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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@paroquiasenhordobon-
fim.net

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

Quero parabenizar todos os en-
volvidos nos festejos do Padroeiro, 
a celebração presedida por Frei 
Raphael foi simplesmente magní-
fica, extremamente emocionante, 
os jovens que abrilhantaram a cele-
bração tocando, foi maravilhoso, o 
rapaz, desculpe-me por não citar o 
nome pois não o sei, que cantou o 
Salmo, faltam palavras para definir 
o que transmitiu,vtalvez perfeição 
se asemelhe.vMuitissimo obrigada.

Já agradeci muito a Deus a opor-
tunidade única, de receber o pre-
sente de hoje, precisava agradecer 
a todos da comunidade, embora 
não seja moradora dos arredores da 
igreja, escolhi-a para ser um lugar de 
refugio, orações e agradecimentos a 
todas as grandes graças alcançadas.

P.S. A feijoada estava DIVINA.

Suzeli Almeida

uerido paroquiano, 
estimado povo de 
Deus. Chegamos à 

este mês de belas celebra-
ções que sempre marcaram 
a história de nossa 
fé. Lembrar com 
carinho de que 
somos chamados 
pelo batismo a sair 
de nos mesmos, eis 
o grande desafio 
para este mês em 
que a Igreja nos 
leva a refletir me-
lhor sobre as mis-
sões.  Podemos 
nos perguntar: 
somos ou não so-
mos missionários 
do Reino? Com 
São Francisco de 
Assis, amante da 
natureza, saberemos dar 

continuidade  ao que, já hoje, as 
comunidades ribeirinhas por exem-
plo vem nos ensinando na preser-
vação dos bens naturais do planeta 
em que vivemos e queremos deixar 

de herança às futuras 
gerações, na semana em 
que seremos convoca-
dos a lutar pelo dom da 
vida. Teremos três noites 
de discussão sobre este 
tema, lembrando, junto 
com toda igreja, do dia 

por excelência do nas-
cituro - vida desde a 
concepção. Que nossa 
querida mãe Aparecida, 
padroeira de nosso Bra-
sil, interceda por nós 
por um país mais cheio 
de bondade e justiça 
para todos. 

      Deus o Abençõe !
                                Fr. Raphael

Podemos nos 
perguntar: 

somos ou não 
somos 

missionários 
do Reino?

Cartas da 
Comunidade

HORÁRIOS
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Momento de Maria

aria apareceu em muitos lugares, como Lourdes, 
Fátima e La Salete. No Brasil, o Senhor quis 
que ela “aparecesse” através de uma imagem. A 

imagem é uma representação plástica que se torna uma 
linguagem forte. A linguagem visual. O importante é 
que a imagem seja autêntica. Ou seja, que contenha 
uma mensagem para transmitir e que o faça.

Nossa padroeira se apresentou no Brasil por meio 
de uma imagem. Isso traz um significado profundo. É 
Deus se manifestando através dos recursos que temos 
para melhor compreender sua mensagem. Nosso povo 
era pobre e muitos não sabiam ler. Até hoje, é grande 
o número de analfabetos. Mesmo aqueles que sabem 
ler não têm o costume de se aprofundar na leitura, no 
tema. 

A imagem, então, é uma importante ferramenta de 
comunicação com o povo. No Brasil, imagem evan-
gelizadora que Deus usou foi a tão simples e pequena 

Nossa Senhora Aparecida, 
exemplo para o povo brasileiro

imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. Na sua hu-
mildade, Maria se coloca 
sempre pequena. Por isso, 
Deus a fez grande. Reali-
zou nela maravilhas. Ela é 
a pobre do Senhor. E por-
que assim se fez o Senhor 
olhou para sua pequenez, 
para sua humildade e nela fez maravilhas.

Foi assim que Maria pôde profetizar em seu 
cântico: “Todas as gerações me proclamarão bem-
aventurada.” Todo esse trabalho de evangelização, que 
estamos realizando, hoje, deve ser feito com a força e 
o poder de Deus. Para que isso aconteça, ele só pode 
ser feito na humildade. A eficácia sobrenatural está 
intimamente ligada à humildade. Você pode e deve 
ser muito humilde e, por isso mesmo, muito eficaz.

É muito comum as pessoas confundirem eficácia 
com altivez, orgulho e auto-suficiência. Isso é do mun-
do. É daquele que é o soberbo, o orgulhoso. Para ele é 
assim. Mas, para Deus não! Aprenda com a pequena 
imagem de Nossa Senhora Aparecida, a sua eficácia. 
Não houve no mundo eficácia como a de Maria. Ela 
deu ao mundo o Salvador. Ela trouxe a salvação a toda 
humanidade. 

Maria tudo realizou na humildade. Não encon-
tramos na Bíblia alguém mais pobre e humilde de 
coração. Justamente porque foi a mais pobre, a mais 
humilde, a mais simples; é que Deus fez dela a maior 
maravilha: o ponto de ligação entre a terra e o céu. 

Humildade não é sinônimo de ineficiência. As 
pessoas pensam que os humildes são ineficientes. Não! 
Os orgulhosos, os vaidosos, os auto-suficientes fazem 
estardalhaço, mas são iguais ao bumbo, que emite 
som alto e é oco por dentro. O segredo da eficácia está 
na humildade. Você conhece alguém mais eficaz do 
que Maria? Ela trouxe o Salvador e a salvação a este 
mundo: a essência. Portanto, nós é que precisamos 
aprender essa eficácia com Maria.

Monsenhor Jonas Abib
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Santos do Mês

ascido na Sicília em 1526, era filho 
de escravos em uma propriedade 
próxima de Messina. Foi liberta-

do ainda muito jovem por seu senhor. 
Manifestou desde cedo tendência para a 
penitência e para a solidão. Guardando 
rebanhos entregava-se à oração, e os 
maus tratos que recebia dos companhei-
ros foram a ocasião para se voltar com 
mais fervor para Jesus, fonte de toda 
a consolação. Tinha vinte e um anos 
quando foi insultado publicamente 
por causa de sua cor. A atitude digna e 
paciente que teve na ocasião não passou 
despercebida e o líder de um grupo de 
eremitas franciscanos o convidou a 
fazer parte da comunidade. Benedito 
aceitou o convite e, com o tempo, pas-
sou a ser o seu novo líder. Por volta de 
1564, o grupo se dispersou e Benedito 
foi aceito como o irmão leigo pelos 
frades franciscanos de Palermo, começando por tra-
balhar na cozinha. Em 1578, eles precisaram de um 
novo guardião (título dado ao superior) e Benedito 
foi o escolhido, apesar de ser leigo e analfabeto. Ele só 
aceitou o cargo depois de compreensível relutância,  
mas administrou o mosteiro com grande sucesso, 
tendo adotado uma interpretação bem mais rigoro-
sa das regras franciscanas. A sua conduta no cargo 
justificou plenamente a escolha dos superiores: foi 

respeitoso para com os pa-
dres, caridoso para com os 
irmãos leigos, condescen-
dente para com os noviços 
e foi por todos respeitados, 
sem que ninguém  tentasse 
abusar de sua humildade. 
Sua confiança na Provi-
dência foi sem limites: 
recomendou ao porteiro 
jamais recusar esmolas aos 

SÃO BENEDITO – CONFESSOR DA FÉ
05 de outubro

pobres que se apresentassem. Dava a 
seus religiosos o exemplo de todas as 
virtudes. Era sempre o primeiro no 
coro e nos exercícios da comunidade, 
o primeiro na visita aos doentes e 
no trabalho manual. Na direção do 
noviciado, demonstrou uma grande 
doçura e consumada prudência: os 
noviços tiveram nele um guia se-
guro, um pai cheio de ternura e um 
excelente mestre da Escritura, cujas 
leituras do Ofício lhes explicava 
com surpreendente facilidade. Sem 
saber ler nem escrever, tinha, mani-
festamente, o dom da ciência infusa, 
acontecendo-lhe de dar respostas 
luminosas a mestres de Teologia que 
o vinham  consultar. A este dom unia 
também o da penetração dos espíritos 
e dos corações. Sua vida tornou-se um 
exercício contínuo de todas as virtu-

des e Deus lhe concedeu o dom de operar milagres. 
Terminado o tempo de seu cargo, voltou novamente 
ao ofício de cozinheiro, felicíssimo por reencontrar a 
vida obscura e oculta, objeto de todos os seus desejos. 
Em 1589 caiu gravemente doente e Deus lhe revelou 
que seu fim estava próximo. Na recepção dos últimos 
sacramentos experimentou como que um antegozo 
das alegrias celestes. Morreu docemente no dia 4 de 
abril. Foi canonizado em 1807, e normalmente, sua 
imagem traz o menino Jesus nos braços, que lhe foi 
colocado por Maria Santíssima pela sua grande devo-
ção e pela suave doçura  com a qual Jesus preencheu 
o seu coração. São Benedito foi chamado de o Santo 
Mouro, por causa de sua cor negra. Sua festa litúrgica 
é celebrada em 05 de outubro. 

Que nós possamos nos inspirar nesse modelo ad-
mirável de caridade e humildade. 

São Benedito, rogai por nós.
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Você Sabia ?
Por que eu só posso comungar após ter 

feito a Primeira Eucaristia?
primeira eucaristia é o inicio 
de uma etapa da vida do cristão 
católico, é pré-requisito para a 

vida sacramental. O ato de comungar 
significa receber a hóstia que é o corpo 
de Cristo.

E para receber a primeira eucaristia 
é necessário fazer a catequese, porque 
é lá que você saberá a importância real 
daquilo que muitos enxergam como 
um pão simples. 

A catequese prepara a pessoa para 
compreender o milagre da Santa Euca-
ristia para que, quando comungamos, 
o céu se abre para nós com imensa 
alegria que penetra m nosso coração. 
Quando comungamos devemos sentir 

a presença do Deus vivo e, só sentimos 
realmente isso quando conhecemos, pois 
senão, estaremos recebendo apenas um 
pedação de pão e não o Corpo de Cristo.

O parágrafo 1385 do Catecismo da 
Igreja Católica diz: “Para responder a 
este convite (banquete da eucaristia) de-
vemos preparar-nos para este momento 
tão grande e tão santo”.

Normalmente a catequese é para crian-
ças em torno de 11 anos de idade, mas 
adultos que não tenham feito a primeira 
eucaristia quando crianças também fazem 
a catequese adaptada à condição de adul-
tos, ou seja a abordagem é diferenciada 
porque se trata de pessoas com outra 
vivência.

ano é 1984 em Roma e alguns jovens do Centro 
Juvenil Internacional São Lourenço recebem 
uma cruz e a seguinte mensagem diretamente 

do Papa João Paulo: “Meus queridos jovens, na conclu-
são do Ano Santo, eu confio a vocês o sinal deste Ano 
Jubilar: a Cruz de Cristo! Carreguem-na pelo mundo 
como um símbolo do amor de Cristo pela humanidade, 
e anunciem a todos que somente na morte e ressurreição 
de Cristo podemos encontrar a salvação e a redenção”.

É neste momento, e com estas palavras, que a pere-
grinação da Cruz da Jornada (ou Cruz dos Jovens) tem 
início ao redor do mundo. Em 2003, essa peregrinação 
passa a ser acompanhada pelo ícone de Nossa Senhora. 
A Cruz e o ícone desde então passaram a percorrer o 
planeta levando a mensagem passada por João Paulo 
e acompanhando as Jornadas da Juventude seguintes. 

Este ano, mais precisamente no último dia 18, pela 
primeira vez, os dois símbolos máximos da JMJ chega-
ram ao Brasil e foram recebidos em um grande evento 
promovido pela Arquidiocese de São Paulo com shows, 
testemunhos e reflexões, na região do Campo de Marte.

De jovem para jovem
“Queridos Jovens, confio a vocês o sinal deste 
Ano Jubilar: a Cruz de Cristo!”

Para aqueles que não 
sabem, a próxima Jor-
nada Mundial da Ju-
ventude será realizada 
no Rio de Janeiro, em 
2013, e a intenção é que 
a Cruz e o ícone percor-
ram as dioceses de nosso país ao longo do próximo ano. 
Em dezembro de 2012 eles deixam o país em direção a 
nossos vizinhos (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai) 
e retornam ao Brasil no início de 2013, para finalizar 
sua peregrinação no Rio de Janeiro, cidade sede da 
próxima JMJ. 

Em cada uma dessas paradas serão realizadas pré-
jornadas que prepararão os jovens para o importante 
evento com o Papa em 2013. 

A Cruz e o ícone de Nossa Senhora ficam no estado 
de São Paulo até dia 31 de Outubro, quando segue 
viagem pelo sudeste brasileiro. Para mais informações 
visite o site oficial da JMJ no Brasil: http://www.jmj-
brasil.com.br
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Aconteceu

Festa do Padroeiro - Senhor do Bonfim
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Mundo da Bíblia

SALMO 101
Salmo 101 é caracterizado como um salmo real, 
apesar de não falar diretamente da pessoa do 

rei. Ele é narrado em primeira pessoa, como se o pró-
prio rei estivesse apresentando seu plano de governo. 
Aqui o salmista ressalta e reafirma como deveria ser 
o líder político ideal. Íntegro, leal, comprometido 
com a justiça e defensor dos injustiçados.

O salmista apresenta uma liderança que não se 
preocupa em ser íntegro somente nas aparências, mas 
até no íntimo de sua vida particular.  É alguém que 
se afasta da corrupção, toma partido dos caluniados 
e não apóia a atitude dos arrogantes e orgulhosos.

Este salmo fala muito pouco de Deus, coisa que 
nos surpreende em se tratando de um salmo bíblico. 
Entretanto, é nas promessas feitas por esse rei ideal 
que Deus aparece subentendido. Quando demons-
tra seus princípios fundamentados no que Deus é: 
justiça, integridade, lealdade, etc.

Este salmo é um chamado à cidadania, ao compro-
misso político dentro da sociedade em que vivemos. 
É um chamado a sermos testemunhas do verdadeiro 
plano de Deus para a vida do povo. Seja como for 
nossa participação política, se como candidatos a 
representantes do povo ou se através do nosso voto 
escolhendo nossos representantes. 

Nesse salmo somos convidados a transcender 
a nossa piedade religiosa e testemunharmos com 
fidelidade ao Deus de justiça, nosso papel cidadão 
para um mundo melhor. Assim, como nosso Senhor 
Jesus realizou em sua época.

Michele Evangelista

 Encontro Esportivo dos Jovens
No dia 28 de agosto, aconteceu na Quadra Po-

liesportiva da Paróquia Senhor do Bonfim, um dia 
esportivo com a presença de várias comunidades de 
jovens das paróquias da região.

O evento iniciou-se às 9 horas com uma missa 
presidida pelo Padre Malaquias. Foi um dia descon-
traído que, com a organização da Comunidade Jovem 
Francisco e Clara e dos Freis de nossa comunidade, 
aconteceu uma grande corrente para levar a alegria 
que envolve os jovens da igreja e para a integração 
com as outras comunidades que têm o mesmo obje-
tivo, o caminho de Jesus Cristo.

Que todos os jovens possam trabalhar incansavel-
mente juntos, agradecendo ao Senhor pelas oportu-
nidades que nos dá todos os dias para uma vida cheia 
de desafios e sucesso.

Agradecemos a Paróquia Senhor do Bonfim pelo 
espaço que nos oferece para concretizarmos as obras 
que Deus espera de cada um de nós e pelas pessoas 
que ajudaram neste dia, seja na limpeza, organização 
do local, alimentação e recepção dos jovens, que re-
cebam toda a luz dos céus, iluminando a caminhada 
de cada um.

CJFC e Freis Valdevan, Admilson e Alexandre
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Nos passos de Francisco

omo já foi mencionado na edição an-
terior, nesta edição refletiremos sobre 
a pintura do Crucifixo de São Damião.

Descobre-se, à primeira vista, a figura 
central do Cristo, que domina o quadro pela 
sua imponente dimensão e pela luz 
que sua esplêndida e branca figura 
difunde sobre todas as pessoas que 
o circundam e que estão todas viva-
mente voltadas para Ele. Esta luz vivificante 
que brota do interior de sua Pessoa (Jo, 8,12) 
fica ainda mais destacada pelas fortes cores, 
especialmente o vermelho e o preto.

Também impressiona este Cristo ereto sobre 
a cruz e não pendurado nela, com os olhos aber-
tos, olhando o mundo.

Apresenta ainda uma auréola de glória com 
a cruz triunfante oriental em vez de uma coroa 
de espinhos, porque tornou-se vitorioso na paixão e 
na morte.

Aparecem os sinais de crucificação e as feridas 
sangrentas, mas o sangue redentor se derrama sobre 
os anjos e santos (sangue das mãos e dos pés) e sobre 
São João (sangue do lado direito).

Cristo se apresenta vivo, ressuscitado (Jo 12,32), 
de pé sobre o sepulcro vazio e aberto (indicado pela 
cor preta), visível por trás. Com as mãos estendidas, 
Cristo está para subir ao céu (Jo 12,32).

A inscrição acima da cabeça de Cristo, “Jesus Naza-
renus Rex Judaeorum” Jesus Nazareno Rei dos Judeus 
é também própria do Evangelho de João.

Sobre a inscrição, está a ascensão em forma dinâ-
mica, na figura do Cristo ascendente, com o troféu da 
cruz gloriosa na mão esquerda (só visível na pintura 
original) e com a mão direita para a mão do Pai, no céu. 

Do alto, a mão direita do Pai acolhe o seu Filho, 
circundado dos anjos (e santos) na glória celeste. 

As cores vermelha e púrpura são símbolos do di-
vino; o verde e o azul, do terrestre. Para “ver” bem o 
conjunto da pintura, deve-se realmente parar diante 
do Crucifixo, pois, ordinariamente, olha-se a imagem 
somente, de longe, como “turistas”. 

À direita do corpo de Cristo, aparecem as figuras 
de Maria e João, intimamente unidas, enquanto Ma-
ria indica o discípulo predileto com a mão direita (Jo 

Crucifixo de São Damião
Descrição detalhada da pintura

19,26). À esquerda, estão as duas mulheres, Maria 
Madalena e Maria de Cléofas, primeiras testemu-
nhas da ressurreição (Jo 19,25).

E, embora Maria, à direita e Maria Madalena, à 
esquerda, ergam a mão direita no rosto em sinal de 

dor, nenhuma das outras pessoas próxi-
mas, manifesta expressão de sofrimento 
profundo, mas uma adesão cheia de fé 
ao Cristo vitorioso, Salvador.

À direita das duas mulheres vê-se o centurião 
com a mão erguida, olhando para o Crucifixo. 
Com esse gesto está a dizer: “Verdadeiramente 
este é o Filho de Deus”.

Sobre os ombros do centurião aparece a cabeça de 
uma pessoa em miniatura, cuja identidade se discute: 
poderia ser o filho do centurião, curado por Jesus (Jo 
4,50) ou um representante da multidão ou ainda, o 
autor desconhecido da pintura.

Aos pés de Maria e do centurião, vê-se o soldado 
chamado Longino que, pela tradição, com a lança 
traspassa o lado de Jesus e, o portador da esponja, 
chamado de Estepatão, segundo a tradição (Jo 19,29). 
Ambos estão voltados para o Crucifixo.

Debaixo das mãos de Jesus, à direita e à esquerda, 
encontram-se dois anjos com as mãos erguidas, em 
intenso colóquio. Parecem anunciar a ressurreição e 
ascensão do Senhor.

As duas pessoas, à extrema direita e esquerda, 
parecem anjos ou talvez mulheres que acorrem ao 
sepulcro vazio.

Aos pés de Jesus a pintura original encontra-se 
muito deteriorada. É provável que seja: São Damião, 
São Rufino, São João Batista, São Pedro e São Paulo. 
Acima da cabeça de São Pedro, está a figura do galo 
(só visível na pintura original), a lembrar a negação 
de Pedro a Cristo (Jo 13,38; 18, 15-27).

As pessoas aos pés de Jesus têm a cabeça erguida 
para o alto, expressando a espera do retorno glorioso 
do Senhor, no juízo.

Deste Crucifixo descrito em detalhes, Francisco 
teve uma inspiração “decisiva” para a sua vida, diz 
Caetano Esser. Passamos a descrevê-la porque é deste 
fato que se originou a admiração que hoje temos ao 
Crucifixo de São Damião.

Frei Vitório Mazzuco
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A CONTINUAÇÃO DA MATÉRIA DO MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA 
DA EDIÇÃO PASSADA SERÁ PUBLICADA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Sâo Francisco de Assis é um 
santo universalmente simpático, 
gozando de apreço em outras de-
nominações cristãs e inclusive fora 
do cristianismo e até mesmo entre 
descrentes. Certamente, a razão 
disso está no fato de ter falado a 
linguagem da alma, que atinge o 
ser humano total, lá onde todos 
comungam a plena igualdade que 
antecede toda diferença. Por isso, 
tornou-se um autêntico intérprete 
do Evangelho para as pessoas de 
todos os tempos, raças, e culturas, 
podendo dialogar, de coração aber-
to, com as pessoas e as instituições 
– civis ou eclesiásticas – propondo-
lhes uma verdadeira renovação 
pessoal e institucional.

Se for verdadeiro o que disse 
Tertuliano: “a alma é naturalmente 
cristã”, é também justo dizer que 
ela é naturalmente franciscana, vis-
to que S. Francisco, com sua forma 
de vida, devolveu ao cristianismo a 
sua alma. Um cristianismo com alma, esta é a razão 
da simpatia universal de Francisco de Assis. Ele nos 
recordou que a fé cristã, quando vivida plenamente 
com espírito e jovialidade, livre de toda estrutura 
arcaica, é o tesouro escondido no campo que vale a 
pena empregar tudo para adquiri-lo (cf. Mt 13,44).  
Assim, conhecer São Francisco e ter contato com 
sua espiritualidade é tornar-se titular de uma grande 
herança que, por sua vez, nos traz a grande respon-
sabilidade de sermos portadores de um cristianismo 
com alma, a exemplo do Pobrezinho de Assis.

Quando nos deparamos com a realidade atual, 
constatamos situações deploráveis de injustiças 
sociais inaceitáveis, de inversão de valores e de con-
sequente deterioração das relações de convivência 
humana, exprimindo-se, sobretudo, na escalada da 
violência nos grandes centros urbanos. Por isso, 
muitas vezes, nos perguntamos: o que fazer? O que 
dizer às pessoas? Como ser portadores de esperança 
em situações tão dramáticas?

Observando um pouco o tempo em que São Fran-
cisco e os seus companheiros viveram, constataremos 
que sua época não era menos complexa e desafiadora. 
Pelo contrário, era um período de intensas mudanças 
e eivado de conflitos. Francisco mesmo pegou em 
armas e foi à guerra como combatente, antes de sua 
conversão. Contudo, mesmo em meio aos desafios, 
encontrou no evangelho a possibilidade de oferecer 
uma alternativa válida para todos. Como se sabe, 
a intenção originária de Francisco não era fundar 

SÃO FRANCISCO: 
UM CRISTIANISMO COM ALMA

uma Ordem religiosa como as que 
existiam na época, mas sim, viver 
o que todo batizado é chamado a 
realizar: seguir Jesus Cristo, viver 
o espírito do Evangelho. As pri-
meiras fraternidades franciscanas 
eram autenticamente inseridas no 
meio dos pobres, participando da 
vida deles, da religiosidade deles, 
falando ao coração deles. 

Portanto, para respondermos 
aos desafios atuais, poderíamos 
certamente valer-nos da experiên-
cia de Francisco. Tomás de Celano, 
seu primeiro biógrafo, dizia que 
o ideal de Francisco era viver no 
nível em que todos se encontram e 
se irmanam (cf. 2Cel 148). Assim, 
nele floresce de maneira esplêndi-
da o fermento do evangelho com 
tudo o que contém de questionador 
e desafiador. Ele encarna para a 
nossa cultura e para a nossa Igreja, 
no Brasil, na America Latina e em 
todo o mundo, umas das mais su-

blimes fulgurações do Reino, anunciado e revelado 
por Jesus Cristo. Por isso, ele é mais que um ideal. É 
uma referência obrigatória no seguimento de Jesus 
Cristo. É um modo de ser que permite o surgimento 
daquilo que o ser humano tem de melhor dentro de 
si.

S. Francisco constitui, certamente, uma provoca-
ção para todos os cristãos porque confrontando-nos 
com ele, logo nos damos conta do quanto estamos 
ainda agarrados ao nosso “homem velho”. Porém, 
não é uma provocação que nos deixa amargurados, 
mas nos impulsiona a sermos mais evangélicos, mais 
sensíveis à humildade de Deus, à menoridade que 
Francisco descobriu como a verdadeira essência di-
vina revelada plenamente em Jesus Cristo: “...quem 
quiser ser grande entre vós, seja o vosso servidor... 
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir...” (Mc 10,44-45). 

Francisco descobriu que a “alteza” do Altíssimo 
é a sua pequenez, a sua menoridade e, justamente a 
identificação com a menoridade de Deus o tornou o 
Alter Christus (outro Cristo), tão perto do coração 
das pessoas e protagonista de uma confraternização 
universal. O Pobrezinho de Assis recupera o homo 
matinalis do jardim do Éden, recém saído das mãos 
do Criador respirando em plenos pulmões o hálito 
vivificante, apenas recebido, que o torna capaz de 
dançar com todas as criaturas à música da fraterni-
dade universal. 

Frei Aloísio de Oliveira 

“...para respondermos aos 
desafios atuais, poderíamos 

certamente valer-nos da 
experiência de Francisco.”
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Apostolado da Oração

ulcíssimo Jesus, Redentor 
do gênero humano, lançai 
sobre nós, que humil-

demente estamos prostrados 
diante do vosso altar, os vossos 
olhares. Nós somos e queremos 
ser vossos; e, afim de podermos 
viver mais intimamente unidos 
a vós, cada um de nós se consa-
gra espontaneamente neste dia 
ao vosso sacratíssimo Coração.

Muitos há que nunca vos 
conheceram, muitos, despre-
zando os vossos mandamentos, vos renegaram. 
benigníssimo Jesus, tende piedade duns e doutros e 
trazei-os todos ao vosso Sagrado Coração.

Senhor, sêde Rei não somente dos fiéis que nunca 
de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos 
que vos abandonaram; fazei que estes tornem quanto 
antes à casa paterna para não perecerem de miséria 
e de fome.

Sêde Rei dos que vivem iludidos no erro ou se-
parados de vós pela discórdia; trazei-os ao porto da 
verdade e à unidade da fé, afim de que em breve haja 

Consagração do Gênero Humano ao 
Sacratíssimo Coração de Jesus

Papa Pio XI - 1925
um só rebanho e um só pastor.

Sêde Rei de todos aqueles 
que estão ainda sepultos nas 
trevas da idolatria e do islamis-
mo, não recuseis conduzi-los à 
luz e ao reino de Deus.

Volvei, enfim, um olhar de 
misericórdia aos filhos do que 
foi outrora vosso povo escolhi-
do; desça também sobre eles, 
num batismo de redenção e de 
vida, aquele sangue que um dia 
sobre si invocaram.

Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-lhe 
uma liberdade segura e sem peias; concedei ordem e 
paz a todos os povos; fazei que dum polo a outro do 
mundo ressoe uma só voz:

Louvado seja o Coração divino, que nos trouxe a 
salvação; honra e glória a ele por todos os séculos. 
Amém.

Conheça o Apostolado da Oração de nossa co-
munidade. Informações com Benedita pelo e-mail 
baparecidalima2010@bol.com.br ou pelo telefone 
4472-0815

m soldado da Polícia Militar de São Paulo é o 
mais novo candidato a santo do país. José Bar-
bosa de Andrade tinha 33 anos quando, em 6 

de janeiro de 1999, morreu afogado nas águas do Rio 
Tamanduateí para salvar uma moradora de rua que 
havia caído. 

A PM começou a reunir documentos e testemunhos 
sobre a vida e morte de Barbosa, como era conhecido 
na corporação, para pedir a beatificação ao Vaticano. 
A postuladora da causa é a irmã Célia Cadorin, da 
Congregação das Irmãzinhas de Imaculada Conceição, 
responsável pelos processos de santificação de Madre 
Paulina e Frei Antonio de Sant’ Ana Galvão. 

Irmã Célia explica que, no caso de Barbosa, o fato 
de ele ter sido mártir, ou seja, ter sacrificado a sua vida 
para salvar a de outra pessoa, dispensa a comprovação 
de um milagre para o Vaticano decretar a beatificação. 
Segundo a religiosa, a identificação de um mártir 
tem como base ensinamento de Santo Agostinho. “O 
martírio se conhece pelo motivo praticado, como dar 
a vida pela fé ou por Jesus Cristo”, explica.

O padre e tenente-coronel Osvaldo Palopito, 
chefe da capelania da PM, diz testemunhar casos de 
abnegação e renúncia envolvendo policiais militares, 

Notícias Católicas
Igreja Católica encaminha beatificação de soldado da PM

porém, afirma que o do soldado Barbosa se diferen-
ciava. “Envolve fé e caridade fundamentadas no amor 
a Deus. A excepcionalidade do sacrifício está no fato 
de ele ter arriscado a vida consciente do risco que 
corria”, observa.

O coronel Luiz Eduardo Pesce de Arruda, da Escola 
Superior de Soldados da PM, responsável pelo levan-
tamento da história de Barbosa, conta que o policial 
não sabia nadar. No dia que morreu, ele havia sido 
dispensado do trabalho mais cedo para resolver as-
suntos pessoais. Como chovia, ele pegou carona com o 
colega Luiz Francisco de Macedo e quando passavam 
pela Avenida do Estado, viram uma aglomeração. “Ao 
ouvir gritos de socorro, ele foi salvar a mendiga que se 
debatia na água suja e turbulenta do rio, expondo-se 
a um risco muito além do que se espera de um PM”, 
diz. Barbosa desceu pela borda, com uma corda fina 
amarrada à cintura. O volume de água estava sete 
vezes maior em razão das chuvas. Mesmo assim, ele 
conseguiu puxar a mulher, que foi retirada do rio 
pelo outro policial. “Durante o salvamento, a corda 
se rompeu e a correnteza o arrastou. O fiel da farda 
(cordão que prende a arma ao coldre) se enroscou no 
lixo e Barbosa afundou”, diz.
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Cuide bem de você

problema de coluna é um 
mal que ataca a todos, in-
dependente de idade. Entre 

as queixas mais freqüentes está 
a perigosa hérnia de disco, que 
afeta 5,4 milhões de brasileiros, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

As causas decorrem de al-
terações e desgastes dos discos 
intervertebrais, que permitem a 
flexibilidade da coluna e agem 
como amortecedores de impac-
tos e lesões. O disco interverte-
bral é uma placa cartilaginosa que forma uma “almo-
fada” entre os corpos vertebrais. Após traumatismos 
(quedas, acidentes, esforços...), a cartilagem pode ser 
lesionada, comprimindo raízes nervosas.

A hérnia ocorre com mais freqüência na região 
lombar ou cervical, se origina do rompimento da 
parte externa do disco intervertebral, isso faz que 
seu núcleo gelatinoso desloque-se em direção ao 
canal da medula, comprimindo estruturas nervosas 
e provocando dores intensas, ninguém sabe por que 
o disco que fica entre as vértebras sai do seu lugar 
rumo ao canal da medula ou aos vãos 
de onde partem as raízes nervosas. Os 
sintomas mais comuns são formiga-
mento, com ou sem dor na coluna, 
geralmente com irradiação para os 
membros, pode ocorrer diminuição 
da sensibilidade e fraqueza muscular. 

A dor inabilita a vítima de exercer atividades 
rotineiras, a maior parte das dores some com medica-
mentos e ajuda terapêutica. Fatores genéticos têm um 
papel muito importante, mas o sedentarismo também 
pode levar à hérnia de disco. Outras causas: trabalho 
físico pesado, má postura e posições repetitivas, além 
da obesidade e tabagismo.

Se a falta de atividade física está na raiz da maioria 
das ocorrências, sua prática de maneira inadequada 
ou exagerada também é associada ao processo. Le-
vantar pesos flexionando a coluna em vez das pernas, 
realizar sem cuidado movimentos de rotação e esforço 

HÉRNIA DE DISCO
ou praticar atividades 
de impacto aumentam 
a probabilidade de hér-
nia.

A cirurgia é o me-
lhor caminho para tra-
tar hérnia de disco?

Algumas hérnias po-
dem ser tratadas sem a 
necessidade de cirurgia, 
no entanto é necessário 
avaliar o tipo de hérnia. 
O diagnóstico é feito 

por meio de exames de tomografia computadorizada 
ou ressonância magnética, na maioria dos casos o 
tratamento é relativamente simples. Repousos, anal-
gésicos e antiinflamatórios costumam ser eficazes 
na reversão do quadro. Em muitos casos a cirurgia 
pode resolver o problema, porém pode haver seqüelas 
que variam desde desvios ao andar, perda parcial dos 
movimentos até impotência sexual. 

Nos casos em que a hérnia de disco leva à instabili-
dade da coluna, poderão ser indicados procedimentos 
mais complexos, como a artrodese, em que a coluna 

é fixada com utilização de hastes 
e parafusos metálicos. 

Alguns tratamentos possíveis 
de hérnia de disco sem cirurgia 
(somente com orientação médica):

Fisioterapia, RPG, Acupuntu-
ra, Rolfing, Antiinflamatórios e 

Exercícios físicos.
A conclusão é de que não basta procurar um médi-

co, mas sim um especialista com profunda formação 
na área, para evitar diagnósticos desanimadores e 
encaminhamento cirúrgico desnecessário. 

E para evitar novas ocorrências, é recomendável o 
fortalecimento da musculatura com atividades físicas 
moderadas e orientadas por um profissional regis-
trado, da área de Educação Física ou Fisioterapia.

Modificar hábitos posturais que contribuem para 
esse resultado é fundamental, assim como reduzir o 
excesso de peso e deixar o cigarro.

A nossa paróquia, através da psicóloga Angélica Ramoli Ferrari, oferece à comunidade os 
serviços abaixo relacionados:
- Psicologia Individual, de Casal e Familiar
- Orientação Vocacional e  Psicopedagógica
- Problemas de aprendizagem
- Acompanhamento psicológico de gravidez, parto e puerpério
- Acompanhamento psicológico de idosos
- Acompanhamento psicológi de deficientes

Para obter maiores informações ligue para a secretaria paroquial (4472-8444) 
ou diretamente com a psicóloga Angélica (9327-8925)

PSICÓLOGA
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Visite nosso blog de receitas: www.
bazarfiomil.blogspot.com
visitem nossa loja virtual

www.lojamais.com.br/bazarfiomil

Celebração da Comunidade 
Senhor do Bonfim

Anote a programação que teremos para essa semana 
tão importante na conscientização e ao chamado da 
ação em Defesa da Vida. Procure na secretaria paro-
quial, o livreto/subsídio HORA DA VIDA, e participe 
ativamente dessa importante celebração.
Dia 3/10 - 20h – FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
DEFESA DA VIDA - Teatro Municipal de Santo André
Dia 5/10 - 20h – 1º Encontro VIDA HUMANA NO PLA-
NETA – Tema “E Deus viu tudo quanto havia feito, e era 
muito bom” (Gn 1,31) - Rua Etiópia, 344 
Dia 6/10 - 20h – 2º Encontro VIDA HUMANA NO PLA-
NETA – Tema “Ao Homem Pedirei contas da Vida do 
Homem” (cf GN 9,5) - Rua Vilna, 164 
Dia 7/10 - 20h – A FAMÍLIA E A DEFESA DA VIDA – PELA 
VIDA, CONTRA O ABORTO - Salão Paroquial Senhor do 
Bonfim
Dia 8/10 – Dia do Nascituro
9h - SANTA MISSA PELOS NASCITUROS
Catedral Nossa Senhora do Carmo
15h30 - SANTA MISSA PELOS NASCITUROS
Paróquia Senhor do Bonfim

Veja mais detalhes no site 
www.paroquiasenhordobonfim.net

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FRANCISCANA

“Francisco, o jovem livre”
Tríduo
Dia 1/10 - 15h30 - “Na busca”
Dia 2/10 - 18h30 - “No Encontro”
Dia 3/10 - 19h30 - “Na Realização” (celebração do 
trânsito de São Francisco)
Dia 4/10 - Missa em Honra a São Francisco às 7h, 10h e 
15h e Missa Solene às 19h30 - “Francisco, o jovem livre”
Bênção dos animais às 9h

VI Feira Franciscana
(Barracas de artesanato, culinária, artigos religiosos e 
apresentações culturais
Dia 1/10 - 9h às 21h
Dia 2/10 - 8h às 21h

Festival de música franciscana
Dia 1/10 - à partir das 17h com várias bandas da região


