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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:
pacom@paroquiasenhordobonfim.net

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

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 Bonfimimimimim22222

Espaço 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

Queridos redatores,

Gostaria que este meu depoimento fosse publicado.
Se os idosos soubessem o quanto é bom e prazeroso

para si e a saúde, com certeza deixariam de lado a inér-
cia e o comodismo e viriam falar com a Professora Rose
para iniciarem este tratamento. Eu que tinha muitas
dores, colesterol alto, faz um ano que eu pratico as
aulas de condicionamento físico e me arrependo de não
ter ido antes.

Mas como se diz, foi na hora certa. Sinto-me bem
melhor  e  quero cont inuar,  pois  temos uma ót ima
professora que se preocupa com o nosso bem estar.

Tudo é feito no limite de cada um e é ótimo, além
de todos os meses festejarmos os aniversariantes do
mês com bolo e cantar parabéns.

Gostaria que a terceira idade aderisse e, assim, não
tivesse tempo para depressão nem lamentações.

Venha e faça uma aula de condicionamento físico e
se não gostar pelo menos houve a tentativa.

Deus os abençoe.
Lourdes Duarte

Venha e  faça  como a  D.  Lourdes .  Prat ique
exercícios para o bem estar da sua saúde. A equipe de
condicionamento físico se reúne às segundas, quartas
e sextas das 7h às 10h e de terça e quinta das 17h30 às
20h. Maiores informações na secretaria paroquial.
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Momento de Maria Mundo Católico

3º Congresso Vocacional do Brasil

O entusiasmo e a alegria mar-
caram o encerramento do 3º
Congresso Vocacional do Brasil
no dia 07 de setembro de 2010.
O evento, realizado pela
Comissão Episcopal Pastoral
para os Ministérios Orde-
nados e a Vida Consagrada da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), come-
çou no dia 03 de setembro, e teve
a presença de 386 animadores vocacionais.

O Congresso teve a finalidade de celebrar a caminhada
vocacional da Igreja no Brasil. Ele se inspirou no Sínodo sobre
a Palavra de Deus, realizado em Roma, em 2008, e também
no documento da Conferência dos Bispos da América Latina
e Caribe, que aconteceu em Aparecida (SP), em 2007. Teve o
tema: “Discípulos missionários a serviço das vocações” e o
lema: “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações”.

Momentos antes da cerimônia de encerramento do
Congresso, como de costume, os participantes redigiram e
aprovaram um documento que resumiu as conferências
ministradas durante os quatro dias de encontro e deu
sugestões para o Serviço de Animação Vocacional e Pastoral
Vocacional (SAV/PAV). O texto será divulgado, em breve, pela
Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados
e a Vida Consagrada da CNBB.

Para marcar o desfecho do encontro foi celebrada uma
missa de envio, com a participação do presidente do Con-
gresso, o frade franciscano, Dom Frei Leonardo Ulrich Steiner.
Durante a cerimônia, o sacerdote declarou que, através do
Congresso, os participantes puderam experimentar de novo
como Deus vem ao encontro de cada um. “Se somos amados,
se a medida de Deus é transbordante com cada um de nós,
como não corresponder a este amor?”, indagou.

Por fim Dom Leonardo fez um pequeno balanço do que
foi o evento e afirmou: “Partimos daqui rendendo graças
porque fomos cumulados da graça de Deus. Quando cada um
de nós se sentir um discípulo missionário a serviço das
vocações estaremos enriquecendo nossa Igreja com a
presença do crucificado-ressuscitado”.

Fonte: CNBB

Olá irmãos paroquianos.
Paz e Bem! No dia 12 de

Outubro, comemoramos o dia de
Nossa Senhora Aparecida e o dia
das crianças. Sou devoto de
Nossa Senhora e gostaria de
compartilhar com vocês a prote-
ção divina que recebi no dia 17
de julho de 2001.

Eu estava em um bar com
meus amigos,  próximo à minha
casa, quando, de repente, apare-
ceram dois rapazes e um deles estava armado. Ele me
confundiu com alguém e disse que iria me matar, então
apontou a arma para mim e atirou, mas a arma naquele
exato momento não disparou. Segurei a mão dele e
entramos em luta corporal.

Nesse momento a arma disparou, mas dessa vez acertou
o amigo dele que ficou muito ferido. Ajoelhei e comecei a
rezar muito, pedi a Nossa Senhora Aparecida para me
proteger daquele rapaz. Fiquei por alguns segundos com
os olhos fechados, rezando constantemente.

Por milagre, o rapaz não conseguia me ver, me procurava
e não encontrava. Eu realmente estava sob uma proteção
divina. O rapaz fugiu, e meus amigos e eu fomos à
delegacia. Após cinco anos, saiu o processo judicial. Eu
consegui perdoá-lo perante o juiz e pedi para arquivar o
processo.

Agradeço a Nossa Senhora Aparecida por salvar a minha
vida, rezo todos os dias para ela cobrir com seu Santo Manto
minha família e meu lar. Fiz também uma pequena capela
para ela em minha residência.

Vou, todos os anos no mês de julho, à sua casa em
Aparecida do Norte prestar minha homenagem. Também
faço parte dos devotos.

Dai-nos a benção, Ó mãe querida. Nossa Senhora
Aparecida.

Paroquiano Alex
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Santo do Mês

Santo Abraão de Rostov
29 de Outubro

Santo Abraão de Rostov
(Galich, século X - Rostov, 1073)
foi um superior de um mosteiro
em Rostov no século XI e hoje é
um santo festejado em 29 de
outubro.

Nascido em Galich, na Rússia,
deixou a casa da família na ju-
ventude, dedicando-se a uma
vida de ascese e contemplação às
margens do lago Nero, perto da
cidade de Rostov.

Perto da cela, onde passava as horas em oração, havia um
templo onde os pagãos adoravam um ídolo de pedra chamado
Veles (ou Volos) e cuja presença aterrorizava os habitantes
cristãos de Rostov. A hagiografia do santo relata que Abraão
teve uma visão do apóstolo João Evangelista que lhe entregou
um bastão com uma cruz na ponta, com o qual destruiu o
ídolo. Expulsou os pagãos do templo e construiu no local um
mosteiro em honra da Virgem Maria e tornou-se seu abade.

Em memória da alegada aparição milagrosa, o monge
construiu uma igreja dedicada a São João Evangelista. Então
começou uma intensa atividade de pregação, o que levou à
conversão de muitos pagãos e à educação dos jovens, alguns
dos quais também seguiram o monge e tornaram-se seus
discípulos. Apesar de sua posição de diretor do mosteiro, os
relatos hagiográficos contam que Abraão continuou a
comportar-se com humildade e não deixou, mesmo em idade
avançada, a ser útil nas atividades cotidianas, como lavar as
roupas dos outros monges e transportar água do poço para as
cozinhas. Presumivelmente, morreu em 1073.

Suas relíquias foram expostas à veneração durante o
reinado do grão-príncipe Vsevolod III Vladimirski (1176 -1212).
Em 1551, o czar Ivã, o Terrível, antes da sua campanha militar
contra Cazã, foi em peregrinação ao mosteiro fundado por
Abraão, onde os monges lhe mostraram o bastão com o qual
é dito que o santo teria destruído a estátua de Veles.
Acreditando na história, o Czar levou consigo o bastão e ao
retornar da campanha vitoriosa, ordenou que fosse
construída uma igreja de pedra em honra da Virgem e quatro
capelas. Nesta igreja ainda estão os restos mortais de Abraão.

Santos do mês de Outubro

01 - Santa Terezinha do Menino Jesus (ou de Lisieux) / São Veríssimo
/ São Milor
02 - Santo Anjo da Guarda / São Custódio / São Leodegário / São
Domingos Spadafora
03 - São Geraldo / Santo Hesídio / Santa Maria Josefa
04 - São Francisco de Assis / Santo Amônio / São Petrônio
05 - Santa Maria Faustina Kowalska / São Benedito - o Negro / São
Meinolfo / Santa Flávia
06 - São Bruno / Santa Maria Francisca / Santa Erotides
07 - Nossa Senhora do Rosário / Santo Helano / São Mateus de
Mântua / Santa Osita
08 - Santa Lourença / Santa Taís / Santa Reparata
09 - São Dionísio / São João Leonardi / Santa Públia
10 - São Daniel Comboni / São Paulino de York / São Gedeão / São
Francisco de Bórgia
11 - São Jaime / Santo Alexandre Saulo / Santa Zenaide
12 - Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil / São Serafim /
Santo Edvino
13 - São Geraldo de Aurilac / São Venâncio / Santa Celidônia
14 - São Calixto I, Papa e Mártir / Santo Evaristo I, Papa e Mártir /
Santa Fortunata
15 - Santa Teresa D’Ávila (ou de Jesus) / Santo Eutímio / Santa Tecla
de Kitizingen
16 - Santa Margarida Maria Alacoque / Santa Edwiges / São Geraldo
Magela
17 - Santo Inácio de Antioquia / São Serafino / São Notelmo
18 - São Lucas / São Renato / Santa Cirila
19 - São Paulo da Cruz / Santo Issac Jogues / São João de Brebéuf /
São Pedro de Alcântara / Santa Laura
20 - Santo Artêmio / São Contardo Ferrini / Santa Íria
21 - Santa Celina / Santa Úrsula / São Dásio
22 - Santa Maria Salomé / Santa Josefina Leroux / São Melânio
23 - São João Capistrano / São Vero / São João Bondoso
24 - Santo Antônio Maria Claret /  Santo Evergílio/ São Marglório
25 - Santo Antônio de Sant’Anna Galvão / São Baltazar de Chiavari /
São Crispim / São Crispiniano
26 - São Boaventura de Potenza / São Flório / São Damião de Finaro
27 - São Vicente de Ávila / Santo Odrano / São Frumêncio
28 - São Judas Tadeu / São Simão Cananeu / São Faro
29 - Santo Abraão de Rostov / São Narciso de Jerusalém / São
Colmano
30 - São Lupércio / São Geraldo de Potenza / Santa Zenóbia
31 - Santo Afonso de Palma / Santo Antônio de Milão / São Foilano
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Os Milagres de Jesus

Caros irmãos e irmãs, ao lermos
a Sagrada Escritura podemos
encontrar várias citações sobre os
milagres de Jesus. Por exemplo, no
livro de Mateus,  capítulos 8 e 9, são
narrados os Dez Milagres de Jesus.
Deixo aqui essa sugestão de leitura
tendo certeza que assim como
estes, são muitos os capítulos que
podemos ler para entender e
conhecer os passos de Jesus.

Você já se perguntou quantos
milagres Deus fez e faz em sua vida?

Por quantas vezes ouvimos dizer
de curas que a medicina do homem não consegue explicar?
Curas essas realizadas pela Fé, Fé esta que move montanhas,
Fé tamanha agraciada pela clareza no coração que afirma. A
Deus nada é impossível.

Será que somos sempre dignos dos milagres de Deus?
Será que nossa Fé é tamanha que possa curar nossas

tristezas, nossas angústias e os nossos dissabores da vida?
Somos filhos de Deus, criados a sua semelhança, podemos

realizar um milagre dentro de nós, o milagre de olhar ao
nosso redor e ver quantos são os milagres realizados por
Deus.

Acaso você consegue separar cinco minutos todos os dias
ao acordar e ser grato a Deus pelo milagre da sua vida, pela
sabedoria, inteligência, ciência, conselho, fortaleza, piedade
e temor de Deus? Você consegue enxergar a sua volta toda a
proteção divina que tens e dizer: Deus obrigado por mais um
dia de vida?

O maior milagre de Deus em nós está pulsando a todo
instante, a VIDA!!!

Para finalizar, deixo aqui o meu convite: leia a Sagrada
Escritura. Nela encontrarás muitos milagres! Faça deste
momento um momento de reflexão e aprendizado e não se
esqueça:

Você é o Maior Milagre de Deus!!!

Mundo da Bíblia Aconteceu...

“Aconteceu no período de 31 de agosto a 08 de setembro,
a novena (grupos de rua) preparatória para a Festa do
Padroeiro Senhor do Bonfim. Foram momentos de
intensa oração. Agradecemos a todos que estiveram
presentes”.
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Aconteceu...

No domingo, dia 12 de setembro, aconteceu em
nossa paróquia a Procissão e em seguida a Missa
Solene ao Nosso Padroeiro Senhor do Bonfim.
A procissão percorreu por várias ruas do nosso
bairro. A Igreja ficou lotada. Foram momentos de
adoração ao Senhor do Bonfim, que é o próprio Cristo
no nosso meio.
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O Apostolado da Oração na Diocese de Santo André
realizou no último dia 22 de agosto, em nossa comunidade
a Concentração Diocesana. Cerca de 2.500 integrantes
do movimento participaram desde cedo do encontro que
foi encerrado com a celebração da Santa Missa, presidida
por Dom Nelson Westrupp e concelebrada pelo Frei José
Raphael, pelo Padre José Silva, pelo Padre Renatinho e
Padre Ariel.
As fotos desta celebração estão disponíveis no site www.fotomoretto.com.br

Olá criançada!
No mês de outubro

comemoramos o Dia das
Crianças e também o dia
de Nossa Senhora Apa-
rec ida .  Queremos
fazer um Espaço
Cr iança  d ife-
rente este mês.

Que ta l  nos
enviar uma redação
com no mínimo 5 linhas,
nos contando “O que
significa Nossa Senhora Aparecida para você?”

E no dia 31/Outubro na missa das 9h, faremos
um sorteio de 01 imagem pequena de Nossa
Senhora Aparecida.

As redações poderão ser enviadas pelo email
pacom@paroquiasenhordobonfim.net ou também
poderão ser entregues na secretaria paroquial.
Não se esqueça de colocar seu nome completo,
idade e telefone para contato.

Aguardamos a sua redação! E Feliz Dia das
Crianças!

Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!

Espaço Criança

No dia 04 de setembro aconteceu em nossa Paróquia a
tradicional carreata do Senhor do Bonfim. Foram
percorridas diversas ruas do bairro. Após a carreata houve
a benção dos carros e a Santa Missa.
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No dia quatro de outubro nós
celebramos São Francisco de Assis
que, como santo, nós conhe-
cemos e admiramos, princi-
palmente em nossa comunidade.
No entanto, neste texto, gosta-
ríamos de mostrar muito mais do
que o santo e sim, o homem
Francisco de Assis que além de ser
admirado por nós católicos,

também é respeitado por outras religiões e até por pessoas
não ligadas a religião alguma.

Mas, por que esse homem que viveu na idade média em
uma pequena cidade da Itália ainda hoje desperta respeito?

Em 2001, Times, a grande revista americana, pesquisou
entre seus leitores qual a personalidade mais importante do
milênio. Entre tantas opiniões de cristãos e não-cristãos,
milhares de gênios, artistas, heróis, governantes foram
citados. Dentre os dez mais, Albert Einstein por sua teoria da
relatividade, Martinho Lutero, teólogo, escritor, fundador do
protestantismo e Thomas Jefferson herói da independência
dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, Francisco de Assis,
meigo e humilde homem que quis viver o Evangelho de Jesus
Cristo, e sua visão do bem, da paz, da pobreza e do amor.

E o que pode significar essa escolha?
Para tentar entender um pouco sobre

isso, reproduzimos abaixo trechos de um
texto escrito por Frei Aloísio Fragoso,
OFM - Provincial dos Frades Menores do
Nordeste do Brasil.

Neste texto, Frei Aloísio diz que se
São Francisco fosse um personagem de
hoje, não seria uma figura popular, não
arrastaria multidões nem seria convo-
cado para os programas mais conhecidos
da TV. Ele não faria o tipo que está na
moda.

Não está na moda procurar o sentido
da vida, mas sim apenas gozar o
momento presente, sem preocupações.
Como também não está na moda
mergulhar fundo à procura dos valores e
da essência das coisas, dar o máximo de
si a fim de alcançar o melhor em tudo. O
que está na moda é dançar e cantar
enquanto é tempo, e no ritmo mais leve
possível. Nada de opções radicais, nada
de grandes idéias ou ideais, bastam
sentimentos e emoções. Nada do que exija algum sacrifício.
Em suma, a cruz do calvário está “demodé” e deve ceder lugar
à cruz dourada das pulseiras e dos colares. Daí resulta que o
cristianismo mais puro de Jesus de Nazaré, bem como o
franciscanismo mais original saíram da rota.

E justamente por isso, porque não está na moda, é que
São Francisco tem sido uma figura sempre atual, nestes 800
anos que nos separam da sua presença física.

A moda é por definição algo passageiro e superficial. Como
então entender que, sempre de novo homens e mulheres
que procuram um significado para a vida, voltam-se para a
figura e o ideário de S. Francisco? Como entender que um
personagem fora da moda seja escolhido o homem do
milênio, superando literatos, poetas, cientistas, gover-
nantes, papas?

A universalidade de São Francisco de Assis
A razão é simples. As pessoas procuram em S. Francisco

sua própria humanidade, para reencontrar o Paraíso perdido,
redescobrir a inocência perdida, a alegria tornada artificial, a
vida, desviada do seu curso natural.

A humanidade precisa sempre de imagens exemplares,
de parâmetros que lhe restituam a esperança de poder
realizar seus grandes sonhos. São estes sonhos-utopias que
motivam e animam as suas ações neste mundo. Sem isso não
se passa. Se foi preciso buscar o exemplo máximo do século
XIII, isto é sinal de que elas estão faltando no tempo atual.

O que é que mais se almeja da vida? Certamente algo que
dê razões para amá-la. Como, por ex. encontrar a bondade
original do ser humano, que torna grande a sua existência. É
isso o que se busca, à margem da moda e é isso o que S.
Francisco nos ensina. Ele nos ensina a ser, antes de tudo,
gente. A descobrir na ternura para com todos os seres o
núcleo central da nossa existência, e compreender que isso
só é possível quando a vida pessoal se torna livre, aberta e
transparente.

Antes de mais nada e profundamente, S. Francisco foi um
homem de Deus. Ele mesmo exclamava: “eu sou o arauto do
grande Rei”. Sendo que, a partir daí, ele se pôs a caminho, à
procura do objeto da sua paixão. À maneira de todos os
grandes homens e santos, não se conformou apenas com

sentimentos e emoções. Santo
Agostinho usou um jogo de palavras,
expressando esta verdade: “eu ainda
não amava, mas já amava amar, e, no
meu amor pelo amor, procurava um
objeto para amar”. Isso S. Francisco
encontrou rápido porque era um
homem intuitivo e ativo. O seu
primeiro encontro com Deus ele o
descreve no seu testamento escrito:
“era-me insuportável olhar um
leproso, mas o Senhor mesmo me
colocou no meio deles e então, aquilo
que antes fora nojo transformou-se
em doçura para a alma e o corpo”. O
primeiro encontro de S. Francisco com
Deus foi o beijo no leproso. Para ele
encontrar Deus era encontrar a sua
imagem viva no semelhante.

Aí está a razão fundamental que o
torna tão humano, admirado e amado
por cristãos e não-cristãos, crentes e
não-crentes, letrados e analfabetos.
Quem não tem fé religiosa descobre

nele o modelo do ser humano plenamente humano. Quem a
possui identifica nele esta perfeita conjugação entre o divino
e o humano, entre Criador e criatura.

Só consegue chegar a tanto alguém que ama o outro
incondicionalmente, sem fazer-lhe pergunta sobre
procedência, raça, credo, nem mesmo sobre pecados e
virtudes. Basta-lhe um título que a todos foi dado e de
ninguém pode ser tirado, a saber, “filhos do mesmo Pai”.

São Francisco também pregava aos pássaros, falava com
os bichos, afagava o lobo, quer entendessem ou não a sua
linguagem, e os convidava a mostrar gratidão ao Criador pelo
dom da vida. Para a maior parte dos homens e mulheres deste
início de milênio, preocupados em primeiro lugar com
produzir, consumir e lucrar, este comportamento pode
parecer estranho, por vezes infantil, ingênuo ou até ridículo.
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Escutar estrelas, conversar com irracionais, afastar
vermezinhos do caminho para não serem pisados, tudo isso
são cenas de um figurino ultrapassado, romântico, bonitinho,
porém fora de órbita.

São poucas as pessoas capazes de perceber e entender
que S. Francisco está na verdade, operando uma verdadeira
revolução. Ele está abrindo o horizonte para uma nova forma
de ser e de relacionar-se no universo, a partir da natureza.
Uma forma de ser e relacionar-se que não é mais de
dominação, mas sim de convivência, que não é mais de
interesse consumista e sim de abertura para a prática da
fraternidade universal.

A criatividade de S. Francisco na convivência com a
natureza foi um ponto de partida. Ela vai plenificar-se no
encontro com a imagem viva, racional, emocional do Criador,
no ser humano, especialmente naqueles em quem esta
imagem parece desfigurada, isto é, os excluídos da sociedade.

Para livrar os excluídos do seu tempo do complexo de
inferioridade, o mais terrível estigma que eles carregavam,
S. Francisco desposa a pobreza e a chama para sempre de
“minha amada dama pobreza”. De todas as suas opções
radicais esta foi, sem dúvida, a que mais se aproximou da
“loucura”. Daí os seus biógrafos não conseguem chegar a um
acordo sobre qual terá sido o seu amor maior: se a Cristo
feito pobre na cruz ou se ao pobre feito Cristo na terra.

Na verdade, estes dois amores se fundiram numa única
paixão e foi esta paixão que o levou até a “loucura”. Daí em
diante já não se encontra a linguagem adequada para

São muitos os que se deixam fascinar por
São Francisco de Assis, mas sobretudo os 
jovens. É raro encontrar um jovem que não
tenha ouvido falar dele.  Muitos conhecem
até muito da vida e do ideal de São
Francisco. Alguns deles ficam de tal maneira
tocados por este ideal que, no melhor da
sua juventude, decidem seguir Jesus ao
jeito de Francisco. Entram nos noviciados
das diversas Ordens e Congregações da
Família Franciscana. São aos milhares em
todo o mundo. Recordemos, ainda que
brevemente, o itinerário do jovem Francisco
e o modo como enfrentou os problemas da
sua juventude, que são os problemas dos
jovens de todos os tempos.

Antes de mais nada, convém lembrar que
a característica de qualquer jovem é a PAIXÃO PELA VIDA.
Francisco foi um jovem apaixonado pela vida. Havia nele um
ideal apaixonante, um coração vibrante, uma razão de viver.
Quando muitos jovens hoje não têm outros IDEAIS na vida se
não ser um profissional brilhante, ter um carro para aparecer...
Francisco buscou ideais que não envelhecem e que
satisfazem profundamente o coração humano. Uma das ânsias
mais profundas dos jovens é a LIBERDADE. Amor livre!
Libertação da Família! Libertação da influência dos adultos!
Liberdade para amar! Liberdade para se fazer o que se quer!...
Assim, tantas vezes foge de casa porque não se julga
compreendido. Outras vezes critica os pais, que não o deixam
livre, pois não permitem que se vá divertir numa balada ou
numa festa de aniversário... Enquanto as pessoas buscam a
liberdade para satisfazer os seus caprichos pessoais, voltadas
para si mesmas, Francisco, num determinado momento da

descrever seus atos e se tem de apelar para as metáforas
mais fortes, para além do que se convenciona chamar de
normalidade. Não é por acaso que ele foi tido em conta de
louco, em sua terra natal, e até hoje o é. Para os que escolhem
o caminho da normalidade, ele jamais será compreendido,
ou será convertido num santinho amigo dos pobres e dos
passarinhos, e só.

Dizem todos os biógrafos que S. Francisco abandonou o
mundo para entregar-se a Deus. De fato ele abandonou seu
mundo no seu tempo, abandonou o molde daquele mundo
de relações escravizantes, de senhores e servos, suseranos
e vassalos, maiores e menores e trocou-o por um outro de
liberdade e fraternidade, fundado na igualdade essencial.

Devemos imaginar a personalidade de S. Francisco, como
uma presença permanente na luta em favor da fraternidade,
novamente radical, novamente louco, novamente
mergulhado na raiz da vida, sempre revolucionário. E se
homens e mulheres escolhem esta figura como o homem do
segundo milênio, a impressão que dá é que, mesmo quando
se estabelecem na normalidade, gostam mesmo é da loucura.
Sobretudo desta loucura que produz a santidade. A
sociedade traça uma linha de conduta humana e a chama de
normalidade. Quem a ultrapassa subverte a ordem. Apesar
de tudo, aparecem loucos resistindo. Depois que estes se
sacrificam pela causa humana, os mesmos homens e
mulheres erguem-lhes monumentos e os imortalizam. Um
destes foi escolhido como exemplar máximo da humanidade:
São Francisco de Assis, o homem da Paz e do Bem!

A INFLUÊNCIA DE SÃO FRANCISCO NOS JOVENS
sua juventude, diante do Bispo de Assis, despindo
todas a suas roupas, rompe com a família e com
as autoridades.Torna-se um homem livre. Livre
para servir. Servir Deus e o próximo.

Um dos pontos críticos dos jovens é a sua
relação com a IGREJA. São, de fato, muitos os
jovens que hoje não ligam para a Igreja: ao que
ela é, ao que ela diz, ao que ela faz. Vêem a Igreja
como uma alienada e mantêm em relação a ela
uma atitude muito crítica e por vezes até
destrutiva. Frequentemente invocam os seus
muitos pecados. Francisco vê uma Igreja em
ruínas. Não critica. Não destrói. Sabendo que ele
também era Igreja, constrói, dá o melhor de si
mesmo na reconstrução da Igreja do seu tempo.
Nunca nos esqueçamos que cada um de nós é a
solução para uma Igreja nova e renovada.

Particularmente os jovens. A Igreja deposita neles uma grande
esperança. E, lembra João Paulo II, a Igreja tem tanta coisa a
dizer aos jovens, e os jovens tanta coisa a dizer à Igreja!

É próprio dos jovens uma atitude de busca e de PROCURA. E
tantas vezes se perdem por caminhos que não conduzem à
verdade total e à verdadeira felicidade. O jovem Francisco andava
à procura. Encontrou a resposta nas palavras de Cristo. Encontrou
a sua missão e executou-a. “É isso que eu quero, é isso que eu
procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração” - exclama
Francisco cheio de alegria. A Francisco juntou-se um grupo de
idealistas e de loucos, cujo ideal e loucura era o de viver o
Evangelho de Jesus.

O mundo de hoje precisa de muitos loucos, como São
Francisco de Assis. HOJE, SÃO FRANCISCO PODE SER VOCÊ,
JOVEM, quando procura viver os valores e a mensagem de
Francisco.
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Cuide bem de você
HEPATITE

“Invisivelmente perigoso”
O que é hepatite e seus tipos?

A hepatite é infecção no fígado e se divide em
tipos A, B, C, D, E.

Quais são as diferenças entre os tipos
de hepatite A, B e C?

Os tipos de hepatite A, B e C são doenças
causadas por três vírus diferentes. Embora
cada tipo de hepatite possa causar sintomas

similares, eles têm diferentes formas de transmissão e podem afetar o fígado
de maneiras diferentes. Pessoas com hepatite A geralmente melhoram sem
tratamento. Já os tipos de hepatite B e C podem começar como infecção aguda,
mas em algumas pessoas o vírus permanece no corpo, resultando em doenças
crônicas e problemas de longo prazo no fígado. Há vacina para os tipos de hepatite
A e B, mas não para a hepatite C. Se uma pessoa teve um tipo de hepatite viral no
passado, ainda assim é possível contrair outros tipos.

Hepatite A - A hepatite A é uma doença aguda do fígado causada pelo vírus
HAV. Esse tipo de hepatite dura de algumas semanas até alguns meses e não
resulta em infecção crônica. A transmissão da hepatite A decorre da ingestão de
material fecal, mesmo em quantidade microscópica, em alimentos e bebidas
infectadas e do contato próximo com pessoa infectada. A vacina para hepatite A
é recomendada a todas as crianças a partir de 1 ano de idade.

Hepatite B - A hepatite B é uma doença do fígado causada pelo vírus HBV. Esse
tipo de hepatite varia de gravidade, indo de doença moderada, que cura em
algumas semanas (aguda), até doença séria de longo prazo (crônica), que pode
resultar em câncer no fígado. A transmissão da hepatite B se dá por contato com
sangue, sêmen e outros fluidos corporais infectados ao ter relações sexuais com
pessoa infectada, compartilhamento de agulhas e drogas injetáveis, e de mãe
para bebê recém-nascido. A vacina para hepatite B é recomendada a todas as
crianças, e adultos sob risco de contaminação pelo HBV.

Hepatite C - A hepatite C é uma doença no fígado causada pelo vírus HCV. Esse
tipo de hepatite algumas vezes resulta em doença aguda, porém ela geralmente
é crônica e pode levar a cirrose e câncer no fígado. A transmissão se dá pelo
contato com sangue de pessoa infectado, geralmente ao compartilhar agulhas e
drogas infectáveis. Não existe vacina para a hepatite C.

Hepatite D - A hepatite D é uma doença do fígado séria causada pelo vírus
HDV e sua replicação. A forma de transmissão é a mesma da hepatite C e não há
vacina.

Hepatite E - A hepatite E é uma doença do fígado séria causada pelo vírus HEV.
Esse tipo de hepatite geralmente resulta em infecção aguda. A transmissão se
dá através da ingestão de material fecal, mesmo em quantidades microscópicas.
Os surtos de hepatite E geralmente estão associados ao fornecimento de água
contaminada em lugares de condições sanitárias ruins. Não existe atualmente
vacina aprovada para hepatite E.

(CONTINUA NA PROXIMA EDIÇÃO)

EM HOMENAGEM A VOCÊS CRIANÇAS,
ESSE MÊS PUBLICAREMOS UMA

RECEITA QUE PODE SER FEITA POR
VOCÊS.

RECEITA DO MÊS

SALAMINHO DE CHOCOLATE

Ingredientes:
200 gramas de margarina
200 gramas de chocolate em pó
200 gramas de bolacha de maisena
triturada
1 xícara (chá) de açúcar
3 ovos
Numa tigela grande misture todos os
ingredientes, até obter uma massa
homogênea.
Divida a massa em duas partes. Coloque
cada porção de massa em duas folhas
de papel alumínio com cerca de 40 cm
de comprimento.
Enrole no formato de um salame. Leve
ao freezer por 4 horas. Corte em fatias
e sirva a seguir

DICAS PARA O SEU LAR

Para tirar o cheiro forte
das mãos após o uso de
água sanitária, lave as

mãos com vinagre.

Receita
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Bonfim Ecológico

É muito bom, escrever sobre coisas boas. Neste mês
vamos falar de sutis mudanças de comportamento, que
são f rutos  de  árduos  t rabalhos  de
conscientização e educação ambiental,
provando que vale a pena investir  no
tema ecologia e desenvolvimento sus-
tentável .  O tempo passou e hoje po-
demos ver que os valores dos consu-
midores  estão mudando em todo o
mundo, e isso tem se refletido em seu
comportamento diante dos produtos, das
marcas e das empresas.

Podemos acompanhar essa mudança,
pelo  menos  de  forma acentuada no
Brasil, ao observar alguns dados da pes-
quisa  Good Purpose,  rea l i zada pe la
agência Edelman em dez países:

- 81% dos consumidores brasileiros
recomendariam uma marca que apóia
uma boa causa (média mundial: 64%).

-  82% Ajudar iam uma marca  a  promover  seus
produtos se houvesse uma boa causa por trás deles
(média mundial: 59%).

- Entre dois produtos com preço e qualidade
semelhantes, 71% dos consumidores brasileiros escolhem
um deles pela causa social (média mundial: 43%). 

- 75% dos consumidores brasileiros disseram ter
comprado, no último ano, um produto de uma marca
que apóia uma boa causa, mesmo que não fosse o mais
barato (média mundial: 61%)

- Se o preço não fosse um fator determinante, 80%
dos consumidores brasileiros prefeririam um carro
híbrido,  e apenas 20%, um carro de luxo (médias
mundiais: 67% e 33%, respectivamente); 

- 79% iriam preferir uma casa ambientalmente cor-

Consumo sustentável, mudanças e conscientização
reta, e 21%, uma casa grande (médias mundiais: 70% e
30%, respectivamente).

- 76% dos brasileiros têm uma opinião
melhor sobre empresas que integram as
boas causas aos seus negócios inde-
pendentemente dos motivos pelos quais o
fazem (média mundial: 59%).

- 89% dos consumidores brasileiros dizem
esperar que as marcas façam algo para apoiar
uma boa causa (média mundial: 64%)

- 83% dos brasileiros mudariam de marca
se outra marca, de qualidade semelhante,
apoiasse uma boa causa (média mundial:
67%)

Hoje entre as maiores preocupações dos
consumidores, tanto no Brasil quanto no
mundo, estão: proteger o meio ambiente,
aumentar a qualidade dos serviços de saúde,
reduzir a pobreza, amenizar a fome e a falta
de moradia e que todos tenham opor-

tunidades iguais na educação. Mas, um dos dados mais
importantes, e que nos chama a atenção, mostra que pelo
menos a preocupação com os temas da sustentabilidade já
chegou ao cotidiano das pessoas. No Brasil, 78% declararam
sentir que está se tornando cada vez mais inaceitável, em
sua comunidade, não se esforçar para mostrar preocupação
com o meio ambiente ou para ter um estilo de vida mais
saudável, e essa é uma excelente notícia, é o nascimento
de uma pequena chama, que tende a crescer e que mais
uma vez depende apenas de nós. Depende de você cidadão,
para que esses dados não sejam apenas desejos ou dados
estatísticos, depende da sua força de vontade e da força de
sua voz e suas ações.

Mais informações em
www.revistameioambiente.com.br
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VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

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

visitem nossa loja virtual
www.lojamais.com.br/bazarfiomil


