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Editorial
MÊS VOCACIONAL
este mês estamos celebrando o mês
vocacional. Mês propicio para uma alta avaliação de nosso chamado à vida é as diversas
atividades que exercemos em beneficio dos outros,
seja no lar, na sociedade e na comunidade de fé.
Nenhum de nós deve passar por está vida sem dar
um sentido para existência. Deus nunca cessa à chamar operários para bela obra da criação. Basta que
estejamos atentos aos chamados de Deus.
Celebrando com toda igreja no Brasil a Semana
Nacional da Família, queremos fortalecer sempre
mais os laços cristãos na caminha de fé.Será de grande alegria para nossa comunidade que neste mês
surja vocações entre nosso povo. Ao celebrarmos a
cada Domingo; as vocações saibamos valorizar o chamado que Deus sempre nos faz.
Deus Abençõe à cada um !

“Nenhum de nós deve
passar por está vida
sem dar um sentido
para existência”
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Frei Raphael

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

HORÁRIOS
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

Momento de Maria

pouca distância da cidaA história da concessão desde de Assis, em espaçosa
sa indulgência é a seguinte: esplanície, está situada a
tando São Francisco, uma noiigreja de Nossa Senhora dos Ante em oração, abrasado no zelo
jos.
da salvação das almas, conheA primeira ermida foi consceu, por uma luz superior, que
truída no fim do ano de 352, por
Jesus e Maria estavam na Capequatro piedosos eremitas vindos
la. Corre então para lá e, apede Jerusalém. Tendo eles posto,
nas entra, dá com os olhos em
nessa ermida, à veneração dos fiJesus e Maria, no meio de uma
éis, uma relíquia do sepulcro da
grande multidão de anjos. A
Santíssima Virgem, dedicaramMãe de Deus dirige-se logo a
na a Maria, assunta ao céu, pelos
ele, animando-o a pedir alguAnjos, e daí se derivou o título ma graça.
Santa Maria dos Anjos, ou, como
O seráfico Patriarca, que
nós dizemos Nossa Senhora dos
dava mais importância ao bem
Anjos.
espiritual do que ao material,
Cento e sessenta anos depois de
pede então uma indulgência
construída, a referida ermida, São
ple-nária, isto é, a remissão de
Bento achando-a abandonada e em
os pecados para aqueles
É célebre, portanto, todos
ruína, a reconstrói, aumentando-a
que, arrependidos e confessae embelezando-a, e por ser uma
dos, visitassem aquela capela,
a igrejinha da
porçãozinha de herdade que ali tidedicada à Rainha dos Anjos.
Porciúncula,
nham os beneditinos, foi chamada
Acedeu graciosamente o Seigreja da Porciúncula (piccola por ter sido o berço da nhor, e, mandando-lhe que a
porzione).
fosse pedir ao Papa, seu VigáOrdem
Franciscana
São Francisco vendo-a mais
rio na terra e a visão desaparetarde novamente abandonada e
ceu.
decadente, pediu ao abade D. Tebaldo que lhe
Admirou-se sobremaneira o Pontífice, ouvincedesse, no ano de 1208. Tendo sido satisfeito o do a narração da maravilhosa visão que tivera
seu pedido, restaurou-a com as próprias mãos.
São Francisco; todavia, iluminado por Deus,
É c é l e b r e , p o r t a n t o , a i g r e j i n h a d a prestou-lhe fé, e não obstante ser o pedido dePorciúncula, por ter sido o berço da Ordem sacostumado e amplíssimo concedeu a pedida
Franciscana; mas a causa principal do no-me da indulgência, escolhendo o Pontífice o dia 2 de
aludida capela é a singular mercê que São Fran- agosto para se fazer jus a tão singular privilécisco alcançou - a indulgência da Porciúncula.
gio.
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NOSSA SENHORA DOS ANJOS
E O PERDÃO DE ASSIS (02/08)

Santos do Mês
SÃO PEDRO DE ANAGNI rovinha da nobre família dos
príncipes de Salerno e era monge beneditino em Anagni,
quando o Papa Alexandre II,
que ali se encontrava exilado, nomeouo bispo da mesma cidade. Esteve em
Constantinopla, a mandado de Alexandre II, como embaixador junto ao imperador. Participou da primeira Cruzada e retornou à sua diocese. Foi canonizado apenas cinco anos decorridos
do seu falecimento.
Seu falecimento aconteceu em 03 de agosto
de 1.105. No entanto, antes disso em Anagni,
durante 43 anos do seu episcopado, ele sofreu
muito por causa do clero hostil à reforma. Após
o seu falecimento, o trabalho duro foi feito: a
catedral foi reconstruída, a disciplina canônica
foi restaurada, tanto as formas eclesiásticas estavam prontas para que isso acontecesse suavemente como os pastores da Igreja de Anagni.
Com respeito à adoração, lembramos que,
após o anúncio da santidade de Pedro, que ocor-

03 DE AGOSTO

reu em 04 de junho de 1110, o segundo sucessor de São Pedro II, tal como
referido na legenda, ordenou a transferência do corpo de São Pedro Anagni
superior à menor basílica. Depois de
mais de dois séculos, o cânone da
Guerra James Anagni restaurou o altar erigido em sua homenagem, dedicou-lhe o dia 11 de fevereiro de 1324
e em um grande nicho escavado na parede de trás, ele pintou, sentando
nobremente na cadeira, o Santo Bispo entre as
figuras de Santos e Aurélia Neomisia.
Finalmente, um capítulo da Constituição 15
de janeiro de 1325 afirmou que a celebração festiva do ritual sagrado foi elevada à oitava dupla
de St. Magnus e Secundina. A Igreja de Anagni
ainda celebrou a sua festa em de 3 agosto, e desde então, ele é um dos principais patronos da
cidade e diocese. Seu busto de cobre coberto de
prata é um relicário, trabalhado do ano de 1541,
está exposto ao longo um busto similar do grande mártir nas celebrações de 19 de agosto.
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Semana Nacional da Família 2011
A Pastoral Familiar convida a todos para participar da 15ª Semana Nacional da Família que será
realizada entre os dias 14 a 20 de Agosto de 2011.
Nesta semana a igreja nos convida a orar pelas
famílias de todo o mundo e em especial pela nossa
própria família. O Lema deste ano será FAMILIA,
PESSOA E SOCIEDADE.
Ele nos leva a refletir que a organização social é
feita de pessoas mas nós encontramos nossa felicidade e realização apenas quando entendemos que a
Família é a célula fundamental da sociedade onde
vivemos, sem a proteção e a promoção da Família
nossa sociedade estará cada vez mais entregue ao
egoísmo, ao relativismo e à cultura de morte que,
no fim, nos traz tanta tristeza e preocupação nos dias
de hoje.

Para refletir sobre estas questões nossa paróquia
irá realizar durante esta semana, missas voltadas à
família, refletindo alguns temas ligados ao Lema
deste ano e bênçãos especiais.
Dia 14 - Os Desígnios de Deus sobre o Matrimônio e a Família
Dia 15 - Família Geradora de uma Sociedade
Nova
Dia 16 - Família como rede de solidariedade
Dia 17 - Políticas públicas que valorizam a Família
Dia 18 - Fraternidade e vida no Planeta
Dia 19 - A Espiritualidade do Acolhimento e da
Adoção
Dia 20 - A Família e a Pastoral da Criança

Vocação: como ouvir o
chamado?

uando se é jovem, nessa fase de descobrimento, as emoções se misturam, se transformam,
se embaralham... Tudo parece ser o fim do
mundo, quando na verdade é só o começo.
Nada fácil!
Essa fase nunca foi simples pra nenhum ser humano em nenhuma época. Porém, provavelmente
hoje seja ainda mais complicado com a quantidade
de informações que nos chegam por todos os lados.
E talvez por isso seja tão difícil para o jovem escutar
esse chamado.
É importante lembrar que todos somos chamados a vida, pois Jesus nos falou que “veio para que
todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo
10,10). Mas para escutarmos, precisamos nos permitir.
Além disso, o chamado vocacional não significa
somente tornar-se padre ou freira. A vocação dentro
da Igreja Católica é participar para o seu crescimento. É ser chamado a seguir Jesus Cristo e participar
de ministérios e serviços na construção do Reino de
Deus aqui na Terra.
Então, voltando a nossa pergunta, o primeiro passo para escutar esse chamado, é conhecermos a nós
mesmos, enxergarmos nossas habilidades e dons, sentirmos a nossa vocação e nos doarmos na Igreja.
Não é um caminho fácil, mas, com certeza
recompensador!

Você Sabia ?
“DIFERENÇA DE
VOCAÇÃO E DOM”
palavra “Vocação” refere-se sempre ao
ato de chamar, de escolha e de disposição para algo ou para alguma missão. E
quem chama sempre deseja alguma resposta.
Deus não age de forma diferente. Só que, ao
chamar, Deus, antes de pedir Ele dá. Ele dá a
vida, a existência, e com a vida, dá-lhe também
a liberdade. Pelo Batismo, somos chamados a
uma vida cristã como filhos e filhas de Deus,
onde o verdadeiro amor é o que busca a felicidade do outro e não só a própria. Podemos dizer que, vocação é a oferta divina que exige uma
resposta e um compromisso com Deus que, através de sua onisciência e onipotência, criou o
homem com uma característica inigualável no
aspecto da sua individualidade.
Assim, quando imaginamos que para execução de um determinado serviço é necessário a
utilização de vários instrumentos, podemos deduzir que para cada tipo de obra, Deus se utiliza dessa individualidade do homem. Então,
pode-se concluir que para atendermos a nossa
vocação, ou seja, o chamado que Ele nos faz, recebemos o DOM de Deus que nos capacita para
exercermos o ministério ao qual Deus tem nos
chamado.
Portanto, Deus nos chama à vida pelo nosso
nascimento e, depois, à vida cristã, pelo nosso
batismo e quando somos batizados recebemos
todos os dons do Espírito Santo que são os dons
da Sabedoria, Inteligência, Ciência, Conselho,
Fortaleza. Piedade e Temor de Deus.
Então, Vocação é o chamado e dons são as
condições necessárias que Deus nos dá para
atendermos esse chamado.
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De jovem para jovem

Aconteceu
No dia 24 de julho tivemos a
missa festiva em louvor a Nossa
Senhora da Rosa Mística, que teve
início com o terço, em seguida, a
procissão por algumas ruas de nosso
bairro, terminando com a Santa
Missa, com a presença de centenas
de fiéis.

Dia 17/07 aconteceu, em São
Bernardo do Campo, a celebração de
Posse dos novos ministros extraordinários da comunhão, palavra, exéquias e bênção de nossa diocese.

veja mais fotos desta Celebração no site
www.paroquiasenhordobonfim.net

Encontro de Jovens com Cristo

6 - Jornal da Comunidade Senhor do Bonfim - Agosto 2011

Aconteceu nos dias 22,23 e 24 de Julho o 43° Encontro de
Jovens com Cristo Huva na casa de Cursilho.Tivemos a graça
de receber 83 jovens que puderam neste final de semana experimentar o amor de Deus.Foi um final de semana de muita graça
pra todos que estavam lá.
Jovem você é chamado a caminhar conosco!!!Faça parte
desta obra!!!!
“Mesmo sendo tão pequeno nos deste autoridade de em seu
Nome anunciar a paz e a liberdade”
HUVA – Uma história de Salvação!!!!

Mundo da Bíblia
salmo 51 é um salmo de súplica individual. Apresenta a realidade de uma pessoa que
vive um drama. Tem plena consciência de sua culpa e pede que seja perdoada. O interessante é que o salmista
não tenta se justificar com desculpas
e motivos que o tenham conduzido ao
pecado. Diante de Deus ele expressa
seu arrependimento e todas as misérias de seu ato de injustiça. Pecou contra Deus e contra o próximo e sabe que
nada pode fazer para remediar o mal que
praticou. Ele descreve seu pecado como
uma mancha que precisa ser limpa é
só Deus pode realizar esse feito.
Num segundo momento o salmista
nos apresenta sua imagem de Deus.
Um Deus fiel à aliança que fez com
os homens e acima de tudo: misericordioso. Esse Deus é capaz de tirar
esse homem pecador da miséria de sua
culpa e transformá-lo em nova criação. Purificado e redimido. Deixando
sua culpa para trás, pois se até Deus
foi capaz de perdoá-lo, ele tem a obrigação de se perdoar.
Essa imagem do Deus misericordioso está muito presente no novo testamento. Nas atitudes de Jesus e na
maneira que ele descreve o Pai, essa
imagem do Deus que perdoa está sempre presente. Lembremos da parábola do filho pródigo, que é recebido
pelo seu pai com beijos, abraços, presentes e festa, o pai nem quer ouvir as desculpas e justificativas do filho, pois sua maior felicidade é encontrar o filho vivo e de volta em casa.
Devemos rezar esse salmo quando somos assolados pela culpa de nossos erros, ele nos ajuda a recordar o quando Deus é misericordioso e

capaz de transformar nossa vida pelo dom do
perdão. Também nos mostra que o perdão deve
estar no nosso coração, pois se Deus perdoa o
pecado do maior dos pecadores, porque eu não
posso perdoar os erros do meu irmão?
Michele Evangelista

7 - Jornal da Comunidade Senhor do Bonfim - Agosto 2011

Salmo 51

Nos passos de Francisco
SÃO FRANCISCO E A HUMILDADE
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CAPÍTULO II

não podendo ir à pé,
passou montado num
Humildade de
burrinho pelo terreno
São Francisco
em que estava trabacontra a própria opinião.
lhando um rude camponês. Este foi correnDe sua humildade diante
do perguntar-lhe se era
do Bispo de Terni e diante
Frei Francisco. Como o
de um homem rude.
homem de Deus responNuma ocasião em que foi
desse humildemente que
pregar ao povo de Terni, no
era ele mesmo, o outro
fim do sermão, o Bispo da
disse: “Cuida de ser tão
cidade o elogiou deste modo
bom como todos dizem,
diante de todos: “Nestes úlporque são muitos os
timos tempos, Deus ilumique confiam em ti. Por
“Nestes
últimos
tempos,
nou sua Igreja com este
isso te exorto a não seres
pobrezinho desprezível,
diferente daquilo que
Deus iluminou sua Igreja
simples e ignorante. Por
esperam de ti. Ouvindo
isso, temos de louvar semisso, Francisco, o homem
com este pobrezinho
pre o Senhor, pois sabemos
de Deus, saltou do burdesprezível,
simples
e
que não agiu dessa maneira
ro para o chão, prostroucom todas as nações”. Ouse diante daquele hoignorante.
Por
isso,
temos
de
vindo isto, o Santo ficou
mem rude e lhe beijou os
muito contente, principallouvar sempre o Senhor, pois pés, com humildade,
mente porque o Bispo tinha
agradecendo-lhe porque
mostrado, com palavras tão
se tinha d i g n a d o
sabemos que não agiu dessa
claras, como ele era despreadmoestá-lo”.
maneira
com
todas
as
nações”
zível. Quando entraram na
Apesar de ser tão faigreja, lançou-se aos pés do
moso e tido por muita
Bispo dizendo: “Na verdade, senhor Bispo, fi- gente como santo, reputava-se um miserável dizeste-me uma grande honra, porque, enquanto ante de Deus e dos homens, e não se deslumbraos outros me tiram, tu foste o único que conser- va nem com a fama célebre nem com a santidavou o que é meu. Como pessoa discreta soubes- de e nem mesmo com os muitos e tão santos irte separar o que é precioso do vil, dando louvor mãos e filhos que lhe haviam sido dados, como
a Deus e a mim a vileza.
começo da recompensa por seus merecimentos.
Mas o homem de Deus era humilde, tanto
Que todos nós franciscanos ou não, possamos
diante dos grandes como de seus iguais e dos aprender com São Francisco a viver com tal humais desprezados, pois estava mais preparado mildade que possamos atingir a perfeição e a
para ser admoestado e corrigido que para admo- santidade deseja a todos nós por Nosso Senhor
estar. Por isso, num dia em que, fraco e doente, Jesus Cristo..

Meio Ambiente e Ecologia
LIXO NA REDE
Conheça o e-lixo maps, site que informa o endereço de 3 mil pontos de
coleta no Brasil para descarte correto de produtos eletroeletrônicos

Consciência ambiental – A C o o p e r m i t i
funciona na Barra Funda, zona central. “Em
parceria com a prefeitura, é a única cooperativa
do Brasil que coleta lixo eletrônico, porta a porta, gratuitamente”, sustenta Alex Luiz Pereira,
diretor da Coopermiti. Presente no site há quase um ano, ele acha a divulgação importante para
a instituição ser mais conhecida.
Pela falta de conscientização do paulistano, a
Coopermiti recolhe apenas 15 toneladas de material por mês, mas tem capacidade para recolher 100 toneladas/ mês. O cidadão de qualquer
bairro da cidade agenda (pelo site
www.coopermiti.com.br ou telefone 3666-0849)
a retirada de eletroeletrônico sem restrição. De
acordo com o roteiro, o caminhão segue ao destino solicitado. Outra opção é entregar o equipamento pessoalmente na instituição. Os coope-

rados fazem a triagem dos aparelhos e separam por tipo de lixo
eletrônico.
Desmontam os componentes
e vendem à indústria especializada. Resíduos tóxicos seguem para empresas de
descontaminação. Para aumentar a consciência ambiental, a
parceria da cooperativa com a
Sub prefeitura Lapa e Secretaria de Estado da Educação realiza campanhas
educativas em escolas públicas e privadas da
Lapa. “Queremos firmar outros convênios e
atingir bairros como Campo Limpo e Mooca. O
objetivo é formar “agentes ambientais”, diz o
diretor.
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esta edição começaremos a
falar sobre um assunto
muito importante e que no
nosso dia-a-dia não sabemos o que
fazer ou agimos de forma errada.
O DESCARTE DE ELETRÔNICOS .
Por se tratar de um assunto extenso, o mesmo será dividido em
algumas edições do nosso jornal.
Você comprou uma nova geladeira e não sabe onde descartar a velha? Acesse
o site www.e-lixo.org, digite seu endereço e selecione o eletroeletrônico que quer eliminar. Em
instantes, a ferramenta mostrará a tela do Google
Maps com endereço dos postos de coleta mais
próximos de sua residência, no perímetro de até
dez quilômetros.

Espaço Criança
Olá crianças, Agosto é
mês Vocacional.
Vamos descobrir quais
são as vocações lembradas
em cada Domingo deste mês.
Peça ajuda do
papai e da mamãe.
Projeto Sementinha
(todos os domingos
das 9h as 10h)
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Receita
LEITE CONDENSADO
um leite selecionado e concentrado a baixa temperatura, preservado pela adição de
açúcar, através do recurso a tecnologias
que oferecem total garantia micro-biológica.
O leite condensado comercial possui uma alta
adição de açúcar, e além do leite integral, pode
ser preparado com a adição de leite em pó integral e lactose. Mas existem variedades in natura
como o leite evaporado que não contém açúcar.
No Brasil, o leite condensado é o ingrediente
principal do popular Brigadeiro e do Pudim de
Leite Condensado.
Mas, na nossa Receita do Mês, ensinaremos

outra receita que pode ser feita com o Leite
Condensado.
CREME DE BIS
Ingredientes
1 caixa Bis
1 lata creme de leite
1/2 lata de leite condensado
Modo de Preparo
- Bater todos os ingredientes no liquidificador
e levar para gelar por 2 horas;
- Se quiser pode levar
ao congelador ou freezer
pra ficar com consistência tipo de sorvete de
massa;
- Serve mais ou menos 4 pessoas;
- Para mais pessoas
dobrar a quantidade de
ingredientes.

Cuide bem de você
O QUE É ESCOLIOSE?
A coluna vertebral vista por trás deve ser reta,
a l i n h a d a . A escoliose é u m a d e f o r m a ç ã o
morfológica da coluna vertebral nos três planos
do espaço. Assim, a coluna realmente se torce,
não somente para os lados, mas para frente e para
trás e em volta do seu próprio eixo. Essa torção
em maiores graus determina a gravidade da
escoliose e a forma de ser tratada.
Classificação da escoliose quanto à forma da
curva: curva simples, sendo esta à direita ou à
esquerda (escoliose em “C”); Curva dupla,
(escoliose em “S”). Lembrando que a direção da
curva é sempre identificada pela convexidade da
coluna.
A classificação das curvaturas escolióticas
pode ser: cervicotorácicas, torácicas,
toracolombares, lombares e lombossacrais.
Causas
·
Idiopática: causa desconhecida (70% dos
casos)
·
Neuromuscular: seqüela de doenças neurológicas, como por exemplo, poliomielite, paralisia cerebral.
·
Congênita: oriunda de uma má-formação
·
Pós-traumática.
Diagnóstico
O diagnóstico é feito através de testes clínicos e de radiografias. Em todos os casos de
escoliose, é importante o diagnóstico precoce e
a avaliação clínica completa e radiológica do
paciente. A avaliação postural faz parte da avaliação clínica, sendo de fundamental importância para o diagnóstico. Nela, o examinador compara os dois hemicorpos do indivíduo nas vistas
anterior, posterior e lateral, observando possíveis diferenças e assimetrias. O controle da evo-

lução sistemática é a forma de minimizar os
danos dessa patologia que, quando não tratada
corretamente, pode causar danos irreparáveis.
Tratamento
O tratamento das escolioses baseia-se, dentre outros fatores, na idade, na flexibilidade, na
gravidade da curva e na sua etiologia, compreendendo a correção das deformidades, com tratamento conservador, que inclui fisioterapia e
utilização de coletes, adaptação de palmilhas
posturais que incrementam a eficácia e o tempo
do tratamento ou o tratamento cirúrgico. Na
opção de tratamento conservador a fisioterapia
utiliza-se dos benefícios da R.P.G. ou Reeducação Postural Global, como método que corrige
ou minimiza a escoliose através da identificação da causa do problema.
A escoliose pode causar danos irreparáveis se
não tratada corretamente, daí a necessidade de
um controle da evolução sistemática da doença.

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA
O que são as Oficinas de Oração e Vida?
Oficinas de Oração e Vida são um serviço eclesial
iniciado por Frei Ignacio Larrañaga em 1984.
A Oficina é:
Uma escola de Oração: onde se aprende e se
aprofunda na arte de orar, desde os primeiros passos
até as alturas da
Uma escola de Vida: o participante vai superando, passo a passo, o mundo interior de angústias e
ansiedades, medos e tristezas, e inundando-se de paz,
como resultado de uma vivência da fé e do abandono.
Uma escola Apostólica: espera-se que a Ofici-

na seja um viveiro de vocações apostólicas. De fato,
a oficina consegue transformar muitos participantes em apóstolos do Senhor.
A Oficina compromete o assistente em três dimensões: com Deus, consigo mesmo e com os demais.
As Oficinas colaboram não só com o ser Igreja,
mas também com o fazer uma sociedade melhor,
porque contribui para a unidade e fortalecimento
do indivíduo e da família.
Inscrições abertas para turmas de Agosto
na Secretaria Paroquial ou pelo Fone:
4425-0165 falar com Edna
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Escoliose

Que nome poderia ter
o Jornal da Comunidade
Senhor do Bonfim?
VOCÊ ACHA QUE O JORNAL DA
COMUNIDADE PRECISA TER UM NOME?
( ) SIM

(

) NÃO

SE SIM, QUAL É A SUA SUGESTÃO?
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__________________________________
Entregue essa pesquisa ne Secretaria
Paroquial ou envie por e-mail para
pacom@paróquiasenhordobonfim.net
Participe!

Visite nosso blog de receitas:
www.bazarfiomil.blogspot.com
visitem nossa loja virtual
www.lojamais.com.br/bazarfiomil

