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Editorial
Irmãos e irmãs
Chegamos a metade do ano do Senhor de 2014, mês de junho! Mês das
festas juninas: Santo Antônio, São João e São Pedro. As festas e
foguedos anunciam o tom da festa, pois o frio do inverno pede que se
acendam as fogueiras principalmente a fogueira do coração. Mesa farta
acrescida da canjica branca, cocadas e pés de moleque ... que a partilha
torne a família mais unida.
O início da copa do mundo de futebol em nosso país tão dilacerado pela
corrupção e violência de todos os tipos e níveis da qual a mais sangrenta
sem dúvida é a violência da consciência... traz para todos o desafio de
provar para nós mesmos que futebol não é alienação mas necessidade de
irmanar o mundo todo numa copa em que o respeito as diferenças
também passa pelo esporte mas precisa alargar o espírito para que
conquistemos um mundo de paz.
Longe de nos deixarmos arrastar pelas correntes diabólicas do consumismo e vaidades nademos contra a
corrente para reconquistar o jogo pela vida e mensagem de Jesus! Deus é muito mais forte e por Ele queremos
servir e amar na pessoa dos irmãos, lutando pela liberdade que Ele mesmo nos conquistou.
Continuemos firmes no propósito da conquista de campeonatos mais sadios e dignos da vida cristã onde todos
tenham alegria de ser amados por Aquele que nos amou primeiro e nos torna servos da humanidade que
supera e vence burocracias e alcança o Dom de Deus que é Graça do Espírito.
Somos uma geração que tivemos experiências das festas juninas com fogueiras de são João; aprendemos que
conforme o costume e o combinado entre as famílias de Isabel e Zacarias, acenderiam uma fogueira para
avisar a Maria e aos amigos que João havia nascido. O fogo e fogueiras na antiguidade e ainda hoje em
muitos povos são utilizados como sinais e elemento de comunicação. No decorrer dos séculos muitas fogueiras
foram acesas: da perseguição aos cristãos passamos às fogueiras da inquisição e das guerras religiosas... nos
últimos decênios as fogueiras das guerras, das opressões, torturas, tráfico humano e muitos outros, violências
de regimes políticos, explorações; poderes constituídos legalmente também se tornaram fogueiras de vaidades
e violações da dignidade humana. As perseguições continuam... inúmeros cristãos católicos são martirizados
pela fé, A “alegria do Evangelho” – encíclica do papa Francisco - pode ser um convite a reacender a fogueira
da mensagem de Jesus para redescobrir o Deus que continua a fazer história com o cosmos e com o humano.
Convite alegre e feliz que se perpetua no tempo pelo Dom do Espírito Santo derramado desde pentecostes na
Igreja para avançarmos no conhecimento criativo das respostas que supera a auto referência e escancara o
coração para as necessidades de amor de sí e do outro. O amor que é o próprio Deus transforma vidas para
fazer valer a fé, a esperança, solidariedade, justiça e o próprio amor. São João, São João acenda a fogueira
do nosso coração! Acenda de novo a fogueira do coração e envia Teu Espírito para que a glossolalia se
transforme em linguagem universal do próprio Deus que é Amor! O amor, a única linguagem que não passará!
Feliz mês de junho! Feliz Pentecostes!
Diác. Enio Costa Ferreira - Presidente CRD-Leste 1
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A Palavra do Papa

Igreja concede graça, não burocracia', diz papa
•Cidade do Vaticano – O papa Francisco
disse na missa da manhã de quinta-feira
8.5.14, que "na Igreja, quem administra
sacramentos deve dar espaço à graça de
Deus
e
não
criar
obstáculos
'burocráticos'". Esse foi o teor da homilia
da missa presidida na Casa Santa
Marta. "Quem faz evangelização é
Deus", disse o papa Francisco, que
reafirmou essa verdade opondo-a ao
excesso de burocratização que por vezes
na Igreja pode impedir a aproximação
das pessoas a Deus.
O modelo a seguir é o Apostolo Filipe,
que na leitura dos Atos dos Apóstolos,
evidencia as três qualidades cristalinas de
um cristão: docilidade de espírito, diálogo
e confiança na graça. A primeira se
destaca no momento em que o Espírito
manda Filipe interromper suas atividades
e ir até a carruagem na qual viajavam, de
Jerusalém para Gaza, a rainha dos
etíopes e o ministro.
“Ele, Filipe, obedece. É dócil ao chamado
do Senhor. certamente deixou de lado
muitas coisas que tinha que fazer, porque
naquela época, os apóstolos eram muito
atarefados na evangelização. Ele deixa
tudo e vai. Isto nos mostra que sem
docilidade à voz de Deus, ninguém pode
evangelizar, ninguém pode anunciar
Jesus Cristo. No máximo, pode anunciar
a si mesmo”.

Para Filipe, o encontro com o ministro
etíope é uma ocasião de anunciar o
Evangelho, mas esse anúncio não é um

ensinamento que vem do alto, imposto.
É um diálogo que o Apóstolo tem o
escrúpulo de começar respeitando a
sensibilidade espiritual de seu interlocutor,
que está lendo, mas sem entender, um
texto do Profeta Isaías: “Não se pode
evangelizar sem diálogo, porque se
começa justamente de onde é preciso
evangelizar. Como é importante o diálogo.
Padre, perde tanto tempo com as estórias
de todos!. Deus perdeu mais tempo na
criação do mundo, e o fez bem!.

2

DIACÔNIO

A Palavra do Papa

Perder tempo com a outra pessoa é importante porque é ela que Deus quer que se
evangelize, que lhe seja dada a notícia de Jesus”.
As palavras de Filipe despertam no ministro etíope o desejo de ser batizado, e no primeiro
riacho que encontram na estrada, o Apóstolo administra o Batismo ao etíope. “Leva-o –
observou o papa – às mãos de Deus, à sua graça”. Assim, o ministro, por sua vez, será
capaz de gerar a fé e “talvez isso nos ajude a entender melhor que quem faz a
evangelização é Deus”.
“Pensemos nestes três momentos da evangelização: a docilidade para evangelizar,
fazendo o que Deus manda; o diálogo com as pessoas, partindo de onde elas estão; e o
terceiro: entregar-se à graça, pois ela é mais importante do que toda a burocracia. "O que
impede que?”. Às vezes, na Igreja, somos uma fábrica que produz impedimentos para as
pessoas chegarem à graça. Que o Senhor nos faça entender isso", concluiu Francisco.
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As atitudes cristãs que constroem a comunidade
Dom Luciano Bergamin – Bispo Diocesano de Nova Iguaçu-RJ
"O sol e o vento discutiam sobre qual dos
dois era mais forte. O vento disse:
'Provarei que sou mais forte. Vê aquela
mulher com um lenço azul no pescoço?
Aposto como posso fazer com que ela
tire o lenço mais depressa que você'. O
sol aceitou a proposta e recolheu-se
atrás de uma nuvem. O vento começou a
soprar até quase se tornar um furacão,
mas quanto mais ele soprava, mais a
mulher segurava o lenço junto a si.
Finalmente, o vento acalmou-se e
desistiu de soprar. Logo após, o sol saiu
de trás da nuvem e sorriu bondosamente
para a mulher. Imediatamente esfregou o
rosto e tirou o lenço do pescoço. O sol
disse, então, ao vento: 'Lembre-se disso:
A gentileza e a amizade são sempre mais
poderosas que a fúria e a força'".
O tema central da Assembleia dos Bispos
do Brasil (CNBB), deste ano, busca rever
o texto “Comunidade de Comunidades:
uma nova Paróquia”. Muitas sugestões
foram enviadas à Comissão encarregada
de redigir o texto. Sem dúvida outras
aparecerão durante o debate, de tal
maneira que o texto final aprovado será
realmente o fruto do empenho geral e se
tornará ferramenta prática e útil para a
vivência
cristã
evangelizadora,
missionária e solidária da Igreja.
Certamente em primeiro lugar está a
ação do Espírito Santo, ao qual devemos
ser fiéis e obedientes. De fato, os
escritos do Novo Testamento insistem
que tudo é graça.

Mas, ao mesmo tempo, declaram que
nossa
contribuição
de
discípulos
missionários é indispensável.
Refletindo sobre isto, compreendo, cada
vez mais, como nossas atitudes
comunitárias, para sermos realmente
esta Igreja Nova que o Papa define “Em
saída”, devem ser permeadas de muita
“Humanidade e Misericórdia”.
Por isso, de maneira muito simples,
desejo apontar algumas atitudes bem
“humanas”, mas, que são também bem
“cristãs”, indispensáveis para que os
relacionamentos comunitários sejam
possíveis:
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As atitudes cristãs que constroem a comunidade
Dom Luciano Bergamin – Bispo Diocesano de Nova Iguaçu-RJ
1ª: Conversar com as pessoas. É bom
dialogar com os outros, a fim de
conhecê-los
melhor,
transmitindo
acolhida e amizade. Ser discípulo é estar
“em saída” de si mesmo na busca do
outro.
2ª: Sorrir às pessoas. Cara amarrada não
leva ninguém para o céu! Papa Francisco
insiste que o evangelizador não pode ter
“cara de funeral”.
3ª: Ser cordial e simples. Nada de
imposição,
egoísmo,
autoritarismo,
orgulho e exigências descabidas. Com
cordialidade se conquista o coração das
pessoas.
4ª: Ser prestativo, disponível, interessarse pelo bem dos outros. Deus a todos
concede dons e qualidades, não para
que fiquem enterrados e estéreis, mas
para que sejam colocadas a serviço de
quem precisar. Como é maravilhoso
escutar de alguém: “Conte comigo. Farei
todo o possível para lhe auxiliar!”. Por
outro lado, como é triste ouvir: “Tiro meu
corpo fora, pois não tenho nada a ver
com isto! Problema seu”.
5ª: Respeitar os sentimentos dos outros.
Deus
nos
fez
diferentes,
mas
complementares. Por isso não podemos
nos impor a todo custo sobre os demais.
O irmão respeita o irmão assim como ele
é. Há introvertidos e extrovertidos,
tímidos e corajosos, falantes e calados...
Todos merecem respeito, atenção e
carinho.

6ª: Saber elogiar, animar e incentivar.
Como é bom reconhecer o valor dos
outros, seus dotes e capacidades! Esta
valorização deve ser sincera e autêntica,
de tal forma que ajudará bastante para
criar um clima de verdadeira comunhão,
capaz de somar forças pelo crescimento
do reinado de Deus e de comunidades
mais fraternas e corresponsáveis.
7ª: Saber perdoar e pedir perdão.
Somente Deus é totalmente santo,
perfeito e nunca erra. Todos nós
caminhamos rumo à santidade, mas
ainda somos imperfeitos, pecadores e
falhamos tantas vezes. Pedir e dar
perdão com sinceridade nos é tão
necessário quanto o pão cotidiano. Uma
comunidade onde os membros são
incapazes de exercer o perdão nunca
será realmente uma “família de Deus”.
Que a Sagrada Família de Nazaré,
exemplo para todas as famílias e
comunidades cristãs, nos ajude a termos
para
com
todas
as
pessoas
relacionamentos fraternos, educados e
construtivos. Nunca esqueçamos que a
gentileza e a amizade são sempre mais
poderosas que a fúria e a força. Dom
Luciano Bergamim
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Jogando pela vida - Mensagem da CNBB sobre a Copa do Mundo
Direito humano de especial valor, o esporte é necessário a uma vida saudável e não deve ser
negligenciado por nenhum povo. De todos os esportes, o brasileiro nutre reconhecida paixão pelo
futebol. Explicam-se, assim, a expectativa e a alegria com que a maioria dos brasileiros aguarda a
Copa do Mundo que será realizada em nosso país, pela segunda vez.
Fiel à sua missão evangelizadora, a Igreja no Brasil acompanha, com presença amorosa, materna e
solidária, esse grande evento que reunirá vários países e protagonizará a oportunidade de um
congraçamento universal, “na alegria que o esporte pode trazer ao espírito humano, bem como os
valores mais profundos que é capaz de nutrir”, como nos lembra o Papa Francisco.
Os brasileiros, identificados por sua hospitalidade e alegria, saberão acolher aqueles que, de todas as
partes do mundo, virão ao nosso país por ocasião da Copa. Nossos visitantes terão a oportunidade de
conhecer a riqueza cultural que marca nossa terra, sua gente, sua arte, sua religiosidade, seu
patrimônio histórico e sua extraordinária diversidade ambiental.

A Copa se torna, portanto, ocasião para refletir com a sociedade sobre as relações pacíficas e
culturais entre todos os povos, bem como sobre os aspectos sociais e econômicos que envolvem o
esporte que é harmonia, desde que o dinheiro e o sucesso não prevaleçam como objeto final,
conforme alerta o Papa Francisco.
Lamentamos que, na preparação para a Copa, esse último aspecto tenha prevalecido sobre os
demais, motivando manifestações populares que acertadamente reivindicam a soberania do país, o
respeito aos direitos dos mais vulneráveis e efetivas políticas públicas que eliminem a miséria,
estanquem a violência e garantam vida com dignidade para todos. Solidarizamo-nos com os que, por
causa das obras da Copa, foram feridos em sua dignidade e visitados pela dor da perda de entes
queridos.
Não é possível aceitar que, por causa da Copa, famílias e comunidades inteiras tenham sido
removidas para a construção de estádios e de outras obras estruturantes, numa clara violação do
direito à moradia. Tampouco se pode admitir que a Copa aprofunde as desigualdades urbanas e a
degradação ambiental e justifique a instauração progressiva de uma institucionalidade de exceção,
mediante decretos, medidas provisórias, portarias e resoluções.
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O sucesso da Copa do Mundo não se medirá pelos valores que injetará na economia local ou pelos
lucros que proporcionará aos seus patrocinadores. Seu êxito estará na garantia de segurança para
todos sem o uso da violência, no respeito ao direito às pacíficas manifestações de rua, na criação de
mecanismos que impeçam o trabalho escravo, o tráfico humano e a exploração sexual, sobretudo, de
pessoas socialmente vulneráveis e combatam eficazmente o racismo e a violência.
A sociedade brasileira é convidada a aderir ao projeto “Copa da Paz” e à Campanha “Jogando a favor
da vida – denuncie o tráfico humano”. Seu objetivo é contribuir para que a Copa do Mundo em nosso
país seja lembrada como tempo de fortalecimento da cidadania. Por meio destas iniciativas, a Igreja
se faz presente na vida política e social do país, cumprindo sua missão evangelizadora. Ao mesmo
tempo, conclamamos as Dioceses em cujo território estão localizadas as cidades-sede da Copa a
oferecerem especial atenção religiosa aos seus diocesanos e aos visitantes.
O jogo vai começar e o Brasil se torna, nesse momento, um imenso campo, sem arquibancadas ou
camarotes. Somos convocados para formar um único time, no qual todos seremos titulares para o jogo
da vida que não admite espectadores. Avançando na mesma direção, marcaremos o gol da vitória
sobre tudo que se opõe ao bem maior que Deus nos deu: a vida. Essa é a “coroa incorruptível” (1Cor
9,25) que buscamos e que queremos receber ao final da Copa. Então, seremos todos vencedores!
Que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, nos agracie com sua bênção e proteção neste
tempo de fraternidade e congraçamento entre os povos
Cardeal Raymundo Damasceno Assis - Arcebispo de Aparecida - Presidente da CNBB
Dom José Belisário da Silva, OFM - Arcebispo de São Luís do Maranhão - Vice-Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de Brasília - Secretário Geral da CNBB

Rifa
Resultado Federal 4865
Confira os números sorteados
Confira o resultado Loteria Federal 04865, extração realizada em 10/05/2014 (Sábado), no
Caminhão da Sorte, na cidade de UBERABA/MG, Pça. Vicentino Rodrigues da Cunha, 110.
O portador do cartão sorteado em primeiro prêmio deve dirigir-se ao Tesoureiro da CRD
Leste-1; também devem comunicar-se os portadores dos 2, 3, 4 e 5º prêmios, pois o
ganhador deverá sair de um dos números sorteados por ordem é claro.
Diác. José Eduardo Soares para receber o prêmio.
Loteria Federal 04865 - Dia: 10/05/2014 (Sábado)
1º PRÊMIO: 34210 = 4210
2º PRÊMIO: 44468 = 4468
3º PRÊMIO: 69141 = 9141
4º PREMIO: 11601 = 1601
5º PREMIO: 39536 = 9536
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Creche comunitária São Bento
Creche Comunitária São Bento:
Plantando a semente do bem!
Você sabia que o Leste 1 tem um
projeto social, a Creche Comunitária
São Bento, cujos fundadores e
idealizadores é um “casal diaconal”?
Localizada na Morada das Águias
em Itaipuaçu (Município de Maricá),
a
creche
pertence
à
Mitra
Arquidiocesana de Niterói. A creche
hoje atende a cerca de 75 crianças
em tempo integral. Ela se sustenta
por três fontes: o convênio com a
Prefeitura de Maricá (quase 50%),
doaçoes de paróquias da Alemanha
e da Suiça (35%) e doações do
Brasil (15%).
A Creche Comunitária São Bento é,
atualmente, uma referência na área
de educação infantil em Itaipuaçu e
também em todo o município de
Maricá. Ela segue uma linha
pedagógica que visa objetivando a
formação de um cidadão crítico,
capaz de conviver com um mundo
em constante transformação. Buscase, assim, uma visão integral do ser
humano, em todas as esferas do seu
desenvolvimento: físico, psíquico,
emocional,
cultural,
social
e
espiritual.
Com educação infantil de qualidade,

os responsáveis por esta bela
missão já são velhos conhecidos
pelos paroquianos de Itaipuaçu:
Wolfgang,
alemão,
diácono
permanente na paróquia há mais
que 10 anos e Fabiana, brasileira,
co-fundadora da Creche e esposa do
diácono com quem tem 2 filhos
(Bruno, 11 e Chiara 8).
A Fabiana preparou as famílias e
crianças da Creche anos atrás pela
criação da Pastoral da Criança em
Itaipuaçu.
A Creche Comunitária São Bento é
uma escola de valores. Os 5 valores
mais
importantes
na
Creche
começam todos com a letra “E”:
Educação
de
qualidade,
Ecumenismo, Economia solidária,
Ecologia e Evangélica opção pelos
pobres.
Faça parte da equipe de doadores
deste projeto social. Já uma
pequena contribuação mensal você
ajuda muito às crianças carentes de
Itaipuaçu. Doaçoes identificadas
recebemos na nossa conta: Banco
Santander, Ag. 7339 c/c 130002084. Nosso CNPJ é 30.147.995/008406.
Um beijo grande das crianças da
Creche Comunitária São Bento!
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Terra Santa: Extremista tenta incendiar Abadia da Dormição
O site ACI/EWTN Noticias informou nesta terça-feira (27/05/14), que poucos minutos depois
que o Papa Francisco terminou a Missa no Cenáculo –como parte de sua visita a Terra Santa, um desconhecido tentou incendiar a Abadia da Dormição, lugar onde a tradição afirma que a
Virgem Maria teria dormido antes de ser assunta ao Céu.
A agência EFE informou que segundo testemunhas, poucos depois que o Papa deixou o lugar
e quando os franciscanos retiravam as cruzes do recinto, um desconhecido ateou fogo em um
livro e o colocou entre os bancos e pequenas cruzes de madeira, causando um incêndio que
foi rapidamente controlado.
“Chamamos imediatamente a polícia e, felizmente, ainda havia o dispositivo de segurança por
causa da visita do papa. Os bombeiros vieram e controlaram as chamas”, explicou a esta
agência um dos monges beneditinos que administram a abadia.
A Polícia de Israel investiga este fato. Outras testemunhas disseram a EFE que depois da
Missa celebrada por Francisco, um grupo de jovens judeus ultraortodoxos acompanhados por
um rabino tiveram uma discussão com os frades franciscanos e os acusaram de terem
profanado com suas cruzes a sacralidade judaica do edifício onde está o Cenáculo.
Desde o século XII os judeus afirmam que nos alicerces deste edifício está o túmulo do rei
Davi. Por este motivo as autoridades não permitem que se celebrem Missas no Cenáculo,
com exceção de Quinta-feira Santa e Pentecostes. Entretanto, estenderam uma permissão
especial com ocasião da visita do Papa Francisco.
Situado no Monte Sião, o Cenáculo foi durante 200 anos propriedade da Custódia franciscana
da Terra Santa, mas Suleiman o Magnífico, o expropriou no século XVI e com a criação do
Estado de Israel em 1948 passou a ser administrado pelos israelenses.
A parte reivindicada pelos cristãos e os edifícios vizinhos foram objeto, nos últimos anos, de
repetidos ataques, pichações e manifestações de extremistas judeus que exigem a expulsão
dos cristãos.
Fonte:http://www.acidigital.com/noticias/terra-santa-extremista-tenta-incendiar-abadia-dadormicao-74660/#
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Diocese de Petrópolis – Formação Permanente
No dia 31 de maio realizou-se mais uma etapa da formação permanente para os Diáconos da
Diocese de Petrópolis. A formação aconteceu no Seminário Nossa Senhora do Amor Divino.
O tema “São João Paulo II” foi apresentado pelo Prof. Me. Bruno Tamancoldi. Estão previstas
para este ano mais dois momentos de formação para os diáconos.
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Diocese de Petrópolis: Instituído mais um Acólito
•Aconteceu no dia 20 de maio, na
paróquia de São João Batista, na
Posse, a celebração da Santa Missa
onde foi instituído como acólito o
candidato ao Diaconato Permanente,
Francisco Carlos da Silva Rodrigues.
A celebração foi presidida pelo Bispo de
Petrópolis, Dom Gregório Paixão.
•Na foto: O acólitro Francisco Rodrigues
com sua esposa Ana e seu neto, Diác.
Claudio e sua esposa Teresa, Diác.
Francisco
Borchio,
Diác.
Marco
Carvalho, Pe. Jardel e Dom Gregório
Foto: Filipe Fontainha e Bruna – Era Digital Areal

Ordenação Diaconal – Diocese de Campos dos Goytacazes

12

DIACÔNIO

Notícia

Ordenação diaconal – Diocese de Nova Igauçu
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Notícias CRD Leste II
Diáconos em Retiro
Dom Paulo Francisco Machado com Diáconos
da diocese de Uberlândia após a Santa Missa
de encerramento do retiro canônico realizado
em Junho de 2013 no Oásis. Momento de
comunhão eclesial. A diocese de Uberlândia
tem hoje 40 diáconos permanentes e dois
candidatos, à maioria inserida nos trabalhos
pastorais e paroquiais. ( Diác Rosendir)

EM UBERLÂNDIA
A Cáritas Brasileira é uma entidade de
promoção e atuação social que trabalha na
defesa dos direitos humanos, da segurança
alimentar e do desenvolvimento sustentável
solidário. Sua atuação é junto aos excluídos
e excluídas em defesa da vida e na
participação da construção solidária de uma
sociedade justa, igualitária e plural.
Os diáconos permanentes da Diocese de
Uberlândia foram convocados pelo senhor
bispo diocesano Dom Paulo Francisco
Machado
para
a
implantação
e
desenvolvimento nesta Igreja particular.
(Diác. Rosendir)

Acontecerá
Nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2014 na casa
de retiro OASIS na cidade de Uberlândia o retiro
espiritual e encontro inter-regional com a
participação de diáconos dos regionais Sul 1
estado de São Paulo, Leste 1 estado do Rio de
Janeiro e Leste 2 estados de Minas Gerais e
espírito Santo, espera-se em torno de 100
pessoas
entre
diáconos
permanentes,
candidatos e esposas.
O pregador do retiro será o senhor Arcebispo da
Arquidiocese de UBERABA Dom Paulo Mendes
Peixoto.
A Diocese de Uberlândia acolher a todos com
muito amor e responsabilidade

Dom Paulo Mendes Peixoto

Presidente da CRD-Leste II - Diácono Rosendir Guimarães de Souza
Rua Norte, 94 – Bairro Cruzeiro do Sul - CEP.: 38.402-162 Uberlândia(MG)
Telefone: (34)-3213-9907 – 9212-0342 - Email: souzapaula@netsite.com.br
Gestão Quadriênio de: 2011 à 2015
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Receitas

Receita – Farofa de Pimenta Bode

Farofa de Pimenta Bode
Ingredientes
Ingredientes:
- 250 gramas de farinha mandioca lisa torrada
- 150 gramas de farinha milho lisa torrada
- 1 colher de chá de sal
- 250 gr de bacon em cubos
- 2 bananas da terra média
- 2 folhas de couve
- 2 cebolas
- 4 dentes de alho
Modo de fazer:

Fritar o bacon e reservar a gordura, também a banana em cubos,
15
refogar a couve já cortada bem fininha, numa frigideira com a reserva da
gordura dourar a cebola e o alho, adicionar o bacon, a banana, o sal e
demais temperos a gosto, misturar bem não deixando grudar no fundo da
frigideira, ir aos poucos misturando a farinha de mandioca e de milho, tomar
cuidado para não ficar muito úmido. Colocar em uma travessa e por fim
enfeitar com pimenta vermelha bode curtida. Uma delicia mineira !!!

Fátima e Fernanda - Uberlândia/MG
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