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Queridos irmãos na caminhada 

de fé, este ano foi instituído 

pelo Papa Bento XVI como ano de 

meditação mais profunda sobre a 

fé. A igreja sábia é guiada sempre 

pela unção do Espírito Santo escreve-

nos como introdução do prefácio 

quaresmal que este tempo em que 

vivemos seja também e sobretudo 

conhecido como “tempo de conversão”. Através do jejum e da 

penitência celebrados com amor, nos levam a sincera prática de 

caridade. Por  isso o prefácio continua à nos exortar que esperamos 

com alegria a cada ano a festa da Páscoa sempre com o coração 

purificados e fortemente entregues à oração, superamos o apego 

às coisas da terra. Os grandes mestres da Igreja os padres do 

deserto. Entre eles  o “Patriarca Antônio fala ao Patriarca Poimen”. 

A maior obra dos homens é esta : ser capazes de apresentar seus 

pecados a Deus e estar preparado para as tentações até o último 

suspiro”. Este tempo da quaresma segundo os mais antigos, é um 

tempo de maior tentação; ou seja, o maligno atenta para que os 

filhos de Deus não cumpram corretamente os preceitos quaresmais. 

Num certo sentido não podemos ficar presos a istó, porém fica o 

alerta dos mais vividos na fé, de que devemos nos vigiar ainda 

mais. É o que nos diz também Jesus no Evangelho de São João: 

“nós estamos no mundo, mas não somos do mundo (cf.Jo 17,16)”. 

Continuamos aprender com os padres do deserto, de que “A 

oração constante melhora  em pouco tempo o espírito”. 

  Desejo que este tempo importante da quaresma seja propício 

para que melhoremos cada vez mais nossas ações diante de Deus.

Que cada um seja Feliz no Senhor!

Boa Quaresma e Feliz Páscoa!

Abraço fraterno e que Deus os Abençoe

Frei Raphael

Olá queridos leitores e amigos da Comunidade Senhor 

do Bonfim! O jornal A Voz do Bonfim mais uma vez chega 

em suas mãos querendo ser um meio de informação e 

evangelização. 

Nesta edição, poderemos acompanhar o lançamento 

da Campanha da Fraternidade 2012 (CF2012) que tem 

como tema: Fraternidade e Saúde Pública, um tema tão 

polêmico e presente nos tempos de hoje. Ele é o tema de 

nossa reflexão na quaresma desse ano, que se inicia na 

quarta-feira de cinzas, com toda a mística cristã da cele-

bração na qual dizemos Amém para nossa conversão e 

crença no Evangelho. É o tempo que nos prepara para 

a celebração da mais importante festa cristã: a Páscoa 

e para a celebrarmos dignamente devemos nos prepa-

rar de coração aberto nesses período especial do ano. 

Lembramos a todos que a Comunidade Senhor do Bonfim 

encena a Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, sempre 

após a procissão. 

Mas nosso jornal tem mais artigos: nesta edição abor-

daremos um tema polêmico nos últimos dias, a questão da 

sacolinha plástica. Poderemos aprender mais e também 

nos descontrair com Nos passos de Francisco e além disso 

nos manter atualizados com os eventos que acontecerão 

em nossa paróquia. Para você, leitor amigo, boa leitura e 

não se esqueça que estamos esperando sua sugestão de 

matéria ou opinião no email: pacom@senhordobonfim.net 

ou pelo site 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

EditorialPalavras do Pároco

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



Nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril será realizado o 97º 
ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO - Setor Utinga - Diocese 
de Santo André - SP.
Estamos convidando os casais que queiram participar da 1ª 
etapa. as inscrições e fichas poderão ser retiradas  na secre-
taria paroquial com casal Gico e Maga.

Para maiores informações:
tel.:  ( 11 ) 9345 7675 - E-MAIL.: namage@ig.com.br

A CNBB, nosso Bispo D. Nelson e nosso Pároco Frei Raphael 
convidam a todos para a 4° Peregrinação Nacional da 
Família até Aparecida do Norte. Esta romaria tem o obje-
tivo de mostrar que a família é o berço de todo o bem em 
nossa sociedade. Venha você também fazer parte desta 
peregrinação.

data: 29 de abril de 2012 
reSerVe Sua paSSagem na SeCretaria da igreJa.

Programação Semana Santa
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ECC - Encontro de Casais

Peregrinação da Família

domingo de ramos 01/04 
missa ás 08h30 (somente essa missa)
Procissão: Rua Suíça, Nicarágua, Bolívia e Oratório, Suíça

Segunda -feira 02/04 
Páscoa dos Enfermos - 15h30

terça - feira 03/04
Procissão do Encontro 19h
Senhor dos Passos: Rua Bulgária, 259
Nossa Senhora das Dores: Rua Bolívia, 641
Encontro das imagens: Rua Hungria, atrás da Quadra 19h30

Logo após procissão até a igreja e missa

quarta - feira 04/04
Celebração Penitencial 19h30

quinta - feira 05/05
09h - Missa na Catedral - Santos Óleos
20h - Ceia do Senhor (logo após adoração até ás 24h)

Sexta - feira 06/06
06h ás 12h Adoração ao Santíssimo Sacramento
15h - Ação Litúrgica
19h - Procissão “Cristo Morto e Nossa Senhora das Dores” 
(Av. Brasil , Rua Holanda, Suíça e Igreja)

Logo após a procissão Paixão de Cristo

Sábado
07h - Limpeza da Igreja
20h - Vigília Pascal (encontro na praça da Igreja)

domingo de páscoa
Missas as: 07h, 09h, 11h e 18h30
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Cristo por  amor  não só entregou sua vida por nós (1Jo 3,16), 

mas também nos  incorpora no mistério de sua vida e nos trans-

forma numa geração eleita e num sacerdócio real (1Pd 2,9).

É preciso, por conseguinte, que Lhe respondamos com o 

nosso amor. Ora, a Igreja nos  ensina que o amor de Cristo, está 

principalmente representado no Seu Coração e nos  convida 

a que reverenciemos esse amor, simbolizado pelo Coração 

de Cristo, como fonte de salvação e de misericórdia. Por isso, 

o Apostolado da Oração se empenha com   ardor para que 

seus membros se familiarizem com a prática e com a espiritu-

alidade do culto do Coração de Jesus. Correspondendo ao 

amor de Nosso Senhor, a Ele se consagram pessoalmente, a 

Ele oferecem reparação pelos pecados próprios e do mundo, 

exercitam e fomentam as práticas dessa devoção aprovada 

pela Igreja. Oxalá imitem  o exemplo do amor de Cristo aos 

irmãos e com a caridade, difundida em nossos corações pelo 

Espírito, Lhe retribuam o amor com que pelo coração humano  

nos amou.  

informações:
O Apostolado da Oração convida toda comunidade para 

sexta-feira , dia 02/03/12 às 15h, participar da Santa Missa em 

louvor ao Sagrado Coração de Jesus. 

No domingo – dia 04/03/12, acontecerá nosso encontro 

mensal às 14h na Igreja encerrando com Adoração ao San-

tíssimo.

Sejam todos bem vindos.    

Apostolado da Oração

A devoção a Nossa Senhora das 

Rosas teve início no século XV e está 

ligada a dois fatos extraordinários 

ocorridos na região da Brescia, 

Itália. 

Em janeiro de 1417 alguns 

mercadores romanos 

di r igia-se a Brescia, 

rumo a Bérgamo (Itália), 

quando se perderam em 

um bosque do vilarejo. Estavam a 8 km do destino e perdidos 

quando  foram duramente castigados pelo frio e pela fome.  

Neste momento pediram fervorosamente auxílio ao Senhor, 

invocando a ajuda e intercessão da Virgem Maria, fazendo 

o firme propósito de erguerem uma capela em sua honra 

caso os libertassem daquela situação desesperadora. Foi 

quando, subitamente, veio do céu um raio de luz rompendo 

a escuridão com um grande feixe luminoso que indicou o 

caminho até a entrada da cidade. Enquanto ainda rezavam 

NOSSA SENHORA dAS ROSAS

agradecendo a Deus, sucedeu-lhes um segundo milagre. A 

Virgem Imaculada apareceu num trono de nuvens rodeada 

de rosas. Tinha no colo o Menino Jesus que também trazia na 

mão um pequeno maço de rosas. Ao amanhecer, a notícia 

espalhou-se rapidamente. O fato prodigioso foi o grande 

sinal de benevolência do céu, sendo que, a Itália passava 

por sérios problemas, principalmente pelo fato de a Igreja 

encontrar-se contundida pela divisão de cismas. Isto fez 

com que São Bernardino de Sena suplicasse uma benção 

especial a Nossa Senhora no mesmo instante. As intenções de 

erguer um templo em reconhecimento as graças recebidas 

por parte de Nossa Senhora foram informadas ao Papa  

Martinho V. No ano seguinte, o Papa autorizou a construção 

do templo mariano no Monte Bérgamo, hoje Monte Róseo. 

Os mercadores que haviam feito doações para a primeira 

obra acabaram adquirindo também um terreno no vilarejo e 

construíram também uma capela dedicada a Nossa Senhora 

das Rosas. A devoção a Nossa Senhora das Rosas atravessou 

séculos e reascendeu-se durante a epidemia de cólera em 

1855. O pároco de Albano não só incentivou a população 

a recorrer a Nossa Senhora das Rosas, como fez um voto de 

erguer, no local onde estava a capela, um Santuário em sua 

homenagem caso cessasse o contágio. O contágio cessou 

em setembro de 1855, iniciando-se a construção do Santuário 

com aclamação unâmine da população local. Nossa Senhora 

das Rosas é celebrada em 04 de Janeiro, conforme decreto 

pontifício firmado em 1877 pelo Papa Pio IX.

“A Virgem 
Imaculada 
apareceu 
num trono 
de nuvens 

rodeada de 
rosas”

Momento de Maria
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Está seria uma maneira de definir uma 

Oficina: um instrumento de evangeliza-

ção. Um desenrolar variado de mensa-

gens evangélicas atravessa cada um 

dos Encontros. Para cada dia da semana 

entrega-se ao oficinista um texto bíblico 

para que ele o medite e o analise na 

sua mente e no seu coração extraindo 

critérios orientadores para a vida.

A Oficina vai transformando em ami-

gos do Senhor, na medida em que com 

Ele se relacionam profundamente na 

oração que não é outra coisa que “um 

trato de amizade”. Estamos convictos 

de que o indiferentismo das pessoas, sua 

frieza e distanciamento da Igreja não se 

deve tanto à carência de doutrinação, 

mas ao fato de não terem conhecido um 

Deus vivo e pessoal que preencha seu 

coração de alegria e sentido.

Os TOV não se dedicam tanto a ilumi-

nar as mentes com conceitos teológicos, 

mas tratam de implantar um Deus vivo na 

alma, através do relacionamento pessoal 

com Ele e de povoar a solidão humana 

com a presença consoladora do Pai. Nas 

Oficinas há um esforço de adaptação 

às necessidades da sociedade atual. 

Um serviço aberto no sentido de que 

oferecemos esse programa a todos os 

que sinceramente buscam Deus. 

Para aprendermos as verdadeiras 

lições de amor com Jesus, nosso mestre, 

temos que conhecer, estudar e praticar 

dia a dia seus ensinamentos, lendo, medi-

tando e rezando a Palavra de Deus. Jesus 

está sempre nos chamando: “Eis que es-

tou a sua porta e bato” (Ap 3,20). Chama 

para depois nos enviar a pregar: “Instituiu 

doze para serem seus companheiros e 

para enviá-los a pregar” (Mc 3,14).

Devemos ficar felizes porque fomos 

chamados e escolhidos por Jesus: “Muito 

são os chamados e poucos os escolhi-

dos” (Mt 22,14). 

Façamos um esforço para viver esta 

Oficina de Oração e Vida e nos tornar-

mos amigos e discípulos do Senhor.

informações:
Oficinas para adultos e jovens.

Turmas a partir do início de março.

Contatos: Edna 4425-0165 (res.) 

Secretaria Paroquial 4472-8444

e-mail: www.tovpil.org

Oficina de Oração e Vida

Texto base da CF 2012

O texto base da CF 2012 é dividido em três partes e uma 

conclusão olhando para o futuro. A primeira parte é titulada 

“Fraternidade e a Saúde Pública” e oferece um panorama 

atual da Saúde no Brasil. A primeira parte do Texto-Base 

afirma que os temas da saúde e da doença exigem uma 

abordagem ampla e sugere a proposta apresentada pelo 

“Guia para a Pastoral da Saúde”, elaborada pelo CELAM. 

O G.P.S. depois de dizer que a saúde é afirmação da vida 

e um direito fundamental que os Estados são obrigados a 

garantir, o referido documento define saúde assim: “Saúde é 

um processo harmonioso de bem-estar físico, psíquico, social 

e espiritual, e não apenas a ausência de doença, processo 

que capacita o ser humano a cumprir a missão que Deus lhe 

destinou, de acordo com a etapa e a condição de vida em 

que se encontre” 

A segunda parte é titulada “Que a Saúde se Difunda Sobre 

a Terra”. Aborda doença no Antigo e Novo Testamento. Abor-

da Jesus curando os doentes. O Texto apresenta a parábola 

do bom samaritano como paradigma de cuidado. Trata 

também do “horizonte humano e teológico do sofrimento” 

e os enfermos no seio da Igreja. Há também uma referência 

a Unção dos Enfermos, o sacramento da cura.

A terceira parte apresenta “Indicações para a Ação Trans-

Campanha da Fraternidade 2012

formadora no Mundo da Saúde”. Analisa a 

atual Pastoral da Saúde da Igreja e o papel 

dos agentes da mesma. Uma área importante encontrada na 

terceira parte do texto aborda a dignidade de viver e morrer. 

Cita o Código de Ética Médica de 2009 e o pronunciamento 

do Santo Padre Bento XVl sobre estes assuntos. Além das pro-

postas de ação da Igreja Católica na área de saúde, esta 

parte oferece também “Propostas Gerais para SUS”.

A Conclusão mostra como, ao longo dos últimos anos, 

houve mudança no conceito de saúde: de ‘caridade’ para 

‘direito’, e lamenta que esse direito está sendo “transformado 

em negócio” num mercado sem coração. Afirma também 

que no âmbito da saúde, faz-se necessário aprofundar e co-

locar em prática a chamada “bioética dos 4 Ps”: Promoção 

da saúde, Prevenção de doenças; Proteção das vulneráveis 

presas fáceis de manipulação e Precaução frente ao desen-

volvimento biotecnológico. O texto base possui ainda três 

anexos importantes: (i) A relevante trecho da Constituição 

Federal: a saúde como direito de todos e dever do Estado; 

(ii) O Serviço de preparação e animação da Campanha da 

Fraternidade; e (iii) O Gesto Concreto de fraternidade, parti-

lha e solidariedade feito em âmbito nacional. O Texto-Base 

termina com uma rica bibliografia.



O ano do Jubileu de Santa Clara nos ajuda muito a pensar 

a presença de Santa Clara há 800 anos, não apenas como 

uma bela figura da história, mas como a grande oportuni-

dade de conhecê-la, de sabermos a sua importância para 

o franciscanismo.

Ela é mãe espiritual porque tem um pai espiritual, Francisco 

de Assis. Mãe e pai espirituais geram vida e relações.

Sentimos que todos somos filhos, filhas, irmãos e irmãs de 

Clara. Ela é mestra de vida porque fundamentou  sua exis-

tência no amor esponsal a Cristo. Ele é o modelo vivente, o 

amado, o espelho. Maria é modelo de mãe guardando a 

fecundidade da Palavra. A Igreja é a mestra e mãe, guia 

segura de seu caminho. A fraternidade é a direcionada 

atenção de seus afetos e cuidados. A minoridade é o seu 

jeito de abraçar a verdadeira investidura da simplicidade, 

da desapropriação, do desapego, e da renúncia dos cargos 

de mando. A clausura é o seu coração recolhido no amor e 

aberto para o mundo. A alegria é sua boa energia, a trans-

parente fala do sorriso perene, rosto feliz da mulher santa e  

realizada. A prece é a sua linguagem de amor. A pobreza é 

a sua perene partilha. A castidade é o seu amor espalhado 

no cuidado das Irmãs e por toda parte do mosteiro. A obe-

diência é a sua atenciosa escuta da vontade do Amor e do 

Amado. A sua mística é fazer-se uma só com o Divino numa 

superação de si mesma para ser sempre Irmã, Esposa e Mãe. 

A sua perseverança é assumir a vida de cada dia como um 

lavar os pés das irmãs na humildade e serviço. A santidade 

brotou naturalmente: uma clara santa brilhando, inundando 

o mundo em chamas de luz que saíram das frestas das pe-

dregosas paredes de São Damião e clareou a nossa vida.

preciosidades franciscanas
Aos 18 anos, Clara ouviu Francisco pregar os sermões da 

Quaresma na igreja de São Jorge em Assis. As palavras dele 

inflamaram tanto seu coração que o procurou em segredo, 

pois também ela desejava viver “segundo a maneira do 

A propósito do Jubileu de Santa Clara

Nos Passos de Francisco

santo Evangelho”. Francisco lhe falou sobre o desprezo do 

mundo e o amor de Deus, e fortaleceu-lhe o desejo nascente 

de abandonar tudo por amor a Cristo. Encerrou a conversa 

dizendo: “Quero contar-te um segredo, Clara: desposei a 

Senhora Pobreza e quero ser-lhe fiel para sempre”. Clara 

respondeu que “queria viver a mesma vida, a mesma ora-

ção e sobretudo a mesma pobreza”. Santa Clara de Assis, 

nos ajude a sermos humildes e simples como Francisco e 

que espelhados em seu exemplo possamos ser servos do 

Evangelho. Santa Clara, rogai por nós!
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por Michele Evangelista

Mundo da Bíblia

Era possível ouvir o chocalho da cascavel que guardava 

a porta da caverna onde eu vivia. O calor que adentrava, 

parecia o hálito do próprio satanás que tentava os homens 

mais piedosos que buscavam discernimento e salvação 

naquele deserto.

Dentro da caverna a sombra era refrescante mais sabia 

que logo seria a hora de sair, pois muitos me esperavam na 

beira do Jordão.

Senti, como se aquela serpente tentasse impedir que 

eu saísse, e acreditei que aquele podia ser um dia espe-

cial, e foi.

Mais tarde, enquanto eu pregava aos homens que pro-

curavam uma nova forma de vida, homens que queriam 

se libertar da injustiça que os corrompiam, eu vi a silhueta 

de um deles que se aproximava. O sol batia no meu rosto 

e era difícil identificar quem era ele.

O sol o iluminou de um jeito que eu nunca vira antes, 

queria olhar seu semblante, mas os raios de sol ofuscavam 

minha visão, até que pude ver a profundidade da força de 

seu olhar, ele não era um homem comum. Me pedia que eu 

o batizasse. Perguntei se ele estava disposto a se arrepender 

de seus pecados e ele disse que sim.

Abaixei-me e com a água do Jordão pronunciei as pala-

vras “Eu te batizo com água para a remissão dos pecados”, 

e algo aconteceu.

Não pude explicar o que aconteceu e ainda hoje não 

posso. Mas Deus estava naqueles olhos, naquela voz e na-

quele sorriso. E se Deus ali estava porque ele veio a mim? 

Uma simples voz que clama no deserto?

Deus me deu um grande dom, o dom de falar em seu 

nome e ser um de seus profetas. Mas somente quando me 

calei, somente quando o deserto silenciou que o mundo 

pode ver o Emanuel, nos olhos e no sorriso de um galileu.

O batista

A igreja propõe o jejum principalmente como forma de 

sacrifício, para podermos perceber que o que o ser huma-

no mais necessita é de Deus. Oficialmente, o jejum deve ser 

feito pelos cristãos batizados, na Quarta-feira de Cinzas e na 

Sexta-feira Santa.

Pela lei da igreja, o jejum é obrigatório nesses dois dias para 

pessoas entre 18 e 60 anos. Porém, podem ser substituídos por 

outros dias na medida da necessidade individual de cada 

fiel, e também praticados por crianças e idosos de acordo 

com suas disponibilidades.

O jejum, assim como todas as penitências, é visto pela 

igreja como uma forma de educação no sentido de se privar 

de algo e revertê-lo em serviços de amor, em práticas de 

caridade. Os sacrifícios, que podem ser escolhidos livremente, 

por exemplo: um jovem deixa de mascar chicletes por um 

mês e o valor que gastaria nos doces é usado para o bem 

de alguém necessitado.

Reflita você também em um GESTO CONCRETO durante 

a Quaresma!!!

O Jejum segundo a 
Igreja Católica

Você Sabia

Quiz!

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! (respostas na pág. 11). BOA SORTE!!!

1. Quem é o pai espiritural de Santa Clara?

2. O que pais e Mães espiriturais geram?

3. Por que Santa Clara é mestra de vida?

4. O que é a clausura para Santa Clara?

5. Qual é a linguagem para Santa Clara?
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A Comissão Episcopal para a Ani-

mação Bíblico-catequética, da Con-

ferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), montou uma plataforma no site 

da CNBB, para que os catequistas do 

Brasil se cadastrem. 

A finalidade da ação é obter dados 

concretos sobre os catequistas no Brasil, 

e de como está sendo sua presença nas 

paróquias, dioceses e Regionais.

Cecília Rover, assessora da Comissão 

explicou que “a proposta nasce da 

necessidade de termos um banco de 

dados da catequese, que possa con-

tribuir na dinamização do trabalho de 

evangelização”.

Com as informações obtidas através 

deste cadastro de catequistas, pode-

rão ser elaborados distintos projetos de 

evangelização que obterão um maior 

aproveitamento, a partir da realidade 

concreta de cada região.

Dom Jacinto Bergmann, Arcebispo 

de Pelotas, RS, e Presidente da Comissão 

Episcopal Pastoral para a Animação 

Bíblico-catequética, afirmou que é im-

portante que todos catequistas façam 

seu cadastro, na certeza de que estão 

“contribuindo para o crescimento do 

saber catequético em vista de uma ca-

tequese que forma para o discipulado”. 

Os interessados poderão cadastrar-

-se através do site da CNBB.

Catequistas deverão cadastrar-se no site da CNBB
Gaudium Press

Mundo Católico

São João Clímaco foi um 

monge do Monte Sinai, e deve 

o seu cognome a um livro 

seu, “Escada”. Nesta obra 

ele explica que existem 30 

degraus a serem galgados 

para que possamos atingir 

a perfeição moral. Este livro 

foi um grande sucesso na 

época e chegou até mesmo 

a influenciar monges e outros 

religiosos em sua condu-

ta particular, tanto no 

Ocidente como no 

Oriente. A importân-

cia desta obra lite-

rária para a época 

pode ser notada 

na utilização do 

símbolo esca-

da na arte bi-

zantina. Para 

Clímaco, a 

o ração é 

a mais alta 

expressão da vida solitária, ela se desenvolve pela elimina-

ção das imagens e dos pensamentos. Daí a necessidade 

da invocação curta, de uma só palavra, incansavelmente 

repetida, que paralisa a dispersão do espírito. Essa repetição 

deve assimilar-se com a respiração.

São João Clímaco foi muito famoso como homem santo 

em toda a Palestina e Arábia. Viveu por volta do ano 650 e 

morreu no Monte Sinai. 

Conta-se que ele era palestino e na adolescência 

ingressou em um mosteiro no Monte Sinai, onde passou a 

dedicar sua vida às orações e à meditação. Até os 35 anos 

viveu desta forma, mas quando seu mestre faleceu resolveu 

encerrar-se em uma cela e viver à moda dos monges do 

deserto: jejuando, orando e estudando a Bíblia. 

Durante este novo período de sua vida São João Clímaco 

decidiu nunca mais comer carne, fosse ela vermelha ou 

branca. Também passou a sair de sua cela apenas para 

participar da Eucaristia, aos domingos. 

Já com 70 anos foi eleito bispo do Monte Sinai, muito 

embora preferisse continuar com sua vida isolada. Nesta 

época construiu hospitais para a população mais pobre, 

ajudado pelo papa Gregório Magno. 

Os últimos quatro anos de sua vida foram dedicados a 

viver como ermitão, neste período de total isolamento ele 

escreveu Escada para o Paraíso.

SÃO JOÃO CLÍMACO

Santo do Mês

30 de Março
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Continuando nossa matéria sobre o 

sono, iremos conhecer neste mês, sobre 

o tempo de sono considerado normal 

e na edição de Abril falaremos sobre 

o ronco.

qual é o tempo de sono considerado 
normal?

A necessidade diária de sono é indi-

vidual. Cada pessoa precisa de determi-

nado número de horas diárias de sono 

para se sentir bem. A necessidade diária 

de sono varia nos seguintes grupos:

• Crianças: Necessitam cerca de 14 

a 16 horas por dia. Além das horas de 

sono durante a noite realizam alguns 

cochilos durante o dia. 

• Adolescentes: Necessitam cerca 

de 9 horas de sono por noite. O sono 

é muito importante nesta fase da vida, 

pois é durante o sono que ocorre a 

liberação do hormônio do crescimento. 

• Adultos: Para a grande maioria 

dos adultos 7 a 8 horas de sono por 

dia são suficientes. Entretanto, existem 

aqueles que se satisfazem com seis ou 

menos horas bem como os que preci-

sam dormir dez ou mais horas por dia 

para se sentirem bem. 

• Gestantes: No primeiro trimestre 

e às vezes durante toda a gestação 

a necessidade de sono pode ser bem 

maior que o usual. 

• Idosos: Costumam dormir menos 

durante a noite, tendo o sono frag-

mentado e com elevado número de 

despertares. Apresentam sonolência 

durante o dia e realizam cochilos diur-

nos compensatórios.

Uma boa dica para uma noite de 

sono: Não coma muito e evite cafeína, 

nicotina e álcool pelo menos 4 horas 

antes de ir para a cama.

Cuide Bem de Você

Nosso Planeta

A maioria das invenções está relacionada com nosso con-

forto e praticidade, porém muitas são colocadas no mercado 

sem uma pesquisa sobre seu impacto, principalmente am-

bientais. Este é o caso das sacolas plásticas ou “saquinhos de 

supermercado”, que nos últimos tempos viraram uma “praga” 

no sentido de que qualquer coisa que compramos – até mes-

mo uma cartela com quatro comprimidos - é embalada nela.

motivos para abandoná-la
O saco plástico é um derivado do petróleo, substância 

não renovável, feita de uma resina de baixa densidade 

e sua degradação no ambiente leva cerca de 400 anos.

A produção do plástico é ambientalmente nociva. 

Para produzir uma tonelada de plástico são necessários 

1.140 KW/hora (esta energia manteria aproximadamente 

Sacolas plásticas X meio ambiente

7600 residências iluminadas com lâmpadas econômicas 

por 1 hora), sem contar a água utilizada no processo e os 

dejetos resultantes.

Os saquinhos também são uma das causas do entu-

pimento da passagem de água em bueiros e córregos, 

contribuindo para as inundações e retenção de mais lixo. 

Quando incinerado libera toxinas perigosas para a saúde.

o que fazer então?
Substituir as sacolas plásticas descartáveis, por sacolas 

realmente biodegradáveis (pesquisas estão sendo feitas no 

Brasil para a produção de plásticos a partir da cana de açúcar 

e milho) ou por sacolas não descartáveis. Lembra as antigas 

sacolas de feira? Isto mesmo, elas...

Algumas dicas para diminuir o uso das sacolas descartáveis:

•Levar uma sacola própria para fazer as compras no su-

permercado, quitanda ou feira. Não importa que nela não 

caibam todas as suas compras, pelo menos uma parte delas 

vai para a sua casa sem utilizar os saquinhos;

•As famosas “sacolas de feira” são uma grande dica;

•Se a quantidade de compras for muito grande, peça 

no supermercado caixas de papelão para transportar as 

compras;

•Caso seu supermercado utilize sacolas biodegradáveis, 

de preferência para estas;

•De preferência pelos sacos de papel;

Sabemos que é difícil desvencilhar-se de um costume, de 

algo tão prático quanto às sacolas plásticas, porém temos 

que começar algum dia. Que tal hoje!?



Aconteceu

missa de nossa Senhora das Candeias
No dia 02 de fevereiro aconteceu em nossa paró-

quia a tradicional Missa em Louvor a Nossa Senhora das 

Candeias ou Candelária. Esse título a Nossa Senhora se 

dá em razão da apresentação da Virgem ao templo, 

depois do nascimento de Jesus, relacionando a luz das 

candeias com a luz que Maria trouxe ao mundo pelo 

nascimento do Salvador Jesus.

missa de São Brás
Dia 03 de fevereiro é dia de São Brás e por isso nossa pa-

róquia teve celebrações especiais para louvar este servo do 

Senhor que deu sua vida para ajudar os mais necessitados. 

Também houve a bênção das gargantas, fazendo alusão 

ao momento que, por intercessão de São Brás, uma criança 

é salva depois de estar engasgada com uma espinha de 

peixe na garganta.

retiro paroquial
No dia 05 de fevereiro de 2012 as lideranças de nossa 

paróquia se reuniram na casa de Retiros José Allamano 

próximo ao Parque da Cantareira, para um retiro de 

espiritualidade. Tivemos a graça 

de ter como pregador Exce-

lentíssimo Reverendíssimo Dom 

Paulo M. Roxo, bispo emérito de 

Mogi das Cruzes que encerrou o 

retiro com a Santa Missa.
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respostas do q
uiz: 1. São Francisco 2. V

ida e Relações 3. Porque Fundam
entou sua existência no am

or a C
risto 4. É o seu coração recolhido no am

or e aberto pa
ra o m

undo 5. O
 am

or

Aconteceu

missa de Cinzas
Na Quarta-Feira de Cinzas, aconteceu a missa na qual os 

fiéis receberam cinzas em suas cabeças, representando a firme 

convicção de quererem viver o Evangelho. Neste dia, iniciou-se 

a QUARESMA e também a Campanha da Fraternidade 2012.

Bingo da paixão de Cristo
Realizou-se no domingo dia 12 de fevereiro o Bingo em prol 

da Encenação da Paixão de Cristo 2012. Além de ajudar finan-

ceiramente a encenação feita por nossos próprios paroquia-

nos, o Bingo foi um momento de diversão e entretenimento de 

amigos e participantes da Comunidade Senhor do Bonfim. Em 

breve haverá outros eventos com esse mesmo intuito. Participe 

e ajude você também!



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

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

anuncie com a gente
Se você também quer colaborar 

com a evangelização de nosso 

bairro entre em contato pelo 

telefone: 4472-8444 ou envie 

um e-mail para patrocínio@

paroquiasenhordobonfim.net


