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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

Queridos pa-

roquianos, 

e s t i m a d o 

povo de Deus, es-

tamos vivendo este 

tempo muito impor-

tante e bonito de 

nossa caminhada de fé. 

O Senhor está para chegar... e esta é a 

grande mensagem para este tempo de 

espera para o Santo Natal. Que nossos 

corações estejam preparados para aco-

lher o amor de Deus e assim, renovando 

nossa fé, possamos celebrar juntos um 

Natal mais fraterno. Que este tempo nos 

ajude a sermos muito mais fraternos 

com os irmãos mais necessitados. 

Desejo a todos um Feliz e Santo Natal! 

Um ano de 2012 mais solidário. 

                                      Deus os Abençõe!

Notícias Católicas

CENTENÁRIO DA 
IGREJA MATRIZ DE 

SANTO ANDRÉ.
A Matriz de Santo André, conhecida como igreja rosa, 

iniciou as comemorações de seu centenário. Localizada 
na Praça Getúlio Vargas, na Vila Assunção, a Matriz é 
considerada a igreja mais antiga da cidade. Possui torre 
de 40 metros, oito sinos de bronze, uma admirável pin-
tura da Santa Ceia, de autoria do artista plástico Eurico 
Bastiglia, além da imagem de Nossa Senhora Auxilia-
dora, que chegou em 1920 da Itália.
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Momento de Maria

Nazaré é a escola em que se 
começa a compreender a 
vida de Jesus, é a escola em 

que se inicia o conhecimento do 
Evangelho. Aqui se aprende a obser-
var, a escutar, a meditar e a penetrar o 
significado tão profundo e misterioso 
desta manifestação do Filho de Deus, 
tão simples, tão humilde e tão bela. 
Talvez se aprenda também, quase sem 
dar por isso, a imitá-la.

Aqui se aprende o método e o 
caminho que nos permitirá com-
preender facilmente quem é Cristo. 
Aqui se descobre a importância do 
ambiente que rodeou a sua vida, 
durante a sua permanência no meio 
de nós: os lugares, os tempos, os 
costumes, a linguagem, as práticas 
religiosas, tudo o que serviu a Jesus 
para Se revelar ao mundo. Aqui tudo 
fala tudo tem sentido. Aqui, nesta escola, se compre-
ende a necessidade de ter uma disciplina espiritual, 
se queremos seguir os ensinamentos do Evangelho e 
ser discípulos de Cristo. Quanto desejaríamos voltar a 
ser crianças e acudir a esta humilde e sublime escola 
de Nazaré! Quanto desejaria começar de novo, junto 
de Maria, a adquirir a verdadeira ciência da vida e a 
superior sabedoria das verdades divinas!

Mas estamos aqui apenas de passagem e temos de 
renunciar ao desejo de continuar nesta casa o estudo, 
nunca terminado, do conhecimento do Evangelho. 
No entanto, não partiremos deste lugar sem termos 
recolhido, quase furtivamente, algumas breves lições 
de Nazaré.

Em primeiro lugar, uma lição de silêncio. Oh se 

SAGRADA FAMÍLIA (30 de Dezembro)

(Da alocução de Paulo VI, Papa, em Nazaré, 5.1.1964)
O exemplo de Nazaré

renascesse em nós o amor do silêncio, 
esse admirável e indispensável hábito 
do espírito, tão necessário para nós, que 
nos vemos assaltados por tanto ruído, 
tanto estrépito e tantos clamores, na 
agitada e tumultuosa vida do nosso 
tempo. Silêncio de Nazaré, ensina-nos 
o recolhimento, a interioridade, a dis-
posição para escutar as boas inspirações 
e as palavras dos verdadeiros mestres. 
Ensina-nos a necessidade e o valor de 
uma conveniente formação, do estudo, 
da meditação, da vida pessoal e interior, 
da oração que só Deus vê.

Uma lição de vida familiar. Que Naza-
ré nos ensine o que é a família, a sua co-
munhão de amor, a sua austera e simples 
beleza, o seu caráter sagrado e inviolável; 
aprendamos de Nazaré como é preciosa 
e insubstituível a educação familiar e 
como é fundamental e incomparável a 

sua função no plano social. 
Uma lição de trabalho. Nazaré, a casa do Filho do 

carpinteiro! Aqui desejaríamos compreender e cele-
brar a lei, severa, mas redentora, do trabalho humano; 
restabelecer a consciência da sua dignidade, de modo 
que todos a sentissem; recordar aqui, sob este teto, 
que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas 
que a sua liberdade e dignidade se fundamentam não 
só em motivos econômicos, mas também naquelas 
realidades que o orientam para um fim mais nobre. 
Daqui, finalmente, queremos saudar os trabalhadores 
de todo o mundo e mostrar-lhes o seu grande Modelo, 
o seu Irmão divino, o Profeta de todas as causas justas 
que lhes dizem respeito, Cristo Nosso Senhor. 

Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós!

“Uma lição de 
vida familiar. 
Que Nazaré 

nos ensine o que 
é a família...”
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Santos do Mês
DEZEMBRO

SANTA BIBIANA

Na época em que Roma estava sob o 
poder o imperador Juliano, “o após-
tata”. Aconteceu um dos últimos 

surtos de perseguição fatal aos cristãos, entre 
361 e 363. O tirano que já tinha renegado seu 
batismo e abandonado a religião, passou a 
lutar pela extinção completa do cristianismo. 

No ano 363, a família de Bibiana foi 
executada na sua presença, porque não re-
nunciou a fé cristã. Ela e a irmã Demétria, 
antes, foram levadas para a prisão. A primeira 
a morrer foi Demétria que perseverou na fé, 
após severos suplícios na presença da irmã. 
Por último foi o martírio de Bibiana, para a qual, conforme 
a antiga tradição, o governador local usou outra tática. Foi 
levada a um bordel de luxo para abandonar a religião ou ser 
prostituída. Mas os homens não conseguiam se aproveitar 
de sua beleza, pois a um simples toque, eram tomados por 
um surto de loucura. Bibiana então foi transferida para 
um asilo de loucos e lá ocorreu o inverso, os doentes eram 
curados. 

Sem renegar Cristo, foi entregue aos carrascos para ser 
chicoteada até a morte e o corpo jogado aos cães selvagens. 
Outro prodígio aconteceu nesse instante, esses não o toca-
ram. Ao contrário, mantiveram uma distância respeitosa, 
do corpo da mártir. Os seus restos então foram recolhidos 
pelos demais cristãos, e enterrado ao lado dos familiares.

Finalmente a perseguição sangrenta acabou. A histó-
ria do seu martírio ganhou uma devoção dos fieis. Santa 
Bibiana passou a ser invocada contra os males de cabeça, 
as doenças mentais e a epilepsia. O seu túmulo tornou-se 
meta de peregrinação. 

O culto ganhou um reforço maior ainda quando por 
volta de 1625, foi erguida sob as ruínas da antiga igreja uma 
basílica. Nela as relíquias de Santa Bibiana se encontram 
guardadas debaixo do altar-mor. 

Além de ser uma das padroeiras da belíssima cidade de 
Sevilha, na Espanha, Santa Bibiana é também da diocese 
de Los Angeles, nos Estados Unidos. É celebrada no dia 
02 de dezembro considerado o de sua morte pela fé em 
Cristo.

JANEIRO

SÃO VICENTE 
PALLOTTI - 22 de janeiro

Vicente Pallotti nasceu em Roma. 
Com sua mãe aprendeu a amar os 
irmãos mais pobres, crescendo ge-

neroso e bondoso. Enquanto nos estudos 
mostrava grande esforço e dedicação, nas 
orações mostrava devoção extremada ao 
Espírito Santo. 

Às vezes sua generosidade preocupava, 
pois geralmente no inverno, voltava para casa sem os sapa-
tos e o casaco. Em 1818, se consagrou sacerdote pela diocese 
de Roma, onde ocupou cargos importantes na hierarquia 
da Igreja. Muito culto, obteve o doutorado em Filosofia e 
Teologia. Mas foi a sua atuação em obras sociais e religiosas 
que lhe trouxe a santidade. Teve uma vida de profunda espi-
ritualidade, jamais se afastando das atividades apostólicas.  

Vicente defendia que todo cristão leigo tem o legítimo 
direito assim como a obrigação de trabalhar pela pregação 
da fé católica da mesma forma que os sacerdotes. Esta ação 
de apostolado que os novos tempos exigiria de todos os 
católicos, foi sem dúvida seu carisma de inspiração visio-
nária. Fundou, em 1835, a Obra do Apostolado Católico, 
que envolvia e preparava os leigos para promoverem as suas 
associações evangelizadoras e de caridade, orientados pelos 
religiosos das duas Congregações criadas por ele para esta 
finalidade: a dos Padres Palotinos e das Irmãs Palotinas. 

Vicente Pallotti morreu em 22/01/1850, aos 55 anos de 
idade. De saúde frágil, doou naquele inverno seu casaco a 
um pobre, adquirindo a doença que o vitimou. Assim sendo, 
não pôde ver as duas famílias religiosas serem aprovadas pelo 
Vaticano, que devolvia as Regras indicando sempre algum 
erro. Com certeza um engano abençoado, pois a continuidade 
e a persistência destas Obras trouxeram o novo ânimo que a 
Igreja necessitava. Em 1904, foram reconhecidas pela Santa 
Sé, motivando o pedido de sua canonização. 

O papa Pio XI o beatificou reconhecendo sua atuação 
de inspirado e “verdadeiro operário das missões”. Em 
1963, as suas idéias e carisma espiritual foi plenamente 
reconhecido pelo papa João XXIII que proclamou Vicente 
Pallotti, Santo.

Você Sabia?

Os fiéis da Diocese de Santo André têm à sua 
disposição este benefício motivado pelo ano 
jubilar da Igreja Matriz de Santo André, pa-

róquia canonicamente erigida no ano de 1911, há cem 
nos, portanto.

A pedido do Bispo Diocesano, Dom Nelson Wes-
trupp, o Papa Bento XVI concedeu de boa vontade a 
Indulgência Plenária nas condições de costume, tais 
como: Confissão sacramental, Comunhão Eucarística 
e oração nas intenções do Sumo Pontífice.

A Indulgência começou a vigorar no dia 1º de outu-
bro e se prolongará até o dia 21 de dezembro. Os fiéis 
podem participar de forma individual ou em grupo. 
O benefício é estendido também para os católicos das 
demais paróquias.

Indulgência Plenária
A Matriz Santo André (igreja cor de rosa) tem como 

pároco o Padre Danilo Ravanello. Está situada na Praça 
Presidente Vargas, 01 na Vila Assunção em Santo An-
dré. O telefone para contato é 4436-4798.

A indulgência é o cancelamento das penas devidas 
pelos pecados que nós cometemos e que já foram per-
doados na confissão. Mas é preciso explicar uma coisa: 
quando se comete um pecado grave, há duas conseqüên-
cias: a culpa e a pena. A culpa é aquela ofensa que se faz 
a Deus e a confissão perdoa. No entanto, ainda fica a 
chamada ‘pena temporal’, que é o estrago causado pelo 
pecado na sua própria alma, porque você deixou de ser 
mais santo. Então, há de querer recuperar isso. Essa 
pena nós cumprimos aqui na terra com orações e peni-
tências ou no purgatório, se a pessoa morrer com elas.
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Matéria de Capa

Geralmente os textos da sessão 
“De jovem para jovem” tem o 
intuito de fazer o leitor refletir. 

Nesta última edição de 2011, próximos 
da celebração do Natal e das comemo-
rações de ano novo, isso não poderia 
ser diferente. 

Nessa época, comemoramos o nasci-
mento de Jesus, a quem Deus escolheu ‘a dedo’ uma 
mãe e um pai para recebê-lo. A Sagrada Família teve 
papel importante em Sua formação. Por isso não po-
demos deixar de refletir sobre essa entidade. 

Então, como você jovem, lida com a sua família? 
Como você age na sua casa e como imagina formar a 
sua própria um dia? 

De modo geral, pode-se dizer que essa relação 
entre pais, filhos e irmãos com certeza não é simples. 
Principalmente nessa fase contestadora, requer um 

Natal em família
exercício diário de flexibilidade e 
tolerância de todas as partes. 

Porém, apesar das dificuldades 
internas e externas, tenha certeza 
de que esse exercício vale a pena ser 
praticado, pois é na família que se 
tem a base de uma sociedade. E é 
maravilhoso tê-la como um porto 

seguro com pessoas em que se pode confiar.  
Mas, por enquanto, convido você para esse exer-

cício: se existem problemas em sua família, que tal 
aproveitar o clima de fim de ano para dar o primeiro 
passo para uma reconciliação? Caso contrário, é um 
ótimo momento para agradecê-los por fazer parte de 
sua vida. 

De modo geral, desejamos um ótimo Natal e um 
Feliz Ano Novo para você e sua família!

O presépio é uma montagem com peças, que faz 
referência ao momento do nascimento de Jesus Cristo. 
Com o menino Jesus na manjedoura ao centro, o pre-
sépio apresenta o local  e os personagens bíblicos que 
estavam presentes neste importante momento cristão.

De acordo com fontes históricas, o primeiro presé-
pio foi montado por São Francisco de Assis no Natal 
de 1223. Ele montou o presépio em argila na floresta 
de Greccio (Itália). Sua ideia era montar o presépio 
para explicar as pessoas mais simples o significado e 
como foi o nascimento de Jesus Cristo.

Hoje, podemos fazer uma reflexão do significado de 
cada peça do presépio e, com essa reflexão é possível 
nos identificar e, consequentemente, fazermos uma 
análise do nosso compromisso como cristãos. Veja 
abaixo uma breve explicação de cada peça e veja com 
qual você se identica:

- Menino Jesus: É o filho de Deus. Foi 
o escolhido para ser o salvador do povo. 
Nasceu de um modo simples e assim vi-
veu, com compaixão ensinou o verdadeiro 
sentido do amor, da bondade e da caridade. 

(Nós levamos o amor, a bondade e a caridade a quem 
precisa?)

- Virgem Maria: É a mãe do filho de Deus. 
Do seu ventre, nasceu Jesus Cristo. Deu seu 
sim se comprometendo com a contrução do 
reino e não e não fraquejou nos momentos 
de dor e dificuldades. (Nós damos nosso sim 

para ajudarmos na construção do reino de Deus sem 
queremos ser ou estar em destaque?)

- José: É o pai adotivo do menino Jesus 
e não questionou seu papel e, assim como 
Maria, ajudou na educação do menino 
Jesus e o instruiu para as coisas de Deus. 

De jovem para jovem

O presépio e nosso 
compromisso como cristãos

(Nós ajudamos na evangelização sem questionar qual 
é o nosso papel?)

- Manjedoura com palhas em um 
curral: É um lugar de aconchego onde 
Jesus ficou quando nasceu. Local onde 
é colocado o alimento para os animais e 
local onde foi colocado o menino, que 

mais tarde se tornou o alimento espiritual para nós 
através de seu corpo e seu sangue. (Nós acolhemos Je-
sus em nosso coração e levamos o alimento espiritual 
para os que precisam de uma palavra?)

- Burro e Boi ou ovelhas: Os animais 
representam a simplicidade do local 
onde Jesus nasceu. (Nós precisamos 
estar em lugares suntuosos para sermos 
testemunhas de Jesus ou levamos o seu 
nome a qualque lugar, por mais simples 

que seja?)
- Anjos: Os anjos anunciam a chegada 

do filho de Deus aos pastores. (Nós anun-
ciamos a chegada de Jesus e a sua mensa-
gem às pessoas mais simples de modo que 
elas entendam?)

- Estrela de Belém: Foi ela que guiou os 
três Reis Magos quando Jesus Cristo nas-
ceu. (Nós somos guias e luz para as pessoas 
que têm necessidade de encontrar Jesus?)

- Pastores: Os pastores simbolizam a 
simplicidade do povo. (Nós acolhemos 
a todos em nossa comunidade sem se 
importar com sua condição social?)

- Reis Magos: Vieram do Oriente 
conduzidos pela estrela e trouxeram pre-
sentes ao menino Jesus. (Qual o presente 
que oferecemos a Jesus?)
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Aconteceu

 Missa de Cristo Rei

No domingo, dia 21 de novembro, 

celebramos a Festa de Cristo Rei e, 

com ela, encerramos o Ano Litúrgico 

de nossa igreja católica. Neste dia, na 

missa das 11 horas, os coordenadores  

e vices das pastorais e movimentos do 

Bonfim  renovaram suas coordenações 

para mais um ano de trabalhos em 

nossa comunidade.

Nesta celebração os coordenadores 

participaram, também, da montagem 

do presépio onde cada um colocou 

uma peça simbolizando a preparação 

do natal por todas as pastorais.

Nos dias 12 e 13 de novembro foi realizado um retiro para os 
jovens da Comunidade Jovem Francisco e Clara, organizado pelos 
freis Valdevan e Admilson, para que pudéssemos nos afastar de 
nossas rotinas e poder ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. 

Estivemos no lindo local do Recanto Franciscano com muitos 
animais, natureza.

Foram feitos vários momentos de deserto, para que cada jovem 
encontrasse em seus corações o verdadeiro motivo de estarem na 
caminhada cristã; de suprirem suas dúvidas da presença de Deus 
e principalmente de se mudar o mundo como grandes santos. Os 
exemplos dos discípulos foram no meio da sociedade.

A Comunidade Jovem Francisco e Clara caminha com um pro-
pósito: O exemplo de Francisco e Clara seguir a Palavra de Deus, 
através do que? Através 
da alegria do jovem! 
Por isso, convidamos 
vocês jovens que tenham 
interesse em conhecer 
o grupo que se reúne  
todos os domingos a 
partir das 08h e juntos 
cumprimos as obras de 
Cristo de mãos dadas!

 Retiro da Comunidade Jovem 
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Nos passos de Francisco

Francisco de Assis, ao se fazer o 
portador da mensagem do Cristo, 
em plena Idade Média, estabeleceu 

para si mesmo regras extremamente rígidas. 
Seu objetivo não era fundar uma Ordem 
religiosa. Ele desejava simplesmente servir 
ao próximo. 

Necessitando ter liberação do Vaticano 
para que pudesse pregar nas igrejas e nas 
estradas do mundo, Francisco se submete 
à exigência e funda uma Ordem. 

As regras que estabeleceu eram severas, 
onde, entre outras coisas, não era permitido 
usufruir senão do estritamente necessário. 
E, se ele criou as regras, era o primeiro a 
segui-las. Seu quarto parecia uma cela, sem conforto 
algum. Para cobrir o corpo, ele usava um tecido áspe-
ro, em forma de túnica, com uma corda na cintura, 
a guisa de cinto. O tecido era o desprezado pelos 
mercadores da cidade de Assis, pois era aquele usado 
como embalagem das fazendas, sedas e veludos que 
adquiriam para o comércio. 

Para as refeições, Francisco era extremamente 
frugal, alimentando-se um pouco menos que o neces-
sário. Até mesmo porque pensava sempre nos outros, 
antes que em si mesmo e nas suas necessidades e 
satisfações pessoais. 

Certo dia, estando a meditar, compareceu Frei 
Leão, um de seus mais próximos companheiros. Ele 
dizia que tinha um problema e desejava o auxílio de 
Francisco para a solução. 

- Pai Francisco, começou, eu conheço uma pessoa 
que tem um jumentinho. Ele é muito frágil, magro, 
doente. Apesar disso, seu dono não o alimenta bem 
e exige muito dele. 

- Ele monta no animal e exige ser carregado? Per-
guntou Francisco. 

- Sim, pai Francisco. O pobre animal mal se aguen-
ta em pé e o dono lhe exige isso e muito mais. Não 
tem piedade para com ele. Diga-me, que devo dizer 
a esse homem? 

Francisco era conhecido por amar os animais. 
Mais de uma vez, em descobrindo que alguém apa-
nhara uma lebre em armadilha, ele a comprava para 
libertá-la. Em festividades religiosas, jamais esquecia 
que os animais deveriam ser brindados com rações 

O dócil jumentinho

extras. Fossem animais domésticos ou os pássaros 
livres, que enchiam os ares. 

Então, respondeu a Frei Leão: 
- Que maldade! Pois traga-me esse homem e eu 

falarei com ele. Dir-lhe-ei como se deve tratar os 
animais. 

Frei leão docemente esclareceu: 
- Pai Francisco, é você o dono do jumentinho. Seu 

corpo é o jumentinho que o leva a todo lugar e não 
está sendo bem tratado. 

Embora hierarquicamente ele fosse o superior, 
o líder de todo o grupo, humildemente, respondeu 
Francisco: 

- Verdade, Frei Leão? Eu faço isso com meu cor-
po? Trato-o tão mal assim? 

E, ante a afirmação do companheiro, Francisco 
ali mesmo se ajoelhou e orou: 

- Meu doce jumentinho me perdoe. Nem percebi 
que estava a tratar tão mal a você, de quem dependo 
para realizar minha obra. Perdoe-me. Terei mais 
cuidado, daqui em diante. 

*   *   * 

A narrativa nos leva a refletirmos: Estamos tra-
tando bem nosso corpo? 

Tem sido adequada a alimentação? 
Temos lhe permitido o repouso devido e temos 

atendido às suas dores? 
Pensemos nisso: nosso doce jumentinho é nos-

so instrumento de trabalho na Terra. Amemo-lo. 
Atendamo-lo. 
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A palavra epifania (do Grego epiphaneia: 
apresentação, aparição) é empregada pelo 
calendário litúrgico da Igreja, para de-

signar a apresentação de Jesus Cristo aos povos. 
Isso se deu com o conhecido episódio da visita 
dos Reis Magos ao Menino Jesus. É uma festa 
religiosa cristã que era celebrada no dia 6 de 
janeiro, ou seja, doze dias após o Natal, porém, a 
partir da reforma do calendário litúrgico, passou 
a ser comemorada dois domingos após o Natal.

Epifania representa a manifestação de Jesus 
Cristo como o enviado de Deus Pai, quando o 
filho do Criador dá-se a conhecer ao Mundo. 

A igreja cultua os Reis Magos dentro de um 
simbolismo. Representam os tronos, os potenta-
dos, os senhores da Terra que se curvaram diante 
de Cristo, reconhecendo-lhe a divina realeza. É a 
busca dos poderosos que vêem em Belchior, Gas-
par e Baltazar o exemplo de submissão aos desígnios de 
Deus e que devem, como os magos, despojar-se de seus 
bens e depositá-los aos pés dos demais seres humanos, 
partilhando sua fortuna como dignos despenseiros de 
Deus. Os presentes ofertados ao Menino Jesus: ouro, 
incenso e mirra, simbolizam a realeza, a divindade e 
a imortalidade do novo Rei.

De onde vieram e o que buscavam, pouca gente 
sabe. Simbolizam também as três únicas raças bíblicas, 
isso é os semitas, jafetitas e camitas. Uma homenagem, 
pois, de todos os homens da Terra ao Rei dos Reis. 
A designação “Mago” era dada, entre os orientais, à 
classe dos sábios ou eruditos.

A Epifania pelo mundo - Essa festa se tornou uma 
grande celebração na igreja ortodoxa, tanto católica 
quanto russa. A Festa de Reis é celebrada com mais 
solenidade inclusive que o Natal. 

Tanto é verdade, que em determinados países você 
ganha presentes no dia 6 de janeiro. Na Espanha, a 
data é chamada de Festa de Reis. Na Itália eles cha-
mam a festa da “Befana”. Essa tradição é seguida até 
hoje na Itália: ninguém recebe presente no dia 25 
de dezembro e, sim, no dia 6 de janeiro. Na Europa 
inteira é feriado no Dia de Reis.

Existem determinados presépios espalhados pela 
Europa nos quais os Magos são colocados apenas no 

dia 6 de janeiro, representando a real chegada à man-

jedoura e o menino Jesus, ao invés de estar deitado, é 
trocado por uma imagem de menino maior, e que está 
sentado no colo da mãe.

Reisado no Brasil - Apesar de a maioria dos brasi-
leiros não estar tão ligada quanto os europeus à Festa 
de Reis, inúmeras comunidades, principalmente no 
interior do Brasil, promovem os chamados Reisados 
ou Folias de Reis, festas folclóricas que receberam a 
influência das origens européias da celebração, mas 
que adotaram formas, cores e significados locais bas-
tantes próprios de nosso povo na expressão que virou 
parte de nossa cultura.

Os Reisados brasileiros envolvem música, dança, 
celebração religiosa, orações, com elementos especí-
ficos mais marcantes dependendo da região do país, e 
acrescenta a tradição de que aqueles que recebem a vi-
sita do Reisado em suas casas (na realidade, o simbolis-
mo representa a visita dos Reis Magos a Jesus) devem 
oferecer graciosamente comida a seus integrantes, que 
realizam toda sua performance de tradição folclórica-
-religiosa local, enaltecem o hospedeiro, agradecem 
pela comida e seguem para o próximo destino.

Além das comemorações descritas acima, é neste 
dia que as decorações natalinas são desfeitas. Tudo é 
embalado cuidadosamente pelas famílias à espera do 
próximo Natal.

DIA DE REIS MAGOS, 
FESTA DE REIS OU EPIFANIA
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Meio Ambiente e Ecologia

Queimada é uma prática primitiva da agricul-
tura, destinada principalmente na limpeza 
do terreno para o cultivo de plantações ou 

formação de pastos, com uso do fogo de forma con-
trolada, e muitas vezes confundido com o incêndio 
florestal, que é o fogo sem controle.

O efeito mais notório da queimada é a destruição 
do ambiente. Na floresta amazônica em agosto de 
1988 foram queimados, por dia, cerca de 1000 Km2 
de mata, comuns nesta época do ano, quando agricul-
tores limpam os terrenos para o cultivo. A poluição 
gerada pelas queimadas da Amazônia, naquela época, 
era o equivalente ao lançado na atmosfera pela cidade 
de São Paulo nos últimos setenta anos.

As queimadas afetam solo, ar, águas, mananciais, 
fauna e flora; atingindo amplamente o ecossistema, 
o que fere as leis ambientais. O Brasil é um país que 
caminha a passos largos para a excelência no desen-
volvimento de práticas sustentáveis, porém grande 
porcentagem da emissão de dióxido de carbono na 
atmosfera brasileira é decorrente das queimadas, 
colocando nosso país entre os dez maiores poluidores 
do mundo.

As queimadas podem ocorrer por motivos econô-
micos. Proibidos de queimar matas protegidas pela 
lei, muitos fazendeiros provocam estes incêndios para 
ampliar as áreas de criação de gado ou para o cultivo.

Desenvolver técnicas que substituam a utilização 
do fogo como agente de “limpeza” do terreno para o 
plantio é, sem dúvida um grande desafio, é preciso 
apresentar soluções concretas ao agricultor, aliadas 
a políticas públicas que demonstrem eficiência e 
domínio do Poder Público na efetiva fiscalização e 
aplicação das leis. 

Com o crescimento das 
áreas residenciais na di-
reção da floresta, os seus 
habitantes ficam sujeitos 
a um risco acrescido a este 
tipo de fenômenos.

Para além da destrui-
ção da floresta, queimadas 
descontroladas podem ser 

As queimadas no nosso País

responsáveis por:
- Morte e ferimentos nas populações e animais 

(queimaduras, inalação  de partículas e gases)
- Destruição de bens (casas, armazéns, postes de 

eletricidade e comunicações etc.)
- Corte de vias de comunicação
- Alterações, por vezes de forma irreversível, do 

equilíbrio do meio natural
- Reprodução e difusão de pragas e doenças, quan-

do o material queimado não é tratado

Algumas medidas preventivas a serem tomadas:

- Manter limpa uma faixa de 50m à volta de ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas ou outras 
edificações, nos espaços rurais.

- Manter limpa uma faixa superior a 100m à volta 
dos aglomerados populacionais, parques, polígonos 
industriais e aterros sanitários, inseridos ou confi-
nantes com áreas florestais.
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Receita

CARNE-SECA ou 
CARNE-DE-CHARQUE

(Carne de boi salgada 
em salmoura e seca ao sol.

Glossário Técnico Gastronômico.)

Sua origem vem lá das terras árabes, de clima 
bem parecido com o nosso do nordeste bra-
sileiro. Porém, suas técnicas de preparação 

foram trazidas pelos portugueses.
É necessário que o gado seja gordo para se ter uma 

carne-de-sol de excelente qualidade, daí a expressão 
para se dizer de uma rês gorda: “esta dá carne seca ou 
carne de sol”, ou seja, está em tempo de ser abatida 
para este fim. Entretanto, vários critérios são segui-
dos, tais como: a alimentação do gado a base de torta 
de qualidade, batata doce e boa pastagem.

As reses devem ser confinadas por no mínimo 24 
horas em um curral de preferência bem apertado, 
em jejum de comida e água. Com isto, o rebanho 
faz a digestão completa do que tinha ingerido na 
véspera e com essa prática o gado começa a perder a 
aquosidade, ou seja, a carne já começa a desidratar. 
Sua idade deve ser de quatro a dez anos e ter em 
média 160 quilos, ou seja, 10 arrobas. Os marchan-
tes (expressão usada para o profissional que abatia 
e tratava as carnes das reses) preferem as carnes de 
boi para fazer a carne de sol alegando ser uma carne 
mais macia. 

ESCONDIDINHO DE CARNE-SECA

Ingredientes
Massa:
1 kg de mandioca cozida

300 g de queijo mussarela
Sal a gosto
300 ml de leite
Recheio:
500 g de carne seca cozida, dessalgada e desfiada
1/2 maço de cheiro verde
1 cebola média picadinha
Óleo para refogar

Modo de Preparo
1) Depois de desfiada a carne seca, previamente 

cozida e dessalgada, refogue-a com a cebola em uma 
panela com o óleo já aquecido;

2) Acrescente o cheiro verde e frite mais um pouco 
e reserve;

3) Em outra panela, amasse a mandioca e leve ao 
fogo com o sal, o leite e metade do queijo e faça como 
um purê

4) Em uma assadeira retangular de 30 cm dispo-
nha o refogado de carne seca e por cima, o creme de 
mandioca

5) Salpique o restante do queijo e leve ao forno 
pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos, ou 
até gratinar o queijo (dourar o creme)

Informações Adicionais 
Obs.: Pode substituir a mandioca por batata.
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Cuide bem de você

O ácido úrico é pro-

duzido pelo orga-

nismo. Ele surge 

como resultado da quebra 

das moléculas de purina 

(proteína contida em mui-

tos alimentos) por ação de 

uma enzima. Depois de 

utilizadas, as purinas são 

degradadas e transformadas 

em ácido úrico. Parte dele 

permanece no sangue e o res-

tante é eliminado pelos rins.

Os níveis de ácido úrico no sangue podem subir: 

I. porque sua produção aumentou muito;

II. porque a pessoa está eliminando pouco pela 

urina ou

III. por interferência do uso de certos medica-

mentos.

Como conseqüência dessa taxa de ácido úrico 

elevada (hiperuricemia), forma-se pequenos cristais 

de urato de sódio semelhantes a agulhinhas, que se 

depositam em vários locais do corpo, principalmente 

nas articulações, mas também nos rins, sob a pele ou 

em qualquer outra região do corpo, que aumenta o 

risco de desenvolver acidentes cardiovasculares.

Sintomas

O depósito dos cristais de urato em qualquer das 

articulações, em geral, provoca surtos dolorosos de 

artrite aguda secundária, especialmente nas pernas. 

Nem todas as pessoas com hiperuricemia desenvol-

verão gota, um tipo de artrite secundária, de caráter 

ÁCIDO ÚRICO
genético e hereditário, que 

acomete mais com homens 

adultos.

Nos rins, a hiperuri-

cemia é responsável pela 

formação de cálculos renais 

e insuficiência renal.

Diagnóstico

É dado por um exame 

que mede a concentração 

de ácido úrico no sangue e 

exige 8 horas de jejum para ser realizado.

Tratamento e prevenção

- Evitar o estresse físico e tomar somente medi-

cação prescrita pelo médico;

- Evitar a ingestão excessiva de alimentos e bebi-

das ricos em purina (carne vermelha, frutos do mar, 

peixes, como sardinha e salmão, e miúdos);

- Leite e derivados parecem melhorar a eliminação 

do ácido úrico;

- Alimentação pouco calórica.

Recomendações

- Beba bastante água para ajudar o organismo 

a eliminar o ácido úrico;

- Prefira os alimentos não industrializados: 

dieta rica em frutas, verduras, leite e derivados;

- Evite o consumo de bebidas alcoólicas, espe-

cialmente de cerveja que é rica em purina.

Frutas ajudam a evitar o ácido úrico
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Visite nosso blog de receitas: www.
bazarfiomil.blogspot.com
visitem nossa loja virtual

www.lojamais.com.br/bazarfiomil

Programação de Final de Ano:
Dia 24/12 - Véspera de Natal

Missa às 20 horas
Dia 25/12 - Natal

Missas às 7h - 10h - 18h30
Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo

Missa às 20 horas
Dia 01/01 - Ano Novo

Missas às 7h - 10h - 18h30


