
a voz do bonfim
Abril/ 2012 - Ano XVI - Nº 170 - PACOM - Pastoral da Comunicação

Ordem dos Frades Menores Conventuais

D
ist

rib
ui

çã
o 

G
ra

tu
ita

 - 
V

en
d

a 
Pr

oi
bi

d
a

ressusCItOu !



2 - A Voz do Bonfim - Abril 2012

Palavras do Pároco Editorial

Queridos irmãos, a solenidade da santa Páscoa do sen-
hor é a centralidade da nossa fé. Diz o apóstolo Paulo: 
”se  Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé”. todo o mis-
tério que professamos gira em torno da vitória de Cristo 
sobre a morte. Não há como dizer-se cristão sem ter plena 
convicção de que nós um dia também participaremos 
da glória celeste. testemunhar Jesus como Filho de Deus 
não é algo fácil que deva ser tratado de modo superficial. 
Quem crê em Cristo tem que ter atitude cristã!  A certeza 
da ressurreição é a confiança que alimenta e empenha 
a Igreja na sua missão e no seu caminho rumo à eterni-
dade. ultrapassando os séculos e os milênios, o anúncio 
da ressurreição chegou até nós. e, dessa forma, a mes-
ma fé será transmitida àqueles que virão depois de nós. 
seguindo o mandato de Jesus (cf. Mc 16,15), enquanto 
esperamos sua vinda gloriosa, devemos ir pelo mundo 
inteiro, por todos os meios, anunciando a Boa-Nova. No 
nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na paróquia, no 
lazer, em qualquer circunstância, somos chamados a dar 
testemunho da nossa fé com autenticidade, simplicidade 

e intrepidez, pois Cristo verdadeiramente ressuscitou!

Desejo a todos uma santa Páscoa!
                                        Fr. raphael

Queridos leitores,

É Páscoa! ele não está ali! ressuscitou de verdade, 
Aleluia!

É com alegria que adentramos à época mais impor-
tante da nossa experiência Cristã: a Páscoa. e devemos 
vivê-la com entendimento e intensidade para que nossa 
vivência de irmãos amados do ressuscitado - e não ap-
enas admiradores de Jesus - possa refletir em nós a ex-
periência dos primeiros cristãos que puderam presenciar 
a ressurreição, e com ela transformar suas vidas!

Páscoa é tempo de renovarmos nossa fé e sabermos 
que cremos que a morte não é o fim, mas a passagem 
para uma vida sem fim, sem sofrimentos e repleta de 
Deus.

Páscoa também é tempo de nos darmos conta da im-
portância de vivermos bem, conosco e com os irmãos, 
pois nós, enquanto Igreja, somos promotores da vida, 
como poderemos ler no texto sAÚDe, uM DIreItO sOCIAL. 
Promover a vida quer dizer cuidar bem da vida do outro e 
da nossa também, como poderemos ver na continuação 
da matéria sobre os benefícios do sono (e dos malefícios 
da falta dele) na coluna “Cuide Bem de Você” e como 
é importante uma alimentação adequada para evitar 
doenças na coluna “Nosso Planeta”.

Enfim, muitas matérias feitas especialmente para você, 
leitor, juntamente com os desejos de uma Páscoa plena 
do amor de Deus!

equipe Pacom

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

Horários

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 an-
tecedência

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
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Programação Semana Santa

Peregrinação Nacional da Família

Domingo de Ramos
Missa às 8:30 (somente essa missa) - estacionamento fechado
Procissão: r. suíça, Nicarágua, Bolívia, Oratório e suiça

Segunda Feira
Páscoa dos Infermos - 15:30

terça Feira
Procissão do encontro - 19h
senhor do Passos: r. Bulgára, 259
Nossa senhora das Dores: r. Bolívia, 641
(encontro dna r. Hungria, atrás da quadra)

quarta Feira
Celebração Penitencal - 19:30

quinta Feira
Missa dos santos Óleos - 9h - Catedral do Carmo
Missa da Ceia do senhor - 20h

Sexta Feira
Adoração ao snatíssimo sacramento - das 6h às 12h
Ação Litúrgica - 15h
Procissão com a imagem de Cristo morto e Nossa senhora das 
Dores - 19h (Av. Brasil, r. Holanda, suíça, Igreja)

Sábado Santo
Limpeza da Igreja - 7h
Vigília Pascal - 20h - Início na praça da Igreja

Domingo de Páscoa
Missa às 7h e 18:30

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 objetivo de mostrar que a Família é o berço de todo o bem em nossa socie-

dade. Venha você também fazer parte desta peregrinação.
                                              DAtA: 29 de Abril de 2012 

 

PAssAGeM r$ 30,00

         RESERVE SUA PASSAgEM NA SECREtARIA DA IgREJA.



NOSSA SENHORA dAS ROSAS

Embriagai-vos do Espírito Santo

A Comunidade Católica Chagas de Amor estará promovendo o 8º embriagai-
vos do espírito santo nos dias 20, 21 e 22 de Abril no Ginásio Noêmia Assunpção no 
Bairro de Camilópolis em santo André, com o tema: “tudo é Possível ao que crê”.

serão 3 dias de Adoração e Avivamento com a presença de vários sacerdotes 
e pregadores. entre eles: o Pe Vanderlei ribeiro, o Pe renato souto, o Pe Joãzinho, 
o Pe Andersom Guerra, Frei raphael. e os pregadores: Juninho (missão Ide), Luiz-
inho (RCC-SP), João Cláudio Rufino, Ricardo Alexandre (Chagas de Amor), Adriano 
Marin, Dema, evandro Nunes e Paulo escudeiro.

teremos ainda um evangelizashow com a cantora Olívia Ferreira. tudo isto com 
ENtRADA FRANCA. A abertura do evento acontecerá na sexta-feira dia 20/04 

as 20:00hs com a Missa de Cura e Libertação com o Padre Vanderlei ribeiro. 

Para maiores informações acesse: 
www.embriagaivos.com 
Ou ligue: (11) 4996-2571 / 4996-1047

Curso de Teologia

No mundo da Bíblia

Curso de teologia da região utinga - Diocese de santo André
No salão da Igreja Senhor do Bonfim
Inscrições e informações na secretaria paroquial tel. 4472-8444 ou teologiabonfim@hotmail.com
Mês de Abril: Curso de Cartas de São Paulo - Segundas-feiras: 02/04, 09/04, 16/04 e 23/04

No fundo dos teus olhos vejo o amor. 
Na dor que sente quero aliviá-la, mas sei: não posso. 
suas lágrimas misturadas em sangue lava o meu rosto 

que chora contigo. 
Como alguém que sofre o martírio da cruz pode 

olhar com tanta compaixão para seus algozes? 
O peso da cruz que carrega é também o peso da 

minha culpa por te ver morrer e nada poder fazer para 
te salvar. 

E ao final é você que me salva lavando com seu 
sangue os meus pecados me libertando da escravidão 
do mundo e oferecendo a redenção do céu. 

e em agradecimento só posso lhe oferecer um gesto 
simples, mas de todo o coração que é enxugar a sua face 
e aliviar mesmo que só por um instante seu sofrimento.

e que surpresa é descobrir que ainda assim deixas teu 
sinal, seu rosto impresso, para que jamais esqueça do teu 
amor e o que fizeste por mim.

Verônica
por Michele Evangelista
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A Igreja, ciente da sua identidade, é promotora da vida. 
Falar sobre a importância da saúde à sociedade brasileira, 
tanto nas bases, como nas demais instâncias representativas 
do povo, é visto, por ela, como necessidade a ser “refletida, 
tendo em vista a realidade da saúde no Brasil, suscitando 
o espírito fraterno e comunitário das pessoas na atenção 
aos enfermos e mobilização por uma melhoria no sistema 
público de saúde” (Campanha da Fraternidade 2012, texto-
base, nº 6). A Igreja admoesta aos que estão dentro e aos 
que estão fora sobre a importância deste bem social 
que deve ser contemplado como um direito e 
uma garantia constitucional e política por 
ser a pessoa humana sujeito e fim de 
tudo o que é preceituado na Consti-
tuição deste estado, que é apre-
sentado como “Democrático e 
de Direito”.

A Constituição Brasileira, 
no seu artigo 196, preceitua 
que “a saúde é direito de to-
dos e dever do estado, ga-
rantido mediante políticas 
sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de 
doença e de outros agra-
vos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção 
e recuperação”. Antes de tudo, o 
que dizer dum estado que fere diar-
iamente a sua Lei Maior quando não 
realiza aquilo para o qual se propôs ao 
ser tido como “democrático e de direito”? É 
público e notório que a maioria da população não 
tem este bem social garantido. A Igreja profeticamente diz, 
através desta Campanha 2012, que o povo está sendo vio-
lentado e defraudado por este que tem a missão política de 
cuidar e zelar pelos bens da coletividade.

sem dúvida, algumas situações já avançaram; mas mui-
tas ainda podem melhorar. Algumas mazelas, como a cor-
rupção pública e privada, a falta de boa gestão das insti-

tuições hospitalares, o mercantilismo dos serviços da saúde, 
acompanhado da desumanização e despreparo de alguns 
profissionais da área, dificultam e são causa de sérios prob-
lemas na ação benéfica da Saúde Pública do nosso País. 
A saúde, como bem social, só será qualificada quando se-
gurança, educação, moradia, lazer, trabalho e outras ne-
cessidades humanas básicas forem oferecidas pelo estado 
e buscadas por cada cidadão como meios promotores da 
dignidade humana, que deve ser respeitada e valorizada 

desde a concepção até a morte natural.
O artigo 196, da Constituição Brasileira, diz 

que as ações e serviços oferecidos pelo 
estado visam promover, proteger e 

recuperar a saúde dos cidadãos. 
Porém, como promover a saúde 

se a educação, a segurança e 
outros, se estes direitos sociais 
não são garantidos? e como 
recuperar, se a falta dos últi-
mos agrava a situação do 
primeiro? este artigo deve 
vir acompanhado da con-
juntura positivada e ainda 
não realizada do que só 
terá eficácia se for fortale-

cida por uma visão admin-
istrativa que pense o País e 

suas disparidades sociais. uma 
nação na qual seus cidadãos 

não conhecem seus direitos e de-
veres, e não são motivados a lutar 

por eles, pode ser dita democrática? 
essa inquietação precisa ser apresentada 

por cientistas políticos e pessoas que pensam a re-
alidade brasileira, partindo das situações em que se encon-
tram os mais pobres e marginalizados.

Fica a certeza de que a Igreja está fazendo a sua parte, 
não querendo tomar o lugar do estado, mas sem deixar de 
lado o Bem Comum, como Mãe que existe para estar ao 
lado da vida e Mestra que ensina qual é o caminho a seguir. 
Assim o seja!

Campanha da Fraternidade 2012

SaÚDe, UM DireiTO SOciaL
por Pe. Matias Soares

Oração a Jesus Crucificado

eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus. Prostrado de joelhos em vossa divina presença, vos peço e
suplico, com  o mais ardente fervor, que vos digneis imprimir em meu  coração ardentes sentimentos

de fé, esperança e caridade, e um verdadeiro arrependimento de meus pecados, com vontade firmíssima de 
os emendar; enquanto eu, com grande afeto e  dor d’alma, considero e medito as  vossas cinco  chagas, tendo 

diante dos olhos o que já o santo profeta Davi dizia de vós, ó bom Jesus: “transpassaram minhas
mãos e meus pés, cortaram todos meus ossos”.

SAgRADO CORAçãO DE JESUS VENHA  A NÓS O VOSSO REINO!
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Santo do Mês

santo expedito foi martirizado na Armênia. ele era militar, foi 
decapitado no dia 19 de abril de 303, por ordem do Imperador 
Dioclesiano. Foi também senador do Império romano e Príncipe-
Cônsul da Armênia, antes de sua conversão.

ele levava uma vida devassa, mas um dia, tocado pela graça 
de Deus, resolveu mudar de vida. Foi então que lhe apareceu o 
espírito do mal, em forma de corvo, e lhe segredou “cras! cras! 
cras!” palavra latina que quer dizer: amanhã! amanhã! amanhã!, 
isto é deixe para amanhã! Não tenha pressa! Adie sua conversão! 
Mas santo expedito, pisoteando o corvo, esmagou-o, gritando: 
HODIe! Quer dizer: HOJe! Nada de protelações! É pra já!

É por isto que o santo expedito é invocado nos casos que exige 
solução imediata, nos negócios em que qualquer demora pode-
ria causar prejuízo.

A tradição apresenta santo expedito como sendo o chefe 
da 12ª Legião romana, cognominada “Fulminante”, nome dado 
em memória de uma façanha que se tornou célebre. essa legião 
localizava-se em Melitene, sede de uma das províncias romanas 
da Armênia. era formada em sua maioria por soldados cristãos, 
sendo sua função primordial defender as fronteiras orientais con-
tra os ataques dos bárbaros asiáticos. santo expedito destacou-se 
no comando dessa legião por suas virtudes de cristão e de chefe 
ligado a sua religião, a seu dever, à ordem e à disciplina.

No Brasil, Santo Expedito é invocado nos negócios e dificul-
dades da vida. Conhecido como “o santo das causas urgentes”, 
santo expedito não adia seu auxílio para amanhã. ele atende sua 
ajuda hoje mesmo, ou na hora em que precisamos de sua ajuda. 
Mas ele espera que também nós não deixemos para amanhã 

nossa conversão.

SanTO eXPeDiTO
Comemoração em 19 de Abril

Você Sabia

A Páscoa, a Festa da ressurreição do senhor, tem a 
sua data calculada de maneira muito interessante. ela 
era comemorada inicialmente em coincidência com a 
festa judaica do Pesach (a comemoração da fuga do 
Egito), pois esta foi justamente a época da crucificação 
e ressurreição de Cristo. Por volta de meados do século 
II, a Páscoa já era comemorada por muitos no domingo 
seguinte ao Pesach. 

Foi no Primeiro Concílio de Nicea (325 d.C.) que se es-
tabeleceu que a data da Páscoa seria unificada em toda 
a Igreja. Para esta festa seria escolhido o que hoje em dia 
é o primeiro domingo após a primeira lua cheia da prima-
vera (no hemisfério norte, no hemisfério sul é outono). se 
a lua cheia é exatamente no domingo, usa-se o domingo 
seguinte. Tal data foi solidificada por decreto do Papa 
Gregório XII em 1582. 

É interessante notar que a Lua Cheia a que se refere este 
cálculo não é a calculada pelos astrônomos, mas a definida 
pelas tabelas eclesiásticas, extremamente antigas, que não 

levam em conta toda a complexidade do movimento lunar. 
Isto faz com que eventualmente a data astronômica não 
coincida com a religiosa. 

Desta forma, a Páscoa só pode ocorrer entre os dias 22 
de março e 25 de abril. ela é usada para se calcular várias 
outras datas santas, como a Quarta-Feira de Cinzas (46 dias 
antes) e Pentecostes (sete semanas depois). 

Como curiosidade, perceba que a Páscoa está intimam-
ente relacionada com uma data astronomicamente impor-
tante, o equinócio de Outono (equinócio de Primavera no 
Hemisfério Norte). Neste dia, o sol cruza o equador Celeste, 
o que resulta em dia e noite com a mesma duração. O Natal 
também ocorre próximo a uma data importante, o solstício 
de Verão (Inverno no Hemisfério Norte) 21 ou 22 de dezem-
bro, o dia mais longo do ano para o Hemisfério sul. este é o 
dia também em que ao meio-dia o sol está mais alto no céu. 

Coincidentemente, as nossas festas juninas, notadamente 
a de são João (24 de junho), ocorrem próximas ao solstício 
de Inverno, 21 ou 22 de junho, a noite mais longa do ano. 

Por que a Páscoa cai em dias diferentes a cada ano?
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embora os evangelhos sejam sóbrios 
em relação a ela, Maria ocupa um lugar 
importante em três momentos decisivos 
da história da nossa salvação:

• Na encarnação do Filho de Deus, 
que se fez filho de Maria

• Na Páscoa de Jesus que, pendente 
da Cruz a constitui Mãe de João ou 
do gênero humano, estendendo assim 
a Maternidade de Maria a todos os 
homens.

 • Em Pentecostes, quando Maria, 
juntamente com os Apóstolos, recebeu 
o espírito santo qual membro eminente 
da Igreja.

Há, também, duas passagens impor-
tantes para se compreender a figura e 
o papel de Maria na obra da salvação 
humana;

• As Bodas de Caná: O episódio tem 
a intenção de por em relevo a figura 
de Jesus, que se apresenta com seu 
primeiro sinal, para que os discípulos 
tenham fé. Mas Maria aparece exer-

cendo um papel de mãe e medianeira 
muito significativo. Maria percebe que 
os noivos não tem mais vinho e intervém 
junto a Jesus. Jesus responde que não 
deve interferir, pois ainda não chegou 
a sua hora. entretanto, Jesus muda os 
planos de seu Pai e antecipa a sua hora, 
revelando a todos a sua identidade, o 
seu poder. Neste episódio, Maria tem um 
papel de mãe espiritual em duplo sen-
tido: é mulher previdente e providente, 
que compartilha as necessidades dos 
homens e trata de diminuí-las, levando-
lhes a solução. É por ela que Jesus fez 
seu primeiro milagre. ela está no limiar 
da vida pública de Jesus; e é a fé de 
Maria que obtém o sinal que provoca a 
fé dos discípulos. 

• Maria ao pé da cruz: Após apre-
sentar Maria em Caná, o evangelista 
a apresenta de novo, desta vez ao pé 
da Cruz.. Lá ficou em companhia de 
João, o discípulo que Jesus amava 
e de duas ou três mulheres. Foi neste 

momento que Jesus, tendo visto 
João, disse a Maria: ¨Mulher, eis ai o 
teu filho¨ e a João ¨eis aí a tua mãe .̈ 
Maria é interpelada como Mãe, mãe 
dos viventes, e seu filho é apontado 
concretamente: é João, represen-
tante de toda a humanidade. Assim é 
confirmada a maternidade espiritual 
de Maria. A maternidade de Maria em 
relação ao gênero humano é doloro-
sa. Ao pé da cruz, Maria experimentou 
a sua hora como Jesus experimentava 
a grande Hora, definida pelo pai. No 
sofrimento, ela se tornava mãe da 
humanidade. 

Maria, nossa Mãe Santíssima, rogai 
por nós.   

Cremos que Deus nos quer como aliados para que a terra 
seja mais humana, quer dizer com condições de ser divinizada 
(santificada).

É através da humanização da humanidade que entra-
mos em contato com Deus, que experimentamos Deus, que 
podemos até dizer tocamos Deus.

Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor ele 
afasta o medo.

Deus CrIOu O HuMANO PArA ser HuMANO. sANtIDADe 
É HuMANIDADe

Por isso na semana santa tentamos traduzir este momento 
para os momentos humanos que vivemos. Quando sabemos 
que vamos partir normalmente reunimos amigos e parentes 
para conversarmos, trazer-lhes algo que precisamos dizer, ou 
fazer. Jesus fez isto com os apóstolos no tríduo pascal que se 
inicia na 5ª feira santa. Jesus celebrou a ceia da páscoa e a 
fazemos todas as missas que participamos.

Na sexta-feira começamos em oração, Jesus entregue 
aos seus algozes está fora da comunidade, ele é julgado, tor-
turado, morto e só o encontramos na cruz, celebração das 
15h, onde o padre inicia este ato litúrgico prostado (deitado) 
no presbitério(altar), nosso salvador nos deixou. sem Jesus 
estamos como que desfalecidos. É como quando recebe-
mos a noticia de algum falecimento próximo a nós, ficamos 
desnorteados, desfalecidos. Começam-se as leituras reflet-

indo o antigo testamento e tudo que aconteceu com Jesus, 
no velório começamos a falar de como foi a vida da pessoa 
seus últimos dias, etc.. queremos ver seu corpo; na celebra-
ção surge a cruz para nos mostrar que é dela que pendeu a 
salvação do mundo. É de um amor tão grande que dá  sua 
vida para nos salvar, somos preciosos para Deus, pois ele dá 
seu próprio filho por nós, a paga foi bem cara. Após vermos 
seu corpo queremos tocá-Lo, beijá-Lo, este é o momento do 
beijo na cruz. Lembramos então quando nos despedimos de 
nossos falecidos o momento do sepultamento. Por fim saímos 
às ruas levando o Nosso salvador o único que deu sua vida 
por amor para ser a referência de nosso viver. Foi sobre ele 
que pendeu todas as culpas.

Mas, tem o dia seguinte, que Jesus permanecendo 
três dias no sepulcro o santifica e no terceiro dia ressuscita 
nos dando também a certeza da ressurreição. Vida nova, 
Páscoa, passagem da morte para vida eterna em Jesus to-
das as coisas são novas. O homem velho passa, para sermos 
homens ressuscitados em Cristo Jesus.

O grande modelo do empenho em favor do projeto di-
vino é Jesus Cristo, o aliado fiel, que aprendeu a obediência 
para poder passar pela morte, traduzindo sua Páscoa como 
“grão de trigo” que precisa morrer para germinar e produzir 
vida de qualidade humana.

“Que todos tenham vida e vida plena. Amém!”

Maria na BÍBLia

a SeMana SanTa nO Dia a Dia De nOSSaS ViDaS
por Magali Nogarol

Momento de Maria

Matéria Extra
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Nos Passos de Francisco

A partir deste mês iniciaremos uma série de reflexões 
propostas pelo Frei Vitório Mazzuco – Ofm, sobre o tema 
“esPIrItuALIDADe PArA uMA VIDA VIrtuOsA”.

O objetivo destas nossas reflexões é recuperar valores 
para qualificar a vida. Precisamos reencantar em nós o 
entusiasmo, alegria, verdade, perseverança, paciência, 
cuidado, minoridade e todo um conjunto de virtudes que 
iremos propor. Virtudes são as nossas forças interiores. O 
enfoque sobre as virtudes será sob o filtro da Espirituali-
dade.

O que é espiritualidade? O conceito de espiritualidade 
tem a sua raiz na palavra “spiritus”, que quer dizer: respi-
ração, sopro (ruah), energia vital, hálito, vida, purificação. 
É o movimento de inspirar, isto é, trazer para dentro (uma 
grande inspiração) e expirar, soltar para fora, lançar em 

determinada direção, projetar (uma grande prática). É 
vida segundo o ritmo do espírito. É viver no espírito e para 
o espírito. É um modo de ser, viver e fazer sob uma grande 
inspiração. 

espiritualidade, mística e inspiração são um Caminho e 
não uma doutrina. O franciscanismo, por exemplo, não é 
uma religião, é uma espiritualidade. É uma família que há 
800 anos respira o mesmo espírito! são Francisco descobriu 
que o espiritual é mais forte que qualquer força material, 
e por isso se fez desapegado, desapropriado, pobre. Filho 
de uma época de buscas e ambição misturou-se ao povo 
com sua inspiração, e o povo de sua época e em todas 
as épocas aprendeu com ele a respirar e reconhecer a 
presença do espírito em todas as coisas.

Continua no próximo número. Paz e Bem!

cUriOSiDaDeS FranciScanaS

A Páscoa era uma data muitíssimo especial para Fran-
cisco de Assis. ele tinha especial devoção pela Paixão do 
senhor e jejuava de coração contrito nos dias que prepar-
avam essa data. O amor à Cruz de Cristo... Porém, vocês 
já repararam na Cruz de são Damião, aquela com a qual 
Francisco conversa no início de sua missão? Nela Cristo 
se apresenta vivo, ressuscitado (Jo 12, 32), de pé sobre o 
sepulcro vazio e aberto (indicado pela cor preta), visível 
por trás. Com as mãos estendidas, Cristo está para subir ao 
céu (Jo 12, 32). É o Cristo que a Páscoa anuncia... Venceu 
a morte... ressuscitou!!! 

eSPiriTUaLiDaDe Para UMa ViDa VirTUOSa - 1
por Floriano

caça Palavras

 VIDA
 ESPIRITUALIDADE
 VIRTUOSA
 FRANCISCANISMO
 PURIFICAÇÃO
 ESPIRITO
 INSPIRAÇÃO
 SPIRITUS

Jogo Fransciscano
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Continuando nossa matéria sobre o sono iremos conhec-
er neste mês mais detalhes sobre o ronco.

Quais as causas do ronco?
O ronco ocorre devido a obstrução parcial das vias respi-

ratórias superiores à passagem de ar durante o sono. Vários 
fatores podem dificultar ainda mais essa passagem do ar 
contribuindo com o surgimento do ronco:

- Obesidade: este é o mais frequente fator de risco envolvi-
do. O aumento do tecido adiposo no pescoço reduz o calibre 
da via aérea predispondo a obstrução durante o sono.

- Idade: com o envelhecimento ocorre diminuição pro-
gressiva do tônus e elasticidade dos tecidos da garganta 
favorecendo a obstrução das vias aéreas.

- Obstrução nasal devida a aumento do volume de 
secreções e produção de muco, a desvio de septo nasal, 
rinites, sinusites, pólipos nasais; a hiperplasia das amígdalas e 
adenoides.

- retrognatismo, hipoplasia de mandíbula e maxila, mac-
roglossia (aumento da língua), e outras alterações nos ossos 
da face entre outros.

O ronco traz prejuízos à saúde?
O ronco pode ser o sinal de uma doença que tem graves 

consequências ao organismo - a síndrome de Apneia do 
sono. Apneia do sono se refere à um transtorno no qual o 
indivíduo apresenta sucessivas paradas respiratórias de curta 
duração (geralmente entre 10 e 60 segundos) durante o 
sono. Vamos ter mais detalhes sobre este doença no próximo 
mês.

e o ronco seM Apneia do sono traz consequências à 
saúde?

O ronco pode trazer a insônia do cônjuge e sérios 
problemas de relacionamento. Mas não é só isso! Novas 
pesquisas têm demonstrado que o ronco alto pode levar a 

maior formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos 
do pescoço aumentando a chance de ocorrer isquemias 
cerebrais. Outros estudos mostraram risco aumentado do 
desenvolvimento de diabetes, mesmo sem a presença de 
apneia do sono.

Quando procurar auxílio médico?
Os indivíduos que apresentam ronco alto e/ou frequente 

devem procurar a avaliação de um médico especialista 
em medicina do sono para avaliar a presença de Apneia 
do sono associada (principalmente se possuírem mais de 40 
anos de idade ou outras doenças como obesidade, hiper-
tensão, diabetes, doença coronariana, etc.).

uma boa dica para uma noite de sono: Mantenha um 
ritmo de sono: vá para a cama na mesma hora todas as 
noites e tente manter essa rotina nos fins de semana.

Às vezes, remédios caseiros podem 
ser eficazes, mas não se esqueça: 
consulte um médico antes de tomar 
qualquer medicamento, mesmo os 
caseiros. Confira algumas soluções do 
tempo da vovó, que funcionam:

Para problemas como azia e gases, 
a infusão de alecrim ou espinheira-san-
ta. tomando uma xícara pela manhã 
alivia os gases e reduz sintomas de azia.

Para quem tem problemas de 
colesterol alto a primeira medida a se 
tomar, por exemplo, é eliminar frituras e 
substituir leite integral pelo desnatado 
para cortar as gorduras. A sugestão 
nutricional é a maçã. A fruta tem pec-
tina e auxilia a diminuição do colesterol 
plasmático, que é um dos principais 

responsáveis pelos problemas cardio-
vasculares.  Outra opção é adicionar 
ao cardápio uma colher de aveia, ela 
vai diminuir a absorção de gorduras e 
favorecer sua eliminação.

Chás de arruda ou de losna são 
ótimos para cólicas menstruais. A losna 
possui óleos com capacidade anti-
inflamatória e analgésica e pode ser 
facilmente encontrada em farmácias 
especializadas.

Para o desânimo não existe nada 
melhor do que um café da manha 
completo rico em cereais, fibras e 
frutas frescas ou secas. estes alimentos 
ajudam a regular o cortisol que é o 
hormônio relacionado ao estresse. Nas 
demais refeições são aconselhadas a 

inclusão de ferro e vitamina B, presentes 
em alimentos como a lichia ou verduras 
de folhas escuras; eles ajudarão na oxi-
genação dos tecidos proporcionando 
disposição.

Para quem sofre de hipertensão, 
o controle do consumo de sódio, que 
provoca o aumento da pressão arterial; 
o sal está presente em alimentos indus-
trializados e embutidos. Outro prob-
lema é a rigidez das paredes das veias 
que dificultam a circulação sanguínea 
ocasionada pelo cigarro, o excesso de 
gordura e sal e o nervosismo. Inclua fru-
tas vermelhas e amarelas no cardápio.

“se os sintomas persistem, o acom-
panhamento médico é indicado para 
individualizar o tratamento”.

alimentação adequada pode funcionar como tratamento natural contra doenças
Fonte: http://www.ciclovivo.com.br

Nosso Planeta

Cuide Bem de Você - Ronco
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Aconteceu

iii noite acústica
A Comunidade Jovem Francisco e Clara, realizou no dia 

17 de março a III Noite Acústica. um evento musical reunindo 
5 bandas do Bonfim e de outras paróquias: Perfeita Alegria 
(próprio grupo); Cristo Voz (Paróquia Nossa senhora Apare-
cida); Shalom (Nossa senhora de Fátima); Ruah e Combate 
Vertical. O evento, que mobilizou todos os 35 jovens do grupo, 

rose e membros do Condiciona-
mento Físico, teve a participação de 
pessoas das paróquias da região, e 
proporcionou um ambiente agradáv-
el para as crianças, jovens e adultos. 

Ao grupo resta agradecer a todos 
que fizeram parte desta linda festa. 
Agradecemos ao nosso querido 
pároco frei Raphael, pela confiança 
em nossos jovens que com o jeitinho 
simples de serem, louvam a Deus 
com toda gratidão pelas oportuni-
dades dadas.

encontro de noivos
No domingo 18 de Março, em nossa paróquia, 

aconteceu mais um encontro de Noivos. Durante essa 
tarde os noivos puderam ouvir várias palestras de 
formação para ajudá-los a entender melhor o sac-
ramento do Matrimônio, a formação terminou com a 
celebração da santa Missa.



Aconteceu

Missa de São José
No dia 19 de março, dia de são José, celebramos 

em nossa paróquia missa festiva em louvor a são José, 
organizada pelo terço Masculino de são José e presidi-
da pelo nosso pároco Frei raphael com a presença de 
muitos devotos de são José. 

Que são José abençoe a todos que colaboraram 
para a realização desta missa e a todos que dela par-
ticiparam. Valei-nos são José.
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