
Santo André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembro de 2010o de 2010o de 2010o de 2010o 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 11111

Ordem dos Frades Menores Conventuais

Setembro/2010 - Ano XIV - Nº 153 - PACOM - Pastoral da Comunicação

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - VENDA PROIBIDA



Santo André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembro de 2010o de 2010o de 2010o de 2010o de 2010Jornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da Comunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfimimimimim22222

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:
pacom@paroquiasenhordobonfim.net

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 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

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 Bonfimimimimim22222

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

Quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos
e dizer o quanto foi linda a missa do dia dos pais e a
de domingo dia 15/08. O coral das crianças estava
belíssimo, maravilhoso trabalho desta comunidade.
Parabéns a todos e muito obrigada.

Suzeli

Querido paroquiano e pa-
roquiana:

Estamos no mês de nosso
padroeiro Senhor do Bonfim!

Costumo dizer que nossa
responsabilidade aumentará
sempre mais quando falamos
dele. A beleza de poder cele-
brar é algo espetacular no
mistério da vida, nos dando a oportunidade de co-
locar celebrativamente aquilo que a alegria de
nosso coração deseja, louvando sempre a Deus por
suas maravilhas. A Igreja nos convoca neste mês,
a refletirmos com mais atenção a Palavra de Deus.
Evidente que a Bíblia deverá ser sempre nosso ins-
trumento de principal de trabalho na evangeliza-
ção, mas é necessário dar um maior destaque nes-
se mês. Que possamos, convocados pela Igreja,
termos sempre o hábito pessoal de tomá-la à mão
e lê-la com assídua atenção.

Desejo que você participe de nossa progra-
mação para o mês do padroeiro! Sinta-se sempre
bem vindo.

Paz e Bem!

Frei Raphael

SETEMBRO – MÊS DA BÍBLIA

Como é de costume, sortearemos Bíblias

nas missas do sábado dia 25 de setembro e

domingo dia 26 de setembro.

Para participar escreva uma redação

com no mínimo 5 linhas sobre

“A importância da Bíblia na sua vida”

e envie para o e-mail

pacom@paroquiasenhordobonfim.net

ou entregue na secretaria paroquial

durante a semana em horário comercial.

Participe!
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Momento de Maria
Natividade de Nossa Senhora

No dia 8 de setembro comemoramos o dia em que
Deus começa a pôr em prática o Seu plano eterno, pois
era necessário que se construísse a casa, antes que o
Rei descesse para habitá-la. Esta “casa”, que é Maria,
foi construída com sete colunas, que são os dons do
Espírito Santo.

Deus dá um passo à frente na atuação do Seu eterno
desígnio de amor, por isso, a festa da Natividade de
Nossa Senhora foi celebrada com louvores magníficos
por muitos Santos Padres. Segundo uma antiga tradição
os pais de Maria, Joaquim e Ana, não podiam ter filhos,
até que em meio às lágrimas, penitências e orações,
alcançaram esta graça de Deus.

De fato, Maria nasce, é amamentada e cresce para
ser a Mãe do Rei dos séculos, para ser a Mãe de Deus. E
por isso comemoramos o dia de sua vinda para este
mundo e não somente o nascimento para o Céu, como é
feito com os outros santos.

Sem dúvida, para nós como para todos os patriarcas
do Antigo Testamento, o nascimento da Mãe, é razão de
júbilo, pois Ela apareceu no mundo: a Aurora que prece-
deu o Sol da Justiça e Redentor da Humanidade.

Nossa Senhora, rogai por nós!

Mundo Católico

Pesquisa quer saber dos jovens a sua
relação com as crenças e a cultura moderna

O Setor Universidades, da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), juntamente com a As-
sociação Nacional de Educação Católica do Brasil
(ANEC), desenvolve uma pesquisa de aspectos cul-
turais e crenças da juventude brasileira.

Acessando o link http://pucpr.qualtrics.com/SE/
?SID=SV_b7bDbtJTZomH6Vm (pode ser encontrado
no site de nossa paróquia ou se preferir digite o en-
dereço em seu provedor), o interessado terá acesso
a um questionário especialmente elaborado para
obter seu posicionamento a respeito de temas rela-
cionados a aspectos culturais e crenças na atuali-
dade.

“Sua contribuição nos ajudará a avaliar e qualifi-
car a ação junto aos jovens e a promover projetos
de estudos e publicações sobre a temática. O ano-
nimato e a confidencialidade da pesquisa serão ple-
namente garantidos”, afirmou o coordenador nacio-
nal da Pastoral da Universidade pela ANEC, irmão
Adriano Brollo.

Segundo os organizadores do questionário, a fi-
nalidade principal deste levantamento de dados con-
siste em dispor um conjunto de dados sobre aspec-
tos culturais e de crenças da juventude do Brasil,
com análises possíveis, úteis para o aperfeiçoamen-
to, direto ou indireto, de iniciativas junto às juven-
tudes.

O período de aplicação da pesquisa será de ju-
nho a outubro. Após esse período acontecerá à com-
pilação e análise dos resultados, contando com o
suporte técnico do Prof. Paulo Nogas (Professor de
Estatística e Análise de Dados da Escola de Negóci-
os da PUC-PR).

Vamos participar dessa pesquisa para que a nos-
sa Igreja possa saber qual é o perfil da nossa juven-
tude.

Fonte: www.cnbb.org.br/site/universidades



Santo André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembrSanto André, setembro de 2010o de 2010o de 2010o de 2010o de 2010Jornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da Comunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfimimimimim44444

Santo do Mês Calendário dos Santos
do mês de Setembro

Dia 1 - Santa Beatriz da Silva
Dia 2 - São Justo de Lião
Dia 3 - São Gregório Magno
Dia 4 - Santa Rosa de Viterbo
Dia 5 - Bem Aventurada Madre Teresa de Calcutá
Dia 7 - São Clodoaldo
Dia 8 - Natividade de Nossa Senhora
Dia 9 - São Pedro Claver
Dia10 - São Nicolau Tolentino
Dia11 - Santos Mártires Carmelitas
Dia12 - Santíssimo nome de Maria
Dia14 - Exaltação da Santa Cruz
Dia15 - Nossa Senhora das Dores
Dia16 - Santos Cornélio e Cipriano
Dia17 - São Roberto Berlamino
Dia18 - São José de Copertino
Dia19 - São Januário
Dia 21 - São Mateus apóstolo
Dia 22 - São Mauricio
Dia 23 - São Padre Pio de Pietralcina
Dia 24 - São Geraldo
Dia 25 - Santa Aurélia
Dia 26 - Santos Cosme e Damião
Dia 28 - São Venceslau
Dia 29 - Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael
Dia 30 - São Jerônimo

BEM AVENTURADA
MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“Quem quiser ser o primeiro
entre vós, faça-se servo de to-
dos (Mc, 10, 44)”.  Estas pala-
vras de Jesus aos discípulos
indicam qual é o caminho
que leva à grandeza evan-
gélica. Madre Teresa de
Calcutá, fundadora dos
Missionários e das Missioná-
rias da Caridade, que hoje te-
nho a alegria de inscrever no
Álbum dos Beatos, deixou-se
guiar por esta lógica.

Este é um trecho da homilia
do Papa João Paulo II durante o
ritual de beatificação de Madre
Teresa de Calcutá, em outubro
de 2003, “ela ia a toda parte
para servir Cristo nos mais po-
bres entre os pobres”

Agnes Gonxha Bojaxhiu nasceu numa família católica na
antiga Iugoslávia. Determinada a seguir sua vocação religio-
sa, Agnes ingressou na Congregação Mariana. Em setembro
de 1928, ingressou na Casa das Irmãs de Nossa Senhora do
Loreto, em Dublin, na Irlanda. De lá partiu para a cidade de
Darjeeling, na Índia, onde as irmãs de Loreto tinham um co-
légio. Lá fez noviciado e finalmente fez os votos de obediên-
cia, pobreza e castidade tomando o nome de Teresa.

De Darjeeling, Teresa partiu para Calcutá, onde viveu como
religiosa e foi professora no único colégio católico para me-
ninas ricas da cidade de Calcutá. O contraste com a pobreza à
sua volta era muito grande. Em 1937, Teresa fez a profissão
perpétua.

A revelação ocorreu durante uma viagem de trem no ano
de 1946. Madre Teresa ouviu um chamado interior que a inci-
tou a abandonar o convento de Loreto, em Calcutá, e passar
a viver entre os pobres. Em 1948, autorizada pelo Papa Pio
XII, Teresa foi “viver só, fora do claustro, tendo Deus como
único protetor e guia, no meio dos mais pobres de Calcutá”.
Em dezembro do mesmo ano, conseguiu a nacionalidade in-
diana.

Teresa passou a usar um traje indiano, um sári branco com
debruns azuis e uma pequena cruz no ombro. Pedindo ajuda
nas ruas auxiliava pobres, doentes e famintos. Pouco a pou-
co foi angariando adeptas para sua causa entre as antigas
alunas. Em 1950, fundou uma congregação de religiosas.

Madre Teresa fundou casas religiosas por toda a Índia e,
depois, no exterior. Seu trabalho obteve grande repercus-
são. O Papa João Paulo II confiou às religiosas de Madre Tere-
sa a casa “Dom de Maria” aberta no Vaticano, ao lado do Palá-
cio do Santo Ofício, para assistir aos mais pobres e aos mori-
bundos da Itália. Em 1979, Madre Teresa recebeu o Prêmio
Nobel da Paz por seu trabalho. Madre Teresa de Calcutá fale-
ceu aos 87 anos, no dia 5 de setembro de 1997 vítima de uma
parada cardíaca. Houve uma comoção mundial e foram for-
madas várias filas na Igreja de Santo Tomás para despedir-se
de Madre Teresa.
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MUNDO DA BÍBLIA - DIA 27 DE SETEMBRO: DIA DA BÍBLIA

A Bíblia foi traduzida, ao longo dos séculos, em
mais de 2400 línguas e idiomas diferentes, inclu-
indo a língua portuguesa.

A tradução feita por João Ferreira de Almeida é
considerada um marco na história da Bíblia em por-
tuguês porque foi a primeira tradução do Novo Tes-
tamento a partir das línguas originais. Anteriormen-
te supõe-se que havia versões do Pentateuco tra-
duzidas do hebraico.

A primeira tradução completa foi a Tradução
Brasileira. Foi uma tradução da Bíblia que não
contava somente com teólogos, mas também
com eruditos. Publicada em 1917, apresenta
características eruditas, sendo bastante
literal em relação aos textos originais.

A Almeida Revista e Corrigida
foi a primeira Bíblia a ser impressa
no Brasil, em 1948.

A Editora Paulinas publicou en-
tre 1950 e 1990, a Bíblia traduzida
da Vulgata Latina.

Publicada em 1959, a Al-
meida Revista e Atualizada uti-
liza o Texto Crítico, ao invés do
Textus Receptus. Ganhou apro-
vação da CNBB. Também em
1959 é publicada a tradução dos monges Meredsous
em português.

A Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sa-
gradas é uma tradução da Bíblia feita com direcio-
namento específico para as Testemunhas de Jeová.

A Versão Revisada foi publicada em 1967, pela
Imprensa Bíblica Brasileira e pela Juerp. É de ori-
entação batista.

Em 1976 é publicada a Bíblia de Jerusalém, pe-
las Edições Paulinas. Em 2002 é publicada a revi-
são

Em 1982 é publicada a Bíblia Vozes, pela edi-
tora Vozes. No mesmo ano é publicada uma versão
pela editora Santuário. No ano seguinte é publica-
da a Bíbl ia Mensagem de Deus pelas edições
Loyola.

Em 1988 é publicada A Bíblia na Linguagem de
Hoje, caracterizada por ter uma linguagem popular
e tradução flexível.

Em 1990 é publicada a Edição Pastoral, sendo
voltada para uso dos leigos. Ainda em 1990, a Edi-
tora Vida publicou a sua Edição contemporânea da
Bíblia de Almeida

Em 1997 é publicada a Tradução Ecumênica da
Bíblia, sendo parte de sua comissão: católicos, pro-
testantes e judeus.

Em 2001 a CNBB produziu uma tradução come-

As diversas traduções da Bíblia em português
morativa dos 50 anos da CNBB.

Em 2002 é publicada a Bíblia do Peregrino
Em 2006 é publicada a Bíblia Hebraica.
Em 2007 é publicada a Bíblia Almeida Século

21, uma atualização da “Versão Revisada” do texto
de Almeida.

Comparativo entre as Bíblias Católicas e Protes-
tantes

Enquanto a Bíblia Católica tem 73 livros a Bíblia pro-
testante tem apenas 66 livros. Isso ocorre por-

que Lutero e, principalmente os seus se-
guidores,  rejeitaram os livros de

Tobias, Judite, Sabedoria, Baruc,
Eclesiástico (ou Sirácida), 1 e 2
Macabeus, além de Ester 10,4-16;
Daniel 3,24-20; 13-14. E a razão
disso vem de longe.

No ano 100 da era cristã os
rabinos judeus se reuniram no

Sínodo de Jâmnia (ou Jabnes), a fim
de definirem a Bíblia Judaica. Isto porque

nesta época começava a surgir o Novo Tes-
tamento com os Evangelhos e as cartas dos

Apóstolos, que os judeus não aceitavam. Nesse
Sínodo os rabinos definiram como critérios para

aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia, tais
como: 
(1) deveria ter sido escrito na Terra Santa;

(2) escrito somente em hebraico, nem aramaico e
nem grego;

(3) escrito antes de Esdras (455-428 a.C.);
(4) sem contradição com a Torá ou lei de Moisés. 
Em consequência, os judeus da palestina fecha-

ram seu cânon sagrado sem reconhecer livros e es-
critos que não obedeciam a tais critérios. Porém, na
Alexandria (Egito), havia uma colônia judaica que, viven-
do em terra estrangeira e falando língua estrangeira (o
grego), não adotou os critérios nacionalistas estipulados
pelos judeus de Jâmnia. Os judeus de Alexandria chega-
ram a traduzir os livros sagrados hebraicos para o grego,
dando assim origem à versão grega dita “Alexandrina” ou
“dos setenta intérpretes”.

Podemos, pois, dizer que havia dois cânones entre os
judeus no início da era cristã: o restrito, da Palestina e o
amplo, de Alexandria.

Sendo que, os apóstolos e evangelistas, ao escreve-
rem o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Tes-
tamento, usando a tradução grega de Alexandria, mesmo
quando esta diferia do texto hebraico. Esta tornou-se a
forma comum entre os cristãos; em consequência, o cânon
amplo, incluindo os sete livros já citados, passou para o
uso dos cristãos.

O papa S. Dâmaso, no ano 374, confiou a S. Jerônimo o
cuidado de corrigir e traduzir os livros santos, cujo con-
junto forma o atual cânon ou catálogo da Igreja.
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Aconteceu...

Missa de Nossa Senhora da Rosa Mística - 13/07

17/08 - Frei Raphael participou no programa
Manhã Viva da rádio ABC 1570, com o apresen-
tador Ivo Rocha.

Nesta entrevista nosso pároco fez uma leitura
e reflexão do Evangelho do dia, e deu informa-
ções sobre a Festa do Padroeiro, Semana da Fa-
mília no Bonfim, entre outros assuntos.

FEIRA VOCACIONAL E MISSA DO DOM NELSON

No dia 1º de agosto a nossa comunidade recebeu a 6ª
Feira Vocacional da Diocese de Santo André, onde 19
instituições religiosas expuseram seus carismas aos
visitantes.

Esse evento, juntamente com a missa presidida por
Dom Nelson Westrupp, foi a abertura do mês vocacional
que tem por Tema: “Discípulos missionários a serviço das
vocações” e o Lema: “O testemunho suscita vocações”.

MISSA DE SÃO JOSÉ

No dia 27 de julho aconteceu a MISSA EM LOUVOR A
SÃO JOSÉ e que também celebrou os 05 anos do Terço
Masculino em nossa paróquia.

A missa presidida pelo Frei Raphael teve a presença
de muitos participantes do terço, que testemunharam o
valor dos homens serem devotos ao terço e a São José.
Caminhos estes que nos levam à adoração a Jesus Cristo.

Valei-me São José!
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Aconteceu no mês de
agosto, entre os dias 8 e
14, a Semana Nacional da
Família com o tema Famí-
lia: Formadora de Valores
Humanos e Cristãos.

Em nossa paróquia a se-
mana fo i  comemorada
através de reflexões diári-
as onde em cada missa foi
apresentado um tema liga-
do ao tema principal. Foi
realizado também, a cada
dia, uma benção especial
dado pelo nosso pároco. A
participação da comunida-
de foi intensa com a igre-
ja praticamente cheia du-
rante toda a semana.

Um agradecimento es-
pecial às várias pastorais
de nossa paróquia que se
responsabilizaram pela li-
turgia de cada missa pre-
parando o ambiente de
oração e  ref lexão para
cada tema apresentado.

A semana da Família é comemorada pela igreja
desde 1973 e tornou-se a Semana Nacional da Famí-
lia em 1992, sempre iniciado no domingo, dia dos
pais, como parte do mês de Agosto, mês vocacional.
Para aqueles que quiserem continuar a reflexão so-
bre a família poderá adquirir o guia HORA DA FAMÍ-
LIA, disponível na secretaria paroquial, que trás to-
dos os temas abordados durante a semana, com ri-
queza de detalhes e cheio
de orações e informações
para ajudar nossas famíli-
as.

Ao lado uma oração pe-
las nossas famílias, a qual
foi rezada em todas as mis-
sas.

Semana Nacional da Família
Oração pelas Famílias:
Senhor Jesus Cristo, vi-

vendo em família santificas-
te a família humana.

V ive também conosco,
habita em nossas famílias,
e assim formaremos uma
pequena Igreja doméstica,
Comunidade de amor e san-
tuário da vida, pelo diálogo,
partilha, perdão, afeto e res-
peito à santidade do matri-
mônio.

Senhor Jesus Cristo, afas-
ta de nossas famílias a ten-
tação da infidelidade e do
divórcio, do aborto e do ego-
ísmo, da indiferença e do
acúmulo, da desunião e da
incapacidade de perdoar, da
falta de diálogo e de afeto e
de todos os males que nos
afetam.

Senhor Jesus Cristo, suscita
em nossas famílias, berço da
vida e toda vocação, homens e
mulheres dispostos a consagra-
rem-se a Cristo e à Igreja.

Que nossos jovens se preparem conscientes, responsá-
veis e dignamente, para o santo matrimônio.

Enfim, Senhor Jesus Cristo, fica conosco, em nossas
famílias para nos abençoar e nos dar coragem em nos-
sas lutas cotidianas, conforto e alívio nos sofrimentos,
sabedoria e discernimento para sermos colaboradores
na construção de uma nova civilização do amor e da
esperança.

Ó Maria, Mãe de Deus e de nossas famílias, protegei-nos.
Amém!
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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

A CRUZ PARA
SÃO FRANCISCO

Vocação e
exemplo de vida

A encarnação do Verbo está
ligada, para São Francisco, a
outro grande mistério: Jesus
Crucificado. Com o “mistério de
Jesus Crucificado”, Francisco

entra na mais alta contemplação da Trindade. A vocação
de Francisco nasce do chamamento a ele feito pelo Cruci-
ficado de São Damião. Ao Crucificado ele vai identificar-
se tanto, a ponto de trazer dEle os estigmas da crucifixão.
A Cruz é, para São Francisco, o sinal do despojamento to-
tal do homem para encher-se de Deus.

A meditação e a contemplação de Jesus Crucificado
foram experiências que São Francisco foi buscar na pró-
pria Palavra de Deus. Parte ele do exemplo do próprio Cris-
to: “Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua
igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mes-
mo, assumindo a condição de servo... humilhou-se a si
mesmo, tornando-se obediente até a morte, a morte de
cruz!” (Fl 2,6-11).

A cruz é um símbolo muito positivo quando considera-
mos a vida nova que dela brota. Sem a cruz não pode ha-
ver crescimento no amor ou maturidade, nem plenitude
ou equilíbrio, nem vida e energia, nem relacionamento
pessoal entre Deus e a humanidade. O amor, a plenitude
e a santidade só se tornam autênticos e ativos na presen-
ça de uma tensão sempre crescente”.

Foi isso que São Francisco compreendeu. Esse foi o sig-
nificado que ele intuiu no mistério da cruz.

Extraído do livro “Leitura Franciscana da Bíblia”, de Frei
Mauro Strabeli, OFMCap - Centro Franciscano de
Espiritualidade

Por que as pessoas deixam as
Bíblias abertas dentro de casa?

A Bíblia é um livro, ou
melhor, uma coleção de livros,
que estão à nossa disposição
para serem lidos.

Um livro sim, mas para nós
cristãos católicos se trata das
Sagradas Escrituras, pois a
Bíblia é a Palavra de Deus. E por ser a Palavra de Deus, a
Igreja a venera profundamente.

Quando visitamos a casa de um irmão em Cristo, muitas
vezes vemos que a Palavra de Deus está aberta,
geralmente num lugar de destaque na casa. A pessoa tem
aquela Bíblia grande, ilustrada e a coloca na sala, aberta.
Isso é bem bonito. É muito importante dar destaque para
a Palavra de Deus, a Igreja nos incentiva a fazer isso.
Porém, a Bíblia é muito mais do que um “enfeite”, somente
para ser exposta.

Para ficar mais fácil, vamos separar as palavras: Bíblia
e Sagrada. “Bíblia” significa um conjunto de livros. E um
livro é para ser lido. E a outra palavra “Sagrada”, segundo
o dicionário, é relativo às coisas divinas, sacro, santo.
Desta forma, percebemos que Deus nos proporciona toda
graça, porém devemos fazer nossa parte. Como sugestão
pegue a sua Bíblia diariamente e faça dela um livro de
aprendizado e de oração; realize momentos de leitura de
sua preferência: Evangelhos, Salmos, não importa qual será
o livro escolhido. Creia, na Sagrada Escritura podemos
encontrar respostas às nossas perguntas mais interiores.
Não faça deste lindo ensinamento apenas um objeto de
enfeite em sua casa.

TRÂNSITO DE SÃO FRANCISCO
DIA 03 DE OUTUBRO - 18h30

AGUARDEM! EM BREVE PROGRAMAÇÃO DO
MÊS FRANCISCANO NA SECRETARIA

PAROQUIAL OU NO SITE
www.paroquiasenhordobonfim.net
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DE ONDE VEM NOSSO
COSTUME DE CELEBRAR O
DOMINGO COMO DIA DO
SENHOR?

A Lei de Moisés, entre as
suas prescrições mais antigas,

mandava que os judeus descansas-
sem no sétimo dia ou sábado, dedicando-o totalmente
ao Senhor.

Durante sua vida mortal, Jesus lembrava o seguinte
princípio: “O sábado foi feito para o homem, e não o
homem para o sábado”. Consequentemente, Jesus atri-
buiu a si mesmo o poder de modificar ou suspender a
guarda do sábado. Foi, por certo, esta atitude de Jesus
que inspirou aos antigos cristãos uma certa liberdade
em relação ao sábado fazendo-os compreender o espíri-
to da observância desse dia.

O apóstolo São Paulo dizia: “Que ninguém vos criti-
que por questões de alimentos ou bebidas ou de festas,
novas luas e sábados, que são apenas sombra de coisas
que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo”
(Cl 2,16-17). Por isso, o primeiro dia da semana judaica,
posterior ao sábado, quando Cristo ressuscitou, tornou-
se o dia de culto dos cristãos ou o dia do Senhor.

Pode-se crer que a celebração do domingo tenha tido
origem na própria Igreja-mãe de Jerusalém, pois os após-
tolos estavam reunidos no 50º dia (Pentecostes) que era
domingo, quando receberam o Espírito Santo (cf At 2,1-
3). Este quis se comunicar não num sábado, assim como
Cristo que ressuscitou no domingo.

Aliás, observando o domingo, os cristãos estão obe-
decendo exatamente à Lei de Deus, pois dedicam todo
o sétimo dia do repouso ao culto do Senhor; apenas des-
locaram em um dia a contagem dos dias da semana.
Isso ficou bem nítido na nomenclatura portuguesa, como
se vê abaixo:

Semana judaica: 1ª feira, 2ª f., 3ª f., 4ª f., 5ª f., 6ª f., 7ª f.
Semana cristã: 2ª feira, 3ª f., 4ª f., 5ª f., 6ª f., Sábado e

Domingo.
Seria, de resto, despropositado que os cristãos conti-

nuassem a observar o sétimo dia dos judeus, visto que
nesse dia Jesus ficou no sepulcro e só ressuscitou no
dia seguinte.

10 ORIENTAÇÕES DA CNBB PARA VOTAR BEM

Os Bispos Católicos do Regional Sul 1, da CNBB (Estado de São Paulo),
no cumprimento de sua missão pastoral, oferecem as seguintes orientações aos
seus fiéis para a participação consciente e responsável no processo político-
eleitoral deste ano:

1 - O poder político emana do povo.
Votar é um exercício importante de cidadania; por isso, não deixe de parti-

cipar das eleições e de exercer bem este poder. Lembre-se de que seu voto
contribui para definir a vida política do País e do nosso Estado.

2 - O exercício do poder é um serviço ao povo.
Verifique se os candidatos estão comprometidos com as grandes questões

que requerem ações decididas dos governantes e legisladores: a superação
da pobreza, a promoção de uma economia voltada para a criação de postos de
trabalho e melhor distribuição da renda, educação de qualidade para todos,
saúde, moradia, saneamento básico, respeito à vida e defesa do meio ambiente.

3 - Governar é promover o bem comum.
Veja se os candidatos e seus partidos estão comprometidos com a justiça e

a solidariedade social, a segurança pública, a superação da violência, a justiça
no campo, a dignidade da pessoa, os direitos humanos, a cultura da paz e o
respeito pleno pela vida humana desde a concepção até à morte natural. São
valores fundamentais irrenunciáveis para o convívio social. Isso também supõe
o reconhecimento à legítima posse de bens e à dimensão social da propriedade.

4 - O bom governante governa para todos.
Observe se os candidatos representam apenas o interesse de um grupo

específico ou se pretendem promover políticas que beneficiem a sociedade
como um todo, levando em conta, especialmente, as camadas sociais mais
frágeis e necessitadas da atenção do Poder público.

5 - O homem público deve ter idoneidade moral.
Dê seu voto apenas a candidatos com “ficha limpa”, dignos de confiança,

capazes de governar com prudência e equidade e de fazer leis boas e justas
para o convívio social.

6 - Voto não é mercadoria.
Fique atento à prática da corrupção eleitoral, ao abuso do poder econômi-

co, à compra de votos e ao uso indevido da máquina administrativa na campa-
nha eleitoral. Fatos como esses devem ser denunciados imediatamente, com
testemunhas, às autoridades competentes. Questione também se os candidatos
estão dispostos a administrar ou legislar de forma transparente, aceitando me-
canismos de controle por parte da sociedade. Candidatos com um histórico de
corrupção ou má gestão dos recursos públicos não devem receber nosso
apoio nas eleições.

7 - Voto consciente não é troca de favores, mas uma escolha livre.
Procure conhecer os candidatos, sua história pessoal, suas ideias e as

propostas defendidas por eles e os partidos aos quais estão filiados. Vote em
candidatos que representem e defendam, depois de eleitos, as convicções que
você também defende.

8 - A religião pertence à identidade de um povo.
Vote em candidatos que respeitem a liberdade de consciência, as convic-

ções religiosas dos cidadãos, seus símbolos religiosos e a livre manifestação de
sua fé.

9 - A Família é um patrimônio da humanidade e um bem insubstituí-
vel para a pessoa.

Ajude a promover, com seu voto, a proteção da família contra todas as
ameaças à sua missão e identidade natural. A sociedade que descuida da família
destrói as próprias bases.

10 - Votar é importante, mas ainda não é tudo.
Acompanhe, depois das eleições, as ações e decisões políticas e adminis-

trativas dos governantes e parlamentares, para cobrar deles a coerência para
com as promessas de campanha e apoiar as decisões acertadas.
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Cuide bem de você

O Ministério da Saúde anunciou no dia 28/07/2010, Dia
Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, que amplia-
rá em 163% a aquisição de doses de vacina contra a he-
patite B, uma das formas da doença que mais atinge
pessoas no Brasil.

O motivo da ampliação é a expansão da imunização
para jovens entre 20 e 24 anos. Atualmente, a vacinação
contra a doença atinge apenas pessoas com idades en-
tre 0 e 19 anos. Até 2012, o governo quer expandir a
vacinação para jovens de 25 a 29 anos.

A intensificação das ações contra a hepatite B é re-
sultado de um estudo do governo federal, que apontou
um crescimento de casos entre 1999 e 2009. Dados apre-
sentados pelo ministério nesta quarta-feira apontam que
nos dez anos de estudo, 96.044 pessoas foram contami-
nadas pelo vírus da doença. Mais de 50% dos casos de
contaminação estão concentrados na faixa etária de 20
a 39 anos. No período, foram registradas 5.079 mortes
pela doença.

De acordo com a diretora do Departamento de DST/
AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, a partir
do próximo ano o ministério levará a vacina às escolas. A
vacinação contra a hepatite B tem três doses e precisa de
toda uma logística diferenciada para atingir as metas.

A hepatite é manifestada nas formas A, B, C, D e E. A
contaminação ocorre por meio de alimentos mal lava-
dos e até pela falta de prevenção nas relações sexuais.
Os tipos B e C foram os mais comuns no Brasil nos últi-
mos dez anos, segundo o Ministério da Saúde.

Contra a hepatite C, ainda não há vacina disponível.
Essa forma da doença acumula o maior número de mor-
tes nos últimos dez anos – 14.076. As maiores incidênci-
as dos casos da hepatite C estão nas regiões Sul e Su-
deste. Dos 20.073 casos registrados no país no período,
70,3% são referentes a essa forma da doença. Já o tipo
B da doença representou 25,4% dos casos de hepatite
registrados no país.

Campanha – Para alertar sobre as hepatites, o minis-
tério vai lançar uma campanha nacional de televisão,
em que mostra um estádio de futebol cheio, mas com
uma torcida silenciosa, para mostrar que a doença pode
atingir o paciente sem apresentar nenhum tipo de sinto-
ma.

Saúde anuncia ampliação em
163% na compra de vacinas

contra hepatite B.

Na 43a Assembleia Geral da Conferência dos Bis-
pos do Brasil, realizada em Itaici, de 09 a 17 de agos-
to de 2005, foram aprovados e constituídos o Dia do
Nascituro e a Semana da vida.

O Dia do Nascituro é comemorado no dia 08 de
outubro e a Semana da Vida é aquela que precede a
esta data.

Mas quem é o Nascituro?
É aquele ser humano que está no ventre materno

antes que a Mãe lhe dê à luz. Este possui o direito
de ser respeitado na sua integridade. Já possui dig-
nidade como a de qualquer pessoa.

A Semana da Vida é uma ocasião especial para
colocar em evidência o valor e a beleza desse Dom
precioso que de Deus recebemos. De modo especi-
al, salientamos o valor sagrado da Vida Humana, sem
nos esquecermos de todas as demais dimensões que
esta abrange. Diante de tantos ataques que a Vida
vem sofrendo em nossos dias é nossa missão reafir-
mar sua importância inalienável e inegociável. Ela é
o fundamento sobre o qual se apóiam todos os de-
mais valores.

Tenha mais informações nos avisos da nossa pa-
róquia ou pfsbonfim@yahoo.com.br.

Dia do Nascituro
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Bonfim Ecológico
Barco feito de garrafas pet

termina travessia no
Oceano Pacífico

No dia 26/7/10 chegou ao porto de Sydney, na Austrá-
lia um barco feito com 12.500 garrafas pet recicladas
que foram coletadas para preencher os dois cascos pa-
ralelos da embarcação Plastiki. Cada garrafa foi
pressurizada usando pó de gelo seco, que então subli-
mou para dióxido de carbono.

O barco é quase inteiramente feito de garrafas, uni-
das por uma cola orgânica feita de cana e de caju, mas
também inclui outros materiais. Aparentemente, apenas
os mastros do barco são de metal, deixando os demais
90% como materiais reciclados.

O Plastiki é um catamarã de 18 metros de compri-
mento. A tripulação, de seis pessoas, contou que enfren-
tou fortes tempestades durante a travessia de 18 mil km,
que começou em 20 de março em San Francisco, na
Califórnia. O objetivo da viagem era chamar a atenção
para os riscos que o lixo plástico significa para os mares.

AGENDA PAROQUIAL

II BAILE DE MÁSCARA DA PARÓQUIA
SENHOR DO BONFIM

DIA 16 DE OUTUBRO - 19h
TRAGA SUA MÁSCARA E VENHA SE

DIVERTIR CONOSCO.
Pacom - Pastoral da Comunicação
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VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

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

visitem nossa loja virtual
www.lojamais.com.br/bazarfiomil

SENHOR DO BONFIM

Senhor do Bonfim, segundo
a devoção católica, é uma fi-
guração de Jesus Cristo, em
que é venerado na visão da sua
morte. Na Bahia, o Hino ao
Senhor do Bonfim é mais co-
nhecido que o Hino do Estado
da Bahia e, muitas vezes, con-
fundido com este. A imagem
do Senhor do Bonfim foi doa-
da pelos baianos aos paulis-
tas em retribuição à imagem
doada pelos paulistas de Nos-
sa Senhora Aparecida, no ano
de 1941. A imagem do Senhor
do Bonfim, ficou algum tempo
exposta na Catedral da Sé, em
São Paulo. Mais tarde, por or-
dem do arcebispo cardeal de
São Paulo, Dom Carlos Vascon-
celos Mota, a imagem foi en-
caminhada e entregue à igre-
ja mais pobre da arquidiocese
de São Paulo, que então era a
igreja do Parque das Nações.
O Senhor do Bonfim chegou
aqui no dia 18 de abril de
1943.

Seguindo a tradição do povo
baiano, o dia do padroeiro era
comemorado no dia 25 de ja-
neiro. Mais tarde, em 1984,
por decisão do CPP (Conselho
Paroquial Pastoral), esta data
foi mudada para o dia da fes-
ta da Exaltação da Santa Cruz.
Assim sendo, comemoramos o
nosso padroeiro no segundo
domingo de setembro.

Que o Senhor do Bonfim ilu-
mine e proteja toda a nossa
comunidade e todo este povo
que carinhosamente o acolheu
há 67 anos atrás.


