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Bem-aventurada 
és tu que creste! 

(Lc 1, 45)



Editorial

Olá leitores,
Maio, mês de Maria e mês das Mães! A figura 

materna é fundamental em nossa vida e digo “figura 
materna” porque muitas pessoas perderam a mãe 
cedo ou por outras situações, quem fez a função 
de mãe foi a avó, a tia, a irmã mais velha ou até 
mesmo uma vizinha querida. O que importa mesmo é 
sabermos que Mãe é aquela que nos deu amor e nos 
fez ser “gente”. E muito amor nos dá nossa Mãezinha 
do Céu, que coroamos neste mês de maio. Leiam 
com carinho a coluna Momento de Maria, que nesta 
edição comenta a visita que Nossa Senhora fez a sua 
prima Isabel. 

Você sabia que a alimentação adequada pode 
funcionar como tratamento natural contra doenças? 
Descubra como lendo a coluna Nosso Planeta. E 
descubra também como cuidar da espiritualidade 
que pode nos ajudar a encontrar uma vida virtuosa e 
como consequência, uma vida feliz!

E para comemorarmos o Dia das Mães, que tal uma 
sobremesa especial? Então acompanhe a receita em 
nosso jornal e se ficou saborosa e você gostou diga pra 
nós! Escreva para pacom@paroquiasenhordobonfim.
net, sua opinião, sugestão ou comentário é sempre 
muito importante pra nós!

Um abraço a todos e que Maria nos abençoe!

Equipe Pacom

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

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 ante-
cede 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

MISSA DO SAgRADO CORAçãO
Primeira sexta-feira do mês as 15h00

Curso de Teologia

Curso de Teologia da Região Utinga - Diocese de Santo André
No Salão da Igreja Senhor do Bonfim
Inscrições na secretária paroquial tel. 4472-8444 ou teologiabonfim@hotmail.com
Mês de maio: curso de Mariologia - Segundas-feiras: 07/05, 11/05, 21/05 e 28/05
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Baile ECC

4º Encontro de Homens em Devoção a São José

SAgRADO  CORAçãO DE JESUS VENHA A NÓS O VOSSO REINO.

Como fazer parte do Apostolado da Oração?
Todos podem participar. 
Começamos o nosso dia oferecendo-o ao Sagrado Coração de Jesus, oferecimento diário que recebemos todos 

os meses da revista exclusiva do Coração de Jesus que se chama Mensageiro, com aprovação do Santo Padre o Papa 
Bento XVI. Todas as primeiras sextas feiras do mês nós temos a Santa Missa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus.
CONTINUAÇÃO NO PROXIMO MÊS.

Nossa Santa Missa neste mês será no dia 04 de Maio, às 15h. A reunião mensal acontecerá no dia 06 de Maio, das 
14h30 às 15h30 na Igreja Senhor do Bonfim e às 16h teremos adoração ao Santíssimo Sacramento.

CONVIDAMOS tODA COMUNIDADE.

tradicional baile em PROL DO E.C.C.
 O baile será realizado dia 26/05/2012 às 19h, no ginásio de esportes da Paróquia do Senhor do Bonfim, haverá 

sorteio de prêmios.
 Entradas.:  R$ 10,00 - Individual
  Mesa R$ 5,00 - para até 04 pessoas.
 Os convites poderão ser adquiridos, com os casais da equipe de festa nos pós encontro ou com gico no telefone: 

(11) 9345-7675
 Contamos com a presença de todos.
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Santa Rita de Cássia ou Santa dos Impossíveis, como é 
geralmente conhecida a grande advogada dos aflitos, 
nasceu em Rocca Porena, perto de Cássia (Itália), em 
22 de Maio de 1381, tendo por pais Antônio Mancini e 
Amada Ferri. O nascimento da Santa foi precedido por 
sinais maravilhosos e visões celestiais que fizeram seus 
pais perceberem algo da futura e providencial missão 
de Rita, que seria colocada no mundo para instrumento 
da misericórdia de Deus em favor da humanidade 
sofredora. 

Desde jovem, Rita tinha intenção de ser 
religiosa, mas seus pais, temendo que 
ela ficasse sozinha, resolveram casá-la 
com um jovem de família nobre, mas 
de temperamento excessivamente 
violento. Ela suportou pacientemente tal 
situação por 20 anos. Como ele tinha 
muitos inimigos, foi assassinado. A viúva 
suportou a dolorosa perda, perdoando os 
assassinos. Porém, crescia em seus filhos o 
desejo de vingança. Rita pediu que Deus os 
levasse, pois seria melhor que outra tragédia. 
Assim, perdeu os filhos. Rita estava livre para 
dedicar-se a Deus e pediu para entrar no Convento 
das religiosas Agostinianas. Mas naquela comunidade só 
podiam entrar virgens. Então, ela transformou sua casa 
num claustro, onde rezava as orações habituais das 
religiosas. 

Uma noite, enquanto rezava, ouviu três batidas 
violentas em sua porta e uma voz lá de fora dizia: “Rita! 
Rita! Rita!”. Abriu a porta e viu em sua frente três Santos, 
que rapidamente a levaram ao Convento onde havia 
sido negada três vezes. Os mensageiros fizeram-na entrar, 

apesar das portas estarem fechadas, e deixaram Rita 
de Cássia em um dos claustros. Depois desapareceram. 
A superiora ficou fascinada com essa manifestação 
Divina. As religiosas decidiram por unanimidade que 
a viúva fosse recebida. Admitida noviça Rita começou 
a trabalhar para realizar seus desejos. Consagrou-se 
à oração e penitência, seu corpo foi seguidamente 
flagelado. Passava os dias a pão e água e noites sob 
vigília e oração.

Certo dia pediu com extraordinário fervor que 
um estigma de Jesus aparecesse para sentir a 

dor da redenção. Em uma visão, Rita recebeu 
um espinho cravado em sua testa. A chaga 
ficou por toda a vida e ainda pode-se vê-
la em sua cabeça conservada intacta 
com o resto do corpo. 

Um dia uma parenta foi visitá-la, ela 
agradeceu a visita e ao se despedir 
pediu que lhe trouxesse algumas rosas 

do jardim. Como era inverno e não tinha 
rosas, pensaram que Rita estava delirando 

e sua visitante não ligou para seu pedido. 
Como para voltar para casa teria que passar 

pelo jardim olhou e se surpreendeu ao contemplar 
quatro lindas rosas que se abriram entre os ramos secos. 
Admirada do prodígio, entrou no jardim, colheu as flores 
e as levou ao Convento de Cássia. Nesta época, Rita 
estava muito doente e morreu em 22 de Maio de 1457. 

No dia seguinte, seu corpo foi colocado na Igreja do 
Convento e todos os habitantes da cidade foram venerar 
a religiosa.

Santa Rita de Cássia rogai por nós.

SANTA RITA DE CÁSSIA
Comemoração em 22 de Maio

Nos Passos de Francisco

Espiritualidade é conhecimento, experiência, 
vivência e prática, caminho de empenho, de todos 
os meios que conduzem à Via Perfectionis. Este 
nosso caminhar aqui, nos recorda exatamente isto: 
percurso, via, estrada, sendo que devemos percorrer 
no “per+facere”, isto é, no por fazer-se, no trabalhar-se, 
no moldar-se a si mesmo. A Via da Perfeição não é o 
pronto, o acabado, o definido, mas é a arte de esculpir 
um humano pleno a cada instante de nossa vida. O 
Papa Paulo VI dizia que “a Espiritualidade é a arte das 
artes”. É viver a vida com cuidados de artista, como 
aquele que em cada estrutura de sua existência, em 
cada detalhe da sua jornada, percebe e dá espaço 
para a profundidade.

Espiritualidade também é matéria de estudo 

enquanto Teologia Espiritual, ciência da fé que 
procura compreender com os olhos do Espírito; que 
vê e conhece a vida de santos e santas, que bebe 
nas fontes da Sagrada Liturgia e nas Escrituras, que lê 
literatura de edificação, que estuda Espiritualidade 
como estamos fazendo neste momento.

Espiritualidade é empenho ativo, um esforço de 
traduzir em ato o conhecimento do sagrado. É trabalho 
de buscar a perfeição cristã, ou a espiritualidade 
presente em todas as experiências religiosas. Podemos 
buscar a floração magnífica dos dogmas, das doutrinas, 
da moral, dos ensinamentos e colher daí o melhor para 
a vida para traduzir numa prática.

Continuaremos com o tema na  próxima edição, 
Paz e Bem! 

ESPIRITUALIDADE PARA UMA VIDA VIRTUOSA
por Floriano Benedito Bueno
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- às Mães que apesar das canseiras, dores e trabalhos, sorriem e riem 
felizes, com os filhos amados ao peito, ao colo ou em seu redor; e às que 
choram inconsoláveis, a sua perda física, ou os vêem “perder-se” nos 
perigos inúmeros da sociedade violenta e desumana em que vivemos; 

- às Mães ainda meninas, e às menos jovens, que contra ventos e 
marés, ultrapassando dificuldades de toda a ordem, têm a valentia de 
assumir uma gravidez por saberem que a Vida é sempre um Bem Maior 
e um Dom que não se discute e, muito menos, quando se trata de um 
filho seu, pequeno ser frágil e indefeso que lhe foi confiado; 

- às Mães que souberam sacrificar uma talvez brilhante carreira 
profissional, para darem prioridade à maternidade e à educação 
dos seus filhos e às que, quantas vezes precisamente por amor 
aos filhos, souberam ser firmes e educadoras, dizendo um 
“não” oportuno e salvador a muitos dos caprichos dos seus 
filhos adolescentes; 

- às Mães precocemente envelhecidas, gastas e doen-
tes, tantas vezes esquecidas de si mesmas e que hoje se 
sentem mais tristes e magoadas, talvez por não terem um 
filho que se lembre delas, de as abraçar e beijar...; 

- às Mães solitárias, paradas no tempo, não visitadas, 
não desejadas, e hoje abandonadas num qualquer 
quarto, num qualquer lar, na cidade ou no campo, e 
que talvez não tenham hoje, nem uma pessoa amiga 
que lhes leia ao menos uma carta dum filho...; 

- também às Mães que não tendo dado à luz fisi-
camente, são Mães pelo coração e pelo espírito, pela 
generosidade e abnegação, para tantos que por mil 
razões não tiveram outra Mãe...e finalmente, também às 
Mães queridíssimas que já partiram deste mundo e que 
por certo repousam já num céu merecido e conquistado 
a pulso e sacrifício... 

A todas as Mães, a todas sem exceção, um Abraço 
e um Beijo cheios de simpatia e de ternura! E Parabéns, 
mesmo que ninguém mais vos felicite! E Obrigado, 
mesmo que ninguém mais vos agradeça! 

ÀS MãES 
(Fonte: APFN)

Matéria Extra

Curiosidades Franciscanas

Para Francisco, a busca da espiritualidade também 
era feita pelo corpo e a mente entrando em sintonia 
com a presença de Deus. E para isso, inúmeras vezes 
Francisco buscou seu “lugar de paz”. Na Toscana, existe 
um monte rochoso e coberto de bosques, inacessível e 
sublime, com fendas horríveis cobertas de musgo e de 
frescor.

Em agosto de 1224 subiu Francisco com alguns irmãos 
os mil e trezentos metros do Monte Alverne. É difícil ao 
turista que sobe hoje de automóvel esse monte, imagi-
nar o que significava para Francisco, já esgotado, viajar 
a lombo de burro pelos caminhos sinuosos até chegar 

ao topo da montanha, onde ela parece abrir-se subita-
mente, oferecendo, do alto duma rocha íngreme, vista 
para os vales lá embaixo. 

Privações e enfermidades tinham enfraquecido o 
corpo desse homem. Francisco sempre se sentiu à von-
tade nos cumes das montanhas. Pediu que o levassem 
a uma abertura na rocha, onde ainda se vê uma grade 
no lugar em que ele dormia; pode-se supor que não foi 
mudada muita coisa naqueles blocos de pedra úmidos 
e mofados. Era lá que Francisco passava boa parte de 
seus dias, sozinho, a pão e água. Era sua forma de bus-
car a Deus e cultivar sua Espiritualidade...

O MONTE ALVERNE
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Referente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 54.

 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB lamenta profundamente a decisão do Supremo Tribunal 
Federal que descriminalizou o aborto de feto com anencefalia ao julgar favorável a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental n. 54. Com esta decisão, a Suprema Corte parece não ter levado em conta a prerrogativa 
do Congresso Nacional cuja responsabilidade última é legislar.

 Os princípios da “inviolabilidade do direito à vida”, da “dignidade da pessoa humana” e da promoção do 
bem de todos, sem qualquer forma de discriminação (cf. art. 5°, caput; 1°, III e 3°, IV, Constituição Federal), referem-
se tanto à mulher quanto aos fetos anencefálicos. Quando a vida não é respeitada, todos os outros direitos são 
menosprezados, e rompem-se as relações mais profundas.

 Legalizar o aborto de fetos com anencefalia, erroneamente diagnosticados como mortos cerebrais, é 
descartar um ser humano frágil e indefeso. A ética que proíbe a eliminação de um ser humano inocente, não aceita 
exceções. Os fetos anencefálicos, como todos os seres inocentes e frágeis, não podem ser descartados e nem ter 
seus direitos fundamentais vilipendiados!

 A gestação de uma criança com anencefalia é um drama para a família, especialmente para a mãe. 
Considerar que o aborto é a melhor opção para a mulher, além de negar o direito inviolável do nascituro, ignora 
as consequências psicológicas negativas para a mãe.   Estado e a sociedade devem oferecer à gestante amparo 
e proteção

 Ao defender o direito à vida dos anencefálicos, a Igreja se fundamenta numa visão antropológica do 
ser humano, baseando-se em argumentos teológicos éticos, científicos e jurídicos. Exclui-se, portanto, qualquer 
argumentação que afirme tratar-se de ingerência da religião no Estado laico. A participação efetiva na defesa e 
na promoção da dignidade e liberdade humanas deve ser legitimamente assegurada também à Igreja.

 A Páscoa de Jesus que comemora a vitória da vida sobre a morte, nos inspira a reafirmar com convicção 
que a vida humana é sagrada e sua dignidade inviolável.

 Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nos ajude em nossa missão de fazer ecoar a Palavra de Deus: 
“Escolhe, pois, a vida” (Dt 30,19).

 

NOTA DA CNBB SOBRE O ABORTO DE FETO “ANENCEFÁLICO”

Mundo Católico

Cardeal Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida - Presidente da CNBB

Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília - Secretário Geral da CNBB

No dia 31 de maio celebramos a festa litúrgica 
de Nossa Senhora em visita a sua prima Isabel. 
¨Naqueles dias Maria se pôs a caminho para uma 
região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a 
uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e 
saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança lhe estremeceu  no ventre. Isabel 
ficou repleta do Espírito Santo e exclamou: ¨Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 
De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite?  
Pois quando a tua saudação chegou a meus ouvidos, 
a criança estremeceu de alegria em meu ventre. 
Feliz és tu que creste, pois o que foi dito da parte do 
Senhor será cumprido .̈ Maria então disse: A minha alma 
engrandece o Senhor  e o meu espírito exulta em Deus, 
meu Salvador,  porque olhou para a humildade de sua 
serva. Sim. Doravante todas as gerações me chamarão 
bem aventurada, pois o Todo Poderoso fez grandes coisas 
por mim. O seu nome é santo e sua misericórdia perdura 
de geração em geração, para aqueles que o temem. 

Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de 
corações orgulhosos. Depôs poderosos de seus tronos 
e exaltou os humildes. Cumulou de bens os famintos e 
despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu  servo, 
lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a 
nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência 
para sempre .̈ Até o momento da anunciação, Maria 
vivia voltada para Deus, no seu silêncio e na sua vida de 
oração. Mas, logo em seguida, ela descobre que não é 
apenas destinatária de tão grande graça de Deus, mas 
é agora, portadora dessa graça. Ela vai ao encontro de 
Isabel, com a alma em festa, levando o Menino Jesus em 
seu seio. Ela é a nova Arca da Aliança, que semeia um 
rastro de bênçãos por onde passa. Isabel representa o 
povo de Israel  que espera a intervenção salvadora de 
Deus. Maria é o seio que gera o Salvador. Ali acontece a 
grande manifestação da glória de Deus, pois, o tempo  
de espera termina e começa com Jesus, o tempo do 
cumprimento de tudo o que foi prometido por Deus e 
esperado pela humanidade.

VISITAÇãO DE NOSSA SENHORA

Momento de Maria
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- Olhem! Ele está chegando!
- Irmão! Irmão! Conte-nos uma história! Nós adoramos 

suas histórias!
- Ah! Meu jovem! É preciso ter calma com essas pernas 

fracas. Elas já me carregam há quase oitenta anos. Seja 
paciente, eu estou chegando.

Juntos aguardavam todos os dias ansiosos aquele 
momento ao fim da tarde, pouco antes do pôr do sol para 
ouvi-lo. Sua voz era cansada, mas seus olhos tinham a 
mesma vivacidade de outrora de quando era apenas um 
menino. Eu me lembro muito bem, apesar de fazer muitos 
anos, daquele garoto, daquele jovem filho de pescador 
que vivia sonhando com coisas grandes. Grandes feitos, 
grandes acontecimentos, queria mais do que tudo 
conhecer o Messias prometido e ver a libertação do povo 
refém do grande Império de morte que assolava toda a 
Palestina.

O chamavam de Discípulo e aguardavam que 
uma nova história saísse de sua boca e aquecesse seus 
corações, mas ele sempre preferiu que o chamassem 
somente de irmão.

- Irmão! Irmão! Conte-nos a história de quando Jesus 
andou sobre as águas!

- Não Irmão! Conte-nos de quando Jesus transformou 
a água em vinho ou de quando curou o cego de 
nascença!

- Esperem! Deixe-o falar! 
Olhando para a fogueira recém-acesa parecia que 

ele se transportava para outro lugar, muito distante no 
tempo, mas presente demais em sua vida para não sentir 
de novo tudo aquilo que vivera no passado. O silêncio da 
noite que caía, o céu vermelho-alaranjado e aquele olhar 
profundo sob o fogo que crepitava, fizeram com que um 
calafrio subisse pela minha espinha, e pelo convívio de 
tantos anos, eu já sabia que história ele iria contar.

- De todas as histórias que tenho contado a vocês, 
meus irmãos, que ainda tem paciência com esse pobre 
velho, nenhuma outra me faz sentir tanto temor, quanto 
à história da condenação e da morte de nosso Senhor. 
Sinto-me profundamente obrigado a lhes contar essa 
história mais uma vez, pois sei que minha hora de se juntar 

a Ele é iminente e é preciso que vocês se preparem.  
A perseguição que os irmãos do Caminho sofrem 

cresce a cada dia. Temo pela segurança de vocês e de 
seus filhos. Mas, temo mais ainda que por causa da dor 
que nos assola nesse fim dos tempos, possa tirar de vocês 
a fé no amor que Cristo deixou-nos como herança.  

Lembro-me do pedido do Mestre para que nunca 
deixássemos de amar uns aos outros. Por causa desse 
amor ele foi preso e lembro-me de como meus esforços 
junto aos membros do Sinédrio não foram suficientes para 
a sua soltura. Lembro-me de ouvir as chicotadas que 
rasgavam a sua carne e apesar de seus gritos de dor, 
sua perseverança era intacta, pois em nenhum momento 
negou seu amor por nós. 

Lembro-me de chorar amargamente quando depois 
de injurias ele foi erguido no madeiro, e estando lá vi sua 
profunda fé de homem num Deus que é Pai e como confiou 
até o fim nos desígnios que Deus havia lhe reservado. 
Durante muito tempo me culpei por não ter tido a mesma 
coragem que Ele para tentar resgatá-lo daquela cruz, 
mas o pedido que me fez, para cuidar de sua mãe, que 
Deus a tenha e a preserve na sua glória, me tornou um 
filho deveras precavido e que também temia por ela. 
Hoje acredito que Deus quisesse que eu vivesse um pouco 
mais para contar-lhes essa história e dizer que no final a 
vida plena dada a nós pelo sacrifício dele vale a pena. E 
que nós nunca percamos a esperança na vida, pois eu vi 
o sepulcro vazio, dou testemunho desse acontecimento, 
mas confesso que não podia tê-lo visto se não fosse pela 
descoberta de nossa irmã Maria que vive conosco. 

Obrigado Maria por nunca ter deixado de acreditar 
e nos levado até o caminho da ressurreição. Você é o 
verdadeiro discípulo amado. Porque muito amou e jamais 
desistiu, nem perdeu a esperança. Deus te abençoe.

Alguns dias depois João foi chamado para se juntar ao 
Mestre, a sua doce mãe e a todos os outros discípulos que 
já estavam com Ele há alguns anos. Lembro-me de suas 
palavras e uma lágrima corre pelo meu rosto. Olhando o 
pôr do sol, anseio que minha hora também chegue logo, 
pois morro de saudade do meu amado e de meus irmãos 
que foram testemunhas destas coisas.  

Mundo da Bíblia

O DISCíPULO AMADO
Por Michele Evangelista

Vamos ver se você prestou mesmo atenção! Responda as perguntas de acordo com o texto Franciscano que 

você leu nas páginas 4 e 5. As respostas estão na página 11. Não vale olhar hein!  

1) O que é a vida de Perfeição?
2) Quem dizia que “a Espiritualidade é a arte das artes”?
3) Qual o esforço que a Espiritualidade quer traduzir?

1)________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________

QUIZ FRANCISCANO



O que é apneia do sono? 
Apneia significa “parada da respiração”. Apneia 

do sono é o distúrbio no qual o indivíduo sofre breves e 
repetidas interrupções da respiração (apneias) enquanto 
dorme. As apneias são causadas por obstruções 
transitórias da passagem do ar pela garganta de pelo 
menos 10 segundos de duração. Quando ocorrem 
apneias com frequência maior que 5x/hora no sono 
dizemos que o indivíduo é portador de apneia do sono.

Quais as consequências da apneia do sono?
Cada vez que ocorre uma apneia ocorre uma 

diminuição rápida da oxigenação sanguínea. A fim de 
evitar a morte por asfixia, o organismo envia um “sinal” 
ao cérebro despertando-o por tempo suficiente para 
conseguir desobstruir a garganta. Ou seja, ocorre um 
microdespertar que o indivíduo não percebe e nem 
lembra no dia seguinte. Esse fenômeno 
pode repetir-se até 1000 vezes em 
cada noite de sono nos casos mais 
graves. Após cada microdespertar 
ocorre também uma descarga aguda 
de hormônios do estresse como 
adrenalina e outros que, aliada a 
queda da oxigenação sanguínea, 
pode desencadear arritmias 
cardíacas, infarto do miocárdio e 
acidentes vasculares cerebrais (AVC) 
durante o sono. Além disso, a apneia 
do sono não tratada, em longo prazo, ocasiona ou agrava 
várias doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, 
insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, arritmias 
cardíacas, AVCs, entre outras.

Devido ao grande número de microdespertares 
pelas apneias repetidas, o sono torna-se fragmentado 
ocorrendo diminuição do sono profundo. O sono 
profundo é fundamental para a recuperação do corpo,  
é importante para a consolidação do aprendizado e da 
memória. Assim, a apneia do sono é uma das causas 
mais comuns de fadiga, sonolência e dificuldades de 
aprendizado e memória, entre outros sintomas.

Quais os sintomas da Apneia do Sono? Quando 
suspeitar desse distúrbio?

O indivíduo com apneia do sono raramente percebe 
que tem dificuldade para respirar durante o sono e 

a suspeita da doença ocorre por outras pessoas que 
observam os episódios de apneia ou devido aos seguintes 
sintomas: Ronco alto e interrompido, Sono agitado, 
Engasgos noturnos, Sonolência excessiva durante o dia, 
Despertares frequentes, Levantar-se para urinar à noite, 
Pesadelos, Sono não reparador, Fadiga crônica, Dor de 
cabeça pela manhã, Irritabilidade, Apatia, Depressão, 
Dificuldade de concentração, Perda de memória e 
Impotência sexual.

Como diagnosticar?
O diagnóstico da apneia do sono é feito através de 

um exame chamado polissonografia que é realizada à 
noite em um laboratório de sono sob a supervisão de 
técnico ou enfermeiro capacitado. O paciente deve 
dormir com sensores fixados no corpo que permitem o 
registro da passagem do ar pelo nariz/boca, oxigenação 

sanguínea, frequência cardíaca, 
movimentos do tórax, posição do 
corpo na cama, além de outros 
dados. 

Qual o tratamento da apneia 
do sono?

O tratamento mais eficaz e mais 
utilizado para os casos moderados 
ou graves consiste no uso do 
aparelho chamado CPAP (do 
inglês, Continuous Positive Airway 
Pressure). O CPAP consiste em 

um pequeno compressor de ar muito silencioso de alta 
tecnologia que se conecta a uma máscara ajustada ao 
nariz do paciente. Esse aparelho previne a obstrução da 
garganta durante o sono e reestabelece o sono normal ao 
indivíduo. Apesar de parecer algo muito desconfortável à 
primeira vista, o aparelho costuma ser bem tolerado pelos 
pacientes após a primeira semana de uso. Alguns casos 
podem se beneficiar de algum tipo de cirurgia aplicada 
ao nariz e/ou à garganta. Nestes casos, o paciente deve 
ser cuidadosamente avaliado por médico especialista 
em distúrbios do sono para indicar o tipo de cirurgia mais 
apropriada ou evitar uma cirurgia desnecessária.

Uma boa dica para uma noite de sono: - Se não dormir 
em 30 minutos, levante-se e procure uma atividade 
relaxante como ouvir música suave ou ler.

Cuide Bem de Você - Apneia
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Continuando nossa matéria sobre o sono iremos conhecer neste mês mais detalhes sobre o Apneia do Sono e na 
VOZ DO BONFIM de Junho falaremos sobre a Insônia.
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Neste mês continuaremos com mais algumas soluções 
do tempo da vovó, que funcionam.

Para quem sofre de insônia e ansiedade o conselho 
é incluir arroz, pão integral, leite, nozes e lentilha na 
alimentação. Contra a ansiedade a dica é comer 
banana nanica com iogurte, ambos possuem triptofano 
que age como calmante natural. Esse aminoácido, 
presente nas proteínas, quando associado ao carboidrato 
(pão, massas, biscoitos, etc.), favorece a produção de 
serotonina que é o neurotransmissor que participa da 
produção de melatonina, hormônio indutor do sono. Vale 
lembrar que os alimentos não curam, mas aliviam estes 
problemas. 

Um problema comum é o intestino preso, o que muitas 
pessoas não sabem é que uma boa alimentação resolve o 
caso. A ingestão de fibras presentes nos brócolis, abóbora 
cozida e sementes de linhaça, por exemplo, outra fonte 
rica de fibras são as folhas verde-escuras. O mingau feito 

de farelo de aveia também é uma boa opção.
A rinite alérgica pode ser amenizada pela ingestão 

de abacaxi e agrião. As substâncias presentes nesses 
alimentos quebram o muco e facilitam a respiração, são 
os chamados alimentos mucolíticos.

Dica de como amenizar os sintomas da TPM. Adicionar 
frutas vermelhas ao lanche é uma boa pedida. Estudos 
comprovam os efeitos benéficos dos derivados da soja, 
como tofu, leite de soja ou missô, ingrediente da culinária 
japonesa, para suavizar as mudanças hormonais. Os dois 
grupos de alimentos auxiliam no equilíbrio do estrógeno 
e amenizam os sintomas da tensão pré-menstrual. Deve-
se complementar a dieta com fontes de vitamina B6, 
presente nas batatas, bananas e cereais integrais, além 
de cálcio, encontrado no leite e derivados, e magnésio, 
presente nas castanhas. 

 “Se os sintomas persistem, o acompanhamento 
médico é indicado para individualizar o tratamento”.

Ingredientes
1 pote de iogurte natural 160 g
1 lata de pêssego picado (separar 3 metades para 

decorar)
1 lata de leite condensado
1 envelope de gelatina em pó sem sabor
1 xícara de chá da calda do pêssego
1 colher de sopa de suco de limão
3 claras

Modo de Preparo
Hidratar na calda do pêssego  
a gelatina.
Levar ao micro-ondas por 25 segundos.
Bater as claras em neve. Juntar o leite condensado, o 
iogurte, a gelatina levada ao micro-ondas, o suco de 
limão e o pêssego picado. Colocar em um recipiente de 
sua preferência. Decorar com pêssego picadinho.Levar à 
geladeira até o momento de servir.

Alimentação adequada pode funcionar como tratamento natural contra doenças
Fonte: http://www.ciclovivo.com.br

Nosso Planeta

Receita - Espuma de Pêssego

Na Receita deste mês segue a nossa sugestão para o almoço do dia das mães
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Nesta edição do Jornal apresentaremos algumas 
obras que estão acontecendo em nossa paróquia.

Para uma melhor iluminação foram trocadas todas 
as lâmpadas da área interna de nossa igreja, tornando 
o ambiente mais agradável e mais claro. Foi instalado 
também um Data Show para melhora a qualidade de 
nossas projeções em nossas missas (cantos, vídeos...).

Foram terminadas também as seguintes obras:
Salão de Cima (grafiato e pintura, troca das 

lâmpadas, rampa de acesso e toldo).
Salão de Baixo (nova entrada com acesso 

para cadeirantes, pintura, instalação de porta de 
emergência e toldo).

Poda dos coqueiros e limpeza das calhas.
Obras que estão acontecendo: 
Estacionamento: Ampliação da entrada e saída 

de carros, pintura das grades de segurança e nova 
guarita.

Os recursos para as obras provêm exclusivamente 
das contribuições de paroquianos, através de 
doações voluntárias e da participação em eventos 
promovidos pela Igreja como bingos, almoço beneficente, quermesse...

Todos que se sentirem tocados pelo Senhor Jesus, poderão procurar a Secretaria Paroquial e livremente fazer sua 
doação. 

A Paróquia Senhor do Bonfim tem crescido cada vez mais com a generosidade de pessoas como você!
Sua doação permite que a nossa igreja leve adiante o ideal de conquistar e levar todos os corações a Cristo!
Por isso pedimos a você estimado paroquiano, que nos ajude a cada vez mais melhorar a casa de Deus.
Certos de podermos contar com a sua generosa doação, agradecemos antecipadamente.

Reformas na Igreja

Confira as fotos de tudo que aconteceu em nossa Comunicadade na Semana Santa

Procissão e Missa de Ramos
01/04/2012
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Aniversario do Frei

Lava Pés

Paixão de Cristo 2012
06/04/2012

Sábado de Aleluia
07/04/2012

No último dia 15 de abril a Comunidade Senhor do Bonfim comemo-
rou o aniversário do nosso pároco Frei Raphael.
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Lavagem da Igreja 
07/04/2012




