerdotes aqui nesta paróquia.

PACOM: Onde o Senhor já exerceu o seu Sacerdócio?

Frei Geraldo: Já fui Pároco aqui nesta comunidade,

na paróquia Aparecidinha, em Ubatuba, Caçapava, Santa

Bárbara do Oeste, fora os países que já viajei exercendo

vários trabalhos de evangel ização,  fui  para vários

continentes do mundo, para falar a verdade só faltou ir

para Oceania.

PACOM: Qual é o seu maior sonho?

Frei Geraldo: São 51 anos vivendo esta vocação e o

meu maior sonho, é viver como Jesus viveu, amando

como ele amou a todo povo Santo de Deus.

PACOM: Obrigada Frei Geraldo por esta simples

demonstração de amor à sua Vocação.

Frei Geraldo: Obrigado a vocês, Paz e Bem a todos!

3- ORAR: Como é de se esperar, esses sentimentos nos
levam a dar uma resposta. Não é tanto responder à Palavra
quanto ao Senhor que, pela Palavra, infundiu em nós esses
impulsos. Brotam naturalmente o louvor, o arrependimento,
a súplica, a gratidão, o pedido de perdão, a oferta, a adoração,
e assim por diante. Mais do que uma oração por palavras,
essa vai ser uma oração de sentimentos e de atitudes
interiores. Umas poucas palavras nos prestarão
simplesmente ajuda para nos exprimirmos e nos referirmos
ora ao Pai, ora a Jesus, ora ao próprio Espírito Santo. É uma
oração já bem simples e sobremodo interiorizada.

4- CONTEMPLAR: Pouco a pouco, todos aqueles
sentimentos que se misturavam e se multiplicavam em nós,
assim como os vários movimentos de oração por eles
provocados, vão se simplificando e se unificando em nosso
íntimo. É a hora da tranqüilidade, da harmonia, do repouso
em Deus. Eis o que significa contemplação: entrarmos,
mediante a Palavra, no Templo de Deus, que existe em todos
nós e aí nos deixamos ficar repousando no Senhor. Os mais
simples podem chegar com mais facilidade a esse ponto; os
que mais penam são os intelectuais. É lamentável que se
tenha criado tanto mistério, tanta complicação, acerca de
algo tão simples como a contemplação, a ponto de parecer
que só tem acesso a ela uma minoria, quando o Altíssimo
sempre quis vê-la ao alcance de todos. Graças ao Pai isso nos
é devolvido hoje, e gratuitamente.

5- ESCREVER: O ponto de chegada é a contemplação.
Contudo, depois que a rede está repleta de peixes, não se
pode deixar que escapem e vão embora. Apesar do gozo
espiritual que a contemplação lhe traz, ponha-se a escrever:
é seu Diário Espiritual, feito agora de maneira distinta e
certamente muito proveitosa. Não é questão de escrever
muito, nem é o momento de narrar ou descrever o que se
passou. Agora, temos somente de registrar: O que Deus me
falou? O que Ele realizou em mim? O que deixou depositado
em meu interior? Isso tudo é muito precioso; é algo que não
se pode perder. Você também pode registrar: O que, a partir
dessa Palavra, Deus diz hoje de mim? O que Ele diz para
mim? Você recolhe o conteúdo depositado em seu ser dos
dois lados: “O que diz de mim” e “O que diz para mim”. Não
estou fazendo um simples jogo de palavras, são duas
maneiras de focalizar a questão. E não é difícil diferenciar.

Veja primeiro: O que Deus diz de mim? O que sou? Quem
Ele me fez? Quais qualidades que Ele mesmo me deu e quer
que eu as assuma e cultive. Da minha vocação e missão, do
trabalho específico a mim confiado e para o qual me
capacitou com os dons naturais que me deu, com os carismas
do Espírito Santo de que me dotou por graça. Segundo: O
que Ele diz para mim? O que Ele quer de mim? Que eu seja e
que eu realize. Que atitudes quer que eu tome e o que quer
que eu cultive. Por quais caminhos Ele quer que eu vá, que
rumos me indica, que mudanças quer que eu assuma, o que
quer transformar em mim. Convenhamos: não é nada
complicado. Tudo isso foi apresentado apenas para você
perceber a diferença e medir a amplitude daquilo que Deus
possa estar te dizendo”.

Fonte: Canção Nova

MUNDO DA BÍBLIA
Você sabe ler e rezar com a

Palavra de Deus?
...continuação da edição anterior
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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

CARTA AOS
GOVERNANTES

DOS POVOS

CAPÍTULO I - 1 A todos os
podestás,  cônsules,  juízes e
regentes no mundo inteiro, e
a todos quantos receberem
esta  carta ,  Fre i  Franc isco,
mísero e pequenino servo no
Senhor, deseja saúde e paz.

2 Considerai  e  vede que “se aproxima o dia da
morte” (Gn 47,29).

3 Peço-vos, pois, com todo o respeito de que sou
capaz que, no meio dos cuidados e solicitudes que
tendes neste século, não esqueçais o Senhor nem vos
afasteis dos seus mandamentos. Pois todos aqueles que
o deixam cair no esquecimento e “se afastam dos seus
mandamentos” são amaldiçoados (Sl 118,21) e serão
por Ele “entregues ao esquecimento” (Ez 33,13).

4 E quando chegar o dia da morte, “tudo o que
entendiam possuir ser-lhes- tirado” (Lc 8,18).

5 E quanto mais sábios e poderosos houverem sido
neste mundo, tanto maiores “tormentos padecerão no
inferno” (Sb 6,7).

6 Por isso aconselho-vos encarecidamente, meus
senhores, que deixeis de lado todos os cuidados e
solicitudes e recebais com amor o santíssimo corpo e o
santíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, por
ocasião de sua santa memória.

7 Diante do povo que vos foi confiado, prestai ao
Senhor este testemunho público de veneração: todas
as tardes mandai  proclamar por um pregoeiro,  ou
anunciai por algum sinal, que todo o povo dever render
graças e louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso.

8 E se não o fizerdes, sabei que haveis de dar conta
perante vosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo.

9  Os  que levarem cons igo  este  escr i to  e  o
observarem saibam que serão abençoados por Deus
nosso Senhor.

Texto retirado do livro: Fontes Franciscanas

Caros irmãos, irmãs e amigos leitores,  este ano
teremos Eleições, um momento onde o país se mobiliza
durante todo um dia para eleger representantes em
nossa Nação, é preciso conhecer todas as propostas para
uma melhor avaliação, pois as pessoas eleitas por nós
estarão tomando decisões com o nosso aval, é como se
cada um est ivesse dentro de um poder  colet ivo,
devemos ter consciência deste poder, avaliando com
responsabi l idade todas  as  propostas  de  nossos
candidatos sejam elas na área de Educação, Economia,
Projetos de leis passados, futuros entre outros. Qual
será a mensagem que nós cristãos poderemos passar
com o nosso voto? Em uma coisa temos que acreditar,
que todos os eleitos recebam seus mandados de forma
digna a testemunhar e prestar o serviço público que
lhes foi confiado.

QUAL É O SENTIDO DO
OFERTÓRIO?

O Ofertório é a parte da
Missa ,  logo a  seguir  à
Oração dos Fiéis, em que

o Pão e  o  V inho e  outras
oferendas, bem como a coleta da Comunidade, são
apresentados  sobre  o  a l tar  pe lo  sacerdote  que
preside a celebação e serão transformados no Corpo
e Sangue de Cristo.

Mas,  como para  o  “Banquete  Eucar ís t ico”  é
necessário e indispensável estar na graça de Deus,
todo o mistério da Celebração Eucarística (Ofertório
e Banquete Eucarístico), é um sério compromisso e
uma exigência absoluta, que ajudam a viver na graça
de Deus  e  promovem uma v ida  esp i r i tua l  mais
profunda e intensa, porque, por um lado, não se pode
tomar parte no Banquete Eucarístico sem estar na
graça de Deus, e por outro lado, não tem sentido
participar na Celebração Eucarística e não tomar parte
no “Banquete Eucarístico” que é a Comunhão.

Convido a cada um de nós a refletir sobre o real
sentido do ofertório.



Santo André, agosto de 2010Santo André, agosto de 2010Santo André, agosto de 2010Santo André, agosto de 2010Santo André, agosto de 2010 Jornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da Comunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfimimimimim 77777

Aconteceu...

No dia 04 de julho foi realizada a Assembléia Pastoral, com os líderes das
pastorais da Comunidade Senhor do Bonfim, com a finalidade de fazer uma

avaliação geral dos trabalhos pastorais da nossa paróquia.

No dia 27 de junho aconteceu em
nossa paróquia o Super Bingão das
festividades juninas. A quadra de
nossa paróquia estava lotada e foi
uma tarde de muita alegria. Saiba
quem foram os ganhadores dos
prêmios principais:

1° prêmio - TV LCD 32"

Tales Rafael de Lima Melo

2° prêmio - Máquina de lavar
Natália Viana
3° prêmio – Geladeira
Josiane Rodrigues
4° prêmio - Fogão de 5 bocas
Fátima Aparecida
5° prêmio - Hidrolavadora doméstica
Bruno Rodrigues

Fizemos em nossa paróquia a campanha de arrecadação de alimentos para
os nossos irmãos do Nordeste que sofrem com as chuvas.Recebemos uma

grande colaboração com roupas, alimentos e itens de higiene pessoal.
Entregamos nossa ajuda no Atacadista Assai que, através do transporte do
Grupo Pão de Açúcar, encaminhará toda essa arrecadação para as famílias

atingidas. Agradecemos a todos que colaboraram.

Aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de Julho o 41º Encontro de Jovens com Cristo
H.U.V.A. O encontro com toda a certeza tocou de forma especial o coração de
cada um dos 98 cursistas que por lá passaram. Esperamos que tenham sentido
a presença do espírito santo de Deus em suas vidas neste final de semana,
que para sempre marcará também a vida de nosso grupo. Sintam-se parte de
nossa família, e venham nos encontrar todos os domingos às 16 horas na
Paróquia Senhor do Bonfim.
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CHAMADOS À SERVIR - Lc 10, 1-11

«Rogai, portanto, ao Senhor da messe para
que envie trabalhadores para a Sua messe.»

Pai santo, fonte inesgotável
da existência e do amor,

Que mostras no homem vivo
o esplendor da Tua glória,

E que depositas no seu coração
a semente do Teu apelo,

Faz com que ninguém, por negligência
 nossa, ignore ou perca esse dom,
Mas que todos possam caminhar

com grande generosidade
Para a realização do Teu Amor.

Senhor Jesus, que durante a Tua peregrinação nas estradas da Palestina,
Escolheste e chamaste os apóstolos

E lhes confiaste a missão de pregar o Evangelho,
De apascentar os fiéis, de celebrar o culto divino,

Faz com que, também hoje, a Tua Igreja não tenha falta
De padres santos que levem a todos

Os frutos da Tua morte e da Tua ressurreição.

Espírito Santo, Tu que santificas a Igreja
Com a constante efusão dos Teus dons,

Põe no coração dos escolhidos à vida consagrada
Uma íntima e forte paixão pelo Teu Reino,

Para que, com um «sim» generoso e incondicional,
Eles coloquem a sua existência ao serviço do Evangelho.

Virgem Santíssima, tu que sem hesitar
Te ofereceste a ti própria ao Todo-Poderoso
Para a realização do Seu desejo de salvação,

Suscita a confiança no coração dos jovens
Para que haja sempre pastores zelosos,

Que guiem o povo cristão no caminho da vida,
E almas consagradas capazes de testemunhar

Pela castidade, a pobreza e a obediência,
A presença libertadora do teu F ilho ressuscitado.

Amém.
Papa João Paulo II

MEU GRANDE EXEMPLO
 

Quem disse
que por de trás daquela barba

que nos arranha o rosto
não tem um coração moleque

querendo brincar?

Quem disse
que por detrás daquela voz grossa

não tem um menino criativo
querendo falar?

Quem foi que falou
que aquelas mãos grandes

não sabem fazer carinho
se o filho chorar?

Quem foi que pensou,
que aqueles pés enormes,

não deslizam suaves
na calada da noite,

para o sono do filho velar?

Quem é que achou
que no fundo do peito largo e viril

não tem um coração de pudim,
quando o filho amado,
com um sorriso largo

se põe a chamar?

Quem foi que determinou
que aquele coroa,

de cabelos brancos não sabe da vida
para querer me ensinar?

Pai, você me escolheu filho,
eu te fiz exemplo!

Feliz dia dos pais, meu PAI.
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Oração do Pai Nosso
Pai nosso que estais no céu;

Meu Pai que me criastes à tua imagem, para que eu te
amasse e me ame,

Santificado seja o teu nome;
Santifica Senhor a minha vida,

Venha a nós o teu reino;
Que o teu amor e tua misericórdia eu possa ter em meu
coração, em minhas atitudes para com os meus Irmãos,

Seja feita a vossa vontade;
Que a minha vontade seja a vossa, para que o teu reino

esteja aqui no meio dos teus filhos,
 Assim na terra como no Céu;

 Que o céu e a terra sejam um só, um núcleo para que teus
anjos possam caminhar no meio de nós,
 O Pão nossa de cada dia, nos dai hoje;

 Que não haja fome nem miséria na casa de ninguém,
Perdoai, Senhor as nossas ofensas;

Que cada ser humano da terra sinta a vossa presença e a
vossa misericórdia,

Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
 Senhor, colocai no meu coração a caridade, o amor e o
perdão quando sou ofendido. Que seja no outro a Tua

imagem e do teu filho Jesus,
Não me deixes cair em tentação ;

 Que o erro e o pecado se afaste de mim e na minha vida
não faça morada,

Mas livrai-me de todo Mal;
Que a vossa luz brilhe no meu caminho que guie todos os

meus pensamentos e palavras, para que o teu Poder e
Glória sejam a minha santidade e me liberta de todo Mal.

Amém!
Cândida C. P. Formariz

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA
As Oficinas de Oração e Vida é um método de

evangelização baseado integralmente na Palavra. Duas vias:
descendente – Deus nos fala a Palavra, e ascendente –
falamos com Deus através da Oração. A Palavra é a alma, a
respiração e o alimento das Oficinas de Oração e Vida.

A Oficina não é uma doutrina. É experiência e prática tanto
durante os Encontros, como na Prática Semanal em casa. Orar
não consiste em uma reflexão intelectual, mas sim em elevar
a atenção e emoção e entrar em uma comunicação afetiva
com o Senhor. Orando se aprende a orar.

Oficinas de Vida – Por uma intensa vivência do Abandono
chega-se a uma profunda Paz e por meio de mensagens e
exercícios chega-se à libertação de tristezas, angústias,
complexos e medos, recuperando o sentido da vida e a alegria
de viver.

Iniciamos novas turmas no mês de Agosto/2010, inscrições
na Secretaria Paroquial. Turma Adulto: às terças-feiras às
14h30. Guia da Oficina: Dirce. Telefone: 4438-7748. Turma
Jovem (a partir dos 17 anos, sem limite de idade): horário em
aberto. Guia da Oficina: Edna. Telefone: 4425-0165.

A INTERCESSÃO DOS SANTOS
Algumas pessoas perguntam se a intercessão dos santos

é uma realidade. A Igreja sempre acreditou que as pessoas,
que morreram perfeitamente
santas, imediatamente vão para o
céu; isto é, para a comunhão com
Deus. Nos primórdios do Cristi-
anismo, os cristãos já celebravam
Santas Missas sobre túmulos de
mártires, suplicando-lhes a inter-
cessão. Mesmo no Antigo Testa-
mento, já encontramos uma base
bíblica com referência à intercessão
dos que já estão na glória de Deus.
Isso está no segundo livro de
Macabeus. O povo judeu estava em
guerra contra os gentios na época
em que era liderado por Judas Macabeus. Para levantar o
ânimo dos guerreiros, Judas contou-lhes a visão que teve, na
qual Onias, sacerdote já falecido e Jeremias, intercediam por
eles. No parágrafo 956 do Catecismo da Igreja Católica
encontramos: “Pelo fato de os habitantes do Céu estarem
unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais
firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de
interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos
que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos
homens, Cristo Jesus. Por seguinte, pela fraterna solicitude
deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio” (LG
49). O Concílio de Trento (1545-1563) em sua 25ª Sessão,
confirmou que: “Os santos que reinam agora com Cristo,
oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los
suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões,
para que vos obtenham benefícios de Deus, por Nosso Senhor
Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. São ímpios os
que negam que se devam invocar os santos que já gozam da
eterna felicidade no céu. Os que afirmam que eles não oram
pelos homens, os que declaram que lhes pedir por cada um
de nós em particular é idolatria, repugna à palavra de Deus e
se opõe à honra de Jesus Cristo, único Mediador entre Deus
e os homens (1 Tm 2,5)”. Por tudo isso é que a Igreja ensina
que devemos suplicar a intervenção dos santos. Essa, e
especialmente a de Nossa Senhora, que é a mais poderosa
de todas as intercessoras, não substitui a mediação única de

Cristo; ao contrário, a reforça.
Pois, sem a mediação única e
indispensável de Cristo
nenhuma outra intercessão
teria valor, já que todas são
feitas através de Jesus Cristo.
Por isso, a Igreja não teme
invocar os santos e suas
preces por nós diante de
Deus.
(Adaptado do texto de mesmo

nome de Felipe de Aquino,
www.cancaonova.com.br)
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Cuide bem de você
O Jovem Chamado a ser Cristão

O que é ser um jovem cristão? Quando somos chamados
a servir?

Ser um jovem cristão é ajudar as pessoas que precisam
sem que elas peçam. É poder aconselhar amigos ou
conhecidos a fazer a coisa certa, como quando sair de balada
pedir para eles pararem de beber, pois podem passar mal,
evitar confusões ou até mesmo recusar beber só para poder
levá-los embora para suas casas sem que nada lhes aconteça.

Não podemos nos esquecer das missas na Igreja, pois
apesar de parecer uma perda de tempo, é o lugar que você
conhece a história da Bíblia, sobre a pessoa de Jesus e nosso
Deus.

Uma coisa que sempre nos perguntamos é quando
ouvimos o chamado? O nosso primeiro chamado vem
quando somos batizados, mas não o entendemos. Então,
recebemos novo chamado na Primeira Comunhão, aí
fingimos que não é com a gente. Porém, vem mais outro: a
Crisma que é sem dúvida a nossa confirmação a um pedido
simples, mas tão difícil de ser aceito e seguido que é ser
Cristão. Resumindo, seguir os passos de Jesus Cristo para
assim poder ter e viver uma vida como Deus deseja para
nós, com muita paz, respeito e amor.

Quando sentimos o chamado não significa que é para
nos tornarmos padre, freira ou religiosos, mas sim para ouvir
o que Deus tem para nós e passar adiante e assim nos
tornarmos melhores e podermos conhecer o que é viver
num verdadeiro paraíso.

Tome os medicamentos
conforme prescritos

Diariamente, milhares
de pessoas que sofrem de
uma doença crônica, como
pressão alta ou diabete, ou
estão com uma infecção
causada por bactérias, por
exemplo, tomam algum
tipo de medicamento para
resolver ou controlar a
doença.

Porém, quando drogas de prescrição (os medicamentos
com tarja) são usadas de forma inadequada, podem causar
diversos problemas: o paciente pode simplesmente não
melhorar ou até ter novas complicações de saúde.

Medicamentos reagem de maneira diferente em
indivíduos diferentes, assim como a forma da doença se
manifestar também muda de acordo com a pessoa. Somente
o médico pode avaliar o remédio certo a ser utilizado.
Alguns conselhos úteis:

- Tome os medicamentos na quantidade e dias exatos,
conforme a prescrição do seu médico;

- Entre em contato com seu médico imediatamente se
tiver qualquer problema com o medicamento;

- Informe seu médico se você for alérgico a alguma
substância específica ou se já estiver tomando algum outro
medicamento;

- Antes de deixar o consultório, tenha certeza de que
compreendeu todo o esquema de prescrição apresentado
pelo médico;

- Não peça ao seu médico para ele receitar determinado
remédio. Confie na orientação e no medicamento que ele
recomendou;

- Quando orientado a tomar um medicamento por um
certo número de dias, não pare de tomá-lo apenas porque
está se sentindo melhor. Muitas vezes os sintomas
desapareceram, mas a causa não. É importante manter o
tratamento até o final para evitar recaídas. Só assim o
tratamento será seguro e efetivo;

- Se você está pensando em parar de tomar o
medicamento - ou se já parou - comunique o seu médico;

- Nunca tome medicamentos prescritos para outras
pessoas e nunca ofereça aos outros remédios que foram
receitados para você;

- Não consuma bebidas alcoólicas se estiver tomando
medicamentos;

- Se você está grávida, não tome nenhum remédio sem
o consentimento do seu médico.

E lembre-se: na dúvida, consulte seu médico.

DÍZIMO

O que é ser dizimista?
Tudo o que temos é dado por Deus.
O nosso Pai Celestial nos presenteia com nossa vida e o

dízimo é a nossa forma de agradecer.
È através desta Ação de Graças que nós contribuímos com

nossa comunidade paroquial, quer seja na manutenção de
nossa “casa” quer seja na ajuda aos nossos irmãos mais
necessitados.

Ser dizimista nos engrandece como verdadeiros cristãos.
Se você ainda não é dizimista vá até a secretaria paroquial

e colabore.
Que Deus abençoe a todos. Paz e Bem.
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Bonfim Ecológico Receita
Código Florestal 

A primeira versão do Código Florestal foi aprovada em
1934. A lei foi pensada por pessoas que, mesmo naquela
época, tinham ampla visão da importância das florestas. O
código surgiu com o intuito de racionalizar o rápido processo
de derrubada das florestas nativas, mas também para
preservar as fontes de água, o regime de chuvas e evitar a
ocupação de áreas de risco. Apesar de antiga, ela não é uma
lei velha. Também não é uma lei equivocada em seus
princípios, como vem sendo difundido por determinados
setores da sociedade.

Independente das razões que guiaram os políticos da
década de 1930 a aprová-la, a ciência até hoje demonstra 
que a manutenção de parcelas de vegetação natural na
paisagem rural e até mesmo urbana é fundamental, para
garantir a conservação da biodiversidade e a continuidade
na oferta de serviços ambientais básicos, como o ciclo da
água, de nutrientes, o controle de pragas, dentre outros. O
Código Florestal é a única lei nacional que veta a ocupação
urbana ou agrícola de áreas de risco, como é o caso de
encostas íngremes, áreas alagadiças ou sob a influência de
dunas.

Apesar de ser uma lei importante para a sociedade, há
uma imensa pressão de parte do setor agropecuário por sua
modificação. A razão da insatisfação é que, após muitas
décadas de esquecimento, ela começou a ser aplicada, não
só os órgãos de fiscalização estão mais eficientes, como o
próprio mercado (leia-se os consumidores) está começando
a exigir que a produção agropecuária cumpra uma lei que é
de interesse de toda a sociedade.

Editada em 2008, de um conjunto de medidas voltadas à
implementação da lei, algumas lideranças do campo, como
a Confederação Nacional da Agricultura e com o apoio do
Ministério da Agricultura e Pecuária, passaram a pressionar
por sua revogação. Mas eles não jogam às claras e não falam
nesses termos. Alegam que a lei é ultrapassada, que não
tem base científica, que é impossível de ser aplicada e que
atrapalha o desenvolvimento do país.

Aceitar a revogação do CF significa condenar regiões
inteiras à permanente falta de água nas épocas de estiagem,
a chuvas descontroladas na época mais úmida, aos extremos
de temperaturas, à desertificação, à extinção da
biodiversidade, aos deslizamentos mortais, às enchentes
catastróficas. Sem ele não há como recuperar a Mata
Atlântica, hoje restrita a menos de 7% de sua cobertura
original e nem como estancar o desmatamento na Amazônia,
que ainda tem 80% de sua cobertura conservada.

Fica então mais uma vez a dúvida, até que ponto vale o
desenvolvimento, inclusive financeiro de alguns, quando o
que esta em jogo é o futuro e a herança de muitos? Até que
ponto o desenvolvimento imediatista, superficial e
indiscriminado é válido,
quando este, serve apenas
para o crescimento de uma
pequena parcela da popu-
lação que muitas vezes nem
mesmo necessitaria de tais
ações? Mais uma vez se
aproxima a época de elei-
ções, atente-se a isso.

 Mais informações em
www.sosflorestas.com.br

Caldo Verde
Ingredientes
· 2 batatas médias
· 1 tablete de caldo de galinha
· 1 colher (sopa) de óleo
· 1 colher ( sopa ) rasa de sal ou

a gosto
· 5 xícaras (chá) de água
· 1 xícara (chá) de couve

manteiga cortada em tiras
· 1 linguiça calabresa defumada cortada em rodelas  médias

Modo de preparo:
Na panela de pressão, coloque as batatas, caldo de galinha,
óleo, água e sal. Cozinhe por cerca de 10 minutos (começar a
contar o tempo depois que a panela começar a chiar) ou até
a batata desmanchar. Em seguida bata tudo no liquidificador.
Acrescente as rodelas de calabresa e ferva. Desligue o fogo e
adicione a couve manteiga. Na hora de servir, coloque um fio
de azeite ou croutons.

Espaço da Criança
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VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

Visite nosso blog de receitas:
www.bazarfiomil.blogspot.com

Vamos participar da Semana Nacional da Família 2010

Todos estão convidados a partici-
par da Semana Nacional da Família
que este ano terá início no Dia dos Pais
– 8 de agosto –, e irá até o dia 14.

Na Diocese de Santo André, a Hora
Santa pela Família será em 13 de
agosto, às 20h, na Catedral Nossa
Senhora do Carmo, Santo André.

A Hora da Família, em sua 14ª,
edição traz um importante subsídio
para que possamos vivenciar a
Semana Nacional da Família, cujo lema
é: “Família, Formadora de Valores Humanos e Cristãos”. A
publicação traz como proposta de palestras, círculos,
encontros nas casas e nas mais diversas localidades, as
seguintes reflexões:

1. “As relações e os valores familiares segundo a Bíblia”;
2. “Família: valores a descobrir e redescobrir”;
3. “Família: virtudes sociais”;
4. “A paróquia: organismo que ajuda a família na formação

dos valores”;
5. “A família e a sexualidade”;
6. “Aspectos econômicos da família que forma”;
7. “Família e os meios de comunicação social”;
8. “Escola: um dos organismos que ajudam a família a

transmitir valores”.
Fonte: A Boa Notícia – julho/2010


