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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: 1a e 2a quintas-feiras: das 9h às 11h e das 15h 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  8h30 às 11h e das 13h30 às 17h Sábados: das 8h30 às 11h

Tel: 4472-8444

Editorial

Cartas da Comunidade

“...proclamemos“...proclamemos“...proclamemos“...proclamemos“...proclamemos
com alegria acom alegria acom alegria acom alegria acom alegria a

ressurreição.. .”ressurreição.. .”ressurreição.. .”ressurreição.. .”ressurreição.. .”

uerido paroquiano, estimado
povo de Deus. Vivendo esse
tempo importante de nossa

fé, onde somos convidados a prepa-
rar os nossos corações para festejar-
mos com alegria a vitória do Cristo
sobre o pecado.

Como Maria Madalena que foi a
primeira testemunha autêntica da res-
surreição do Senhor, queremos tam-
bém nós, anunciar a toda e qualquer
criatura a Páscoa definitiva.

Que na Vigília Pascal onde o Cris-

to dissipou das trevas o pecado
“Lumen Christi!”, proclamemos
com alegria a ressurreição do Senhor
que nos resgatou por seu amor.

Desejo a cada paroquiano uma
santa Páscoa.

Renovados pela força do ressus-
citado, abençoe-vos Deus Todo Po-
deroso, Pai, Filho e Espírito Santo.

“Gloria in excelsis Deo”
Abraço a todos

FFFFFrei Raphael -  párocorei Raphael -  párocorei Raphael -  párocorei Raphael -  párocorei Raphael -  pároco

Anunciar a RessurreiçãoAnunciar a RessurreiçãoAnunciar a RessurreiçãoAnunciar a RessurreiçãoAnunciar a Ressurreição

Encenação Paixão de CristoEncenação Paixão de CristoEncenação Paixão de CristoEncenação Paixão de CristoEncenação Paixão de Cristo
Bom dia e que Deus esteja com vocês.
Gostaria de relatar a importância que este grupo de teatro tem

na minha vida.
Fui chamada para assistir a encenação da Paixão de Cristo

em 2008. Sempre fui católica, mas daquelas que só vão à Igreja
em batizados, casamentos ou quando está com alguma aflição,
porém, depois de assistir a encenação me tornei uma católica de
verdade. Freqüento as missas todos os domingos, participo das
mil ave-marias, sempre no 1º sábado do mês e minha filha está
na catequese. Somos dizimistas da paróquia, e me inscrevi para
o curso bíblico da paróquia.

Viu só como fez diferença na minha vida?
Obrigada, Deus vos abençoe.
Bjos a todos - Rose

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
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Momento de Maria

ressurreição  de  Jesus  é  o
dogma central da fé cristã. Ao
crer  na  ressurreição ,  não

estamos aceitando simplesmente
uma verdade, mas estamos afirman-
do um compromisso de vida com a
pessoa de Jesus. Crer na ressurreição
é professar que Jesus está vivo, que
Ele é o Filho de Deus, que Ele ven-
ceu a morte, que sua vida de entrega
a Deus e aos irmãos é modelo defi-
nitivo para todos nós.

Maria foi quem primeiro profes-
sou tal fé. Já mesmo quando ela via
seu Filho na cruz a morrer entre cri-
minosos, ludibriado e abandonado,
acreditava que aquela cena não era a
última palavra sobre seu Filho. Ela
sabia muito mais que o autor do
Cântico dos Cânticos que “é forte o
amor como a morte, e a paixão é vi-
olenta como o abismo” (8, 6). No
caso, o amor de Jesus para com Deus
Pai e para com a humanidade era
mais forte que a morte. Por isso, ele
não podia ficar entregue definitiva-
mente à morte. E ela sabia também que seu
amor por Jesus era tal que a morte não podia
vencê-lo. De alguma maneira, ela iria reencon-
trar esse amor com toda a sua magnitude.

Assim foi a Páscoa. Deus Pai, vencido pelo
duplo amor de Jesus e de Maria, arrancou Jesus

VIRGEM MARIA E A PÁSCOAVIRGEM MARIA E A PÁSCOAVIRGEM MARIA E A PÁSCOAVIRGEM MARIA E A PÁSCOAVIRGEM MARIA E A PÁSCOA
das garras da morte, ressuscitando-
o. Páscoa e Maria se unem pela for-
ça do amor.

Só o amor intui a vida. Assim foi
Maria desde a concepção até a res-
surreição. Como ela sabia que den-
tro de si gerara uma vida? Não pe-
los recursos humanos, mas unica-
mente pela intuição de seu amor.
Era a certeza do amor e essa mesma
certeza acompanhou-a toda a vida.
Toda vez que Jesus desconcertava-a
com suas atitudes e decisões Maria
refugiava-se no amor da contempla-
ção e lá encontrava a serenidade da
certeza (Lc 2, 51).

Que Maria seja testemunha da
Ressurreição de seu Filho, ninguém
duvida. Sua presença no cenáculo,
a espera do Espírito Santo, é um dado
essencial. A experiência de Maria
como Mãe e discípula não  terminou
ao pé da Cruz. Maria é associada  ple-
namente à continuidade do mistério
de Cristo na dimensão do Espírito,
que se inaugura na manhã da Páscoa

e tem como momento estrelar a efusão do Espíri-
to Santo, em Pentecostes. A experiência de Maria
se enriquece, cresce e adquire, como no Calvário,
toda a dimensão tipológica  de “experiência
eclesial” , quando a Mãe de Jesus aparece como
figura e Mãe da Igreja nascente.

“...mesmo quando“...mesmo quando“...mesmo quando“...mesmo quando“...mesmo quando
ela via seuela via seuela via seuela via seuela via seu

Filho na cruz,Filho na cruz,Filho na cruz,Filho na cruz,Filho na cruz,
acreditava queacreditava queacreditava queacreditava queacreditava que

aquela cena nãoaquela cena nãoaquela cena nãoaquela cena nãoaquela cena não
era a últimaera a últimaera a últimaera a últimaera a última
palavra sobrepalavra sobrepalavra sobrepalavra sobrepalavra sobre
seu Filho.”seu Filho.”seu Filho.”seu Filho.”seu Filho.”
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Santos do Mês

ue nenhuma alma tenha
medo de se aproximar de
Mim, ainda que seus peca-

dos sejam como o escarlate. A Minha
misericórdia é tão grande que, por toda
a eternidade, nenhuma mente, nem
humana, nem angélica a aprofundará.
Tudo o que existe saiu das entranhas
da Minha misericórdia. Toda alma
contemplará em relação a Mim, por
toda a eternidade, todo o Meu amor e
a Minha misericórdia. A Festa da Mi-
sericórdia saiu das Minhas entranhas.
Desejo que seja celebrada solenemen-
te no primeiro domingo depois da Pás-
coa. A humanidade não terá paz en-
quanto não se voltar à fonte da Minha
misericórdia.” (Palavras de Jesus a San-
ta Faustina no Diário dela n°1517).

Foi entre os anos de 1931 a 1938, que
o próprio Jesus quis se revelar a uma
humilde serva religiosa polonesa, Santa
Faustina Kowalska, recordando-lhe –
através de visões e alocuções – o Seu
amor misericordioso para com o mun-
do e a humanidade, especialmente os
pecadores, sofredores e agonizantes.
Sublinhou também qual deve ser a res-
posta de cada ser humano a tão grande
generosidade, a qual inclui algumas
novas formas de culto e devoção.

Jesus pede que a Festa seja celebra-
da solenemente, como as outras festas
litúrgicas da Igreja. Colocou dois de-
sejos sobre o modo de celebrar esta
Festa: a benção do Quadro de Jesus Mi-
sericordioso e a pregação que é um dos elementos
essenciais de cada festividade. Jesus definiu clara-
mente que o conteúdo das pregações deve ser a Mi-
sericórdia Divina, a mesma que é objeto da Festa.

Santa Faustina disse no seu diário n° 341: Jesus,
tenho mais uma palavra a dizer-Vos: “Estou muito
admirada por me mandardes falar dessa Festa da Mi-
sericórdia, visto que uma festa assim — dizem-me
— já existe. Então, por que tenho que falar disso?”
E Jesus me respondeu: Quem dos homens sabe dela?

Santa FSanta FSanta FSanta FSanta Faustina e a Faustina e a Faustina e a Faustina e a Faustina e a Festa da Divina Misericórdiaesta da Divina Misericórdiaesta da Divina Misericórdiaesta da Divina Misericórdiaesta da Divina Misericórdia
— Ninguém. E até aqueles que devem
divulgar e ensinar os homens sobre a mi-
sericórdia, eles mesmos, muitas vezes,
não o sabem. Por isso desejo que esta Ima-
gem seja solenemente benzida no primei-
ro domingo depois da Páscoa e que rece-
ba veneração pública, para que toda alma
possa saber disso.

“Na Minha festa, na Festa da Miseri-
córdia, percorrerás o mundo inteiro e
trarás as almas que desfalecem à fonte da
Minha misericórdia. Eu as curarei e for-
talecerei”

É Jesus que torna novas todas as coi-
sas e que muda os corações dos homens
e aqui está a principal diferença desta Fes-
ta, pois quando somos convidados a uma
festa, geralmente quem leva o presente
somos nós e na festa de Jesus quem rece-
be o presente são os convidados! Ele nos
dá este presente para nos ensinar que ape-
sar dos nossos pecados não devemos nos
afastar Dele, pensando que nunca sere-
mos amados como antes de pecar, estes
não são sentimentos de todo um Deus,
que derramou todo o seu sangue e abriu
mão de tudo por amor de ti.

Hoje, só o verdadeiro Amor não é ama-
do. Ama o Amor. Pensa em todas as amar-
guras que O Nosso Senhor Jesus teve que
padecer para a sua salvação, para poder
reinar em seu coração.

...traze-Me a Humanidade inteira, es-
pecialmente todos os pecadores e mergu-
lha-os no oceano da Minha misericórdia.
Com isso Me consolarás na amarga tris-

teza em que Me afunda a perda das almas.
No Diário de Santa Faustina, Jesus por várias ve-

zes se refere a realização da Festa da Divina Miseri-
córdia, tamanho é o desejo do Seu Coração de dis-
tribuir as graças.

É o desejo de um Coração que ama e que quer ser
amado.

A FA FA FA FA Festa da Divina Misericórdia aconteceesta da Divina Misericórdia aconteceesta da Divina Misericórdia aconteceesta da Divina Misericórdia aconteceesta da Divina Misericórdia acontece
no primeiro domingo depois da Páscoa.no primeiro domingo depois da Páscoa.no primeiro domingo depois da Páscoa.no primeiro domingo depois da Páscoa.no primeiro domingo depois da Páscoa.

“Na Minha festa,“Na Minha festa,“Na Minha festa,“Na Minha festa,“Na Minha festa,
na Fna Fna Fna Fna Festa daesta daesta daesta daesta da

Misericórdia,Misericórdia,Misericórdia,Misericórdia,Misericórdia,
percorrerás opercorrerás opercorrerás opercorrerás opercorrerás o

mundo inteiro emundo inteiro emundo inteiro emundo inteiro emundo inteiro e
trarás as almastrarás as almastrarás as almastrarás as almastrarás as almas

que desfalecem àque desfalecem àque desfalecem àque desfalecem àque desfalecem à
fonte da Minhafonte da Minhafonte da Minhafonte da Minhafonte da Minha

misericórdia.misericórdia.misericórdia.misericórdia.misericórdia.
Eu as curarei eEu as curarei eEu as curarei eEu as curarei eEu as curarei e

fortalecerei”fortalecerei”fortalecerei”fortalecerei”fortalecerei”
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Você Sabia ?

Mundo Católico
CATÓLICOS NÃO DEVEM SE

CONFESSAR POR MÍDIA
 
O porta-voz do Vaticano, padre Frederico

Lombardi, divulgou um comunicado em nome da
Santa Sé, no qual diz que os católicos não podem
fazer suas confissões por meio do iPhone (aplicativo
que integra as pessoas online, ou seja por meio da
internet) e a tecnologia não substitui a presença físi-
ca quando se admite os pecados a um padre.

Tal comunicado foi divulgado depois do lança-
mento nos Estados Unidos de um aplicativo para o
iPhone criado para ajudar os católicos na confissão
exigida pela Igreja Católica.

“Não se pode, de forma alguma, se confessar
pelo iPhone”, disse Lombardi, acrescentando que a
confissão requer a presença do penitente e do pa-
dre. “Isso não pode ser substituído por qualquer
aplicação de tecnologia”, afirmou.

‘Roman Catholic’: O aplicativo “Roman
Catholic” acompanha os católicos pelo processo de
sacramento e contém o que a empresa responsável
pelo programa considera ser “uma avaliação perso-
nalizada da consciência para cada usuário”.

Segundo os inventores, o programa não foi cri-
ado para substituir as confissões presenciais, mas
ajuda os católicos no processo, que geralmente en-
volve admitir pecados aos padres em uma cabine de
confissão. Reportagens afirmando que o aplicativo
tinha recebido aprovação da Igreja Católica nos EUA
indicaram que agora seria possível se confessar por
meio do iPhone.

LIVRO DO PAPA DIZ QUE JUDEUS NÃO TÊM
CULPA PELA MORTE DE CRISTO

Bento XVI repudia conceito de culpa coletiva
que afasta cristãos e judeus. Trecho está no 2º vo-
lume de ‘Jesus de Nazaré’, que ainda será lançado.

Em um novo livro, o papa Bento XVI exime
pessoalmente os judeus das acusações de que fo-
ram responsáveis pela morte de Jesus Cristo, repu-
diando o conceito de culpa coletiva que tem assom-
brado há séculos as relações entre cristãos e ju-
deus.

O papa faz a complexa avaliação teológica e
bíblica numa seção do segundo volume do livro
“Jesus de Nazaré.

A Igreja Católica Romana oficialmente repudiou
a idéia da culpa coletiva judaica pela morte de Cristo
em um importante documento produzido pelo Se-
gundo Concílio do Vaticano em 1965.

Acredita-se que seja a primeira vez que um
papa tenha feito uma análise tão detalhada e uma
comparação entre os vários relatos do Novo Testa-
mento sobre a condenação de Jesus à morte pelo
governador romano Pôncio Pilatos.

“Agora precisamos perguntar: quais foram exa-
tamente os acusadores de Jesus?”, questiona o
papa, acrescentando que o Evangelho de São João
diz apenas que foram “os judeus”. “Mas o uso des-
sa expressão por João não indica de forma alguma
- como o leitor moderno poderá supor - o povo de
Israel em geral, menos ainda tem um caráter ‘racis-
ta’”, escreve ele.

PAPA BENTO XVI REZA
PELOS IRMÃOS DA ÁSIA.

O papa Bento XVI expressou sua “pro-
funda aflição” pelas “inesperadas e trágicas”
consequências do terremoto e do tsunami que
castigaram o Japão.

Em um telegrama em nome do pontífice
enviado à Conferência Episcopal japonesa, o
secretário de Estado do Vaticano, Tarcisio
Bertone, transmitiu a “solidariedade” de Bento
XVI para os que trabalham nas tarefas de so-
corro e apoio aos desabrigados pela catás-
trofe.

“Profundamente afligido pelos inespera-
dos e trágicos efeitos do grande terremoto e
do posterior tsunami que atingiram as regiões
litorâneas do Japão nordeste, Sua Santidade
o papa Bento XVI transmite a todos aqueles
que foram afetados sua proximidade neste di-
fícil momento”, indica o telegrama.

“Ele reza pelos mortos e, para suas famí-
lias e amigos que sofrem, invoca as bênçãos
divinas da força e a consolação”, prossegue
o texto, no qual se expressa também a “devo-
ta solidariedade do papa para quem participa
das tarefas de socorro, cuidado e apoio às
vítimas do desastre”.

Rezemos também todos nós por nossos
irmãos que sofrem as mais diversas tragédi-
as. Para que nosso Deus de amor possa con-
solar a todos e as suas famílias.

o Sábado de Aleluia é celebrada a Vigília
Pascal, também conhecida como a MissaMissaMissaMissaMissa

do Fdo Fdo Fdo Fdo Fogoogoogoogoogo. Nela, o Círio Pascal (Vela Pascal) é
aceso, resultando as cinzas. O significado das
cinzas é que do pó viemos e para o pó voltare-
mos sinal de conversão e de que nada somos sem
DeusDeusDeusDeusDeus.

A vigília começa após o pôr-do-sol no Sába-
do Santo fora da igreja, onde o fogo é abençoada
pelo celebrante. Este novo fogo simboliza o es-
plendor do Cristo ressuscitado dissipando as tre-
vas do pecado e da morte. O Círio Pascal é aben-
çoado com um rito muito antigo. Esta vela
pascal será usada em todo o Tempo Pascal, per-
manecendo no santuário da igreja e durante
todo o ano em batismos e crismas, lembrando a
todos que Cristo é a “Luz do MundoLuz do MundoLuz do MundoLuz do MundoLuz do Mundo”.

Assim que a vela for acesa ela é carregada por

POR QUE A MISSA DO FOGO É A MISSAPOR QUE A MISSA DO FOGO É A MISSAPOR QUE A MISSA DO FOGO É A MISSAPOR QUE A MISSA DO FOGO É A MISSAPOR QUE A MISSA DO FOGO É A MISSA
MAIS IMPORMAIS IMPORMAIS IMPORMAIS IMPORMAIS IMPORTTTTTANTE DO ANO?ANTE DO ANO?ANTE DO ANO?ANTE DO ANO?ANTE DO ANO?

um sacerdote ou diácono atra-
vés da igreja, em completa es-
curidão, parando três vezes e
cantando a aclamação: LuzLuzLuzLuzLuz
de Cristode Cristode Cristode Cristode Cristo, ao qual a assem-
bléia  responde Graças  aGraças  aGraças  aGraças  aGraças  a
DeusDeusDeusDeusDeus. A vela prossegue atra-
vés da igreja, e os presentes
portam velas que são acesas
no Círio Pascal. Com este ges-
to simbólico representa-se a
“Luz de Cristo”“Luz de Cristo”“Luz de Cristo”“Luz de Cristo”“Luz de Cristo” se espalhan-
do para todos.

A Missa do Missa do Missa do Missa do Missa do Fogo é a celebração mais im-
portante do calendário litúrgico cristão, por ser
a primeira celebração oficial da Ressurreição de
Jesus. A Vigília Pascal é considerada o coração
do Ano Litúrgico.
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Matéria de Capa

SÍMBOLOS PASCAIS

A Páscoa possui diversos símbolos, com significados es-
pecíficos, alguns que muitos não conhece. Conheça alguns:

CRUZ DA RESSURREIÇÃO: Símbolo católico que signifi-
ca, ao mesmo tempo, sofrimento e ressurreição de Cristo, o
Salvador.

CÍRIO PASCAL: É uma grande vela que possui cinco cra-
vos, representando as chagas de Cristo quando crucificado,
que se acende no Sábado de Aleluia. Significa “Cristo, a luz
dos povos” ou “Cristo Ressuscitado, radiante de Glória”. As le-
tras gregas Alfa e Ômega nela gravadas querem dizer: “Deus é
o princípio e o fim de tudo”.

LUZES, VELAS E FOGUEIRAS:  Em certos países, os ca-
tólicos apagam todas as luzes de suas igrejas na Sexta-feira
Santa. Na véspera da Páscoa fazem um novo fogo para acen-
der o Círio Pascal e o utilizam para reacender todas as velas da
igreja. Então, acendem suas próprias velas  no grande Círio
Pascal e as levam para casa a fim de utilizá-las em ocasiões
especiais. Em muitas partes da Europa Central e Setentrional,
é costume acender-se fogueiras no cume dos montes. As pes-
soas reúnem-se em torno delas e cantam hinos pascais.

ALELUIA (hino de louvor) e SINOS: O Aleluia é um dos
mais expressivos hinos de louvor a Deus e é um canto de ale-
gria. “Aleluia! Aleluia!” Quer dizer: “Alegremo-nos! Alegremo-

ara muita gente Páscoa lembra ovos de chocola-
te, coelho e feriado. Assim como acontece no Na-
tal, onde para muitos o Papai Noel vem em pri-

meiro lugar, na Páscoa não é diferente o que acontece
com o coelhinho. No entanto, sabemos que, para nós
cristãos, a Páscoa é a Festa mais importante que cele-
bramos. É a vitória da vida sobre a morte que se dá
através do sangue derramado do Cordeiro Pascal na
cruz e, ao terceiro dia, a ressurreição.

O Evangelho de Mateus no capítulo 26, versículos
17 e 18 diz: “““““E, no primeiro dia da festa dos pães
ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizen-
do: Onde queres que façamos os preparativos para co-
meres a páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo
homem, e dizei-lhe: O Mestre diz: O meu tempo está
próximo; em tua casa celebrarei a páscoa com os meus
discípulos.”

Nesta passagem vemos que, apesar de Jesus, como
judeu, cumprir a tradição da Páscoa que era a come-
moração da libertação do povo hebreu do cativeiro
egípcio, Ele, na verdade, já anunciava uma festa dife-
rente que haveria de acontecer pós sua morte e ressur-
reição.

Por isso hoje, no dia da Páscoa nós celebramos essa

Qual o significado da Páscoa para você?Qual o significado da Páscoa para você?Qual o significado da Páscoa para você?Qual o significado da Páscoa para você?Qual o significado da Páscoa para você?
ressurreição de Jesus, no
entanto, devemos cele-
brar a Páscoa todos os
dias, pois sabemos que
a ressurreição do Se-
nhor Jesus ao terceiro
dia foi, a oportunidade
de libertação do ser hu-
mano da total escravidão
do pecado.

Através da celebra-
ção da Páscoa, ou seja, da ressurreição de Jesus nós
encontramos o verdadeiro sentido da vida que está
no amor de Deus por nós, pois é neste período que
devemos fazer uma profunda reflexão de nossa vida,
é um período de renovação, de mudanças, de trans-
formações interiores, deixando de lado as preocu-
pações materiais.  É o momento do amor e da
fraternidade e, acima de tudo, para nós cristãos o
momento do fortalecimento de nossa fé neste Jesus
que está vivo, presente no meio de nós, que nos en-
sina a amar, partilhar e servir.

Por isso vamos pensar um pouco e nos perguntar:
Qual o verdadeiro sentido da Páscoa para nós?

nos!” Os sinos também cantam a alegria da Ressurreição. Eles
badalam alegremente anunciando a Aleluia.

O CORDEIRO: O cordeiro é o símbolo mais antigo da Pás-
coa, relembra o sacrifício realizado pelos israelitas no primeiro
dia da Páscoa, como símbolo da libertação do Egito. No Novo
Testamento, o Cristo é o Cordeiro de Deus, que se sacrificou
pela salvação de toda a humanidade. “Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo”.

PÃO E VINHO: Foi na última ceia (Quinta-feira Santa), que
Jesus tomou o pão e o vinho, deu graças transformando-os em
seu Corpo e Sangue e deu a seus discípulos, demonstrando
seu amor.

ÓLEOS SANTOS:  É na Quinta-feira Santa que se celebra
a missa do Crisma, na Catedral, onde os óleos sacramentais
usados no Batismo, Crisma e Unção dos Enfermos são aben-
çoados pelo bispo e os sacerdotes. O óleo simboliza o Espírito
Santo, aquele que nos dá força para vivermos o evangelho de
Jesus Cristo.

A ÁGUA: No Sábado Santo, durante a celebração da Vigília
Pascal, o sacerdote faz a bênção da água batismal que será
utilizada nos batismos durante o ano, mergulhando o Círio
Pascal na água, invocando a força do Espírito Santo, havendo
ou não batismos. A aspersão do povo com a água benta, se
realiza a renovação das promessas batismais. A água simboliza
pureza, purificação e renovação.
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Aconteceu

     Queima dos Ramos bentosQueima dos Ramos bentosQueima dos Ramos bentosQueima dos Ramos bentosQueima dos Ramos bentos

“Tal qual a fumaça do incenso sobe aos céus para elevar as
nossas preces, assim, também, no dia 08 de março (terça-feira de
carnaval) subiu a fumaça que indicava a queima dos ramos ben-
tos do ano passado, que se tornaram as cinzas impostas em nos-
sas cabeças na Quarta feira de Cinzas.

Os ramos tornaram-se o sinal inicial de nossa conversão. É
preciso que, também nós, nos queimemos e morramos nessa qua-
resma, assim poderemos renascer pela glória da ressurreição,
como novos filhos e filhas de Deus Pai.”

     Rebanhão de CarnavalRebanhão de CarnavalRebanhão de CarnavalRebanhão de CarnavalRebanhão de Carnaval
Nos dias 6, 7 e 8 de março foi realizado, em nossa

paróquia, o Rebanhão de Carnaval com Cristo da
Renovação Carismática Católica da região Utinga,
cujo tema foi “P“P“P“P“Por causa da Tor causa da Tor causa da Tor causa da Tor causa da Tua palavra, lança-ua palavra, lança-ua palavra, lança-ua palavra, lança-ua palavra, lança-
remos as redes”.remos as redes”.remos as redes”.remos as redes”.remos as redes”.

Foram três dias de muito louvor e orações, duran-
te as pregações, as missas, as adorações ao Santíssimo
Sacramento.

Tivemos a presença de vários padres, entre eles,
Padre Vanderlei Ribeiro, Padre Sidcley, Padre Re-
nato e Frei Raphael que conduziu o Santíssimo pe-
las ruas do bairro no último dia e presidiu a missa de
encerramento.

Houve também os Evangelizashow’s com as vári-
as bandas católicas: Filhos da Misericórdia, Unidos
no Amor, Chagas de Amor, Sagrada Família e Ami-
gos da Unção

Todos que participaram desse Rebanhão puderam
sentir a presença de Deus no local.

Agradecemos a todos que estiveram presentes.

 Missa de São JoséMissa de São JoséMissa de São JoséMissa de São JoséMissa de São José
No dia 19 de março, sábado, celebramos São

José com uma missa festiva. A celebração foi
organizada pelos homens que participam do Ter-
ço Masculino de São José e foi presidida pelo
frei Aluísio.

Foi uma celebração muito bonita com a igre-
ja lotada e com a presença, principalmente, de
muitos homens.

Continuemos orando para que nosso pai ado-
tivo São José, o justo, continue a interceder a
Deus por nós e por todos os nossos.

Venha você também fazer parte desta família,
ser mais um José como todos nós.

Nos reunimos na última terça feira do mês,
após a missa das 19h30.

Esperamos por você. Vamos em frente nesta
caminhada.
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VEJA MAIS FOTOS DOS NOSSOS
EVENTOS E CELEBRAÇÕES NO SITE:
www.paroquiasenhordobonfim.net

     Comunidade realiza formação so-Comunidade realiza formação so-Comunidade realiza formação so-Comunidade realiza formação so-Comunidade realiza formação so-
bre CF 2011bre CF 2011bre CF 2011bre CF 2011bre CF 2011

No dia 13 de março foi realizado em nossa comu-
nidade um encontro para conhecermos melhor a Cam-
panha da Fraternidade de 2011, cujo tema é:
Fraternidade e a Vida no Planeta.

Em 2011 a Igreja no Brasil escolheu como foco de
estudo e transformação o nosso planeta, ou seja, a CF
2011 se propõe a pensar a realidade do aquecimento
global e as mudanças climáticas que nosso planeta
vem sofrendo devido a influencia humana.

Desejosos de vivenciar mais profundamente o
tema proposto pela CF 2011, a Comunidade Senhor
do Bonfim se reuniu no dia 13 de maio de 2011, para
refletir sobre as mudanças que devemos realizar para
que nosso planeta continue a viver.

Desta forma, as reflexões sobre a CF 2011 nos con-
duziram a repensarmos nosso conceito de moral no
que tange ao planeta, ou seja, nós cristãos possuímos
uma moral rigorosa, (mesmo que muitas vezes não a
vivamos), no que diz respeito ao tratamento do pró-
ximo, de nos irmãos, mas essa moral não se estende
ao nosso “Irmão Planeta”, isto é, facilmente poluí-
mos, e deixamos poluir, desmatamos e deixamos
desmatar, gastamos de forma exagerada nossos recur-
sos naturais e deixamos gastar.

Sendo assim, chegamos a conclusão que precisa-
mos mudar nossa forma cultural de lidar com o pla-
neta, precisamos alargar nosso senso moral de tal for-
ma que esse também “abrace”, a nossa “Irmã Ecolo-
gia” e se torne inaceitável para nós a destruição de
nossa grande casa.

Fica aqui o desafio, de mudarmos nossa forma de
viver, de pensar e de agir, começando pelos peque-
nos gestos de reutilizar, renovar e reciclar, isso den-
tro de nossas casas, até gestos maiores envolvendo
nossa Comunidade Paroquial e quiçá nossa cidade.

 Quarta-feira de Cinzas Quarta-feira de Cinzas Quarta-feira de Cinzas Quarta-feira de Cinzas Quarta-feira de Cinzas
No dia 9 de março, Quarta-feira de Cinzas, foram

realizadas as missas de abertura da quaresma, com a
distribuição das cinzas.

 As celebrações aconteceram às 7h e às 19h30 e,
nestas missas, pudemos refletir sobre a importância
da quaresma e do significado de fazer penitência neste
tempo.

 Foi montado um local dentro da igreja, onde foi
colocada uma cruz para que todos possam fazer uma
reflexão ao pé da cruz de nossa missão como cristãos,
meditarmos sobre esse tempo quaresmal e,
consequentemente, sobre a Campanha da
Fraternidade e, dessa forma, nos prepararmos para a
Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Nos passos de Francisco

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

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

AMIZADEAMIZADEAMIZADEAMIZADEAMIZADE

As ciências humanas e a própria
teologia nos ensinam que ninguém
pode desenvolver-se sozinho. “O
homem é por sua natureza íntima,
um ser social. Sem relações com os
outros não pode nem viver nem de-
senvolver seus dons”. A exigência
básica do ser humano é realizar-se,
para ser feliz. Mas ninguém conse-
gue realizar essa tarefa sozinho. Aí
entra o valor da amizade.

Tudo isso vem corroborar a sabe-
doria do Evangelho: “Já não vos cha-
mo servos, porque o servo não sabe
o que faz seu senhor. Mas chamei-
vos amigos, pois vos dei a conhecer
tudo quanto ouvi de meu Pai” (Jo
15,15). É preciso crer nessa revela-
ção evangélica. Cristo quer que te-
nhamos vida e vida em abundância
(cf. Jo 10,10). Ele nos dá essa vida
como doação de Amigo. Isso nos ga-
rante a vida em plenitude, que se de-
senvolve pela amizade com Ele. Da
parte de Jesus vale a afirmação:
“Ninguém tem maior amor do que
aquele que dá a vida por seus ami-
gos” (Jo 15,13).

A verdadeira amizade, em seu es-
sencial, é dom de Deus. É dádiva
quase sacramental. “Eu neles e Tu
em mim, para que sejam perfeitos
na unidade” (Jo 17,23). Essa presen-
ça de Deus-amor em nós é o segredo
de um amor inesgotável. E todo o verdadeiro amor
humano só pode nascer dessa fonte divina. A amizade
autêntica parte dessa verdade.

O modelo de toda amizade humana deve ser a ami-
zade de Cristo para conosco. Ter um amigo ou amiga é
trazer a presença dessa pessoa em si.

A presença viva e constante, amorosa, tranqüila,
pacífica, plenificante, que faz crescer sempre.

Viver uma grande amizade é ser portador de um
segredo. É trazer alguém no seu íntimo. Uma verda-
deira presença. Presença que nos acompanha quando
oramos, trabalhamos, descansamos e até dormimos. É
uma presença que não sufoca, não é melosa, pegajosa,
não atrapalha e não atropela. Não gera ciúmes, rivali-
dade, desconfiança. É uma presença suave, pacifica-
dora, dinâmica. É presença fecundante. Estimula a vida
e potencializa o trabalho. É presença inspiradora. É o

segredo da vida em plenitude.
A amizade supõe certa semelhança, um

número determinado de interesses co-
muns e o diálogo. Além disso, existe um
elemento emocional, uma chama, uma res-
posta instintiva, espontânea. A amizade
é um dom, um tesouro. Os amigos se com-
portam como irmãos, mas, além da
fraternidade, eles sentem admiração, sa-
tisfação e enriquecimento mútuo pelo fato
de estarem juntos. É algo espontâneo. É
prazeirosa. Na amizade o amor e o gostar
andam juntos. Sendo assim, devemos
amar a todos e ter alguns por amigo.

SÃO FRSÃO FRSÃO FRSÃO FRSÃO FRANCISCOANCISCOANCISCOANCISCOANCISCO
E A AMIZADEE A AMIZADEE A AMIZADEE A AMIZADEE A AMIZADE

Um dos maiores valores na vida é a
amizade. Portanto, um valor que não po-
dia faltar na vida de São Francisco. Ele
elevou a amizade a uma dignidade impres-
sionante. Soube vivê-la até as últimas con-
seqüências, mas numa expressão afetivo-
humana tão sublime, que o homem de
hoje dificilmente entende. Francisco
“despojou-se do homem velho, para re-
vestir-se do homem novo” (Ef 4,22). Con-
seguiu de fato entregar-se tão completa-
mente a Deus que Este lhe arrancou do
corpo o coração de pedra, para substituí-
lo por um coração de carne” (Ez 11,19)
capaz de cultivar amizades profundamen-
te espirituais.

Francisco assume o ser amigo, com
uma ternura maternal. Manifesta-o ao

amigo íntimo, Frei Leão: “Assim te falo, como uma
mãe...” (Ble) E na mesma carta mostra que ama o
amigo com amor maternal, mas o deixa livre: “E se
por causa de tua alma ou para qualquer outra consola-
ção precisares e quiseres vir a mim, Frei Leão, vem”.

Frei Leão, por ser o amigo mais íntimo, participou
dos acontecimentos mais marcantes da vida de São
Francisco. Para Francisco ele era a “ovelhinha de
Deus” (cf. Fior8).

Uma amizade incrivelmente profunda, que cres-
ceu enquanto os dois viveram, foi a amizade de Fran-
cisco e Clara. De tão simples, transparente e bela que
ela é, sempre atrai. Muito já se escreveu sobre esta
amizade que é um amor plenamente humano, brota-
do, no entanto, de corações convertidos.

São Francisco viveu a amizade levada à quase per-
feição, à quase sacramentalidade.

“Um dos maiores“Um dos maiores“Um dos maiores“Um dos maiores“Um dos maiores
valores na vidavalores na vidavalores na vidavalores na vidavalores na vida

é a amizade.é a amizade.é a amizade.é a amizade.é a amizade.
 P P P P Portanto, umortanto, umortanto, umortanto, umortanto, um
valor que nãovalor que nãovalor que nãovalor que nãovalor que não
podia faltarpodia faltarpodia faltarpodia faltarpodia faltar
na vida dena vida dena vida dena vida dena vida de

São Francisco.São Francisco.São Francisco.São Francisco.São Francisco.
Ele elevou aEle elevou aEle elevou aEle elevou aEle elevou a

amizade a umaamizade a umaamizade a umaamizade a umaamizade a uma
dignidadedignidadedignidadedignidadedignidade

impressionante.”impressionante.”impressionante.”impressionante.”impressionante.”
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Meio Ambiente e Ecologia
Pessoal! Este ano a CAMPANHA DA
FRATERNIDADE nos leva a refle-
tir sobre a preservação do nosso
planeta e sabemos que a
reciclagem é fundamental
para que consigamos isso!

Você sabe o que é e o que
não é reciclável? Veja só:

LIXLIXLIXLIXLIXO SECO (RECICLÁVEL)O SECO (RECICLÁVEL)O SECO (RECICLÁVEL)O SECO (RECICLÁVEL)O SECO (RECICLÁVEL)
-JORNAIS E REVISTAS
-CAIXAS EM GERAL, INCLUSIVE DE LEITE E
PIZZA
-PAPEL
-LATAS DE ALUMÍNIO
-GARRAFAS, COPOS E EMBALAGENS DE VIDRO
-GARRAFAS PLÁSTICAS
-EMBALAGENS DE MARGARINA
-CANOS E TUBOS
-SACOS PLÁSTICOS EM GERAL
LIXLIXLIXLIXLIXO NÃO RECICLÁVEL (Coleta Comum)O NÃO RECICLÁVEL (Coleta Comum)O NÃO RECICLÁVEL (Coleta Comum)O NÃO RECICLÁVEL (Coleta Comum)O NÃO RECICLÁVEL (Coleta Comum)
-RESTOS DE ALIMENTOS
-PAPÉIS SANITÁRIOS
-PAPÉIS METALIZADOS
-PAPÉIS PARAFINADOS (MANTEIGA)
-PAPÉIS PLASTIFICADOS
-GUARDANAPOS
-PONTAS DE CIGARRO
-FOTOGRAFIAS
-ESPONJAS DE AÇO
-ESPELHOS
-VIDROS PLANOS
-LÂMPADAS
-CERÂMICA
-PORCELANA
-TUBOS DE TV

Separe seu lixo e ajude a preservação do planeta!

Cuide bem de você

VVVVVocê sabe o que éocê sabe o que éocê sabe o que éocê sabe o que éocê sabe o que é
pediculose?pediculose?pediculose?pediculose?pediculose?

pediculose é uma doença cutânea provocada por
uma infestação de piolhos no couro cabeludo,
um problema que afeta 5 a 15% das crianças em

idade escolar.
Os piolhos são parasitas que medem entre 3 e 4 mm

e que se prendem ao cabelo graças aos ganchos que
têm nas suas seis patas.

Como se desenvolve o piolho na cabeça de uma cri-
ança?

O piolho chega à cabeça e se agarra a um cabelo,
onde se alimenta chupando o sangue do couro cabelu-
do. As fêmeas colocam ovos (lêndeas), que se agarram
ao cabelo como uma cola. Desses ovos saem o piolho
que logo estará adulto e começará a pinicar e a colocar
mais ovos.

Como se pode evitar os piolhos?
- Lavar os cabelos com freqüência.
- Pentear e escovar os cabelos diariamente.
- Revisar freqüentemente a cabeça das crianças,

principalmente atrás das orelhas e na nuca.
- Limpar pentes e escovas com freqüência.
- Não compartilhar utensílios como pentes, bonés,

elásticos de cabelo, grampos, etc.
O que fazer no caso da criança ter piolhos?
- Molhar o cabelo todo e couro cabeludo com uma

loção antiparasitária, preferivelmente à base de
piretrinas. Não lavar o cabelo antes de aplicar essa lo-
ção. Tão pouco deve-se tapar a cabeça com toalhas,
porque absorvem o produto. Pode-se cobrir a cabeça
com uma touca plástica.

- Passadas de 2 a 4 horas, lavar o cabelo com xampu
normal ou pediculicida.

- Enxaguar com água e vinagre (uma parte de vina-
gre e duas de água), para favorecer a eliminação das
lêndeas.

- Não secar com secador.
- Uma vez enxaguado o cabelo, tirar as lêndeas com

a mão ou com pente bem fino.
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PEREGRINAÇÃO PARA APARECIDA
MINHA FAMÍLIA É IMPORTANTE, EU PARTICIPO!
Convidamos a todos para a 3ª Peregrinação Nacional da
Família - Família, Pessoa e Sociedade, evento da CNBB e
da Pastoral Familiar Nacional.
Dia 29 de maio de 2011 - domingo - Santa Missa às 8h
em Aparecida
PASSAGENS E VENDAS NA SECRETARIA PAROQUIAL
VALOR: R$ 30,00 (Menores de 6 anos não pagam passagem,
desde que sejam levados no colo) HORÁRIOS: Saída do
ônibus as 4h - Retorno previsto (saída da Aparecida) as 14h
OBRIGATÓRIO: Todos os passageiros devem estar de posse
de seus documentos e dos menores acompanhantes
Informações complementares na secretaria paroquial, pelo
site da paróquia e pelo email pfsbonfim@yahoo.com.br
Convidem a família, amigos, sua pastoral, se agendem
e vamos juntos, com muita devoção e os irmãos de
caminhada, rezar na Casa de Nossa Mãe Aparecida!

Certamente vocês já ouviram falar na palavra
bullying. É um conceito relativamente novo para ex-
plicar uma situação que se caracteriza por agressões
intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira
repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais
colegas. O termo bullying tem origem na palavra in-
glesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem
uma denominação em português, é entendido como
ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e
maltrato.

É uma das formas de violência que mais cresce no
mundo! E nós cristãos devemos ficar bem atentos por-
que esse tipo de agressão nasce de uma simples brin-
cadeira, aparentemente de forma inofensiva, que vai
tomando uma dimensão imensurável.

O que, à primeira vista, pode parecer um sim-
ples apelido pode afetar emocional e fisicamente

De jovem para jovem

CYBERBULLCYBERBULLCYBERBULLCYBERBULLCYBERBULLYINGYINGYINGYINGYING
o alvo da ofensa.

Além de um possível isolamento ou queda do ren-
dimento escolar, crianças e adolescentes que passam
por humilhações racistas ou difamatórias podem apre-
sentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo
de trauma que influencie traços da personalidade. Em
alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o es-
tado emocional do jovem de tal maneira que ele opte
por soluções trágicas, como o suicídio.

Outro tipo de bullying, mais atual, é o cyberbullying,
que é praticado via redes sociais ou pela internet.
Muitas vezes sem se identificar, o agressor ofende e
diminuiu a pessoa alvo da agressão. Mesmo sem se
verem ou até mesmo se conhecerem,  as consequências
podem ser terríveis pois muitas crianças e adolescen-
tes aceitam tais críticas, tomam-nas como verdade e
as levam por toda sua vida!

Por isso, irmãos, nós como cristãos devemos per-
ceber se tais coisas acontecem perto de nós e como
profetas que somos denunciar tais abusos!!!
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