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Editorial
uerido paroquiano, estimado
povo de Deus, estamos no mês
de nosso padroeiro Senhor do
Bonfim. Mês este em que nossa paróquia se volta de maneira toda especial
aos festejos do padroeiro. Gostaríamos
que todo paroquiano e o querido povo
de Deus se emp e nhe em estar
conosco nesta festa. Sinta-se nosso
convidado especial. Na verdade esta festa estará mais
bela com presença
de cada um de vocês. Costumo dizer que temos uma responsabili- Gostaríamos
dade muito granque todo
de, pois é o próprio
Senhor Jesus Cris- paroquiano
to, Nosso Salvador
que é o titular de e o querido
nossa paróquia.
povo de Deus
Aproveito o
momento para se empenhe
agradecer a cada
em estar
um que se empeconosco
nhou em participar da campanha
nesta festa.
do agasalho em
que eu e um grupo fomos aos irmãos de rua entregar os
cobertores. A campanha continua, afinal é preciso ajuda a todo momento e
não somente no tempo de inverno. Momentos estes de suma importância para
nossa renovação na caminhada de fé.
Deus Abençõe a cada um !!!
Do Amigo e Pároco.
Fr.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

FESTA DO PADROEIRO
“Verbo encarnado, cruz redentora:
Senhor do Bonfim”
ABERTURA DAS SOLENIDADES
27/08 - 15h30 – Igreja - Missa de abertura e, ao final, carreata
com bênção dos carros na volta.
NOVENA
30/08 – 19h30 – Igreja – “No princípio existia o Verbo, e o Verbo
estava com Deus”
31/08 – 20h – Rua Inglaterra, 163 – “O profeta que devia vir ao
mundo”
01/09 – 20h – Rua Vilna, 164 – “Imagem do Deus invisível”
02/09 – 20h – Rua Guadalupe, 165 – “Ele é o princípio, o
primogênito entre os mortos”
03/09 – 15h30 – Igreja – “Eu sou a luz do mundo”
04/09 – 16h – Igreja – Adoração e Missa por Cura e Libertação –
“O grande pastor das ovelhas”
05/09 – 20h – Rua Argentina, 03 – “Este é meu Filho amado”
06/09 – 20h – Rua Etiópia, 344 – “Um sumo sacerdote misericordioso”
07/09 – 20h – Rua Nicarágua, 209 – “O Autor da vida”
TRÍDUO
08/09 – 19h – Procissão com a Imagem do Senhor do Bonfim saindo da Rua Nicarágua, 209 até a igreja seguida por missa. “Mas
quando chegou a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho,
nascido de uma mulher”
09/09 – 19h30 – Igreja – “Pois a linguagem da cruz é loucura
para aqueles que se perdem. Mas, para aqueles que se salvam,
para nós, é poder de Deus”
10/09 – 15h30 – Igreja – “Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo”
MISSA SOLENE
11/09 – 9h – Igreja – “Verbo encarnado, cruz redentora. Senhor
do Bonfim”
OUTROS EVENTOS
04/09 – 13h30 – Venda de Cachorro-quente, pastel, doces, refrigerantes e água e às 16h – Missa por cura e libertação
11/09 – Após a missa solene - Tradicional Feijoada – quadra
17/09 – 19h – Quadra – Baile Country
25/09 – 14h – Quadra – Super Bingão

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
Festa de Nossa Senhora das Mercês (24 de setembro)
m 1218, a Santíssima Virgem apareceu a São Pedro
Nolasco, recomendando-lhe
que fundasse uma comunidade religiosa que se dedicasse a auxiliar os
cativos que eram levados a lugares
longínquos. Esta invocação Mariana
nasce na Espanha e se difunde pelo
resto do mundo.
São Pedro Nolasco, inspirado pela
Santíssima Virgem, funda uma ordem dedicada à
mercê (que significa obras de misericórdia). Sua missão era a misericórdia para com os cristãos cativos
em mãos dos muçulmanos. Muitos dos membros da
ordem trocavam suas vidas pela de presos e escravos.
Foi apoiado pelo rei Jaime o Conquistador e aconselhado por São Raimundo do Peñafort.
São Pedro Nolasco e seus frades muito devotos da

Virgem Maria, tomaram como padroeira e guia. Sua espiritualidade é fundamentada no Jesus,o libertador da
humanidade e na Santíssima Virgem,
a Mãe libertadora e ideal da pessoa
livre. Os mercedários queriam ser cavaleiros da Virgem Maria ao serviço
de sua obra redentora. Por isso a honram como Mãe da Mercê ou Virgem
Redentora.
Desde o ano de 1259 os Mercedários começam a
difundir a devoção a Nossa Senhora das Mercês
(ou das Mercedes) a qual se estende pelo mundo. Chegam ao continente americano e logo a
devoção à Virgem das Mercês se propaga amplamente. Na República Dominicana, Peru, Argentina e muitos outros países, a Virgem das Mercês
é muito conhecida e amada.

Mundo Católico
om o tema “Juventude Negra e Indígena”,
aconteceu entre os dias 8 e 14 de agosto, a Semana do Estudante 2011. O evento, que acontece anualmente desde 2003, é promovido pelas Pastorais da Juventude do Brasil (Pastoral da Juventude
Estudantil, Pastoral da Juventude do Meio Popular e
Pastoral da Juventude Rural).
Todos os anos a Semana do Estudante põe em evidência uma realidade e discute seus diferentes aspectos. As discussões sempre ressaltam os direitos da
juventude estudantil, procurando, desse modo, dar
visibilidade à juventude por meio de suas diferentes
experiências. “Este ano, a Semana do Estudante trouxe como tema as Juventudes Negras e Indígenas, nos
convidando a refletir sobre estas juventudes como comunidades de resistência. Resistência que pode ser

percebida na ação de muitos
jovens negros e indígenas que
não se deixam influenciar pelas diferentes vozes sociais que
gritam em seus ouvidos, através da televisão, das revistas,
das músicas, das roupas, dos
sapatos, numa tentativa de
distanciá-los da preservação de
sua cultura, diz o subsídio da Semana.
Desejamos que pensar sobre esse tema tão atual
possa despertar em todos a consciência de que os jovens são realmente o futuro da nação e da Igreja e
sendo assim, merecem atenção e carinho para que
possam se tornar homens e mulheres maduros e transformadores da sociedade.
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SEMANA DO ESTUDANTE 2011

Santos do Mês
SÃO JOSÉ DE CUPERTINO
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18 de setembro
asceu no dia 17 de junho de 1603
como José Desa, em Cupertino,
Itália. Após várias tentativas de
entrar na vida religiosa (ele era
considerado ignorante e sem cultura), o
irmão burro, como era conhecido, foi
aceito no convento franciscano em
Grotela, onde foi ordenado em 1628.
Sua vida tornou-se uma série de visões e êxtases, as quais aconteciam em
qualquer local e a qualquer hora, pelo
som do sino de uma igreja ou pelo som
de uma música sacra. Gritos, beliscões,
queimaduras, agulhadas, nada o trazia
de volta de seus transes, mas ele voltava
na hora com a ordem do seu superior. Ele, por várias
vezes, levitava e flutuava como um pássaro.
Por 35 anos não foi permitido a ele atender o coro,
o refeitório comum ou rezar missa na igreja. Para
prevenir que ele fizesse um espetáculo em público,
ele recebeu ordens de ficar em seu quarto com uma
capela privativa. O Papa Urbano VIII encontrou-se
com ele em Grotela, e José, ao ver a imagem de Nossa Senhora entrou em êxtase. O Papa, que falava
aramaico, fez perguntas complicadas e o mesmo respondeu na mesma língua, com grande sabedoria e
naturalidade.
Depois deste episódio, ele passou a ser muito respeitado e por várias vezes foi consultado pelos
exegetas da Igreja sobre questões muito controvertidas sendo que o irmão burro respondia a todas, como
se fosse um sábio na matéria. Dizia com simplicida-

de que, em algumas de suas visões, ficava
conversando com alguns apóstolos e, às
vezes, com Jesus e a Virgem Maria.
De alguns êxtases, ele não se lembrava de nada, mas, de outras visões, ele tinha perfeita lembrança, e as descrevia
com detalhes que deixava a todos boquiabertos. Para evitar constrangimento para
ele e para a Igreja, José foi enviado a uma
casa capuchinha e depois para uma casa
franciscana e assim por diante. Mas José
permaneceu firme ao seu espírito alegre
e brincalhão, sempre se submetendo a
Divina Providência. Fazia 40 dias de jejum a cada ano na quaresma, sempre
com uma fé inabalável. Faleceu em 18 de setembro
de 1663 de uma severa febre e foi enterrado na Igreja
de Ossimo. É o padroeiro dos tripulantes e passageiros de aeronaves, astronautas e pilotos aviadores, pilotos de asa delta, ultraleve, etc.
São José de Cupertino, rogai por nós.

Você Sabia ?
POR QUE IR À IGREJA?
de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais”.
“Está escrito: Não só de pão vive o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus (Dt 8, 3).” (Mt
4, 4)
REZAR EM CASA NÃO
BASTA?
A resposta é NÃO.
Porque a Casa de Deus é um lugar
Especial e também é o lugar de oração da comunidade. A cada Santa Missa, Jesus renova seu Santo Sacrifício e se faz corpo e Sangue
para nos dar a vida. O ato de sair de casa para ir ao
encontro de Deus é semelhante ao que Moisés fez
quando tirou as sandálias para entrar no território
Santo. Quando visitamos a casa de Deus, saímos
do nosso orgulho, e por que não dizer do nosso
comodismo espiritual para encontrar o Deus que
nos acolhe.
Jesus já dizia: “... se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-loão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois
ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu
no meio deles. “ (Mt 18, 19-20).

O que é a exaltação da Santa Cruz?
A Festa da Exaltação da Santa Cruz, que celebramos no dia 14 de setembro, é a Festa
da Exaltação do Cristo vencedor. Para
nós cristãos, a cruz é o maior símbolo
de nossa fé, cujos traços nós nos persignamos desde o início do dia, quando levantamos, até o fim da noite ao deitarmos.
Quando somos apresentados à comunidade
cristã, na cerimônia batismal, o primeiro sinal
de acolhida é o sinal da cruz traçado em nossa
fronte pelo padre, pais e padrinhos, sinalandonos para sempre com Cristo.
A Cruz recorda o Cristo crucificado, o seu sacrifício, o seu martírio que nos trouxe a salvação. Assim sendo, a Igreja há muito tempo passou a celebrar, exaltar e venerar a Cruz, inclusive como símbolo da árvore da vida que se contrapõe à árvore
do pecado no paraíso, quando a serpente do paraíso
trouxe a morte, a infelicidade a este mundo, incitando os pais a provarem o fruto da árvore proibida,
(Gn 3,17-19).
Esses símbolos do passado, muito conhecidos

pelo povo (serpente, árvore, pecado, morte), nos
dizem que na Festa da Exaltação da Santa Cruz, no lugar da serpente de bronze
pendurado no alto de um poste de madeira, encontramos o próprio Jesus levantado no lenho da Cruz. Se o pecado e a morte tiveram sua entrada neste mundo através do
demônio (serpente do paraíso) e do deserto, a
bênção, a salvação e a vida eterna vêm do Cristo
levantado no alto da Cruz, de onde Ele atrai para
si os olhares de toda a humanidade. Assim, a Igreja canta na Liturgia Eucarística de Festa: “Santa
Cruz adorável, de onde a vida brotou, nós, por Ti
redimidos, te cantamos louvor!”
A Cruz não é uma divindade, um ídolo feito de
madeira, barro ou bronze, mas sim, santa e sagrada, onde pendeu o Salvador do mundo. Traçando o
sinal da cruz em nossa fronte, a todo o momento
nós louvamos e bendizemos a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, agradecendo o tão
grande bem e amor que, pela CRUZ, o Senhor continua a derramar sobre nós.
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ma vez, li a seguinte história:
Uma pessoa de uma comunidade
escreveu para o editor de um jornal
declarando que achava que não fazia sentido ir à igreja todos os domingos.
Ele dizia que tinha ido à igreja
por mais de 20 anos e que durante
este tempo devia ter ouvido uns
2.000 sermões. Mas, que por todo
esse tempo, ele se lembrava de um
ou outro sermão. E, portanto, concluiu que estava perdendo tempo
indo até a Igreja.
Outra pessoa dessa mesma comunidade respondeu da seguinte forma:
Estou casado há mais de 20 anos, durante este
tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 2.000
refeições. Mas, por minha vida, com exceção de
uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas, mas de uma coisa eu sei, todas elas me
nutriram e me deram a força que eu precisava para
fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse
me dado estas refeições, eu e nossos filhos estaríamos mortos.
“Posso afirmar que da mesma maneira, se eu não
tivesse ido à Igreja para alimentar minha alma e

Rafael, Miguel e Gabriel
Dia 29 de setembro a Igreja comemora a festa dos Três Arcanjos
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Igreja Católica, guiada pelo
Espírito Santo, herdou das
Sagradas Escrituras, a devoção a estes amigos, protetores e intercessores, que do Céu vem
em nosso socorro.
SÃO RAFAEL ARCANJO
O nome deste arcanjo vem do
hebraico Rafa, sinônimo de cura, e El, que
significa Deus. “Cura de Deus” ou “Curador
divino”, este é o arcanjo Rafael, que é o chefe
dos anjos da guarda, considerado o anjo da Providência,
que vela por toda a humanidade. Este arcanjo cura todos
os ferimentos da alma e do corpo e defende igualmente
as criaturas, de qualquer raça ou classe social, perante
Deus. Rafael é um dos sete arcanjos que fazem parte do
círculo mais próximo do Senhor, um de seus mensageiros. Foi o único, segundo as Escrituras, que assumiu a
forma humana e viveu entre os seres humanos durante
alguns meses.
Segundo o Antigo Testamento, no livro de Tobias, foi o
arcanjo que acompanhou o jovem filho deste, como guia
conhecedor da região, na longa e perigosa viagem que fez à
Média, no Egito. [...] chamou-os à parte e disse-lhes:
“Bendizei a Deus e proclamai entre todos os viventes os
bens que ele vos concedeu [...] Eu sou Rafael, um dos sete
anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à glória do Senhor [...]” Pai e filho, cheios de espanto caíram com
a face em terra, com grande temor. Mas ele lhes disse: “Não
tenhais medo [...] Se estive convosco, não foi por pura benevolência minha para convosco, mas por vontade de Deus
[...] E agora, bendizei ao Senhor sobre a terra e dai graças a
Deus. Vou voltar para aquele que me enviou. Ponde por
escrito tudo quanto vos aconteceu [...]” (Tb 5-12).
Rafael arcanjo é o portador da virtude da cura, do dom
da transformação, da beleza curativa que é sua função no
mundo. Conduz a humanidade ensinando-lhe o caminho
da defesa contra os males físicos e espirituais que a possa ameaçar. Motivo que o tornou padroeiro dos sacerdotes e dos médicos, embora não deixem de pedir-lhe amparo os viajantes, soldados e escoteiros. Pleno de misericórdia, suas virtudes espirituais estão sempre
direcionadas para hospitais, instituições e lares, onde
esses dons são necessários.
SÃO MIGUEL ARCANJO
O nome Miguel tem o significado de uma pergunta:
“Quem é um com Deus?”. Uma alusão bem clara do alto
grau de convicção e fidelidade que este arcanjo tem no
Altíssimo, ao qual atende diretamente no seu trono, comandando o seu exército de anjos. Por isso podemos traduzir seu nome como “semelhança de Deus”, já que semelhante não é um sinônimo de igual. Este espírito puro
é também chamado e reconhecido como príncipe do céu
e ministro de Deus. Seu nome é citado três vezes no Evangelho: no capítulo 12 do livro de Daniel, no capítulo 12 do
livro do Apocalipse e na carta de são Judas.
Segundo a Bíblia, é um dos sete espíritos que assistem ao trono do Altíssimo. O profeta Daniel nomeia este
arcanjo chamando-o de príncipe protetor dos judeus e
depositário das profecias do Antigo Testamento. Sendo

assim, Miguel torna-se, também,
protetor especial de todos nós,
filhos de Deus, pois a Igreja e o
seu povo são herdeiros definitivos das revelações e dos mistérios divinos. Por isso Miguel arcanjo assumiu a posição de padroeiro da Igreja Católica.
São Miguel Arcanjo, ajuda a nos
vermos livres das ciladas do demônio e dos espíritos maléficos E quando
o invocamos ele nos defende, e nos
protege contra os perigos, as forças do mal e os inimigos.
SÃO GABRIEL ARCANJO
Arcanjo da Esperança, da Anunciação, da Revelação, é
conhecido como o Porta voz de Deus, o da transmissão
das boas novas.
Na Bíblia, é Ele quem anuncia o nascimento de Jesus e
João Batista. O Arcanjo Gabriel e seus anjos nos ajudam a
dar bom rumo á nossa vida, nos dão compreensão e sabedoria. Ao nosso padroeiro foi confiada a missão mais alta
que jamais havia sido confiada a alguém: anunciar a vinda
do Filho de Deus.
Por isso é muito venerado desde a antiguidade. Gabriel
é o arcanjo da Anunciação, aquele que usa a trombeta
para levar as notícias. O seu nome significa “emissário do
Senhor” e é o mais ligado aos acontecimentos da terra.
Gabriel arcanjo foi o escolhido por Deus para acompanhar todo o advento da salvação, desde a revelação das
profecias à anunciação da chegada do Messias, acompanhando-o durante toda a sua vida terrena, Paixão e Ressurreição. Além disso, é o portador da oração mais popular e mais querida do cristianismo: a ave-maria.
Foi Gabriel arcanjo quem explicou ao profeta Daniel
sua frequente visão do carneiro e do bode. Foi ele, também, quem anunciou, ao mesmo profeta, a trajetória destinada a sua nação; a chegada do Messias, até a negação
do mesmo por parte de seu povo, e sua morte na Terra.
Ele também apareceu ao sacerdote Zacarias, anunciando que sua mulher lhe daria um filho profeta, chamado
João Batista, o precursor do Cristo. E como Zacarias duvidou, por ser velho e a mulher estéril, castigou-o com a
perda da voz até que tudo se cumprisse.
O seu apogeu ocorreu na Anunciação à Virgem Maria
sobre a encarnação do Filho de Deus. Suas primeiras palavras tornaram-se uma oração, aquela que todos recorrem para pedir a proteção, a bênção ou a intervenção de
Nossa Senhora: “Alegra-te, Maria, cheia de graça. O senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres”. Contou-lhe, então, o que a esperava, a missão que lhe era
confiada, preparou-a espiritualmente para entender a intervenção do Espírito Santo. Fazendo o mesmo com o justo José, seu esposo, que, graças à aparição de Gabriel,
compreendeu o que se passava, entregando-se de corpo
e alma àquela missão. Os teólogos e a Igreja entendem
que foi também missão deste arcanjo avisar aos pastores
de Belém sobre a chegada do Messias; alertar os reis magos para que não voltassem a Jerusalém; dar a José a ordem de fugir para o Egito e, depois, retornar a Nazaré;
consolar Jesus no horto das Oliveiras e anunciar às santas
mulheres a Ressurreição do Cristo.

Mundo da Bíblia
Salmo 24 é classificado como um salmo
litúrgico. É chamado assim, por possuir em
sua estrutura, elementos que remetem a ritos
muito antigos que, provavelmente, faziam parte das
celebrações e festas no Templo de Jerusalém. Ele pode
ser divido em três momentos que mostram tal liturgia.
O primeiro momento ou primeiro rito é o da procissão. O povo alegremente canta louvores a Deus e o
reconhece como o Criador de todas as coisas. A imagem que esse rito nos propõe é bem interessante. Para
entendê-la, precisamos imaginar o povo caminhando em procissão pela estrada a caminho do templo e
contemplando toda a criação. Céu, mares e rios. E
todos os habitantes da terra. Homens e animais. Tudo
isso pertence a Deus, pois foi ele que fez tudo isso.
Em um segundo momento, um novo rito é introduzido chamado de liturgia da porta. O salmista lança uma pergunta: Quem pode entrar nesse lugar san-

to? O salmista é muito claro nessa questão. Aquele
que tem mãos inocentes, isto é, o homem justo, que
pratica os mandamentos de Deus. Aquele que tem o
coração puro e não se entrega a falsidade, a pessoa
íntegra que vive sua vida com retidão e transparência. Vive uma religião sincera e não de aparências.
Essas pessoas poderão entrar no santuário e receber
todas as bençãos necessárias.
No terceiro momento, um novo rito é apresentado chamado de liturgia dos portões. A entrada da
arca da aliança no lugar santo reservado a ela. O santuário será aberto e ali será colocada a Arca que representa o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos.
Aqui, o salmista apresenta o reconhecimento de que
Deus é o único governante desse povo, o seu dono. A
quem devem fidelidade. Qualquer outro tipo de chefe que o povo adote, é um ídolo que os afasta da verdadeira santidade.
Esse salmo valoriza a religiosidade popular onde
exista uma liturgia que celebra a vida do povo. Uma
liturgia capaz de celebrar significativamente as dores e alegrias que o povo vive. Esse rosto de Deus é
apresentado no Novo Testamento na própria pessoa
de Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. O Deus que
caminha com seu povo. Vive suas alegrias, suas dores e sofrimentos. Jesus também, em sua mensagem,
denunciou as falsas práticas religiosas de seu tempo
que alienavam o povo e não revelava o verdadeiro
rosto de Deus. Este salmo deve ser rezado por todos
aqueles que buscam praticar sua religião com verdade e sinceridade de coração.
Michele Evangelista

SORTEIO DE BÍBLIAS
“Queridos irmãos no último final de
semana do mês de Setembro será
sorteada uma Bíblia em cada Missa,
somente para as pessoas que
estiverem presentes na Celebração.
Faça parte deste
momento com Cristo”
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SALMO 24

Nos passos de Francisco
Crucifixo de São Damião
esta edição e nas duas próximas, estaremos refletindo sobre o Crucifixo de São
Damião que, para todos os franciscanos,
tem uma importância fundamental.
Nesta edição falaremos sobre Cruxifixo e outros dados. Depois, na próxima será a Descrição detalhada da pintura e, por útimo, o
Cruxifixo fala a Franciso.
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CRUXIFIXO E OUTROS DADOS
O Crucifixo de São Damião foi pintado no
século XII por um desconhecido artista da
Úmbria, região da Itália.
A pintura é de estilo romântico, sob clara
influência oriental: o pedestal sobre o qual estão os pés de Cristo pregados separadamente; e
de influência siríaca: a barba de Cristo; a face
circundada pelo emoldurado dos cabelos; a presença dos anjos e cruz com a longa haste segurada na mão, por Cristo (só visível na pintura
original), no alto, encimando a cruz.
O Crucifixo original de São Damião está
guardado com grande zelo pelas irmãs Clarissas,
na Basílica de Santa Clara de Assis, e é visitado
por estudiosos, devotos e turistas do mundo
todo. É um monumento histórico franciscano e
universal.

Outros
dados
Sem o pedestal, o Crucifixo
original mede dois
metros e dez centímetros de altura e um
metro e trinta centímetros de largura. A
pintura foi feita em tela
tosca, colada sobre madeira de nogueira.Naquele
tempo, nas pequenas igrejas, o Santíssimo não era conservado, isto é, a Eucaristia não era guardada mas, consumida no dia.
Por isso, supõe-se que o Crucifixo foi pendurado
no abside sobre o altar da capela, no centro da Igreja.
Provavelmente o Crucifixo permaneceu na Igreja de São Damião até que as Irmãs Pobres, em 1257,
o levaram consigo à nova Basílica de Santa Clara.
Guardaram-no no interior do coro monástico por
diversos séculos. No ano de 1938, a artista
Rosária Alliano restaurou o Crucifixo com grande perícia, protegendo-o inclusive contra qualquer deterioração.
Desde 1958 ele está sobre o altar, ao lado da
capela do Santíssimo, na Basílica de Santa Clara, protegido por vidro.

NOTA DE FALECIMENTO
É com tristeza que notificamos que no último dia 02 de
agosto, faleceu a Irmã Izolina, que fazia parte da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Assis. Ela que
era natural de Campo Bonito/PR, fez missão no Maranhão,
em Santo André, em Ubatuba e por último estava novamente
no Maranhão. Ela sofreu acidente de moto e sua família doou
seus órgãos. Como cremos na ressurreição, pedimos a Deus
que cuide e guarde mais essa nossa intercessora no Céu.

Meio Ambiente e Ecologia

omo já mencionamos na edição anterior, falaremos mais um pouco sobre um assunto muito importante na realidade em que vivemos; o
descarte de produtos eletroeletrônicos.
Microondas, batedeira, bateria automotiva, CD,
computador, fios, pilha e lâmpada. A lista é grande.
Estão cadastrados mais de 70 produtos eletroeletrônicos e 3 mil pontos de coleta no Brasil, sendo 2,5
mil no estado de São Paulo.
O Mutirão de Lixo Eletrônico realizado em outubro de 2008 pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente foi o pontapé inicial para a criação do projeto elixo maps. A campanha arrecadou pilha, bateria, celular e carregador em centenas de pontos de coleta da
capital em 372 municípios paulistas.
A coleta de mais de 50 toneladas de produtos mostrou desconhecimento do cidadão quanto aos pontos
de descarte. “Após o evento, constatamos que a secretaria não conseguia receber a grande quantidade de
lixo eletrônico. Na ocasião, propomos parceria para
mapear os pontos de coleta no estado”, recorda Camila
Duprat, superintendente do Instituto Sérgio Motta,
que ‘toca’ o projeto desde março de 2010. O primeiro
banco de dados (que já foi ampliado) surgiu a partir
do Mutirão de Lixo Eletrônico.
Mais parceiros – O site recebe 240 visitas diárias. “Cadastramos as instituições coletoras do estado,
mas foi tanta a demanda que ampliamos o serviço a
todos os estados brasileiros”, informa Aline Minharro

Gambin, coordenadora de produção do Instituto Sérgio Motta.
A pasta do Meio Ambiente divulga o link do serviço no seu site. O instituto tem apoio da
AdaptWorks, empresa gerenciadora de projetos, responsável pela programação do site.
A pesquisadora Angela Cassia Rodrigues, revela
que cada habitante gera 2,6 quilos de resíduos de
equipamentos eletroeletrônicos por ano. O descarte
e a reciclagem inadequados causam prejuízo ao meio
ambiente e à saúde humana. Quando o
eletroeletrônico é descartado, comerciante de sucata
desmembra seus componentes e aproveita a peça com
valor econômico, que é exportada. Tubo de TV e
monitor antigo contêm chumbo. Em geral não são
reciclados, pois reaproveitar o vidro contido nessas
peças exige investimento elevado. Se esse material
chegar ao aterro pode contaminar a água subterrânea. A exposição humana ao chumbo pode causar
sintomas como vômito, diarréia e convulsão. O plástico de equipamento eletroeletrônico em geral contém aditivo que evita propagação de chama. Na
reciclagem, se esse produto atingir o ambiente causará distúrbio hormonal ao trabalhador da reciclagem
e morador do entorno.
Esse assunto não se esgota aqui. Na próxima edição mencionaremos o restante das informações e algumas curiosidades sobre os principais elementos
usados nos produtos eletroeletrônicos.
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Saúde e meio ambiente

De jovem para jovem
O Jovem e a Bíblia
uando somos crianças, crescendo em lares cristãos, aprendemos desde cedo a valorizar a Sagrada Escritura.
Muitas ganham de presente as
famosas ‘Bíblia das Crianças’
e desde cedo aprendem também a buscar nela respostas
ou palavras de conforto.
Porém, com o passar dos
anos e a correria da vida essa
prática vai sendo deixada de
lado por muitas dessas crianças. E, talvez seja
na juventude o período em que mais nos distanciamos da Palavra de Deus.
Lembro-me que há algum tempo atrás tinha

o hábito de, nas horas de dúvidas, rezar pedindo a Deus uma
mensagem ou uma direção e
abrir a Bíblia em uma página
aleatória. E nunca me decepcionava.
Por isso, nesse mês da Bíblia
gostaria de propor a você jovem
uma reflexão simples. Com que
frequência você lê a Bíblia?
Com que frequência você a usa
como auxílio na sua caminhada
Cristã?
Tenha certeza que você pode se surpreender
com suas próprias respostas.
Então vamos começar: Que tal ler a Sagrada
Escritura hoje?

Receita
Pavê Tradicional
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Origem do Pavê
Fácil de fazer, com uma infinidade de receitas e alvo de
piadinhas como “é pavê ou
pacomê?”, o pavê, ou pavê de
biscoito, é um doce que aquela sua tia tem uma “receita especial” e você provavelmente
já comeu.
O pavê tradicional é de origem francesa e tem
esse nome por causa da palavra “pavé” que seriam aquelas pedras usadas na pavimentação de
ruas. Como a receita de pavê nada mais é que
uma construção em camadas, o nome lhe coube
perfeitamente.
A receita tradicional ganhou diversas variações: pavê de chocolate, de biscoito maisena,
castanhas, nozes e este mês vamos aprender a
receita do pavê tradicional.
PAVÊ TRADICIONAL
Ingredientes
Creme:
1 lata de leite condensado
1 lata de leite
4 ovos

1 colher de essência de baunilha
Cobertura:
4 claras em neve
4 colheres de açúcar
1 lata de creme de leite sem
soro
Base:
1 pacote de biscoito
champagne
1 xícara de leite
2 colheres de achocolatado em pó
Modo de Preparo
1) Leve os ingredientes do creme ao fogo,
exceto a baunilha, mexa até engrossar;
2) Apague o fogo e adicione a baunilha;
3) Reserve;
4) Bata as claras em neve com o açúcar até
dar o ponto de suspiro;
5) Misture a lata de creme de leite e reserve.
Montagem:
1) Em um refratário pequeno, coloque todo
o creme, por cima os biscoitos molhados no leite com o achocolatado, e por cima a cobertura
de clara em neve;
2) Decore com achocolatado polvilhado e
leve à geladeira por 3 horas;
3) Sirva gelado.

Cuide bem de você
artrose é um processo degenerativo
de desgaste da cartilagem, que afeta, sobretudo as articulações que suportam peso ou as que fazem movimentos em excesso, como por exemplo, as
cadeiras, os joelhos ou os pés”
Esta doença vincula-se ao envelhecimento das articulações, ligado ao passar do tempo. Inicia-se, em geral, a partir dos 40 ou 45
anos. Porém, também pode aparecer de forma precoce como conseqüência de
traumatismos ou problemas congênitos que
afetem a articulação.
Em geral, o envelhecimento e a sobrecarga da
articulação fazem com que a cartilagem se desgaste e perca agilidade e elasticidade. Os sintomas da
artrose são a dor e a limitação da função articular.
SINTOMAS
Em geral, os sintomas desenvolvem-se gradualmente e afetam inicialmente uma ou várias articulações (as dos dedos, a base dos polegares, o pescoço,
a zona lombar, o dedo grande do pé, a anca e os joelhos). A dor é o primeiro sintoma, que aumenta em
geral com a prática de exercício. Em alguns casos, a
articulação pode estar rígida depois de dormir ou de
qualquer outra forma de inatividade; contudo, a rigidez costuma desaparecer 30 minutos depois de
se iniciar o movimento da articulação.
A articulação pode perder mobilidade e inclusive ficar completamente rígida numa posição incorreta à medida que piora a lesão provocada pela
artrose. O novo crescimento da cartilagem, do osso
e outros tecidos podem aumentar o tamanho das
articulações. A cartilagem áspera faz com que as
articulações ranjam ou crepitem ao mover-se. As
protuberâncias ósseas desenvolvem-se com freqüência nas articulações das pontas dos dedos (nódulos de Heberden).
Em alguns locais (como o joelho), os ligamentos que rodeiam e sustentam a articulação
distendem-se de tal maneira que esta se torna instável. Tocar ou mover a articulação pode ser muito
doloroso. Em contraste, a anca torna-se rígida, perde o seu raio de ação e provoca dor ao mover-se.
A artrose afeta com freqüência a coluna vertebral.
A dor nas costas é o sintoma mais freqüente. As articulações lesadas da coluna costumam causar apenas
dores leves e rigidez. Contudo, se o crescimento ósseo comprime os nervos, a artrose do pescoço ou da
zona lombar pode causar entorpecimento, sensações
estranhas, dor e fraqueza num braço ou numa perna.

TRATAMENTO
Tanto os exercícios de estiramento como os de
fortalecimento e de postura são adequados para
manter as cartilagens em bom estado, aumentar a
mobilidade de uma articulação e reforçar os músculos circundantes de maneira que possam amortecer melhor os impactos. O exercício deve ser compensado com o repouso das articulações dolorosas;
contudo, a imobilização de uma articulação tende
mais a agravar a artrose do que a melhorá-la.
Os sintomas pioram com o uso de cadeiras,
reclinadores, colchões e assentos de automóvel demasiado moles. Recomenda-se o uso de cadeiras com
costas direitas, colchões duros ou estrados de madeira por baixo do colchão. Os exercícios específicos para
a artrose da coluna vertebral podem ser úteis; contudo, são necessários suportes ortopédicos para as costas em caso de problemas graves. É importante manter as atividades diárias habituais, desempenhar um
papel ativo e independente dentro da família e continuar a trabalhar.
Também são úteis a fisioterapia e o tratamento
com calor local. As talas ou suportes podem proteger articulações específicas durante atividades que
gerem dor.
Os medicamentos são o aspecto menos importante do programa global de tratamento. Um analgésico
pode ser suficiente ou um anti-inflamatório não
esteróide pode diminuir a dor e a inflamação. Se uma
articulação se inflama, incha e provoca dor repentinamente, os corticosteróides podem ser diretamente injetados nela, embora
isto só possa proporcionar alívio a curto prazo.
A cirurgia pode ser útil
quando a dor persiste apesar dos outros tratamentos.
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ARTROSE

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?
__________________________________
Entregue essa pesquisa ne Secretaria
Paroquial ou envie por e-mail para
pacom@paroquiasenhordobonfim.net
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Participe!

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

