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Palavras 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

Horários

Olá amigos leitores!

Vocês não têm a impressão que o tempo passa 

voando? Quantas vezes já ouvimos algum amigo nos 

dizer esta frase? Sabemos que a impressão do tempo 

passar mais rápido vem da nossa vida corrida, sempre 

fazendo uma coisa e pensando em outra... Não é 

que parece verdade que o tempo ultimamente tem 

andado mais depressa? Já chegamos ao meio do 

ano! Iniciamos o mês de junho! E com ele nossas tra-

dicionais festas juninas! Como é bom comer pamonha 

e curau, tomar um bom vinho quente e assistir uma 

engraçada quadrilha! Você sabe de onde surgiram 

as Festas Juninas? Saiba mais sobre esse assunto na 

matéria “A História das Festas Juninas”. E você sabia 

também que junho é um mês especial por ser o mês 

dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e ao Ima-

culado Coração de Maria? Vale a pena entender o 

porquê e acompanhar essas festividades... Leia mais 

sobre esse tema na Matéria da Capa. Enfim, este mês 

está recheado de festas e celebrações! Nossa paró-

quia terá uma programação especial: acompanhe 

e participe!  

Um grande abraço a todos e vamos festejar!!!

Equipe Pacom

batizaDoS
2º e 4º domingo do mês, às 8h.
Preparação para o batismo: Sábado que 
antecede o 2º e 4º domingo - 19h30
*Inscrição na secretaria com  uma semana de 
antecedência

Secretaria Paroquial
De 2ª a 6ª das  8h30 às 11h e das 13h30 às 17h 
Sábados: das 8h30 às 11h
Tel: 4472-8444

MiSSa Do 
SagraDo 
coração
Primeira sexta-feira 
do mês as 15h

Editorial

Querido leitor, estamos 

vivendo a metade deste ano 

em que o tempo não espera 

por nossos anseios. Muitas das 

vezes não nos damos conta 

de que estamos nas mãos de 

Deus que criou toda beleza 

do Universo. Justamente por 

tudo isto é que rendemos 

Graças ao Criador. Voltados para este mês em que 

celebramos as festas do Sagrado Coração  de Je-

sus, vamos juntos com toda a Igreja renovar nossa 

fidelidade ao evangelho do Senhor. Chamados a 

sermos uma comunidade de fé sempre unida e 

que também temos as nossas confraternizações. 

Celebramos os santos de nossa quermesse e tam-

bém somos convocados a estar nestes momentos 

alegres aonde junto às nossas famílias podemos nos 

distrair um pouco dos estresse do dia a dia.

               Deus Abençoe cada um de vós!

                     Paz e Bem!

                             Fr. Raphael
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Apostolado da Oração

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Aumentai a nossa Fé, Esperança e Caridade

oferecimento Diário.
Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, 

minhas alegrias e sofrimento, em reparação de nossas ofensas, em união com o Coração de teu Filho Jesus 
que continua a oferecer-se a Ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a 
Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, 
Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês: para que sejam 
promovidas na sociedade as iniciativas que defendem e reforçam o papel da família. E que a Virgem Maria, 
Rainha do Mundo e Estrela da Evangelização, acompanhe a todos os missionários e missionárias no serviço 
de anunciar seu Filho Jesus.

SolicitaMoS atenção De toDoS Para aS SeguinteS DataS:

Junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.
•	 Na	primeira	Sexta	Feira	do	mês,	dia	01	de	junho,	a	Santa	Missa	será	às	15h.
•	 No	dia	03	de	junho	acontecerá	a	reunião	do	Apostolado	da	Oração	das	14h30	as	15h30	na	

Igreja e logo após (16h) teremos Adoração ao Santíssimo Sacramento.
•	 A	Festa	do	Sagrado	Coração	de	Jesus	neste	ano	será:	
- Tríduo nos dias 19, 20, 21 de junho às 15h nas casas. Haverá divulgação dos endereços na porta 

da Igreja. 
- No dia 22 de Junho será a grande Festa do Sagrado Coração Jesus às 15h com a Santa Missa sole-

ne na Paróquia Senhor do Bonfim. Logo após teremos uma confraternização para toda comunidade, 
convidamos e contamos com a presença de todos.

Apostolado da Oração.

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO E PARA SEMPRE SEJA LOUVADO.  

Ser coroinHa...
É estar a serviço do altar e do próximo. 
É a devoção que parte do coração e se expressa nos gestos:
l Ao tocar a sineta,
l Ao purificar as mãos do Sacerdote,
l Ao colocar a água e o vinho no cálice Sagrado.
O trabalho realizado pelos coroinhas durante a celebração é 

de muita importância, pois ajuda no andamento da celebração 
para que tudo saia dentro do planejado. 

Quando crianças e adolescentes realizam o serviço do altar 
com alegria e entusiasmo, oferecem a toda comunidade um tes-
temunho convincente da importância e da beleza da Eucaristia.

Crianças: Não temam, coloquem-se à disposição, o Espírito 
Santo sustentará a sua relação com Jesus.

Ouça este chamado, sinta-se escolhido...
Deixe seu nome e telefone na Secretaria Paroquial que en-

traremos em contato.
Paz e Bem!          Pastoral dos Coroinhas

Curso de Teologia da Região Utinga - Diocese de Santo André
No Salão da Igreja Senhor do Bonfim
inscrições na secretária paroquial tel. 4472-8444 ou teologiabonfim@hotmail.com
Mês de junho: curso de História da igreja i - Dos Primordios ao renascimento 
Segundas-feiras: 04/06, 11/06, 18/06 e 25/06

Coroinhas

Curso de Teologia
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Santo do Mês

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Na sexta-feira seguinte ao segundo domingo depois de Pentecostes a Igreja Católica celebra a solenidade do 

Sagrado Coração de Jesus. De acordo com os desejos de Nosso Senhor, manifestados a Santa Margarida Maria 
Alacoque, deve ser dia de reparação pela ingratidão, frieza, desprezo e sacrilégios que muitas vezes sofreu na 
Eucaristia por parte de maus cristãos, e às vezes até por parte de pessoas que se presumem piedosas. Em todas 
as igrejas se fazem, neste dia, solenes atos coletivos de reparação. Para estimular os cristãos a retribuir com amor 
tantas e tão grandes provas de amor do divino Coração de Jesus, dedicou-se à sua veneração, não só a primeira 
sexta-feira de cada mês, mas também um mês inteiro, o mês de junho.

A expressão “Coração de Jesus” nos remete à totalidade de seu ser, Verbo encarnado para a salvação de 
toda a humanidade. Esta piedade popular tem a sua fundamentação na Sagrada Escritura. Jesus, em seu Evan-
gelho, convida os discípulos a viverem em íntima comunhão com ele, assumindo a sua palavra como modo de 
vida e revelando-se um mestre “manso e humilde de coração”.

Esta expressão também nos remete ao momento da morte de Cristo, em que, do alto da cruz, por uma lança 
o seu Divino Coração foi transpassado, de onde jorrou sangue e água, símbolo do nascimento da Igreja e de seus 
sacramentos, símbolo de nossa redenção. Na água está a nossa purificação e no sangue está a nossa salvação. 
Neste momento a esposa de Cristo, a Igreja, lava 
e alveja as suas roupas no sangue do Cordeiro.

O texto que narra Cristo mostrando o lado e 
as mãos aos discípulos e o convite a Tomé para 
estender a mão e tocar seu lado também faz parte 
da fundamentação desta devoção. Esses textos 
narram o convite que Cristo faz todos os dias a nós, 
o convite para participarmos de sua ressurreição, 
entrarmos em sua glória, tornando-nos parte inte-
grante dela, testemunhando-a com nossas vidas 
e com nossas ações.

Celebrar o Sagrado Coração é lembrar que 
Cristo foi verdadeiramente homem e verdadei-
ramente Deus. E, sendo homem, também teve 
os mesmos sentimentos que nós temos. Mas com 
uma diferença: seu coração sempre foi manso e 
humilde, por isso nunca maltratou ninguém. Sendo 
Deus, nunca julgou, mas sempre usou de misericór-
dia, compadeceu-se dos sofredores e humilhados 
e sempre prestou-lhes ajuda e consolo.

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
“Vemos que o coração de Maria  é visitado pela graça do Pai, é penetrado pela força do Espírito e impulsionado 

interiormente pelo Filho; isto é vemos um coração humano perfeitamente introduzido no dinamismo da Santíssima 
Trindade.” (Papa Bento XVI)

Em seqüência à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebramos a festa do Imaculado Coração de 
Maria que liturgicamente acontece no sábado seguinte ao segundo domingo após a solenidade de Pentecostes.

Esta devoção iniciou-se por meio de grupos que se dedicavam a oração do Rosário por quinze sábados seguidos 
à Rainha do Santíssimo Rosário. Tal devoção nos remete a Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mostrando-
-nos o quão unido está o Imaculado Coração de Maria ao Sagrado Coração de seu Filho e Senhor Nosso Jesus. Foi 
no ano de 1648 que esta festa tornou-se pública, compondo a liturgia comum.

Contudo, foi a partir das aparições da Virgem Maria em Fátima que esta devoção ganhou destaque e foi 
propagada ao mundo inteiro. Pois, em uma das suas aparições, Nossa Senhora apresenta o seu coração envol-
to de espinhos e pede a reparação, proferindo as seguintes mensagens: “Jesus quer estabelecer no mundo a 
devoção ao meu Imaculado Coração (…) Vistes o inferno, para onde vão as pobres almas dos pecadores (…) 
Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração”.

No ano de 1944, o Papa Pio XII ordenou que esta festa fosse realizada em toda a Igreja para obter o olhar 
vigilante de Virgem Maria sob a paz no mundo, a liberdade de ação para a Igreja, a conversão dos pecadores 
e o amor pela pureza e pelas virtudes. Em meados de 1946, o mesmo Papa Pio XII consagra toda a humanidade 
ao Imaculado Coração de Maria. E, em 1984, o nosso Beato Papa João Paulo II, em união espiritual com os bispos 
do mundo inteiro, confirma a consagração realizada por Pio XII, consagrando o mundo ao Imaculado Coração 
de Maria. Invocando a sua proteção maternal diante da fome, das guerras e de todos os males. 

Essas duas celebrações estão ligadas mostrando-nos um sinal litúrgico da proximidade desses dois corações: 
o mistério do coração do Salvador se projeta e se reflete no coração da Mãe, que é também companheira e 
discípula. Se a solenidade do Sagrado Coração de Jesus celebra os mistérios pelos quais fomos salvos, fazer me-
mória do Coração Imaculado é celebrar a participação da mãe na obra salvífica do Filho.

Durante todo este mês de junho, quando lembramos o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração 
de Maria, possamos aprender deles o amor, a paciência e a graça de saber perdoar. Pois foi Ele mesmo que nos 
mandou amar uns aos outros como Ele amou.
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Nos passos de Francisco

1-FRANCISCO

2-AMOR

3-OBEDIÊNCIA 

4-ASSIS             

5-SANTIAGO

6-PEREGRINAÇÃO

7-CORAÇÃO

8-ESPIRITUALIDADE

9-FÉ

10-VIDA

11-CIVILIZAÇÃO

12-FINALMENTE

13-LUZ

14-VÍCIOS

15-VIRTUDES

Espiritualidade é respirar o 
Evangelho. A Boa Nova é plena 
de preceitos e conselhos. Os 
Conselhos Evangélicos. O cami-
nho da perfeição cristã se liga 
a estes conselhos. A Perfeição 
é essencialmente observar de 
um modo (per-feito) os preceitos 
(especialmente o Amor, Fé, Espe-
rança, Caridade, Pobreza, Obe-
diência e Pureza de Coração), 
que são a síntese para todos os 
outros conselhos que brotam do 
Evangelho. A perfeição é superar obstáculos que se 
oponham ao seu exercício. O Anônimo Perusino, uma 
legenda medieval franciscana, diz em seu capítulo 6, 
“que é preciso opor aos vícios, virtudes”.

Espiritualidade aqui em nosso texto é o exercício de 
aprofundar a Vida Espiritual como uma ciência espiri-
tual. O Espírito tende ao aperfeiçoamento. Deus não 
se basta, está sempre dando um acabamento íntimo 
a todo Ser Criado. Quando alguém é verdadeiro, é 
plasmado de Amor e se torna necessariamente uma 
central de energia. A Espiritualidade  é esta força que 
deve brotar e transmitir luz. O mundo inteiro se iluminou 
da Presença de Deus em Francisco de Assis. Deve se 
iluminar também a partir da nossa vida. Espiritualidade 
é caminho de Iluminação!

Como dizíamos, Espiritualidade é Caminho. Cada 

ESPIRITUALIDADE PARA UMA VIDA VIRTUOSA
por Floriano Benedito Bueno

experiência é um passo. Na 
vida espiritual tudo começa 
por um passo. É a mística de 
Santiago de Compostela. É 
busca. Cada experiência de 
buscar Deus é uma peregri-
nação à Casa do Pai e poder 
dizer um dia: “Finalmente 
cheguei!” Esta não é uma 
viagem feita com as pernas, 
mas sim com o coração. O 
que falta na formação espiri-
tual é trabalhar bem o afeto. 

Cada um se torna aquilo que ama e busca. A escolha 
fundamental que cada um faz é que o caracteriza. O 
Amor edifica sempre. Depois que Francisco descobre 
que o Amor não é amado, começa a reconstruir a 
casa da civilização do amor. Quanto maior o Amor 
e a Espiritualidade, maior é a obra completa.

Neste nosso tema vamos trabalhar a Espirituali-
dade como Palavra que é permanente presença; 
vamos refletir a Palavra como nítida imagem diante 
de nós. E que tudo isto tome forma em nosso coração. 
O que toma conta do nosso coração toma conta 
do corpo inteiro. Para a Espiritualidade, o órgão do 
conhecimento não é o intelecto, mas o coração. 
Nós somos o que colocamos no coração. Cada vez 
que você ama esta busca e a traz para o coração, 
você se torna uma Fonte.

Caça-palavras franciscano
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Mundo Católico

A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar 
solenemente o mistério da Eucaristia - o Sacramento 
do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo - sendo o úni-
co dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em 
procissão às nossas ruas. Propriamente é a Quinta-
-feira Santa o dia da instituição, mas a lembrança 
da Paixão e Morte do Salvador não permite uma 
celebração festiva. 

A celebração teve origem em 1243, em Liège, 
na Bélgica, no século XIII, 
quando a freira Juliana de 
Cornion teria tido visões de 
Cristo demonstrando-lhe de-
sejo de que o mistério da Eu-
caristia fosse celebrado com 
destaque. 

Aconteceu, porém, que 
quando o padre Pedro de 
Praga, da Boêmia, ao cele-
brar uma Missa na cripta de 
Santa Cristina, em Bolsena, 
Itália, aconteceu um milagre 
eucarístico: da hóstia con-
sagrada começaram a cair 
gotas de sangue sobre o cor-
poral após a consagração. 
Alguns dizem que isto ocorreu porque o padre teria 
duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia.

O Papa Urbano IV residia em Orvieto, cidade 
próxima de Bolsena, informado do milagre, então, 
ordenou levassem as relíquias de Bolsena a Orvieto. 
Isso foi feito em procissão. Quando o Papa encontrou 
a Procissão na entrada de Orvieto, teria então pro-
nunciado diante da relíquia eucarística as palavras: 

Programação de Corpus Christi 
Dia 07 de junho - Adoração às 8h 

9h procissão e missa pelas ruas Oratório, Suíça, Nicarágua, Austrália, Oratório

A festa de Corpus Christi
“Corpus Christi”.

A Festa de Corpus Christi é celebrada todos os anos 
na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima 
Trindade. A celebração normalmente tem início com 
a missa, seguida pela procissão pelas ruas da cidade, 
que se encerra com a bênção do Santíssimo.

Todo católico deve participar dessa Procissão por ser 
a mais importante de todas que acontecem durante 
o ano, pois é a única onde o próprio Senhor sai às ruas 

para abençoar as pessoas, as 
famílias e a cidade. A procissão 
lembra a caminhada do povo 
de Deus, que é peregrino, em 
busca da Terra Prometida. No 
Antigo Testamento esse povo 
foi alimentado com maná, no 
deserto. Hoje, ele é alimentado 
com o próprio Corpo de Cristo.

História da festa de 
“corPuS cHriSti” no brasil
A festa passou a integrar o 

calendário religioso de Brasília, 
em 1961, quando uma pequena 
procissão saiu da Igreja de ma-
deira de Santo Antônio e seguiu 

até a Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. A tradição 
de enfeitar as ruas surgiu em Ouro Preto, cidade históri-
ca do interior de Minas Gerais, sendo uma herança de 
Portugal e tradição brasileira. Muitas cidades enfeitam 
suas ruas centrais com quilômetros de tapetes, feitos 
de serragem colorida, areia, tampinhas de garrafa, 
cascas de ovos, pó de café, farinha, flores, roupas e 
outros ingredientes.
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Mundo da Bíblia

Tudo é escuridão. Aos poucos voltam meus sentidos. 
Tudo é muito confuso. Sinto um cheiro forte. Com o ar 
estagnado é difícil respirar. Meu corpo está em volto em 
faixas, onde estão minhas roupas? A 
escuridão me impede de ver. Escuto 
vozes ao longe incompreensíveis. Na 
minha boca um gosto amargo como 
fel. Sinto frio. Tento me lembrar de 
como cheguei até aqui. Não consigo. 
Lembro-me da tristeza. Lembro-me da 
dor. Aos poucos, imagens povoam mi-
nha mente. Minhas irmãs onde estão? 
Por que choravam? Agora me lembro. 
Lembro-me da febre. Lembro-me da 
doença... Agora sei... estou morto. 

Engraçado. Nada temo. A morte 
me libertou do temor da vida. Só 
agora sei o quanto perdi da vida por 
medo da morte. O medo que me im-
pediu de partilhar minha vida e meus bens. Tornou-me 
egoísta, mesquinho. Agora a vida não existe mais em 
mim. Vida aquela que eu tanto prezava. Status, fazer 
parte de grupos seletos. Bobagem. Agora faço parte do 
destino universal. A morte chega para todos. Nela não 
há prestígio nem privilégio. Aqui somos todos iguais, meus 
preciosos bens aqui não servem para nada.

O que busquei na vida hoje tenho na morte, só que 
aqui não há mascaras, nem enfeites, nem disfarces. Aqui 

O SÉTIMO SINAL
por Michele Evangelista

sou o que sempre fui. Só que da morte não posso me 
esconder. Acabou a mentira. Se pudesse ao menos 
voltar a trás para dizer aos meus queridos o quanto 

amei e ainda os amo. O amor que 
sinto por eles foi a única coisa que 
sobrou nessa escuridão.

Um barulho ensurdecedor. Um 
clarão invade o lugar e me cega. 
Não consigo abrir os olhos. Meu 
coração dispara. Uma voz familiar 
me ordena: Lázaro, saia para fora! 

Conheço aquela voz. A voz da 
amizade. A voz que não desistiu 
de mim apesar de tudo. Apesar 
da morte. Chama-me pelo nome. 
Sabe quem eu sou e me faz recor-
dar do sonho de quem sempre 
quis ser, mas o medo nunca dei-
xou. Me dá uma nova chance de 

amar, só que agora o medo já não existe.
Fora daquele sepulcro é difícil caminhar. Um véu 

cobre meu rosto dificultando minha visão. Mas, aten-
dendo aquela voz, outros se aproximam e retiram as 
faixas que me impedem de andar e o véu que me 
impede de ver. Foi então, que pude contemplar o 
rosto e o sorriso daquele amigo que com lágrimas 
nos olhos me abraçou e marcou o inicio de um novo 
começo.

Festas Juninas
HiStÓria DaS feStaS JuninaS

origem da festa Junina
De acordo com historiadores, esta festividade foi 

trazida para o Brasil pelos portugueses, ainda durante o 
período colonial. Nesta época, havia uma grande influ-
ência de elementos culturais portugueses, chineses, es-
panhóis e franceses. Da França veio a dança marcada, 
característica típica das danças nobres e que, no Brasil, 
influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de 
soltar fogos de artifício veio da China, região de onde 
teria surgido a manipulação da pólvora para a fabrica-
ção de fogos. Da península Ibérica teria vindo à dança 
de fitas, muito comum em Portugal e na Espanha. Todos 
estes elementos culturais foram, com o passar do tempo, 
misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros nas 
diversas regiões do país, tomando características parti-
culares em cada uma delas.   

festas Juninas no nordeste  
Embora seja comemorada nos quatro cantos do 

Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma grande 
expressão. O mês de junho é o momento de se fazer 
homenagens aos três santos católicos: São João, São 
Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde a 
seca é um problema grave, os nordestinos aproveitam as 
festividades para agradecer as chuvas raras na região, 
que servem para manter a agricultura. 

tradições  
As tradições fazem parte das comemorações. O 

mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem 
como centro para a famosa dança de quadrilhas. 
Os balões também compõem este cenário, embora 
cada vez mais raros em função das leis que proíbem 
esta prática, em função dos riscos de incêndio que 
representam. 

No Nordeste, ainda é muito comum à formação 
dos grupos festeiros. Estes grupos ficam andando e 
cantando pelas ruas das cidades. Vão passando 
pelas casas, onde os moradores deixam nas janelas 
e portas uma grande quantidade de comidas e 
bebidas para serem degustadas pelos festeiros. 

Já na região Sudeste é tradicional a realização 
de quermesses. Estas festas populares são realizadas 
por igrejas, colégios, sindicatos e empresas. Possuem 
barraquinhas com comidas típicas e jogos para ani-
mar os visitantes. A dança da quadrilha, geralmente 
ocorre durante toda a quermesse. 

Como Santo Antônio é considerado o santo ca-
samenteiro, é comum as simpatias para mulheres 
solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as 
igrejas católicas distribuem o “pãozinho de Santo An-
tônio”. Diz a tradição que o pão bento deve ser co-
locado junto aos outros mantimentos da casa, para 
que nunca ocorra a falta. As mulheres que querem 
se casar, diz a tradição, devem comer deste pão.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA JUNINA DA NOSSA PARÓQUIA NA PÁGINA 11
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Cuide Bem de Você - Apneia

Insônia é a dificuldade em iniciar e/ou manter 
o sono, prejudicando o bom funcionamento da 
mente e do corpo no dia seguinte. Dificuldade em 
iniciar o sono, levantar muitas vezes durante a noite 
com dificuldade em voltar a dormir, acordar cedo 
demais e sono não restaurador.

A insônia geralmente causa problemas durante 
o dia, tais como: cansaço, falta de energia, dificul-
dade de concentração e irritabilidade.

Ela pode ser classificada como aguda, intermi-
tente, e crônica. A insônia que dura desde uma 
noite até algumas semanas é chamada de aguda. 
Caso os episódios de insônia aguda ocorram de 
tempos em tempos, ela passa a ser intermitente. A 
insônia é considerada crônica se ocorre frequente-
mente e dura mais de um mês.

quais as causas da insônia?
A insônia é geralmente decorrente da ação de 

fatores estressantes em um indivíduo que apresenta 
fatores predisponentes, são eles: Idade avançada, 
Sexo feminino (principalmente durante e após a 
menopausa), história de insônia em familiares, de-
pressão e outros distúrbios psiquiátricos, doenças 
orgânicas ou tabagismo, etilismo, dependência 
química.

O tipo crônico é o mais complexo e geralmente 
resulta de uma combinação de fatores, incluindo 
os decorrentes de desordens físicas ou mentais e 
comumente a depressão. Outras causas incluem ar-
trite, doença nos rins, problema no coração, asma, 
apnéia, narcolepsia, síndrome das pernas inquietas, 
mal de Parkinson e hipertiroidismo. Adicionalmente, 
os comportamentos a seguir têm mostrado perpe-
tuar a insônia em algumas pessoas:
l Expectativa e preocupação em ter dificul-

dade para dormir.
l Preocupação excessiva com o trabalho, não 

sabendo esquecê-los após o fim do expediente.
l Ingestão de quantidade excessiva de ca-

feína.
l Beber álcool antes do horário de dormir.
l Fumar cigarro antes do horário de dormir.
l Soneca excessiva de manhã ou de tarde.
l Horários de dormir/acordar irregulares ou 

continuamente alterados.
l Ciclos irregulares de sono/despertar (por um 

trabalho noturno, por exemplo).

como se dá o diagnóstico da insônia?
Pacientes com insônia devem ser adequada-

mente avaliados por um médico especializado 
em Medicina do Sono. Este poderá utilizar-se de 
um Diário do Sono preenchido pelo paciente ao 

Continuando nossa matéria sobre o sono iremos conhecer neste mês mais detalhes sobre a Insônia e no jornal de Julho 
falaremos sobre a Sonolência Excessiva...

O que é insônia?

longo de 1 a 2 semanas onde ele registrará os horários 
em que levanta-se, deita-se, cochila, toma café, faz 
exercícios, etc. ou poderá ainda ser solicitada uma 
Polissonografia (exame do sono).

como tratar a insônia?
O tratamento para a insônia pode ser simples nos 

casos de início recente ou intermitente. Nesses casos, 
a utilização criteriosa de comprimidos para dormir de 
curta ação pode melhorar o sono e atenção no dia 
seguinte.

Já o tratamento da insônia crônica é mais compli-
cado e consiste em um tratamento multimodal:
l Deve-se diagnosticar e tratar problemas médi-

cos ou psicológicos que possam estar ocasionando a 
insônia.
l Identificar comportamentos que podem piorar 

a insônia e interrompê-los ou reduzi-los.
l Pode ser necessária a prescrição de medicamen-

tos para dormir, dando-se preferência àquelas que não 
causam dependência. Em geral, são prescritos na dose 
mínima e no menor período de tempo necessário. Para 
alguns desses remédios, a dose deve ser gradualmente 
diminuída, uma vez que uma parada abrupta poderia 
ocasionar a volta da insônia.
l Técnicas de relaxamento: podem reduzir ou elimi-

nar a tensão corporal e ansiedade. Como resultado, a 
mente da pessoa é capaz de ficar quieta, os músculos 
podem relaxar e pode ocorrer o sono repousante. Ge-
ralmente é preciso muita prática para aprender essas 
técnicas e alcançar o relaxamento efetivo.
l Técnica de Restrição de sono: Algumas pessoas 

sofrendo de insônia gastam muito tempo na cama 
tentando sem sucesso dormir. Essas pessoas podem se 
beneficiar de um programa de restrição de sono que 
primeiramente permite apenas algumas horas de sono 
durante a noite. Gradualmente o tempo é aumentado 
até que seja alcançada uma noite normal de sono.
l Recondicionamento: Outro tratamento que pode 

ajudar algumas pessoas com insônia é recondicioná-las 
para associar a cama e o horário de dormir com o sono. 
Para a maioria das pessoas, isso significa não usar sua 
cama para nenhuma outra atividade além de sexo e 
dormir. Como parte do processo de recondicionamen-
to, a pessoa é geralmente aconselhada para ir para 
a cama somente quando estiver com sono. Se não 
for capaz de dormir, a pessoa é orientada a levantar 
e só voltar para a cama quando estiver com sono. A 
pessoa também deve evitar sonecas. Eventualmente, o 
corpo será condicionado a associar a cama e horário 
de dormir com o sono.

Uma boa dica para uma noite de sono: 
- Evite fazer anotações, ler ou assistir a TV na cama.
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Nosso Planeta

Receita - Doce de abacaxi com coco

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
a Rio+20, é assim conhecida, pois marca os 20 anos de realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio-92) e deverá contribuir para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas. E será realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. 

A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas, em sua 
64ª Sessão, em 2009.

O objetivo da Conferência é a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, 
por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais 
cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.

A Conferência terá dois temas principais: 
l A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; 
l A estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. 
A conferência será composta por três momentos, nos primeiros dias, de 13 a 15 de junho, está prevista a III 

Reunião do Comitê Preparatório, no qual se reunirão representantes governamentais para negociações dos 
documentos a serem adotados na Conferência. Em seguida, entre 16  e 19 de junho, serão programados eventos 
com a sociedade civil. De 20 a 22 de junho, ocorrerá o Segmento de Alto Nível da Conferência, para o qual 
é esperada a presença de diversos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros das Nações Unidas.

Os preparativos para a Conferência
A Resolução 64/236 da Assembleia-Geral das Nações Unidas determinou a realização da Conferência, seu 

objetivo e seus temas, além de estabelecer a programação das reuniões do Comitê Preparatório (conhecidas 
como “PrepComs”). O Comitê vem realizando sessões anuais desde 2010, além de “reuniões intersessionais”, 
importantes para dar encaminhamento às negociações.

Além das “PrepComs”, diversos países têm realizado “encontros informais” para ampliar as oportunidades 
de discussão dos temas da Rio+20. 

indivíduos - A participação de indivíduos também é muito importante para o êxito da Conferência. Todos 
poderão contribuir com envio de sugestões, divulgação das informações e participação em eventos da Con-
ferência. Antes do evento, o público em geral pode participar por meio de sugestões, escrevendo em alguma 
das línguas oficiais da ONU (árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, russo) para o e-mail: uncsd2012@un.org

ingredientes
2 abacaxis
4 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de água
5 cravos
1 pedaço de canela
100g de coco ralado

Modo de preparo
Descasque e corte os abacaxis em cubos. Na panela de pressão, misture o açúcar, a água, o abacaxi, os 

cravos, a canela e o coco ralado. Tampe a panela, leve ao fogo brando e deixe cozinhar durante 15 minutos 
após o início da pressão. Desligue o fogo e deixe sair a pressão naturalmente. Apure durante 15 minutos no 
fogo brando e sem a tampa.

Dica: Sirva com queijo branco ou com sorvete.

Sobre a Rio+20 
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Aconteceu

Foi celebrada dia 11 de maio pelo pároco frei 
Raphael, missa em comemoração ao 10º aniversário 
do Condicionamento Físico - Saúde e Vida Senhor do 
Bonfim. Após a missa, aconteceu um delicioso café 
da manhã. Obrigada a todos que estiveram presentes 
e que continuemos unidos em busca de uma melhor 
qualidade de vida.

Paz e Bem!
Profª. Rose

XIII Jotisa - Jogos da Terceira Idade de Santo André
O Condicionamento Físico - Saúde e Vida Senhor do 

Bonfim esteve representado pelas alunas Maria Amélia 
Moura, Luisa Henski, Anair Ribeiro (modalidade dominó) 
e Jenoveva Rossi (modalidade dama) conquistando 
medalha de bronze e com o direito de ingressar na 
delegação de Santo André, participando do “Jari” 
Jogos Abertos Regionais do Interior, conquistando o 6º 
lugar na colocação geral.

Parabéns e obrigada às nossas meninas e o ano que 
vem teremos mais jogos.

No dia 06 de maio estivemos reunidos das 7h00 as 
20h00, uma vez que, o término foi com a celebração 
da Santa Missa na paróquia Senhor do Bonfim, do 
Parque das Nações em Santo André.

No total, entre encontristas e pessoas trabalhando, 
ultrapassamos 100 homens, que durante o dia todo 
estivemos reunidos rezando, discutindo e aprenden-
do um pouco mais sobre nosso querido padroeiro.

Foi gratificante realizar mais essa etapa de nossa 
caminhada, renovando nossa missão!

São José... Valei-Me!!!
Fraternal abraço - Paz e Bem!
Terço Masculino São José

A paróquia Senhor do Bonfim esteve presente na 
4ª Peregrinação pelas Famílias em Aparecida com 
03 ônibus, que aconteceu no dia 29 de abril de 2012

Pastoral Familiar Bonfim - Setor Utinga.

Retiro dos Crismandos - 29 de abril
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Aconteceu

Aconteceu no dia 5 de maio a Noite da familia, organizada pelo grupo Huva e com o apoio da 
Pastoral familiar e de toda a nossa Paróquia pudemos com alegria nos colocar a serviço das familias 
que estiveram presentes... Mais do que levar o alimento que sustenta nosso corpo nosso objetivo era 
levar a todas as familias o alimento que sustente nossa fé: O amor de Deus!!!!

Fica aqui nosso agradecimento especial a todas as familias, ao grupo Huva pelo sim ao chamado 
de ser cada vez mais instrumento de salvação e também a Pastoral Familiar que esteve conosco 
nessa missaão

A Paróquia 
Senhor do Bonfim 

convida você e sua familia 
para participar da nossa 

Festa Junina no Arraial do 
Bonfim durante todo o 

mês de Junho conforme 
datas e horários abaixo.

Contaremos com shows de 
música ao vivo, quadrilhas 

animadas, sorteios 
especiais para os casais 

enamorados e no 
dia 01 de Julho teremos o 
nosso tradicional Bingão 

com prêmios maravilhosos 
como Freezers, Forno Grill, 

Tablets e muito mais.
Venha comer um delicioso 

churrasco, a nossa 
tradicional Fogazza, 

os deliciosos vinho quente 
e quentão, milho verde, 

pipoca e muito mais.

Datas da festa Junina: 
2 e 3, 9 e 10, 

16 e 17, 23 e 24 de Junho, 
a partir das 18h.

bingão: 
1 de Julho das 14h as 17h30

Teremos quadrilha em to-
dos os Domingos 

a partir das 20h15.

eventos especiais para 
os namorados 

no dia 9 de Junho.
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