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Espaço do Leitor...Editorial

Q u e r i d o
Povo de Deus,
em novembro
vivenciamos
um mês re-
pleto de gran-
de mistério
de amor e fé.
Celebrando a
m e m ó r i a
festiva de to-
dos os fiéis
defuntos e o dia de todos os santos,
meditamos o sentido da vida.

Em tempos em que a vida nem
sempre é respeitada, nós cristãos
precisamos não desistir de lutar em
favor da mesma. Não importa o que
venha acontecer devemos tê-la
sempre em primeiro plano. Ainda
vivenciando este penúltimo mês do
ano, contamos com o empenho de
cada um em favor da paz. Todos
buscamos a paz: você, eu e todos nós
não a construiremos se não em-
penharmos também nosso lado com-
bativo.

Que este mês seja de revisão do
que não conseguimos cumprir até
agora e já nos prepararemos contando
com a intercessão de todos os santos
para uma mais empenhada fidelidade
às metas definidas para 2011.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus
Cristo!

Deus abençoe a todos.
Frei Raphael

No último fim de semana de setembro
sorteamos 5 Bíblias entre aqueles que nos
enviaram uma redação com o tema “A
importância da Bíblia na sua vida”. Confira as
redações sorteadas e os ganhadores:

Eu tive uma Bíblia infantil aos 2 anos
que a minha mãe comprou. Aos 8 anos a
minha mãe comprou uma Bíblia Sagrada,
mas era para a minha irmã e quando eu
entrei para a catequese eu e minha irmã
dividimos a Bíblia Sagrada.

Ela é importante para a minha família,
porque ela nos ensina a vida de Deus, ela
também é muito boa para nossa memória e
a sabedoria.

Eu gostaria de ganhar uma nova Bíblia
para eu e minha irmã cada um ter uma para
fazer as lições da catequese e o aprendizado.

Guilherme Henrique Forestieri de Melo
 1° ano de catequese

Eu ganhei com 3 anos um livro de
histórias sobre a Bíblia, minha mãe lia esse
livro para mim e assim comecei a entender
um pouco sobre acontecimentos e
pensamentos de Jesus. Depois com 10 anos
comecei a fazer catecismo, assim comecei a
entender um pouco mais sobre a Bíblia.

Júlia Borges Bertassoli

Para alguns a Bíblia é um livro de regras
que deve ser fielmente seguido sem ques-
tionar nem duvidar de nenhuma palavra.

Para outros a Bíblia é um livro de
cabeceira que só serve para conforto em
algumas horas.

Alguns a consideram um amontoado de
frases que podem ser escolhidas
individualmente e serem interpretadas da
forma mais absurda possível, esquecendo
que a Bíblia possui contexto histórico e foi

escrita em uma época totalmente diferente
da atual.

Como não estou querendo persuadir
ninguém, nem redigindo uma dissertação
formal vou afirmar. Em minha opinião a
Bíblia na minha vida é a mais linda carta de
amor que um Pai pode escrever para seus
filhos. Nela nós temos instruções, a
genealogia dos cristãos, a história de nosso
Irmão e Salvador Jesus Cristo, conselhos,
mostras do amor de Deus e como essa
mostra de amor incentivou outros a
pregarem o evangelho no mundo.

Nós não devemos apenas ler a Bíblia;
devemos buscar um encontro com a Palavra
de Deus. Estar à procura de um contato
íntimo com a Palavra Viva do Deus, que fala
a cada um.

Trata-se de um diálogo: nós escutamos,
acolhemos, nos tocamos, nos sensi-
bilizamos e respondemos. É um encontro
vivo entre pessoas vivas, um encontro de
pessoas que se amam mutuamente. Muitos
experimentaram essa relação. Experimente
você também.

Assim como você alimenta o corpo todos
os dias, alimente diariamente o seu espírito
com a Palavra de Deus. Sem a Bíblia em
minha vida eu não Evangelizo.

Maria Isabel Veiga da Silva

A Bíblia é importante na minha vida
porque me mostra tudo sobre Jesus. Ele me
ensina a praticar boas ações e a amar com
Amor, Doação “Ágape” igual a que Jesus fez e
faz por mim e por todos nós.

Gustavo de Souza da Silva – 10 anos

Bíblia é vida e amor, você entende sobre
Deus e o caminho de Jesus e nós temos que
amar Deus, ele nos guia no caminho da vida.

Vinicius Augusto Granela Moretti
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Momento de Maria Mundo Católico

Nossa Senhora das Graças da
Medalha Milagrosa – 27 de Novembro

Em novembro celebra-
mos a festa de Nossa
Senhora das Graças, mais
conhecida como Nossa
Senhora da Medalha
Milagrosa. Vamos conhe-
cer um pouco a história de
sua capela em Paris e
também a história da medalha milagrosa.

No dia 27 de novembro de 1830, na Capela das Filhas da
Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, a Santíssima
Virgem se manifestou à humilde noviça Catarina Labouré.

A Virgem apareceu sobre um globo, pisando uma
serpente e segurando nas mãos um globo menor,
oferecendo-o à Deus, num gesto de súplica.

Maria fala, então, à feliz Vidente: “Este globo representa
o mundo inteiro...e cada pessoa em particular”.

De repente, o globo desapareceu e suas mãos se
estenderam suavemente, derramando sobre o globo
brilhantes raios de luz. Formou-se assim um quadro oval,
rodeado pelas palavras: “Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a Vós”. Virou-se então o
quadro, aparecendo, no reverso, um “M” encimado por uma
cruz e, embaixo, os corações de Jesus e de Maria. E a
Santíssima Virgem lhe pede: “Faça cunhar uma medalha,
conforme este modelo”. E promete: “As pessoas que a
trouxerem, com fé e confiança, receberão graças especiais”.

E assim foi cunhada, em Paris, esta medalha, que logo
se espalhou pelo mundo inteiro, derramando graças tão
numerosas e extraordinárias que o povo, esponta-
neamente, passou a chamá-la: “A Medalha Milagrosa”.

Esta é a origem da “sua medalha”, sinal certo da presença
de Maria, no mundo de hoje, para protegê-lo e levá-lo para

Cristo. Divulgai a
Medalha Milagro-
sa, como sinal e
mensagem de
Maria.

Nossa Senhora
da Medalha
Milagrosa

rogai por nós!

Congresso Mundial de Imprensa Católica

Entre os dias 4 e 7 de outubro de 2010 aconteceu no
Vaticano o “Congresso Mundial de Imprensa Católica”, por
iniciativa do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais.
Participaram mais de 200 jornalistas e expoentes da mídia
católicos, de mais de 80 países, reunidos para um confronto
sobre o papel atual e futuro da imprensa católica no
mundo, especialmente sobre a sua presença na Internet e
nos novos ambientes da comunicação.

Depois do congresso mundial sobre as televisões
católicas, realizado em 2006 em Madri, e o sobre as rádios
católicas, celebrado em 2008 no Vaticano, o Pontifício
Conselho das Comunicações Sociais proclamou um
terceiro congresso mundial para estimular a reflexão dos
profissionais do setor sobre as perspectivas da  imprensa
católica na era digital”.

“É necessário reconhecer que estamos vivendo num
momento histórico em que a mesma imprensa laica se
interroga sobre o seu próprio futuro - observou Dom
Claudio Maria Celli, Presidente do Pontifício Conselho para
as Comunicações Sociais, na sua mensagem de abertura
dos trabalhos –. Mas é também verdade – acrescentou o
Prelado – que a imprensa católica está enfrentando
numerosos desafios, l igados exatamente à sua
especificidade. Creio que em tal contexto todos nós nos
devamos interrogar sobre qual seja a sua mais profunda
identidade e qual a sua real missão”.

O primeiro dia dos trabalhos foi marcado por um
confronto geral sobre os atuais desafios da comunicação
impressa. Pela manhã, alguns diretores de jornais laicos
de nível mundial deram a sua contribuição sobre o estado
presente e futuro da imprensa em geral, enquanto que,
de tarde, a reflexão foi orientada a aprofundar o tema no
específico das realidades católicas.

No dia seguinte, o foco do confronto foram as
expectativas que a imprensa católica nutre sobre si
mesma, junto com a contribuição que ela pode dar à vida
política e cultural das respectivas nações. Ao rela-
cionamento entre informação e perspectivas de serviço
pastoral foi dedicada a tarde, com uma reflexão sobre o
tema “Comunhão eclesial e controvérsias. Liberdade de
expressão e verdade da Igreja”.

A última parte dos trabalhos explorou, com a
contribuição de blogueiros, teólogos, sociólogos e
jornalistas, alguns problemas emergentes do uso de nova
mídia, como a questão da exclusão digital («digital
divide»), mas também as possibilidades oferecidas pela
comunicação ‘on-line’. Com uma mesa redonda debateu-
se a seguir sobre as modalidades de uso da nova mídia
pelos comunicadores católicos, analisando sítios
diocesanos e paroquiais, jornais diocesanos, serviços on-
line.

No dia do encerramento do encontro foram coletados
os êxitos dos grupos de trabalho continentais e as
orientações emersas das sessões plenárias. O congresso
foi concluído com uma audiência com o Papa Bento XVI.
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Santo do Mês SANTOS DO MÊS DE NOVEMBRO

1. Solenidade de Todos os Santos / Beato Raniero de Arezzo
2. Comemoração de todos os fiéis defuntos / Beata
Margarida,
3. São Martinho de Porres / São Pedro Francisco Néron
4. São Carlos Borromeu / Beata Helena Enselmini
5. Santos Teótimo, Filoteu e Timóteo
6. São Teobaldo
7. São Pedro Wu Guosheng
8. São Claro
9. Dedicação da Basílica de Latrão / Santo Ursino
10. São Leão Magno / Santos Narses e José
11. São Martinho de Tours / São Teodoro Estudita,
12. São Josafá Kuncewycz / Santo Esíquio
13. Santa Maxelende
14. São Siardo
15. Santo Alberto Magno / São Leopoldo
16. Santa Margarida da Escócia / Santa Gertrudes
17. Santa Isabel da Hungria / Beata Salomé de Cracóvia
18. Dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo / São
Romano
19. Santos Roque González, Afonso Rodríguez e João del
Castillo / Beato Santiago Benfatti
20. Beata Maria Fortunata Viti
21. Apresentação de Nossa -Senhora / São Mauro de
Cesena
22. Santa Cecília / São Filêmon
23. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do
Universo / São Clemente I / São Columbano / Beata
Margarida
24. Santo André Dung Lac e 117 companheiros / São
Colmano
25. Santa Catarina de Alexandria / Beata Isabel Achlin
26. Beato Humilde Pirozzo
27. São Gulstano
28. Santos Papiniano de Vita e Mansueto de Uruci
29. Beato Eduardo Burden
30. Santo André / Beato João de Vercelli

Santa Cecília, Virgem e Mártir (+ Roma, séc. III)

Era nobre e cristã. T inha
feito voto de virgindade,
quando seu pai a casou com
Valeriano. De acordo com os
costumes do tempo, não era
necessário o consentimento da
noiva para o casamento e o pai
de Cecília a casou sem tê-la
antes consultado. Ela declarou
ao marido sua condição de cristã
e de virgem consagrada a Deus
e conseguiu convertê-lo, assim
como ao cunhado de nome
Tibúrcio, sofrendo os três,
gloriosos martírios por amor a
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Santa Cecília, cujo corpo foi
reencontrado no século IX, é invocada como padroeira da
música e do canto, porque de acordo com antiga tradição ela
cantou, para Valeriano, a beleza da castidade e o fez de modo
tão eficaz que ele se determinou a respeitar na esposa o
voto que ela fizera. Santa Cecília foi das santas mais veneradas
desde tempos imemoriais e teve seu nome incluído no Cânon
da Missa. Ela tem a glória de se ter assemelhado a Maria
Santíssima num ponto: ambas foram casadas e permaneceram
virgens. Seu corpo foi depositado numa urna de cipreste.
Conservaram-lhe a posição em que estava ao morrer: os
braços estendidos, os três dedos simbolicamente dispostos,
indicando seu ato de fé na Santíssima Trindade, o rosto
voltado para a terra. Célebre virgem e mártir, padroeira dos
músicos, Santa Cecília, cuja festa se comemora no dia 22 de
novembro, é venerada e aclamada há séculos em todo o
mundo católico. A ela estão dedicadas inúmeras catedrais e
igrejas.
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Mundo da Bíblia

Irmãos e Irmãs convido-os a uma pequena leitura e
breve reflexão de um trecho do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos (capítulo 15, versículos de 42 a 46):

42. Ao entardecer, co-
mo era o  d ia  da Prepa-
ração, isto é, a véspera do
sábado, 43. chegou José
de Arimatéia. Ele era mem-
bro importante do Siné-
drio, e também esperava o
Reino de Deus.  José en-
cheu-se de coragem, foi a
Pilatos, e pediu o corpo de
Jesus .  44 .  P i latos  f i cou
admirado que Jesus  já
tivesse morrido. Chamou o
oficial do exército, e per-
guntou se Jesus já estava
morto.  45.  Depois  de
informado pelo of ic ial ,  Pi latos mandou entregar o
cadáver a José. 46. José comprou um lençol de linho,
desceu o corpo da cruz,  e o enrolou no lençol.  Em
seguida, colocou Jesus num túmulo, que tinha sido
cavado na rocha, e rolou uma pedra para fechar a
entrada do túmulo.

No mês de Novembro vivemos uma recordação maior
dos entes queridos e já falecidos, o Dia de Finados.

Nós Cristãos, sabemos que a morte não é o fim,
cremos no perdão e cremos na misericórdia de Deus, o
momento da despedida se faz digno e honroso.

José de Arimatéia encheu-se de coragem indo até
Pilatos e pedindo o corpo de Jesus para ser sepultado.

F icamos nós com mais este ensinamento, sepultar
nossos  mortos  na  esperança de um dia  estarmos
novamente juntos na casa de Deus.

A importância de
fazer o Sinal da Cruz

Sempre que possível, além de
abençoar, faça o sinal da cruz na
testa de seu filho, marido,
sobrinho etc.

Precisamos muito da presença
de Deus, para nos livrar de todos os males.

O SINAL DA CRUZ - (†) Pelo sinal da Santa Cruz, (†) livrai-
nos Deus, Nosso Senhor, (†) dos nossos inimigos, (†) Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Quantas pessoas fazem o Sinal da Cruz, ou como se
costuma dizer, o “Pelo Sinal” antes das orações, ou pelo
menos uma vez ao dia?

A impressão que temos é que o número é bastante
reduzido, especialmente entre os mais jovens.

A maioria faz, e às vezes de modo displicente, como um
salamaleque, o “Em nome do Pai”, ficando apenas no gesto,
sem invocar a Santíssima Trindade.

O Sinal da Cruz é uma oração importante que deve ser
rezada logo que acordamos, como a nossa primeira oração,
para que Deus, pelos méritos da Cruz de Seu Divino Filho,
nos proteja durante todo o dia.

Com este Sinal, que é o sinal do cristão, nós pedimos
proteção contra os nossos inimigos.

Que inimigos?
Todos aqueles que atentem contra a nossa pessoa, para

nos causar tanto males físicos quanto espirituais.
O Sinal da Cruz, feito antes de iniciarmos as nossas

orações, nos predispõe a bem rezar. Como por exemplo,
quando, na missa, iniciamos a proclamação do Evangelho.

† Pelo sinal da Santa Cruz: ao traçarmos a primeira cruz
em nossa testa, nós estamos pedindo a Deus que proteja a
nossa mente dos maus pensamentos, das ideologias malsãs
e das heresias, que tanto nos tentam nos dias de hoje e
mantendo a nossa inteligência alerta contra todos os
embustes e ciladas do demônio;

† Livrai-nos Deus, Nosso Senhor: com esta segunda cruz
sobre os lábios, estamos pedindo para que de nossa boca só
saiam palavras de louvor: louvor a Deus, louvor aos
Seus Santos e aos Seus Anjos; de agradecimento a Deus, pois
tudo o que somos e temos são frutos da Sua misericórdia e
do Seu amor e não dos nossos méritos; que as nossas palavras
jamais sejam ditas para ofender o nosso irmão.

† Dos nossos inimigos – esta terceira cruz tem como
objetivo proteger o nosso coração contra os maus
sentimentos: contra o ódio, a vaidade, a inveja, a luxúria e
outros vícios; fazer dele uma fonte inesgotável  de amor a
Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo; um coração doce,
como o de Maria e manso e humilde como o de Jesus.

Padre Marcelo Rossi
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Aconteceu...

BINGÃO - Fechando os festejos do mês
do padroeiro, tivemos o Bingão no dia
26 de Setembro. A quadra estava lotada
e todos tiveram uma tarde muito
agradável.

MISSA DE SÃO FRANCISCO - “Fiéis
participam da Missa de São Francisco de
Assis, no dia 04 de outubro. A missa foi
presidida pelo Frei Aloísio. Confira
algumas fotos.”

EXPOSIÇÃO E FEIRA FRANCISCANA -
Durante as festividades franciscanas
houve também a V FEIRA FRANCISCANA
com o tema: “CONTEMPLAR O MUNDO
COM O OLHAR DE FRANCISCO”. Na qual
tivemos a exposição de artes e a feira
com artesanatos, culinária, artigos
religiosos e apresentações culturais.

TRÂNSITO DE SÃO FRANCISCO - Aconte-
ceu no dia 03 de outubro, durante a
Missa das 18h30, o Trânsito de São
Francisco, que remonta a passagem de
São Francisco de Assis desta vida  para
sua vida de glória, em Cristo. Tal
passagem foi encenada pelo Grupo de
Artes Cênicas Senhor do Bonfim e a
missa foi preparada pelos Freis e pela
OFS. Pai Seráfico, rogai por nós!
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NOSSA SENHORA APARECIDA - Aconteceu na noite de 12 de outubro a Procissão
Iluminada de Nossa Senhora Aparecida e em seguida a Santa Missa presidida pelo
Frei Raphael. A igreja estava lotada e fiéis participaram deste momento com muita
fé e devoção à Mãe Aparecida.

Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!

Com o Advento começa o ano
eclesiástico nas Igrejas ociden-
tais. Durante este tempo, os fiéis
são exortados a se preparar
dignamente para celebrar o
aniversário da vinda do Senhor
ao mundo como a encarnação do
Deus de amor, de maneira que
suas almas sejam moradas
adequadas ao Redentor que vem
através da Sagrada Comunhão e
da graça, e em conseqüência
estejam preparadas para sua
vinda final como juiz, na morte e
no fim do mundo.

O Advento inicia com as vésperas do domingo mais
próximo ao dia 30 de novembro e termina antes das
vésperas do Natal. Os domingos deste tempo se chamam
1º, 2º, 3º, e 4º do Advento. Os dias 16 a 24 de dezembro
(Novena de Natal) tendem a preparar mais especificamente
as festas do Natal.

O tempo do Advento tem uma duração de quatro
semanas. Este ano, começa no domingo 28 de novembro, e
se prolonga até a tarde do dia 24 de dezembro, em que
começa propriamente o Tempo de Natal. Podemos
distinguir dois períodos. No primeiro deles, aparece com
maior relevo o aspecto escatológico e nos é orientado à
espera da vinda gloriosa de Cristo. As leituras da Missa
convidam a viver a esperança na vinda do Senhor em todos
os seus aspectos: sua vinda ao fim dos tempos, sua vinda
agora, cada dia, e sua vinda há dois mil anos.

No segundo período, se orienta mais diretamente a
preparação do Natal. Somos convidados a viver com mais
alegria, porque estamos próximos do cumprimento do que
Deus prometera. Os evangelhos destes dias nos preparam
diretamente para o nascimento de Jesus. Com a intenção
de fazer sensível esta dupla preparação de espera, a liturgia

ADVENTO
suprime durante o Advento uma
série de elementos festivos. Desta
forma, na Missa já não rezamos o
Glória. Reduz-se a música com
instrumentos, as vestes são de cor
roxa, etc. Quando o Senhor se fizer
presente no meio do seu povo,
haverá chegado a Igreja à sua festa
completa, significada pela Sole-
nidade do Natal.

Temos quatro semanas nas quais
de domingo a domingo vamos nos
preparando para a vinda do Senhor.
A primeira das semanas do Advento

está centralizada na vinda do Senhor ao final dos tempos.
Mantendo uma especial atitude de conversão. A segunda
semana nos convida, por meio do Batista a “preparar os
caminhos do Senhor”; isso é, a manter uma atitude de
permanente conversão. Jesus segue chamando-nos, pois a
conversão é um caminho que se percorre durante toda a vida.
A terceira semana preanuncia já a alegria messiânica, pois já
está cada vez mais próximo o dia da vinda do Senhor.
Finalmente, a quarta semana nos fala do advento do Filho
de Deus ao mundo. Maria é figura central, e sua espera é
modelo e estímulo da nossa espera.

Quanto às leituras das Missas dominicais, as primeiras
leituras são tomadas de Isaías e dos demais profetas que
anunciam a Reconciliação de Deus e, a vinda do Messias. Nos
três primeiros domingos se recolhem as grandes esperanças
de Israel e no quarto, as promessas mais diretas do
nascimento de Deus. Os salmos responsoriais cantam a
salvação de Deus que vem; são orações pedindo sua vinda e
sua graça. As segundas leituras são textos de São Paulo ou
das demais cartas apostólicas, que exortam a viver em espera
da vinda do Senhor.

Continua na próxima edição...
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1 Ao reverendo pai  em

Cr isto ,  Fre i  Crescênc io ,  por

graça de Deus ministro geral,

Frei  Leão, Frei  Rufino e Frei

Ângelo,  outrora companhei-

ros ,  embora ind ignos ,  do

beat íss imo pai  Franc isco,

prestam a  dev ida  e  devota

reverência no Senhor. 2 Como, por mandato do capítulo

geral próximo passado e vosso os frades devem dirigir

a vossa paternidade os sinais e prodígios do beatíssimo

pai Francisco que souberem ou puderem encontrar, 3

pareceu a nós, que embora indignos convivemos com

ele por muito tempo, alguns poucos dos muitos gestos

dele  que  v imos  por  nós  mesmos ou

pudemos saber por outros santos frades,

4 e especialmente por Frei Filipe, visitador

das senhoras pobres, por Frei Iluminato

de Arce, Frei Masseu de Marignano e Frei

João companheiro do venerável pai Frei

Egídio 5 que teve muitos desses fatos do

própr io  santo  Fre i  Eg íd io ,  e  de  Fre i

Bernardo, de santa memória, primeiro

companheiro do bem-aventurado Fran-

cisco, comunicar a vossa santidade tendo

a verdade por princípio. 6 Não contentes

de narrar  só  os  mi lagres ,  que  não

constituem, mas mostram a santidade, mas também os

fatos  ins ignes  de  seu  santo  comportamento  7  e

querendo mostrar a vontade do piedoso beneplácito,

para louvor e glória do Sumo Deus e do referido pai

santíssimo, e para edificação dos que quiserem imitar

seus vestígios. 8 Mas não escrevemos estas coisas em

forma de legenda, uma vez que já foram feitas legendas

sobre sua vida e os milagres que Deus fez por meio dele,

9, mas colhemos como de um prado ameno algumas

flores mais bonitas, à nossa escolha, sem seguir uma

história contínua, 10, mas deixando muitas coisas que

foram colocadas seriamente nas preditas legendas com

uma palavra tão verídica quando clara. 11 Podereis

mandar  inser i r  ne las  estas  poucas  co isas  que

escrevemos, se parecer justo à vossa discrição. 12 Pois

Legenda dos Três Companheiros

achamos que, se estas coisas fossem conhecidas pelos

varões veneráveis que redigiram as referidas legendas,

não as deixariam absolutamente de lado, enfeitando

seu d iscurso  com pelo  menos  uma parte  de las ,

deixando-as para a lembrança dos pósteros. 13 Que

vossa paternidade goze sempre de íntegra saúde no

Senhor  Jesus  Cr i s to ,  em quem nós ,  vossos  f i lhos

devotos, humilde e devota-mente nos recomendamos a

vossa santidade. 14 Datada em Grécio, em 11 de agosto

(no terceiro dia dos Idos de agosto) do ano do Senhor

de 1246.

Texto retirado do livro FONTES FRANCISCANAS

Irmãos e Irmãs em Cristo, acredito que para abrirmos

em nosso coração a Fé em Cristo Jesus,

São Franc isco  nos  de ixou a lguns

momentos de sua vida escritos.

Temos nesta carta um grande exem-

plo de vida em comunidade. Estamos

próximos ao Advento, tempo este de

preparar o nosso coração para essa

grande festa de nossa crença, o Natal!

É  prec iso  estarmos preparados

para nos sentir dignos de tamanha

graça, que é a vinda de Cristo. Este

que fo i  o  grande Mestre  para

Francisco, sua grande fonte de saber.

É preciso estar atento, orar e vigiar. Este tempo de

oração do Advento pode nos ajudar a refletir como

estamos vivendo em Comunidade, como podemos estar

mais próximos ou como podemos ajudar aos irmãos

mais necessitados. E, quando digo ajudar, não é apenas

no sentido do alimento da carne, mas, também através

de uma palavra amiga, de conforto, de um abraço, de

apoio, o qual, muitas vezes nem percebemos, mas é o

que o irmão que está ao nosso lado mais precisa.

É, a vida é corrida, às vezes dizemos que não temos

tempo, mas é necessário parar e observar para perceber

o quão útil podemos ser para os nossos irmãos, pense

nisso e faça do momento do ADVENTO uma grande

reflexão em sua vida.

PAZ e BEM!
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25 ANOS DO DNJ
Dia Nacional da Juventude

Juventude e so-
nhos são duas palavras
inseparáveis. Quando as
diversas juventudes, nas
suas realidades espe-
cíficas, unirem os gritos
pela concretização dos
seus sonhos, o mundo
pode ter novas espe-
ranças. Não há como não
acreditar na vitalidade e
no entusiasmo dos jo-
vens. Sendo assim, o Dia
Nacional da Juventude
(DNJ) surgiu em 1985,
durante o Ano Inter-
nacional da Juventude, promovido pela Organização das
Nações Unidas e é comemorado sempre no último domingo
de outubro.  Assim, todos os anos, organiza-se um dia de
festa da juventude, sempre com um tema importante a ser
debatido e trabalhado com grupos.  O DNJ é o principal
evento da Pastoral da Juventude e acontece em todo o país,
em todos os estados.

Em nossa região, o DNJ, esse ano, foi celebrado no dia 24
de Outubro no Parque da Juventude em São Bernardo do
Campo. Houve atrações como música, teatro, caricatura,
pintura facial artística, brincadeiras, jogos, etc.

São 25 anos de existência do DNJ. Tempo de discussões
férteis entre os grupos de todo o Brasil, na intenção de
promover o protagonismo juvenil, defender a vida da
juventude, anunciar sinais de vida e denunciar sinais de
morte.

O ano de 2010, foi proclamado pela ONU como o Ano
Internacional da Juventude, convocando ao envolvimento
de todos na promoção de práticas de respeito, diálogo e
entendimento mútuos, para o fortalecimento de uma nova
cultura de paz.

Conheça mais desta história através do site
www.dnj25anos.redejuventude.org.br

Quem reina na tua Vida?

Tal pergunta revela-se decisiva
não somente aos católicos, - que
em breve celebrarão a Festa de
Cristo Rei do Universo , mas tam-
bém àqueles que lutam por uma
vida livre. Creio que o desejo de
todos é encontrar um rei, um chefe
e um líder que não escravize, mas
que liberte plenamente. A Sagrada
Escritura nos aponta alguns
exemplos:

Abraão não era escravo e, muito
menos o seu povo, mas poderia se
tornar porque a sua terra não
produzia mais como antes. Por isso, quando ouve a promessa
divina de uma terra de fartura e de uma grande descendência,
Abraão simplesmente parte, como lhe disse Deus (Gn 12,4).

Parece que não restava outra saída, senão abandonar tudo
e partir. Quando a sua vida torna-se ameaçada, Abraão coloca-
se no caminho de Deus, através da fé e da obediência, que
são as condições exigidas para o início do reinado divino.
Uma terra abundante e livre é possível para todos.

José foi vendido pelos irmãos como escravo, porque
sentiam ódio e ciúmes dele. Quando reinam tais
sentimentos, acabam fazendo coisas terríveis contra o próprio
irmão. Mas Deus estava com José.

José começa a trabalhar de mordomo na casa de Putifar.
Na casa, é assediado pela esposa de Putifar. Tratava-se de
uma mulher escrava do prazer e de uma vida infeliz. Por causa
da recusa de José, ela não podendo dominá-lo, resolve se
vingar, armando uma cilada contra ele e ele é mandado a
prisão (Gn 39, 20).

Inocentemente jogado na prisão, José permanece fiel a
Deus e, por Deus é recompensado, pois o torna vice-rei do
Egito. José perdoa os seus irmãos e, ainda ajuda o seu povo
que sofria por causa dos sete anos de seca. O reinado de
Deus na vida de José o protege da morte, da revolta, da
vingança, da infidelidade e da corrupção do poder.

Moisés, antes de encontrar Deus, tinha uma profissão,
pois apascentava o rebanho de seu sogro Jetro (Ex 3,1), mas
sem querer acabou sendo atraído ao Horeb (montanha de
Deus). Tudo o que o ser humano faz, deve também levá-lo a
tal lugar. Foi lá que Moisés ouviu uma voz, tirou as sandálias
(resistências e apegos) e colocou-se ao serviço do povo
oprimido (Ex 3, 10).  O reinado de Deus na vida de Moisés fez
com que ele se tornasse solidário e líder do povo hebreu,
marcado pela miséria e opressão. A luta pela liberdade é
uma luta contra os próprios egoísmos.

Pilatos, frente a Jesus, cede aos seus interesses. Não
pensou no bem do povo. Preferiu defender o seu poder e os
seus privilégios. Rejeitou a liberdade, a verdade e a justiça.
Rejeitou o verdadeiro rei. E, ele tinha sido avisado por sua
esposa (Mt 27, 19).

Nas palavras de Jesus, - “meu reino não é deste mundo...
Eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo: dar
testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta a minha
voz” (Jo 18, 37) -,  descobrimos o verdadeiro significado do
seu reinado, que se difere dos reinados humanos.

Jesus não é um rei de um mundo de medo, mentira e
pecado. E sim um rei nobre por natureza, capaz de vencer
sem destruir, fazendo do amor sua única arma. Escutar a sua
verdade é acolher o amor, o reino de Deus.

Fonte: Padre Divo de Conto



Santo André, novembro de 2010Jornal da Comunidade Senhor do Bonfim1 0

Cuide bem de você

COMO SE ADQUIRE?
Hepatite Viral A:
Via  feca l -ora l ,  ou  se ja ,  fezes  de  pac ientes

contaminam a água de consumo e os alimentos quando
há condições sanitárias insatisfatórias

Hepatite Viral B:
As relações sexuais e a injeção de drogas ilícitas

são as principais preocupações atuais. A aquisição pela
transfusão sanguínea e derivados deixou de ser o
principal motivo, desde a implantação dos rigorosos
cuidados vigentes nos bancos de sangue e a extinção
de pagamento a doadores.  O bebê pode adquir ir
hepatite na hora do parto quando a mãe tiver o vírus.

Hepatite Viral C:
A transfusão de sangue e derivados, a injeção de

drogas ilícitas, o contato desprotegido com sangue ou
secreções contaminadas são as principais vias.

Ocorrem casos de transmissão mãe-bebê na hora
do parto.

Suspeita-se da via sexual e da aspiração nasal de
drogas para explicar uma parte dos 20 a 30% de casos
nos quais não se conhece a forma de contaminação.

Hepatite Viral D:
É um vírus que só causa doença na presença do vírus

da hepatite B. Sua forma de transmissão é a mesma do
vírus B.

Hepatite Viral E:
Fecal-oral, igual à hepatite A. É mais descrita em

loca is  subdesenvolv idos  após  temporadas  de
enchentes.

Álcool:
Caso abusivo de qualquer tipo de bebida alcoólica.

A quantidade que causa doença hepática é variável de
pessoa para pessoa, sendo necessário,  em média,
menor dose para causar doença em mulheres do que
em homens.

A dose de alto risco é de 80g de álcool por dia, o
que equivale a 5-8 doses de uísque (240 ml), pouco
menos de 1 garrafa e meia de vinho (800 ml) ou 2 litros
de cerveja.

HEPATITE
“Invisivelmente perigoso”

Na edição passada falamos dos tipos de HEPATITE. Agora vamos falar de como se adquire
e em nossa próxima edição falaremos de seu tratamento e prevenção.

Quanto maior o tempo de ingestão (anos), maior é
o risco de hepatite alcoólica e cirrose. Certas pessoas
podem adoecer  mesmo com doses  e  tempo bem
menores do que a média acima mencionada.

Medicamentosa:
Vár ios  remédios  de  uso  c l ín ico  podem causar

hepat i te  em indiv íduos suscet íveis .  Não se  pode
prever quem terá hepatite por determinada droga,
porém, indivíduos que já têm outras formas de doença
do fígado correm maior risco.

Alguns medicamentos relacionados com hepatite
são: paracetamol (Tylenol®, Dôrico®); antibióticos e
antifúngicos como a eritromicina, tetraciclina, sulfas,
cetoconazol  e  n i t rofuranto ína;  anabol i zantes
(hormônios usados para melhorar o desempenho físico
- doping); drogas antipsicóticas e calmantes, como por
exemplo, a clorpromazina (Amplictil®), amiodarona
(ant iarr í tmico) ,  met i ldopa (A ldomet® -  ant i -
hipertensivo) e antituberculosos. Anticoncepcionais
ora is  (p í lu la)  também são ocas ionalmente
mencionados.

Autoimune:
Algumas doenças fazem com que as substâncias de

defesa do próprio indiv íduo (ant icorpos)  causem
inflamação e dano ao fígado. Não se sabe porque isso
acontece.

Hepatites por causas hereditárias:
Doenças como a hemocromatose e a doença de

W ilson  levam ao acúmulo  de  ferro  e  cobre,
respectivamente, no fígado, causando hepatite.

Esteatohepatite não alcoólica (esteatose hepática,
fígado gorduroso):

É o acúmulo de gordura no f ígado.  Ocorre em
diversas s ituações independentes do consumo de
álcool ,  como obes idade,  desnutr ição,  nutr ição
endovenosa prolongada, diabete melito, alterações
das gorduras sanguíneas (colesterol ou triglicerídeos
altos) e alguns remédios.

(CONTINUA EM PROXIMA EDIÇÃO)
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Espaço Criança Receita

Brigadeiro de microondas

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

2 colheres (sopa) de chocolate em

pó ou achocolatado;

1 colher (sopa) de margarina;

Chocolate granulado ou granulado

colorido.

Como preparar:

Em um recipiente próprio para

forno de microondas, de

preferência redondo e de borda

alta, misture todos os

ingredientes.

Leve ao microondas por 6 minutos

em potênc ia  a l ta  ou na  tec la

brigadeiro do próprio microondas.

Na metade do tempo mexa a

mistura. Depois de pronto, retire do

forno e mexa até ficar uma massa

lisa e brilhante.

Leve à geladeira para esfriar, depois

enrole  os  doc inhos ,  passe  no

granulado e coloque nas forminhas.

Dica:  use  forminhas  nº .  6 ,  para

render mais docinhos e intercale

granulado de chocolate e granulado

colorido.
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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


