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Editorial
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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: Sábado que antecede o 2º e 4º domingo - 19h30
* 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
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    Quer ido i rmão,

quer ida i rmã,  com a

abertura da campanha

da fraternidade que-

remos fazer junto com

toda a igreja de nosso

país ,  uma s incera e

verdadeira caminhada

quaresmal. Já nós exortava o dia da quarta-feira

de cinzas à nos comprometermos com este tempo

favorável da graça do Senhor. Tempo de mais

oração e silêncio, onde somos convocados a fazer

também um encontro mais pessoal com Jesus. Não

podemos perder está oportunidade.

Nesta caminhada quaresmal a conversão deve

ser  uma reconci l iação com Deus e  com os

irmãos.Que possamos meditar ao longo deste

tempo nossa caminhada cristã, como estamos

como cristão em uma sociedade muitas das vezes

interessada em somente ter e pouco ou nada ser

solidária ao irmãos menos favorecidos.

Desejo a todos uma Santa caminhada quaresmal

rumo a  Páscoa do Senhor.

Deus Abençoe a todos!

                                                                                                   Fr.Raphael

Cartas do Leitor...

Escreva você também para o
Jornal da Comunidade.

Deixe sua carta na secretaria paroquial
aos cuidados da Pacom ou envie

para o e-mail:
pacom@paroquiasenhordobonfim.net

Bem, quero deixar aqui, que gosto muito de ir as missas
na segunda-feira, quando são celebradas pelo Frei Rafael.
Pois tenho muito carinho por ele, embora ele não me
conheça. Ele fala com muita clareza aos fiéis e as palavras
se encaixam direitinho para cada tipo de problema e para
cada pessoa na medida certa. Bem, é só isso e também
gostaria de pedir que um dia ele deixe-me ler na missa
uma oração que sei desde pequena. Ficaria muito feliz!
Fiquem todos com Deus. Muitos beijo e obrigado pela
atenção

Edna Maria Chappetta de Souza

Paz e Bem: Fiquei muito feliz ao ver o site desta paróquia,
onde por mais de 40 anos aprendi os caminhos que me
levaram a Jesus. Hoje moro num bairro distante, mas
quando aí participei da Pacom, sempre sonhava com o dia
em que o site estivesse no ar. E com as bençãos de São
Francisco e Santo Antonio, agora a Pacom vai mais longe.
Continuem assim, e aqui eu e minha família ficamos em
oração para o sucesso desta evangelização. Fiquem em
Deus!

Sérgio Dias dos Passos
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Momento de Maria

A VIRGEM MARIA
NA QUARESMA

No plano salvífico de
Deus (ver Lc 2,34-35)
estão associados Cristo
crucificado e a Virgem
dolorosa. Como Cristo é o
“homem de dores” (Is
53,3), por meio do qual se
agradou Deus em
“reconciliar consigo todos
os seres: os do céu e os

da terra, fazendo a paz pelo sangue de sua cruz” (Col
1,20), assim Maria é a “mulher da dor”, que Deus quis
associar a seu Filho, como mãe e partícipe de sua
Paixão.

Por isso a Quaresma é também tempo oportuno para
crescer em nosso amor filial Àquela que ao pé da Cruz
entregou a seu Filho, e se entregou Ela mesma com Ele,
por nossa salvação.

A Quaresma nos oferece um “tempo favorável” para
se deixar o pecado e voltar para Deus. E para isso
fazemos penitência. O objetivo desta não é nos fazer
sofrer ou nos privar de algo que nos agrada, mas ser um
meio de purificação de nossa alma. Sabemos o que
devemos fazer e como viver para agradar a Deus, mas
somos fracos; a penitência é feita para nos dar forças
espirituais na luta contra o pecado.

Maria usou como penitencia o amor, para entregar
seu filho. Ela sofreu para esperar a libertação que seu
filho traria ao povo. A espera de Maria com a penitência,
nada mais é do que o “esperar” a Páscoa, privar-se de
algumas coisas. Maria se privou da companhia do filho
e até mesmo da presença física dele - ele morreu por
nós - para nos dar o salvador. Ela sofreu sabendo do seu
sofrimento, mas para um bem maior...

Assim como Maria, nesta quaresma somos todos
convidados a sermos penitentes.

Quaresma:
O retiro da Igreja

Em 17 de fevereiro - Quarta-feira de Cinzas, a
Igreja começou a Quaresma, seu retiro anual de 40
dias, recordando os 40 dias que Jesus permaneceu
no deserto a fim de preparar-se para cumprir sua
missão de anunciar aos seres humanos a novidade
do Pai. Diz o Evangelho que ele jejuou durante todo
esse tempo e, no fim, sentiu fome. Aproveitando-se
dessa necessidade vital, satanás o tenta, mandando
que ele transforme pedras em pão - além de fazer
outras propostas lisonjeiras. Jesus reage a tudo e,
depois das tentações, parte para comunicar a boa
notícia da salvação.

A Quaresma é, para a Igreja, o que a permanência
de 40 dias no deserto foi para o Filho de Deus: um
tempo mais intenso de exercício espiritual que
prepare os  cr istãos  para  ce lebrar  os  grandes
mistér ios  cr isto lógicos ,  a  paixão,  morte  e
ressurreição do Senhor. A memória desses eventos
não pode ser  improvisada;  por  isso a  l i turgia
quaresmal, muito rica e significativa, objetiva a
renovação do povo de Deus, para que ele possa
colher e saborear os frutos da Páscoa. Mas isso só
ocorrerá se, no cronograma da Quaresma, houver
espaço para a conversão, para a penitência, para a
oração e para a vivência da caridade.

Tais exigências não sintonizam muito com o perfil
do ser  humano moderno,  pragmát ico,  pouco
interessado nos valores espirituais, individualista e
resistente a tudo que pede esforço. É necessário,
portanto, que os cristãos se convertam, vivam
intensamente a Quaresma, a fim de converter esta
sociedade que,  a  passos  largos,  foge do
Ressuscitado e, cada dia mais, se distancia do reino
de Deus.

D.Geraldo Majella Agnelo
Cardeal Arcebispo de Salvador
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SANTA CUNEGUNDES
03 DE MARÇO

Muitos podem achar o nome
esquisito e até mesmo en-
graçado, mas podemos aprender
muitas coisas com o exemplo de
Santa Cunegundes.

Ela casou-se com Henrique,
duque da Baviera, que era
católico e em 1002 se tornou rei
da Alemanha. Em 1014 o casal
real recebeu a coroa imperial
das mãos do Papa Bento VIII, em
Roma. Para o povo, foi um tempo
de paz e prosperidade. O casal ficou famoso pela felicidade
que proporcionava aos seus súditos.

Em 1021 o casal imperial fundou um mosteiro
beneditino em Kaufungen, em agradecimento a Deus pela
cura completa de uma doença grave que Cunegundes havia
contraído. Quatro anos depois, quando Henrique faleceu,
ela retirou-se para esse mosteiro, abdicando do trono e
da fortuna, onde viveu como religiosa por quinze anos.

Até hoje o mosteiro possui em seu acervo os riquíssimos
e belos paramentos que Cunegundes costurava. Contudo,
ela própria usava somente um hábito muito simples,
também feito com as próprias mãos.

Antes de morrer, no dia 03 de março de 1039, pediu
que a enterrassem como uma simples monja e ao lado da
sepultura do esposo, na Catedral de Bamberg, que eles
também haviam construído. O local foi palco de numerosos
prodígios e graças, por isso seu culto correu entre os fiéis
e se propagou por toda a Europa. O Papa Inocêncio III a
canonizou em 1200, autorizando sua festa para o dia de
sua morte. Santa Cunegundes é padroeira de Luxemburgo,
da Lituânia e da Polônia o que faz com que sua devoção
se mantenha ainda muito forte e intensa.

Olhando o exemplo de santa mulher, podemos nos
lembrar que todos nós somos chamados a ser santos no
meio no qual vivemos, seja casados, solteiros, celibatários
ou consagrados.

Santa Cunegundes, rogai por nós!

O “Glória” é cantado ou recitado nas missas solenes,
seja nos domingos e sábados ou nas festas dos santos.
Não é cantado na Quaresma
e nem no Advento, porque
não são tempos próprios para
se expressar alegria e o
Glória é um hino de alegria.
Não se canta em dias de
semana, pois perderia o
sentido de festas e dias
solenes.

O “Glória” expressa,
pois, a grande alegria da
assembléia solene dos filhos
de Deus, o que acontece aos domingos e festas.

O “Glória” é um hino oficial na liturgia. Tem uma
fórmula fixa, ele deve conter o sentido de louvor e
glorificação de Deus.

O “Glória” é uma das mais perfeitas formas de
louvor, porque se dirige ao Pai e a Jesus Cristo, na
unidade do Espírito Santo. Nós glorificamos ao Pai,
dirigimos nossas súplicas a Jesus, o nosso MEDIADOR
que intercede por nós junto ao Pai e ao Espírito Santo.

Santo do Mês
Quando se

canta o
Glória ?
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Mundo Católico

O ano de 2010 é especial  para o
encontro que aconteceu em Itaici (SP)
entre os dias 03 a 09 de fevereiro. Isso
porque foram comemorados os 25 anos
do ENP.  Para  ce lebrar  a  data,  os
organizadores do encontro escolheram o
tema “ENPs,  25 anos  ce lebrando e
fortalecendo a comunhão presbiteral” e
o lema “Eu me consagro por eles” (Jo
17,19a).

O assessor da Comissão Episcopal
para os Ministérios Ordenados e a Vida
Consagrada, da CNBB, padre Reginaldo
de Lima comentou o tema central do ENP.
“O ponto central deste 13° Encontro
Nacional  de Presbíteros  é  o  Ano
Sacerdotal. Assim refletiremos como
aprofundar  a inda mais  a  espir i tual idade dos
presbíteros em todo o país. Também serve para
articular,  trocar experiências e idéias entre si ,
mostrando a singularidade e ao mesmo tempo a
pluralidade de cada diocese ali representada por
seus  delegados.  Ao f ina l  do encontro,  é
característico o envio de uma carta aberta aos
presbíteros”, sublinhou.

Padre Francisco dos  Santos,  pres idente da
Comissão Nacional de Presbíteros, explicou que o
encontro deve incentivar a consciência de que o
sacerdote não age isolado, mas em comunhão com
o presbitér io.  “É preciso resgatar  a  f igura do
sacerdote como pastor, profeta, consagrado para
servir.  O Encontro quer ser esse ponto alto de
reflexão, oração, partilha e convivência fraterna”,
complementou.

De acordo com a carta final do 13º Encontro
Nacional de Presbíteros (ENP), os padres afirmam
terem sido desafiados durante o encontro “a buscar
o essencia l  da  missão para,  com coragem e

13º ENCONTRO NACIONAL DE PRESBÍTEROS (ENP)
profetismo, desencadearmos, entre
nós, um real despojamento de tudo
que é  supérf luo e  que fomos
agregando na vivência de nosso
ministério”.

O prefeito da Congregação para
o C lero,  Cardeal  Dom Cláudio
Hummes,  enviou uma carta aos
sacerdotes bras i le iros.  “O povo
brasileiro, sedento de Deus, deseja
v ivamente que seus  sacerdotes
sejam homens de Deus. Por sua vez,
o sacerdote não se tornará ‘homem
de Deus’  se não for ‘homem de
oração’. Assim sendo, na vida do
sacerdote a oração e a intimidade
com Deus são essencia is  e

insubstituíveis. A oração na vida do presbítero ou
ocupa um lugar central, ou será um belo ideal,
distante de ser concretizado”, indica o responsável
do dicastério vaticano.

O ENP

Sua primeira edição aconteceu em 1985. O ENP
foi criado a partir de um anseio dos presbíteros em
terem um espaço de reflexão, oração e troca de
exper iências .  Os  quatro pr imeiros  Encontros
Nacionais de Presbíteros [de 1985 a 1992] giraram
em torno do tema da pessoa do presbítero, olhando
para o aspecto da sua vida e do seu ministério. Do
quinto ao décimo [de 1994 a 2004] a temática girou
em torno da missão do presbítero em relação ao
mundo,  com temas como:  O presbítero e  a
globalização; O presbítero e a ação missionária;
Presbítero: pessoa e missão, entre outros. Nos último
dois eventos retomou-se, novamente, a atenção para
a vida e o ministério dos presbíteros.
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Aconteceu...

03/02
Missa de

São Brás com
bênção das

gargantas

MISSA DE QUARTA-
FEIRA DE CINZAS

No dia 17 de fevereiro,
Quarta-feira de Cinzas,
foi realizada a missa de
abertura da quaresma,
com a distribuição da
cinzas. Nesta celebração
pudemos refletir sobre
a importância da
quaresma e do
significado de fazer
penitência neste tempo.
Foi montado um local
dentro da igreja, onde
foi colocada uma cruz
para que todos possam
fazer uma reflexão, ao
pé da cruz, de nossa
missão como cristão e
meditarmos sobre esse
tempo quaresmal e,
conseqüentemente, da
Campanha da
Fraternidade e, assim,
nos prepararmos para a
Páscoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Essa cruz
será mantida durante
toda a Quaresma, e a
cada semana será
colocada uma frase para
ajudar em nossa
reflexão.

FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE
No dia 07 de fevereiro foi realizado o Encontro de Formação para a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2010, cujo tema
é: “Economia e Vida”.  O encontro contou com a presença de vários representantes de pastorais da nossa comunidade.

O objetivo foi sensibilizar a
sociedade sobre a importância
de valorizar as pessoas e
promover laços de convivência;
superar o consumismo; valorizar
a relação entre fé e vida, a partir
da prática da justiça; e
reconhecer as responsabilidades
individuais diante dos problemas
decorrentes da vida econômica.
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VEJA MAIS FOTOS DO REBANHÃO E DE OUTROS EVENTOS NO SITE
www.paroquiasenhordobonfim.net

X REBANHÃO
Nos dias 13, 14, 15 e 16 de fevereiro foi realizado, em nossa paróquia, o X Rebanhão com Cristo da Renovação
Carismática Católica da região Utinga e cujo tema foi “Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para
repreender, para corrigir e formar na justiça” (II Tm 3,16). Foram quatro dias de muito louvor e orações, durante as

pregações, as missas, as adorações ao Santíssimo Sacramento.
T ivemos a presença de vários
padres, entre eles, o padre Nelson
que presidiu a abertura no sábado,
Padre Vanderlei Ribeiro, Padre
Maurício, Padre Sidcley, Padre
Renato e Frei Raphael, que conduziu
o Santíssimo pelas ruas do bairro no
último dia e presidiu a missa de
encerramento.
Houve também os Evangelizashow’s
com as bandas católicas: Brisa Leve,
Chagas de Amor e Anunciação.
Todos que participaram desse
Rebanhão puderam sentir a
presença de Deus no local.
Agradecemos a todos que estiveram
presentes.

VISITE O SITE www.paixaodecristo.net

Oi Galera! Paz e Bem! Estamos vivendo o tempo da
quaresma, mas o papo deste mês serve para o ano inteiro.
Nós, jovens Cristãos Católicos, temos que mostrar aos
outros que a nossa Igreja é séria. Por isso nosso
comportamento tem que ser diferente a começar pelas
nossas roupas. É claro, que a gente não precisa se vestir
como as pessoas mais velhas, mas, também, não como
se fossemos numa balada ou na praia.

É o calor está de matar, mas não é pra gente ir à missa
usando tops e blusinhas super decotadas ou mesmo
shorts e saias muito curtas. No caso dos meninos as
bermudas, é claro, sempre abaixo do joelho. E camiseta
regata não, né? Tem camisetas super fresquinhas.
Camiseta sem manga ou se preferir manga machão. Ai!
Não dá pra esquecer isso! Pagar cofrinho, calcinha e
cuequinha na missa, é mico geral!

Outra coisa importante: é falta de respeito entrar na
casa de alguém usando boné, o que dirá então, na casa
de Deus.

Galera mandem suas sugestões para esse cantinho,
ele é nosso.  É isso ai! Fiquem com Deus!
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“Vocês não podem servir a Deus e ao
Dinheiro” (Mt 6,24). Com esta frase em
destaque, o cartaz desta Campanha da
Fraternidade representa o desafio de
uma escolha quotidiana em nossa vida.

O fundo escuro evoca a penumbra de
um templo onde, no recolhimento da
oração, as mãos em atitude de súplica
diante de uma vela feita não de cera,
mas de dinheiro, revelam o drama do ser
humano que precisa de bens materiais
para satisfazer suas necessidades, mas
que pode também se tornar escravo da
ganância. Aquelas mãos suplicantes
dirigem uma prece a Deus, ou ao
Dinheiro como se fosse Deus? É a luz
de Deus que ilumina ou é o cintilar do
ouro que atrai?

O dinheiro é necessário no mundo dominado pelo
mercado, onde tudo se compra e se vende. Precisa-se de
dinheiro para comprar alimentos, roupa, para cuidar da
saúde, para pagar o colégio, para adquirir a moradia e
custear o lazer.

O cintilar do ouro e das moedas, porém se mistura
facilmente com a ambição e o desamor. Você pode se
tornar escravo dos bens materiais e depositar neles a sua
segurança. Você pode viver acumulando dinheiro e
propriedades como se deles dependesse a sua vida. Você
não pensa que seus bens podem ser supérfluos e suas
necessidades podem ser imaginárias, induzidas pela
propaganda, pela moda, pelas promoções de fim de
semana. Você também acaba esquecendo que há crianças
abandonadas, pobres morando nas ruas, pessoas famintas
e doentes, e, enquanto, fica cuidando do seu dinheiro como
se fosse Deus, fecha os olhos sobre as necessidades do
próximo.

Este cartaz convida você a se libertar da dependência
dos bens materiais. A colocar sua confiança em Deus. A
fugir da ganância e do egoísmo. A cultivar sentimentos de
fraternidade. A contribuir com o seu trabalho e os seus
bens, para a construção de um mundo mais justo e solidário

ORAÇÃO CFE 2010

Ó Deus criador, do qual tudo nos vem,
nós te louvamos pela beleza e
perfeição de tudo que existe como
dádiva gratuita para a vida.
Nesta Campanha da Fraternidade
Ecumênica, acolhemos a graça da
unidade e da convivência fraterna,
aprendendo a ser fiéis ao Evangelho.
Ilumina, ó Deus, nossas mentes para
compreender que a boa nova que vem
de ti é amor, compromisso e partilha
entre todos nós, teus filhos e filhas.
Reconhecemos nossos pecados de
omissão diante das injustiças que
causam exclusão social e miséria.
Pedimos por todas as pessoas que
trabalham na promoção do bem

comum e na condução de uma economia a serviço da
vida. Guiados pelo teu Espírito, queremos viver o serviço
e a comunhão, promovendo uma economia fraterna e
solidária, para que a nossa sociedade acolha a vinda do
teu reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

EXPLICAÇÃO DO CARTAZ DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2010
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Nossa gente...
A Coluna “Nossa Gente” desta edição e da próxima, estará destacando os coordenadores de todas as pastorais,
grupos e movimentos de nossa comunidade, para que todos saibam a quem recorrer quando precisar. É importante
também que todos saibam de sua responsabilidade dentro da comunidade para fazer com que a coordenação de cada
um desses grupos, seja feita para o bem comum.

MODESTO - BATISMO LEONOR - CAF E CATE-
QUESE DE ADULTOS

ALZIRA - CEB’S
ROSE - COROINHAS

WALTER - FESTAS
PAULO - HUVA

VADO - LITURGIA E
PLANTÃO DE SECRE-
TÁRIA CRISTIANE - PACOM

ROSANGÊLA - PASTO-
RAL DA CRIANÇA

NEUZA - PASTORAL
DA SAÚDE

EDUARDO e
DEOLINDA

RECEPÇÃO
NOIVOS

 ALESSANDRA
SEMENTINHA
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DIANTE DO
TÚMULO DE

SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

 
Irmãos e amigos leitores,
Gostaria de compartilhar

com vocês um pouco do que
senti diante do Túmulo de São
Francisco de Assis. Apesar de

já ter lido livros, histórias e a cronologia da vida deste
santo, nada disso é comparado a estar na Igreja de São
Francisco localizada no Sul da Itália, em Assis, ou melhor,
nada disso é comparado ao sentimento que ardeu forte
em meu coração ao descer aquelas escadas caminho ao
subsolo da Basílica e começar a sentir e saber que ali
haviam restos mortais, sim restos mortais, mas, ao mesmo
tempo, uma mistura de sentimentos pra mim, era como
sentir ao mesmo tempo, emoção, alegria, paz e euforia.
Desde o primeiro degrau fui agradecendo a Deus por me
proporcionar tamanha emoção, o silêncio era absoluto,
apesar de várias pessoas estarem ali, o sentimento de
gratidão tomou conta de mim, como por flashes, todos os
textos lidos sobre São Francisco vieram em minha mente
e pude viajar no mundo da imaginação e me deliciar com
aquele homem simples, com todo o espírito de servir ao
próximo como Cristo.

Naquele lugar tudo parecia mágico, pedi a Deus que a
Paz e o Bem pudesse tomar conta do coração das pessoas,
de todo o mundo, e naquele grande silêncio, continuei
minhas orações e preces. Cheguei até aquele lugar
especial e diante daquele túmulo, meu coração silenciou
e neste silêncio permaneci alguns minutos. Diante daquele
monumento feito somente de pedra pude entender
tamanha simplicidade em tudo que se refere a este Santo,
realmente tudo reflete a sua história de vida  e, não poderia
ser diferente, como se ninguém tivesse tido muito trabalho
em adornos, nesta urna tudo é muito simples e muito
especial, diante deste local me vi tão pequena diante de
tamanha Fé, que após tantos anos é incontestável.

Tudo é tão mágico, que ninguém doa dinheiro. Existem
duas cestas em frente ao túmulo nas quais se doam velas,
sim velas, talvez para enfeitar, mas para mim, doar uma
vela quis dizer: “Deus
estou aqui, mantenha
acesa a chama da
minha Fé”.

Depois de minhas
orações deixei aquele
lugar com a certeza de
que São Francisco de
Assis foi, é e sempre
será em meu coração
um grande exemplo,
busco com essa ex-
periência ser cons-
trutora da Verdadeira
Paz e Bem.

Cuide bem de você
LEPTOSPIROSE - O que saber e o que fazer
É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada

Leptospira presente na urina do rato.
Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos,

presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama
das enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água ou
lama contaminada poderá se infectar. A Leptospira penetra no corpo
pela pele, principalmente se houver algum ferimento ou arranhão.
Na época de seca, oferecem riscos à saúde humana o contato com
água ou lama de esgoto, lagoas ou rios contaminados e terrenos
baldios onde existem ratos.

Os sintomas mais freqüentes são parecidos com os de outras
doenças, como a gripe. Os principais são: febre, dor de cabeça,
dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, podendo
também ocorrer icterícia (coloração amarelada da pele e das
mucosas). Nas formas mais graves são necessários cuidados
especiais, inclusive internação hospitalar.

Se você apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo, alguns
dias depois de ter entrado em contato com as águas de enchente ou
esgoto, procure imediatamente o Centro de Saúde mais próximo.
Não se esqueça de contar ao médico o seu contato com água ou
lama de enchente. Somente o médico é capaz de diagnosticar e
tratar corretamente a doença.

Também é importante limpar e desinfetar a caixa d’água com
uma solução de água sanitária.

As leptospiras podem sobreviver no ambiente até semanas ou
meses, dependendo das condições do ambiente (temperatura,
umidade, lama ou águas de superfície). Porém, são bactérias
sensíveis aos desinfetantes comuns e a determinadas condições
ambientais. Elas são rapidamente mortas por desinfetantes, como
o hipoclorito de sódio, presente na água sanitária, e quando
expostas à luz solar direta.

Evite os ratos.
- Mantenha os alimentos armazenados em vasilhames tampados

e à prova de roedores;
- Acondicionar o lixo em sacos plásticos em locais elevados do

solo, colocando-o para coleta pouco antes do lixeiro passar;
- Caso existam animais no domicílio (cães, gatos e outros), retirar

e lavar os vasilhames de alimento do animal todos os dias antes
do anoitecer, pois ele também pode ser contaminado pela urina do
rato;

- Manter limpos e desmatados os terrenos baldios;
- Jamais jogar lixo à beira de córregos, pois além de atrair

roedores, o lixo dificulta o escoamento das águas, agravando o
problema das enchentes;

- Grama e mato devem ser mantidos roçados, para evitar que
sirvam de abrigo para os ratos;

- Fechar buracos de telhas, paredes e rodapés para evitar o
ingresso dos ratos para dentro de sua casa;

- Manter as caixas d’água, ralos e vasos sanitários fechados
com tampas pesadas;

Qualquer pessoa pode pegar leptospirose. Leptospirose não é
contagiosa. Apesar da transmissão ocorrer principalmente pela
penetração da leptospira através da pele ou mucosas, já foi descrita
pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a urina de
ratos, ainda que raramente. Se for ingerida, a leptospira morre ao
entrar em contato com o suco gástrico. A possibilidade da pessoa
se infectar bebendo em latinhas contaminadas com a urina de
ratos é teoricamente possível, se houver uma ferida na boca, que
possa permitir a entrada da leptospira no organismo pela
circulação sangüínea. Apesar desse risco teórico, até o momento
não foram comprovados casos de transmissão de leptospirose por
latinhas de cerveja, refrigerantes ou outras bebidas envasadas. De
qualquer modo, é essencial que se lave bem com água limpa
qualquer latinha ou recipiente antes de ser levado à boca, para
não se correr o risco de contaminação por algum tipo de bactéria.
Este hábito de higienização não deve isentar os comerciantes de
verificarem as condições de armazenamento de seus estoques, das
condições de acondicionamento de seu lixo e de manter implantado
um sistema de controle de roedores em todas suas instalações.
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Bonfim Ecológico
RAIOS
Estamos vivendo o verão, uma das estações do

ano em que mais chove. Normalmente tempestades
se precipitam fortemente após um dia abafado.
Com as chuvas vêm os trovões e os tão temidos
raios e, para quem acha que ter cuidado com eles
é tolice, saiba que o Brasil é o país com maior
incidência no mundo, com cerca de 100 milhões
de Diante destas condições nada mais importante
do que se proteger adequadamente, mas nunca
sob a falsa proteção de árvores que atraem os
raios. Também é necessário evitar ficar próximo
aos trilhos, cercas de arames, postes e linhas de
energia elétrica, lembrando que, uma vez atingido,
a chance de sobreviver é de apenas 2%.

Dicas para se proteger de raios:
· Não ande no alto de morros e campos abertos, incluindo

campos de futebol, quadras e parques.
· Evite piscinas, é tecnicamente difícil que alguém seja atingido

por um raio dentro da piscina, mas as instalações elétricas que
normalmente estão à sua volta podem causar descarga elétrica.

· Não procure abrigo em obras ou construções, porque há ferros
expostos que se tornam pára-raios.

· O melhor abrigo contra raios é o carro, porque os pneus de
borracha isolam a descarga elétrica.

· Procure abrigo em prédios que tenham pára-raios ou em abrigos
subterrâneos, como metrô e túneis.

· Afaste-se de tomadas, canos, janelas e portas metálicas.
· Evite utilizar aparelhos elétricos quando estiver chovendo (ferro

elétrico, chuveiro, televisão, etc) e até mesmo o telefone.
· Se estiver num local desabrigado e sentir os pêlos arrepiados

ou a pele coçar, ajoelhe-se e curve-se para frente, colocando as
mãos nos joelhos e a cabeça entre eles. Nunca deite no chão com o
corpo esticado.Primavera e verão são as estações do ano em que
mais chove. Normalmente são tempestades que se precipitam
sempre após um dia abafado. Com as chuvas vêm os trovões e os
temidos raios e, para quem acha que ter cuidado com eles é tolice,
saiba que o Brasil é o país com maior incidência no mundo, com
cerca de 100 milhões de raios por ano.

Um cuidado muito importante nestas condições é se proteger,
mas nunca sob a falsa proteção de árvores que atraem os raios.
Também é necessário evitar ficar próximo aos trilhos, cercas de
arames, postes e linhas de energia elétrica, lembrando que, uma
vez atingido, a chance de sobreviver é de apenas 2%Primavera e

verão são as estações do ano em que mais chove.
Normalmente são tempestades que se precipitam
sempre após um dia abafado. Com as chuvas vêm
os trovões e os temidos raios e, para quem acha
que ter cuidado com eles é tolice, saiba que o Brasil
é o país com maior incidência no mundo, com cerca
de 100 milhões de raios por ano.

Um cuidado muito importante nestas condições
é se proteger, mas nunca sob a falsa proteção de
árvores que atraem os raios. Também é necessário
evitar ficar próximo aos trilhos, cercas de arames,
postes e linhas de energia elétrica, lembrando que,
uma vez atingido, a chance de sobreviver é de apenas
2%Primavera e verão são as estações do ano em
que mais chove. Normalmente são tempestades que
se precipitam sempre após um dia abafado. Com as
chuvas vêm os trovões e os temidos raios e, para

quem acha que ter cuidado com eles é tolice, saiba que o Brasil é o
país com maior incidência no mundo, com cerca de 100 milhões de
raios por ano.

Um cuidado muito importante nestas condições é se proteger,
mas nunca sob a falsa proteção de árvores que atraem os raios.
Também é necessário evitar ficar próximo aos trilhos, cercas de
arames, postes e linhas de energia elétrica, lembrando que, uma
vez atingido, a chance de sobreviver é de apenas 2%Primavera e
verão são as estações do ano em que mais chove. Normalmente são
tempestades que se precipitam sempre após um dia abafado. Com
as chuvas vêm os trovões e os temidos raios e, para quem acha que
ter cuidado com eles é tolice, saiba que o Brasil é o país com maior
incidência no mundo, com cerca de 100 milhões de raios por ano.

Um cuidado muito importante nestas condições é se proteger,
mas nunca sob a falsa proteção de árvores que atraem os raios.
Também é necessário evitar ficar próximo aos trilhos, cercas de
arames, postes e linhas de energia elétrica, lembrando que, uma
vez atingido, a chance de sobreviver é de apenas 2%Primavera e
verão são as estações do ano em que mais chove. Normalmente são
tempestades que se precipitam sempre após um dia abafado. Com
as chuvas vêm os trovões e os temidos raios e, para quem acha que
ter cuidado com eles é tolice, saiba que o Brasil é o país com maior
incidência no mundo, com cerca de 100 milhões de raios por ano.

Um cuidado muito importante nestas condições é se proteger,
mas nunca sob a falsa proteção de árvores que atraem os raios.
Também é necessário evitar ficar próximo aos trilhos, cercas de
arames, postes e linhas de energia elétrica, lembrando que, uma
vez atingido, a chance de sobreviver é de apenas 2%

Receita
FAROFÃO DA QUARESMA
Ingredientes:
. - 6 xícaras de arroz pronto (sobra)
. -150gr de uvas passas
. - 3 ovos cozidos
. - 6 tomates bem maduros s/ pele e picados
. - 1 lata de sardinha no óleo ou ao molho de tomate
. - 10 azeitonas verdes picadas s/ caroço
. - 1 lata de ervilha verde
. - 1 lata de milho verde
. - salsa e cebolinha picadinha
. - pimenta vermelha se quiser
. - 1/2 xícara de óleo
. - cebola bem ralada
Modo de fazer: Coloque o óleo e refogue a cebola, junte os tomates
picadinhos, ervilha, milho, sardinha, azeitonas, cheiros verdes, ovos
picados, pimenta e arroz. Coloque uma xícara de café de água e
deixe refogar bem, jogue 4 colheres de farinha de mandioca, misture
bem. Sirva com salada de folhas, é uma delícia. Aproveite agora que
estamos na quaresma.

Espaço Criança
A união das respostas das perguntas abaixo quase

formam dez palavras relacionadas a Quaresma.
Descubra quais são elas.

1 - Inovar é o mesmo que_______  +  oração= orar +_______

2 - 2+2=_____  +  500 folhas de sulfite formam uma_____

3 - 60 minutos formam uma______  +  _____ dos enfermos

4 - Que não é atual é_____  +  ______ tenaz

5 -  _____ Cristo  +  burrico é o mesmo que________

6 – F ita métrica serve para______ + Esporte praticado na

piscina__________

7 – Manchas comuns nas oficinas mecânicas_________

8 – A ave tem_____ + EUA é uma grande_________ mundial

9 – O que vem depois da terceira + Onde se vendem frutas e

legumes + Cigarro

10 – Antônimo de sem + Quem trabalha tem uma ________
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TRICÔ, CROCHÊ,
TAPEÇARIA,
BORDADOS,

PINTURAS EM
TECIDOS E

ARTESANATO

VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

NOVO E-MAIL DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
pacom@paroquiasenhordobonfim.net


