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Queridos irmãos e 

irmãs em Cristo. 

Estamos vivenciando o 

mês do carnaval, festa 

da carne... Porém, não 

se pode perder o espírito 

contrito de que somos 

templos do Espírito Santo 

e com isto temos o com-

promisso de manter a 

integridade a qual fomos 

chamados pelo batismo. 

Em tempos em que se in-

siste não se levar a sério a religião pela qual professamos 

é comum perceber cristãos se perderem pelo caminho 

da vida. A santidade que se pede a sagrada escritura de 

sermos santos como o Pai do céu é santo, é ter gravado 

dentro de si o conceito de que Deus é verdade. Não 

basta, porém, tomar tal princípio como um mero ditame 

da razão, que a inteligência aceita sem o menor movi-

mento da vontade. Tal postura parte e sempre partirá 

de dentro de nossos corações cheios de intenções boas 

com o ensinamento da Bíblia Sagrada. Devemos rezar 

com insistência “não nos deixeis cair em tentação, mas 

livra-nos do mal”.

Com o início da quaresma seremos chamados a viver 

mais intensamente a oração através do silêncio medi-

tativo, levando-nos a conversão possamos ser solidários 

uns com os outros.          

             Deus Abençoe a cada um de vós!
                                      Abraço de Paz e Bem! 
 

                                                     Fr.Raphael

É com alegria que a Equipe Pacom dá as boas vindas 

ao primeiro exemplar do jornal de nossa Comunidade 

deste ano. E, como em todo início de ano queremos e de-

sejamos mudanças, nosso jornal também mudou! Primeiro, 

ganhou, como resultado de uma enquete feita pelo jornal 

e pelo site, um nome novo “Voz do Bonfim”. Esse nome 

representa muito o que queremos que o jornal seja: a voz 

da Comunidade Senhor do Bonfim e contamos com nossos 

leitores para torná-lo mais interativo, mais participativo. 

Enviem-nos sugestões sobre matérias e assuntos, que na 

medida do possível, iremos atender.

Também temos as colunas, como a “Cuide bem de 

você”, que trata sobre os benefícios do sono ou dos riscos 

de uma noite mal dormida; e a coluna “Nosso Planeta” a 

qual deixará o leitor por dentro das notícias importantes da 

relação do ser humano com o planeta Terra. Além de textos 

explicativos e informativos sobre a Campanha da Fraternida-

de 2012, que falará sobre um tema muito atual e de interesse 

de todos, que é a saúde pública 

Todas essas matérias e as outras que compõem nosso jor-

nal,  foram feitas com muito carinho para você e sua família!

Por isso, desejamos um Santo 2012 a todos, iluminado pelos 

passos de São Francisco e Santa Clara!

Equipe PACOM

Sugestões, dúvidas ou elogios? Entre em contato conosco 

visitando nosso site www.paroquiasenhordobonfim.net

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
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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 antece-
de 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

MISSA DO SAGRADO CORAÇÃO 
Primeira sexta-feira do mês as 15h00

Horários
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Chama-se Oficina de Oração e Vida porque há uma 

aprendizagem, um ensaio, na prática de oração. Trata-se 

também de uma completa cura interior, de uma libertação 

de tristezas, angústias e traumas, inundando-se a alma de uma 

profunda paz. Em resumo: estamos também diante de uma 

Oficina de vida.  

A Oficina quer levar, passo a passo, o oficinista a orar 

em profundidade e fazer-se grande amigo de Deus. Irmãs 

e irmãos, na vida, de repente, Deus pode fazer-se presente, 

oferecendo-nos uma oportunidade única, um novo destino, 

para empreendermos novos rumos de vida e santidade. Que 

sabemos nós? O fato é que Jesus chegou a sua porta e chama.

Tenho uma evidência: se vocês realizarem o esforço de viver 

passo a passo essa Oficina que lhes é oferecida, ao final da 

mesma forma que milhares de pessoas, vão exclamar: Valeu 

a pena! Será a melhor recompensa. 

Convido-os com as mesmas palavras de Jesus: “Entrem no 

banquete”. Somos amados gratuitamente por nosso querido 

Pai. Esta é a grande notícia trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. 

Deus os abençoe.

Informações:

Oficinas para adultos e jovens.

Turmas a partir do início de março.

Contato: Edna 4425-0165(res) / 9739-7638(cel)

ou na secretaria paroquial - www.tovpil.org

Catequese

Oficina de Oração e Vida

Paixão de Cristo

No dia 15 de janeiro teve início os ensaios para a Paixão 

de Cristo 2012. Todos os envolvidos participaram, às 11 horas, 

da missa de envio onde rezamos e refletimos da importância 

desta apresentação como uma grande celebração da Se-

mana Santa, pois mais que um espetáculo teatral, a Paixão 

de Cristo é uma grande oração que envolve toda a paróquia. 

A ideia de que o criador do mundo se compadece de 

nós e vem viver a nossa vida, eleva nossos sentidos e nos 

aparta da solidão. A compaixão de Deus por nós inspira 

nossa compaixão para com o nosso próximo, e através dela, 

coloca Deus a nossa porta, sentada a nossa mesa, choran-

do as nossas dores  partilhando nossas alegrias, mesmo nas 

pequenas coisas. É isso que a encenação deste ano quer 

retratar. Através dos bastidores da vida dos personagens que 

compõem a história apresentamos seus sonhos e angustias, 

suas ambições e temores e, por meio deles, as escolhas que 

decidiram a vida do homem que se tornou o modelo aquele 

que viveu e morreu por amor. Nossa história mostra que pe-

quenas escolhas aparentemente inofensivas e insignificantes 

podem colaborar para eventos que mudam a nossa vida e 

contribuem para escrever mais um capítulo na história da 

humanidade.

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE
Estão abertas as inscrições para a catequese de 2012. Fique de olho nas datas e horários a seguir e não perca!

De 13 à 19 de fevereiro, das 9h às 11h e das 14h às 17h. 
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Segundo Bernadete Soubirous, houveram na gruta de 

Missabielle 18 aparições de Nossa Senhora, das quais a pri-

meira foi em 11 de fevereiro de 1858 (quando ainda era uma 

menina de 14 anos) e a última em 16 de julho do mesmo ano. 

Na terceira aparição, em 16 de fevereiro, 

Maria Santíssima ordenou-lhe que, durante 

uma quinzena, viesse à gruta diariamente. 

Em 25 do mesmo mês, recebeu a ordem de 

beber água e se lavar na fonte, que não 

existia, mas que imediatamente brotou. A princípio muito 

fraca, avolumando-se continuamente, até fornecer como 

hoje fornece: 122 mil litros por dia. Em repetidas aparições 

a Santíssima Virgem insistiu na necessidade de penitência 

e da oração pelos pecadores. Manifestou seu desejo de 

no lugar ver erguida uma igreja, a qual fosse visitada por 

procissões dos fiéis católicos. 

Em 25 de março, perguntada por Bernadete quem era, 

a dama de aparência sobrenatural respondeu: “Eu sou a 

Imaculada Conceição”.  A fama das aparições, das curas, 

de todo extraordinárias, verificadas na gruta, os favores 

obtidos por meio de orações dirigidas à Maria Santíssima 

encheu toda a França e se estendeu aos países vizinhos. O 

Bispo de Tarbes, em julho de 1858, nomeou uma Comissão 

que, durante três anos, examinou minuciosamente todos 

os fenômenos observados na gruta de Massabielle. Esta 

mesma comissão sujeitou Bernadete a rigorosas interroga-

ções. Estudou escrupulosamente todos os casos que havia 

de curas maravilhosas, de que se diziam terem se dado 

em Lourdes. Os próprios médicos dos doentes favorecidos 

eram convidados para fazer suas observações profissionais 

e se externar a respeito do restabelecimento, dito miracu-

NOSSA SENHORA DE LOURDES
loso pelos clientes. No seu relatório publicado em janeiro 

de 1882, Monsenhor Laurence, Bispo de Tarbes reconheceu 

o caráter sobrenatural das aparições e autorizou o culto 

público a Santíssima Virgem na gruta de Missabielle. 

Aos 04 de abril de 1864 foi colocada na 

gruta uma estátua da Imaculada Conceição 

e em julho de 1876 sagrou-se a igreja constru-

ída no lugar indicado por Nossa Senhora. Em 

1891 foi estabelecida e autorizada a festa da 

Aparição da Imaculada Conceição na província eclesi-

ástica de Auch, de que a diocese de Tarbes é sufragânea. 

Bernadete, em 1865 se fez religiosa da Congregação 

das Irmãs de Caridade e do Ensino Cristão. Entrou no 

Convento de Nevers onde professou votos em 1878. Muito 

sofreu, mas em meio aos sofrimentos físicos e morais, con-

servou sempre a simplicidade, a mansidão e a humildade, 

virtudes que sempre a 

caracterizavam. Fale-

ceu no Convento de 

Nevers aos 16 de abril 

de 1879. O Papa Pio 

XI, em 1925, inseriu o 

nome da Irmã Maria 

Bernarda no catálogo 

dos Bem- aventura-

dos e canonizou-a em 

1933.

Nossa Senhora de 
Lourdes, 
rogai por nós.   

“Eu sou a 
Imaculada 

Conceição”

Momento de Maria
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Apresentação:
A quaresma é o caminho que nos leva ao encontro do 

Crucificado-ressuscitado. 

A oração, o jejum e a esmola indicam o processo de 

abertura necessária para sermos tocados pela grandeza 

da vida nova  que nasce da cruz e da ressurreição.

Nesta quaresma, a Igreja de-

seja sensibilizar a todos sobre a 

dura realidade de irmãos e irmãs 

que não têm acesso à assistência 

de Saúde Pública condizente com 

suas necessidades e dignidade. A 

conversão pede que as estruturas 

de morte sejam transformadas. 

É necessário que, na Igreja, 

aconteça uma conversão pas-

toral que a coloque em estado 

permanente de missão, com o 

advento de inúmeros discípulos 

missionár ios, enraizados em 

critérios sólidos para ver, julgar 

e agir no enfrentamento dos 

problemas concretos e urgentes 

da vida de nosso povo. 

A Campanha da Fraternida-

de 2012 visa a saúde integral. 

Há muito tempo, ela vem sendo 

considerada a principal preo-

cupação e pauta reivindicatória da população brasileira.

O objetivo geral da CF desse ano é “Promover ampla 

discussão sobre a realidade da saúde no Brasil e das po-

Campanha da Fraternidade 2012

Tema: FRATERNIDADE E SAÚDE PÚBLICA
Lema: Que a saúde se difunda sobre a Terra (cf. Eclo 38,8)

líticas públicas da área, para contribuir na qualificação, 

no fortalecimento e na consolidação do SUS, em vista da 

melhoria da qualidade dos serviços, do acesso e da vida 

da população”.

 

O cartaz da CF 2012:
O cartaz atualiza o encontro 

do Bom Samaritano com o doen-

te que necessita de cuidado Lc 

10,29-37 

A mão do prof iss ional da 

saúde segurando as mãos do 

doente afasta a cultura da mor-

te e viabiliza a acolhida entre 

irmãos (o próximo).

A Igreja como mãe, na sua sa-

maritanidade, aproxima e cuida 

dos doentes e de todos que se en-

contram à margem do caminho.

O profissional de pé, o enfermo 

sentado, olhos nos olhos, lembra 

a acolhida e o compromisso do 

profissional de saúde, gera  rela-

ção de confiança.

A cruz que sustenta e ilumina 

o sentido do cartaz recorda a 

salvação que Jesus Cristo nos 

conquistou

A alegria do encontro  recorda aos profissionais da saúde 

que foram escolhidos para atualizarem a atitude do Bom 

Samaritano em relação aos enfermos.
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Amazônia: hectares de distâncias, desafios sem confim. Terra de povos originários, de religiosidade 

popular, de interesses de bons e maus. Em meio a tantos problemas, a Igreja quer reforçar sua presença, 

levando esperança e alento a seus habitantes.

A região vai ganhar um Santuário em frente ao Rio Negro: o Santuário de Nossa Senhora da Amazônia, 

zona oeste de Manaus, terá forma de canoa, principal meio de transporte dos povos amazônidas.

Nossa Senhora da Amazônia tem agora uma imagem, apresentada aos mais de 2 mil fiéis 

que participaram da celebração da Santa Missa na noite do dia 26 de dezembro de 2011, 

no Largo de São Sebastião.

A representação da Virgem foi feita por uma artista local e escolhida através de um 

concurso nacional, realizado pela Arquidiocese de Manaus, no primeiro semestre deste 

ano. Na imagem, Nossa Senhora possui traços indígenas e pele escura, carregando o 

menino Jesus com as mesmas características, em cima de uma Vitória Régia, planta 

típica da região amazônica.

Amazônia ganha Santuário e 
Nossa Senhora indígena

Escrito por CNBB/RADIO VATICANO

Mundo Católico

Nossa fé e esperança quando desafiadas pelas difi-

culdades, passam por um amadurecimento. É como se 

deixássemos a fé infantil para uma fé madura, fortalecida 

pelo reconhecimento do amor de Deus por nós. 

As vezes nos distraímos e nos distanciamos de Deus, mas 

Ele sempre está à nossa espera para recomeçar.

E foi assim que aconteceu comigo. Em 1999, eu pensava 

mais em coisas materiais do que espirituais, ou seja, estava 

deixando Deus em segundo plano. Quase não participava 

mais das missas dominicais. Nessa época, minha filha mais 

velha iniciou a catequese e então, resolvi voltar para a igreja. 

No final desse mesmo ano comecei a ter problemas de saú-

de e em março de 2000 fui surpreendida com o diagnóstico 

de câncer de ovário. Precisei me refazer, repensar sobre o 

amor pela minha vida, o amor pela minha família e amigos 

e “decidi”, com o apoio de todos “enfrentar essa doença”. 

Senti muito a presença de Deus me dando força. Fiz 

cirurgia e quimioterapia e tudo foi superado. Porém, no final 

de 2004 a doença voltou e até hoje faço 

acompanhamentos e tratamentos. Já 

foram necessárias mais três cirurgias 

Este é o espaço para você leitor dar o seu testemunho de fé. Se você tem alguma experiência na 
fé que gostaria de compartilhar, envie-nos seu texto no email: pacom@paroquiasenhordobonfim.net.

e mais cinco tratamentos com quimioterapia, sendo uma 

média de seis sessões cada um. 

Encontro forças para continuar lutando pela vida e pela 

saúde, sabendo que Deus é a fonte dessa força e na cer-

teza de que Ele é maior que todo sofrimento e está sempre 

presente nas pequenas coisas, nas gentilezas da família e 

amigos, inclusive da comunidade paroquial. 

Alguns trechos bíblicos fortaleceram-me nessa cami-

nhada e nos momentos mais difíceis ressoam em minha 

mente. São eles:

“Não tenhas medo que eu estou contigo. Não te assustes 

que sou teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Sim, 

eu te seguro com minha mão vitoriosa.” Isaías 41, 10

“Vinde a mim todos vós que estais cansados e carregados 

de fardos e eu vos aliviarei.”Matheus 11, 28.

Hoje posso dizer que ocorreu um “encontro pessoal com 

Deus e com seu filho Jesus Cristo”. É algo marcante, que 

não deixa dúvidas, porém, difícil de explicar. A fé foi ama-

durecida, foi fortalecida e apesar das dificuldades, não me 

deixei abalar.

Célia Guilhermina - Participante de nossa comunidade

Testemunho de Fé
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O santo homenageado por nosso jornal deste mês 

nasceu na cidade de Sebaste, Armênia, no final do século 

III. São Brás, primeiramente, foi médico, mas entrou numa 

crise, não profissional, pois era bom médico e prestava um 

ótimo serviço à sociedade. Mas, nenhuma profissão, 

por melhor que seja, consegue ocupar aquele 

lugar que é somente de Deus. Então, provi-

dencialmente, porque ele ia se abrindo e 

buscando a Deus, foi evangelizado. Não 

se sabe se já era batizado ou pediu a 

graça do Santo Batismo, mas a sua vida 

sofreu uma guinada. Esta mudança não 

foi somente no âmbito da religião, sua 

busca por Nosso Senhor Jesus Cristo estava 

ligada ao seu profissional e muitas pessoas co-

meçaram a ser evangelizadas através da busca de 

santidade daquele médico. Numa outra etapa de sua vida, 

ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era 

permanecer no Monte Argeu, na penitência, na oração, na 

intercessão para que muitos encontrassem a verdadeira feli-

cidade como ele a encontrou em Cristo e na Igreja. Mas, na 

verdade, o Senhor o estava preparando, porque, ao falecer 

o bispo de Sebaste, o povo, conhecendo a fama do santo 

eremita, foi buscá-lo para ser pastor. Ele, que vivia naquela 

constante renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois 

bispo; não por gosto dele, mas por obediência. Sucessor dos 

apóstolos e fiel à Igreja era um homem corajoso, de oração 

e pastor das almas, pois cuidava dos fiéis na sua totalidade. 

Evangelizava com o seu testemunho. São Brás viveu num 

tempo em que a Igreja foi duramente perseguida pelo 

imperador do Oriente, Licínio, que era cunhado 

do imperador do Ocidente, Constantino. Por 

motivos políticos e por ódio, Licínio come-

çou a perseguir os cristãos. O prefeito de 

Sebaste, dentro deste contexto e que-

rendo agradar ao imperador, por saber 

da fama de santidade do bispo São Brás, 

enviou os soldados para o Monte Argeu, 

lugar que esse grande santo fez sua casa 

episcopal. São Brás foi preso e sofreu muitas 

chantagens para que renunciasse à fé. Mas por amor 

a Cristo e à Igreja, preferiu renunciar à própria vida. Em 

316, foi degolado. Conta a história que, ao se dirigir para o 

martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que 

estava morrendo engasgada por causa de uma espinha 

de peixe na garganta. Ele parou, olhou para o céu, orou e 

Nosso Senhor curou aquela criança. Peçamos a interces-

são do santo para que a nossa mente, a nossa garganta, o 

nosso coração, nossa vocação e a nossa profissão possam 

comunicar esse Deus, que é amor.

Atenção fãs... tem novidade tecnológica no meio musical 

católico! No fim de 2011 as bandas Rosa de Saron e Canal da 

Graça lançaram aplicativos exclusivos e grátis para iPhones, 

iPods touch e iPads.

Os aplicativos são os primeiros a serem lançados no 

cenário da música católica brasileira e já estão disponíveis 

para download gratuito na App Store desde novembro 

(itunes.apple.com), podendo ser baixados diretamente dos 

dispositivos ou para um computador via iTunes.

Ao fazer o download, o usuário passa a ter acesso a todo 

conteúdo das bandas, incluindo fotos, músicas, agenda, letras 

e cifras das músicas, informações sobre os ministérios e acesso 

a todas as redes sociais das bandas. Tudo isso na palma da 

mão e com um simples toque. O único detalhe é que para ter 

acesso a alguns dos conteúdos (como os vídeos) é necessário 

estar conectado à Internet, nada que atrapalhe a sua diversão.

A tecnologia dos aplicativos não é uma grande novida-

de. Os mercados de entretenimento, games e publicitário já 

utilizam essa ferramenta para se aproximar de seu público há 

bastante tempo. O que torna essa notícia tão interessante 

para o começo de 2012 é perceber 

que pode ser uma ferramenta de di-

vulgação da música católica e, con-

sequentemente, de evangelização.

Gostou? Então aproveite, com-

partilhe e curta!

São Brás – 3 de Fevereiro

Tecnologia musical

De Jovem Para Jovem

Santo do Mês

São Brás, rogai por nós!
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Ela é a escondida Santa Medieval que sempre está no 

centro das atenções. Tanto ela como Francisco de Assis são 

modelos humanos inspiradores para um modo de existir no 

mundo. Santa Clara é a mulher dos passos decididos, da 

busca radical do Amor, de viver em silêncio e no mais livre 

privilégio de não ter bens materiais por possuir o Essencial 

que satisfaz o coração humano. A mulher que simplifica 

a vida e cuida da vida comum como mãe e irmã zelosa.

Modelo de conversão verdadeira, isto 

é, não só mudar de mentalidade, mas 

mudar de lugar; Clara saiu do palácio e 

do status de dama nobre e foi morar no 

Evangelho. Quando se passa para o lugar 

do Evangelho, toda a casa da existência 

tem uma nova reconstrução. Quer ser seguidora do jeito de 

Francisco, mas ambos encontram um modo próprio; ele sai 

itinerante pela casa do mundo; ela permanece cuidando 

do que a casa tem de mais profundo: alicerce, inspiração, 

convivência, proximidade, silêncio, inspiração original, fé 

viva, fraternidade que transforma, pobreza como ética, 

estética e coerência. 

Renunciar a  tudo e ir viver num mosteiro, não é negação 

nem anulação, mas é a natural liberdade de quem abraça 

bens superiores. Clara com o coração feliz, pleno, realizado, 

ama o Amado, o Deus Pobre e Simples, renuncia a fama da 

corte de Assis e assume ser feliz, não por um momento, mas 

por toda vida. E neste ano comemoramos: Oitocentos anos 

de uma vida encantadoramente feliz! Há 800 anos muitos 

acharam que isto era loucura... estavam enganados! Era 

uma lógica de Amor que se chama Vocação!

Preciosidades Franciscanas
Frederico II, Imperador da Alemanha, perjuro, sacrílego 

e várias vezes excomungado, por ter sucessivas querelas 

com diversos Romanos Pontífices, fazia guerra à Igreja e, 

sobretudo aos religiosos. Para tanto tinha a soldo um exérci-

to de sarracenos com mais de vinte mil soldados, fixado na 

Itália, e particularmente no vale de Espoleto, pertencente 

à Santa Sé, e onde ficava Assis. 

Certo dia do ano de 1243, estando Santa Clara acama-

800 Anos do Carisma de Santa Clara de Assis
Vida vivida em função do Amor

1212 - 2012

Nos Passos de Francisco

da, ouviu suas religiosas em lágrimas lhe dizer, com grande 

pavor, que uma tropa de maometanos tinha invadido o 

claustro externo da igreja de São Damião e já escalavam 

as muralhas do mosteiro. A Santa, sem se espantar, ordenou 

que a levassem, doente como estava, à porta do mosteiro 

bem em face do inimigo.

Ali, precedida de uma caixinha de prata guarnecida 

de marfim, contendo o Santíssimo Sacramento, ela se 

prosternou, em lágrimas, dizendo a Nosso 

Senhor Sacramentado a seguinte oração: 

“Senhor, guardai Vós estas vossas servas, 

porque eu não as posso guardar”. Ouviu-se 

então uma voz de maravilhosa suavidade 

dizendo: “Eu te defenderei para sempre”. 

Santa Clara rezou ainda pela cidade de Assis: “Senhor, que 

Vos apraza defender também a esta vossa cidade”. 

E a mesma voz disse: “A cidade so-

frerá muitos perigos, mas será 

defendida “. Após o que 

Santa Clara se voltou 

para as Irmãs, dizen-

do: “Não fiquem 

com medo, por-

que eu sou a 

s i ta garantia 

de que não 

v ã o  p a s s a r 

nenhum mal, 

nem agora 

nem no futuro, 

enquanto se 

dispuserem a 

obedecer aos 

Mandamentos 

de Deus”.  Os 

sarracenos fo-

ram embora sem 

fazer qualquer mal 

ou causar prejuízo ao 

mosteiro e às religiosas.

“...e Deus disse: 
‘Eu te defenderei 

para sempre’”
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por Michele Evangelista

Mundo da Bíblia

Meu rosto refletia como espelho na água daquela bacia. 

Assim que aquela bacia fosse solicitava eu sabia que a sen-

tença já havia sido proclamada. Meu coração batia forte e 

meu sangue corria frio pelo meu corpo, trazendo a mim uma 

sensação de terror e desespero. Ele não podia morrer. Mas 

certamente iria. 

Isso me angustiava, pois ninguém vivia tão perto do gover-

nador quanto eu. Servia sua mesa, preparava seus aposentos 

para o descanso. Se Deus me desse coragem para impedir 

aquela condenação. Muitas coisas passavam na minha ca-

beça, talvez eu pudesse falar com a esposa dele, mas que 

ouvidos ela daria a um servo? Pensei até em colocar veneno 

no vinho do governador, isso sim impediria que ele proclamas-

se a sentença, mas não tenho essa coragem, tive medo de 

morrer em seu lugar.

A expectativa de ser solicitado com a bacia d’água me an-

gustiava. Talvez eu pudesse fazer um último gesto de protesto 

recusando-me a participar da infâmia daquela encenação, 

que Pilatos arquitetou só para se divertir as custas daquele 

povo, responsabilizando-os pela morte de Jesus e pisotean-

do em seu orgulho, mostrando que Roma era a verdadeira 

autoridade, pois crucificava o rei dos judeus. Isso me enojava.

Tive oportunidade de vê-lo pregar uma vez, seus ensina-

mentos eram no mínimo inquietantes. Não incentivava o povo 

a revolta ou a guerra contra os romanos, mas ensinava o amor 

aos inimigos, a não se vingar, a perdoar. E isso era o oposto dos 

valores que a milícia romana levava para os confins da terra. 

Certamente o governador considerou isso mais perigoso do 

que qualquer judeu armado ansioso por encontrar um soldado 

romano pelo caminho.

A hora passava depressa, até que fui chamado para levar 

a bacia d’água para Pilatos. Foi o momento de maior angustia 

de toda a minha vida. Tudo passou lentamente e os meus ou-

A bacia d’água

vidos nada ouviam até que, olhando para a bacia vi as mãos 

do governador serem lavadas e gotas daquela água caíram 

no piso da fortaleza Antonia. Estava consumado. 

Voltei com a bacia d’água e chorei amargamente pela 

morte daquele justo que nada falou em sua defesa. Somente 

uma pergunta ecoava em minha mente. Onde estava Deus 

quando permitiu que isso acontecesse?

Ainda naquela tarde, um homem, um judeu do sinédrio, 

procurou o meu senhor pedindo a ele autorização para 

cuidar do corpo do tal galileu, que antes do entardecer já 

havia morrido. Olhei para fora e vi uma estranha escuridão, os 

outros servos do palácio estavam apavorados, diziam que a 

sentença de Pilatos tinha trazido àquela casa uma maldição. 

Recebi a resposta que procurava, Deus não havia permitido 

tudo aquilo, Deus tinha nos abandonado, envergonhado de 

ter criado seres como nós.

Nos dias seguintes um grande silêncio tomou conta daquela 

terra, como se uma profunda tristeza permeasse o espírito de 

todos e nada era dito. Até todos serem surpreendidos com a 

notícia de que o corpo do nazareno havia desaparecido do 

sepulcro. Meu senhor ficou furioso, muito mais ficaram os judeus, 

mas meu coração se aquietou. Foi nesse momento que tudo 

fez sentido para mim. Grande é a cegueira dos homens que 

buscam em si mesmos o sentido para vida e para morte. O 

galileu em sua simplicidade mostrou sua grandeza ao apontar  

que esse sentido está no único deus digno de ser adorado: o 

amor. Não me admiraria, se a ausência do corpo no sepulcro 

fosse a última prova de que, aqueles que se dizem poderosos 

não tem poder algum, e o sumiço do corpo do galileu vencido, 

serviu para mostrar quem eram os verdadeiros perdedores. Sorri 

ao me dar conta que Deus revelou essas coisas a um servo 

como eu e escondeu isso dos poderosos e tendo somente 

como testemunha, uma bacia d’água.

9 - A Voz do Bonfim - Fevereiro 2012
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Através da Santa Missa, somos preservados de muitos 

perigos e infortúnios, que de outra forma cairiam sobre nós. 

Encurtamos nosso purgatório a cada Missa.

Deus perdoa todos os nossos pecados veniais que esta-

mos determinados a evitar e o poder de satanás sobre nós 

é diminuído.

Cada Missa irá conosco ao julgamento e implorará por 

nosso perdão.

Por cada Missa teremos diminuída a punição temporal 

devida aos nossos pecados, mais ou menos, de acordo com 

nosso fervor.

Participando devotamente da Santa Missa, rendemos 

a maior homenagem possível à Sagrada Humanidade de 

Nosso Senhor.

Tomando parte piedosamente da Santa Missa, oferece-

mos às almas do purgatório o maior alívio possível.

Uma Santa Missa ouvida durante nossa vida será de maior 

benefício a nós do que muitas ouvidas por após nossa morte.

Durante a Santa Missa, ajoelhamos entre uma multidão 

de santos Anjos, que estão presentes ao Adorável Sacrifício 

com reverente temor.

Pela Santa Missa somos abençoados em nossos bens e 

empreendimentos temporais.

Quando participamos da Santa Missa devotamente, 

oferecendo-a ao Deus Todo-Poderoso em honra de qualquer 

Santo ou Anjo em particular, agradecemos a Deus pelos 

favores dispensados nele.

Toda vez que participamos da Santa Missa, entre outras 

intenções, devemos oferecê-la em honra do Santo do dia.

(da obra “O Tremendo Valor da Santa Missa”, 
de São Leonardo de Porto Maurício)

Queridos leitores nos próximos meses esta coluna irá tratar 

de um assunto que afeta a todos nós, o “SONO”. Iremos conhe-

cer um pouquinho sobre este estado muito importante para 

o desenvolvimento normal do nosso cérebro, os processos 

de memória e aprendizado. É também no período de sono 

noturno que são liberados alguns hormônios imprescindíveis 

para a maturação, o crescimento e a manutenção da saúde 

do nosso corpo. No decorrer das matérias iremos comentar 

alguns distúrbios, ler algumas dicas afinal uma boa noite de 

sono é realmente maravilhosa e na primeira matéria iremos 

tratar sobre “Os Estágios do Sono”.

O sono apresenta cinco estágios que se alternam. Um ciclo 

de sono é considerado completo quando todos os estágios 

estão presentes e costuma durar cerca de 90 minutos. 

Desta forma uma pessoa que durma 6 horas numa noite 

apresentará cinco ciclos de sono e outra que durma 8 horas, seis 

ciclos. Na primeira metade da noite predomina o sono profundo 

e na segunda metade o sono REM. Por estes motivos dificilmente 

acordamos na primeira metade da noite. Na segunda metade 

sonhamos, e também acordamos, com mais facilidade.

Estágio 1: Na verdade é uma fase de transição entre a 

vigília e o sono, na qual somos facilmente acordados. 

Estágio 2: Representa a maior parte do tempo de sono. 

Apesar de ser um estágio posterior ao estágio 1 ainda é um 

sono superficial e o despertar pode ocorrer como resposta 

a pequenos estímulos. Os movimentos oculares cessam, as 

ondas elétricas cerebrais tornam-se mais lentas, a freqüência 

cardíaca e a temperatura diminuem.

Estágios 3 e 4: são conhecidos como estágios de sono 

profundo. Aparecem principalmente na primeira metade 

da noite e se caracterizam por relaxamento muscular mais 

intenso que nos estágios anteriores, permanecendo ativos 

apenas os músculos envolvidos na respiração e na movimen-

tação dos olhos.

É necessário um estímulo externo mais forte para acordar 

alguém que esteja em sono profundo. O cérebro parece estar 

“desligado” do mundo exterior, tem sua atividade e o seu fluxo 

sanguíneo reduzidos com o objetivo de recuperar as energias 

que foram demandadas durante o dia. É o período em que 

o nosso metabolismo trabalha em níveis os mais baixos das 

24 horas do dia.

Sono REM ou paradoxal: também conhecido como o 

estágio dos sonhos. Leva este nome porque apesar da pes-

soa estar dormindo e a musculatura esquelética relaxada, a 

atividade elétrica cerebral é intensa (como se ela estivesse 

acordada), a pressão arterial, a freqüência cardíaca e res-

piratória são semelhantes ou mais altas que as observadas 

durante a vigília.

Você sabe o valor de uma Missa?

Sono

Você Sabia

Cuide Bem de Você

Respostas do Q
uiz: 1. 800 anos 2. São Francisco de A

ssis 3. M
osteiro 4. A

 riqueza e a corte de A
ssis 5. A

 m
a

ioria acha que é um
a loucura
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Nosso Planeta

O problema das inundações em áreas urbanas existe 

em muitas cidades brasileiras e suas causas são variadas 

como obstrução do leito dos rios, impermeabilização das 

áreas de infiltração na bacia de drenagem ou fatores 

climáticos e principalmente o lixo.

As enchentes são calamidades, naturais ou não, que 

ocorrem quando um leito natural recebe um volume de 

água superior ao que pode comportar resultando em trans-

bordamentos. Elas aumentam a sua freqüência e força 

devido à ocupação do solo com superfícies impermeáveis 

e rede esgoto com lixo bloqueando a passagem da água. 

Em áreas rurais ocorre com menos freqüência, pois o 

solo bem como a vegetação se compromete a fazer a 

evacuação da água pela sucção da mesma provocando 

menores prejuízos. 

A interferência humana ocorre em vários estágios 

começando pela fundação de cidades em limites de 

rios, pelas alterações realizadas em bacias hidrográficas, 

pelas construções mal projetadas de diques, bueiros e 

outros responsáveis pela evacuação das águas e ainda 

pelo depósito errôneo de lixo em vias públicas, que com a 

força das águas são arrastados causando o entupimento 

dos locais de saída de água.

Como se percebe, as enchentes na maioria das vezes 

ocorrem como conseqüência da ação humana. Dos 

principais impactos sobre a população pode-se destacar:

• prejuízos de perdas materiais e humanas

• interrupção da atividade econômica das áreas 

inundadas

• contaminação por doenças como leptospirose, 

cólera, entre outros

• a contaminação de alimentos.

As áreas urbanas são mais propícias às enchentes e 

alagamentos porque o solo dessas regiões é impedido 

pelos asfaltos de absorver a água e também pela falta 

de vegetação ou pouca vegetação que contribui com 

a sucção da água.

Para combate às enchentes, pode-se construir bar-

ragens e reservatórios em áreas de maior risco, bueiros e 

diques espalhados pela cidade com sua abertura protegi-

da para impedir a entrada de lixo e a conscientização da 

população para que não deposite lixo nas vias públicas.

Enchente, inunda-
ções e alagamentos.

Ingredientes:
1 pacote de macarrão espaguete médio 
2 latas de sardinhas 
1 xícara (chá) de azeite 
150g de azeitonas pretas 
1 xícara (chá) de salsinha 
1/2 xícara (chá) de cebolinha 
1 cebola grande picada 
4 pães amanhecidos 
1 colher (sopa) de manteiga 

Modo de preparo
Cozinhe o macarrão e reserve. Bata os pães do 

liquidificador, faça uma farinha e reserve. Leve ao 
fogo a cebola bem picadinha, frite-a na manteiga 
e acrescente a sardinha. Coloque metade das azei-
tonas picadas e metade da salsinha e da cebolinha. 
Em seguida, acrescente a farinha e vá mexendo e 
acrescentando o azeite até ficar levemente úmido, 
(coloque também um pouco de azeite na massa para 
ficar solta e também com o gosto). Acrescente essa 
mistura ao macarrão reservado. 

Receita do Mês

Quiz!

Macarrão Português

Dica: essa receita pode ser servida tanto quente 
como também fria. 

Amigos! Queremos desafiar vocês a responderem as 

perguntas do nosso quiz. Será que vocês prestaram atenção 

no texto de santa Clara de Assis? Respondam as perguntas 

a seguir e descubram! (as respostas ao lado). BOA SORTE!!!

1. Neste ano, quantos anos comemoramos do carisma 

de Santa Clara de Assis?

2. Quem é o grande amigo de Santa Clara que, com ela, 

busca a vivência radical do Amor?

3. O que Clara renuncia para viver fielmente o Evangelho?

4. Onde Clara vai viver quando renuncia a tudo?

5. O que as pessoas acham sobre essa opção de vida?

Respostas do Q
uiz: 1. 800 anos 2. São Francisco de A

ssis 3. M
osteiro 4. A

 riqueza e a corte de A
ssis 5. A

 m
a

ioria acha que é um
a loucura

168.indd   11 30/01/2012   21:57:59



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

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