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Editorial

HORÁR IOSHORÁR IOSHORÁR IOSHORÁR IOSHORÁR IOS
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 para o batismo: Sábado que antecede o 2º e 4º domingo - 19h30
* Inscrição na secretaria com  uma semana de antecedência

SECRETARIA PAROQUIAL:
De 2ª a 6ª das  8h às 12h e das 13h30 às 17h Sábados: das 8h às 12h

Tel: 4472-8444
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Cartas do Leitor...

Escreva para o Jornal da
Comunidade. Deixe sua carta na

secretaria paroquial aos cuidados da
Pacom ou envie para o e-mail:

pacom@paroquiasenhordobonfim.net

Primeira carta à Comunidade Senhor do
Bonfim.  (1°Bon 1, 1-20)

1Carlos, servo do Senhor, aos jovens da
comunidade do Bonfim, fiéis chamados à
santidade, juntamente com todos os que, em
qualquer lugar que estejam, invocam o nome
de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e
nosso; a vós, graça e paz da parte de Deus,
nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo!

2Caríssimos irmãos. Sabeis que já
estamos terminando o Tempo Pascal. A
Igreja, no entanto, nos conduz incessante-
mente à mudança. 3Começamos pelo
Advento, passamos pela Quaresma culmi-
nando na Semana Santa. No Tempo Pascal
jubilamos pela ressurreição e hoje nos
preparamos para ver a comunidade crescer.

4Primeiramente quero dedicar minhas
palavras aos jovens que receberão o Santo
Crisma, depois estendê-las aos jovens todos.

5Costumo dizer que o sacramento do
Crisma é o mais complicado de todos porque
é a confirmação do que somos. Um dia
fomos batizados pela água, pela vontade de
nossos pais e com os padrinhos que eles
escolheram. 6Eis, então, que se cumprirá o
que diz as Escrituras: vós já fostes batizados
pela água, agora, no entanto, sereis
batizados com o Espírito Santo. 7E dessa vez,
jovem, é por sua - e só sua - vontade, com o
padrinho ou madrinha que você escolher.

8De agora em diante não dá pra voltar
atrás, você se tornará adulto, pessoa madura
na fé. Portanto, fazei uma escolha correta.
Será que está realmente preparado para
receber o Santo óleo do Crisma?

9Demos graças ao Senhor porque se
realizará entre nós dois Pentecostes. 10Na
festa da Ascensão, será celebrada a missa
da Crisma, a invocação do Espírito Santo
Paráclito sobre os jovens de nossa

comunidade. 11No domingo seguinte, no
quinquagésimo dia após a Páscoa do Senhor,
o Pentecostes definitivo, a manifestação do
Espírito Santo sobre nós, da mesma forma
como com os apóstolos, reunidos para
celebrar em memória de Jesus.

12Terminaremos nosso mês coroando
Maria, nossa mãe, como rainha. Ela, que
melhor do que todos nós, soube o que é ser
agraciada pelo Espírito Santo. 13Desejo
ardentemente que vós, jovens, reflitam
ininterruptamente sobre vossas vidas e
sobre o destino delas. 14Não deixem que
vossa juventude se torne motivo de
preconceito, mas ao contrário, seja sinal do
amor de Deus. 15Façam que vossas missões
seja cumpridas por vós mesmos e não por
outros, façam, cada um, sua parte do plano
divino. Garanto que no final da história,
haverá algo mais do que apenas lembranças.

16Surpreendam o mundo e conquistem
felicidade com Cristo. Sejam radicais!
17Mostrem às nações que vós sois sal da terra
e luz do mundo.

18Que a coragem esteja sempre convosco.
Essa coragem é o Espírito Santo!

19 Por fim, irmãos, vivei com alegria. Tendei
à perfeição, animai-vos, tende um só coração,
vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará
convosco.

20A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor
de Deus e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vós.

Ch. Albergoni
Cerimoniário e Catequista

Prezado leitor,
estamos vivendo
este mês tão bonito
repleto de um es-
plendor proprio.
Mês mariano, mês
de nossas mães.
Possamos aprovei-
tar para transmitir a Elas nossa gratidão pelo
bem que sempre nos fazem. A presença
constante das mães é a certeza que sempre
teremos um carinho e cuidado um pouco
mais especial em nossa vida. Mãe é aquela
que já vai à frente para que não nos
aconteça nada. De maneira física ou
espiritual não estamos sozinhos.

Também vamos acentuar mais ao longo
deste mês a reza do santo terço, oração de
devoção forte que nos leva a um contato
com os misterios do Senhor através da
continua intercessão da mãe Maria. Que
todos possamos nos empenhar a conhecer
sempre mais está belissíma oração.

Está frase bíblica nos leva a dizer às
nossas mães tudo o que pensamos e
desejamos à Elas : “Como você é bela, minha
amada, como você é bela!... Antes que
sopre a brisa e as sombras se debandem,
vou ao monte da mirra, à colina do
incenso. Você é bela, minha amada, é não
tem um só defeito!” Cântico dos Cânticos
4,1-6,7.

Me despeço desejando à todos um mês
de paz e harmônia !

fr.Raphael
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Momento de Maria
MARIA NOS ENSINA A VIVER NOSSA FÉ? COMO?

Nossa Senhora nos ensina a viver como
“filhos no Filho” através do seu exemplo
de fé (Lc 1, 45) e obediência à vontade de
Deus (Lc 1, 38) assim como por sua
constante meditação da Palavra e das
ações de Jesus (Lc 2, 19-51). Ela nos ensina
a viver nossa missão com fidelidade e
renovado ardor.

Cumprindo as responsabilidades de
esposa, mãe e cidadã, Maria tornou-se
para nós um exemplo. O maior ensi-
namento que Nossa Senhora nos deu foi a
contemplação. Este é o segredo da santidade: diariamente olhar
Jesus com amor, permitindo que o Senhor compartilhe conosco em
nossa rotina diária.

Assim como Maria ensinou, educou e cuidou de Jesus, nossas
mães também o fazem conosco. E, assim, como respeitamos e
amamos a mãe de Jesus também devemos respeitar e amar as
nossas mães.

Bem-aventurada é você, Mãe,
Que sabe iluminar o lar com o seu sorriso
Quando ao redor tudo é escuro.

Bem-aventurada é você Mãe,
Que acredita e sabe rezar,
Fazendo de seus joelhos calejados
As colunas fortes que sustentam nosso lar.
Suas preces tocam o coração de Deus,

Porque seu coração conhece o amor
E deseja amar como Deus ama.

Bem-aventurada é você Mãe,
Mulher forte e corajosa,
Que enfrenta todas as batalhas,
Usando como arma e escudo
A força da fé e a graça da esperança.

Bem-aventurada é você, Mãe,
Figura atualizada de Maria, a santa Mãe,
Cuja maternidade engrandece
E enche de sentido o ser Mãe.

Bem-aventurados somos nós, seus filhos,
Porque somos gerados, todos os dias,
Por essa missão que Deus lhe concedeu:
De continuar gerando em nós,
As necessárias condições para viver a vida.

Um presente de Deus

Olá, Paz e Bem!
Eu sou a Sil, casada há 17

anos com o Alex (Tatu) e faço
parte desta comunidade há 14
anos. Um dia me perguntaram o
que é ser mãe. É muito difícil
responder e resumir a esta
palavra tão imensa.

Mas acredito que ser mãe é
uma Dádiva de Deus, uma graça
e uma benção. Deus me deu um
lindo presente, um presente eterno.

Minha amada filha Michelli, que tanto amo e protejo ao máximo.
E que hoje tem 16 anos. Ensino, mas também aprendo muitas coisas
com ela. E, é claro que temos atritos, como todas as mães e filhos
têm, afinal pensamos diferente. Porém, sempre tento ser amiga,
conselheira e parceira.

Sou muito apaixonada por minha filha, peço sempre a Deus que
a abençoe e a proteja. Quero saber aonde vai, que horas chega e
com quem vai. E qual a mãe que não se preocupa com seu filho.

Quero o melhor para ela, hoje entendo a preocupação de minha
mãe também. Agradeço a Deus esse Dom de ser mãe.

Obrigada meu Deus pela minha filha, minha melhor amiga.
Mi eu te amo...

Apresentação da Pastoral Familiar

“A implantação da pastoral familiar é uma
prioridade da Igreja hoje. É a partir da família
que se poderá efetivamente mudar a
sociedade. Para que esta mudança aconteça,
conforme nos ensinou o papa João Paulo II, é
necessário gritar bem alto.”

FAMÍLIA: TORNA-TE AQUILO QUE ÉS
Em vista desta prioridade de nossa igreja

e do conhecimento das realidades que afligem
as famílias de nossa paróquia, convido a todos os paroquianos a
participar da palestra para apresentação da pastoral familiar que
será realizada, no dia 8 de Maio de 2010, às 14h., na sala João
Paulo.

Esta palestra será apresentada pela coordenadora da Pastoral
Familiar na Diocese de Santo André, senhora Osmarina.

Conto com a presença de todos.
Frei Raphael

Amigos, VAMOS FESTEJAR CORPUS CHRISTI!
Nos aproximamos de uma importantíssima festa de nossa Igreja: CORPUS CHRISTI. É nessa celebração que

expressamos nossa devoção ao Senhor Onipresente e misericordioso, que se faz presente entre nós no milagre da
Eucaristia. Como sabemos, é de tradição em vários lugares no Brasil, a confecção de tapetes decorativos para a
procissão de Corpus Christi.

Sendo assim, também nós da paróquia Senhor do Bonfim, queremos manifestar nossa devoção confeccionando
um belo tapete. Porém, para que isso aconteça, pedimos doações de areia colorida (usada para decorar vasos de
flores, facilmente encontrada em lojas de R$ 1,00), nas cores branca, amarela, rosa, verde ou preta. Colabore você
também! Traga sua doação de areia colorida na secretaria da igreja. E participe das festividades de Corpus Christi
no dia 03 de junho.
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Santo do Mês
01 DE MAIO - SÃO JOSÉ OPERÁRIO

E DIA DO TRABALHADOR

Embora na Bíblia pouco se fale
sobre a figura de São José, o que nos é
comunicado testemunha com clareza
seu papel indispensável à missão do
Cristo. Homem justo, trabalhador,
silencioso e com fé, por ele foi cons-
tituído o elo entre o Antigo e o Novo
Testamento, podendo conferir a Jesus
a linhagem de Davi. Tudo isto foi
possível somente porque São José,
acima de tudo, foi um homem de fé e
coragem, como nos atesta São Mateus:

“José, filho de Davi, não temas
receber Maria por esposa, pois o que
nela foi concebido vem do Espírito
Santo. Despertando, José fez como o
anjo do Senhor lhe havia mandado e
recebeu em sua casa sua esposa” (Mt 1,20b.24).

Basta que tracemos um paralelo entre a vida cheia de sacrifícios
de São José, que trabalhou a vida toda para ver Nosso Senhor Jesus
Cristo dar a vida pela humanidade e a luta dos trabalhadores do
mundo todo, pleiteando respeito a seus direitos mínimos, para
entender os motivos que levaram o papa Pio XII a instituir a festa de
“São José Operário”, em 1955, na mesma data em que se comemora
o Dia do Trabalho ou do Trabalhador, em quase todo o planeta.

No dia 1º de maio de 1886, em Chicago, maior parque industrial
dos Estados Unidos à época, os operários de uma fábrica se
revoltaram contra a situação desumana a que eram submetidos
por seus patrões, ou seja, um total desrespeito à pessoa humana.
Eram trezentos e quarenta operários em greve e a polícia, a serviço
dos poderosos, massacrou-os sem piedade. Mais de cinqüenta
ficaram gravemente feridos e seis deles foram assassinados num
confronto desigual. Este dia foi, então, consagrado em homenagem
a eles.

São José é o modelo ideal do operário. Sustentou sua família
durante toda a vida com o trabalho de suas próprias mãos, cumpriu
sempre seus deveres para com a comunidade, ensinou ao Filho de
Deus a profissão de carpinteiro e, dessa maneira honrosa, permitiu
que as profecias se cumprissem e seu povo fosse salvo, assim como
toda a humanidade.

Por que de não
dizermos AMÉM

após o final do
Pai Nosso na missa?

O Pai Nosso, não é apenas
uma simples oração que al-
guém escreveu  há muitos anos,

e sim um grande presente deixado a nós por Cristo para
conversarmos com o Deus.

Com o Pai Nosso começa a preparação para a Comunhão
Eucarística. Pai Nosso é recitado de pé, com as mãos erguidas,
na posição de orante. Pode também ser cantado, mas sem alterar
a sua fórmula. Após o Pai Nosso na Missa não se diz amém, pois
a oração seguinte é continuação.

Após o Pai-Nosso, o sacerdote repete as palavras de Jesus:
“Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”.

A paz é um dom de Deus. É o maior bem que há sobre a terra.
Vale mais que todas as receitas, todos os remédios e todo o
dinheiro do mundo. A paz foi o que Jesus deu aos seus Apóstolos
como presente de sua Ressurreição.

O Terceiro Segredo de Fátima

Em 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima/Portugal para três
pastorinhos - Lúcia, Francisco e Jacinta. A Virgem fez revelações que
mais tarde ficaram conhecidas como o “Segredo de Fátima”.

A 1ª e 2ª parte do Segredo foram escritas por Lúcia no ano de
1941 e conhecidas logo a seguir. A 3ª parte do Segredo foi escrita em
1944 numa correspondência privada para ser aberta somente pelo
Papa.

Devido à demora da publicação do Terceiro Segredo de Fátima,
várias especulações surgiram na Igreja e fora dela. Algumas falavam
de uma guerra nuclear, do assassinato de um Papa, ou da
substituição do Papa por um impostor. Finalmente, no dia 13 de
Maio de 2000, o Papa João Paulo II, durante sua visita a Portugal,
por meio de seu Secretário de Estado, Cardeal Angelo Sodano,
divulgou o conteúdo da terceira parte do Segredo.

Segundo a interpretação da Santa Sé, “o segredo consiste numa
visão profética, comparável às da Sagrada Escritura, que não descrevem
de forma fotográfica os detalhes dos acontecimentos futuros, mas
sintetizam e condensam sobre a mesma linha de fundo os fatos que se
prolongam no tempo numa sucessão e duração não especificadas.”

A Irmã Lúcia, no seu encontro com o enviado do Papa, Card.
Tarcisio Bertone, antes da divulgação do segredo, reafirma a sua
convicção de que a visão de Fátima se refere sobretudo à luta do
comunismo ateu contra a Igreja e os cristãos, e descreve o
sofrimento das vítimas da fé no século XX. Também segundo a Irmã
Lúcia, o “bispo vestido de branco” é o Papa, ainda que a visão não
pareça referir-se a um Papa específico.

Nossa Senhora em Fátima fez um diagnóstico, mostrou os riscos
e prescreveu os remédios. Ela ofereceu à humanidade meios para
livrar-se de males ameaçadores representados nas visões dadas às
três crianças. Na medida em que usamos o remédio o mal é vencido.
Almas são salvas de cair no inferno e guerras destruidoras que
atingem a Igreja são afastadas. Esse remédio oferecido em Fátima,
uma especial consagração ao Imaculado Coração, ficou por longo
tempo sem o uso devido. Foi somente depois de ser salvo por milagre
de um atentado em 13 de maio de 1981, aniversário das aparições,
que João Paulo II se ocupou com as revelações de Fátima. Quando
em 1984 nosso querido Papa, fez a consagração solene nos moldes
prescritos por Nossa Senhora o remédio celestial começou a agir.
Bastou cinco anos para o mundo assistir pasmo o desmantelamento
do bloco soviético. Parte do tratamento prescrito cabia ao Papa e
aos Bispos, mas outra parte cabe a cada um de nós.

Como temos feito a comunhão reparadora? A queda do muro de
Berlim é um testemunho de como os remédios oferecidos pela Mãe
são eficazes. Penitencia! Penitencia! Penitencia! dizia o anjo em 1917,
que diria ele agora?

Comunhão Reparadora nos Primeiros Sábados
Esta última devoção veio pedi-la, aparecendo à Irmã Lúcia a 10-

12-1925. Disse então: “Olha, minha filha, o meu coração cercado de
espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam
com blasfemias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e
diz que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças
necessárias para a salvação, a todos os que, no Primeiro Sábado de
cinco meses seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada
Comunhão, rezarem um terço e me fizerem companhia durante quinze
minutos, meditando nos 15 (atualmente 20) mistérios do Rosário
com o fim de me desagravar”. Nª Senhora mostrou o seu Coração
rodeado de espinhos, que significam os nossos pecados. Pediu que
fizéssemos atos de desagravo para Lhos tirar, com a devoção
reparadora dos cinco Primeiros Sábados. Em recompensa, promete-
nos “todas as graças necessárias para a salvação”. Jesus nos dois
anos seguintes, 15 de Fevereiro de 1926 e 17 de Dezembro de 1927,
insiste para que se propague esta devoção. Lúcia escreveu: “Da
prática da devoção dos Primeiros Sábados, unida à consagração
ao Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a paz do
mundo”.

Se você quiser ler na íntegra o documento oficial da Santa Sé
sobre o Segredo de Fátima, inclusive ver imagens dos manuscritos

originais, acesse o site da paróquia,
www.paroquiasenhordobonfim.net e entre em curiosidades
da igreja e você encontrará o Terceiro Segredo de Fátima.
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Mundo Católico
Papa venerará o Santo Sudário em maio

O Arcebispo de Turim, Cardeal
Severino Poletto, apresentou no dia
25 de março, na Sala de Imprensa
da Santa Sé, a exposição do Santo
Sudário que terá lugar em Turim
(norte da Itália) de 10 de abril a 23
de maio, sobre o tema: “Passio
Christi, passio hominis” (Paixão de
Cristo, paixão do homem). O Papa
Bento XVI visitará a cidade por ocasião da apresentação ao público
do Sudário no dia 2 de maio.

O Cardeal assinalou que “esta é a primeira apresentação ao
público no novo milênio” e já reservaram seu lugar para o evento
cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas de todo o mundo, que poderão
contemplar o Santo Sudário “cuja visibilidade melhorou, graças às
obras de conservação feitas no ano de 2002”.

O Cardeal disse que Bento XVI estará em Turim no dia 2 de maio
e “venerará o Santo Sudário como já o fez seu predecessor João
Paulo II em 24 de maio de 1998 e celebrará a Santa Missa na Praça
São Carlos”.

Fazendo alusão ao tema da apresentação ao público do Sudário
exibição, o Arcebispo afirmou que a mesma “trata de sublinhar a
forte união entre a imagem do Sudário, impressionante testemunho
da Paixão, e os múltiplos sofrimentos dos homens e das mulheres
de hoje, para que encontrem no Santo Sudário uma referência de fé
segura que conduz à misericórdia de Deus e ao serviço aos irmãos”.

O Cardeal explicou que quatro mil voluntários se ocuparão de
todos os serviços de acolhida aos peregrinos.

Além de iniciativas culturais, como conferências do Arcebispo
de Viena, Cardeal Christoph Schönborn, e do Presidente do Pontifício
Conselho da Cultura, Arcebispo Gianfranco Ravasi, entre outros,
está prevista a visita de representantes do Patriarcado Ecumênico
de Constantinopla e do Patriarcado de Moscou.

Fonte: Rádio Vaticano

Cáritas Brasileira já arrecadou mais de 4
milhões de reais para o Haiti

Os membros de 40 países da Cáritas
Internacional registraram 198 milhões de
dólares em doações privadas para os
sobreviventes do terremoto do Haiti. Além
desta soma, governos e instituições
asseguraram a chegada de outros 36
milhões, o que dá um total de mais de 230
milhões de dólares em ajudas a este país.

Somente a Cáritas Brasileira, arre-
cadou, até o momento, quase quatro
milhões e meio de reais (R$ 4.467.843,50 ), desse total, um milhão
já foi enviando ao Haiti pela Cáritas Internacional.

Atualmente 20 milhões de dólares são usados para prover
necessidades imediatas, como restaurar o sistema de água e esgoto
e a transmissão de energia elétrica. A Cáritas já alimentou 500 mil
pessoas até hoje. Também deu abrigo a mais de 43 mil atingidos
pelo terremoto, e pôde dar tratamento médico a mais de 12 mil
pessoas. A organização católica de ajuda está comprometida em
levar adiante projetos de reconstrução para os próximos cinco anos:
entre os itens estão a construção de casas, tratamento médico e
educação.

O presidente da Cáritas Internacional, cardeal Oscar Rodríguez
Maradiaga visitou o Haiti no dia 22 de fevereiro, para entregar uma
ordem de ajuda vinda de Honduras. “Estamos honrados pela ajuda
que recebeu a Cáritas de todo o mundo; desde países ricos da Europa
e da América do Norte, até os de extrema pobreza como o Congo e
Somália. É um símbolo de grande solidariedade para a reconstrução
do Haiti. A Cáritas trabalhará com afinco para criar um futuro melhor
para os haitianos, baseado na solidariedade, esperança e amor”,
ressaltou o cardeal.

Saiba como fazer a sua doação acessando o site da Cáritas
Brasileira, no www.caritas.org.br                                      Fonte: CNBB

A Quaresma acabou, Cristo ressuscitou, mas a
Campanha da Fraternidade Ecumênica deve
continuar em nossos corações.

A Campanha da Fraternidade quer nos ajudar
a construir novas relações, apontando princípios
de justiça, denunciando ameaças e violações da
dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de
solidariedade. A vida em fraternidade é expressão
do Evangelho e testemunha a nossa condição de
filhos e filhas de Deus. A fraternidade e a solidariedade suscitam
uma sociedade em que todos se sintam como família, em paz,
harmonia e segurança.

O dinheiro, embora necessário, não pode ser o supremo valor
dos nossos atos nem o critério absoluto das decisões dos indivíduos
e dos governos. O dinheiro “deve ser usado para servir ao bem comum

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA CONTINUA
das pessoas, na partilha e na solidariedade”.

Que a Campanha da Fraternidade deste ano
possa nos dar entendimento que DEUS é supremo em
nossas vidas e que o dinheiro é apenas: prazer,
ganância e luxuria. Não sejamos escravos do
dinheiro, mas sim um servo fiel ao nosso Deus que
está no céu. Procuremos nos informar sobre a
campanha da fraternidade deste ano, seu teor,
meditando e refletindo no decorrer do ano sobre o que

poderemos fazer em nossas vidas para melhorarmos como cristãos.
Só assim e com essa confiança, poderemos ser felizes realmente

e ajudar nosso irmão em Cristo, com o coração repleto de
humildade e realizar a doação de dentro para fora, ou seja, pura,
com o verdadeiro amor que Deus nos revelou e deseja obter de nós,
seus filhos amados.
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A Paixão de Cristo 2010
Olá, irmãos e irmãs!A Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco! Quando o padre

proclama esta fala na missa a nossa resposta é: O Amor de Cristo nos uniu.Esta resposta
resume toda a essência da Encenação A Paixão de Cristo – Senhor do Bonfim. O Amor de
Cristo nos uniu! Nos uniu filhos de Deus, nos uniu como família, nos uniu como Comunidade
Senhor do Bonfim, nos uniu como instrumentos da construção do Reino, nos uniu como
amigos, nos uniu como irmãos, nos uniu como espectadores da Graça de Deus, enfim, nos
uniu pelo amor.

Há 10 anos deixamos registrado que este Amor é enorme quando retratamos a paixão,
morte e ressurreição de Jesus! Que este Amor é capaz de mover montanhas!

Queremos agradecer:
- a Deus que em todos os momentos se fez e se faz presente em nossas vidas.
- ao Pároco, Frei José Raphael Jr, e a Comunidade que nos apóia.
- a todas as pessoas que se doaram como elenco ou equipes, que Deus possa se

manifestar em chuva de graças em suas vidas e lembrar-lhes que Ele não precisa, mas quis
e sempre vai querer precisar de nós.

- aos nossos colaboradores e parceiros que Deus lhes dê em dobro tudo aquilo que
puderam fazer por nossa Grande Oração

- a vocês, irmãos e irmãs, que vieram assistir, que a esperança em Nosso Senhor Jesus
Cristo seja renovada todos os dias em suas vidas.

Muito obrigado a todos!
E que todos os dias de 2010 possamos estar juntos em

Cristo Ressuscitado!
Feliz Páscoa!

Núcleo de Artes Cênicas

Aconteceu...
4º Ato Público em

Defesa da Vida

No dia 20 de março aconteceu em São
Paulo o 4º Ato Público em Defesa da Vida,
organizado pelo Movimento em Defesa da
Vida, Movimento Nacional da Cidadania
pela Vida - Brasil sem Aborto e também pela
Pastoral Familiar - Diocese de Santo André.

A comunidade Senhor do Bonfim marcou
sua presença com representantes do ECC
Paroquial e Terço Masculino, oxalá, em 2011
consigamos dividir estes momentos com
mais pessoas da comunidade.

Estiveram presentes no ato Dom Nélson
Westrupp e Dom Odilo Pedro Scherer que
trouxeram mensagem contra o Aborto em
nome do povo católico.

Foi um dia histórico, afinal, os grandes
conglomerados de mídia finalmente se
dobraram ao apelo popular; os números
extra oficiais falavam em 3000 partici-
pantes, e mesmo que timidamente cobriram
e veicularam o evento.

Que Deus continue abençoando a todos,
organizadores, público presente, líderes
espirituais e legisladores para que o nefasto
ato do aborto não faça parte da constituição
brasileira.

VEJA MAIS FOTOS EM www.paixaodecristo.net



Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010 Jornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da Comunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfimimimimim 77777

Comunidade celebra
Semana Santa

Durante a Semana Santa, desde o
Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa,
a nossa comunidade participou com alegria
de todas as celebrações.

Em todas as missas e outras celebrações,
a nossa igreja esteve sempre lotada. Era
visível nos olhos das pessoas a alegria e a
emoção, tanto nas missas como nas
procissões e na Encenação da Paixão de
Cristo.

Durante essa semana nós celebramos e
refletimos sobre a Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus Cristo e foram
momentos de fortalecimento de nossa fé.

DOMINGO DE RAMOS

CELEBRAÇÃO DAS
DORES DE MARIA

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL

MISSA DA CEIA DO SENHOR
E LAVAPÉS

SEXTA-FEIRA SANTA - CELEBRA-
ÇÃO DA PAIXÃO DE JESUS

PROCISSÃO DO CRISTO MORTO

DOMINGO DE PÁSCOA
PROCISSÃO DA RESSURREIÇÃO

VIGÍLIA PASCAL

VEJA MAIS FOTOS NO SITE
www.paroquiasenhordobonfim.net
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Encontro Masculino de São José

No dia 11 de abril aconteceu em nossa
paróquia o II Encontro Masculino de Sao José.
Participaram 29 encontristas. Foi um dia
inteiro de muita oração, alegria e louvor à
São José. O encerramento deu-se com a missa
das 18h30.

Gostaríamos de agradecer a todos que
participaram, trabalharam e permitiram que
este encontro pudesse ser realizado,
principalmente a São José, que abençoou a
todos que realizaram este maravilhoso
trabalho.

No próximo ano, com a graça de São José, estaremos realizando o terceiro
encontro, e São José, desde já, te convida a participar conosco, não só do terceiro
encontro, mas, também, do nosso Terço Masculino, toda última terça- feira do mês,
após a missa das 19h30. Venham conhecer este maravilhoso exemplo de vida, pai e
marido que é São José. Esperamos pela sua presença. Valei-me São José.

Lava Pés das crianças
No dia 21/03/2010, houve em nossa paróquia, a celebração da missa de

Lava Pés da catequese, presidida por nosso pároco, frei Raphael. Após a
celebração, as crianças se confraternizaram com o frei e suas catequistas.

VEJA MAIS FOTOS NO SITE www.paroquiasenhordobonfim.net

NÃO MALTRATE SUA MÃE
Estamos chegando no mês das mães e será que paramos para

pensar, como é que nós tratamos a mulher que só nos faz amar
desde que nascemos? Infelizmente também sabemos de mulheres
que somente deram à luz, não são mães de verdade, ainda não se
deram conta dessa benção de Deus...

Mãe é aquela que vê seu filho como uma benção divina e todos
os dias nos dá provas de seu amor.

Mesmo quando ela não nos deixa sair para as baladas com
nossos amigos entre outras coisas, ela não faz isso por mal e nem
porque quer nos ver infelizes e sim porque ela já passou por isso.
E ainda assim esses são os principais motivos para os filhos
maltratarem as mães.

Como os jovens de hoje reagem a essas atitudes das mães?
Muitas vezes passam dias sem falar com elas, não ajudam em
casa e até acabam saindo sem a permissão das mães. Em outros
casos os filhos fazem que as mães, que deveriam ser a autoridade,
obedeçam a eles, usam de gírias e palavrões para falar com elas;
não estão nem aí para sua mãe. Na verdade até parece que os
filhos são os pais.

Onde fica então a vontade de Deus que nos deixou entre os 10
mandamentos: “Honrar pai e mãe”?

Antigamente, esse mandamento era mais respeitado.Começando
pelo jeito com que os filhos falavam com os pais, sempre usando
o tratamento “Senhor ou Senhora” e não falando como hoje em dia
“você, cara, velho, etc”,  apesar de não parecer, isso é desrespeitoso
e não é assim que Deus gostaria que tratássemos a pessoa que ele
deixou aqui na Terra para cuidar de nós.

Origem da Festa Junina
Parte II

O FOGO DA VIDA E DA PURIFICAÇÃO...
        
Também perduraram, desde os tempos

imemoriais, os costumes de acender fogueiras e
tochas, que livravam as plantas e colheitas dos
espíritos maus que poderiam impedir a fertilidade.

A festa de São João está também, diretamente
relacionada com o elemento “fogo”. Analisando
mais a fundo o simbolismo deste elemento,
chegaremos a seus vários aspectos. 

O fogo é criação, nascimento, luz original,
alegria e elemento que foi divinizado pelo homem.
Este, submerso nos mistérios da noite, alegra-se
quando seus olhos se abrem para a luz do dia,
iluminados pelos raios benéficos do Sol. Mas o
fogo também é destruidor, já que tudo queima e
incinera.

Esta ambivalência foi rapidamente observada
pelos nossos antepassados que fizeram do fogo
uma representação do bem e do mal. O fogo,
portanto, é princípio de vida, revelação,
iluminação, purificação, mas também paixão e
destruição. Dá a vida, mas volta a tirá-la e
transforma-a em cinza.

As fogueiras de São João, que queimam
atualmente, na noite de 23 de junho (véspera da
festa de São João), eram no começo, fogos de
fertilização e purificação que se acendiam no dia
do Solstício de Verão, na Europa (21 de junho),
justamente antes das colheitas, em honra aos
deuses para agradecer as suas bondades, ou
imediatamente depois, para purificar a terra.

As festividades de São João, portanto, celebram
a vida, o Sol, o fogo transformador que consome o
velho para criar algo novo.

COMISSÃO DE FESTA

SEMANA DE ORAÇÃO PELA
UNIDADE DOS CRISTÃOS

 
Neste ano, entre os dias 16 a 23 de

maio, será realizada a Centésima Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos. Em
clima de conciliação, fraternidade e
ecumenismo, igrejas cristãs de todo o
mundo são chamadas, hoje, a tes-
temunhar o Cristo na unidade “para que
o mundo creia” (João 17,21). Dessa forma,
diferenças são eliminadas e objetivos
fortalecidos, de modo que a união
consegue permanecer mesmo na
diversidade, enriquecendo o testemunho
cristão. Nesta oportunidade, o tema será: 
“Vocês são testemunhas dessas coisas”
(Lucas 24, 48). Vale a pena nossa oração
por todos aqueles que unidos pelo amor de Cristo, querem com
suas vidas testemunhar o Evangelho!

Missa do Trabalhador
Missa aos homens e mulheres trabalhadores, empresários,

comerciantes e profissionais liberais.

Datas (sempre às 20 horas)
07 de maio - 18 de junho - 02 de julho - 06 de agosto

15 de setembro - 08 de outubro - 05 de novembro
03 de dezembro



Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010Santo André, maio de 2010 Jornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da ComJornal da Comunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfunidade Senhor do Bonfimimimimim 99999

Infelizmente, a palavra penitên-
cia, através da história, expressa
quase só o aspecto externo de
mortificação, como jejuns, vigílias,
abstinência de determinados alimen-
tos, ou a aplicação de sofrimentos
corporais como flagelações e cilícios.

Sabemos que este não é o sentido
principal do termo penitência no
sentido bíblico e franciscano. É
apenas um sentido secundário do

exercício da penitência ou da conversão evangélica, que exige
renúncia e mortificação, que passa pelo mistério da cruz.

O Antigo Testamento e o Novo usam três termos que, praticamente,
se equiparam: metanónia em grego, que é traduzido para o latim
como “poenitentia e convertio”, penitência e conversão. No grego, a
palavra metanóia significa uma mudança de atitude abraçada
anteriormente, tanto no bem como no mal.Converter-se ou fazer
penitência significa, pois, um comportamento ou uma atitude que
corrige a atitude anterior no relacionamento pessoal com Deus.
Converter-se ou fazer penitência significa, assim, voltar para Deus.

Este voltar e voltar-se para Deus comporta também mudança de
costumes, uma vontade de observar no futuro à vontade de Deus.
Esta atitude interna expressava-se também exteriormente, usando
sinais de luto, como rasgar as vestes, vestir-se de panos de saco e
de cilício, jejuar. Etc...

Na pregação de João Batista e nos ensinamentos de Cristo,
conversão ou penitência exige uma adesão a Deus. É tornar-se
discípulo de Cristo crendo no Evangelho (cf. Mc 16,16). Esta adesão
ao Pai através de Jesus Cristo exige fundamentalmente que o ser
humano reconheça ser pecador, que lhe desagrada o seu estado
presente, e deseje o perdão. No fundo, a penitência consiste em
deixar o mal e aderir ao bem. Enfim, no sentido bíblico de conversão
ou penitência, podemos verificar três aspectos: o teocêntrico (voltar-
se para Deus); o ético (deixar o mal e fazer o bem) e o afetivo (o amor
de Deus). No fundo, fazer penitência ou converter-se consiste em
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Esta compreensão evangélica de penitência está muito bem expressa
no número 7 da Regra da OFS: Como “irmãos e irmãs da penitência”
em virtude de sua vocação, impulsionados pela dinâmica do
Evangelho, conformem o seu modo de pensar e de agir ao de Cristo,
mediante uma radical transformação interior que o próprio
Evangelho designa pelo nome de “conversão”, a qual devido à
fragilidade humana, deve ser realizada todos os dias.

Este sentido bíblico de penitência ou de conversão evangélica
foi plenamente redescoberto, aceito e vivido por São Francisco. Isso
aparece claramente no seu testamento, nas biografias, nos seus
Escritos, sobretudo na Carta aos Fiéis.

SENTIDO BÍBLICO E FRANCISCANO DE PENITÊNCIA
No Testamento, aparece como o início de uma vida de penitência

marcou profundamente a sua vida. O início da vida de penitência
consiste numa reviravolta que faz passar a pessoa de uma vida
instintiva, baseada no próprio eu, para uma vida inteiramente
submetida e abandonada à vontade de Deus a ao seu domínio.

No início do Testamento, Francisco mostra como aconteceram
duas etapas bem distintas em sua vida: aquela do próprio eu, do
pecado, da desobediência a Deus ou do pensamento não voltado
para Deus, e aquela etapa do “fazer penitência”, que consiste na
obediência à inspiração de Deus que o impulsiona.

Passou de uma vida voltada para o interesse do mundo, do viver
no mundo, para uma vida “fora do mundo”. Ele passa para uma vida
religiosa, para uma vida de penitente, numa das formas reconhecidas
como tais pela Igreja.

Perguntados sobre quem eles eram, os primeiro companheiros
de Francisco “com simplicidade confessavam que eram homens de
penitência, oriundos da cidade de Assis” (LTC 37).

Basta olhar para o índice analítico das Fontes Franciscanas
para ver como a penitência está no centro de sua vida, da vida dos
Frade Menores e de todos os cristãos.

Ouvindo o sacerdote que os discípulos “deveriam pregar o Reino
de Deus e a penitência, entusiasmou-se imediatamente no espírito
de Deus: ‘É isso que eu quero, é isso que procuro, é isso que eu
desejo fazer de todo coração’ (1Cel 22)”. E a pregação do Evangelho
exige a conversão e crer no Evangelho. A penitência é conversão e
aceitação do Reino de Deus.

“Depois disso, começou a pregar a todos a penitência” (1Cel 23).
(...) Chegando a oito o número de irmãos, São Francisco chamou-

os todos a si e, tendo-lhes falado muitas coisas sobre o Reino de
Deus, o desprezo do mundo, a abnegação da própria vontade e a
mortificação do corpo, separou-os dois a dois pelas quatro partes
do mundo, e lhes disse: “Ide caríssimos por todas as partes do
mundo anunciando aos homens a paz e a penitência para a remissão
dos pecados, sede pacientes na tribulação, confiando que o senhor
vai cumprir o que propôs e prometeu” (1Cel 29).

A penitência consistia na prática daquelas coisas de que
Francisco lhes havia falado.

Fica claro o pensamento de Francisco sobre a vida de penitência:
“Fazer penitência”, no sentido evangélico, consiste no
encaminhamento carismático de sua existência, puro dom de Deus;
é também a atitude fundamental que ele pressupõe em todos os
seus seguidores presentes e futuros. O “fazer penitência” ou levar
uma vida de penitência consistia numa decisiva orientação de sua
vida para Deus. Tratava-se de uma efetiva conversão a Deus no
espírito de obediência incondicional que coloca a pessoa humana,
em constante superação de si mesma, numa dependência imediata
de Deus. O “fazer penitência” torna-se para ele o caminho para o
Reino de Deus, que ele deseja anunciar a todo o mundo.
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Cuide bem de você
Vacina H1N1 – Influenza A – Datas e Tabela
Informações da vacina H1N1
A gripe Influenza A H1N1, também conhecida como Gripe Suína,

causou muitas mortes em diversos países durante o ano de 2009. A
gripe teve seu início em março de 2009 no México e se espalhou
rapidamente por muitos países, causando uma pandemia de nível 6.

Sintomas da Gripe H1N1
A gripe possui sintomas semelhantes aos de uma gripe comum

como: febre, tosse, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta e
sensação de fraqueza. Ela pode atingir qualquer pessoa, porém as
gestantes, idosos, crianças com menos de 2 anos, ou pacientes
com outras enfermidades concomitantes estão no grupo de risco e
têm maior predisposição a adquirir a gripe.

Temendo novas mortes nos períodos de inverno, diversos países
já estão fazendo campanhas de vacinação em massa na população
para com isso evitar novas
mortes.

Estratégia da Vacina
H1N1

No Brasil, a Estratégia
Nacional de Vacinação
teve seu início no dia 8 de
março com término no dia
21 de maio. As vacinas
serão aplicadas em 5
etapas de acordo com os
grupos de prioridade. Veja
ao lado os períodos de
vacinação:

A Pastoral da Comunicação pede desculpas ao nossos
leitores por não termos a continuação dos

coordenadores de movimentos e pastorais na edição
passada. Segue abaixo a continuação e,

na próxima edição, publicaremos as fotos das
pastorais que ainda estão faltando.

AGENDA - MAIO/2010
Dia Local Horário Evento
1 Igreja 15h30 Missa pelas famílias visitadas pelas capelinhas
1 Sl.João Paulo 7h30-16h Mil Ave Maria
2 Igreja 7h Missa do Apostolado da Oração
2 Salão de Baixo 8h-16h ECB - Encontro de Crismandos do Bonfim
5 Quadra 14h-17h Chá Bingo
7 Igreja 7h Missa do Sagrado Coração de Jesus
7 Igreja 20h Missa em louvor aos trabalhadores
8 Igreja 9h-11h Confissão dos crismandos 2010
8 Salão de Cima 19h Noite da Família
8 Sl.João Paulo 14h-17h Formação da pastoral familiar
15 Igreja 9h Ensaio da coroação de Nossa Senhora
15 Igreja 14h Ensaio da celebração do crisma
15 Salão de Baixo 16h Vigília do crisma
16 Igreja 11h Crisma
22 Igreja 9h Ensaio da coroação de Nossa Senhora
23 Quadra 9h Missa e reunião dos pais das crianças do

1º e 2º anos da catequese
23 Salão de Baixo dia todo 206º Encontro de Noivos
23 Sl.São Francisco 15h-17h Formação do Apostolado da Oração
25 Salão de Baixo 20h Terço masculino em devoção a São José
26 Quadra 14h CAF - Chá Beneficente
30 Igreja 9h Missa em Ação de Graças pela Pastoral da

Criança
31 Igreja 19h30 Coroação de Nossa Senhora

Nossa Gente

Na edição 147
colocamos errado
a coordenadora do
Projeto Sementinha.

A atual
coordenadora é a

NATALIA.

FLORIANO
Ordem Franciscana
Secular

ESTRELA
Comunidade Jovem
Francisco e Clara

DANIEL E EUNICE - Encontro de Noivos

MOACIR E CIRLENE
Encontro de Casais com Cristo

TEREZINHA
Grupo de Oração

(4ª-feira)

NILO
Terço Masculino

MIRIAN
Catequese

BENEDITA
Apostolado da Oração
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Bonfim Ecológico Receita
Brigadeiro de

Mandioca

Ingredientes do Recheio
1 e 1/2 xícaras (chá) de mandioca / 2 colheres (sopa) de
margarina / - 10 colheres (sopa) de açúcar  /  1 xícara (chá) de leite
em pó / 3 colheres (sopa) de chocolate em pó /  5 colheres (sopa) de
chocolate granulado
Modo de Fazer - Cozinhe a mandioca até desmanchar. Escorra e
amasse. Reserve. À parte, derreta a margarina, acrescente a
mandioca e misture bem. Junte os demais ingredientes e cozinhe até
desprender do fundo da panela. Espere esfriar totalmente e modele
os docinhos. Passe-os no chocolate granulado.
Dica boa: Faça beijinhos substituindo o chocolate em pó por coco
ralado. O Valor calórico por porção é de 188,01 Kcal. O tempo de
preparo é de 60 minutos. O custo unitário é de R$ 0,14 por porção e
o rendimento é de 16 porções por receita.

Telhados Brancos, iniciativa verde

Uma das grandes preocupações atuais da humanidade refere-
se ao fenômeno do aquecimento global, cujas notícias são
realmente assustadoras, especialmente quando são reveladas
previsões aterrorizantes sobre seus efeitos. Na luta contra tal futuro
nebuloso, diversas campanhas de conscientização e mudança de
hábitos são criadas.

Uma campanha do projeto One Degree Less – programa do Green
Building Council Brasil para a qualidade de vida nas cidades
brasileiras, sugere que os telhados das casas e prédios sejam
pintados de branco para reduzir o aquecimento global.

Com essa medida, a radiação solar seria refletida de volta
para a atmosfera. Segundo um estudo desenvolvido pelo
pesquisador Akbari Hashem, do Lawrence

Berkley National Laboratory, dos Estados Unidos, a pintura dos
telhados pode diminuir a temperatura das ilhas de calor nos
grandes centros urbanos em 1°C.

São consideradas “ilhas de calor” as áreas urbanas que
apresentam temperaturas de 1 a 6°C maiores que as áreas rurais
próximas. Isso é resultado da retenção e radiação da luz solar
pelos edifícios e do calor proveniente do uso de energia elétrica.

Estudos demonstram que a presença de telhados claros reduz
os custos de ar condicionado, por exemplo, em 20% ou mais nos
dias ensolarados. O consumo de energia mais baixo que isso
propicia significante redução nas emissões de dióxido de carbono
que contribuem para o aquecimento global, calcula-se que a cada
100 metros de teto pintados de branco compensariam dez toneladas
de emissão de CO2.

A física dos telhados claros é simples: o sol propicia tanto
energia quanto calor, e o calor do sol é absorvido com facilidade
por cores escuras. As cores mais claras refletem porção
considerável dessa radiação, o que ajuda a manter edifícios - e,
em termos mais amplos, cidades e o planeta- mais frios. E eles
também emitem parcialmente para a atmosfera o calor absorvido.

Calcula-se ainda, que até 2040, 70% da população mundial
poderá viver nas cidades, cujas superfícies têm 60% de telhados e
pavimentos. Se somente os telhados fossem pintados, se
conseguiria, então, uma compensação de 24 bilhões de toneladas
de CO2. Se em 20 anos todos os tetos forem pintados, seria como
retirar metade dos carros que rodam em todo o mundo a cada ano
deste programa. E estima-se que isso possibilitaria um atraso nos
efeitos do aquecimento global.

Fica a dica dos telhados brancos, se quiser mais informações
sobre essa ação visite o site www.onedegreeless.org .

XVI CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

Acontece entre os dias 13 a 16 de
maio, mais um grande evento eucarístico
na capital federal (Brasília):  o XVI
Congresso Eucarístico Nacional. O
congresso terá como tema Eucaristia,
pão da unidade dos discípulos missio-
nários e por lema Fica conosco, Senhor!
(cf. Lc 24,29).

O Congresso Eucarístico Nacional
será o ponto central das celebrações dos
50 anos da Arquidiocese de Brasília e
da cidade de Brasília. Atividades de
reflexão e estudo sobre temas atuais e relevantes para a vivência
do sacramento da Eucaristia, celebrações eucarísticas, adoração
ao Santíssimo Sacramento e atividades culturais, fazem parte da
programação do congresso.

O Congresso Eucarístico Nacional é uma manifestação pública
de fé na presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do
Altar. Nas palavras do Papa João Paulo II “é um grande evento eclesial
que deve envolver cada igreja particular, paróquia, comunidade
religiosa e movimento eclesial”.Todos são chamados a participar
desse momento tão especial para a Igreja de Brasília, em unidade
com todo o Brasil.

Visite nosso blog de receitas:
www.bazarfiomil.blogspot.com

nossa loja virtual:
www.lojamais.com.br/bazarfiomil
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O que é Pentecostes?
Era para os judeus uma festa de grande alegria, pois era a festa

das colheitas. Vinha gente de toda a parte: judeus saudosos que
voltavam a Jerusalém. Eram oferecidas as primícias das colheitas
no templo. Era também chamada festa das sete semanas por ser
celebrada sete semanas depois da festa da páscoa, no quin-
quagésimo dia. Daí o nome Pentecostes, que significa “quin-
quagésimo dia”. No primeiro pentecostes, depois da morte de Jesus,
cinqüenta dias depois da páscoa, o Espírito Santo desceu sobre a
comunidade cristã de Jerusalém na forma de línguas de fogo; todos
ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas (At 2,1-4). As primícias da colheita aconteceram naquele
dia, pois foram muitos os que se converteram e foram recolhidos
para o Reino.

E quem é o Espírito Santo? Ele é Deus com o Pai e com o Filho. Sua presença traz consigo o Filho e
o Pai. Por Ele somos filhos no Filho e estamos em comunhão com o Pai.

A missão do Espírito Santo é fortalecer-nos para a missão de testemunhar e anunciar Jesus ao
mundo. Para isso recebemos a plenitude de seus dons bem como a capacidade de proclamar a todos
a quem somos enviados o Evangelho de Jesus. O Espírito Santo é o AMOR do Pai e do Filho derramado
em nossos corações.O amor é fogo que arde, é chama que aquece e é força que aproxima e une. O
milagre das línguas é este: tomados pelo amor de Deus os homens passam a viver uma profunda
comunhão e entre eles se estabelece a concórdia e a paz destruída pelo orgulho de Babel, raiz da
discórdia e da confusão das línguas.

Guiar a Igreja nos caminhos da história para que ela permaneça fiel ao Senhor e encontre sempre
de novo os meios de anunciar eficazmente o Evangelho. E isto o Espírito Santo o faz assistindo os
pastores, derramando seus carismas sobre todo o Povo e a todos sustentando na missão de testemunhar
o Evangelho. É pelo Espírito Santo que Jesus continua presente e atuante na sua Igreja.

Todos os que são batizados e crismados recebem o Espírito Santo. No entanto, quem Dele vive?
Somente aqueles que procuram guardar a Palavra do Senhor no esforço de conversão, na oração e no
empenho em testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus.

O Espírito Santo é santificador:  Para que o Espírito Santo possa cumprir com sua função,  é
necessário que nos entreguemos totalmente a Ele e deixemo-nos conduzir docilmente por suas
inspirações, para que possamos nos aperfeiçoar e crer todos os dias na santidade. 

O Espírito Santo mora em nós:  Em I Coríntios 3, 16 encontramos a seguinte passagem:  “Não sabeis
que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?”.  E por esta razão é que devemos
respeitar nosso corpo e  nossa  alma. Está em nós, porque é o “doador da vida” e do amor.  Se nos
entregarmos à sua ação amorosa e santificadora,  fará maravilhas em nós.  

O Espírito Santo ora em nós: Necessitamos de  um grande silêncio interior e de uma profunda
pobreza espiritual para pedir que ore em nós o Espírito Santo. Deixar que Deus ore em nós sendo
dóceis ao Espírito. Deus intervém por aqueles que o amam.

O Espírito Santo nos leva a verdade plena: Ele nos fortalece para que possamos ser testemunhas do
Senhor, nos mostra a  maravilhosa riqueza da mensagem cristã, nos enche de amor, de paz, de gozo, de
fé e crescente esperança.                                       Quem crê no Espírito Santo e procura viver Dele, é feliz.


