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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  8h30 às 11h e das 13h30 às 17h Sábados: das 8h30 às 11h

Tel: 4472-8444

Editorial 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

Querido povo de Deus. Salve
Maria!

Podemos dizer que este é um
mês repleto da beleza feminina de
Maria Santíssima, nossa mãe. Que-
remos, ao dedicarmos este mês a
ela, aprender da mesma forma o
amor e a fidelidade ao chamado de
Deus a ser mãe do Salvador Nos-
so Senhor Jesus Cristo.

O tempo tem passado bem rá-
pido por isso, não podemos per-
der tempo. Juntos queremos com
nosso empenho continuar levando,
com nossas orações e gestos con-
cretos de solidariedade, o trabalho
de assistência aos irmãos que pe-
gam cestas de alimento; a Pasto-
ral da Criança que nos mostra que
não devemos permanecer de bra-
ços cruzados mas que somos uma
comunidade atuante. Desde já,
convido a todos para participarem
da coroação de Nossa Senhora no final do mês.

Cultivemos em nossa vida bons atos a serviço da vida:

“Alegrai-vos sempre no Senhor: alegrai-vos!” (Fl 4,4).

Deus os abençoe!

Frei Raphael

“P“P“P“P“Podemos dizerodemos dizerodemos dizerodemos dizerodemos dizer
que este é umque este é umque este é umque este é umque este é um
mês repleto damês repleto damês repleto damês repleto damês repleto da
beleza femini-beleza femini-beleza femini-beleza femini-beleza femini-
na de Mariana de Mariana de Mariana de Mariana de Maria
Santíssima,Santíssima,Santíssima,Santíssima,Santíssima,
nossa mãe.”nossa mãe.”nossa mãe.”nossa mãe.”nossa mãe.”
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Momento de Maria

título “Auxiliadora dos Cris-
tãos” foi introduzido na Ladai-
nha de Nossa Senhora pelo Papa

São Pio V, após a vitória dos cristãos
obtida em Lepanto, vitória essa,
conseguida graças ao auxílio de Deus
e de Nossa Senhora.

Em 1571, Dom João, príncipe aus-
tríaco, comandou os cristãos nessa ba-
talha de Lepanto. São Pio V enviou
para o Imperador uma bandeira, na
qual estava bordada a imagem de Je-
sus crucificado. A preparação dos sol-
dados consistiu em um tríduo de je-
juns, orações e procissões, suplicando
a Deus a graça da vitória, pois o ini-
migo não era apenas uma ameaça para
a Igreja mas também para a civiliza-
ção. Tendo recebido a Santa Eucaris-
tia, partiram para a batalha, invocan-
do o nome de Maria, Auxílio dos Cris-
tãos, travaram dura batalha nas águas
de Lepanto. Três horas de combate
foram necessárias... A vitória coube
aos cristãos, que ao grito de “Viva Ma-
ria”, hastearam a bandeira de Cristo.

No entanto, a festa de Nossa Senho-
ra Auxiliadora só foi instituída em
1816, pelo Papa Pio VII.

O imperador da França, empenha-
do em dominar os estados pontifícios,
mediante um pretexto mentiroso mandou ocupar
Roma que, há mais de 1.500 anos era governada pelo
papa.

O Santo Pontífice excomungou Napoleão
Bonaparte, afixando a sentença na porta da Basílica
de São Pedro. Em resposta, o imperador francês se-
qüestrou o Vigário de Cristo, levando-o para a Fran-
ça, onde teve que passar por vexames, humilhações
e pressões de toda a espécie. Movido por ardente fé
na vitória, o Papa Pio VII recorreu à intercessão de
Maria Santíssima, prometendo coroar solenemente
a imagem de Nossa Senhora de Savona logo que fos-
se liberto.

A situação política mudou rapidamente. Napoleão,

Nossa Senhora ANossa Senhora ANossa Senhora ANossa Senhora ANossa Senhora Auxiliadora - uxiliadora - uxiliadora - uxiliadora - uxiliadora - 24 de maio24 de maio24 de maio24 de maio24 de maio

derrotado na batalha de Leipzig, ce-
deu à opinião pública, dando liber-
dade ao papa, e no mesmo lugar onde
o tinha mantido prisioneiro, teve
que assinar a abdicação de impera-
dor.

O Santo Padre, na viagem de vol-
ta para Roma, parou em Savona e
cumpriu seu voto de coroar solene-
mente a imagem de Maria, Mãe de
Misericórdia, em 24 de maio de 1814.

São João Bosco, fundador da Con-
gregação Salesiana, espalhou a devo-
ção a Nossa Senhora invocada em
todo mundo com este título:
“Auxiliadora”, que lembra a perene
proteção de Maria Santíssima, sobre
a Igreja e sobre o Papa.

 
Oração a Nossa Senhora

Auxiliadora, Protetora do Lar

Santíssima Virgem Maria a quem
Deus constituiu Auxiliadora dos Cris-
tãos, nós vos escolhemos como Se-
nhora e Protetora desta casa.

Dignai-vos mostrar aqui Vosso au-
xílio poderoso.

Preservai esta casa de todo peri-
go: do incêndio, da inundação, do
raio, das tempestades, dos ladrões,

dos malfeitores, da guerra e de todas as outras ca-
lamidades que conheceis.

Abençoai, protegei, defendei, guardai como coi-
sa vossa as pessoas que vivem nesta casa.

Sobretudo concedei-lhes a graça mais impor-
tante, a de viverem sempre na amizade de Deus,
evitando o pecado.

Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus, e
o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus
e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu
na cruz.

Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que
moram nesta casa que Vos foi consagrada.

Amém.

“Nossa Senhora“Nossa Senhora“Nossa Senhora“Nossa Senhora“Nossa Senhora
AAAAAuxiliadora, queuxiliadora, queuxiliadora, queuxiliadora, queuxiliadora, que
lembra a perenelembra a perenelembra a perenelembra a perenelembra a perene

proteção de Mariaproteção de Mariaproteção de Mariaproteção de Mariaproteção de Maria
Santíssima, sobre aSantíssima, sobre aSantíssima, sobre aSantíssima, sobre aSantíssima, sobre a

Igreja e sobre oIgreja e sobre oIgreja e sobre oIgreja e sobre oIgreja e sobre o
PPPPPapa.”apa.”apa.”apa.”apa.”
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Santos do Mês

ernardo viveu no século IX,
pouco se sabe sobre sua ori-
gem. Entretanto, documen-

tos da época, confirmam que na
Itália, Bernardo era o arcedecano
da Catedral de Aostha, conhecido
pela oratória nas pregações.

Ele será sempre lembrado como
reconstrutor de um dos pontos mais
destruídos da Europa: a passagem de
Monte Giove, atualmente chamada
de Grande São Bernardo, onde tam-
bém havia um mosteiro. Essa região
de vales era uma rota importante
que ligava Londres, na Inglaterra e
Perúgia, na Itália.

No final do século IX, os exérci-
tos árabes dominaram a região mal-
tratando a população, provocando
seqüestros, matanças, incendiando
mosteiros, igrejas e aldeias inteiras.
Até que Guilherme da Provença des-
truiu a base armada dos árabes, pro-
vocando a retirada de todos, mas, em
conseqüência, a região ficou comple-
tamente destruída.

Foi nesse contexto que apareceu
Bernardo. Ele recuperou o mosteiro ali existente,
criando uma nova comunidade religiosa, que sob
a sua direção, com determinação e competência,

São Bernardo de Montjoux São Bernardo de Montjoux São Bernardo de Montjoux São Bernardo de Montjoux São Bernardo de Montjoux ou de Aosthaou de Aosthaou de Aosthaou de Aosthaou de Aostha
28 de Maio28 de Maio28 de Maio28 de Maio28 de Maio

reorganizou a população e recons-
truiu as aldeias e vales. Assim, o pa-
raíso voltou a reinar, com os habi-
tantes fixando-se na região.

Os novos religiosos com o tempo
se converteram em cônegos regula-
res e se dedicaram a evangelizar as
regiões montanhosas da Ásia Cen-
tral. Eles se tornaram também famo-
sos por utilizarem cães auxiliadores,
conhecidos pelo nome de “São
Bernardo”, pois se originaram neste
mosteiro, e que tanto serviços pres-
taram para resgatar os alpinistas per-
didos.

Em sintonia com a reforma in-
terna da Igreja, Bernardo era con-
tra a ignorância religiosa, os maus
costumes do clero, o abandono dos
fiéis e o comércio das coisas espi-
rituais. Pois foi trabalhando nessa
causa que a morte o levou. A Eu-
ropa conseguiu se reerguer, após
mil anos de invasões de árabes,
normandos, eslavos e húngaros,
graças a homens como Bernardo de
Aostha. Seu corpo foi sepultado na

Catedral Novarra, na Itália.

São Bernardo, rogai bor nós!São Bernardo, rogai bor nós!São Bernardo, rogai bor nós!São Bernardo, rogai bor nós!São Bernardo, rogai bor nós!

“Bernardo era contra“Bernardo era contra“Bernardo era contra“Bernardo era contra“Bernardo era contra
a ignorância religiosa,a ignorância religiosa,a ignorância religiosa,a ignorância religiosa,a ignorância religiosa,
os maus costumes doos maus costumes doos maus costumes doos maus costumes doos maus costumes do
clero, o abandono dosclero, o abandono dosclero, o abandono dosclero, o abandono dosclero, o abandono dos
fiéis e o comércio dasfiéis e o comércio dasfiéis e o comércio dasfiéis e o comércio dasfiéis e o comércio das
coisas espirituais...”coisas espirituais...”coisas espirituais...”coisas espirituais...”coisas espirituais...”
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Você Sabia ?

Mundo Católico

rimeiramente vamos puxar
pela memória e relembrar o
que a Igreja ensina sobre a

participação dos fiéis na missa e
a recepção da Eucaristia. Está lá
no número 1.389 do Catecismo da
Igreja Católica. A participação é
obrigatória aos domingos e nos
dias festivos. E a recepção da Eu-
caristia é obrigatória pelo menos uma vez ao ano,
se possível no tempo pascal, devidamente pre-
parada pelo sacramento da reconciliação.

A Igreja, determinando esta obrigatoriedade,
quer, na verdade, salvar o mínimo de prática
religiosa. Mas, convenhamos, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco,
não é mesmo?não é mesmo?não é mesmo?não é mesmo?não é mesmo? Limitar-se ao que a Igreja exi-
ge é viver a fé de modo legalista, frio, sem aque-
le amor-resposta ao amor que Deus tem por nós
e que tem sua expressão máxima no mistério da
encarnação, paixão, morte e ressurreição de Je-
sus. Por isso, como mãe e mestra a Igreja vai mais
longe. Ela recomenda vivamente aos fiéis que

Que precisamos estar presentes na leitura doQue precisamos estar presentes na leitura doQue precisamos estar presentes na leitura doQue precisamos estar presentes na leitura doQue precisamos estar presentes na leitura do
Evangelho para comungarmos? E que devemosEvangelho para comungarmos? E que devemosEvangelho para comungarmos? E que devemosEvangelho para comungarmos? E que devemosEvangelho para comungarmos? E que devemos
comungar na frente do sacerdote ou do miniscomungar na frente do sacerdote ou do miniscomungar na frente do sacerdote ou do miniscomungar na frente do sacerdote ou do miniscomungar na frente do sacerdote ou do minis-----

tro extraordinário da eucaristia?tro extraordinário da eucaristia?tro extraordinário da eucaristia?tro extraordinário da eucaristia?tro extraordinário da eucaristia?
recebam a santa Eucaristia nos
domingos e dias festivos, ou ain-
da com maior freqüência, e até
todos os dias.

Quem, porém, por falta de in-
formação ou má fé, tem por hábi-
to não participar da Liturgianão participar da Liturgianão participar da Liturgianão participar da Liturgianão participar da Liturgia
da Palavrada Palavrada Palavrada Palavrada Palavra, deve repensar sua
recepção da comunhão.

Para comungar é preciso estar na graça de
Deus (sem pecado grave) e em jejum (sem co-
mer e sem beber) pelo menos 1 (uma) hora an-
tes da comunhão.

Imagine JESUS entregando-lhe Seu Próprio
Corpo, não veja o padre ou ministro, veja JE-
SUS.

Comungue SEMPRE na frente do sacerdote
ou do ministro extraordinário da Eucaristia.
Não podemos sair com o Corpo de Jesus na mão
e comungar andando.

LembreLembreLembreLembreLembre-----se:se:se:se:se: na Hóstia está o Cristo inteiro e
vivo, com seu corpo, sangue, alma e divindade.

Papa João Paulo II será beatificado em 1º de maio de 2011. A data
foi oficializada com a assinatura do decreto de beatificação pelo
Papa Bento XVI, em audiência com prefeito da Congregação para

as Causas dos Santos, Cardeal Angelo Amato.
A cura da religiosa francesa Marie Simon-Pierre Normand, do Mal

de Parkinson, foi o milagre reconhecido para a Beatificação.
O Rito de Beatificação será presidido pelo próprio Santo Padre, na

Basílica de São Pedro, no Vaticano, no II Domingo da Páscoa - conheci-
do como da Divina Misericórdia, Festa litúrgica instituída pelo próprio
João Paulo II.

É previsto que a  urna com seus os restos mortais seja transferida das Grutas Vaticanas para o
altar da Capela de São Sebastião, na Basílica de São Pedro. No translado, ela não será aberta -
logo, não será uma exumação.

Ainda não foi decidida a data em que será celebrada a memória litúrgica do Beato João Paulo
II. Este dia será escolhido após a Beatificação.

PPPPPapa João Papa João Papa João Papa João Papa João Paulo II será beatificadoaulo II será beatificadoaulo II será beatificadoaulo II será beatificadoaulo II será beatificado
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Aconteceu

 PPPPPastoral Fastoral Fastoral Fastoral Fastoral Familiaramiliaramiliaramiliaramiliar

“No dia 27 de Março de 2011 ocorreu a 2 for-
mação da Pastoral Familiar em nossa paróquia.
Tivemos a presença dos casais  Toninho e
Osmarina, da comissão diocesana da Pastoral
Familiar e Geraldo e Niluzia da paróquia N S
do Paraiso.

Toninho e Osmarina nos apresentaram um
resumo geral da Pastoral, sua origem, objetivos
e principais documentos da igreja que dá base a
esta  pastoral  a lem de  nos  trazer  toda  a
experiencia com o trabalho pela familia e pela
vida realizado por eles.

O casal Geraldo e Niluzia nos trouxeram a
experiência da implantação da pastoral na pa-
róquia N S do Paraiso que já conta com quase
20 anos de trabalhos em conjunto com as de-
mais pastorais atuando em várias frentes desde
os recem nacidos até os idosos passando pelos
jovens, noivos, casais, casos especiais como dro-
gas, alcoolismo, etc.

Tivemos a presença de várias pastorais parti-
cipando da nossa formação, entre eles, a OFS,
Catequese, HUVA, Pastoral da Criança, Terço
Masculino, ECC, Ministros da Eucaristia,
Apostolado da Oração, Projeto Sementinha,
Liturgia, Grupo de Oração, Mil Ave Marias.
Destacamos tambem a presença de nosso páro-
co Frei Raphael que realizou a abertura com as
bençãos de Deus e acompanhou todas as pales-
tras.”

 FFFFFormaçãoormaçãoormaçãoormaçãoormação
de Ministrosde Ministrosde Ministrosde Ministrosde Ministros

No dia 28 de mar-
ço ,  aconteceu em
nossa comunidade
uma reunião com
Dom Nelson e todos
os ministros atuais e
novos das paróquias
da Região de Utin-
ga. Nesta reunião, o
bispo diocesano fa-
lou sobre a impor-
tância de ser minis-
tro extraordinário em nossa igreja.

 Encerramento da CampanhaEncerramento da CampanhaEncerramento da CampanhaEncerramento da CampanhaEncerramento da Campanha
da Fda Fda Fda Fda Fraternidade com as criançasraternidade com as criançasraternidade com as criançasraternidade com as criançasraternidade com as crianças
da catequese.da catequese.da catequese.da catequese.da catequese.
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Aconteceu

Bianca Marcon Jacomassi foi a ganhadora da
rifa da Encenação da Paixão de Cristo 2011. O
prêmio que ela recebeu foi um kit com DVDs,
camiseta e outros artigos da encenação. Parabéns
Bianca  e  obrigado a  todos  aqueles  que
contribuiram com a Paixão de Cristo 2011.

No dia 03 de abril, aconteceu o Encontro de
Crismando do Bonfim - E.C.B, com os crisman-
do que irão receber os dons do Espirito Santo
neste mês de junho.

O encontro foi organizado pelos jovens da
Comunidade Francisco e Clara, pelos freis
Valdevan, Admilson, paróco Frei Raphael e os
catequistas. Uma manhã com momentos de
descontração, brincadeiras, muita reflexão e des-
cobertas sobre o crisma que se aproxima.

No dia 10 de abril aconteceu um novo encon-
tro com os crismandos e grupo de jovens Fran-
cisco e Clara, com momentos de oração e brin-
cadeiras, não deixando perder a energia do
E.C.B.

Jovens na média dos 14 anos, repletos de ener-
gia, de sonhos, de dúvidas que o fazem seguir
adiante nesta caminhada, não foi preciso encher
nossas bocas para convencê-los qual é o cami-
nho que eles devem seguir, seus olhos já nos di-
ziam que queriam dar o SIM a Deus, abrir seus
corações para que o Senhor mostre que, não é
porque frequenta a igreja que não se pode fre-
quentar festas, ter seu vinculo de amizade, dan-
çar, ficar nervoso, errar, mas totalmente ao con-
trário, Deus é tão Misericordioso que a cada ar
que respiramos nos prova que a cada erro temos
a oportunidade de voltar atrás e acertar. E, tal-
vez, cometemos um grande erro com os jovens,
não damos a chance a eles de acertar, atitudes
devemos tomar para que nossos jovens não de-
sistam de Deus e que continuem alegrando nos-
sa igreja.

 Rifa Paixão de Cristo 2011Rifa Paixão de Cristo 2011Rifa Paixão de Cristo 2011Rifa Paixão de Cristo 2011Rifa Paixão de Cristo 2011

 Crismandos 2011Crismandos 2011Crismandos 2011Crismandos 2011Crismandos 2011

Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa
Entre os dia 17 e 24 de abril, após a nossa preparação durante a quaresma, a nossa

comunidade participou com alegria das celebrações da Semana Santa.
Durante toda essa semana, desde o Domingo de Ramos até a Festa da Páscoa, em

todas as missas e outras celebrações litúrgicas, a nossa igreja esteve sempre cheia.
Podia-se perceber a emoção nas pessoas, tanto nas missas como nas procissões,

como também na encenação da Paixão de Cristo.
Nesta semana nós pudemos celebrar e refletir sobre a Paixão, Morte e Ressurrei-

ção de Jesus Cristo, fortalecendo com isso, a nossa fé no Ressuscitado.
Veja na próxima páginas algumas fotos das celebrações. Mas fotos podem ser

vistas no site www.paroquiasenhordobonfim.net
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VEJA MAIS FOTOS DOS NOSSOS EVENTOS E CELEBRAÇÕES NO SITE: www.paroquiasenhordobonfim.net
E DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO SITE: www.paixaodecristo.net

Aconteceu

SÁBADO DE ALELUIA

SÁBADO DE ALELUIA SÁBADO DE ALELUIA

QUINTA -FEIRA SANTA

QUINTA -FEIRA SANTA

DOMINGO DE RAMOS DOMINGO DE RAMOS DOMINGO DE RAMOS

PROCISSÃO DO ENCONTRO SEXTA-FEIRA SANTA

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO
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Nos passos de Francisco

comunidade é para  São Francisco, a base de
sua maneira de viver.

Estabelece laços fraternos não só com os se-
res humanos, mas também com todas as criaturas cri-
ando a comunidade universal, cósmica. No mundo ele
quer ser uma presença clara e transparente do novo
mandamento, por isso, ama toda a criação e ama os
seus irmãos com entranhado amor e quer que se amem
com recíproco amor materno. “Quero que todos se mos-
trem como filhos duma mesma mãe” (2C 180). “Se uma
mãe ama e nutre seu filho carnal, com quanto mais
cuidado não deve cada qual amar e nutrir seu irmão
espiritual” (2Rg 6,7-9).

Ele nos mostra como viver esta comunidade:
No encontro com os irmãos.
“““““Pois aquele que prefere aturar perseguições a que-

rer ficar separado de seus irmãos, permanece verda-
deiramente na perfeita obediência ao mandamento do
amor, porque ‘dá sua vida pelos irmãos’” (Jô 15,13).

Havia um irmão da comunidade, muito afamado
entre os homens e mais ainda diante de Deus, por sua
santidade... Invejoso de suas virtudes, o pai de toda
inveja...  inspira-lhe, com a desculpa de maior perfei-
ção, o desejo da solidão, para poder atacá-lo sozinho,
para derrubá-lo mais depressa e para que, caindo sozi-
nho, não tenha quem o ajude a levantar-se. E eis que
esse irmão se afasta do convívio dos irmãos da comu-
nidade e vai pelo mundo como hóspede e peregrino.
... Mas acontece que, andando dessa maneira, perdeu
logo a consolação divina e começou a ser sacudido por
tormentosas tentações. Subiram-lhe as águas até a alma
e, desolado por dentro e por fora, foi adiante como um
pássaro que se apressa para cair na armadilha. Já esta-
va à beira do precipício quando a providência paterna
teve pena e olhou para ele com bondade. Compreen-
deu a própria decepção e, voltando a si, finalmente,
disse: ‘Volta para a comunidade, miserável, porque lá
está a tua salvação’. Não deixou para depois, levantou-
se logo e correu para o regaço materno”.

Como são admiráveis as obras do Senhor quando
os justos se reúnem se congregam! Porque então os
atribulados são socorridos, os caídos são levantados,
os tíbios são estimulados, o ferro se afia no
ferro e os irmãos se ajudam uns aos ou-
tros estabelecendo-se como uma cida-
de firme. E se a multidão deste mun-
do é um impedimento para poderes
ver Jesus, a multidão de anjos do
céu nada impede. Basta não fugi-
res, e receberás a coroa da glória
se fores fiel até a morte.

Acolhendo com alegria os ir-
mãos que o Senhor lhe manda
(1C31).

“São Francisco e seus irmãos ti-
nham naquele tempo uma imensa
alegria e um prazer especial, quan-
do alguém, quem quer que fosse,
devoto, rico, pobre, nobre, plebeu,
desprezado, benquisto, prudente,
simples,  levado pelo espírito de

São FSão FSão FSão FSão Francisco e a Comunidade Cristãrancisco e a Comunidade Cristãrancisco e a Comunidade Cristãrancisco e a Comunidade Cristãrancisco e a Comunidade Cristã
Deus, iniciava sua participação na comunidade. To-
dos se admiravam muito de tudo isso, e o exemplo da
humildade lavava-os a corrigir suas vidas e a fazer
penitência dos pecados. Sua simplicidade e a insegu-
rança de sua pobreza não eram obstáculo nenhum para
edificarem santamente aqueles que Deus queria
edificar, pois ele gostava de estar com os desprezados
do mundo e com os simples.

No respeito ao outro     (1Rg 7,14).
 “E onde quer que estejam os irmãos, e sempre que

se encontrarem em algum lugar, devem respeitar-se e
honrar-se espiritual e diligentemente ‘uns aos outros,
sem murmuração’”

Na caridade verdadeira     (Adm. 25,1-2 e 2C 22).
“Bem aventurado o servo que ama ao seu irmão

enfermo, que não pode lhe ser útil, tanto como ao que
tem saúde e está em condições de lhe prestar serviços.
Bem aventurado o servo que tanto ama e respeita o
seu irmão quando está longe como se estivesse perto
nem diz na ausência dele coisa alguma que não possa
dizer na sua presença sem lhe faltar à caridade”.

Certa noite, um dos irmãos começou a gritar du-
rante o descanso dos outros: ‘Estou morrendo, irmãos,
estou morrendo de fome!’ O valoroso pastor levan-
tou-se imediatamente a acudir seu irmão doente com
o devido remédio. Mandou preparar a mesa, embora
cheia de iguarias rudes, onde havia água no lugar do
vinho, como era freqüente. Ele mesmo começou a co-
mer e, por caridade, para que o irmão não ficasse
envergonhado,convidou também os outros irmãos.
Depois de terem tomado o alimento no temor do Se-
nhor, para que nada ficasse faltando nas obrigações da
caridade,contou-lhes o pai uma parábola sobre a vir-
tude da discrição. Disse que sempre se deve oferecer o
sacrifício a Deus temperado com sal, e admoestou aten-
tamente que cada um deve considerar suas próprias
forças quando pensa em prestar obséquio a Deus. Afir-
mou que tanto era pecado deixar de dar o que era de-
vido ao corpo quanto dar-lhe o supérfluo por gula. E
acrescentou: ‘Deveis saber, caríssimos, que fiz o que
fiz por cortesia e não por gosto, porque assim manda-
va a caridade fraterna. Tomem o exemplo da caridade

não o da comida, porque esta serve à gula,
aquela ao espírito’”.

Oração:
Senhor, tu que és o Amor, ensina-

nos a amar à tua maneira, isto é sem
limite algum, a exemplo do seu Fi-
lho Jesus, que doou sua vida por nós.

Senhor, tu que és a Amizade, liga-
nos pelo coração aos nossos amigos,
para que a amizade seja sinal de eter-
nidade.

Senhor, tu que és a Comunidade
Perfeita, pois não vives na solidão,
mas numa comunhão de amor com
o Filho e o Espírito Santo, faze com
que as nossas vidas sejam um sinal
do Amor-Amizade-Comunidade da
Trindade. Por Cristo nosso Senhor.
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Cuide bem de você

O que é conjuntivite?O que é conjuntivite?O que é conjuntivite?O que é conjuntivite?O que é conjuntivite?
Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, mem-

brana transparente e fina que reveste a parte da frente
do globo ocular e o interior das pálpebras. O branco
do olho (esclera) é coberto por uma película fina cha-
mada conjuntiva, que produz muco para cobrir e lu-
brificar o olho. Normalmente, possui pequenos vasos
sangüíneos em seu interior, que podem ser vistos atra-
vés de uma observação mais rigorosa. Quando a
conjuntiva se irrita ou inflama, os vasos sangüíneos
que a abastecem alargam-se e tornam-se muito mais
proeminentes, causando então a vermelhidão do olho.

Em geral, acomete os dois olhos, pode durar de uma
semana a 15 dias e não costuma deixar seqüelas.

SintomasSintomasSintomasSintomasSintomas
Em geral, a conjuntivite se caracteriza por ardên-

cia e coceira na região ocular, com sensação de corpo
estranho (areia ou de ciscos) nos
olhos, bem como um irritante
lacrimejar, olhos vermelhos e
sensíveis principalmente à clari-
dade, e pálpebras inchadas. No
caso da conjuntivite infecciosa,
os olhos doem, além de
secretarem um insistente líquido
amarelado. Este tipo é, sem dú-
vida, o que mais aflige.

Infecções bacterianas, com
estafilococos ou estreptococos,
deixam o olho vermelho, associ-
ado a um montante considerável
de secreção purulenta (pus). Uma consulta imediata a
um oftalmologista é aconselhada. Por outro lado, ou-
tras infecções bacterianas são crônicas e pode produ-
zir pouca ou mesmo nenhuma supuração, exceto um
pequeno endurecimento dos cílios pela manhã.

Alguns vírus produzem a típica irritação dos olhos,
dores de garganta e corrimento nasal, devido a um
pequeno resfriado. Outros podem infectar apenas os
olhos.

Como EvitarComo EvitarComo EvitarComo EvitarComo Evitar
Para prevenir a transmissão, enquanto estiver do-

ente, tome as seguintes precauções:
• Lave com freqüência o rosto e as mãos uma vez

que estas são veículos importantes para a transmissão
de microorganismos.

• Aumente a freqüência de troca de toalhas ou use
toalhas de papel para enxugar o rosto e as mãos.

• Não compartilhe toalhas de rosto.

“CONJUNTIVITE”“CONJUNTIVITE”“CONJUNTIVITE”“CONJUNTIVITE”“CONJUNTIVITE”
• Troque as fronhas dos travesseiros diariamente

enquanto perdurar a crise.
• Lave as mãos antes e depois do uso de colírios ou

pomadas e, ao usá-los não encoste o bico do frasco no
olho.

• Não use lentes de contato enquanto estiver com
conjuntivite, ou se estiver usando colírios ou poma-
das.

• Não compartilhe o uso de esponjas, rímel,
delineadores ou de qualquer outro produto de beleza.

• Evite coçar os olhos para diminuir a irritação.
• Evite aglomerações ou freqüentar piscinas de aca-

demias ou clubes.
• Evite a exposição a agentes irritantes (fumaça) e/

ou alérgicos (pólen) que podem causar a conjuntivite.
Para prevenir o contágio, tome as seguintes pre-

cauções:
• Não use maquiagem de outras

pessoas (e nem empreste as suas).
• Use óculos de mergulho para

nadar, ou óculos de proteção se você
trabalha com produtos químicos.

• Evite nadar em piscinas sem
cloro ou em lagos.

TTTTTratamentoratamentoratamentoratamentoratamento
Na maioria dos casos de

conjuntivite, os sintomas e a doen-
ça passam em 10 dias, sem que seja
necessário qualquer tipo de trata-
mento. Medicações (pomadas ou
colírios) podem ser recomendadas

para acabar com a infecção, aliviar os sintomas da aler-
gia e também diminuir o desconforto. Acima de tudo,
não use medicamentos sem orientação médica. Alguns
colírios são altamente contra-indicados porque podem
provocar sérias complicações e agravar o quadro.

Para a conjuntivite viral não existem medicamen-
tos específicos, sendo assim, cuidados especiais com a
higiene ajudam a controlar o contágio e a evolução da
doença.

Se você sabe que tem alergia ou intolerância a al-
gum produto químico, mantenha-se longe dele, durante
e depois da crise. Para melhorar os sintomas, lave os
olhos e faça compressas com água gelada, que deve ser
filtrada e fervida, ou com soro fisiológico.

E lembre-se: ao perceber alguma irritação, verme-
lhidão ou secreção anormal, procure imediatamente
seu oftalmologista. Só ele pode indicar o melhor trata-
mento.
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De jovem para jovem

famoso mês das mães já está de volta. Nessa
época do ano, assim como em outras comemo-
rações comerciais, os anúncios e campanhas

aumentam fazendo com que muitos se sintam
na obrigação de procurar presentes e com-
prar algo para suas mães.

Na verdade a tradição de entrega de
presentes vem do século XVII na Ingla-
terra, quando em um dos domingos do
ano (geralmente o quarto da quaresma)
era dedicado às mães. Nessa comemora-
ção os trabalhadores tinham folga para
visitá-las e muitos filhos gostavam de en-
tregar presentes como símbolo de afeto.

No Brasil, esse dia foi instituído por
Getúlio Vargas, em 1932 e, em 1947, Dom
Jaime de Barros Câmara (Cardeal-arcebispo
do Rio de Janeiro) inseriu esse dia também
no calendário oficial da Igreja Católica.

Independentemente de todas as versões
para o início dessa comemoração (ou se os
fatos aconteceram exatamente dessa for-
ma), o Dia das Mães é um dia de forte in-
fluência no Brasil.

Muitos acreditam que se transformou
em um feriado totalmente comercial. Mas

Já abraçou sua mãe hoje?Já abraçou sua mãe hoje?Já abraçou sua mãe hoje?Já abraçou sua mãe hoje?Já abraçou sua mãe hoje?
por mais que seja um momento propício para as ven-
das e as empresas se aproveitem disso, o mais impor-
tante é como cada um age nesse dia do ano.

O objetivo é manter um pensamento ativo e
homenagear da melhor maneira possível

essa pessoa que é essência da vida. Pode
ser com abraços, com beijos, com cartas,

com uma comidinha especial... Não im-
porta a forma. O importante é demons-
trar o quão importante ela é (ou foi)
para você.

Um presente como esse é com cer-
teza muito mais valioso do que qual-
quer outro, não tem prazo de validade
e muitas vezes é mais barato!

Portanto, você que tem a presença
de mãe e muitas vezes não dá valor pra
isso, aproveite esse dia pra demonstrar
como ela é importante para você. Se
por acaso não pode mais vê-la todos os
dias, aproveite para manter viva na
lembrança todo amor e gratidão. Mas
vale lembrar: Mãe não é somente quem
coloca no mundo, mas principalmen-
te quem ama e cuida. E elas merecem
homenagens todos os dias.

“Um presente“Um presente“Um presente“Um presente“Um presente
como esse é comcomo esse é comcomo esse é comcomo esse é comcomo esse é com
certeza muitocerteza muitocerteza muitocerteza muitocerteza muito
mais valiosomais valiosomais valiosomais valiosomais valioso

do quedo quedo quedo quedo que
qualquer outro...”qualquer outro...”qualquer outro...”qualquer outro...”qualquer outro...”

Receita
emos como certo que o milho foi le-
vado da América para a Europa por
volta do século 16. Até então, não era

conhecido o produto. Devemos então, a in-
venção da polenta a Cristóvão Colombo,
pois, não fosse sua descoberta, essa receita
não seria um prato típico italiano.

Engano o nosso, a polenta já era conhe-
cida no Império Romano, foi durante muito
tempo o principal alimento dos exércitos de
César. Era uma espécie de angu preparado
com grãos e algumas vezes com farinha de
grão-de-bico e era chamada de puls ou pulmentum.

O tempo passou e descobriu-se o pulmentum pre-
parado com cevada tinha um sabor mais agradável e
assim foi servido até a chegada do milho. Algumas
vezes, a receita era servida com mel para alimentar as
crianças ou então com leite. Com a chegada do milho
e a descoberta de que se poderia preparar a receita com
uma textura mais agradável, esta preparação popular
passou a se chamar polenta e tornou-se um dos pratos
clássicos italiano.

POLENTPOLENTPOLENTPOLENTPOLENTA RECHEADA RECHEADA RECHEADA RECHEADA RECHEADAAAAA
Ingredientes
1 calabresa sem pele e cortada em cubinhos, 1/2 kg de
carne moída, 1 cebola picada, 2 dentes de alho amassa-
dos, 100 g de bacon cortado em cubinhos, Molho de
tomate, 1 pacote de 250 g de fubá de dissolvido em 1
litro de água, 2 tabletes de caldo de galinha, 1 colher

De onde vem a polenta?De onde vem a polenta?De onde vem a polenta?De onde vem a polenta?De onde vem a polenta?
(sopa) de mostarda, 1 lata de milho verde, 1
lata de ervilha, tempero pronto a gosto,
Cheiro verde picado a gosto, Queijo ralado
para polvilhar, 100 g de mussarela, 100g de
presunto, Azeite para untar
Modo de preparo
- Em uma panela grande, doure o bacon cor-
tado em cubinhos e o a lingüiça calabresa
sem pele e cortada em cubinhos. Junte a
cebola picadinha e os dentes de alho amas-
sados até dourar.
- Acrescente fubá de milho dissolvido na

água, o caldo de galinha e a mostarda. Abaixe o fogo e
mexa por 20 minutos.
- Junte o milho verde, a ervilha, o tempero pronto
(para acertar o sal) e adicione cheiro-verde picado a
gosto.
- Transfira a metade da mistura acima para um refra-
tário retangular untado com azeite.
- Em outra panela, faça um molho com a carne moída
e o molho de tomate.
- Para montar coloque o molho de carne moída sobre
a metade da mistura da polenta. Distribua fatias de
mussarela e presunto sobre a carne. Coloque por cima
o restante da mistura da polenta.
- Se sobrar, mussarela e presunto, pique e jogue sobre
a polenta.
- Polvilhe com queijo ralado.
- Leve ao forno pré-aquecido a 200º graus por 10 mi-
nutos apenas para derreter o queijo.



1
2
 -
 J

o
rn

al
 d

a 
C

o
m

u
n

id
ad

e 
S
en

h
o
r 

d
o
 B

o
n

fi
m

 -
 M

ai
o
 2

0
1
1

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

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


