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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@paroquiasenhordobon-
fim.net

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

HORÁRIOS

 Querido paroquia-
no. Estimado povo de 
Deus. Chegamos ás 
vesperas do final deste 
ano. Celebramos com 
toda  Igreja o sentido 
maior e único do nos-
sa existência:”Nosso 
Senhor Jesus Cristo”; 
com a cerimônia de 
Cristo Rei do Universo. Desejosos em 
estarmos felizes, buscamos estar junto ao 
Senhor do início ao fim do ano litúrgico. 
Celebrando todos os mistérios de nossa 
redenção. Somos convocados a fazer uma 
avaliação de nossa vida. Lembrando este 
mês nossos entes falecidos; recordamos que 
nossa existência é breve na Terra; por istó 
deve ser muita bem vivida. Que possamos 
juntos valorizar e dom da vida e celebrar no 
próximo mês a encarnação do Verbo felizes 
e animados em contruir-mos uma sociedade 
sempre mais justa e fraterna.

Abraço à todos!

Deus Abençõe!

Fr.Raphael  

MENSAGEM 
DIA DE FINADOS

O dia de Finados não é dia de tristeza, como o é para 
aqueles que não tem fé, mas, é um dia de saudosa re-
cordação, confortada pela fé que nos garante que nosso 
relacionamento com as almas de nossos entes falecidos 
não está interrompida, mas é sempre viva. Não choremos 
de tristeza, mas sim, de saudades, pois, apesar de estarem 
longe de nossos olhos, estão no mais profundo de nossos 
corações, pois nunca perdemos aqueles a quem amamos 
aqui na terra, mas sim, ganhamos mais um intercessor 
por nós lá no céu, e, um dia, com certeza, nos encon-
traremos todos na casa do Pai, na festa da vida eterna.    

Oração pelos Finados
Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
nós vos pedimos por [nome do falecido(a)]
que chamastes deste mundo.
Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz.
Que ele(a), tendo passado pela morte,
participe do convívio de vossos santos na luz eterna,
como prometestes a Abraão e à sua descendência.
Que sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo(a)
com os vossos santos no dia da ressurreição e da re-
compensa.
Perdoai-lhe os pecados para que alcance
junto a vós a vida imortal no reino eterno.
Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
Rezar: 1 Pai Nosso e 1 Ave-Maria.
Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno
e brilhe para ele(a) a vossa Luz!        Amém.
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Momento de Maria

A memória que a Igreja 
celebra hoje não encontra fun-
damentos explícitos nos Evan-
gelhos Canônicos, mas algumas 
pistas no chamado proto-evan-
gelho de Tiago, livro de Tiago, 
ou ainda, História do nasci-
mento de Maria. A validade do 
acontecimento que lembramos 
possui real alicerce na Tradição 
que a liga à Dedicação da Igreja 
de Santa Maria Nova, constru-
ída em 543, perto do templo de 
Jerusalém.

Os manuscritos não canô-
nicos, contam que Joaquim 
e Ana, por muito tempo não 
tinham filhos, até que nasceu 
Maria, cuja infância se dedicou 
totalmente, e livremente a Deus, 
impelida pelo Espírito Santo desde sua concepção 
imaculada. Tanto no Oriente, quanto no Ocidente 
observamos esta celebração mariana nascendo do 
meio do povo e com muita sabedoria sendo acolhida 
pela Liturgia Católica, por isso esta festa aparece no 
Missal Romano a partir de 1505, onde busca exaltar 
a Jesus através daquela que muito bem soube isto 
fazer com a vida, como partilha Santo Agostinho, 
em um dos seus Sermões:

“Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, 
que creu pela fé, pela fé concebeu, foi escolhida 
dentre os homens para que dela nos nascesse a 
salvação; criada por Cristo antes que Cristo nela 
fosse criado? Fez Maria totalmente a vontade do 

Apresentação de Nossa Senhora no Templo 
21 de Novembro

Pai e por isto mais valeu para 
ela ser discípula de Cristo do 
que mãe de Cristo; maior feli-
cidade gozou em ser discípula 
do que mãe de Cristo. E assim 
Maria era feliz porque já antes 
de dar à luz o Mestre, trazia-o 
na mente”.

A Beata Maria do Divino 
Coração dedicava devoção es-
pecial à festa da Apresentação 
de Nossa Senhora, de modo 
que quis que os atos mais 
importantes da sua vida se 
realizassem neste dia.

Foi no dia 21 de novembro 
de 1964 que o Papa Paulo VI, 
na clausura da 3ª Sessão do 
Concílio Vaticano II, consa-
grou o mundo ao Coração de 

Maria e declarou Nossa Senhora Mãe da Igreja.
Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós!

Fonte: /www.cancaonova.com/

“Acaso não fez a vontade do 
Pai a Virgem Maria, que creu 
pela fé, pela fé concebeu, foi 

escolhida dentre os 
homens para que dela 

nos nascesse a salvação...”
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Santos do Mês

Dia 30 de Novembro a Igreja está em 
festa, pois celebramos a vida de um esco-
lhido do Senhor para pertencer ao número 
dos Apóstolos. 

Santo André nasceu em Betsaida, no 
tempo de Jesus, e de início foi discípulo de 
João Batista até que aproximou-se do Cor-
deiro de Deus e com São João, começou a 
segui-lo, por isso André é reconhecido pela 
Liturgia como o “protocleto”, ou seja, o primeiro 
chamado: “Primeiro a escutar o apelo, ao Mestre, 
Pedro conduzes; possamos ao céu chegar, guiados 
por tuas luzes!” 

Santo André se expressa no Evangelho como 
“ponte do Salvador”, porque é ele que se colocou 
entre seu irmão Simão Pedro e Jesus; entre o menino 
do milagre da multiplicação dos pães e Cristo. Conta-
-nos a Tradição que depois do Batismo no Espírito 
Santo em Pentecostes, Santo André teria ido pregar 
o Evangelho na região dos mares Cáspio e Negro. 

Apóstolo da coragem e alegria, Santo André foi 
fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou 

Dia de todos os Santos - Dia 01/11
No Brasil, assim como em toda a 

América Latina, o Dia de Todos os 
Santos não é considerado feriado 
nacional. Muitas pessoas, porém, vão 
à Igreja assistir a missas especiais 
em celebração aos santos. Outras 
ainda procuram ir aos cemitérios 
para limpar as sepulturas, levando 
flores, e deixando-as prontas para o 
dia seguinte, 2 de novembro, quan-
do é celebrado o Dia de Finados. A 
Intenção catequética da festividade 
segundo o ensinamento da Igreja, 
desta celebração que tem lugar em 
todo o mundo, ressalta o chamamento de Cristo a 

cada pessoa para o seguir e ser san-
to, à imagem de Deus, a imagem 
em que foi originalmente criada 
e para a qual deve continuar a 
caminhar em amor. Isto não só 
faz ver que cada pessoa pode ser 
um santo, mas que da mesma 

forma que os canonizados igual-
mente vêem Deus face a face, têm 
plena felicidade e intercedem por 
nós. O Papa João Paulo II foi um 
grande impulsionador da “voca-
ção universal à santidade”, tema 
renovado com grande ênfase no 

Segundo Concílio do Vaticano.

“A Intenção desta 
festividade ressalta o 

chamamento de Cristo 
a cada pessoa para o 
seguir e ser santo...”

Dia de Santo André e dia do Teólogo - Dia 30/11

Jesus com o seu próprio sangue, já que foi 
martirizado numa cruz em forma de X, a 
qual recebeu do santo este elogio: “Salve 
Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me 
do meio dos homens e entrega-me ao meu 
Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o 
que por ti me salvou!”  

Santo André Apóstolo, rogai por nós!

Uma Pequena Homenagem aos Teólogos 
de Nossa Paróquia em lembrança ao seu dia!!!

Querido Deus, nós te pedimos pelos teólogos.
Tu que se revela pela Palavra do Evangelho.
Tu que se revela pela encarnação de Jesus, permita 

que eles falem de uma teologia que seja encarnada e 
sempre reveladora.

Tu que és eterna luz, ilumina e esclarece o espírito 
dos teólogos, que seus estudos sejam fruto de oração 
e de humildade.

Que toda teologia nos conduza direto a teu cora-
ção, nos coloque no caminho da verdade, nos faça te 
amar e te servir com maior fervor.
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Você Sabia ?

De jovem para jovem

Quem crê em Deus Pai, crê em Jesus, enviado pelo 
Pai para nos salvar; e quem crê em Jesus deve crer na 
Igreja que Ele fundou, e à qual entregou Sua missão 
de salvar a humanidade. Jesus, quando enviou os 
Apóstolos para anunciarem o Evangelho, disse-lhes: 
“Quem vos ouve, a mim ouve; quem vos rejeita a 
mim rejeita; e quem me rejeita, rejeita o Pai que me 
enviou” (Lc 10,16).

O próprio Deus quer que acreditemos na Igreja. 
E isto provamos através de um fato bíblico. É o caso 
de Tomé. Depois da ressurreição Jesus apareceu 
aos discípulos que estavam reunidos numa sala. 
Estavam todos, menos Tomé. E quando Tomé che-
gou, disseram-lhe: “Nós vimos o Senhor!” E Tomé 
respondeu-lhes: “Se eu não vir nas suas mãos os sinais 

No mês de novembro o Brasil comemora seu 122° 
aniversário da República. Uma jovem nação repu-
blicana se comparada com outros países do mundo.  

Jovem, porém cheia de histórias. Nesses pouco 
mais de cem anos passamos por revoltas armadas, 
ditadura, golpe e um hiato de vinte e um anos até 
retomarmos o direito às eleições diretas. 

As personalidades que estiveram à frente dessa 
nação também tornam essa história rica. Desde 
graduado em sociologia à metalúrgico de origem 
humilde e, atualmente, somos presididos por uma 
mulher (lembrando que até um período do século 
passado a mulher não tinha sequer direito ao voto).

Analisar toda essa história prova que a jovem 
República do Brasil vem alcançando maturidade aos 
poucos no decorrer dos anos. Por outro lado, é fato 
certo que muito ainda precisa ser feito.  Acontece 
que nenhuma transformação pode ser realizada da 

Por que crer na Igreja?
dos pregos e não colocar o meu dedo no lugar dos 
pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, 
não acreditarei!”.

Agora perguntamos: em quem Tomé não acre-
ditou? Em Cristo? Claro que não. Ele duvidou da 
palavra dos companheiros, ou seja, dos Apóstolos, 
que eram nada mais do que a IGREJA, oficialmente 
ali reunida. Por isso Jesus repreendeu-o e chamou-
-o de incrédulo, pois não crer na Igreja é o mesmo 
que não crer em Deus. Cristo é inseparável do Pai, 
e a Igreja é inseparável de Cristo. Quem despreza a 
Igreja, despreza Jesus, do qual procede a Salvação. 
A comunhão com a Igreja é garantia de Salvação, 
porque o Senhor lhe disse: “Eis que estou convosco 
todos os dias até o fim do mundo” (MT 28,20).

A República, o jovem e a política
noite para o dia. 

A mudança política, assim como qualquer outra, 
depende de tempo e reflexão, e o pior erro da juven-
tude de um país é pensar que isso não tem ‘nada a ver’ 
com ela. As mudanças e conquistas desses anos todos 
são frutos de mentes que sonharam com isso. Mentes 
jovens que acreditaram que ela era necessária. 

É triste observar que hoje em dia grande parte dos 
jovens passou a ver a política como algo desimportan-
te. Talvez isso aconteça por falta de bons exemplos de 
conduta, mas qual melhor momento para se desejar 
mudança então? 

Por isso, jovens de corpo e espírito, nesse mês 
de celebração da República, lembre-se que somos o 
futuro do país, e como tal, devemos estar antenados 
para o que acontece na política, arena central da 
construção do futuro coletivo, e na sociedade que 
nos envolve. 
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Aconteceu
 I Semana Bíblica

 Trânsito de São Francisco

 Exposição Franciscana

 Feira Franciscana

SEMANA NACIONAL DA VIDA, DIA DO 
NASCITURO

Celebração da Comunidade Senhor do Bonfim
 Tivemos os encontros nas casas, o encontro com 

Osmarina e Toninho, casal coordenador da PFRS1 
e membros da CDDV de nossa Diocese, que nos 
apresentaram a luta pela Vida e a defesa dos valores 
da Família, nos dias de hoje. Uma semana produtiva, 
dinâmica e de muita oração e reflexão, com momen-
tos que contribuíram na nossa caminhada de Igreja 
Cristã; com certeza, todos que puderam estar presentes, 
saíram enriquecidos com as reflexões e informações.

No sábado, celebramos o Dia do Nascituro; pela 
manhã Santa Missa na Catedral do Carmo com o 

povo católico do ABC, presidida por Dom Nelson; à 
tarde no Senhor do Bonfim, numa celebração entusias-
mante com nosso pároco, partilhamos a comunhão com 
Cristo e os irmãos, também em homenagem a aquele que 
ainda não nasceu e já é, um ser humano de corpo e Alma.
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Mundo da Bíblia
O salmo 14 é um salmo de denúncia profética. 

Estes tipos de salmo são objetivos, que vão direto 
ao assunto e denunciam as injustiças sociais, que 
possivelmente, provocou certa indignação e com ela 
o salmo. Este salmo pode ser dividido em 4 partes: 
A primeira, fala do insensato que afirma:“Deus não 
existe!”. Essa afirmação é muito curiosa, pois quando 
lemos este tipo de afirmação já pensamos no ateísmo. 
Mas, o ateísmo que conhecemos hoje, não existia nos 
tempos bíblicos. A inexistência de Deus não era nem 
imaginada. Então, o que poderia querer dizer uma 
afirmação como essa? O que esses insensatos afirmam 
é que Deus pouco se importa com a humanidade, pois 
diante do sofrimento e da injustiça ele nada faz. E 
qual a conseqüência desse pensamento? A injustiça e 
a corrupção tomam conta do mundo e do povo. Mais 
ou menos como afirmara mais tarde o grande escritor 
russo Dostoievski: “Se Deus não existe, tudo é permi-
tido!”. A segunda parte, o salmista mostra Javé, que 
do céu se inclina e constata que realmente não há um 
homem sensato, nenhum homem justo sobre a face da 
terra. A ironia do salmista nesse trecho do salmo  é a 
imagem do Deus que inclina e olha para os homens, 
provando que ele existe sim, porém concorda com o 
insensato, que não há nenhum homem que seja justo 

no mundo que ele criou. Na terceira parte a fala de 
Deus e do salmista se confundem na denuncia dessas 
corrupções que esmagam e oprimem o pobre. E revela 
que Deus é seu abrigo, isto é, o injusto pode tirar tudo 
do pobre, seu pão, sua dignidade, mas eles têm a Javé, 
coisa que o injusto jamais terá ao seu lado. A quarta 
parte é quase um grito de esperança, de que Deus virá 
socorrer seu povo e lhe trará a salvação e quando isso 
acontecer, Israel, seu povo, se alegrará.

Este salmo revela um lado da face de Deus que nem 
sempre lembramos que ela existe, porém, quando pro-
curamos algo parecido em Jesus, esse Deus que grita 
pelo que sofre e denuncia a corrupção dos injustos, 
não tem como não lembrarmos de Jesus no Templo, 
quando se revolta e expulsa os cambistas a chicotadas. 
Não há salmo mais atual para a realidade brasileira do 
que esse, pois assistimos, bem acomodados em nossos 
sofás todos os dias, a corrupção que assola nosso país, 
e acreditamos que nada podemos fazer para mudar tal 
realidade. Qual é a nossa diferença dos insensatos do 
salmo? Este é um salmo que deveríamos rezar todos 
os dias para nos lembrarmos que  Deus está ao lado 
do pobre e do justo, mesmo que a realidade diga o 
contrário.

Michele Evangelista

Salmo 14

ADVENTO - VENHA A NÓS O VOSSO REINO!
A história, uma longa caminhada
Nós, cristãos, consideramos a vida e a história 

como uma grande caminhada, que só terminará 
quando nos encontrarmos todos na casa do Pai, na 
Cidade de Deus, na “nova Jerusalém”, no Reino de-
finitivo, como Deus prometeu. Por isso, é perigoso 
representar o ano litúrgico dentro de um círculo; 
daria a impressão de que estamos presos no tempo: 
todo ano, tudo começaria de novo da estaca zero e 
jamais poderíamos esperar grandes mudanças. Mui-
ta gente reforça este pensamento dizendo: “Sempre 
foi assim! Sempre será assim! Pobre sempre será po-
bre!” Mas, tanto a ressurreição de Jesus como o seu 
nascimento nos ensinam exatamente o contrário: a 
força e a presença de Deus no meio da humanidade 
nos dão possibilidade de mudar a história, de lutar 
para melhorar a situação, para transformá-la em 
história de salvação, de vida para todos... Nenhum 
poder deste mundo, nenhum governo, nenhum 
grupo poderoso é eterno, por mais que se apresente 
assim: todos poderão ser desbancados pelo poder do 
Reino de Deus que está crescendo no meio de nós.

O Advento de um mundo renovado
O Advento do Reino de Deus traz em si uma 

proposta radicalmente nova de relacionamento en-
tre as pessoas e os grupos humanos; traz em si uma 
crítica a muitos projetos e maneiras de se organizar 
a sociedade e a vida individual de cada um. Vivemos 
numa sociedade que só visa o lucro, o poder, a do-

minação de alguns poucos sobre todos os outros. A 
pessoa humana é reduzida a mercadoria. A injustiça 
se petrificou nas estruturas sócio-econômicas que 
a cada dia matam milhares de seres humanos. Uns 
têm tudo, outros não têm nem terra, nem trabalho, 
nem salário digno, nem casa, nem comida... Viver o 
Advento significa, portanto, rever os nossos projetos, 
avaliá-los à luz da mensagem do Advento do Senhor, 
rever o rumo que estamos tomando em nossa vida 
individual, social e comunitária.

O Senhor vem para assumir o governo do mundo 
e de nossas vidas. Vem realizando a salvação, a cada 
dia, a cada momento da história, até que um dia o 
Reino esteja plenamente estabelecido. O Senhor 
vem: cada celebração litúrgica é uma “visita” do 
Senhor, dia de sua vinda, principalmente quando 
celebramos a Eucaristia, a ceia do Senhor, procla-
mando sua vitória sobre todas as mortes, “até que 
Ele venha”.

O tempo litúrgico do Advento faz-nos viver pro-
fundamente este aspecto da presença-ausência do 
Reino. Reaviva em nós a esperança de um futuro 
melhor dentro de um mundo que parece estar se 
suicidando. Reanima a nossa coragem: os nossos 
esforços por uma vida digna, por uma sociedade 
fraterna, não serão em vão. Reaviva o nosso amor. 
Alguém espera por nós no ponto de chegada e já se 
faz presente como companheiro de caminhada: o 
Senhor Jesus.

Fonte: S.A.L.
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Nos passos de Francisco

O jovem Francisco encontrava-se numa crise 
espiritual, cheio de dúvidas e trevas. “Conduzido 
pelo Espírito”, entra na igrejinha de São Damião, 
onde se prostra súplice, diante do Crucifixo. To-
cado de modo extraordinário pela graça divina, 
encontra-se totalmente transformado. É então que 
a imagem de Cristo Crucificado lhe fala: “Fran-
cisco, vai e repara minha casa que está em ruína”.

Francisco fica cheio de admiração e “quase per-
de os sentidos diante destas palavras”. Mas logo 
se dispõe a cumprir esse “mandato” e se entrega 
todo à obra, reconstruindo a igrejinha. Depois 
pede a um sacerdote, dando-lhe dinheiro, que 
providencie óleo e lamparina para que a imagem 
do Crucifixo não fique privada de luz, mas em 
destaque naquele santuário. A partir de então, 
nunca se esqueceu de cuidar daquela igrejinha e 
daquela imagem.

Francisco parecia intimamente ferido de amor 

O Crucifixo fala a Francisco
para o Cristo Crucificado, participando da paixão do 
Senhor, de quem já trazia os estigmas no coração e 
mais tarde, em 1224, receberia as chagas do Cristo em 
seu próprio corpo.Segundo Santa Clara, está visão do 
Crucifixo foi um êxtase de amor radiante e impulso 
decisivo para a conversão de Francisco.

Entre os estudiosos ainda existe uma dúvida a ser 
esclarecida: ao ouvir o Cristo do Crucifixo, Francisco 
pensa na igrejinha material de São Damião. Mas nada 
impede de se pensar que se trata do “templo de Cristo 
no coração de Francisco e nos corações dos homens”.

Enfim, a própria oração de Francisco diante do 
Crucifixo de São Damião sugere antes a reparação 
“espiritual” da casa do Senhor, crucificado no coração. 
Tanto que ele pede especialmente pelas três virtudes 
teologais (fé, esperança e amor) para poder cumprir 
esse “mandato” de Cristo.

Frei Vitório Mazzuco

Matéria de Capa

Em todos as celebrações eucarísti-
cas proclamamos a fé na vida eterna. 
Isso caracteriza nossas Liturgias 
como celebrações da esperança. Nós 
somos um povo que crê e celebra a 
vida eterna. 

Em tempos idos, antes da reforma 
do Vaticano II, era comum ouvir pre-
gadores falando da vida eterna e da 
ressurreição dos mortos. Pregações 
que prometiam o céu como prêmio ou 
recompensa de uma vida dedicada a Deus, à Igreja 
e à fraternidade e, para tanto, exortava-se a certos 
sacrifícios e renúncias estranhos em nossos dias. 

A exaltação da vida pós-morte, as orações e pre-
gações que prometiam o céu como prêmio e a vida 
eterna como recompensa, sempre sofreram críticas 
da parte de gente que não crê em Deus e, por isso, 
impedida de esperar e crer na eternidade. 

Mesmo sofrendo todo tipo de crítica, a Igreja 
jamais deixou de celebrar a fé na Vida Eterna e 
professar sua esperança na eternidade feliz, junto 
com Deus. Nossas celebrações são uma grande 
proclamação da esperança, definida por Paulo, como 
“esperança feliz” e “firme esperança” (2Ts 2,16; 
3,5). Nós cremos na vida eterna, nós celebramos a 
esperança na vida eterna. Em todas as celebrações, 
nós intercedemos à graça de participar e viver na 
eternidade com Deus. Essa esperança, como diz a 
Doutrina Social da Igreja, não impede e nem rebaixa 
a importância de nos ocupar da vida social terrena; 
das preocupações sociais de nossos dias. Aliás, a 

Creio na Vida Eterna
compreensão da fé e da esperança na 
vida eterna, iluminadas pelo Evan-
gelho, torna-se incentivo para atuar 
concretamente na realidade terrena. 

Uma das características do período 
litúrgico centrado na vida eterna é for-
mar a consciência que eternidade não 
é um “tempo” que começa depois da 
morte, mas a continuação do tempo que 
já vivemos no presente. Quem caminha 
na justiça, ou seja, quem age como dis-

cípulo do Evangelho, já vive a eternidade na realidade da 
vida terrena. A morte é a passagem necessária para se viver 
de outra maneira. Do ponto de vista psicológico, esse tempo 
ajuda a desmistificar o medo do encontro definitivo com 
Deus, tirando do coração dos discípulos o pavor e o medo, 
para inculcar e consolidar nos celebrantes a “feliz esperança” 
de se aproximar de Deus com a mesma atitude do filho que 
volta para casa e é recebido com festa (Lc 15,1-32). 

Os últimos domingos do Ano Litúrgico promovem 
uma experiência única nos celebrantes por tratarem da 
fé na Vida Eterna de modo sereno e esperançoso. Não 
é tempo para apavorar ou ameaçar com castigos, muito 
menos para explicar como será depois da morte; é tem-
po para lembrar que seremos julgados pelo amor ou, se 
você preferir, lembrar que se vivermos no amor, no amor 
seremos envolvidos eternamente. Dizendo de modo bem 
simples: são celebrações que recordam, ano depois de 
ano, o endereço definitivo de nossas vidas com a certeza 
da promessa de Jesus: ele nos espera na eternidade e até 
mesmo preparou, para cada um de nós, uma morada no 
santuário eterno (Jo 14,1-6).



9
 -

 J
o
rn

al
 d

a 
C

o
m

u
n

id
ad

e 
S
en

h
o
r 

d
o
 B

o
n

fi
m

 -
 N

o
v
em

b
ro

 2
0
1
1

Desde 2003,  a União Européia possui legislação 
ambiental bem-sucedida, cuja meta é coletar e dar 
destinação correta a 4 quilos de resíduo eletroele-
trônico por habitante/ano. Lá, existem pontos de 
coleta próximos ao cidadão, campanhas educativas 
permanentes e fiscalização do cumprimento da lei. 
“As empresas de reciclagem seguem o licenciamento 
ambiental; quem não cumpre a lei é multado”, conta 
a pesquisadora Ângela Cássia Rodrigues. 

No caso do Brasil, a pesquisadora acredita que a 
mudança só é possível com vontade política. Para 
ela, importador, distribuidor e comerciante devem 
custear a reciclagem do eletroeletrônico. E o Governo 
definir meta e prazo para o sucesso de uma política 
sustentável.

O site funciona sem verba específica e sem equipe 
exclusiva de atendimento.

Recebe em média contato de 30 empresas por dia 
que querem cadastrar-se no serviço.

“As instituições de coleta e os usuários estão satis-
feitos. Nenhum contato é ignorado. Mas para apressar 
a ampliação do serviço, precisamos de mais parceiros 
e colaboradores”, explica Aline.

A Idéia Verde (http://idverde.blogs pot.com), ins-
tituição coletora e recicladora de lixo eletrônico, de 
Santo André, na Grande São Paulo, está contente com 
o cadastro no e-lixo maps: “Desde fevereiro, quando 
entramos no site, aumentou em 40% o número de 
cidadãos que nos procuram. Mais trabalho significa 
mais faturamento”, comemora o gerente Gleydson 
Zeca Monteiro. Os pontos de coleta recolhem produ-
tos eletroeletrônicos, com 
exceção de geladeira e ar-
-condicionado pela dificul-
dade de armazenamento.

Principais elementos e 
os impactos ambientais

Retardantes de chamas 

Meio Ambiente e Ecologia

Continuação da edição nº 164 (setembro/2011)...
(BRT): Causam desordens hormonais, nervosas e 
reprodutivas. Onde é usado? Em diversos compo-
nentes eletrônicos, para prevenir incêndios.

Chumbo: Causa danos ao sistema nervoso e 
sanguíneo. Onde é usado? Em computador, celular, 
televisão.

Mercúrio: Causa danos cerebrais e ao fígado. 
Onde é usado? Em computador, monitor e TV de 
tela plana.

Cádmio: Causa envenenamento, danos aos ossos, 
rins e pulmões. Onde é usado? Em computador, mo-
nitores de tubo antigos, baterias de laptops.

Arsênico: Causa doenças de pele, prejudica o 
sistema nervoso e pode causar câncer no pulmão. 
Onde é usado? Em celular.

PVC: Se queimado e inalado, pode causar pro-
blemas respiratórios. Onde é usado? Em fios, para 
isolar corrente.

Belírio: Causa câncer no pulmão. Onde é usado? 
Em computador, celular.

Fonte: Cedir / D.O.E.

Diante de tudo o que foi exposto do o mês de 
agosto até agora sobre o descarte de produtos ele-
troeletrônicos precisamos ficar atentos com o que 
fazemos com os produtos que não queremos mais 
e fazer o descarte correto para cada um deles. E, 
assim, cuidarmos com carinho desse nosso planeta 
Terra e deixarmos uma boa herança para as próximas 
gerações.
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Apostolado da Oração

Receita

1 -Eu darei aos devotos do meu Sagrado Coração, 
todas as graças necessárias a seu estado de vida.
2 -Eu farei reinar a paz em suas famílias.
3- Eu os consolarei em todas as suas aflições.
4- Serei seu refúgio seguro durante a vida e, princi-
palmente na hora da morte.
5- Lançarei muitas bençãos sobre todos os seus tra-
balhos e empreendimentos.
6- Os pecadores encontrarão em meu Coração a fonte 
e o mar infinito da misericórdia.
7- As almas enfraquecidas to rnar-se-ão fervorosas 
pela prática dessa devoção.
8- As almas fervorosas subirão em pouco tempo a 
uma alta perfeição.
9- Eu mesmo abençoarei as casas em que se achar ex-
posta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração.
10-Darei aos scerdotes que praticarem especialmente 
essa devoção,  o poder de  tocar  os  corações  mais 
endurecidos.  
11-As pessoas que propagarem essa devoção terão 
seus nomes inscritos no meu Sagrado Coração, para 
nunca deles serem apagados.
12-Eu prometo, na excessiva misericórdia do meu  
Coração, que concederei a graça da  penitência 
final a todos que comungarem na primeita sexta-
-feira de nove meses seguidos. Eles não morrerão no 

16 DE OUTUBRO É DEDICADO A SANTA 
MARGARIDA MARIA ALACOQUE.

O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONCEDEU-LHE A GRAÇA DA 
REVELAÇÃO DAS 12 PROMESSAS:

meu  desagrado,  nem sem receber os  sacramentos, 
tornando-se meu Coração refúgio para eles naquele 
último momento.
 

O APOSTOLADO DA ORAÇÃO CONVIDA  A 
COMUNIDADE  PARA  PARTICIPAR NA PRI-

MEIRA SEXTA FEIRA DO MÊS DA SANTA 
MISSA EM HONRA AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS. AS 15h 
REUNIÃO MENSAL:

PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS AS 14h
TÉRMINO COM ADORAÇÃO  

AO SANTISSIMO
SACRAMENTO AS 16h

A abobrinha pertence à família das cucurbitáceas. 
Originária do continente americano, a abobrinha é um 
fruto de fácil digestão, rico em niacina, fonte de vitami-
nas do complexo B e possui poucas calorias. Contém 
fósforo, cálcio, ferro e celulose.

A abobrinha estraga rapidamente, ficando murcha e 
com a casca sem brilho. Em ambiente natural o fruto é 
conservado por até dois dias. Na geladeira, o período de 
conservação é de, no máximo, cinco dias.

Na hora da compra escolha os frutos firmes, com a cas-
ca de cor brilhante, 
sem partes escuras 
ou amolecidas.

Durante a pre-
paração evite des-
cascá-la, opte por 
raspar a casca com 
uma faca. A abo-

Torta de abobrinha
brinha pode ser consumida refogada, cozida em saladas 
frias, com suflê, frita à milanesa, recheada ou também 
como a torta que anotamos para vocês:

Ingredientes
1 abobrinha ralada
3 ovos
1/4 de xícara (chá) de óleo
2 colheres (sopa) de fermento em pó
2 tomates picados
1 cebola picada
1/3 de xícara (chá) de cheiro-verde picado
1/2 xícara (chá) de azeitonas picadas
1/3 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
Modo de Preparo - Misturar os ovos e acrescentar 

os demais ingredientes. Levar para ao forno em forma 
untada por aproximadamente 40 minutos.
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Cuide bem de você

Triglicerídeos são uma forma de gordura que 
circula na corrente sanguínea e é armazenada no te-
cido adiposo do corpo. O nível alto de triglicerídeos 
está associado a um aumento no risco de doenças 
do coração, especialmente quando está associada ao 
colesterol alto e outros fatores de risco. Diferente-
mente do que muitas pessoas pensam, não é só uma 
dieta com excesso de gordura que causa aumento no 
nível de triglicerídeos. O excesso de carboidratos 
(especialmente açucares) e calorias em geral faz a 
concentração de triglicerídeos no corpo aumentar. 
Um nível elevado de triglicerídeos pode ser con-
seqüência de outras desordens, com diabetes não 
controlada, por exemplo. O nível de triglicerídeos, 
assim como o nível de colesterol, pode ser detecta-
do em um exame de sangue. Este deve ser feito em 
jejum.  Alem de aumentar os riscos de doenças do 
coração, níveis muito altos de triglicerídeos podem 

TRIGLICERÍDEOS
causar pancreatite e hepatoesplenomegalia ( aumen-
to de fígado e baço ) e depósitos de gordura na pele 
chamados xantomas.

Níveis de Triglicerídeos

Normal:   Menor que 150 mg-dl

Um pouco elevado: 150 a 199 mg-dl

Alto:   200 a 499 mg-dl

Muito alto   500 mg-dl ou maior

Quando o nível alto de triglicerídeos não é causa-
do por uma outra desordem, ele, geralmente, é visto 
em conjunto  com o tratamento para diminuição dos 
níveis de colesterol.

Notícias Católicas

No dia 27 de outubro de 1986, o então papa João 
Paulo II se reunia, na cidade de Assis, Itália, com 
líderes de diferentes tradições religiosas para uma 
jornada de oração pela paz. Esse gesto foi novamente 
realizado, agora pelo papa Bento XVI, em Assis e, no 
mesmo dia, em todo o mundo foram feitas celebrações 
pela paz. Em São Paulo, o tradicional Convento São 
Francisco, no Largo São Francisco, foi o local que 
recebeu as lideranças religiosas para um ato Interreli-
gioso, às 14 horas. Durante todo o dia 27, houve uma 
tenda em frente ao Convento para 
explicar às pessoas o significado 
deste encontro.

O evento ficou conhecido, 
especialmente dentro da Ordem 
Franciscana, como o Espírito de 
Assis. “Num gesto simbólico de 
comunhão universal em prol da 
paz, reunimos representantes de 
diferentes tradições religiosas da 
cidade de São Paulo para realizar-
mos juntos uma vigília silenciosa 
e um pronunciamento em favor 
da paz. Também queremos ser 
‘Peregrinos da Verdade e Peregri-

Religiões se unem por uma cultura de paz em São Paulo
nos da Paz’, lema que acompanhou o  encontro dos 
representantes das várias tradições religiosas naquele 
mesmo dia na cidade de Assis, na Itália”, explicou o 
frei Fidêncio Vanboemmel, ministro provincial da 
Província Franciscana da Imaculada Conceição, com 
sede em São Paulo.

Neste encontro, no Largo São Francisco, par-
ticiparam representantes do Cristianismo (igreja 
Católica, Luterana, Presbiteriana e Anglicana), do 
Candonblé, da Umbanda, do Judaísmo, do Budismo, 
do Islamismo e do Espiritismo. Cada religião/con-

fissão teve um pronunciamento  
em favor da paz.

“Ao longo do dia fizemos da 
igreja São Francisco um espaço 
de vigília silenciosa pela paz, 
onde homens e mulheres de 
boa vontade puderam se sentir 
acolhidos. Na praça, entre a 
Igreja e a Faculdade de Direito, 
foi armada uma tenda branca 
onde foram distribuidos folhetos 
com reflexões para uma cultura 
da Paz”, acrescentou o ministro 
provincial Frei Fidêncio.    
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Visite nosso blog de receitas: www.
bazarfiomil.blogspot.com
visitem nossa loja virtual

www.lojamais.com.br/bazarfiomil

NATAL DOS ENFERMOS
Missa dia 27 de novembro 

às 15 horas
Primeiro Domingo do Advento


