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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
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Espaço do Leitor...Editorial

Q u e r i d o
paroquiano,
prezado povo
de Deus.

Ao aden-
trarmos neste
mês natalino
q u e r e m o s ,
s o b r e t u d o ,
a g r a d e c e r
muito a Deus
pelas maravilhas concedidas a nós
durante todo o ano. O espírito ge-
neroso e a brisa leve que envolve o
ambiente neste mês de festa nos
estimula a agir para com todos à
prática solidária do Evangelho de
viver em gestos concretos a nossa
fé.

Ao olharmos a imagem do Me-
nino-Deus em Belém somos inspi-
rados a deixar de lado todo e qual-
quer rancor, todo e qualquer senti-
mento de vingança, tristeza, que
possa estar nos abatendo.

Renovemos juntos nosso espíri-
to de paz e harmonia. Desejo a to-
dos um Feliz e Santo Natal em fa-
mília e um Ano Novo repleto de so-
nhos a serem realizados durante
todo 2011.

             Abraço
Frei Raphael

No dia 31 de outubro sorteamos uma imagem de
Nossa Senhora Aparecida entre aqueles que
participaram do concurso: “O que significa Nossa
Senhora Aparecida para você?” A carta sorteada foi a
seguinte:

Maria Mãe de Jesus
Nossa Maria teve um bebê que se chamou Jesus.

Nossa Senhora é muito importante para nossa
humanidade, pois foi ela que criou Jesus Cristo. Eu e
minha família admiramos Nossa Senhora por ser nossa
mãe.

Maria é nossa mãe eternamente, tanto no céu ou
na terra.

Maria também nos protege e ilumina todos os dias.
Ganhador: Guilherme Henrique F. de Mello.
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Momento de Maria

Mundo Católico

MARIA, A MULHER DO SIM

O tempo do Advento e do Natal nos apresenta a figura
de uma mulher que pode consolar a todas nós, mulheres de
hoje, de qualquer idade, cultura, raça ou classe social. A
jovem mulher Maria, recebe a visita do anjo do Senhor e
aceita ser fecundada pelo Espírito Santo e ser a mãe do
Salvador. Todos podemos imaginar o que representava para
Maria essa gravidez; a quantidade de perdas que ela estava
destinada a sofrer devido ao contexto patriarcal em que
vivia.

À perda da honra e da reputação se somaria a perda do
homem amado. Homem algum aceitaria casar-se com uma
mulher grávida de um filho que não era seu. Nem mesmo o
justo José. Foi necessário que ele também recebesse o
anúncio do anjo, que lhe dizia: “José, não temas receber
Maria como tua esposa porque o que nela acontece é do
Espírito Santo”. E, o bom, honrado e apaixonado José,
obedeceu e abrigou a mãe e o filho que não era seu.

A tudo isso Maria se arriscou com seu SIM à aparen-
temente louca proposta do anjo: ter um filho não
conhecendo homem. Ter um filho contra todas as regras
normais da sociedade.

E Maria acolheu esse Filho. E com seu SIM transformou a
história da humanidade.

Conhecia a vida embora jovem. Sabia que só se tem filhos
coabitando com um homem.

No entanto, creu e confiou em seu Deus que sabia criar
mundos do nada, transformar o deserto em jardim e
fecundar mulheres estéreis como a mãe de Sansão. Para
Ele nada era impossível. E Maria acreditou e disse Sim.

BEATIFICAÇÃO DE IRMÃ DULCE

Falecida em 1992, Irmã Dulce,
“o anjo bom da Bahia”, pode se
transformar na personalidade
brasileira cujo processo de
canonização avançou mais rapi-
damente no Vaticano.

O arcebispo de Salvador (BA),
o cardeal Geraldo Majella Agnelo
anunciou no dia 27 de outubro de
2010, que a irmã Dulce, a reli-
giosa brasileira conhecida por seu
trabalho com os órfãos, será
proclamada beata. O pronun-
ciamento foi feito na sede das Obras Sociais Irmã Dulce, em
Salvador, e o cardeal informou que até o fim do ano será
conhecida a data da cerimônia de beatificação.

O primeiro milagre atribuído à religiosa que foi relatado
ao Vaticano e deu início ao processo de beatificação foi o de
uma mulher que teve hemorragia no parto, foi desenganada
pelos médicos e, após orações à Irmã Dulce, melhorou sem
explicações científicas. Ao ser chamado em horário de
descanso, o médico que a atendeu chegou a pensar que
deveria ir até a paciente para assinar o atestado de óbito. O
milagre teria ocorrido em 2000 e até hoje, mãe e filho passam
bem. Seus nomes são mantidos em sigilo, como exige o
Vaticano.

A Irmã Dulce será a primeira baiana a tornar-se beata.
Segundo a CNBB, a canonização da religiosa, ou seja, receber
o título de santa só poderá ocorrer após a comprovação de
mais dois milagres intercedidos pela religiosa e reconhecidos
pelo Vaticano. A causa da beatificação de Irmã Dulce foi
iniciada em janeiro do ano 2000 pelo próprio dom Geraldo
Majella. Desde junho de 2001, o processo tramita na
Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano.

Se depender dos fiéis, Irmã Dulce não precisa esperar pelo
Vaticano para ser aclamada como santa. Centenas de pessoas
visitam diariamente o mausoléu da religiosa na Capela de
Santo Antonio. Os restos mortais de Irmã Dulce, no entanto,
em breve terão novo endereço, a cripta de sua própria Igreja,
que vem sendo erguida desde 2001 em espaço próximo às
suas obras sociais, no lugar de um antigo cinema do Círculo
Operário. A cripta ocupará o local das antigas bilheterias, bem
na entrada do tempo. A igreja tem capacidade para mil
pessoas.

33Jornal da Comunidade Senhor do Bonfim
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Santo do Mês
       Santos do Mês de Dezembro

 
 1 - Santo Elói ou Elígio.

2 - São Silvério Papa, Santa Bibiana.

3 - São Francisco Xavier, São Galgano

Guidotte.

4 - São João Damasceno, Sta. Bárbara.

5 - São Sabas e Nicola Stenon.

6 - São Nicolau de Mira e de Bari.

7 - Santo Ambrósio.

8 - Imaculada Conceição de Maria.

9 - São João (Juan) Diego Cuauhtlatoatzin,

Santa Leocádia.

10 - São João Roberts, São Melquíades, papa e mártir.

11 - São Dâmaso I Papa, São Sabino.

12 - Nossa Senhora de Guadalupe.

13 - Santa Luzia ou Lúcia, Santa Otília.

14 - São João da Cruz.

15 - Santa Cristina, São Mesmino, Confessor.

16 - Santa Adelaide.

17 - São Lázaro de Betânia .

18 - São Gaciano.

19 - Santo Urbano V Papa.

20 - São Domingos de Silos.

21 - São Pedro Canísio.

22 - Santa Francisca Xavier Cabrint.

23 - São João Câncio.

24 - Santa Paula Isabel Cerioli, São Charbel Makhlouf

25 - Natal de Jesus e Santa Anastácia.

26 - Santo Estevão.

27 - São João Apóstolo e Evangelista.

28 - Santos Inocentes e Catarina Volpicelli.

29 - São Tomás Becet.

30 - Sagrada Família.

31 - Santa Catarina Labouré.

Santo Estevão, Protomártir
(+ Jerusalém, séc. I)

Na história do catolicismo muitos foram
os que pereceram, pagando com a própria
vida a escolha de abraçar a fé cristã. Essa
perseguição mortal, que durou séculos,
teve início logo após a Ressurreição de
Jesus. O primeiro que derramou seu sangue
por causa de sua fé cristã foi Estevão,
considerado por isso o “protomártir”.

Vividos os eventos da Paixão e Ressurreição, os doze
Apóstolos passaram a pregar o Evangelho de Cristo para
os hebreus. A inimizade que estava apenas abrandada
reavivou, dando início às perseguições mortais aos
seguidores do Messias. Mas, com extrema dificuldade eles
fundaram a primeira comunidade cristã, que conseguiu se
estabelecer como um exemplo vivo da mensagem de
Jesus, o amor ao próximo.

Conforme a comunidade se expandia, aumentavam
também as necessidades, de alimentação e de assistência.
Assim, os Apóstolos escolheram sete para formarem como
“ministros da caridade”, chamados diáconos. Eram eles que
administravam os bens comuns, recolhiam e distribuíam
os alimentos para todos da comunidade. Um dos sete era
Estevão, escolhido porque era “cheio de fé e do Espírito
Santo”. Porém, segundo os registros, Estevão não se
limitava ao trabalho social de que fora incumbido. Não
perdia a chance de divulgar e pregar a Palavra de Cristo, e
o fazia com tanto fervor e zelo, que chamou a atenção dos
judeus. Pego de surpresa foi preso e conduzido diante do
sinédrio, onde falsos testemunhos, calúnias e mentiras
foram a base de sustentação para a acusação.

Num discurso iluminado, Estevão repassou toda a
história hebraica, de Abraão até Salomão, e provou que
não blasfemara contra Deus, nem contra Moisés, nem
contra a Lei e nem contra o Templo. Teria convencido e
sairia livre. Mas, não, seguiu avante com seu discurso e
começou a pregar a Palavra de Jesus. Os acusadores irados
o levaram aos gritos para fora da cidade e o apedrejaram
até a morte.

Antes de tombar morto, Estevão repetiu as palavras de
Jesus no Calvário, pedindo a Deus perdão para seus
agressores.  O testemunho de Santo Estevão não gera
dúvidas porque sua documentação é histórica, encontra-
se num livro canônico, Atos dos Apóstolos, fazendo parte

das Sagradas Escrituras.
Por tudo isso, quando suas

relíquias foram encontradas em
415, causaram forte comoção
nos fiéis, dando início a um
fervoroso culto de toda a
cristandade. A festa de Santo
Estevão é celebrada sempre no
dia seguinte ao da festa do
Natal de Jesus, justamente para
marcar a sua importância de
primeiro mártir de Cristo e um
dos sete escolhidos dos
Apóstolos.

Santo Estevão rogai por nós.
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COMO CATÓLICOS,
ESTAMOS PREPARADOS PARA O NATAL?

Percebemos que o tempo de Natal está chegando nem
sempre porque começamos a pensar num Deus que quis se
encarnar ou mesmo porque Deus Todo Poderoso se fez frágil
revelando-se  como um bebê... Percebemos sim os apelos
do comércio, as renas de narizes vermelhos brilhando, os
shoppings decorados com milhares de “Papais-Noel”, enfim,
muita coisa vendável, comercializável... “será que eu esqueci
o presente de alguém nesse corre-corre do final de ano?”
Durante essa correria será que dá tempo para pensar em tudo
aquilo que temos e que não tem preço, que posso ter mas
que não preciso morrer de raiva esperando a fila do
estacionamento do shopping pra comprar? Quanto custa estar
com os amigos? Quanto custa a amizade? Quanto custa ser
feliz?

Nesta época, encontramos vários artigos em jornais ou na
TV, sobre “como preparar a ceia para o Natal”, ou  ”como
decorar sua casa para o Natal”, ou ainda “onde encontrar
presentes em promoção”. Mas dificilmente encontramos
algum que comente “como preparar seu coração para o
Natal”. Ninguém faz um comercial mostrando o nascimento
do menino Jesus... Talvez não seja lucrativo...

Nesse tempo, precisamos nos lembrar que é mais
importante colocar o SER na frente do TER e principalmente
pensar no que Deus quer nos falar quando Ele próprio nasce
na simplicidade de uma manjedoura.

PORQUE O NATAL É COMEMORADO NO
DIA 25 DE DEZEMBRO?

No dia 25 de dezembro comemora-se o dia de natal, data
instituída em homenagem ao nascimento de Jesus. O natal
passou a ser contemplado em 330 d.C pelas igrejas Católicas.
A palavra natal se originou do latim (natalis), tendo como
significado nascer.

Antes do nascimento de Jesus, aconteciam nesse dia as
comemorações pelo sol invencível (Solis Invictus), em
agradecimento aos raios solares que ficavam mais fortes.
Essas comemorações aconteciam durante o solstício de
inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte.

Mas, por ser uma festa pagã, que adorava um elemento
da natureza e não a Deus, os cristãos adotaram-na com outro
sentido, o do natal. Assim, em vez de proibir as festividades
pagãs, a Igreja forneceu-lhes um novo significado, e uma
linguagem cristã. As alusões dos padres cristãos aos
simbolismos de Cristo como o “sol da justiça” (Malaquias 4,
2) e a “luz do mundo” (João 8, 12), sendo oficialmente
registrada pela Vossa Santidade, o Papa Libério, em 354 d.C.

Os principais símbolos do natal são: a ceia, que simboliza
o momento do nascimento; a estrela de Belém, que guiou
os três Reis Magos até Jerusalém; os próprios Reis Magos,
que levaram incenso, ouro e mirra a Jesus; o presépio, criado
por são Francisco de Assis, no século XIII; a árvore, desde as
festas pagãs, tendo sido adotadas mais tarde pelos cristãos;
a guirlanda e as velas, que representam as etapas da
salvação de Cristo; Papai Noel em homenagem a São Nicolau
que no século IV oferecia presentes às crianças; os
presentes, como forma de lembrar a visita dos três Reis
Magos que presentearam Jesus; dentre outros.

Como pessoa, Jesus passou seus dias pregando a paz e a
compreensão entre os homens e morreu para depois se
eternizar como o maior símbolo de humildade entre os seres
humanos, no seu mais digno exemplo de fé e religiosidade.
Neste Natal, ao se comemorar o dia de seu nascimento, que
todos possam estar mais próximos na mais grata missão de
disseminar o bem e a comunhão entre as pessoas, gestos
resumidos pelas palavras de Jesus quando falou a seus
discípulos que é preciso amar ao próximo como a si mesmo
e amar o próximo acima de tudo.
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Aconteceu...

No último dia 16 de outubro, aconteceu o II Baile de
Máscaras e Fantasias - PACOM em nossa comunidade.

Foi uma noite muito agradável, na qual todos os presentes
se divertiram muito do início ao fim, tanto com as fantasias
como com a música que também estava maravilhosa.

A PACOM agradece a presença de todos.

No dia 7 de novembro 26 jovens e adultos receberam o
sacramento do Crisma durante a celebração da missa das 11
horas.  A celebração foi presidida pelo Padre Nelson, da Pa-
róquia São Camilo de Lélis, que foi designado pelo Bispo
Dom Nelson. Parabéns a todos os crismados e que o Espírito
Santo os ilumine para que nunca desanimem e sejam perse-
verantes da fé.
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Dia 06/11 - Noite da Pizza Dia 20/11 - Profissão Solene dos Freis Jean e Rodrigo

No domingo, dia 14 de novembro de 2010, 103 crianças receberam a primeira Eucaristia em nossa paróquia.
Que esta não seja somente a primeira Eucaristia, mas, o início de uma vida em Cristo.
Parabéns aos catequistas que preparam nossas crianças para este momento tão especial de suas vidas.
Que Jesus e Maria abençoem a todas as crianças, aos catequistas, aos pais que também fizeram um trabalho em conjunto

para que nossas crianças chegassem a primeira Eucaristia, e deem força às nossas crianças, agora na perseverança, para que
cheguem ao sacramento do Crisma, pois é como vimos no Evangelho da Santa Missa: ¨ É permanecendo firmes que ireis
ganhar a vida¨.

DICA PARA SEU LAR

Quando o feijão estiver muito salgado, coloque 1

cebola inteira crua e descascada no feijão em fervura.

Depois é só tirar a cebola e saborear o feijão.
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Mais uma vez o natal se
aproxima. Natal, que significa o
nascimento de Deus-menino,
segundo a história cristã. Ao
longo dos anos, os países cató-
licos ao festejarem a data utilizam
várias tradições natalinas como
canções, a figura do Papai Noel, a
ceia de Natal, a árvore de Natal e

o presépio de Natal.
O presépio é uma das representações mais singelas do

nascimento de Jesus Cristo. Procura resgatar a importância
daquele momento de forma simples e humilde o nascimento.

A presença do menino naquele estábulo, ao lado de seus
pais, tendo por testemunhas os pastores e os animais e
recebendo a visita dos Reis Magos guiados à gruta pela
estrela de Belém, mostra a grandeza de Deus representada
na fragilidade de uma criança.

Esta representação foi criada por São Francisco de Assis
em 1223 que, em companhia de Frei Leão e com a ajuda do
senhor Giovanni Vellina, montou em uma gruta da floresta
na região de Greccio, Itália, a encenação do nascimento de
Jesus. O povo foi convidado para a missa e ao chegarem à
gruta encontraram a cena do nascimento vivenciada por
pastores e animais.

São Francisco morreu três anos após. Mas, os Frades
Franciscanos continuaram a representação do presépio
utilizando imagens.

“Fazer presépios é unir mundos”. O mundo animal, os
homens e o mundo mineral (pedras e presentes)  se unem
na contemplação do nascimento de Jesus.
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História do Presépio

Os reis Magos
em uma interpre-
tação mais recen-
tes são lembrados
como um símbolo
da união dos po-
vos: Gaspar, o ne-
gro: Melchior, o bran-
co e Baltazar, o asiático.

As palavras de paz e
serenidade de São Francisco
trazem até nós o sentido verda-
deiro do Natal: “Todos os homens nascem iguais, pela sua
origem, seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final”.

Tradição da montagem do presépio - É tradição em várias
regiões do mundo a montagem do presépio na época de
Natal. Os presépios podem variar em tamanho e materiais
usados.

Existem presépios minúsculos e outros em tamanho real.
As peças podem ser feitas de madeira, argila, metal ou outros
materiais. O mais comum, atualmente, é a montagem dentro
das casas das famílias cristãs. Porém, encontramos também
presépios em lojas, empresas, praças, escolas e outros locais
públicos.

Peças do presépio (personagens representados)
 Menino Jesus (filho de Deus e o Salvador)
 Virgem Maria (mãe de Jesus Cristo)
 José (pai adotivo de Jesus Cristo)
Manjedoura com palhas em um curral
Burro e Boi ou ovelhas (animais do curral, representam

a simplicidade do local onde Jesus nasceu)
 Anjos (responsáveis por anunciar a chegada de Jesus)
Estrela de Belém (orientou os reis Magos quando Jesus

nasceu)
 Pastores (representam a simplicidade do povo, já que

Deus acolhe todos, sem se importar com sua condição social)
 Reis Magos (Melquior, Baltazar e Gaspar. Chegaram à

Belém trazendo ouro: que representa a realeza, mirra:
símbolo da paixão e incenso: que representa a oração)
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Dia Nacional da Juventude é celebrado com missa

No dia 7 de novembro foi comemo-
rado o Dia Nacional da Juventude 2010
(DNJ) com uma concentração no Pátio do
Colégio em São Paulo. Com a animação
de vários grupos musicais os jovens
presentes  puderam refletir sobre o tema
deste ano: “Celebrando a Memória e
Festejando a História”.

O tema deste ano destacou os 25 anos
de realização deste dia dedicado a juventude e teve como lema “Juventude,
muita reza, muita luta, muita festa, em marcha contra a violência”, referindo-se
à violência e ao extermínio de jovens no país.

Depois desta concentração, os jovens marcharam em direção à Praça da Sé,
onde foi celebrada uma missa campal, presidida pelo arcebispo de São Paulo,
cardeal dom Odilo Pedro Scherer, e concelebrada por bispos auxiliares e padres.

Na homilia, dom Odilo disse que o evento era oportunidade de todos
clamarem pelo fim de todo tipo de violência contra o ser humano, sobretudo
contra os jovens. Ele destacou que a juventude é o “rosto jovem da Igreja” e, por
isso deve ser acolhida e incentivada a participar cada vez mais da vida eclesial.

O cardeal também destacou que em agosto de 2011 acontece a Jornada
Mundial da Juventude, em Madri, Espanha, com a presença do papa Bento 16.
Ele incentivou os jovens da Arquidiocese

para que participem dos encontros
preparatórios da jornada, bem

como a enviarem represen-
tantes das comunidades e
movimentos da Arquidiocese
para o evento. Ele também
lembrou que a próxima Jorna-
da Mundial da Juventude será
realizada no Brasil.

VENHA CONHECER O TEXTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2011
DIA 19/12/2010 - 14 HORAS - LOCAL: QUADRA COBERTA

VENHA PARTICIPAR CONOSCO DESTA GRANDE ORAÇÃO !!



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

Cuide bem de você

Como se trata? Para as hepatites agudas causadas por vírus
não há tratamento específico, à exceção dos poucos casos de
hepatite C descobertos na fase aguda, na qual o tratamento
específico pode prevenir a evolução para a doença crônica.

O repouso total prolongado e a restrição de certos tipos de
alimentos, nas hepatites, não ajudam na recuperação do doente e
também não diminuem a gravidade da doença.

De forma geral, recomenda-se repouso relativo conforme a
capacidade e bem-estar do paciente, bem como alimentação de
acordo com a tolerância.

Excepcionalmente, é necessária a administração de líquidos
endovenosos. Bebidas alcoólicas são proibidas até algum tempo
após a normalização dos exames de sangue.

Remédios só devem ser usados com específica liberação do
médico para evitar o uso daqueles que possam piorar a hepatite.
Na hepatite autoimune, quando diagnosticada pelo médico, o uso
de corticóides (assemelhados da cortisona) estão indicados e
modificam favoravelmente o curso da doença.

As hepatites por álcool e por drogas são tratadas basicamente
com o afastamento das substâncias lesivas. Além disso, com
medidas de suporte, como hidratação, nutrição e combate aos
sintomas da abstinência ao álcool ou drogas.

Quando a doença é por acúmulo de ferro ou cobre, faz-se uma
dieta pobre nesses minerais. Sangrias programadas na
hemocromatose e a penicilamina, na doença de Wilson, são os
tratamentos principais.

Como se previne? As hepatites A e B podem ser prevenidas pelo
uso de vacina. Para prevenção da hepatite A é importante o uso de
água tratada ou fervida, além de seguir recomenda-ções quanto à
proibição de banhos em locais com água contaminada e o uso de
desinfetantes em piscinas.

A hepatite B também é prevenida da mesma forma que a AIDS,
ou seja, usando preservativo nas relações sexuais e não tendo
contato com sangue ou secreções de pessoas contaminadas (trans-
fusões de sangue, uso de agulhas e seringas descar-táveis não
reutiizadas). A hepatite C é prevenida da mesma forma, porém o

risco de contágio sexual não está bem esta-
belecido. Trabalhadores da área da saúde
(médicos, enfermeiros) devem usar luvas,

óculos de proteção e máscara sempre que
houver possibilidade de contato (ou
respingos) de sangue ou secreções
contaminadas com vírus da hepatite B

ou C com mucosas ou com lesões de pele.
A hepatite alcoólica ocorre pela

ingestão repetitiva de grandes quanti-
dades de bebida, sendo o consumo

moderado a melhor forma de
evitá-la. As quantidades lesivas
são as mencionadas acima,

cabendo destacar que para certas
pessoas doses bem menores podem
deixá-las doentes. Pessoas que

HEPATITE - “Invisivelmente perigoso”

Nessa ultima parte da matéria sobre HEPATITE vamos falar sobre como se trata e se previne.

“agüentam” maiores quantida-
des de álcool antes de ficarem
bêbadas, estão igualmente
arriscadas à doença grave.
Indivíduos com outras doen-
ças hepáticas sofrem mais
facilmente de hepatite alco-
ólica.

Não se conhecem até hoje
formas de prevenção da hepatite autoimune.

Tampouco sabe-se prever os indivíduos que terão hepatite com
uso de certos remédios que não fazem mal para a maioria das
pessoas.

Perguntas que você pode fazer ao seu médico
Qual o tipo de hepatite que eu tenho?
Como se pega? Há risco para as pessoas que vivem perto de

mim?
Quanto tempo vou levar para ficar bom?
Essa doença tem cura ou vou ficar com hepatite crônica?
O tratamento com remédios é necessário?
O remédio funciona em todos?
Quais os efeitos adversos (colaterais) do tratamento?
Há risco de cirrose? E de câncer?
Existe vacina para hepatite?

Espaço Criança
Encontre as sete diferenças noEncontre as sete diferenças noEncontre as sete diferenças noEncontre as sete diferenças noEncontre as sete diferenças no

desenho abaixo...desenho abaixo...desenho abaixo...desenho abaixo...desenho abaixo...
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Receita
Receita de Purê de batata especial de Natal

Ingredientes:
· 6 batatas grandes
· Sal
· 1 colher de sopa de margarina
· 250 g de mussarela
· 250 g de presunto
· Molho de tomate
· 250 g de carne moída
· 1 colher de chá de curry
· 1 colher de sopa de óleo
· 1 cebola média picada
· 3 dentes de alho
· Temperos a gosto
· ½ xícara de água
Modo de preparo:
· Coloque as batatas para cozinhar e reserve.
· Em uma panela coloque o óleo para esquentar em seguida
acrescente a cebola e o alho para dourar.
· Em seguida adicione a carne e os demais temperos, frite
bem e acrescente o molho de tomate, o curry e água.
· Em uma travessa coloque as batatas sem casca e amassadas
com a margarina, misture bem.
· Em seguida coloque o molho por cima e cubra com
presunto e mussarela e leve ao forno por 15 minutos.

ADVENTO
(continuação da edição anterior)

A cor dos paramentos do altar e as vestes
do sacerdote é o roxo, igual à da Quaresma,
que simboliza austeridade e penitencia. São
quatro os temas que se apresentam durante o
Advento:

I Domingo - A vigilância na espera da vinda
do Senhor. Durante esta primeira semana as
leituras bíblicas e a prédica são um convite com
as palavras do Evangelho: “Velem e estejam
preparados, pois não sabem quando chegará o momento”. É
importante que, como uma família, tenhamos um propósito que
nos permita avançar no caminho ao Natal; por exemplo, revisando
nossas relações familiares. Como resultado deveremos buscar o
perdão de quem ofendemos e dá-lo a quem nos tem ofendido para
começar o Advento vivendo em um ambiente de harmonia e amor
familiar. Desde então, isto deverá ser extensivo também aos demais
grupos de pessoas com as quais nos relacionamos diariamente,
como o colégio, o trabalho, os vizinhos, etc. Esta semana, em família
da mesma forma que em cada comunidade paroquial, acenderemos
a primeira vela da Coroa do Advento, como sinal de vigilância e
desejo de conversão.

II Domingo - A conversão, nota predominante da predica de
João Batista. Durante a segunda semana, a liturgia nos convida a
refletir com a exortação do profeta João Batista: “Preparem o
caminho, Jesus chega”. Qual poderia ser a melhor maneira de
preparar esse caminho que busca a reconciliação com Deus? Na
semana anterior nos reconciliamos com as pessoas que nos
rodeiam; como seguinte passo, a Igreja nos convida a acudir ao
Sacramento da Reconciliação (Confissão) que nos devolve a amizade
com Deus que havíamos perdido pelo pecado. Acenderemos a
segunda vela da Coroa do Advento, como sinal do processo de
conversão que estamos vivendo.

Durante esta semana poderíamos buscar nas igrejas mais
próximas, os horários de confissões disponíveis, para que quando
chegar o Natal estejamos bem preparados interiormente, unindo-
nos a Jesus e aos irmãos na Eucaristia.

III Domingo - O testemunho, que Maria, a Mãe do Senhor, vive,
servindo e ajudando ao próximo. A liturgia do Advento nos convida
a recordar a figura de Maria, que se prepara para ser a Mãe de
Jesus e que além disso está disposta a ajudar e a servir a todos os
que necessitam. O evangelho nos relata a visita da Virgem à sua
prima Isabel e nos convida a repetir como ela: “quem sou eu para
que a mãe do meu Senhor venha a visitar-me?

Sabemos que Maria está sempre acompanhando os seus filhos
na Igreja, pelo que nos dispomos a viver esta terceira semana do
Advento, meditando sobre o papel que a Virgem Maria
desempenhou. Propomos fomentar a devoção à Maria, rezando o
Terço em família. Acendemos como sinal de esperança gozosa a
terceira vela da Coroa do Advento.

IV Domingo - O anúncio do nascimento de Jesus feito a José e a
Maria. As leituras bíblicas e a predica, dirigem seu olhar à
disposição da Virgem Maria, diante do anúncio do nascimento do
Filho dela e nos convidam a “aprender de Maria e aceitar a Cristo
que é a Luz do Mundo”. Como já está tão próximo o Natal, nos
reconciliamos com Deus e com nossos irmãos; agora nos resta
somente esperar a grande festa. Como família devemos viver a
harmonia, a fraternidade e a alegria que esta próxima celebração
representa. Todos os preparativos para a festa deverão viver-se
neste ambiente, com o firme propósito de aceitar a Jesus nos
corações, as famílias e as comunidades. Acenderemos a quarta
vela da Coroa do Advento.

A COROA DO ADVENTO
Origem: A Coroa de Advento tem a sua origem em uma tradição

pagã européia. No inverno, se acendiam algumas velas que
representavam ao “fogo do deus sol” com a esperança de que a
sua luz e o seu calor voltasse. Os primeiros missionários

aproveitaram esta tradição para evangelizar as
pessoas. Partiam de seus próprios costumes
para ensinar a fé. Assim, a coroa está formada

por uma grande quantidade de símbolos:
A forma circular: O círculo não tem

princípio, nem fim. É sinal do amor de Deus
que é eterno, sem princípio e nem fim, e
também do nosso amor a Deus e ao
próximo que nunca se deve terminar. Além
disso, o círculo dá uma idéia de “elo”, de
união entre Deus e as pessoas, como uma

grande “Aliança”.
As ramas verdes: Verde é a cor da esperança

e da vida. Deus quer que esperemos a Sua graça, o
Seu perdão misericordioso e a glória da vida eterna no final de
nossa vida. Bênçãos que nos foram derramadas pelo Senhor Jesus,
em sua primeira vinda entre nós, e que agora, com esperança
renovada, aguardamos a sua consumação, na sua segunda e
definitiva volta.

As quatro velas: As quatro velas da coroa simbolizam, cada
uma delas, uma das quatro semanas do Advento. No inicio, vemos
nossa coroa sem luz e sem brilho. Recorda-nos a experiência de
escuridão do pecado, na medida em que se vai aproximando o
natal, vamos ao passo das semanas do Advento, acendendo uma
a uma as quatro velas representando assim a chegada, em meio
de nós, do Senhor Jesus, luz do mundo, quem dissipa toda
escuridão, trazendo aos nossos corações a reconciliação tão
esperada.

Nos domingos de Advento, é de costume que as famílias e as
comunidades católicas se reúnam em torno à coroa para rezar. A
liturgia de coroa, como é conhecida esta oração em torno à coroa,
se realiza de um modo muito simples. Todos se colocam em volta
da coroa; se acende a vela que corresponde a semana em questão,
acompanhando, se possível, com um canto. Logo se lê uma
passagem da Bíblia, própria do tempo do Advento e se fazem
algumas meditações. Recomenda-se também levar a coroa para
ser abençoada pelo sacerdote.
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Visite nosso blog de receitas:
www.bazarfiomil.blogspot.com

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

O SONHO DA VIRGEM MARIA
“José, ontem à noite, tive um sonho muito estranho, como um pesadelo.

A verdade é que não o entendo. Tratava-se de uma festa de aniversário de nosso Filho.
A família esteve se preparando por semanas decorando sua casa.

Apressavam-se de loja em loja comprando todos os tipos de presentes.
Parece que toda a cidade estava no mesmo clima, porque todas as lojas estavam abarrotadas.

Mas achei algo muito estranho: nenhum dos presentes era para nosso Filho.
Envolveram os presentes em papéis muito lindos e colocaram fitas e laços muito belos.

Então os puseram sob uma árvore. Sim, uma árvore, José, aí mesmo dentro de sua casa.
Também decoraram a árvore; os ramos estavam cheios de bolas coloridas e ornamentos brilhantes.

Havia uma figura no topo da árvore. Parecia um anjinho. Estava lindo.
Por fim, o dia do aniversário de nosso Filho chegou. Todos riam e pareciam estar muito felizes com os presentes que davam e recebiam.
Mas veja José, não deram nada a nosso Filho. Eu acredito que nem sequer o conheciam. Em nenhum momento mencionaram seu nome.
Não lhe parece estranho, José, que as pessoas tenham tanto trabalho para celebrar o aniversário de alguém que nem sequer conhecem?

Parecia-me que Jesus se sentiria como um intruso se tivesse assistido a sua própria festa de aniversário.
Tudo estava precioso, José, e todo mundo estava tão feliz, mas tudo ficou nas aparências, no gosto dos presentes. Dava-me vontade de

chorar, pois essa família não conhecia Jesus. Que tristeza tão grande para Jesus - não ser convidado a Sua própria festa!
Estou tão contente de que tudo era um sonho, José. Que terrível se esse sonho fosse realidade!”

E VOCÊ? REALMENTE CONHECE O ANIVERSARIANTE JESUS CRISTO?

VISITEM NOSSO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

A Pastoral da Comunicação da
Paróquia Senhor do Bonfim deseja a

todos um Feliz Natal e que todos tenham
Jesus presente no coração em todos os

dias do próximo ano!!


