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JORNAL DA COMUNIDADE
SENHOR DO BONFIM

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

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

 E-mail:
pacom@paroquiasenhordobonfim.net

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: 1a e 2a quintas-feiras: das 9h às 11h e das 15h 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  9h às 11h e das 13h30 às 17h Sábados: das 8h30 às 11h

Tel: 4472-8444

Editorial

Louvado seja Nosso Senhor Jesus CristoLouvado seja Nosso Senhor Jesus CristoLouvado seja Nosso Senhor Jesus CristoLouvado seja Nosso Senhor Jesus CristoLouvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo
ueridos irmãos e irmãs, sinto-
me feliz por chegar a cada um
de vocês através de nosso jor-

nal. A nossa gratidão é grande ao Deus
da vida por inúmeras graças derrama-
das em nossos corações.

Nestes últimos dias estamos presen-
ciando a perca da vida de muitos ir-
mãos e irmãs nestas catástrofes, cau-
sadas pelas chuvas, que acontecem to-
dos anos em janeiro e, por isso, nos
sentimos solidários às famílias que
perderam seus entes queridos.

Inicia-se, de maneira geral, as ati-
vidades pastorais neste mês e é meu
desejo que todos tenham tido seus me-

recidos descanços de seus afazeres e,
assim, restabelecida a energia, possa-
mos trabalhar pelo bem comum ao
longo deste ano do Senhor de 2011.

A fé cristã faz parte, sem dúvidas,
dos pilares fundamentais de nossa his-
tória familiar e não podemos deixar
perder esta belíssima herança que nos-
sos antepassados mantiveram ao lon-
go de suas vidas.

Que este ano seja um ano de tole-
rância no que se refere a conviência
humana.

Deus abençõe a cada um !

FFFFFrei Raphael -  párocorei Raphael -  párocorei Raphael -  párocorei Raphael -  párocorei Raphael -  pároco

“Que este ano“Que este ano“Que este ano“Que este ano“Que este ano
seja um ano deseja um ano deseja um ano deseja um ano deseja um ano de
tolerância...”tolerância...”tolerância...”tolerância...”tolerância...”

Avisos
NOVOS HORÁRIOS DE ANOVOS HORÁRIOS DE ANOVOS HORÁRIOS DE ANOVOS HORÁRIOS DE ANOVOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PTENDIMENTO PTENDIMENTO PTENDIMENTO PTENDIMENTO PAROQUIALAROQUIALAROQUIALAROQUIALAROQUIAL

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA PAROQUIAL:ARIA PAROQUIAL:ARIA PAROQUIAL:ARIA PAROQUIAL:ARIA PAROQUIAL:
Segunda a Sexta das 9h às 11h e das 13h30 às 17h - Sábados das 8h30 às 11h.
ATENDIMENTO DO FREI RAPHAEL:ATENDIMENTO DO FREI RAPHAEL:ATENDIMENTO DO FREI RAPHAEL:ATENDIMENTO DO FREI RAPHAEL:ATENDIMENTO DO FREI RAPHAEL:
Segunda-feira das 9h às 11h - Quarta-feira das 9h às 11h e das 14h30 às 17h - Sábados das 9h às 11h
CONFISSÃO: CONFISSÃO: CONFISSÃO: CONFISSÃO: CONFISSÃO:  1a e 2a  quinta-feira do mês das 9h às 11h e das 15h às 17h.
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Momento de Maria

Mundo Católico

Papa Bento XVI aprovou
a publicação de alguns
decretos concer-nentes a

três milagres, um martírio e a
heroicidade das virtudes de cin-
co servos de Deus. Entre eles, está
o milagre atribuído à intercessão
do Papa João Paulo II. Segundo
o Cardeal Prefeito da Congrega-
ção das Causas dos Santos, Dom
Angelo Amato, o decreto sobre a
cura da Irmã Marie Simon Pierre
Normand, atribuído à intercessão
do Pontífice, é o que terá mais res-

PPPPPapa João Papa João Papa João Papa João Papa João Paulo II será beatificado em maioaulo II será beatificado em maioaulo II será beatificado em maioaulo II será beatificado em maioaulo II será beatificado em maio
sonância na Igreja Católica e no
mundo. De acordo com o Car-
deal, a santidade de João Pau-
lo II é um sentimento comum
a muitas pessoas. Esse decreto
abre o caminho à beatificação
do Papa Wojtyla, que será rea-
lizada no dia primeiro de maio
de 2011, primeiro domingo
depois da Páscoa, o Domingo
de Misericórdia. A cerimônia
será presidida por Bento XVI,
no Vaticano.

Fonte: Catolicanet

Beatificação será emBeatificação será emBeatificação será emBeatificação será emBeatificação será em
primeiro de maioprimeiro de maioprimeiro de maioprimeiro de maioprimeiro de maio

o dia 2 de fevereiro nós cele-
bramos a Apresentação do Se-
nhor e, com essa festa, nós po-

demos fazer algumas reflexões a respei-
to de Maria. Maria Santíssima, a Mãe
de Deus, embora isenta da Lei do Tem-
plo, faz questão de cumpri-la perfeita-
mente pois é sempre obediente à lei de
Deus e da igreja. A lei da purificação
obrigava às mães hebréias a apresentar-
se no templo, para livrar-se do pecado
que lhes era atribuído.  Maria, a Vir-
gem Mãe puríssima humilha-se, sujei-
tando-se a  uma determinação levítica,
que não a afetava.

Maria Santíssima, a bendita entre as
mulheres, não se exalta, embora Deus
a tinha exaltado. Como as mulheres, ela
aparece no templo, não  permitindo que seja tratada
diferentemente. Maria faz a Deus a oferta do que lhe
é mais caro, deposita o Filho nos braços do velho
Simeão, o qual  o  recebe com grande  júbilo da  alma,

O exemplo de Maria na Apresentação do SenhorO exemplo de Maria na Apresentação do SenhorO exemplo de Maria na Apresentação do SenhorO exemplo de Maria na Apresentação do SenhorO exemplo de Maria na Apresentação do Senhor
dizendo-se pronto para morrer  em paz,
depois de ter visto o cumprimento das
promessas  do Antigo Testamento.

Com esse exemplo de simplicidade
Maria quer nos mostrar o quanto deve-
mos ser obedientes a Deus. É nosso de-
ver como cristão imitar o exemplo de
Maria Santíssima não nos exaltando so-
bre o nosso próximo, não desprezando
ninguém.

Na santa Comunhão recebemos o
mesmo Jesus, que Maria Santíssima pôs
nos braços de Simeão, por isso devemos
nos entregar com o mesmo prazer que
ela entregou seu filho e, para comungar-
mos bem, é preciso que estejamos livre
do pecado mortal e de  todo o mal.

Renovemos nosso amor e devoção a
Nossa Senhora e imploremos que nos derrame suas
infinitas graças, a fim de abraçarmos a cruz de cada
dia com muita alegria, e que cumpramos sempre os
preceitos da Santa Igreja de Cristo. Amém!

Na Apresentação doNa Apresentação doNa Apresentação doNa Apresentação doNa Apresentação do
SenhorSenhorSenhorSenhorSenhor, Maria nos, Maria nos, Maria nos, Maria nos, Maria nos

ensina a sermosensina a sermosensina a sermosensina a sermosensina a sermos
humildeshumildeshumildeshumildeshumildes
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anta Ágata é uma das mais
gloriosas heroínas da Igre-
ja primitiva e cuja inter-

cessão é invocada diariamente, no
Cânon da santa Missa. Natural da
Sicília, pertenceu a uma das famí-
lias mais nobres do país. De pou-
ca idade ainda, Ágata consagrou-
se a Deus, pelo voto da castidade.
O governador Quintiano, tendo
tido notícia a formosura e grande
riqueza de Ágata, acusada do cri-
me de pertencer à religião cristã,
mandou-lhe ordem de prisão. Le-
vada à presença do governador,
este achando-a de extraordinária
beleza, ficou tomado de violenta
paixão pela nobre cristã, à qual se
atreveu importunar com propos-
tas indecorosas. Ágata, indignada,
rejeitou-lhe as impertinências de-
savergonhadas e declarou preferir
morrer a macular o nome de cris-
tã. Quintiano aparentemente de-
sistiu do plano diabólico, mas para conseguir
os seus maldosos fins,  mandou entregar a
donzela a Afrodisia, mulher de péssima fama,
na esperança de, na convivência com esta pes-
soa, Ágata se tornar mais acessível. Afrodisia
nada conseguiu.

 Começou então o martírio da nobre siciliana.
Tendo-a citado perante o tribunal, esconjurou-a
com estas palavras: “Não te envergonhas de re-
baixar-te à escravidão do cristianismo, quando
pertences a nobre família?” – Ágata respondeu-
lhe: “A servidão de Cristo é liberdade e está aci-
ma  de todas as riquezas dos reis”. A resposta a
esta declaração foram bofetadas, tão barbara-
mente aplicadas, que causaram forte hemorra-
gia. Depois desta e de outras brutalidades a san-
ta Mártir foi metida no cárcere, com graves ame-
aças de ser sujeita a torturas maiores, se não re-
solvesse a abandonar a religião de Jesus Cristo.

No dia seguinte o tirano ordenou que a donzela
fosse esticada sobre a catasta, os membros lhe fo-
ram desconjuntados e o corpo todo queimado com
chapas de cobre em brasa, e os peitos atormenta-
dos com torqueses de ferro e depois cortados. 
Após esta tortura crudelíssima, Ágata foi levada
novamente ao cárcere, entregue às suas dores, sem

Santo do Mês

Santa Ágata (Águeda), VSanta Ágata (Águeda), VSanta Ágata (Águeda), VSanta Ágata (Águeda), VSanta Ágata (Águeda), Virgem e Mártirirgem e Mártirirgem e Mártirirgem e Mártirirgem e Mártir
05 de F05 de F05 de F05 de F05 de Fevereiroevereiroevereiroevereiroevereiro

que lhe fosse administrado o míni-
mo tratamento. Deus, porém, que
confunde os planos dos homens,
veio em auxílio de sua pobre serva.

Durante a noite lhe apareceu um
venerável ancião, que se dizia man-
dado por Jesus Cristo, para trazer-
lhe alívio e curá-la. O ancião, que
era o Apóstolo São Pedro, elogiou-
lhe a firmeza e animou-a a continu-
ar impávida no caminho da vitória.
A visão desapareceu e Ágata com
muita admiração viu-se completa-
mente restabelecida. Cheia de gra-
tidão, entoou cânticos, louvando a
misericórdia e bondade de Deus.

Passados quatro dias, foi nova-
mente apresentada ao juiz. Este não
pode deixar de se mostrar admira-
do, vendo-a completamente
restabelecida. Ágata disse-lhe: “Vê
e reconhece a onipotência de Deus,
a quem adoro. Foi ele quem me cu-
rou as feridas e me restituiu os sei-

os. Como podes, pois exigir de mim que o abando-
ne ? – Não – não poderá haver tortura, por mais
cruel que seja, que me faça separar-me do meu
Deus”. O juiz não mais se conteve. Deu ordem para
que Ágata, fosse rolada sobre cacos de vidros e bra-
sas. No mesmo momento a cidade foi abalada por
um forte tremor de terra. Ágata voltou ao cárcere e
lá chegada, de pé, os braços abertos, orou a Deus
nestes termos: “Senhor, que desde a infância me
protegestes, extinguistes em mim o amor ao mun-
do e me destes a graça de sofrer o martírio, ouvi
as preces da vossa serva fiel e aceitai a minha
alma”. Deus ouviu a voz de sua filha e recebeu-
a em sua glória no ano 252.

Trinta dias de contínua e calculada tentação
não abalaram o ânimo e a virtude de Santa Ágata.
Se procedêssemos sempre com a mesma prudên-
cia, se quiséssemos usar as mesmas armas, com que
Santa Ágata alcançou a vitória sobre os inimigos,
que procuravam a perda de sua alma, também se-
ríamos vencedores. As armas, que estão sempre à
nossa disposição e devemos manejar com destreza,
são a oração, o jejum e lembrança de Deus. A lem-
brança de que Deus está sempre presente e vê os
nossos pensamentos e as nossas obras, é capaz de
dar-nos conforto na luta, e persistência na peleja.

Santa Ágata é umaSanta Ágata é umaSanta Ágata é umaSanta Ágata é umaSanta Ágata é uma
das mais gloriosasdas mais gloriosasdas mais gloriosasdas mais gloriosasdas mais gloriosas
heroínas da Igrejaheroínas da Igrejaheroínas da Igrejaheroínas da Igrejaheroínas da Igreja

primitivaprimitivaprimitivaprimitivaprimitiva
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s diferentes cores das vestes
litúrgicas visam manifestar ex-
ternamente o caráter dos misté-

rios celebrados, e também a consciência
de uma vida cristã que progride com o
desenrolar do ano litúrgico. No princí-
pio havia certa preferência pelo branco.
Não existiam ainda as chamadas “cores
litúrgicas”. Estas cores foram fixadas em
Roma no século XII.

BRBRBRBRBRANCOANCOANCOANCOANCO - Usado na Páscoa, no Na-
tal, nas Festas do Senhor, nas Festas de
Nossa Senhora e dos Santos, exceto dos
mártires. Simboliza alegria, ressurreição,
vitória, pureza e alegria.

VERMELHO VERMELHO VERMELHO VERMELHO VERMELHO - Lembra o fogo do Es-
pírito Santo. Por isso é a cor de Pente-
costes. Lembra também o sangue. É a cor
dos mártires e da sexta-feira da Paixão.

VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE - Se usa nos domingos do
Tempo Comum e nos dias da semana.
Está ligado ao crescimento, à esperança.

ROROROROROXXXXXO O O O O - Usado no Advento e na Quaresma.
É símbolo da penitência e da serenidade. Tam-
bém pode ser usado nas missas dos defuntos e
na confissão.

PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO - É sinal de tristeza e luto. Hoje é

Você Sabia ?

Qual o significado das cores litúrgicas?Qual o significado das cores litúrgicas?Qual o significado das cores litúrgicas?Qual o significado das cores litúrgicas?Qual o significado das cores litúrgicas?

pouco usado na liturgia.
ROSA ROSA ROSA ROSA ROSA - O rosa pode ser usado no 3º domin-

go do Advento e 4º domingo da Quaresma. Sim-
boliza a alegria, dentro de um tempo destinado
à penitência.

1- Qual é a cor usada nas festas de Nossa Senhora e dos Santos? _____________________________

2- Qual é a cor usada no 3º domingo do Advento e no 4º domingo da Quaresma? _____________
3- Qual é a cor que é símbolo da penitência e serenidade? __________________________________

4- Qual é a cor de Pentecostes? ___________________________________________________________
5- Qual é a cor que está ligada ao crescimento e a esperança? ________________________________

6- Onde e quando foram fixadas estas cores? _______________________________________________
7- Qual é a cor dos mártires? _____________________________________________________________

8-  Qual era a cor preferida no início? _____________________________________________________

TTTTTeste seu conhecimentos sobre as cores litúrgicas respondendoeste seu conhecimentos sobre as cores litúrgicas respondendoeste seu conhecimentos sobre as cores litúrgicas respondendoeste seu conhecimentos sobre as cores litúrgicas respondendoeste seu conhecimentos sobre as cores litúrgicas respondendo
as perguntas abaixo, sem olhar para o texto.as perguntas abaixo, sem olhar para o texto.as perguntas abaixo, sem olhar para o texto.as perguntas abaixo, sem olhar para o texto.as perguntas abaixo, sem olhar para o texto.
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Matéria de Capa

TTTTTrabalhar e viver em Comunidaderabalhar e viver em Comunidaderabalhar e viver em Comunidaderabalhar e viver em Comunidaderabalhar e viver em Comunidade
stamos no início de mais
um ano e, com ele, ini-
cia-se também vários

trabalhos pastorais. Alguns gru-
pos e movimentos da paróquia,
depois de uma breve pausa, vol-
tam a se reunir  para suas forma-
ções, reflexões, trabalhos comu-
nitários entre outros. No entan-
to, mais do que nossas vontades e
satisfação pessoal, não podemos
esquecer que é a Deus que servi-
mos e é Ele que nos motiva e nos
chama para sua vinha conforme
a Sua vontade, como diz São Pau-
lo em sua Carta aos Filipenses:
“De fato, é Deus que desperta em
vocês a vontade e a ação, confor-
me sua benevolência.” (Fl 2, 13).

Quanto atendemos real-
mente o chamado do Pai para
nossas atividades pastorais e
paroquiais, se faz necessário
uma profunda ref lexão do
modo com que trabalhamos e
vivemos na Comunidade.

Não podemos realizar essas
atividades somente como uma obrigação cristã e sim
com um ato de amor a Deus e, principalmente, com
a satisfação de poder servir como verdadeiros filhos
de Deus e, compartilhar esse amor e esse serviço com
os irmãos de caminhada. São Paulo continua em sua
Carta aos Filipenses: “Façam tudo sem murmura-
ções e sem críticas, para serem inocentes e íntegros,
como perfeitos filhos de Deus que vivem no meio de
gente pecadora e corrompida, onde vocês brilham
como astros no mundo, apegando-se firmemente à
Palavra da vida.” (Fl 2, 14-16)

É claro que como seres humanos que convivem

com pessoas com pensamentos,
atitudes e modo de realizar tra-
balhos diferentes um dos ou-
tros, não raramente estaremos
entrando em conflitos e discus-
sões, entretanto tudo isso deve
servir para o crescimento da co-
munidade. Que essas discussões
não sejam levadas para o lado
pessoal, e sim, para o bem co-
mum, pois, muitas vezes, na
ânsia de querer fazer o melhor,
acabamos entrando em conflito
e podemos magoar, mesmo que
sem intenção, outra pessoa.

O mais importante é saber que
não somos o dono da razão e, nem
sempre estamos certo. É necessá-
rio ter a humildade de reconhe-
cer os nossos erros e que em uma
comunidade a pensamentos dife-
rentes e somente Deus pode es-
clarecer o que é certo ou não e,
saber também que todos nós ca-
minhamos na mesma direção.
“E, se em alguma coisa vocês pen-
sam de maneira diferente, Deus

os esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto
a que chegamos, caminhamos na mesma direção.”
(Fl 3, 15-16).

Portanto, vamos refletir o nosso verdadeiro senti-
do de viver em comunidade e usar tudo o que apren-
demos em nossa caminhada e nas palavras dos Evan-
gelhos para servir sempre. “Finalmente, irmãos, ocu-
pem-se com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo,
puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de algum
modo mereço louvor. Pratiquem tudo o que vocês
aprenderam e receberam como herança e, assim, o
Deus da paz estará com vocês.” (Fl 4, 8-9)

“De fato, é Deus que“De fato, é Deus que“De fato, é Deus que“De fato, é Deus que“De fato, é Deus que
desperta em vocês a von-desperta em vocês a von-desperta em vocês a von-desperta em vocês a von-desperta em vocês a von-
tade e a ação, conformetade e a ação, conformetade e a ação, conformetade e a ação, conformetade e a ação, conforme

sua benevolência.”sua benevolência.”sua benevolência.”sua benevolência.”sua benevolência.”
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Nos passos de Francisco

omo em todos os me-
ses, gostaríamos de ofe-
recer uma breve refle-
xão sobre os passos de

São Francisco, e neste mês co-
nheceremos uma pouco mais do
CAPÍTULO III - DO AMOR
DE DEUS E DE COMO ADO-
RAR A DEUS, das Fontes
Franciscanas:

19 Amemos, pois, a Deus e
adoremo-lo com o coração e es-
pírito puros, porque Ele mesmo
exigiu isto acima de tudo, dizen-
do: “Os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e ver-
dade,

20 pois todo aquele que o
adorar deve adorá-lo em espíri-
to e verdade” (Jo 4,23-24).

21 E queremos oferecer-lhe os
nossos louvores e preces de dia e
de noite, dizendo: “Pai nosso que
estais nos céus”, pois “é preciso
orar em todo o tempo e não des-
falecer” (Lc 18,1 ). Retirado do livro Fontes
Franciscanas

Convido você leitor a fazer neste momento uma
breve reflexão, São Francisco nos mostrou ao ex-
tremo o Amor a Deus, mais também o amor fra-
terno aos irmãos. Em muitas de nossas celebrações
este tema é abordado e há muito tempo, lemos so-

Amor de DeusAmor de DeusAmor de DeusAmor de DeusAmor de Deus
bre o Amor... Que amor será
este que São Francisco quis
nos ensinar, ou melhor, nos
relembrar, pois o grande
professor foi Cristo, aquele
que de carne e osso como
nós, provou amar sem co-
nhecer, amar sem esperar
nada em troca, amar sem
esperar uma simples pala-
vra. Talvez para alguns pos-
sa parecer muito distante os
ensinamentos de Cristo, afi-
nal já se foram mais de 2000
anos, mas e os ensinamentos
deixados pelo Seráfico Pai
Francisco? Será que somos
capazes de aprender algo
com ele? Será que tiraría-
mos nossa própria roupa
para dar a um irmão neces-
sitado? Ou conseguiríamos
simplesmente perceber a
tristeza nos olhos de outro
filho de Deus e oferecer nos-

so ombro? Acredito sim que temos muito a pren-
der com São Francisco. E você já pensou o que
poderia aprender com ele com as poucas palavras
que estão neste texto? Deixo aqui a minha suges-
tão para você leia essas poucas palavras de conteú-
do imensurável e reflita sobre o que pode melho-
rar em você mesmo.

São Francisco nos mostrouSão Francisco nos mostrouSão Francisco nos mostrouSão Francisco nos mostrouSão Francisco nos mostrou
ao eao eao eao eao extremo o Amor a Deusxtremo o Amor a Deusxtremo o Amor a Deusxtremo o Amor a Deusxtremo o Amor a Deus
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Notícias

omos afligidos de todos os lados, mas não
vencidos pela angústia; postos em apuros,
mas não desesperançados; derrubados, mas
não aniquilados” (2Cor 4,8-9).

O Brasil acompanha com dor, mais uma vez, as
tragédias causadas pelas chuvas em vários estados do
país, neste início de ano, de maneira especial, na re-
gião serrana do estado do Rio de Janeiro, Sul de Mi-
nas, Espírito Santo e São Paulo. Causa-nos tristeza
profunda o crescente número de mortos, bem como
dos desabrigados que perderam seus entes queridos
e assistiram à destruição inclemente de suas casas e
de seus bens.

Às vítimas desta dramática situação a CNBB vem
manifestar sua solidariedade, ao mesmo tempo em
que conclama a sociedade brasileira a intensificar
suas doações, a fim de aliviar a dor e reavivar a espe-
rança na certeza da superação de tamanha tragédia.
Este gesto será facilitado com a campanha SOS SU-

Nota de solidariedade às vítimas das chuvasNota de solidariedade às vítimas das chuvasNota de solidariedade às vítimas das chuvasNota de solidariedade às vítimas das chuvasNota de solidariedade às vítimas das chuvas
DESTE, que a CNBB, juntamente com a Cáritas
Brasileira, acaba de lançar apresentando a Conta
1490-8, Agência 1041 - OP. 003 – Caixa Econômica
Federal e também a Conta 32.000-5, Agência 3475-4,
Banco do Brasil, para doações.

Muitas destas tragédias poderiam ser evitadas ou,
pelo menos, minimizadas se ações preventivas fos-
sem tomadas, considerando o histórico de regiões que,
ano após ano, vivem o mesmo drama. A CNBB con-
fia, portanto, que as autoridades competentes se com-
prometam eficazmente na busca de solução para que
catástrofes como estas a que assistimos não se repi-
tam, vitimando milhares de pessoas.

Elevamos a Deus nossas preces pelos que morre-
ram e por todos que sofrem com esta tragédia. Que
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ve-
nha em socorro de seus filhos e filhas.

Brasília, 13 de janeiro de 2011.
CNBBCNBBCNBBCNBBCNBB

Cuide bem de você

odos sabem dos desastres naturais que
estão ocorrendo em São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e até mesmo fora

do Brasil, como a neve em Nova York e tam-
bém as chuvas na Austrália. Estou citando isto
para voltar a falar dos perigos já ditos aqui mes-
mo neste jornal, são eles: enchentes, leptos-
pirose, queda de barreiras, deslizamentos de ter-
ras entre outros.

Não só por meio desde jornal como por vári-
os meios de comunicação, todos estão bem in-
formados sobre todos os perigos que traz a nos-
sa saúde esses acontecimentos.

Portando, este mês resolvemos que, invés de
fazermos uma matéria falando de alguma doen-

SolidariedadeSolidariedadeSolidariedadeSolidariedadeSolidariedade
ça ou cuidado com a saúde, vamos pedir a você
leitor que cuide bem de nossos irmãos necessi-
tados, ou seja, quem puder doar alguma coisa
ou ajudar de alguma forma que o faça, não espe-
re uma outra oportunidade, tem muitas famíli-
as que estão precisando de sua solidariedade, as
vezes uma pessoa próxima de você esteja preci-
sando de algo e não enxergamos, vamos abrir
mais os olhos e a mente para um mundo mais
solidário. E você que talvez não tenha como aju-
dar ou que já ajudou ou vai ajudar, una-se
conosco para rezar, pedindo a misericórdia de
todos os necessitados e que Deus recebe as al-
mas daqueles que deixaramnosso mundo.

Tenha certeza que isso lhe fará muito bem...
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De jovem para jovem

m todas as épocas, também nos nossos dias,
numerosos jovens sentem o desejo profun-
do de que as relações entre as pessoas sejam
vividas na verdade e na solidariedade. Mui-

tos manifestam a aspiração por construir relaciona-
mentos de amizade autêntica, por conhecer o verda-
deiro amor, por fundar uma família unida, por al-
cançar uma estabilidade pessoal e uma segurança real,
que possam garantir um futuro sereno e feliz. Certa-
mente, recordando a minha juventude, sei que esta-
bilidade e segurança não são as questões que ocupam
mais a mente dos jovens. Sim, a procura de um posto
de trabalho e com ele poder ter uma certeza é um
problema grande e urgente, mas ao mesmo tempo a
juventude permanece contudo a idade na qual se está
em busca da vida maior. Se penso nos meus anos de
então: simplesmente não nos queríamos perder na
normalidade da vida burguesa. Queríamos o que é
grande, novo. Queríamos encontrar a própria vida na
sua vastidão e beleza. Certamente, isto dependia tam-
bém da nossa situação. Durante a ditadura nacional-
socialista e durante a guerra nós fomos, por assim
dizer, «aprisionados» pelo poder dominante. Por con-
seguinte, queríamos sair fora para entrar na amplidão
das possibilidades do ser homem. Mas penso que,
num certo sentido, todas as gerações sentem este im-
pulso de ir além do habitual. Faz parte do ser jovem
desejar algo mais do que a vida quotidiana regular
de um emprego seguro e sentir o anseio pelo que é
realmente grande. Trata-se apenas de um sonho va-

PPPPParte de uma mensagem do Parte de uma mensagem do Parte de uma mensagem do Parte de uma mensagem do Parte de uma mensagem do Papa para os jovens queapa para os jovens queapa para os jovens queapa para os jovens queapa para os jovens que
se preparam para a Jornada da Juventude 2011...se preparam para a Jornada da Juventude 2011...se preparam para a Jornada da Juventude 2011...se preparam para a Jornada da Juventude 2011...se preparam para a Jornada da Juventude 2011...

zio que esvaece quando nos tornamos adultos? Não,
o homem é verdadeiramente criado para aquilo que
é grande, para o infinito. Qualquer outra coisa é in-
suficiente. Santo Agostinho tinha razão: o nosso co-
ração está inquieto enquanto não repousar em Ti. O
desejo da vida maior é um sinal do facto que foi Ele
quem nos criou, de que temos a Sua “marca”. Deus é
vida, e por isso todas as criaturas tendem para a vida;
de maneira única e especial a pessoa humana, feita à
imagem de Deus, aspira pelo amor, pela alegria e pela
paz. Compreendemos então que é um contrasenso pre-
tender eliminar Deus para fazer viver o homem! Deus
é a fonte da vida; eliminá-lo equivale a separar-se desta
fonte e, inevitavelmente, a privar-se da plenitude e da
alegria: “De facto, sem o Criador a criatura esvaece”
(Conc. Ecum. Vat. II, Const. Gaudium et spes, 36). A
cultura actual, nalgumas áreas do mundo, sobretudo
no Ocidente, tende a excluir Deus, ou a considerar a fé
como um facto privado, sem qualquer relevância para
a vida social. Mas o conjunto de valores que estão na
base da sociedade provém do Evangelho — como o
sentido da dignidade da pessoa, da solidariedade, do
trabalho e da família — constata-se uma espécie de
“eclipse de Deus”, uma certa amnésia, ou até uma
verdadeira rejeição do Cristianismo e uma negação
do tesouro da fé recebida, com o risco de perder a
própria identidade profunda. Por este motivo, que-
ridos amigos, convido-vos a intensificar o vosso ca-
minho de fé em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo. Vós sois o futuro da sociedade e da Igreja!

presidente do Pontifício Conselho para Lei-
gos, cardeal Stanislaw Rylko anunciou que o
papa João Paulo II, após a beatificação no dia
1 de maio, será o novo padroeiro da Jornada

Mundial da Juventude (JMJ).O anúncio foi feito em Ma-
dri, Espanha, onde acontecerá a Jornada Mundial da
Juventude entre os dias 16 e 21 de agosto deste ano.

“Estamos felizes de termos entre os nossos padroei-
ros também João Paulo II”, disse dom Rylko. O anún-
cio da escolha do novo padroeiro foi anunciada após a
segunda reunião preparatória com a participação de de-
legados de 84 países e 44 movimentos e associações de
todo o mundo. A Jornada Mundial da Juventude foi
criada pelo papa João Paulo II em 1985 e aconteceu pela
primeira vez em 1986, em Roma. Desde então, vem sen-

PPPPPapa João Papa João Papa João Papa João Papa João Paulo II é escolhido padroeiro daaulo II é escolhido padroeiro daaulo II é escolhido padroeiro daaulo II é escolhido padroeiro daaulo II é escolhido padroeiro da
Jornada Mundial da JuventudeJornada Mundial da JuventudeJornada Mundial da JuventudeJornada Mundial da JuventudeJornada Mundial da Juventude

do feita, em média, a cada dois anos em diversos países
e com temas propostos pelos papas, que marcam pre-
sença no evento.

“A esperança de um mundo melhor está numa ju-
ventude sadia, com valores, responsável e, acima de
tudo, voltada para Deus e para o próximo”, disse o papa
João Paulo II em carta ao Cardeal Eduardo Francisco
Pironio, na ocasião do Seminário sobre as Jornadas
Mundiais da Juventude organizado na Polônia.

Durante a JMJ, jovens do mundo inteiro participam
de shows, catequese, adoração, missas e palestras. Tudo
isso em diversas línguas. Na última edição, que aconte-
ceu em 2008, na Austrália, o evento reuniu mais de 1
milhão de jovens. Apesar de ser proposta pela Igreja
Católica, é um convite à juventude mundial..
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Meio Ambiente e Ecologia

e acordo com a Organização das Nações Uni-
das (ONU), cada pessoa necessita de 3,3m3/
pessoa/mês (cerca de 110 litros de água por
dia) para atender às necessidades de consu-

mo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por
pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia.

Gastar mais de 120 litros de água por dia é jogar
dinheiro fora e desperdiçar nossos recursos naturais.
Veja algumas dicas de como economizar água e di-
nheiro - sem prejudicar a saúde e a lim-
peza da casa e a higiene das pessoas.

A) BANHEIROA) BANHEIROA) BANHEIROA) BANHEIROA) BANHEIRO
Banho de 15 minutos? Olha oBanho de 15 minutos? Olha oBanho de 15 minutos? Olha oBanho de 15 minutos? Olha oBanho de 15 minutos? Olha o

Nível! - Nível! - Nível! - Nível! - Nível! - O banho deve ser rápido.
Cinco minutos são suficientes para
higienizar o corpo. A economia é ain-
da maior se ao se ensaboar fecha-se o
registro. Também não há necessidade
de deixar a ducha muito forte, pois a
maior parte da água simplesmente es-
corre sem remover sabonete e xampu.

Hora do banho - Hora do banho - Hora do banho - Hora do banho - Hora do banho - No caso de ba-
nho com chuveiro elétrico, por 15 mi-
nutos com o registro meio aberto, são
gastos 45 litros de água em casas e 140
litros no apartamento. Se fecharmos o
registro ao ensaboar e reduzimos o
tempo para 5 minutos o consumo cai
para 15 litros em casas e 50 litros em
apartamentos. Outro ponto a observar
é evitar sabonetes que requeiram muita
água no enxágüe.

Ao escovar os dentes - Ao escovar os dentes - Ao escovar os dentes - Ao escovar os dentes - Ao escovar os dentes - Se uma
pessoa escova os dentes em cinco minutos com a tor-
neira não muito aberta, gasta 12 litros de água na casa
e 80 litros de água no apartamento. No entanto, se
molhar a escova e fechar a torneira enquanto escova os
dentes e, ainda, enxaguar a boca com um copo de água,
consegue economizar mais de 11 litros de água na casa
e 79 litros de água no apartamento. Convém também
não exagerar na quantidade de creme dental.

Lavar o rosto - Lavar o rosto - Lavar o rosto - Lavar o rosto - Lavar o rosto - Ao lavar o rosto em um minuto,
com a torneira meio aberta, uma pessoa gasta 2,5 li-
tros de água em casas e 16 litros em apartamentos. A
dica é não demorar. O mesmo vale para o barbear.
Em 5 minutos gastam-se 12 litros de água em casas e
80 litros em apartamentos. Com economia o consu-
mo cai para 2 a 3 litros.

Descarga e vaso sanitário - Descarga e vaso sanitário - Descarga e vaso sanitário - Descarga e vaso sanitário - Descarga e vaso sanitário - Não use a privada
como lixeira ou cinzeiro. Uma bacia sanitária com
válvula e tempo de acionamento de 6 segundos gasta
de 10 a 14 litros. Bacias sanitárias de 6 litros por
acionamento (fabricadas a partir de 2001) necessitam

Uso Racional da águaUso Racional da águaUso Racional da águaUso Racional da águaUso Racional da água
um tempo de acionamento 50% menor para efetuar a
limpeza, e neste caso pode-se chegar a volumes de 6
litros por descarga.

Quando a válvula está defeituosa, pode chegar a
gastar até 30 litros. Mantenha a válvula da descarga
sempre regulada e conserte os vazamentos assim que
eles forem notados. Lugar de lixo é no lixo. Jogando
no vaso sanitário você pode entupir o encanamento.
E o pior é que isto pode provocar o refluxo de esgoto,

trazendo grande transtorno.
B) COZINHAB) COZINHAB) COZINHAB) COZINHAB) COZINHA
Ao lavar a louça, primeiro limpe

os restos de comida dos pratos e pa-
nelas com a mão ou esponja e sabão
e, só aí, abra a torneira para molhá-
los. Você também pode deixar os itens
de molho, cheios com água ou na pia
para soltar a sujeira. Ensaboe tudo que
tem que ser lavado e, então, abra a tor-
neira novamente para novo enxágue
de uma vez só.

Lembre-se: o lugar de lixo é no
lixo e não na rede de esgotos.

Prefira sabões e detergentes isen-
tos de fosfatos e com tensoativos de
base vegetal, reduzindo o efeito de po-
luição e geração de espumas e não cri-
ando dificuldades para o tratamento
de esgotos. Lavando louça com a tor-
neira meio aberta em 15 minutos, são
utilizados 120 litros de água numa
casa e 240 litros de água em aparta-
mentos. Com economia o consumo

pode chegar a 20 litros. Uma lavadora de louças com
capacidade para 45 utensílios e 40 talheres gasta 40 li-
tros. O ideal é utilizá-la somente quando estiver cheia.

Na higienização de frutas e verduras utilize desinfe-
tantes à base de cloro orgânico ou água sanitária de uso
geral (solução de hipoclorito de sódio a 2,5%). Basta uma
colher de sopa para um litro de água, por 15 minutos.
Depois, coloque duas colheres de sopa de vinagre em
um litro de água e deixe por mais 10 minutos. Desse
modo, você consegue uma perfeita higienização sem
desperdiçar água. Porém para remover o residual de clo-
ro e ovos de helmintos cabe um enxágüe final esfregan-
do os locais onde podem se fixar.

Você sabia que ao se utilizar um copo de água, são
necessários pelo menos outros 2 copos de água potável
para lavá-lo? Por isso, combata o desperdício em qual-
quer circunstância e use o copo mais de uma vez. Uma
dica é cada pessoa, em casa ou no trabalho, ter seu copo
ou caneca de cor ou padrão diferente e reusá-lo.

Continua na próxima edição...Continua na próxima edição...Continua na próxima edição...Continua na próxima edição...Continua na próxima edição...

Gastar mais de 120Gastar mais de 120Gastar mais de 120Gastar mais de 120Gastar mais de 120
litros de água porlitros de água porlitros de água porlitros de água porlitros de água por

dia é jogar dinheirodia é jogar dinheirodia é jogar dinheirodia é jogar dinheirodia é jogar dinheiro
fora e desperdiçarfora e desperdiçarfora e desperdiçarfora e desperdiçarfora e desperdiçar

nossos recursosnossos recursosnossos recursosnossos recursosnossos recursos
naturais.naturais.naturais.naturais.naturais.
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INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES
1 ovo (bater a clara em neve)
4 colheres de sopa de leite condensado
1 colher de sopa de margarina
2 colheres de sopa de chocolate granulado
1 colher de café de fermento em pó
2 colheres de sopa de leite
4 colheres rasas de sopa de farinha de trigo
MODO DE FMODO DE FMODO DE FMODO DE FMODO DE FAZERAZERAZERAZERAZER
Coloque em uma caneca larga a gema, o leite

condensado e a margarina. Bata bem com um garfo
e acrescente os outros ingredientes. Deixe a clara batida em neve por último. Leve o bolo, na caneca,
para assar no forno microondas na potência alta por três minutos.

INGREDIENTES -  CALDAINGREDIENTES -  CALDAINGREDIENTES -  CALDAINGREDIENTES -  CALDAINGREDIENTES -  CALDA
1 colher de sopa de chocolate em pó
1 colher de sopa rasa de açúcar
1 colher de chá de margarina
2 colheres de sopa de leite

Receita

Bolo FBolo FBolo FBolo FBolo Formigueiro de Caneca feito em microondasormigueiro de Caneca feito em microondasormigueiro de Caneca feito em microondasormigueiro de Caneca feito em microondasormigueiro de Caneca feito em microondas

VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

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

MODO DE FMODO DE FMODO DE FMODO DE FMODO DE FAZER A CALDAZER A CALDAZER A CALDAZER A CALDAZER A CALDAAAAA
Leve ao microondas por 30 segundos, mexa

bem e regue o bolo. Para decorar, polvilhe cho-
colate granulado.
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Visite nosso blog de receitas:
www.bazarfiomil.blogspot.com

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

Palavra do Pároco
VVVVVestimenta nas missasestimenta nas missasestimenta nas missasestimenta nas missasestimenta nas missas

ostaria de tratar de um
assunto que tem me dei-
xado apreensivo dentro

de nossas igrejas. Estamos viven-
do este clima de calor e tem me
preocupado muito a maneira com
que o nosso povo tem se vestido
para ir as santas missas. Roupas decotadas, bermu-
das, etc...

As vezes fico pensando que geração futura estamos
plantando. Não se respeita mais os ambientes sagra-
dos, que dirá o respeito à pessoa humana.

Não podemos deixar que isto
aconteça e, por isso, lanço uma
campanha dos bons costumes. Se
você conhece alguém que se ves-
te de uma maneira que não
corresponda ao local sagrado,
aconselhe a mesma a se vestir de

acordo com o local.
agradeço a colaboração de todos e voltarei a tratar

deste assunto na próxima edição do Jornal da Comu-
nidade.

FFFFFrei Raphaelrei Raphaelrei Raphaelrei Raphaelrei Raphael

“... fico preocupado com a“... fico preocupado com a“... fico preocupado com a“... fico preocupado com a“... fico preocupado com a
maneira com que o nossomaneira com que o nossomaneira com que o nossomaneira com que o nossomaneira com que o nosso

povo tem se vestido para irpovo tem se vestido para irpovo tem se vestido para irpovo tem se vestido para irpovo tem se vestido para ir
as santas missas...”as santas missas...”as santas missas...”as santas missas...”as santas missas...”

Pastorais, Movimentos e Paro-Pastorais, Movimentos e Paro-Pastorais, Movimentos e Paro-Pastorais, Movimentos e Paro-Pastorais, Movimentos e Paro-

quianos de Nossa Comunidadequianos de Nossa Comunidadequianos de Nossa Comunidadequianos de Nossa Comunidadequianos de Nossa Comunidade
Nós da PACOM (Pastoral da Comunicação)

desejamos a todos um 2011 repleto de trabalho,
que Deus nos conceda muitos momentos para
estarmos a serviço Dele dentro de nossas ativida-
des individuais e coletivas. Que todos os Even-
tos de nossa Comunidade possam nos trazer gran-
de alegria; que todos os momentos nos tragam
sabedoria e que a cada atividade possamos exer-
cer mais e mais a nossa tolerância, pois com isso
estaremos realmente a serviço de Deus, unidos
pelo Amor e principalmente pela Fé.

Que venham as reuniões, as festas e que com
isso nosso coração exerça a todo o momento a es-
perança de conquistar cada vez mais pessoas a
serviço de Cristo.

Com Carinho Fraterno
Pastoral da Comunicação ParóquiaPastoral da Comunicação ParóquiaPastoral da Comunicação ParóquiaPastoral da Comunicação ParóquiaPastoral da Comunicação Paróquia

Senhor do BonfimSenhor do BonfimSenhor do BonfimSenhor do BonfimSenhor do Bonfim


