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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

Agenda Paroquial

rezado irmão e irmã na cami-
nhada de fé.

Este mês temos uma celebra-
ção muito importante: o tempo da qua-
resma. Tempo de muita reflexão pes-
soal sobre o sentido da nossa vida em
Deus. Tempo de silêncio interior dei-
xando que Deus haja em nossa vida
para que cada um de nós modifique
para melhor nossa conduta cristã. Nes-
te ano, a Campanha da Fraternidade
trata de um assunto muito discutido
por várias ONGs: o cuidado com o
nosso planeta. O tema é bem sugesti-
vo: “Fraternidade e a vida no plane-
ta” juntamente com o lema: “A cria-
ção geme em dores de parto” Rm 8,22.

Celebrar a quaresmaCelebrar a quaresmaCelebrar a quaresmaCelebrar a quaresmaCelebrar a quaresma

Vamos, juntos, refletir muito bem
sobre este tema para que dele saiam
bons frutos, ou seja, atividades concre-
tas para o bem do planeta e, por sua
vez, para o bem de nossa vida.

Que este tempo forte da quaresma
nos preencha das inúmeras graças de
Deus numa bela conversão de nosso
modo de agir errado muitas vezes,
para um coração contrito no verdadei-
ro amor a Deus e ao próximo.

Vamos juntos trabalhar por um pla-
neta melhor para todos!

Paz e Bem!

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

TTTTTempo deempo deempo deempo deempo de
si lêncios i lêncios i lêncios i lêncios i lêncio

interiorinteriorinteriorinteriorinterior.. .. . .. . .. . .. . .
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Momento de Maria

Anunciação do anjo à
Maria marca o início da
Redenção humana. Com

seu “sim”, Maria divide a histó-
ria da humanidade em antes e
depois, em velho e novo. Ao
aceitar o projeto de Deus, Maria
se insere definitivamente na ali-
ança de Deus com seu povo:
através dela o Filho de Deus se
fará homem e se fará presente e
atuante em seu tempo e por toda
a eternidade.

Com a festa da Anunciação de
Nossa Senhora, a Igreja quer ce-
lebrar esse momento único em
que Cristo começa a ser gerado no ventre de
Maria. A jovem, que questiona o anjo por não
entender como tal coisa poderia acontecer já que
não conhecia nenhum homem, consegue perce-
ber nas palavras do mensageiro a certeza de Deus
e Sua verdade.

Possamos com essa festa nos abrir ao extraor-
dinário, aceitar com gratidão o projeto de Deus
fazendo-nos partícipes da construção de um
novo estado de coisas e, sobretudo, testemunhar
que desde aquele dia comum, na pequena cida-
de de Nazaré da Galiléia, o próprio Deus está
presente no meio da humanidade.

Convido você a rezar a Novena em honra a
Santa gravidez de Nossa Senhora. A novena deve
ser feita diariamente de 25 de março a 25 de de-

FFFFFesta da Anunciação de Nossa Senhora – esta da Anunciação de Nossa Senhora – esta da Anunciação de Nossa Senhora – esta da Anunciação de Nossa Senhora – esta da Anunciação de Nossa Senhora – 25 de março25 de março25 de março25 de março25 de março

zembro (9 meses).
“Ó Maria, Virgem Ima-

culada,  Porta do Céu e causa da
Nossa Alegria, respondendo
com generosidade ao Anúncio
do Arcanjo São Gabriel, vós
pudestes dar curso ao plano de
Deus para nossa salvação. Vós
fostes, pela Providência San-
tíssima desde toda a eternidade,
constituída morada digna do
Filho de Deus Encarnado. Pelo
vosso “sim” e fidelidade ao Pai
celeste, o Espírito Santo teceu
em vosso ventre Jesus, nosso
Senhor e Salvador.

Eis que desejando que o Filho de Deus que
quis nascer em Vós, nasça também em meu co-
ração e conceda-me o perdão de meus pecados,
prostro-me aos vossos pés e vos imploro, com
todo o fervor de minha alma, que vos digneis
alcançar-me, do vosso Filho, a graça que tanto
necessito... (mencionar a graça)

Ouvi minha súplica, ó Virgem Santíssima,
vós que, perante o trono da Graça, sois a “Oni-
potência Suplicante”, enquanto vou meditando,
com reverência e filial afeto, todos os momen-
tos de dor e de alegria, de desolação e de provi-
dência, que vos acompanharam em vossa ben-
dita e singular Gestação, na qual trouxestes em
vosso ventre por nove meses o Filho do Deus
Altíssimo. Amém.”

“P“P“P“P“Possamos com essaossamos com essaossamos com essaossamos com essaossamos com essa
festa, aceitar comfesta, aceitar comfesta, aceitar comfesta, aceitar comfesta, aceitar com
gratidão o projetogratidão o projetogratidão o projetogratidão o projetogratidão o projeto

de Deus...”de Deus...”de Deus...”de Deus...”de Deus...”
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Santos do Mês

nvolta por antigas tradições e sem dados oficiais
que comprovem os fatos narrados, a vida de Rosa
foi breve e incomum. Como sua mãe, Catarina,
trabalhava com as Irmãs Clarissas do mosteiro da

cidade, Rosa recebeu a influência da espiritualidade
franciscana, ainda muito pequena. Ela era uma criança
carismática, possuía dons especiais e um amor incondi-
cional ao Senhor e a Virgem Maria. Dizem que com ape-
nas três anos de idade transformava pães em rosas e aos
sete, pregava nas praças, convertendo multidões. Aos doze
anos ingressou na Ordem Terceira de São Francisco, por
causa de uma visão em que Nossa Senhora assim lhe de-
terminava.

No ano de 1247 a cidade de Viterbo, fiel ao Papa, caiu
nas mãos do imperador Frederico II, um herege, que ne-
gava a autoridade do Papa e o poder do Sacerdote de per-
doar os pecados e consagrar. Rosa teve outra visão, desta
vez com Cristo que estava com o coração em chamas. Ela
não se conteve, saiu pelas ruas pregando com um crucifi-
xo nas mãos. A notícia correu toda cidade, muitos foram
estimulados na fé, e vários hereges se converteram. Com
suas palavras confundia até os mais preparados. Por isto,
representava uma ameaça para as autoridades locais.

Em 1250, o prefeito a condenou ao exílio. Rosa e seus
pais foram morar em Soriano onde sua fama já havia
chegado. Na noite de 5 de dezembro 1251, Rosa recebeu a
visita de um anjo, que lhe revelou que o imperador

Santa Rosa de VSanta Rosa de VSanta Rosa de VSanta Rosa de VSanta Rosa de Viterbo - 06 de marçoiterbo - 06 de marçoiterbo - 06 de marçoiterbo - 06 de marçoiterbo - 06 de março
Frederico II, uma semana de-
pois, morreria. O que de fato
aconteceu. Com isto, o poder
dos hereges enfraqueceu e Rosa
pode retornar a Viterbo. Toda
a região voltou a viver em paz.
No dia 6 de março de 1252, sem
agonia, ela morreu. No mesmo
ano, o Papa Inocêncio IV, mandou instaurar o proces-
so para a canonização de Rosa. Cinco anos depois o
mesmo pontífice mandou exumar o corpo, e para a
surpresa de todos, ele foi encontrado intacto. Rosa foi
transladada para o convento das Irmãs Clarissas que
nesta cerimônia passou a se chamar, convento de San-
ta Rosa. Depois desta cerimônia a Santa só foi “cano-
nizada” pelo povo, porque curiosamente o processo
nunca foi promulgado. A canonização de Rosa ficou
assim, nunca foi oficializada. Mas também nunca foi
negada pelo Papa e pela Igreja. Santa Rosa de Viterbo,
desde o momento de sua morte, foi “canonizada” pelo
povo. Em 1929, o Papa Pio XI, declarou Santa Rosa de
Viterbo a padroeira da Juventude Feminina da Ação
Católica Italiana. No Brasil ela é A Padroeira dos Jo-
vens Franciscanos Seculares. Santa Rosa de Viterbo
também pode ser comemorada no dia 4 de setembro,
dia do seu translado para o mosteiro de Clarissas de
Santa Rosa, em Viterbo, Itália.

figura de José, no Novo Testamento, é muito dis-
creta, quase não aparece. As passagens que mais
evidenciam a sua pessoa são: Mt 1,18-25 e Mt 2,13-
23. Ambos ressaltam a obediência de José aos de-

sígnios de Deus, que lhe são comunicados através do Anjo.
O primeiro texto refere-se à concepção de Jesus. Ma-

ria era noiva de José e, improvisamente, ficou grávida.
Sendo o caso, em si, uma irregularidade, José busca
desvincular-se do noivado discretamente, sem difamá-
la. Estando ele a planejar isso, eis que um anjo do Senhor
lhe instruiu, em sonho, dizendo que não receasse rece-
ber Maria como esposa, pois o que nela estava ocorrendo
era ação do Espírito Santo.

O texto termina dizendo que José despertou do sono e
fez como lhe ordenara o anjo. A grandeza de José está em
aceitar a explicação do anjo do Senhor e acatá-la na obe-
diência. Por isso é chamado de “justo” que, em lingua-
gem bíblica, significa a pessoa que aceita a vontade de
Deus e colabora efetivamente para que ela se realize.

A passagem Mt 2,13-23 refere-se à fuga para Egito para
salvar o menino Jesus da perseguição de Herodes. O tex-
to afirma, claramente, que José obedeceu, prontamente,
à ordem de fugir para o Egito (Mt 2,13) e à de voltar de lá
para Israel (Mt 13,20). Portanto, ele é um servo de Deus,
totalmente comprometido com Sua vontade.

Neste trecho, as figuras de José e Herodes se contras-
tam. José representa o homem “justo”, que, em termos
bíblicos, significa: obediente aos apelos de Deus. Herodes,
ao contrário, representa o homem de coração endureci-
do, fechado em si mesmo e resistente aos desígnios
salvíficos de Deus.

As duas figuras, na verdade, prefiguram o itinerário
de Jesus, ou seja, as atitudes de acolhida e rejeição que

São José - 19 de marçoSão José - 19 de marçoSão José - 19 de marçoSão José - 19 de marçoSão José - 19 de março
encontrará ao longo de sua
vida e de seu ministério. José
representa o discípulo fiel que
acolhe, plenamente, o “misté-
rio de Cristo” em sua vida e o
segue, em obediência, sempre
disposto a agir conforme o
Evangelho o inspirar. Herodes,
ao contrário, encarna a atitu-
de de quem rejeita a Boa-Nova
de Jesus Cristo e, com isso, eli-
mina sua possibilidade de con-
versão, permanecendo em si-
tuação de pecado, provocando a própria morte e a de
outros, como ele fez, matando as criancinhas inocen-
tes (Mt 2,16).

Por obedecer tão docilmente às ordens de Deus de
acolher e proteger Jesus e Maria, a Sagrada Família,
que é símbolo de toda a comunidade cristã, São José é
considerado o Patrono da Igreja, a qual é a nova famí-
lia que Cristo veio formar na terra: a família daqueles
“que fazem a vontade de Deus” (Mc 3,33).

Ao celebrarmos a festa de São José, queremos pedir
que, por seu exemplo e intercessão, que cada pai e mãe
de família, especialmente os participantes do Terço
Masculino da Paróquia Senhor do Bonfim, possam
tornar suas respectivas famílias, legítimas represen-
tantes da comunidade cristã que, como a Sagrada Fa-
mília de Nazaré, sejam todas voltadas para a Pessoa de
Cristo!

Frei Aloisio de Oliveira
Assistente Espiritual do Grupo Terço Masculino
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Você Sabia ?

s missas dominicais no Tempo Quaresmal têm
uma organização unitária, como por exemplo,
as leituras do Antigo Testamento (1ª leitura)
que seguem sua própria linha sem ter uma

relação direta com os Evangelhos como nos outros
domingos do ano.

As leituras apostólicas (2ª leitura) estão pensadas
como complementos das do Antigo Testamento.

Os Evangelhos também seguem uma temática or-
ganizada e própria, com coerência independente ao
longo das seis semanas, como vemos a seguir:

1º Domingo da Quaresma1º Domingo da Quaresma1º Domingo da Quaresma1º Domingo da Quaresma1º Domingo da Quaresma – O tema das tenta-
ções de Jesus no deserto fortalece-nos com os Sacra-
mentos da Penitência e da Eucaristia que, nos aju-
dam a viver a nossa opção;

2º Domingo da Quaresma2º Domingo da Quaresma2º Domingo da Quaresma2º Domingo da Quaresma2º Domingo da Quaresma – A Transfiguração
conduz-nos a realizar o trabalho da nossa transfor-
mação espiritual;

No terceiro, quarto e quinto domingo, desenvol-
vem-se os temas catequéticos da iniciação cristã: a
água, a luz e a vida.

3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma - O Evangelho da
Samaritana põe-nos em contacto vital com Cristo,

O Significado das missas dominicais na QuaresmaO Significado das missas dominicais na QuaresmaO Significado das missas dominicais na QuaresmaO Significado das missas dominicais na QuaresmaO Significado das missas dominicais na Quaresma
fonte de água viva;

4º Domingo da Quaresma4º Domingo da Quaresma4º Domingo da Quaresma4º Domingo da Quaresma4º Domingo da Quaresma – O Evangelho do
cego curado revela-nos Cristo como a luz do mundo;

5º Domingo da Quaresma5º Domingo da Quaresma5º Domingo da Quaresma5º Domingo da Quaresma5º Domingo da Quaresma – O Evangelho de
Lázaro relembra-nos que a vida verdadeira ultrapas-
sa a morte física.

6º Domingo da Quaresma6º Domingo da Quaresma6º Domingo da Quaresma6º Domingo da Quaresma6º Domingo da Quaresma - A Paixão de Jesus,
cada ano segundo seu evangelista, neste ano de 2011,
ano A, do Evangelho de Mateus.

Chama-se Quaresma os 40 dias de jejum e peni-
tência que precedem à festa da Páscoa. Essa prepara-
ção existe desde o tempo dos Apóstolos, que limita-
ram sua duração a 40 dias, em memória do jejum de
Jesus Cristo no deserto. Durante esse tempo a Igreja
tem como cor litúrgica o roxo e suprime os cânticos
de alegria: O “Glória” e o “Aleluia”.

Aproveitemos o tempo que nos é concedido viver
nesta terra, para que possamos cumprir todos os pre-
ceitos do Senhor. Com muito empenho, especial-
mente neste tempo quaresmal, fujamos das más in-
clinações e peçamos a Deus forças para podermos
proporcionar frutos da mais digna penitência e sin-
cera conversão.

m janeiro passado, o papa Bento XVI recebeu em audiência
privada o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, Car-
deal Angelo Amato. O Pontífice autorizou a Congregação a pro-
mulgar alguns decretos concernentes a três milagres, um mar-

tírio e a heroicidade das virtudes de cinco Servos de Deus. Entre estes
últimos está a leiga brasileira Francisca de Paula de Jesus, a “Nhá
Chica”. A causa de canonização de Nhá Chica estava aguardando, des-
de 2007, o anúncio de sua beatificação. A grande graça atribuída a Nhá
Chica refere-se à professora Ana Lúcia Meirelles Leite, moradora de
Caxambu, Minas Gerais. Ana Lúcia foi curada de um problema congê-
nito no coração muito grave, sem passar por cirurgia, apenas pelas
orações de Nhá Chica. O fato se deu em 1995 e a graça foi aceita pelo
Vaticano.

Reconhecida oficialmente como Serva de Deus em 1991, Nhá Chica
dedicou sua vida às obras da Igreja e no auxílio aos necessitados. Ela
era analfabeta, mas liam para ela as Escrituras Sagradas. Compôs uma
Novena a Nossa Senhora da Conceição e, em Sua honra, construiu, ao
lado da casa onde morava, uma pequena igreja. O templo erguido por
Nhá Chica foi confiado, mais tarde, à Congregação das Irmãs
Franciscanas do Senhor, a qual, em seguida, abriu, bem ao lado da
igreja, uma obra de assistência social para crianças e adolescentes. Com
o nome de “Associação Beneficente Nhá Chica” (ABNC), a obra, atu-
almente, acolhe mais de 160 crianças.

A “igrejinha de Nhá Chica”,  que fica em Baependi/MG, depois de
ter passado por algumas reformas, transformou-se no “Santuário Nos-
sa Senhora da Conceição”, destino de Peregrinos de todo o Brasil e do
mundo. Atualmente, no registro de graças do Santuário, estão assina-
ladas aproximadamente 20.000 graças alcançadas por intermédio de
Nhá Chica.

Fonte: catolicanet.com.br

Mundo Católico

Nhá Chica será beatificadaNhá Chica será beatificadaNhá Chica será beatificadaNhá Chica será beatificadaNhá Chica será beatificada

CONVITE
Reunião de

Abertura
Dia 14/03

Segunda – feira
19:30hrs.

Uma nova turma
iniciará um pro-
cesso de rela-

ção diária com o Senhor, por meio
das Oficinas de Oração e Vida. Se
você deseja ter uma relação amiga
e íntima com o Senhor e fortalecer-
se pela Palavra e por diferentes
formas de orar, venha para a nossa
Reunião de Abertura, na qual
apresentaremos todas as propostas
da Oficina. Muitas vezes dese-
jamos que nossa vida fosse
diferente, mas continuamos a fazer
sempre as mesmas coisas.

PARTICIPE E ATREVA-SE A FAZER
ALGO DIFERENTE POR VOCÊ!
Inscrições na Secretaria Paroquial.
Mais informações:
Edna – Guia da Oficina de Oração
e Vida Telefone: 4425-0165
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Matéria de Capa

Oração da Campanha da
Fraternidade 2011

Senhor Deus, nosso Pai e Criador.
A beleza do universo revela a vossa grandeza,

A sabedoria e o amor com que fizestes
todas as coisas,

E o eterno amor que tender por todos nós.
Pecadores que somos, não respeitamos

a vossa obra,
E o que era para ser garantia

da vida está se tornando ameaça.
A beleza está sendo mudada em devastação,

E a morte mostra a sua presença
no nosso planeta.

Que nesta quaresma nos convertamos
E vejamos que a criação
geme em dores de parto,

Para que possa renascer segundo
o vosso plano de amor,

Por meio da nossa mudança de
mentalidade e de atitudes.

E, assim, como Maria, que meditava
a vossa Palavra e a fazia vida,

Também nós, movidos pelos
princípios do Evangelho,

Possamos celebrar na Páscoa
do vosso Filho, nosso Senhor,

O ressurgimento do vosso projeto
para todo o mundo.

Amém.

Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB)
propõe a cada ano, através da
Campanha da Fraternidade

(CF), um caminho evangelizador
fortemente voltado para a conver-
são pessoal e comunitária, em pre-
paração à Páscoa. Em 2011, a CF
atinge um marco importante pela
47ª vez!

Os objetivos gerais da CF são
sempre os mesmos e decorrem da
missão evangelizadora que a Igreja
recebeu de Jesus Cristo: em vista
do mandamento do amor fraterno,
despertar e nutrir o espírito comu-
nitário no meio do povo e a verda-
deira solidariedade na busca do
bem comum; educar para a vida
fraterna, a partir da justiça e do
amor, que são exigências centrais do
Evangelho; renovar a consciência sobre a responsa-
bilidade de todos na ação evangelizadora da Igreja,
na promoção humana e na edificação de uma socie-
dade justa e solidária.

Em 2011 estaremos falando sobre meio ambiente,
a gravidade do aquecimento global e das mudanças
climáticas – causas e conseqüências. Tema:
Fraternidade e a Vida no Planeta; Lema “A Criação
Geme em Dores de parto”, (Rm 8,22). Somos todos
moradores de uma mesma casa, gostando disso ou
não, estamos interligados. Não há como simplesmente
virar as costas e não se importar, afinal se ocorresse
uma catástrofe a nível global para onde iríamos?
Aquecimento global, mudanças geológicas nada mais
são do que reações as nossas ações. A Campanha da
Fraternidade de 2011, de maneira primorosa como
sempre, vem justamente nos alertar de que  tudo o
que fazemos pode prejudicar ou ajudar a salvar nos-
so planeta e, com isso, nos dá a oportunidade de, como
uma família, sentarmos juntos e elaborarmos ações
para salvar a nossa casa.

Em cada catástrofe seja ela terremotos, inundações,

Campanha da FCampanha da FCampanha da FCampanha da FCampanha da Fraternidade 2011raternidade 2011raternidade 2011raternidade 2011raternidade 2011
TTTTTema: ema: ema: ema: ema: FFFFFraternidade e a Vraternidade e a Vraternidade e a Vraternidade e a Vraternidade e a Vida no Planeta.ida no Planeta.ida no Planeta.ida no Planeta.ida no Planeta.

Lema Lema Lema Lema Lema “A Criação Geme em Dores de parto”“A Criação Geme em Dores de parto”“A Criação Geme em Dores de parto”“A Criação Geme em Dores de parto”“A Criação Geme em Dores de parto” (Rm 8,22). (Rm 8,22). (Rm 8,22). (Rm 8,22). (Rm 8,22).

podemos sentir o planeta gemer, e
a humanidade fazendo o mesmo,
este gemido tem uma conotação de
tristeza imensa. Ainda estamos em
tempo hábil para reverter esta si-
tuação podemos transformar estes
gemidos de dor em gemidos de
amor e de esperança, sim, pode-
mos iniciar um período de gesta-
ção e após este período em que nos
organizaremos com ações que aju-
dem a preservar o meio ambiente,
receberemos de volta um planeta
saudável, resgataremos o planeta
que nos foi dado por Deus.

Esta campanha não é uma uto-
pia e sim um alerta de que atitu-
des devem ser tomadas, não por
uma minoria, mas por um todo,
este planeta é nossa casa, precisa-
mos ser fraternos, gerar ações que

nos levem ao bem comum.
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Aconteceu

com imensa alegria que partilhamos com
você do 42º Encontro de Jovens com Cristo
HUVA.

Realizado nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, tive-
mos a participação de 64 jovens que puderam ex-
perimentar o Amor de Deus com intensidade.

Intensidade esta que é refletida na busca de cada
um por uma vida mais próxima de Deus, cada um
ao seu modo respeitando as suas limitações, mas
sem deixar de aproximar-se de Deus, seja no tra-
balho, na família, com os amigos, enfim todos são
convidados a promover este Amor de Deus
experienciado na prática.

Quem não pode participar do encontro, o pró-
ximo está marcado para o final de julho deste ano
e você já pode começar a caminhar conosco através
dos grupos de orações realizados aos domingos às

42º Encontro de Jovens42º Encontro de Jovens42º Encontro de Jovens42º Encontro de Jovens42º Encontro de Jovens
com Cristo HUVcom Cristo HUVcom Cristo HUVcom Cristo HUVcom Cristo HUVA.A.A.A.A.

8h30 nas dependências da paróquia. Não espere
até julho, comece agora e concretize em julho este
chamado.”

Maiores detalhes estão registrados em fotos no
site www.grupohuva.com.br Acesse, conheça-nos
e compartilhe conosco do Amor de Deus que está
em você. Teremos a maior alegria em recebê-lo!”

o dia 6 de fevereiro, as lideranças de nossa
comunidade, estiveram reunidas em um re-
tiro para o início das atividades de 2011.

O Retiro teve o início às seis horas da manhã
com o encontro dos participantes no estacionamen-
to da paróquia, de onde seguiram para o Centro
Missionário José Allamano, na zona Norte de São
Paulo (caso queira saber mais detalhes do local,
acesse o site http://www.centromissionario.org.br/
Centro_Missionario/Home.html).

No local todos foram acolhidos e participaram
de vários momentos de reflexão e oração com o au-
xílio das irmãs franciscanas Maria e Cida.

O encerramento do dia aconteceu com uma mis-
sa celebrada no local e presidida pelo frei Raphael.

Retiro da ComunidadeRetiro da ComunidadeRetiro da ComunidadeRetiro da ComunidadeRetiro da Comunidade
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uitos já disseram que o amor
é a principal característica de
São Francisco. Afirmativa
verdadeira, pois São Francis-

co possui uma capacidade de amar
superior ao comum não só dos seres
humanos, mas até dos santos. Toda-
via afirmar que o amor é sua princi-
pal característica é pouco, pois o amor
é o fundamento do cristianismo, e
somos todos chamados a viver o amor.
O que distingue São Francisco é o seu
modo de amar, modo esse aprendido
na oração, contemplação, reflexão do
Evangelho, na vida fraterna e na obe-
diência a Deus e a Igreja. Amor
centrado na Encarnação, Eucaristia,
Paixão e Morte de Jesus, que no Mon-
te Alverne o levou a fazer este estra-
nho pedido.

“Ó senhor, meu Jesus Cristo, duas
graças eu te peço que me faças antes
de eu morrer: a primeira é que, em
vida, eu sinta na alma e no corpo, tan-
to quanto for possível, aquelas dores
que tu, doce Jesus, suportaste na hora da tua
acerbíssima Paixão. A segunda, é que eu sinta, no meu
coração,  tanto quanto for possível, aquele excessivo
amor, do qual tu, Filho de Deus, estavas inflamado,
para voluntariamente suportar uma tal Paixão por nós
pecadores” (Csd 3) Recebeu as duas graças.

Francisco amou com tal intensidade ao seu Senhor,
e quis se assemelhar a Ele em tudo, por isso foi cha-
mado de Seráfico, e esse amor se revelou:

- Aos doentes Aos doentes Aos doentes Aos doentes Aos doentes (2C 175). - Tinha muita compaixão
para com os doentes e muita solicitude pelas suas ne-
cessidades. Quando senhores piedosos lhe mandavam
remédios, embora precisasse mais que os outros, dava
a outros doentes. Assumia os sofrimentos de todos os
que padeciam, dizendo-lhes palavras de compaixão
quando não podia ajudar de outra maneira. Chegava
até a comer nos dias de jejum, para que os doentes não
ficassem com vergonha de comer. E não se envergo-
nhava de pedir publicamente, pela cidade, carne para
um irmão doente. Mas admoestava os doentes a sofrer
as privações com paciência e a não dar escândalo por
não  terem sido satisfeitos em tudo.

- Aos pobres - Aos pobres - Aos pobres - Aos pobres - Aos pobres (LM 8, 5) - Seu coração enchia-se de
compaixão à vista dos pobres... e quando não podia
socorrê-los materialmente, esforçava-se para ao me-
nos mostrar-lhes seu amor.

- Aos angustiados- Aos angustiados- Aos angustiados- Aos angustiados- Aos angustiados (2C 177) - Francisco tinha

Nos passos de Francisco
São FSão FSão FSão FSão Francisco e o amorrancisco e o amorrancisco e o amorrancisco e o amorrancisco e o amor

maior clemência e suportava com mais
paciência os doentes que sabia serem
jogados como criancinhas frágeis, de um
lado para outro, angustiados por tenta-
ções e desanimados.

- Aos pecadores - Aos pecadores - Aos pecadores - Aos pecadores - Aos pecadores (1Rg 5,10-11) -
Orientava a todos a não perturbar-se  ou
enraivecer-se por causa do pecado ou
mal exemplo de alguém... mas antes,  na
medida do possível, socorram espiritu-
almente a quem tiver caído em pecado,
porque não são os que têm saúde que
precisam de médico, mas sim os doen-
tes.

- Aos sacerdotes - Aos sacerdotes - Aos sacerdotes - Aos sacerdotes - Aos sacerdotes (Test 3,8) - E hei
de respeitar, amar e honrar a eles e a
todos os outros como a meus senhores.

- As criaturas - As criaturas - As criaturas - As criaturas - As criaturas (1C 80 e 81) - Quem
poderia contar o afeto que tinha para
com todas as coisas de Deus? Quem se-
ria capaz de mostrar a doçura que sen-
tia quando contemplava nas criaturas a
sabedoria do Criador, seu poder e sua
bondade? Na verdade, enchia-se muitas
vezes de uma alegria admirável e inefá-

vel quando olhava para o sol, a lua, as estrelas e o
firmamento. Que piedade simples, e que simplicidade
piedosa! ... Afinal, chamava todas as criaturas de ir-
mãs, e de uma maneira especial, por ninguém experi-
mentada, descobria os segredos do coração das criatu-
ras, porque na verdade parecia já estar gozando a li-
berdade gloriosa dos filhos de Deus.

- Aos irmãos - Aos irmãos - Aos irmãos - Aos irmãos - Aos irmãos (2C 172) - Já que a força do amor
tinha feito dele um irmão das outras criaturas, não nos
admiraremos de que a caridade de Cristo tenha feito
dele um irmão ainda maior daqueles que foram distin-
guidos pela semelhança com o Criador.... Mas amava
de maneira especial, profunda, e de todo o coração os
próprios irmãos, por conviverem da mesma fé e co-
participarem da herança eterna.

Francisco é o santo do amor. Nas suas legendas va-
mos encontrar amostras de seu amor, mas nunca de-
vemos esquecer que São Francisco é o santo do amor
porque compreendeu em profundidade o amor de Deus
por nós e quis viver em plenitude o novo testamento.
“ Dou-vos um novo mandamento: Amai-vos uns aos
outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós
deveis amar-vos uns ao outros. Nisto todos conhece-
rão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos
outros” (Jô 13,34-35).

Adaptado do Livro de formação à Vida Franciscana Secular.
Floriano B. Bueno - Ministro da OFS Senhor do Bonfim.

“São Francisco“São Francisco“São Francisco“São Francisco“São Francisco
possui umapossui umapossui umapossui umapossui uma

capacidade de amarcapacidade de amarcapacidade de amarcapacidade de amarcapacidade de amar
superior ao comum...”superior ao comum...”superior ao comum...”superior ao comum...”superior ao comum...”
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De jovem para jovem

o Brasil é sempre uma
grande festa. Até dizem
que o ano só começa
depois do carnaval.

Mas precisamos tomar cuidado
com os excessos e ofensas à mo-
ral que infelizmente acompa-
nham este momento.

Sem dúvida, o bom senso se
torna mais importante nesse pe-
ríodo do ano. Não é a festa que
merece reprovação. Pelo contrá-
rio, ela é benéfica e necessária à
criatura humana. Porém, no
meio da festa, o que vemos mui-
tas vezes é o abuso; a distorção
do sexo em sua dignidade,
como ocorre também com a be-
bida alcoólica e drogas. A sexualidade humana é
muitas vezes rebaixada.

Para isso, nós cristãos, devemos tomar consciên-

Está chegando o carnaval!Está chegando o carnaval!Está chegando o carnaval!Está chegando o carnaval!Está chegando o carnaval!
cia de nosso papel como atuan-
tes e transformadores da socie-
dade e dar nosso testemunho
perante o mundo.

Podemos sim também nos
divertir, mas que o exemplo de
nossa alegria possa mostrar a to-
dos que é possível se divertir de
forma tranquila, com uma ale-
gria plena, em comunhão com
todos. Não preciso ficar bêbado
para ser feliz! Muito menos usar
o meu corpo e o corpo de outra
pessoa para achar a felicidade.

Que com o pensamento em
Deus, possamos viver esse perí-
odo de forma sensata, aprovei-
tando os momentos felizes que

Deus nos oferece, com muita sabedoria e
discernimento.

Bom carnaval para todos!

“...precisamos tomar cui-“...precisamos tomar cui-“...precisamos tomar cui-“...precisamos tomar cui-“...precisamos tomar cui-
dado com os edado com os edado com os edado com os edado com os exxxxxcessos ecessos ecessos ecessos ecessos e

ofensas à moral...”ofensas à moral...”ofensas à moral...”ofensas à moral...”ofensas à moral...”

Mulher...
Que traz beleza e luz aos dias

mais difíceis
Que divide sua alma em duas

Para carregar tamanha
sensibilidade e força
Que ganha o mundo

com sua coragem
Sem ter medo algum...

Que traz paixão no olhar,
Que luta pelos seus ideais,

Que dá a vida pela sua família,
Sem medir esforços ou desanimar...

Que ama incondicionalmente
Que vence o cansaço
Que chora e que ri

Mas sempre de braços abertos...
Tantas Mulheres,

tantas belezas,
Cheias de mistérios e encanto!

Mulheres que deveriam ser lembradas,
amadas, admiradas todos os dias...

Para você, Mulher tão especial...
que ocupa diversos papéis ao longo da vida

Filha... Mãe... Esposa...
Parabéns !!!

8 de março8 de março8 de março8 de março8 de março
Dia Internacional da MulherDia Internacional da MulherDia Internacional da MulherDia Internacional da MulherDia Internacional da Mulher
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Meio Ambiente e Ecologia

Uso Racional da água Uso Racional da água Uso Racional da água Uso Racional da água Uso Racional da água (...continuação)(...continuação)(...continuação)(...continuação)(...continuação)

c) Área de serviço - Junte bastante rou-
pa suja antes de ligar a máquina ou usar o
tanque. Não lave uma peça por vez. Caso
use lavadora de roupa, procure utilizá-la
cheia e ligá-la no máximo três vezes por
semana. Desta forma também se econo-
miza eletricidade. Você pode também dei-
xar peças pequenas de molho em um bal-
de e enxaguá-los de uma vez, inclusive tro-
cando a água do balde.

Lavar roupa - No tanque, com a tor-
neira aberta por 15 minutos, o gasto de água pode che-
gar a 280 litros. Se na sua casa as roupas são lavadas no
tanque, deixe as roupas de molho e use a mesma água
para esfregar e ensaboar. Use água nova apenas no
enxágue. Ao lavar a roupa, aproveite a água do tanque
ou máquina de lavar e lave o quintal ou área de servi-
ço, pois a água já tem sabão.

A lavadora de roupas com capacidade de 5 quilos
gasta 135 litros. O ideal é usá-la somente com a capa-
cidade total. Ao adquirir uma máquina nova, verifi-
que os dados de consumo de água e energia elétrica e
opte pela mais econômica.

d) Jardim - Use um regador para molhar as plantas
ao invés de utilizar a mangueira. Ao molhar as plan-
tas durante 10 minutos o consumo de água pode che-
gar a 190 litros. Para  economizar, a rega deve ser feita
de manhã cedo ou preferencialmente à noite, o que
reduz a perda por evaporação, em especial no verão.
No inverno, a rega pode ser feita dia sim, dia não,

pela manhã. Mangueira com esguicho-revól-
ver também ajuda. Assim, pode-se chegar a
uma economia de 100 litros por dia!

e) Calçada e Carro - “Água para beber não
é para varrer”. Adote o hábito de usar a vas-
soura, e não a mangueira, para limpar a cal-
çada e a área ou pátio da sua casa Lavar cal-
çada com a mangueira é infelizmente um
hábito comum no Brasil, mas objeto de proi-
bição e multa em vários países desenvolvi-
dos. Pagar a conta não dá direito a abusar

de um recurso essencial para a humanidade, sobretu-
do quando grandes contingentes padecem de escassez
em vários países do mundo e regiões brasileiras como
o sertão nordestino. Em 15 minutos são perdidos 280
litros de água. Se houver uma sujeira localizada, use a
técnica do pano umedecido com água de enxágue da
roupa ou da louça. Use um balde e um pano para lavar
o carro ao invés de uma mangueira. Se possível, não o
lave durante a estiagem, época do ano em que chove
menos e há maior pressão sobre os mananciais. Muita
gente gasta até 30 minutos ao lavar o carro. Com uma
mangueira não muito aberta, gastam-se 220 litros de
água. Com meia volta de abertura, o desperdício al-
cança 560 litros. Para reduzir, basta lavar o carro so-
mente uma vez por mês e com balde. Nesse caso, o
consumo é de apenas 40 litros.

Todas essas mudanças de hábitos são pequenas mas
geram grandes diferenças. Faça sua parte, contribua
para a preservação do bem mais valioso da Terra.

Cuide bem de você

olho de peixe, seu nome oficial é verruga plan-
tar, é resultado de uma infecção viral, por HPV,
o mesmo tipo de vírus que pode ser transmi-
tido por via sexual e que pode causar câncer

de colo de útero nas mulheres. Mas se você está com
olho de peixe que é algo super comum, não precisa se
assustar, os tipos que causam as verrugas plantares não
costumam causar lesões malignas.

Já nas crianças a maioria dos olhos de peixe vão
embora sozinho. Então se você tem uma verruguinha
e ela não está incomodando, talvez o melhor a fazer
seja se esquecer dela. Mas acontece que muitas vezes
as verrugas no pé doem bastante, e por isso a gente
precisa tratar. A maneira ideal é através da
cauterização química da verruga. Um dos ativos que

podem ser usados é o áci-
do salicílico, encontrado
em farmácias comuns. O
tratamento é lento e pode
levar mais de um mês
usando o ácido diariamen-
te até a verruga sumir. Ou-
tra questão é que o ácido é
irritante na pele, então se
deve proteger muito bem

Olho de POlho de POlho de POlho de POlho de Peixeeixeeixeeixeeixe
a pele sadia em volta da verruga. Como o tratamento é
longo, o melhor que podemos fazer é prevenir, então
veja as dicas para evitar ganhar um olho de peixe:

1. Evite andar descalço especialmente em locais
públicos e úmidos como piscinas e vestiários de clu-
bes e academias;

2. Evite usar sapato emprestado de outras pessoas;
3. Não use sapatos sem meia;
4. Se aparecer um olho de peixe, não fique cutucan-

do com a mão, já que isso pode fazer com que o vírus
se espalhe;

5. Se tiver alguém em casa com olho de peixe, evite
contaminação de outras pessoas, não deixando essa
pessoa sem meia e colocando spray de lisoforme nos
sapatos depois de usar. Evite também banhos coleti-
vos sem proteção de curativos ou chinelos;

6. Cuide bem da sua alimentação e da saúde como
um todo já que a imunidade baixa é um fator que faci-
lita a proliferação dos vírus;

7. Se tiver com lesão dolorida no pé procure pri-
meiro um médico. Apesar dos medicamentos contra
verruga serem vendidos sem necessidade de receita é
melhor ter a certeza do diagnóstico. Muitas vezes olhos
de peixes são confundidos com calos ou com outras
doenças que podem ser mais graves.
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Receita

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
1 xícara (chá) de sagu
1 lata de condensado
1 vidro de leite de coco
2 kiwis picados
1 manga pequena picada
2 goiabas vermelhas picadas
Modo de PreparoModo de PreparoModo de PreparoModo de PreparoModo de Preparo
Cozinhe o sagu em água fervente até que esteja trans-
parente. Escorra e passe pela água fria. Junte o leite

Sagu com FSagu com FSagu com FSagu com FSagu com Frutasrutasrutasrutasrutas

PassatempoIniciamos os prepa-
rativos para a 3ª PERE-
GRINAÇÃO NACIONAL
DA FAMÍLIA - Família,
Pessoa e Sociedade,
evento da CNBB e da
Pastoral Familiar Naci-
onal, que desde 2009,
objetiva reunir o povo
Católico na casa da
Mãe Aparecida. Todos
os anos, o último do-
mingo do mês de maio
é reservado para essa
grande reunião de Fé
e Oração, anotem:

Dia 29 de maio de
2011 - domingo -
Santa Missa as 8h

em Aparecida

No ano passado, a comunidade do Senhor do Bonfim,
marcou presença com dois ônibus. É desejo do nosso
pároco, Frei Raphael, que esse ano consigamos movimen-
tar pelo menos cinco ônibus.  Portanto, se organizem,
convidem sua família, amigos, sua pastoral, se agendem
e vamos juntos, com muita devoção e os irmãos de cami-
nhada, rezar em Aparecida.

Nos próximos dias, teremos mais informações sobre
os horários, custo da passagem, reservas, etc.; e comuni-
caremos na próxima edição de nosso jornal, pelo site da
paróquia e pelo email pfsbonfim@yahoo.com.br, aguar-
dem!

“A Família é o berço da Vida e de toda Vocação”

condensado e o leite de coco. Leve
para gelar até o momento de ser-
vir. Misture as frutas, distribua em
taças e cubra com o sagu e sirva a
seguir.
DicasDicasDicasDicasDicas:::::
Prepare esta receita com as fru-
tas disponíveis na região. Ela fica

uma delícia! Decore com folhinhas de hortelã para
servir.
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Visite nosso blog de receitas:
www.bazarfiomil.blogspot.com

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

VVVVVALEI-NOS SÃO JOSÉ.ALEI-NOS SÃO JOSÉ.ALEI-NOS SÃO JOSÉ.ALEI-NOS SÃO JOSÉ.ALEI-NOS SÃO JOSÉ.
19 DE MARÇO, SÁBADO ÀS 15h30, SANTA MIS-

SA DE SÃO JOSÉ COM OS PARTICIPANTES DO TER-
ÇO MASCULINO, E TAMBÉM A PRESENÇA DO LO-
CUTOR DA RÁDIO IMACULADA (MILÍCIA), FÁBIO
DIX.

01 DE MAIO, 3º ENCONTRO MASCULINO EM
DEVOÇÃO A SÃO JOSÉ.

INÍCIO ÀS 07h30 E ENCERRAMENTO COM A
SANTA MISSA DAS 18h30

INSCRIÇÃO COM OS MEMBROS DO TERÇO, NA
SECRETARIA DA PARÓQUIA OU PELOS EMAILs:

TERCOMASCULINO.SAOJOSEBONFIM@HOTMAIL.COM
TERCOMASCULINO@YAHOO.COM.BR


