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Ordem dos Frades Menores Conventuais
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Distribuição Gratuita - Venda Proibida
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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:

pacombonfim2@yahoo.com.br

Editorial Carta do Leitor

Excelente a colocação da professora Rose sobre os cuida-
dos básicos necessários para uma vida “adulta” mais saudável.

As pessoas deveriam administrar as diversas dimensões que
compõem suas vidas de forma mais coesa. Ou seja, dedicarem-
se a ela a cada momento de forma intensa, respeitando os seus
limites, pois muitas vezes perde-se a noção de que ultrapassan-
do esses limites automaticamente estarão prejudicando-a no
futuro.

Se os pais têm o hábito de administrar suas vidas de forma
harmoniosa, respeitando os limites do seu organismo, certamen-
te irão passar isso para seus filhos. Todos deveriam ter consci-
ência de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que o
Espírito Santo de Deus quer habitar em cada um de nós.

Ana Galvão Marques Feltrin

JUNTOS SOMOS
MAIS COMUNIDADE

Como é bom sabermos que
não estamos sozinhos neste
mundo. Os fardos se tornam
mais leves quando sabemos que
podemos contar com as pesso-
as, sobretudo com os irmãos da
comunidade de fé.

Às vezes, nos pegamos pen-
sando que o melhor, muitas vezes, é estarmos sozinhos,
tentação essa que vem ao encontro de nosso eu pessoal
e que deseja não comprometer-se com os outros. Tudo
na vida se paga um preço, mas nem sempre estamos
preparados para pagarmos por ele. Não adianta ficar
fugindo por toda a vida.

Ser comunidade é estar junto na caminhada de fé.
Muitos obstáculos serão encontrados ao longo do cami-
nho, porém ficará sempre mais fácil quando estivermos
juntos desses nossos irmãos. Basta ver quem está en-
gajado nas pastorais e movimentos na igreja, percebe-
se logo que sozinho é impossível evangelizar: quanto
mais união, mais evangelização e, com isso, as pessoas
que participam ativamente de alguma atividade evange-
lizadora se sentem atraídas a participar cada vez mais
engajadas em alguma pastoral ou movimento.

Tempo de férias, mas não de Deus. É preciso
saber descansar com o pensamento voltado em Deus.
Que cada um possa ter o devido descanso da correria
do dia-a-dia e, juntos, começarmos o segundo semestre
revigorados.

A todos o meu abraço fraterno!
Juntos com São Bento, saber orar e trabalhar

incansavelmente pelo Reino de Deus.

Frei Raphael

NOTA DE FALECIMENTO

Jandira Topam
(patrocinadora do Jornal da Comunidade)

Ó Jesus que disseste: “Na casa de meu Pai
há muitas moradas...”, reservai-lhe o mereci-

do lugar que a sua bondade e o seu amor soube con-
quistar: “É perdoando que se é perdoado e é morrendo
que se vive para a VIDA ETERNA”. (São Francisco)

AGRADECIMENTO
A Pacom agradece a colaboração do Condicionamento Físico

no patrocínio do Jornal da Comunidade e,
aproveita para informar os dias do condicionamento:

Segundas, quartas e sextas-feiras: das 7h às 8h30.
(dias reservados especialmente para a 3ª idade)

 Terças e quintas-feiras: das 19h às 20h
(aberto para todas as idades)

Mais informações com a profª ROSE.

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: Quintas-feiras: das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h

BATIZADOS: 2º e 4º domingo do mês, às 8h.
Preparação: 2º e 4º sábado de cada mês, às 19h

* Inscrição na secretaria com  uma semana de antecedência
SECRETARIA PAROQUIAL:

De 2ª a 6ª das  8h às 12h e das 13h30 às 17h Sábados: das 8h às 12h
Tel: 4472-8444

AGENDA PAROQUIAL
JULHO

Dia 3  - 7h - Missa do Sagrado Coração de Jesus

Dia 18 - 20h - Noite Acústica organizado pela CJFC

Dia 26 - 14h - 17h - Formação para as pastorais

Dia 28 - 20h - Terço Masculino em devoção a S. José
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Momento de Maria

CONHECENDO MELHOR OS MISTÉRIOS DO ROSÁRIO

Mistérios da Glória
(Gloriosos):

Rezado de 4ª feira e Domingos

QUANDO REZAMOS O ROSÁRIO OU APENAS UM TERÇO DELE, FAZEMOS UM “PASSEIO”
PELOS ACONTECIMENTOS MAIS IMPORTANTES DA VIDA DE JESUS,

QUE NOS TROUXERAM A SALVAÇÃO. VEJAMOS COMO CONTEMPLÁ-LOS:

Mistérios da Alegria
(Gozosos):

Rezado de 2ª feira e 4ª feira

Mistérios da Dor
(Dolorosos):

Rezado de 3ª feira e 6ª feira

Mistérios da Luz
(Luminosos):

Rezado de 5ª feira e Sábados

ERRAMOS - Pedimos desculpas aos leitores que no jornal de junho, houve um erro na digitação de nossa
matéria. O Rosário completo consiste em recitar vinte dezenas e não quinze como foi mencionado.

Agradecemos a compreensão

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
 
Caros irmãos, a Campanha da Fraternidade continua

com o intuito de nos desafiar. Tivemos o período da qua-
resma, onde pudemos refletir sobre o que poderíamos fa-
zer para melhorar nossa sociedade como um todo, e com
a Páscoa chegou à hora de arregaçarmos as mangas, e
sairmos como cristãos fazendo a seguinte pergunta:

 - O que posso fazer para dar início a tudo o que a
Campanha nos propôs?

Primeiro, temos que trazer o sentido da Campanha para
nossa vida, acabando com os nossos próprios preconcei-
tos; com a violência que começa, às vezes, em nossa casa,
em nossa família; devemos olhar o “outro” como criatura
de Deus, tão amada por Ele quanto nós; devemos apren-
der a nos respeitar mutuamente, sem respeito não se pode
começar nada, e a partir daí, com certeza, estaremos pron-
tos a vivenciar todo o amor que Deus espera de nós.

Sejamos fortes o bastante, para olhar a cruz e dizer:
- Sim, senhor, eis-me aqui, o que posso fazer?
E sensíveis o suficiente, para saber fazer o que preci-

sa ser feito.
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Santo do Mês

São Bento nasceu na
Núrsia, na Úmbria, por vol-
ta do ano de 480. Após
concluir seus estudos em
Roma, retirou-se para o
monte Subíaco e se entre-
gou à oração e penitência.
É o fundador do célebre
mosteiro do Monte Cassi-
no. Escreveu ali a sua fa-
mosa Regra.

Retirou-se às monta-
nhas da Úmbria e, imitan-
do o exemplo de outros
eremitas, escolheu uma
gruta quase inacessível num penhasco
chamado Subíaco, afim de entregar-se
à oração, à meditação e à ascese cris-
tã. Outro eremita, de vez em quando lhe
fazia descer num cesto um pouco de pão
para completar a pouca alimentação.

Não existiam ainda, na Itália, insti-
tuições monásticas, ao contrário do Ori-
ente, onde já havia uma tradição a res-
peito. Os mosteiros fundados por Santo
Honorato e Santo Cassiano um século
antes na França eram pouco conheci-
dos na Itália.

Bento sentiu-se inspirado em fazer
a sua experiência eremítica e monásti-
ca. Ficou três anos na solidão daquela
gruta; sua experiência aos poucos, con-
tagiou outros jovens desejosos de culti-
var os valores espirituais. Entre os pri-
meiros discípulos, contam-se São Mauro
e São Plácido.

A experiência  de São Bento foi
amadurecendo com o estudo das Regras
monásticas de São Pacômio e de São
Basílio, procurando assimilar o que ha-
via de melhor e adaptando-o ao espírito
romano. Aos 40 anos de idade, não en-
contrando mais condições de sossego, por
interferências estranhas, Bento deixa
Subíaco rumo para o sul de Roma. Cons-
trói o famoso mosteiro de Monte Cassi-
no, considerado o centro propulsor da vida
beneditina em todos os tempos.

No cume de um monte, este mostei-
ro devia realizar o ideal de vida consa-
grada: não em cenóbios em que o mon-

SÃO BENTO – 11 de JULHO
ge vive sozinho, exposto a
perigos e ilusões de fixismo
religioso, mas em vida co-
munitária sob a direção de
um mestre espiritual, o aba-
de (abbas=pai) num mostei-
ro autossuficiente.

A expansão que alcan-
çou esta iniciativa monásti-
ca foi impressionante.

Duzentos anos mais tar-
de, a Regra Beneditina vi-
gorava em toda a Europa
eliminando praticamente
todas as demais formas de

vida consagrada.
São Bento faleceu em Monte Cassi-

no em 547 no dia 21 de março, com 67
anos de idade. Sua figura histórica
agigantou-se cada vez mais, encontran-
do rápida ressonância na literatura, na
arte e sobretudo na vida religiosa con-
sagrada. A Igreja o reconhece como o
padroeiro da Europa. A antiga tradição
beneditina colocou sua festa no dia 11
de julho com o nome “Patrocínio”.

A MEDALHA DE SÃO BENTO

São Bento servia-se do Sinal da Cruz
para fazer milagres e vencer as tenta-
ções. Daí, veio o costume, muito antigo,
de representá-lo com a cruz na mão.
Através dos séculos, foram cunhadas
medalhas de São Bento de várias for-
mas. Desde o século XVII, começou-
se a cunhar medalhas, tendo de um lado
a imagem do Santo com um cálice do
qual sai uma serpente e um corvo com
um pedaço de pão no bico, lembrando
as duas tentativas de envenenamento,
das quais São Bento saiu, milagrosamen-
te ileso.

O outro lado da medalha apresenta
uma cruz e entre os seus braços estão
gravadas as iniciais:

CSPB: Crux Sancti Patris Benedicti,
que em português significa: Cruz do San-
to Pai Bento.

Na  haste vertical da cruz leem-se
as iniciais:

CSSML: Crux Sacra
Sit Mihi Lux, que em
português significa: A
Cruz Seja Minha Luz.

E na Haste hori-
zontal:

NDSMD: Non
Draco Sit Mihi Dux, que em
portugês significa: Não seja
o dragão o meu guia.

No alto da cruz
está gravada a pala-
vra PAX: paz que é
lema da Ordem de
São Bento. Ás vezes
Pax é substituído pelo monograma de
Cristo: I H S (Jesus Homem Salvador).

A partir da direita de Paz, estão as
iniciais:

VRSNSMV: Vade Retro Satana.
Nanquam suade mihi Vana, que em por-
tuguês  quer dizer: Retira-te Satanás,
Nunca me aconselhes com suas vãs!

E a seguir:
SMQLIVB: ou seja: Sunt Mala

Quae Libas Ipse Venena Bibas, que em
português é: É mau o que ofereces; bebe
tu mesmo os teus Venenos!
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A partir da Festa de Corpus
Christi a Adoração Eucarística,
bem como a Procissão, passa-
ram a fazer parte da vida dos
féis. A Adoração Eucarística,
bem como a procissão do San-
tíssimo Sacramento nasceram
há oito séculos e são realizadas
somente na Igreja Católica de
Rito Latino.

Esta devoção só é plena
quando vivida sob a luz do mis-
tério Pascal e no verdadeiro sen-
tido de Ação de Graças, pois é justamente o que significa a
palavra Eucaristia. O termo grego Eucharistein refere-se às
bênçãos judaicas proclamadas durante as refeições que recor-
dam  as obras de Deus: a criação, a redenção e a santificação.

Na última ceia, antes de ser crucificado, Jesus instituiu o
sacrifício Eucarístico de seu Corpo e Sangue, no desejo de per-
petuar sua entrega na cruz até que ele volte. Através dos sécu-
los este sacrifício tem sido celebrado nos altares de todo o mun-
do, nas espécies do pão e do vinho. Mas por que Jesus escolheu
o pão e o vinho para seu Corpo e Sangue?

Parte da resposta está na tradição judaica, a qual Jesus deu
novo significado. Segundo o doutor em teologia sistemática, pa-
dre Marcial Maçaneiro, “o pão lembra a colheita, a oferta das
primeiras coisas, que eram colhidas nos ramos de trigo, para
Deus, e Jesus assume esse sentido bonito de pão, de colheita.
Jesus é a primícia da Nova Aliança, o primeiro fruto, Jesus é
também o pão da vida. Já o vinho remete a uma outra tradição,
das videiras, da fabricação dessa bebida que lembra também o
sangue dos cordeiros. Então há um simbolismo muito bonito”.

O teólogo e pregador do Papa, Frei Raniero Cantalamessa,
explica que o mistério Eucarístico pode reunir também outros
significados devido a profundidade do Sacramento.

“O pão é fruto do trabalho do homem, alimento que reúne as
pessoas ao redor da mesa, portanto é sinal de comunhão, não
serve somente para matar a fome, mas é um sinal evidente de
unidade. O vinho é símbolo de alegria, é usado para festejar. A
Bíblia mesmo diz: o pão sustenta o vigor do homem e o vinho dá
alegria ao seu coração. Jesus instituiu a Eucaristia em forma de
banquete, um banquete nupcial”, ressaltou.

Por que então ao invés do Pão, se usa a hóstia, nas celebra-
ções? O especialista em liturgia, padre Kleber Rodrigues da
Silva, explica que a utilização do pão ázimo pode ser feita nor-
malmente e que o uso da hóstia só é feito pela Igreja Católica de
Rito Latino. “É um sinal, justamente, pastoral, pela prática pas-
toral, que diante da dificuldade ou do tempo que se gasta para
partir o pão. Então hoje se utiliza a hóstia, a partícula”, disse.

A  Igreja chama a fé neste grande mistério, pois nele Cristo
cumpre a promessa “Eu estarei sempre convosco, até ao fim do
mundo” (Mt 28, 20).

FESTA DE CORPUS CHRIST

MINISTÉRIO DA ESPERANÇA

(EXÉQUIAS)

O ministério da espe-
rança não é um tapa bu-
raco. É um serviço na
Igreja. Por ser um minis-
tério temos que fazê-lo
muito bem feito, até mes-
mo porque vamos ao en-
contro de pessoas fragi-
lizadas, que choram seus
entes queridos. Nossa
atitude deve ser sempre
de acolhida, olhar de mi-
sericórdia, de compaixão,
fora o julgamento, pois as
exéquias têm que ser fei-
ta independente das pessoas, todos são filhos do mesmo Pai.

Em Lc 7,11 percebemos qual foi o olhar de Jesus para com
a viúva, foi de misericórdia, compaixão e acolhida. Jesus é nos-
so mestre e Senhor, é ele o nosso referencial.

Estamos no cemitério, porque:
1. Temos fé na Ressurreição.
2. Nossa certeza da promessa do Senhor.  “Todo aquele que

crê, vive em mim, mesmo que estiver morto irá viver”. É vida,
vivida.

3. Nossa esperança de um dia estarmos todos na morada do
céu. O Senhor prepara um lugar para nós. “Não perturbe o co-
ração de vocês” Lc 14,1-6

4. Louvar a Deus pela vida dos nossos entes queridos, quan-
tas palavras, quantos exemplos que eles nos deixam. (Isto tudo
é paz e alegria da Ressurreição).

E podemos dizer como nosso seráfico pai São Francisco:
Louvado seja meu Senhor,
Por nossa irmã, a morte corporal,
Da qual homem algum, pode escapar
Ai dos que morrerem em pecado mortal:
Felizes os que ela achar
Conforme a tua santíssima vontade,
Porque a morte segunda não lhe fará mal!
Louvai e bendizei a meu Senhor,
E dai-lhe graças,
E servi-o com grande humildade
CONVITE: Aproveitamos para convidar aqueles(as) que

desejarem nos acompanhar neste ministério todas as sextas-
feiras é o nosso plantão no cemitério do Curuçá das 8h às 11h e
das 14h às 16h. “A colheita é grande, mas são poucos os operá-
rios”, como vocês podem ver pela foto, nosso grupo é formado
de seis (06) pessoas e gostaríamos de aumentar este ministério
em nossa paróquia.

Nossa Gente
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Aconteceu

MAIO - MÊS DE MARIA
Terço nas casas de

paroquianos de nossa
Comunidade.

Agradecemos a
participação e
colaboração

Maria interceda por nós!

No dia 24 de maio, um grupo de pessoas de nossa comuni-
dade fez uma peregrinação à Canção Nova . Nessa peregri-
nação, que foi organizada pelo grupo Huva, nós participamos
do Kairós com Pe. Fábio de Melo.

Kairós é uma antiga palavra grega que significa “o mo-
mento certo” e na teologia podemos descrever como o “tem-
po de Deus”. É um dia de encontro pessoal com Deus, onde
paramos nossa rotina e participamos de palestras, missas en-
tre outros momentos.

Neste Kairós, que teve a presença de mais de 50 mil pes-
soas, o padre Fábio de Melo fez sua pregação com o tema:
“Vencendo os Medos, conquistando Vitórias”.

Através de vários exemplos ele nos mostrou maneiras de
como enfrentarmos nossos medos. “A presença de Deus na
história ofereceu à humanidade um braço que pudesse nos
sustentar no momento do medo e nos dar um alento”, disse o
Pe. Fábio de Melo.

Além do padre, neste dia tivemos também a palestra com
Gabriel Chalita com o tema: “O amor vencendo os medos”.
Segundo ele, nossos medos nos fortalece. Diante da doença
refletimos sobre a vida. Se tenho medo da morte, tenho que
viver melhor a vida. Se tenho medo de solidão, preciso valori-
zar mais as pessoas. Se tenho medo de envelhecer, preciso
ficar mais ‘leve’ e ser jovem em meu interior.

29 de maio
Coroação de Nossa Senhora
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FORMAÇÃO PAROQUIAL

No dia 31 de maio a nossa comunidade participou de mais um
dia de formação. Neste dia o tema foi os Discípulos de
Emaús.
Para vivermos a mesma experiência que os discípulos de
Emaús, nós precisamos passar por quatro etapas:

- O encontro: enxergar que Cristo está ao nosso lado e
realizar o verdadeiro encontro com Ele;

- O diálogo: conversar com Cristo, compartilhando com Ele
a nossa vida;

- A experiência: vivenciar o verdadeiro encontro e comu-
nhão com Cristo através da Eucaristia;

- A Missão: levar Cristo a todos através da evangelização,
 exemplificando através do nosso comportamento o verdadeiro
cristão.

Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos para as
próximas formações:

Dia 26 de julho - Emaús - Perfil dos Discípulos
Dia 30 de agosto - Emaús - Perfil de Jesus Ressuscitado
Dia 8 de novembro - Emaús - Anúncio e Envio

11 de junho
Corpus Christi

No dia sete de Junho, domingo da S.S. Trindade, a Diocese
de Santo André realizou sua Concentração com o tema: “NO
CORAÇÃO DA TRINDADE A CATEQUESE COMO CA-
MINHO PARA O DISCIPULADO”. Com solene Celebração
Eucarística presidida por Dom Nelson Westrupp bispo diocesano,
contou também com as presenças dos Párocos, Diáconos, Se-
minaristas, Religiosos e Religiosas, Ministros extraordinários da
Comunhão, da Benção, da Palavra, Coroinhas e o Povo de Deus
que lá compareceu e eram quase vinte mil pessoas. Também se
fez presente o Prefeito Dr. Aidan Ravin, família e demais auto-
ridades.

As oito regiões pastorais da diocese eram identificadas por
cores diferentes das bandeirinhas que foram distribuídas aos
participantes.

Durante a celebração um grupo de jovens encenou a Pai-

xão, Morte de Jesus Cristo, a vinda do Espírito Santo sobre os
apóstolos, o diálogo dos discípulos de Emaús com Jesus Res-
suscitado e culmina na Consagração, nosso encontro com Ele
na Eucaristia que fez nosso coração arder intensamente. O co-
lorido das bandeirinhas agitadas no decorrer da Celebração e a
alegria dos participantes por estarem reunidos celebrando a Eu-
caristia, aquecia o estádio, pois a temperatura caía no fim da
tarde.

Ao final da Celebração quando começava a escurecer, fo-
ram acesas as velas que cada um recebeu, lembrando o Pente-
costes, no estádio escuro, milhares de chamas crepitando, foi
lindo, emocionante, mais que isso, os corações irmanados na Fé
demonstravam o Amor a Jesus Cristo e nos fazia sentir no Co-
ração da Trindade como discípulos Dele. Encerrou-se a Cele-
bração com a benção de Dom Nelson Westrupp.

ENCONTRÃO DIOCESANO
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VISITA

Celebrando a Trindade Santa, nós da CJFC tivemos o pra-
zer de receber em nossa paróquia os jovens da Paróquia
Exaltação da Santa Cruz, de Ubatuba, que juntos com Frei
Avelar nos surpreenderam pela coragem ao chegar por aqui
às 4 da manhã. Foi uma manhã simples, porém proveitosa,
onde, através da amizade no Senhor, entendemos um pouco
melhor o que é o mistério da Trindade. Que através deste
encontro os jovens que participaram possam assumir aquilo
que o Senhor nos disse através do evangelho do dia e que
deixamos como mensagem a todos

“Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os po-
vos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espíri-
to Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos or-
denei!” Mt 28, 19-20

Um grande abraço a todos!  Paz e Bem!

SANTO ANTONIO

No dia 13 de Junho foi vendido o delicioso bolo de
Santo Antônio, agradecemos a todos que

colaboraram, contamos com todos no próximo ano. 

Dias 10, 11 e 12 de Junho foi celebrado o
Tríduo de Santo Antônio

Dia 13 de Junho missa solene do dia de
Santo Antônio, com benção dos pães e logo

após abertura das festividades juninas.
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Espaço Franciscano

PLANTÃO VOCACIONAL
 ORDEM FRANCISCANA SECULAR

Uma vocação Franciscana para
Clérigos, Leigos e Leigas Seculares

Clérigos:
Diáconos, padres, cônegos...

 Leigos e Leigas:
Jovens, homens e mulheres,
casados ou solteiros, ricos ou
pobres, doutos ou iletrados.

CONHEÇA A 3ª ORDEM DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS

3º domingo de cada mês - 16h30
Encontro dos irmãos da

Fraternidade Franciscana
Todos os domingos

às 18h30 - Santa Missa.
Paz e Bem!!

www.benepaulo.com.br/ofsbonfim
E-mail: ofsbonfim@gmail.com

Nas edições an-
teriores falamos de
um modo gera l  o
que é a Ordem Fran-
ciscana Secular. Te-
mos alguns símbo-
los, por exemplo, o

TAU, que independe da ordem ao qual
se pertence, geralmente quase todos
usam.

Há certos sinais que revelam uma
escolha de vida. O TAU, um dos mais
famosos símbolos franciscanos, hoje
está presente no peito das pessoas
num cordão, num broche, enfeitando
paredes numa escultura expressiva de
madeira, num pôster ou pintura.

Que escolha de vida revela o TAU?
Ele é um símbolo antigo, misterioso e
vital que recorda tempo e eternidade.
A grande busca do humano querendo
tocar sempre o divino e este vindo
expressar-se na condição humana.
Horizontalidade e verticalidade, as
duas linhas: Céu e Terra! Temos o sím-
bolo do TAU riscado nas cavernas do
humano primitivo, nos objetos do
Faraó Achenaton no antigo Egito e na
arte da civilização Maia. Francisco de
Assis o atualizou e imortalizou, não
criou o TAU, mas o herdou como um
símbolo seu de busca do Divino e Sal-
vação Universal.

TAU, SINAL BÍBLICO

Existe somente um texto bíblico
que menciona explicitamente o TAU,
última letra do alfabeto hebraico,
Ezequiel 9, 1-7: “Passa pela cida-
de, por Jerusalém, e marca com um
TAU a fronte dos homens que gemem
e choram por todas as práticas abo-
mináveis que se cometem”. O TAU
é a mais antiga grafia em forma de
cruz. Na Bíblia é usado como ato de

assinalar, marcar com um sinal é mui-
to familiar na Bíblia. Assinalar signi-
fica lacrar, fechar dentro de um se-
gredo, uma ação. É confirmar um tes-
temunho e comprometer aquele que
possui o segredo. O TAU é selo de
Deus; significa estar sob o domínio do
Senhor, é a garantia de ser reconhe-
cido por Ele e ter a sua proteção. É
segurança e redenção, voltar-se para
o Divino, sopro criador animando nos-
sa vida como aspiração e inspiração.

E falando neste símbolo tão impor-
tante para os francisca-
nos, é que falamos de
mais dois irmãos da nos-
sa Fraternidade que tem
este símbolo como par-
te de suas vidas, que é o
irmão João Capato  e
sua  esposa  a  i rmã
Ordalina, ele, durante
um tempo como membro
dos vicentinos, e na nos-
sa paróquia esteve pre-
sente em várias pasto-
rais, ela como catequista
e ministra da eucaristia
por muito tempo. Ambos
fizeram a Profissão na Ordem Fran-
ciscana Secular em 15/12/1996, atu-
ando como formador dentro da O.F.S.

A ordem franciscana secular tem
por objetivo estar presente onde se
precise dela, portanto, esses nossos
irmãos João e Ordalina mesmo per-
tencendo à fraternidade Senhor do
Bonfim, trabalham como formadores
em outra fraternidade, Maria Imacu-
lada. Se você tem a curiosidade de
saber o que fazem os Franciscanos
venha nos visitar, todo terceiro domin-
go do mês em uma das salas de nossa
Paróquia Senhor do Bonfim, a partir
das 15 horas. Estaremos de braços
abertos para recebê-los.
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Bonfim Ecológico
O BIODIESEL

Reduzir a poluição
ambiental é hoje um ob-
jetivo mundial. Todo dia
tomamos conhecimento

de estudos e notícias indicando os
males do efeito estufa. O uso de com-
bustíveis de origem fóssil tem sido
apontado como o principal responsá-
vel por isso. Diversos países, preocu-
pados com os impactos ambientais
causados por anos de uso de combus-
tíveis fósseis, vêm estimulando a subs-

tituição do petróleo por combustíveis de fontes renováveis,
incluindo principalmente o biodiesel, diante de sua capacidade
de redução da emissão de diversos gases causadores do efei-
to estufa. Melhorar as condições ambientais, sobretudo nos
grandes centros metropolitanos, também significa evitar gas-
tos dos governos e dos cidadãos no combate aos males da
poluição, estimados em cerca de R$ 900 milhões anuais.

Derivado de fontes renováveis, como gorduras animais ou
de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no
Brasil que podem ser utilizadas, tais como mamona, palma,
girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, a utilização
do biodiesel já diminui parte dos danos causados a natureza
pelo uso e exploração de combustíveis fosseis como a gasoli-
na e o diesel, por exemplo.

O biodiesel, combustível biodegradável, substitui total ou
parcialmente o óleo diesel em motores automotivos (de cami-
nhões, tratores, ônibus, automóveis, etc), mas ainda é precipi-
tado afirmar que o biodiesel é um combustível 100% mais
limpo que o petrodiesel (diesel combustível) já que, ainda sim,
se trata de um combustível que será queimado e lançará ga-
ses que contribuem, em menor quantidade, ao efeito estufa,
além de depender de áreas agrícolas, que poderiam ser utili-
zadas para fins alimentares para sua produção.  Cabe a nós
mais uma vez utilizar tais recursos com parcimônia, e consci-
entes de que somos responsáveis pelo mundo em que vive-
mos.

“Estavam como que cegos e não o reconheceram”  ( Lc 24, 13-35)

Calcei minhas sandálias e procu-
rava um alforje para colocar o ne-
cessário, um pedaço de pão e um
pouco de água. Os guardas do Tem-
plo poderiam chegar a qualquer mo-
mento. O medo não me permitia raci-
ocinar direito e era as pressas que
queria sair daquela cidade, se possí-
vel imediatamente. Até que bateram
na porta, meu coração disparou, eu
não estava pronto para enfrentar a
morte assim, até que a voz do outro
lado identificou-se: “Sou eu Cleó-
fas! Não me deixe aqui fora espe-
rando todo esse tempo, podem nos
encontrar!” Abri a porta, ele entrou
correndo e perguntou: “Está pronto?” Estava com um nó na garganta
só consegui acenar que sim com a cabeça e ele disse: “Vamos a Emaús
não é muito longe e se o perigo se aproximar teremos mais tempo
para despistar os soldados. Vamos! Não podemos perder tempo!”

Nos colocamos a caminho e as imagens daquela tarde não saiam
da minha cabeça. Olhava para Cleófas e seu semblante era um misto de
medo e tristeza, por ter perdido alguém que tanto amava. Com os pas-
sos apressados e o olhar desconfiado não conseguíamos nem conver-
sar direito, até que um forasteiro chegou, aproximou-se de nós e com
muita gentileza pediu nossa permissão para seguir conosco, pois tam-
bém deixava Jerusalém. Cleófas de princípio ficou meio desconfiado,
mas logo notou que aquele homem era mais um peregrino como tantos
que visitavam a cidade santa nessa época e a presença dele seria para
nós um ótimo disfarce, ninguém nos identificaria com o nazareno.

O homem puxava assunto com se estivesse totalmente alheio ao
que acontecera e Cleófas perguntou-lhe: “Você é o único peregrino
que não sabe o que aconteceu nesses dias em Jerusalém?” E o ho-
mem surpreso disse: “O que foi?” Começamos a contar o que havia
acontecido a Jesus. Cleófas falava com tanta empolgação que a cada
palavra fazia-me lembrar de tudo que havia vivido com Ele, seus ensi-
namentos, seus milagres, seus exemplos. Era como reviver todas aque-
las maravilhas, meu coração ardia, pois nunca havia sido tão feliz como
no tempo em que caminhávamos juntos. Mas tudo havia acabado. Ele
estava morto e era com essa dor que eu precisava aprender a viver e
fugir para bem longe, até esquecerem que tínhamos sido seus discípu-
los e o perigo de morte saísse do nosso encalço.

Mas o homem se admirava muito de cada palavra que Cleófas
proferia e as confirmava nas Escrituras. Diante dessa situação eu os
interrompi e falei: “Nada adianta vocês ficarem tentando justificar o
acontecido! Ele está Morto! E não vai voltar!” O peregrino olhou
para meus olhos por um instante e disse: “Amigo! Por que você custa
tanto em entender e acreditar no que os profetas disseram? São
palavras de esperança, você nunca deve perdê-la, pois é ela que
move nossas vidas e nos impulsiona para o futuro!”.

Aquelas palavras caíram sobre mim como um relâmpago e me cala-
ram durante todo o caminho. Não sabia o que pensar, não sabia mais
como viver depois de todos aqueles acontecimentos. Como ter espe-
rança se ao fechar os meus olhos só vinham a mente a imagem daquela
cruz? Chegamos a Emaús, já era tarde e o dia estava terminando. Con-
vidamos o forasteiro para comer conosco. Peguei o pão que havia em
meu alforje e pedimos como era de costume, que ele abençoasse nossa
comida. O homem pegou o pão, o abençoou, partiu e nos deu.

Ao presenciar aquela cena senti como se meu coração fosse parar
de bater, prendi a respiração. Cleófas olhou para mim como se compar-
tilhasse do meu espanto. Era isso! Era Ele! Agora tudo fazia sentido.
As palavras que dizia no caminho! Era verdade Ele estava vivo!

No mesmo instante, Cleófas e eu cheios de alegria nos colocamos
a caminho de volta a Jerusalém. Já não mais temíamos encontrar a
morte e depois daquele dia, buscávamos o ressuscitado em cada famí-
lia que visitávamos, a cada povo que proclamávamos o Evangelho e o
encontrávamos todas as vezes que com eles repartíamos o pão.

Michele Evangelista

Mundo da Bíblia

Espaço Criança
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ReceitaEspaço Saúde
ESFIHA SÍRIA
DE FRANGO

Ingredientes
Massa
1 tablete de fermento para pão
1 colher de sobremesa de sal
1 e ½ xícara chá de água
600g de farinha de trigo
1 colher de sopa de açúcar
½ xícara de chá de óleo
2 gemas para pincelar

Recheio
1 peito de frango
1 cebola picada
2 tomates picados
Temperos a gosto
3 colheres de sopa de azeite

Modo de Fazer
Massa: Num refratário, esfa-
rele uma parte do fermento
(separe um pouco) e coloque
o sal. Misture até ficar líquido.
Junte a água amornada. Re-
serve. Num outro refratário,
coloque a farinha de trigo
(mais ou menos 500 gramas,
separe o restante), o açúcar, o
óleo e o fermento separado.
Misture e sove a massa, utili-
zando a farinha separada. A
seguir, divida-a em partes e
comece a abri-la com o auxílio
de um rolo. Modele-as com um
cortador redondo. Coloque o
recheio. Una as pontas for-
mando um triângulo. Coloque
em uma assadeira untada e pol-
vilhada. Pincele com gema de
ovo. Leve ao forno pré-aque-
cido (150oC) a seguir, mude
para 300 oC (máximo) por 30
minutos.
Recheio: Cozinhe o peito de
frango e desfie. Misture em
uma panela o frango desfiado,
o azeite, a cebola, os tomates
e os temperos a gosto.
DICA: Para esta receita,
você pode fazer também o
recheio de sua preferência.
(carne, queijo e presunto,
calabresa, etc)

GRIPE X RESFRIADO

Enquanto a temperatura cai, as queixas sobre problemas res-
piratórios aumentam. Infecções agudas como tosse, febre, dor
de garganta, irritações nos olhos, coriza, congestão nasal, chiado
no peito, coceira no nariz, dores pelo corpo, etc. Em função de
sintomas como esses, a procura por atendimento médico ambu-
latorial chega a crescer 30% no período do inverno.

As doenças respiratórias, como gripe, resfriado, rinites alérgicas, pneumonias, entre outras,
se agravam nesta estação por uma série de fatores, mas o principal deles são as infecções
causadas por vírus. “No inverno há maior incidência de infecções virais, e o risco de contrair
alguma doença aumenta, porque as pessoas se aglomeram em ambientes com pouca ventila-
ção”. Ao ficar por mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, as pessoas
inalam mais gotículas dispersas no ar e, com isso, aumenta-se o risco de infecção.

Quando se fala em gripe ou resfriado, ainda há quem pense que são a mesma coisa, o que
está totalmente errado. Apesar de haver sintomas comuns, a gripe é uma forma mais grave de
infecção do sistema respiratório e, se não for tratada, pode evoluir para outras doenças, como
bronquites e pneumonias. Causada pelo vírus influenza, a gripe costuma durar cerca de sete dias
e apresenta sintomas como febre alta, mialgia, prostração, dores musculares e na garganta e
fraqueza muscular. “A gripe é uma doença que pode abrir portas para bactérias que são causas
de pneumonias bacterianas”.

Já o resfriado é uma forma mais leve de infecção das vias aéreas superiores e pode durar de
três a quatro dias. “As principais causas do resfriado são as infecções virais por rinovírus,
adenovírus e pelo vírus sincicial respiratório. O resfriado apresenta sintomas como tosse, coriza,
rouquidão e congestão nasal, acompanhados de febre baixa”.

Para ambos os casos, o tratamento é apenas sintomático, com indicação de analgésicos,
antitérmicos e descongestionantes nasais.

“Nos quadros de infecção, costuma ocorrer uma depleção de algumas proteínas, sendo uma
das principais a vitamina C. Portanto, a reposição desta irá acarretar melhora no sistema imuno-
lógico e uma melhor recuperação do paciente, porém não existem grandes estudos na literatura
sobre o assunto”, comenta o pneumologista Dr. Alex Macedo.

Beber muita água, apostar numa boa alimentação, manter o ambiente ventilado e evitar
aglomerações são outras dicas dos especialistas para manter-se longe da gripe e do resfriado.
“Outra forma de se proteger é tomar a vacina contra gripe e pneumonia pneumocócica”, indica
o pneumologista Dr. Roberto Stirbulov. Segundo dados do Ministério da Saúde, estudos nacio-
nais e internacionais mostram que a vacina contra o vírus influenza reduz mais de 50% das
doenças relacionadas à gripe nos idosos vacinados e, no mínimo, 32% das hospitalizações por
pneumonia.

Fonte:  http://www.guiadafarmacia.com.br

A Revolução Constitucio-
nalista de 1932, ou Guerra
Paulista foi o movimento arma-
do ocorrido no Brasil entre os
meses de julho e outubro de
1932, onde o estado de São
Paulo visava a derrubada do
Governo Provisório de Getúlio
Vargas e a promulgação de
uma nova Constituição para o
Brasil. Foi uma resposta
paulista à Revolução de 1930,
a qual acabou com a autono-
mia que os estados gozavam
durante a vigência da Consti-
tuição de 1891. A Revolução
de 1930 impediu a posse do
governador de São Paulo, Jú-
lio Prestes na presidência
da República e derrubou do
poder o presidente Washington

 9 DE JULHO - REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA
Luis, que fora governa-
dor de São Paulo de 1920
a 1924. Atualmente, o dia
9 de julho, que marca o
início da revolução de
1932, é a data cívica mais
importante do estado de
São Paulo e feriado es-
tadual. Foi a primeira
grande revolta contra o
governo de Getúlio Vargas e o
último grande conflito armado
ocorrido no Brasil. No total
foram 87 dias de combate (de
9 de julho a 4 de outubro de
1932) com um saldo oficial de
932 mortos, embora estimati-
vas, não oficiais, reportam até
2200 mortos, e inúmeras cida-
des do interior sofreram danos
devido aos combates.
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TRICÔ, CROCHÊ,
TAPEÇARIA,
BORDADOS,

PINTURAS EM
TECIDOS E

ARTESANATO

Palavra do Pároco

FALO OU NÃO FALO?
Gostaria de tratar de um assunto que para mim tem sido

alvo de constantes pesquisas. Poder falar algo baseado na
doutrina em que professamos sem que as pessoas sintam-se
ofendidas. Atualmente, passamos por um momento onde tudo
é permitido, “tudo pode...” e esquecemos de ressaltar nossos
valores cristãos.

Isso muito me preocupa, onde está a ética e a moral?
Será que ambas deixaram de existir em nossos tempos?

As pessoas estão tornando-se muito melindrosas. Se faz ne-
cessário pagar o preço pelo que professamos aliás, nossa con-
duta não pode ser igual a de quem não professa fé alguma.
Temos o dever de anunciar Jesus Cristo. Lembro-me com
saudade do tempo em que tive moral e cívica na escola e
também no tempo em que fui coroinha. Existia uma certa rigi-
dez necessária por parte do padre e, nem por isso, as pessoas
se afastam da comunidade. Não quero dizer que devamos fa-
zer o que acontecia no passado; estamos vivendo novo tempo,
porém o respeito ainda existe e deve predominar em nossos
relacionamentos. Precisamos salvar nossas famílias do
indiferentismo que leva à separação de casais, filhos deses-
truturados...

Posso dizer que o povo que freqüenta nossa comunidade é
consciente desse dever mas como fica os que estão fora e
que de uma maneira ou outra acabam influenciando o bom
andamento das nossas famílias cristãs?

Rezo para que tenhamos a coragem de perceber que, mui-
tas vezes é necessário chorar agora com verdades que devam
ser faladas, do que calar e vir a sofrer mais tarde.

Deus nos abençoe!
Frei Raphael

PAPA INCENTIVA FIÉIS A SEREM MISSIONÁRIOS

NO LOCAL DE TRABALHO

No último dia 26 de maio, o Papa Bento XVI realizou um
discurso na abertura do Congresso Diocesano de Roma. No
congresso, que teve como tema “Pertença eclesial e co-respon-
sabilidade pastoral”, o Santo Padre defendeu a retomada das
ações de evangelização e a experimentar a beleza de represen-
tar a Igreja, incentivando os jovens que, segundo ele, cresceram
em uma sociedade individualista.

O Pontífice pediu às centenas de fiéis, que criem grupos mis-
sionários em seus locais de trabalho, já que é nestes ambientes
que passam grande parte do dia. E exortou também a um reno-
vado espírito missionário, para mostrar aos homens e às mulhe-
res o amor de Deus.

Em seu discurso, o Papa pediu mais sintonia entre a diocese
e os movimentos eclesiais. Ele chamou a atenção para o sofri-
mento das novas gerações com o enfraquecimento das rela-
ções pessoais, mas disse que o cristianismo é capaz de superar
o individualismo e a solidão.

Para Bento XVI, os leigos devem deixar de ser apenas cola-
boradores do clero e assumir mais responsabilidades na vida da
Igreja, em sua tarefa de promover a evangelização. “Todos fa-
zem parte do povo de Deus, do Papa até a última criança bati-
zada” - ressaltou.

Em seguida, o Pontífice alertou para as “rivalidades, contro-
vérsias e invejas” existentes dentro da Igreja, afirmando que os
movimentos devem estar atentos a seus percursos formativos e
à pertença à comunidade paroquial.

O Papa voltou a esclarecer que o Concílio Vaticano II
não foi um momento de ruptura com o passado, e criticou os
excessos de interpretações sociológicas sucessivas ao en-
contro. “O Concílio foi um evento de real e profunda renova-
ção”, enfatizou.


