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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

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

Celebrar as vocações é nada

mais que celebrar a vida. Am-

bas são interligadas e não há

como separar a vocação da vida

e nem a vida da vocação univer-

sal do amor. De modo especial,

também celebramos nesse mês

o dia dos pais, do padre, do(a)

catequista, do(a) religioso(a);

são vocações muito importantes

para toda comunidade de fé e

para o mundo em geral. Gosta-

ria de ater-me na vocação de pai: esse chamado não

acontece por acaso, é sim um dom de Deus, uma voca-

ção divina. É acima de tudo: decisão e realização pes-

soal, chamado interior, paixão, amor e gosto pelo que é

chamado a fazer; como diz o próprio termo “vocare”:

chamar. O chamado acontece por uma voz interior, um

eco divino para empenhar-se na vocação de SER PAI.

A paternidade é uma vocação evidente e que nos leva a

meditar na revelação de um Deus que é amor; recor-

dando os grandes momentos da nossa vida e agrade-

cendo a Ele por esse dom, segurança e carinho que nos

deu e nos dá, afinal de contas, somos frutos também do

seu amor a Deus.

Olhando para nosso interior compreendemos que

o amor é a característica maior, mais bela que um filho

pode oferecer ao seu pai. Assim como Cristo disse:

“Quem conhece a mim conhece ao Pai”, quem real-

mente já provou desse amor pode imaginar como é imen-

so o amor de Deus Pai.

Que possamos aprender a respeitar e amar sem-

pre a vocação que Deus concedeu a cada um de nós.

Deus os abençoe!

Deus abençoe sempre os pais vivos e falecidos!

Frei Raphael - Pároco

Agradecemos o leitor Divino Faustino Rodrigues que nos
escreveu com algumas dúvidas sobre um artigo publicado na
edição de maio/2009. Segue a carta e nossa explicação:

Lendo o jornal da comunidade Senhor do Bonfim de maio/
2009, deparei-me com o tópico “MOMENTO DE MARIA” com
respeito aos Dogmas:

- Maternidade Divina
- Imaculada Conceição
- A virgindade Perpétua
- A Assunção aos céus, que são os ensinamentos da Igreja

Católica Apostólica Romana, que segundo o artigo, são basea-
dos na Sagrada Escritura ou na Sagrada Tradição. Confesso
que de Sagrada Tradição não conheço nada. Com respeito, po-
rém, a Sagrada Escritura, estudei, procurei e pesquisei e não
encontrei absolutamente nada que confirme a existência destes
dogmas.

Sei que Maria foi deveras uma mulher privilegiada, tendo
recebido a dádiva de ser a mãe do filho de Deus, tendo acompa-
nhado Jesus em sua trajetória no ministério para o qual Ele foi
mandado por seu pai. As Sagradas Escrituras não dizem mais
nada a respeito.

Se for possível exclareçam-me.
 
Sr. Divino,
 As verdades sobre a Virgem Maria têm alguma funda-

mentação bíblica, mas, sobretudo na Tradição. Por exem-
plo, quando o Anjo a chama de “cheia de graça”, a Igreja
vê aí a sua imaculada Conceição. Quando Isabel a chama
de “mãe do meu Senhor”, a Igreja vê a certeza dela ser a
Mãe de Deus humanado. Sobre a virgindade, a citação bí-
blica é explícita em Lucas. Queremos lembrar também que
os dogmas  são vivências da comunidade de fé que a Igre-
ja, diríamos “oficializou”, sendo luzes no caminho de nos-
sa fé que o iluminam e o tornam seguro.(CIC 89)

João Felipe Vedovatto
e Maria de Fátima Pereira

(Amigos Paroquianos)
Ó Jesus que me dissestes: “Na casa do meu

Pai há muitas moradas”.
Reservai-lhe o merecido lu-

gar que a sua bondade e o seu amor
soube conquistar: “É perdoando que se
é perdoado e é morrendo que se vive
para a Vida Eterna”.(São Francisco).

NOTA DE FALECIMENTOS
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Momento de Maria

A “Salve Rainha” é uma das orações mais
populares entre os católicos. De tão repetida,
é rezada às vezes, de forma maquinal, sem
que se sinta da profunda emoção que a per-
corre do princípio ao fim. Por isso, para recu-
perar toda sua vibração original, pode ser útil
analisar, uma por uma, as estremecidas pala-
vras que a conformam.

Quem compôs esta prece tinha uma expe-
riência muito viva das misérias da vida huma-
na. Nesta prece “bradamos” como “degreda-
dos”, “suspiramos gemendo e chorando”, ve-
mos o mundo como “um vale de lágrimas”,
como um “desterro”… Entretanto, essa me-
lancólica visão da vida acaba dissolvendo-se num sentimento
de doce esperança que a ultrapassa e domina. Com efeito,
se ao considerar a condição humana, o autor da prece só vê
motivos de tristeza, ao fixar sua atenção naquela a quem a
dirige, mostra-se animado por um horizonte de expectativas
reconfortantes e consoladoras, pois ela, a Virgem Maria, é
“mãe de misericórdia…” “vida, doçura, esperança…”
“advogada” de “olhos misericordiosos…”.

Captaremos melhor o estado de ânimo de que brotou
esta comovente oração se lembrarmos quem a compôs e
em que circunstâncias. Ela é atribuída ao monge Herman
Contrat que a teria escrito por volta de 1.050, no mos-
teiro de Reichenan, na Alemanha. Eram tempos terríveis
na Europa central: sucessivas calamidades naturais, des-
truindo as colheitas, epidemias, miséria, fome e morte por
toda parte… e, como não se bastasse, a ameaça contí-
nua dos povos bárbaros do Leste que invadiam os povo-
ados, saqueando e matando, destruindo tudo, inclusive
igrejas e conventos… Frei Contrat tinha consciência da
infortunada época em que vivia, mas tinha outras razões,
além das agruras da vida de seus contemporâneos, para
a aflição e o desconsolo. E não podia fechar os olhos
para elas, pois as carregava no seu corpo: ele nascera
raquítico e deforme; adulto, mal conseguia andar e es-
crevia com dificuldade, de mirrados que eram os dedos
das suas mãos…

Foi no fundo de todas as misérias, as próprias e as
alheias, que a alma de Frei Contrat elevou à Rainha dos
céus essa maravilhosa prece, carregada de sofrimento e
esperança, que é a “Salve Rainha”. Mas, se foi capaz de

A ORIGEM DA ORAÇÃO MARIANA DA SALVE RAINHA

fazê-lo foi porque, no mais íntimo de seu ser
cintilava, sobre a paisagem desolada do mun-
do, a figura esplendorosa e amável da Mãe
de Jesus… Contam que, no dia do seu nas-
cimento, ao constatarem o raquitismo e má
formação do bebê, seus pais caíram em pran-
tos. Sua mãe Miltreed, mulher muito piedo-
sa, ergueu-se então do leito e, lá mesmo, con-
sagrou o menino à Mãe de Deus. Consagra-
do a Ela, foi educado no amor e na confian-
ça em relação a Ela. E foi com essa baga-
gem na alma que anos mais tarde foi levado
(de liteira, pois continuava sendo um defici-
ente físico) até o mosteiro de Reichenan,
onde com o tempo chegou a ser mestre dos

noviços, pois o que tinha de inapto seu corpo, tinha de
perspicaz seu espírito.

Quando veio a ser conhecida pelos fiéis a “Salve Rai-
nha” teve um sucesso enorme e logo era rezada e canta-
da por toda parte. Um século mais tarde, ela foi cantada
também na catedral de Espira, por ocasião de um encon-
tro de personalidades importantes, entre elas, a do impe-
rador Conrado e a do famoso São Bernardo, conhecido
como o “cantor da Virgem Maria”, pelos incêndios louvo-
res que lhe dedicava nos seus sermões e escritos (ele foi
um dos primeiros a chamá-la de “Nossa Senhora”). Di-
zem que foi nesse dia e lugar que, ao concluir o canto da
“Salve Rainha” (cujas últimas palavras eram “mostrai-nos
Jesus, o bendito fruto do vosso ventre”), no silêncio que
se seguiu, ouviu-se a voz potente de São Bernardo que,
num arrebato de entusiasmo pela mãe do Senhor, gritou, so-
zinho, no meio da catedral: “ó clemente, ó piedosa, ó doce
sempre Virgem Maria”… E a partir dessa data estas pala-
vras foram incorporadas à “Salve Rainha” original.

Nos quase mil anos que se passaram desde que Herman
Contrat compôs a “Salve Rainha” uma multidão incontá-
vel de fiéis tem se identificado com os sentimentos que
ela expressa, vivendo desde sua aflição, a doce esperan-
ça que inspira sempre a figura amável e amada da Mãe
do nosso Salvador.

Fonte: http://blog.cancaonova.com/vidanova/2008/08/
19/a-origem-da-oracao-mariana-da-salve-rainha/
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Santo do Mês

Santa Filomena era filha
de um rei da Grécia, e sua
mãe era também de sangue
real; como não lhes vinham
filhos, ofereciam sacrifíci-
os e preces constantemen-
te a seus falsos deuses para
conseguí-los. Providencial-
mente, o médico do palácio,
de nome Públio, era cristão.
Penalizado pela cegueira
espiritual de seus soberanos
e inspirado pelo Divino Es-
pírito Santo, falou-lhes da nossa Fé,
garantindo-lhes que suas orações se-
riam ouvidas se abandonassem os fal-
sos deuses e abraçassem a Religião
Cristã. Impressionados com o que ou-
viram, e tocados pela Graça, resolve-
ram receber o Batismo, após o qual
lhes nasceu uma linda filhinha no dia
10 de janeiro do ano seguinte. Imedi-
atamente, chamaram-na de Lumena
ou luz, por ter nascido à luz da fé. Na
pia batismal deram-lhe o nome de
Filomena, isto é, Filha da Luz, da Luz
Divina que lhe iluminou a alma por
meio desse Augusto Sacramento.

Foi pretendida pelo Imperador Ro-
mano Dioclesiano, quando ainda mui-
to jovem, para ser sua esposa; por
causa de sua beleza. Como recusas-
se sua mão, porque havia eleito o pró-
prio Senhor, o tirano ordenou, primei-

SANTA FILOMENA – 10 DE AGOSTO

ramente, que a colocassem
num cárcere e a flagelassem
sangrentamente. Tendo sa-
rado miraculosamente deste
suplício, foi ordenado que
ela  fosse  lançada ao r io
Tibre com uma âncora amar-
rada ao pescoço.

E como a correnteza a le-
vasse até a margem do rio,
mandou Dioclesiano que a
fer issem com f lechadas .
Com o corpo todo ferido pe-

las flechas, a jovem foi lançada no-
vamente no cárcere. Entretanto, no
dia seguinte, Filomena foi encontrada
com o corpo sadio e sem qualquer mar-
ca de ferimento. O cruel tirano orde-
nou, então, que a ferissem com flechas
em chamas. Estas, porém, voltaram-se
contra os arqueiros, matando a muitos.
Por fim, foi a heróica jovem decapita-
da, por ordem do Imperador.

O Papa Gregório XVI, tendo recebi-
do o parecer favorável da Sagrada Con-
gregação dos Ritos à canonização de
Santa Filomena, elevou-a à honra dos
altares, instituindo ofício próprio para o
culto e a festa, proclamando-a ‘A Gran-
de Taumaturga do Século XIX’, ‘Padro-
eira do Rosário Vivo’ e ‘Padroeira dos
Filhos de Maria’.

As relíquias de Santa Filomena ainda
são preservadas em Mugnano, na Itália.

Você sabia o significado
dos Gestos na missa?

O homem é corpo e alma, nós rezamos
também com o corpo, dizendo palavras
e fazendo gestos, vamos entender isso
um pouco melhor.
Em alguns momentos da missa ficamos
sentados, são eles:

Liturgia da Palavra
� Proclamação da 1ª Leitura
� Salmo responsorial
� Proclamação da 2ª Leitura
� Homilia (pregação)

Liturgia Eucarística
� Distribuição da comunhão

SENTADO: é uma posição cômoda que
favorece a catequese, boa para ouvir-
mos as Leituras, a homilia e meditar. É
a atitude de quem fica à vontade e ouve
com satisfação, sem pressa de sair. Em
celebrações especiais, com pequena
comunidade, às vezes, o Presidente faz
a homilia sentado.

Não percam na próxima edição quando
e porque ficamos de pé...
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Nossa Gente
A Equipe de Fes-

tas é uma comissão
formada por pessoas
da comunidade, con-
vidadas pelo Páro-
co Frei Raphael e ofi-
cializada por docu-
mento que rege o ob-
jetivo e as atividades
desta comissão. No
final de 2007 a comis-
são atual foi criada com os seguintes casais: José Queiroz
(Murdiga) e Leonice; Rose e Pereira; Vítor e Cristina e Eduar-
do e Deolinda e em abril de 2008 passaram a fazer parte da
equipe o casal Walter e Arlete. O objetivo maior desta equipe
não é somente a organização da Festa Junina e da Festa do
Padroeiro, mas sim, integrar-se às pastorais e movimentos que
promovem eventos na Paróquia, auxiliando-as e sendo o “elo”
entre estas e o Frei Raphael, portanto todos os eventos realiza-
dos na Paróquia possuem a participação desta equipe. Recen-
temente essa equipe realizou a tradicional Festa Junina, que cer-
tamente “bateu o record” em público presente, volume de itens
consumidos, organização, etc., sem contar com o grande suces-
so do Bingão realizado no dia 05 de julho, último dia da festa.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que de
forma direta ou indireta contribuíram para o sucesso absoluto
deste evento.

 
Equipe de Festas

ANO SACERDOTAL
(19/06/2009 a 19/06/2010)

O Papa convocou um Ano Sacerdotal (19/06/2009 a 19/06/
2010), por ocasião do 150º aniversário da morte de São João
Maria Vianney - o santo Cura de Ars - a quem proclamará como
padroeiro de todos os sacerdotes do mundo. O ano sacerdotal
começou no dia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus,
com a celebração de Vésperas presidida pelo Papa, diante das
relíquias de São João Maria Vianney, levadas para Roma. O
tema escolhido para o Ano Sacerdotal é o de “Fidelidade de
Cristo, fidelidade do sacerdote”.

Durante este Ano jubilar, está prevista a publicação de um
“Diretório para os Confessores e Diretores Espirituais”, assim
como de uma “recopilação de textos do Papa sobre os temas
essenciais da vida e da missão sacerdotais na época atual”. 

O objetivo deste ano é, segundo expressou o próprio Papa
aos membros da Congregação para o Clero, “ajudar a perceber
cada vez mais a importância do papel e da missão do sacerdote
na Igreja e na sociedade contemporânea”.

QUEM FOI SÃO JOÃO MARIA VIANNEY?
São João Maria Vianney, conhecido

como Santo Cura D’Ars, não possuía
muitos dotes pessoais. Nascido na Fran-
ça serviu as tropas de Napoleão, porém,
um tempo depois desertou do exército
por não conseguir acertar o passo com
seu batalhão. No seminário não conse-
guia acompanhar os colegas no estudo
e fazia uma confusão mental diante de
uma simples página de filosofia. Porém
seu desejo em servir a Deus através do
sacerdócio e sua fé inabalável, fez com
que o Senhor transformasse totalmente
sua vida, tornando-o um grande Sacer-
dote, que fez muitos milagres e evangelizou a muitos.

É dele a famosa frase “Quem não tem tempo a perder para
Deus, perde seu tempo”.

Sua festa é comemorada dia 04 de agosto e São João Maria
Vianney é considerado o padroeiro de todos os sacerdotes do
mundo.

CURIOSIDADE - João Maria gostava muito de São Fran-
cisco, por isso, ele estava inscrito na Ordem Terceira Francisca-
na. Ele amava os pobres e ajudava sempre que tinha dinheiro e
principalmente na parte espiritual. João Maria gostava muito tam-
bém de Santa Filomena (veja a história dela na edição deste
mês), e muitos escritores tinham ouvido falar dela, e escreviam
vários livros. Um deles é o “Santa Filomena Virgem Mártir”
segundo “Santo Cura d’Ars”. Ele queria construir uma igreja
para a Santa Filomena, mas não conseguiu, e hoje atrás da sua
igreja foi construída uma basílica em honra de Santa Filomena,
onde seu corpo incorrupto repousa num relicário.
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Aconteceu

ENCENAÇÃO DA
PAIXÃO DE CRISTO

No dia 28/06 a equipe
da Paixão de Cris to
pôde ver o resultado de
meses de trabalho. Fi-
cou pronto o DVD “A
Paixão  de  Cr is to
2009!” Você que assis-
tiu poderá rever toda a
emoção de Maria ao
acompanhar a Paixão,
Morte e Ressurreição
de Jesus Cristo e você
que não viu o final ou
não assistiu aproveite
a oportunidade.

Adquira seu DVD na secretaria
da Igreja ao valor de R$ 15,00.

Obs: Disponíveis também DVDs, “A Paixão de Cristo 2008”
e “Morada das Santas”, ao valor de R$ 15,00.

NOITE ACÚSTICA
Sábado, dia 18/07, foi realizada a I Noite Acústica em nossa

paróquia. Nós da Comunidade Jovem Francisco e Clara tive-
mos muito trabalho e cooperação para que tudo desse certo.
Decoração, comes e bebes, som e produção visual não deixa-
ram a desejar.  Recebemos aproximadamente cem pessoas no
local (salão de baixo), de todas as idades.

O evento contou com a presença do Ministério Cântico das
Criaturas, formado por jovens de nossa comunidade. Recebe-
mos também, mais duas bandas: FORJOC da paróquia Cristo
Operário, e Em Resgate da paróquia Sagrado Coração de Je-
sus. O evento teve início às 18h30min e foi terminar por volta
das 23h30min. Foi uma noite muito emocionante e animada.

A banda de casa, Ministério Cântico das Criaturas deu início
à noite, tocando músicas agitadas e suaves, mas que ao mesmo
tempo tocam nosso coração, intercaladas por comentários de
suas importâncias e significados para cada um dos membros. A
segunda banda, FORJOC, fez todo mundo levantar e dançar. 
Os menos tímidos cantavam junto a ele e participavam das can-
ções, trazendo risada ao público. E para fechar com chave de
ouro, a banda Em resgate não ficou atrás, tocando músicas que
emocionaram a todos, realizando um excelente espetáculo.

Em nome da Comunidade Jovem Francisco e Clara, das ban-
das Ministério Cântico das Criaturas, FORJOC e Em Resgate,
gostaria de agradecer a todos pela presença, pois mais que um
evento musical, esse foi um sonho realizado para muitos de nós.

 
Você perdeu essa?
VEM AÍ O VI CANTA FRANCISCO! Mais um evento

musical organizado pela Comunidade Jovem Francisco e Clara,
que reúne bandas católicas que vão agitar, trazendo a música
mais uma vez para nossa paróquia. Aguarde mais informações.
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Nossa festa junina foi muito animada,   tivemos várias brincadeiras como a cadeia e as quadrilhas, sem contar
a decoração que foi maravilhosa. Confira algumas fotos da festa. Contamos com todos no próximo ano.

FESTA JUNINA 2009

No dia 05/07 foi

realizado nosso bingão.

Veja abaixo as fotos

dos ganhadores.
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A origem do Dia dos Pais

Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem
uma origem bem semelhante ao Dia das
Mães, e em ambas as datas a idéia inicial
foi praticamente a mesma: criar datas para
fortalecer os laços familiares e o respeito
por aqueles que nos deram a vida.

Conta a história que em 1909, em
Washington, Estados Unidos, Sonora
Louise Smart Dodd, filha do veterano da
guerra civil, John Bruce Dodd, ao ouvir
um sermão dedicado às mães, teve a idéia
de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria
homenagear seu próprio pai, que viu sua
esposa falecer em 1898 ao dar a luz ao
sexto filho, e que teve de criar o recém-
nascido e seus outros cinco filhos sozi-
nho.

Em 1910, Sonora enviou uma petição
à Associação Ministerial de Spokane. O
primeiro Dia dos Pais norte-americano foi
comemorado em 19 de junho daquele ano.

A partir daí a comemoração difundiu-
se da cidade de Spokane para todo o es-
tado de Washington. Por fim, em 1966, o
presidente Lyndon Johnson assinou uma
proclamação presidencial declarando o
terceiro domingo de junho como o Dia dos
Pais.

No Brasil, a idéia de comemorar esta
data partiu do publicitário Sylvio Bhering
e foi festejada pela primeira vez no dia 14
de Agosto de 1953, dia de São Joaquim,
patriarca da família.

Sua data foi alterada para o 2º domin-
go de agosto por motivos comerciais, fi-
cando diferente da americana e européia.

Independente do seu lado comercial é
uma data para ser muito comemorada, nem
que seja para dizer um simples “Obriga-
do Papai!”.

DIA DOS PAIS

O NÓ DO AFETO

Em uma reunião de
Pais, a Diretora ressalta-
va o apoio que os pais de-
vem dar aos filhos. Pedia-
Ihes, também, que se fi-
zessem presentes o máxi-
mo de tempo possível.
Ela entendia que, embora
a maioria dos pais e mães
daquela comunidade tra-
balhavam fora, deveriam achar um tem-
pinho para se dedicar a entender as cri-
anças.

Mas a diretora ficou muito surpresa
quando um pai se levantou a explicou, com
seu jeito humilde, que ele não tinha tempo
de falar com o filho, nem de vê-lo duran-
te a semana. Quando ele saía para traba-
lhar, era muito cedo e o filho ainda estava
dormindo. Quando ele voltava do serviço
era muito tarde e o garoto não estava mais
acordado. Explicou, ainda, que tinha de
trabalhar assim para prover o sustento da
família. Mas ele contou, também, que isso
o deixava angustiado por não ter tempo
para o filho a que tentava se redimir indo
beijá-lo todas as noites quando chegava
em casa.

E, para que o filho soubesse da sua
presença, ele dava um nó na ponta do len-
çol que o cobria.

Isso acontecia, religiosamente, todas
as noites quando ia beijá-lo. Quando o fi-
lho acordava e via o nó, sabia, através
dele, que o pai tinha estado ali e o havia
beijado. O nó era o meio de comunicação
entre eles.

A diretora ficou emocionada com
aquela história singela e emocionante.

E ficou surpresa quando constatou que

o filho desse pai
era um dos me-
lhores alunos da
escola.

O fato nos faz
refletir sobre as
muitas maneiras
de um pai ou uma
mãe se fazerem
presentes, de se

comunicarem com o filho.
Aquele pai encontrou a sua, simples,

mas eficiente. E o mais Importante é que
o filho percebia, através do nó afetivo, o
que o pai estava lhe dizendo.

Por vezes, nos importamos tanto com
a forma de dizer as coisas e esquecemos
o principal, que é a comunicação através
do sentimento. Simples gestos como um
beijo a um nó na ponta do lençol, valiam,
para aquele filho, muito mais que presen-
tes ou desculpas vazias.

É válido que nos preocupemos com
nossos filhos, mas é importante que eles
saibam, que eles sintam isso. Para que haja
a comunicação, é preciso que os filhos
“ouçam” a linguagem do nosso coração,
pois em matéria de afeto, os sentimentos
sempre falam mais alto que as palavras.

É por essa razão que um beijo, reves-
tido do mais puro afeto, cura a dor de ca-
beça, o arranhão no joelho, o ciúme do
bebê que roubou o colo, o medo do escu-
ro. A criança pode não entender o signifi-
cado de muitas palavras, mas sabe regis-
trar um gesto de amor. Mesmo que esse
gesto seja apenas um nó. Um nó cheio de
afeto e carinho.

E você... já deu algum nó no lençol
de seu filho, hoje?
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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 - 15h30
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

Na edição anterior,
começamos a falar
dos símbolos Francis-
canos, falamos um
pouquinho do TAU.
Agora queremos falar
da cruz de São Da-
mião, outro símbolo

muito importante para toda família fran-
ciscana.

Crucifixo de São Damião

O Crucifixo de São Damião foi pinta-
do no século XII
por um desconheci-
do artista da
Úmbria, região da
Itália. A pintura é
de estilo romântico,
sob clara influência
oriental: o pedestal
sobre o qual estão
os pés de Cristo
pregados separada-
mente; e de influên-

cia siríaca: a barba de Cristo; a face cir-
cundada pelo emoldurado dos cabelos; a
presença dos anjos e cruz com a longa
haste segurada na mão, por Cristo (só vi-
sível na pintura original), no alto.

O Crucifixo original de São Damião
está guardado com grande zelo pelas ir-

mãs Clarissas, na Basílica de Santa Clara
de Assis, e é visitado por estudiosos, de-
votos e turistas do mundo todo. É um mo-
numento histórico franciscano e univer-
sal.

Provavelmente o Crucifixo permane-
ceu na Igreja de São Damião até que as
Irmãs Pobres, em 1257, o levaram consi-
go à nova Basílica de Santa Clara. Guar-
daram-no no interior do coro monástico
por diversos séculos. No ano de 1938, a
artista Rosária Alliano restaurou o Cruci-
fixo com grande perícia, protegendo-o in-
clusive contra qualquer deterioração.

Desde 1958 ele está sobre o altar, ao
lado da capela do Santíssimo, na Basílica
de Santa Clara, protegido por vidro.

O jovem Francisco encontrava-se
numa crise espiritual, cheio de dúvi-
das e trevas. “Conduzido pelo Espíri-
to”, entra na igrejinha de São Damião,
onde se prostra, súplice, diante do
Crucifixo. Tocado de modo extraor-
dinário pela graça divina, encontra-
se totalmente transformado. É então
que a imagem de Cristo Crucificado
lhe fala: “Francisco, vai e repara
minha casa que está em ruína”.

Futuramente daremos mais
detalhes deste símbolo tão im-
portante para toda Família fran-
ciscana

Mas neste momento queremos falar
desses dois irmãos, Antonio Moretto e sua
esposa, a irmã Dozolina que faziam parte
do grupo de franciscanos de Casais e, em
dezembro 1977 ambos professaram na
ordem Franciscana Secular, e como fran-
ciscanos, sempre estiveram envolvidos
nas atividades da paróquia, ele envolvido
com os casamentos, batismos, enfim, como
fotógrafo sempre registrando todos os
acontecimentos da nossa paróquia, ela
como ministra da Eucaristia, entre outras
pastorais. Falar desse casal é falar de hu-
mildade, bondade e alegria, pois acolhem
sempre a todos os irmãos com um grande
sorriso. Se você quer conhecer como é
esse carisma franciscano venha nos co-
nhecer, estaremos te esperando.

VEM AÍ A SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

Evento anual que hoje faz parte do calendário de, pratica-
mente, todas as paróquias do Brasil. Teve início em 1992, como
resposta à inquietação, ao descontentamento e desejo de se
fazer alguma coisa em defesa e promoção da família, cujos
valores vêm sendo agredidos sistematicamente em nossa so-
ciedade. Escolheu-se, para isso, a semana seguinte ao dia dos
pais, no mês de agosto, por ser o mês vocacional. Este ano de
2009, a Semana Nacional da Família acontece de 09 a 15 de
agosto.

A Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da
CNBB e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar lançaram
o subsídio “Hora da Família”, cujo tema deste ano é: “Família, Igreja Doméstica,
Caminho para o Discipulado”, em articulação e comunhão com a Comissão Episco-
pal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética num compromisso conjunto com o
Ano Catequético.

A obra, que já está em sua décima terceira edição com uma tiragem de 190.000
(centro e noventa mil exemplares), começou a ser editada des-
de a vinda do papa João Paulo II ao Brasil, em 1994 e passou a
ser publicada anualmente. O subsídio apresenta reflexão sobre
temas familiares para a Semana Nacional da Família, no mês
de agosto. A publicação ainda traz sugestões de celebrações e
reflexões sobre o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Cate-
quista, Dia do Nascituro, entre outras.

O livro Hora da Família pode ser adquirido junto à Secreta-
ria Nacional da Pastoral Familiar, em Brasília, pelo telefone
(61) 3443-2900, ou junto aos casais coordenadores dos Regio-
nais da CNBB.

Fonte: http://www.pastoralfamiliarcnbb.org.br
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Bonfim EcológicoMundo da Bíblia

FIQUE DE OLHO – ÓLEO DE COZINHA

Jogar o óleo de cozinha
na pia, em terrenos baldios
ou no lixo pode acarretar fins
desastrosos a esse óleo no
meio ambiente.

• O óleo pode perma-
necer retido no encanamen-
to, causando entupimento
das tubulações se não for separado por uma estação de trata-
mento e saneamento básico;

• Se não houver um sistema de tratamento de esgoto, o
óleo acaba se espalhando na superfície dos rios e das represas,
causando danos à fauna aquática;

• Ao ser jogado no solo, impermeabiliza-o e contribuindo
com enchentes, ou entra em decomposição, soltando gás metano
durante esse processo, causando mau cheiro, além de agravar o
efeito estufa.

Não jogar óleo em fontes de água, na rede de esgoto ou no
solo é uma questão de cidadania. Para evitar que o óleo de
cozinha usado seja lançado na rede de esgoto, várias cidades
em todo o Brasil têm criado métodos de reciclagem. Diversas
são as possibilidades de reciclagem do óleo, entre outras finali-
dades destacam-se a produção de resina para tintas, sabão, de-
tergente, glicerina, ração para animais e biodiesel.

Para fazer a sua parte é simples, basta logo após a utilização
do óleo, esperar que ele esfrie e depositá-lo em uma garrafa
PET ou qualquer outro frasco com tampa (normalmente não é
necessário coar). Busque em seu bairro postos de entrega des-
te tipo de resíduo, diversos supermercados e até mesmo bancos
tem recolhido esse material, além de ONG’s que utilizam o óleo
como matéria prima de diversos outros produtos.

Vamos conhecer nas pró-
ximas edições do Jornal de
nossa Comunidade a forma-
ção e divisão da Sagrada Es-
critura...

A Escritura Sagrada con-
tém 73 livros, possui muitas
divisões e a maior delas está
no Antigo e no Novo Testa-
mento.

Nesta edição vamos conhecer como está dividido o Antigo
Testamento (A.T.)

Temos uma divisão em quatro partes, são elas:
1ª) Pentateuco: Formado pelos cinco primeiros livros da

Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses
livros tratam da Aliança de Deus com os Homens e da Lei dada
a Moisés para orientar o seu povo.

2ª) Livros Históricos: Nesse bloco encontramos os livros:
Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Macabeus. Esses livros contam a
história da caminhada do povo de Israel, como uma tribo nôma-
de, torna-se uma nação com seus erros e acertos, confiando
sempre em Deus que os acompanhava.

3ª) Livros Sapienciais: Formado pelos livros: Jô, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Ecle-
siástico. Esses livros expressam a sabedoria e a espiritualidade
do povo de Israel, através de suas orações, dos seus cânticos e
de sua fé.

4ª) Livros Proféticos: Formado pelos livros: Isaías, Jeremias,
Lamentações, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós,
Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu,
Zacarias e Malaquias. São os livros dos profetas. Quando o
povo estava desorientado, esses homens impelidos por Deus,
denunciavam a injustiça e proclamavam a esperança que só em
Deus é verdadeira.

Não percam na próxima edição a divisão do Novo Testa-
mento!

Espaço Criança
CRIANÇAS, QUE TAL FAZEREM ESTA
LEMBRANCINHA PARA SEU PAPAI?

Fica muito bonitinha e é muito fácil de fazer! Para não ficar
cansativo, faça por partes, mas comece desde já!
1° passo: Corte os retângulos de papel e já coloque as frases;
2° passo: Dê para as crianças desenharem no espaço;
3° passo: Cole na base que é feita de cartolina corrugada. Esta
base pode ser comprada pronta em lojas especializadas;
4° passo: Cole os chocolates, referente a cada frase e dobre
até que se forme uma caixinha.
ENFEITE COM LAÇO VERMELHO.
ESTÁ PRONTA! ENTREGUE PARA SEU PAPAI!
Frases:
1º) Para mostrar que seu (Prestígio).....colocar o chocolate.
2°) É alto comigo, resolvi usar todo meu (Talento)... colocar o
chocolate.
3°) Para fazer uma (Serenata de Amor)...colocar o chocolate.
4°) Pois você vale mais que um (Diamante Negro)... colocar o
chocolate.
5°) E bilha mais que um (Ouro Branco)... colocar o chocolate.
6°) Por isso Papai que meu carinho e afeto terá sempre um
gostinho de (Bis)...colocar o chocolate.
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Receita

Espaço Saúde
CUIDADO
COM OS

ALIMENTOS
NO INVERNO

Com a queda da tempe-
ratura no inverno nosso or-
ganismo necessita manter a sua temperatura em torno dos 36
graus. Para isso, acaba aumentando o metabolismo e conse-
qüentemente o gasto de energia, que gera mais fome.

Devido a esta sensação ingerimos maior quantidade de gor-
duras, que são os alimentos mais calóricos e muitas vezes ul-
trapassamos o limite diário. Com o metabolismo acelerado, sen-
timos mais fome. Porém, se consumirmos mais calorias que o
necessário, engordamos.

Em relação ao aumento do consumo de gorduras, as cha-
madas saturadas, aumentam o colesterol ruim e devem ser
trocadas pelas mono ou insaturadas, presentes por exemplo, no
azeite e na castanha do Pará.

Nessa época, também deixamos de lado o consumo de fru-
tas e verduras, pois são alimentos consumidos frios e pouco
calóricos, mas esses poderiam ser consumidos na forma cozi-
da, mantendo a alimentação saudável e equilibrada. E por falar
em verduras, legumes e frutas, quando consumimos estes ali-
mentos não podemos deixar de lavá-los bem, pois contêm ves-
tígios de toxinas e de agrotóxicos. Legumes e frutas devem ser
lavados em água corrente e de preferência esfregando de leve
com uma escova macia e as verduras devem ser lavadas em
água corrente, porém com um cuidado a mais: deixar de molho
por 30 minutos em uma bacia com vinagre (2 colheres de sopa
de vinagre para cada litro de água) ou por 15 minutos no
hipoclorito de sódio (2 gotas a cada litro de água), após deixá-
las de molho em ambas as maneiras, lavar novamente em água
corrente.

Assim, não chegaremos ao verão com uns quilinhos a mais
e lavando bem os alimentos garantimos uma boa saúde em to-
das as épocas do ano.

                                  BOLO DE CHOCOLATE
                                  COM CALDA FERVENTE

Massa
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de açúcar
2 ovos (com a clara separada)
1 colher sopa de fermento em pó
6 colheres de sopa
de chocolate em pó
100 gramas de margarina
1 xícara de chá de leite
Calda
6 colheres de sopa de chocolate / 2 xícaras de chá de água
1 xícara de chá de açúcar.
Modo de Preparo
Bata inicialmente somente as claras em neve e separe.Bata
todos os ingredientes, menos o fermento e as claras em neve,
até que se torne uma mistura homogênea. Após bater tudo, in-
clua manualmente o fermento e as claras em neve. Coloque o
bolo em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo.Após
bater o bolo, leve todos os ingredientes da calda ao fogo e espe-
re ferver. Assim que a calda estiver fervente, despeje sobre o
bolo delicadamente e leve ao forno. Desenforme o bolo ainda
quente.

SENHOR DO BONFIM:

A IGREJA MAIS FAMOSA DA BAHIA

COMPLETOU 255 ANOS

EM 24/06/2009

A igreja mais famosa da Bahia
completou 255 anos de existência.
Freqüentada por turistas e baianos
de todas as religiões, a Igreja do
Senhor do Bonfim é também palco
das mais variadas manifestações de
fé. Situada no alto de uma colina,
com vista para o centro de Salva-
dor, a igreja se destaca na paisagem
da Cidade Baixa: um lugar sagrado,
onde as manifestações de fé come-
çam já nos degraus. A igreja, cuja
fachada é revestida de azulejos por-
tugueses, foi construída em pa-
gamento de uma promessa.

Em 1745, o capitão da ma-
rinha portuguesa, Teodósio
Rodrigues de Faria, prometeu
- durante uma forte tempesta-
de – que, se sobrevivesse, tra-
ria de Portugal a imagem do
Senhor do Bonfim, represen-
tado por Jesus crucificado. O
capitão se salvou e cumpriu a promessa.

A igreja levou 30 anos para ser construída e, hoje, conserva
verdadeiros tesouros. Seu interior, em estilo neoclássico, chama
a atenção pelas pinturas no teto, obras do artista Joaquim Fran-
co Velasco. Na sacristia, a coleção de quadros é do pintor baiano
do século XVIII, José Teófilo de Jesus.

Na Sala dos Milagres ou dos Ex-votos, a devoção ao Senhor
do Bonfim é demonstrada através de objetos como cartas, di-
plomas, moldes de partes do corpo humano e milhares de fotos:
são registros de graças alcançadas.

As famosas “fitinhas do Senhor do Bonfim” foram criadas
ainda no século XVIII, e eram chamadas de “medidas”, porque
tinham a medida do braço da imagem do Senhor do Bonfim.
Fiéis e romeiros que vinham de longe, levavam a medida como
forma de levar também a devoção.

No sincretismo religioso que caracteriza o Brasil, o Senhor
do Bonfim é Oxalá, divindade trazida pelos negros africanos
escravizados. Catolicismo e Candomblé se misturam na tradici-
onal “Lavagem do Bonfim”, realizada na segunda quinta-feira
de janeiro. No ritual – que se repete há mais de 200 anos – as
baianas percorrem 8 km e lavam as escadarias da igreja com
água de cheiro.

Fonte: Rádio Vaticano
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TRICÔ, CROCHÊ,
TAPEÇARIA,
BORDADOS,

PINTURAS EM
TECIDOS E

ARTESANATO

Palavra do Pároco
Gostaria de recordar nossas adorações eucarísticas que

acontecem assiduamente no primeiro domingo do mês, das
16h às 17h: uma hora de adoração a Nosso Senhor Jesus
Cristo e também toda terceira quinta-feira do mês, das 7h às
20h30.

Penso que precisamos estar mais próximos de Jesus Cristo
Eucarístico – Pão da Vida Eterna! Cada um de nós cristão,
temos o dever de pelo menos estar alguns momentos diante
da eucaristia. É o local onde buscamos a verdadeira força
espiritual para caminhar na fé.

Vamos juntos levar adiante esse presente precioso que
Nosso Senhor nos deixou fazendo-se presente e convidando
sempre mais e mais pessoas para estarem conosco em ora-
ção pela humanidade. Conto com você, meu irmão e minha
irmã na caminhada de fé.

À nossa fidelidade à Nosso Senhor Jesus Cristo, deixo
minha bênção e abraço!

Frei Raphael – Pároco

AGENDA PAROQUIAL - AGOSTO

Dia Local Horário Evento
02 Sala João Paulo 14h Reunião de

catequistas
02 Salão Paroquial 10h30 Reunião com

os pais das crianças
do 2º ano da catequese

15 Quadra 19h 19º Encontro Dançan-
te da Melhor Idade

24 a 26      Paróquia São 14h Formação para
        Camilo de Lelis catequistas

25 Sala João Paulo 20h Terço Masculino em
devoção a São José

26 Salão Paroquial 13h Bazar de Roupas,
Calçados e Utensílios
diversos

30 Salão Paroquial 10h15 Reunião com os pais
das crianças do 1º ano
da catequese

30 Sala João Paulo 14h Formação para as
Pastorais

FESTA DO
SENHOR DO
BONFIM 2009

“O Senhor da Paz e da Justiça”

Dia 29/08 - 14h - Carreata com o andor saindo
do Paço Municipal seguindo até a Igreja onde será Celebrada
a Missa de Abertura da Festa com a intronização da Imagem
do Senhor do Bonfim

Novena:
Dia 01/09 - 20h. -  “Senhor do Bonfim e a Partilha”
Dia 02/09 - 20h. - “Senhor do Bonfim e o Perdão”
Dia 03/09 - 20h. - “Senhor do Bonfim e a Honestidade”
Dia 04/09 - 20h. -  “Senhor do Bonfim e a Humildade”
Dia 05/09 - 15h30 - Igreja -  “Senhor do Bonfim e a Solidariedade”
Dia 06/09 - 18h30 - Igreja - “Senhor do Bonfim e a Fraternidade”
Dia 07/09 - 20h. - “Senhor do Bonfim e a Esperança”
Dia 08/09 - 20h. - “Senhor do Bonfim e o Trabalho”
Dia 09/09 - 20h. -  “Senhor do Bonfim e o Meio Ambiente”

Tríduo:
Dia 10/09 - 19h30 - Igreja - “Senhor da Paz”
Dia 11/09 - 19h30 - Igreja - “Senhor da Justiça”
Dia 12/09 - 15h30 - Igreja - “Senhor da Vida”

Missa Solene e Procissão
Dia 13/09 - 9h. - “Senhor da Paz e da Justiça”
Obs. neste dia não haverá a missa das 7h e a missa das 11h

OBS: AS RUAS ONDE ACONTECERÃO AS MISSAS DA
NOVENA E O PERCURSO DA PROCISSÃO, SERÃO
DIVULGADAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL E EM
CARTAZ AFIXADO NA IGREJA NO FINAL DO MÊS.


