O Evangelizador
JOVENS, SEJAM A EPIFANIA CRISTÃ NA SOCIEDADE!
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz e Bem!
A Igreja, no Brasil e, em especial na Diocese de Bauru, inicia este ano com muitos projetos que enfocarão principalmente o protagonismo de nossa juventude.
Teremos, neste ano, a Jornada Mundial da Juventude, em Julho, no Rio de Janeiro, com o lema: Ide e
fazei discípulos entre todas as nações! (cf. Mt 28, 19).
Também trabalharemos a Campanha da Fraternidade 2013 com
o tema: “Fraternidade e Juventude” e o lema: Eis-me aqui, envia-me!
(Is 6,8). Em relação à Igreja particular de Bauru teremos vários momentos de espiritualidade e uma semana missionária da juventude em
julho, entre outros eventos. Nossos jovens da Paróquia de São Benedito também estão se preparando para a Jornada, com eventos e também
momentos de espiritualidade, com a sua programação procurando envolver, cada vez mais, nossa juventude em seu protagonismo de serem
fermento, sal e luz.
Celebramos, neste mês de Janeiro, a festa da Epifania, palavra
que significa manifestação divina a toda humanidade, representada
pela figura dos magos.
A manifestação divina é um fenômeno que gera transcendência
e promove a vida.
Mateus descreve a Epifania do Senhor (Mt 2,1-12) através de
uma simples visita de magos, de astrônomos, a um menino.
Através deste texto, em primeiro lugar, somos convidados a
viver o conteúdo pregado por Jesus, que é simples, amando o outro e
a vida e, em segundo lugar, compreender que a Epifania é universal, ou seja, manifestação divina, que deve
acontecer em todos os mundos que vivemos (individual, familiar, de trabalho, político).
Enfim, ser Epifania, manifestação divina, significa transmitir Deus através de nossos comportamentos
e atitudes.
Se eu, jovem, não me envolvo com o que acontece em minha comunidade, com as pessoas, com Deus,
família, sociedade, etc, não estou sendo Epifania do Senhor para o mundo. Ser Epifania só tem sentido se direcionada para o mundo.
Toda a Juventude do Brasil e do mundo está se preparando para participar deste evento da JMJ. É
necessário destacar que os jovens não vão à Jornada ou outro evento de espiritualidade promovido pela Diocese ou Paróquia, para Deus, mas vão para se encherem de Deus e ser sua manifestação no mundo em que
vivem.
JOVENS, SEJAM ESTA EPIFANIA!
Colaboração de reflexões do livro palavras de Vida do padre Beto.
Pe. Fábio R. Chella

Amados Irmãos e Irmãs em
Cristo, Feliz 2013!
Mais um ano se findou e, com
ele, ficou para trás mais uma história que ajudamos a escrever em 365
dias, pois afinal cada um de nós é
protagonista desta “novela” da vida
real, somos protagonistas do nosso
“livro da vida”!
Hoje, olhamos para trás e
vemos linhas que foram escritas em
nosso “livro da vida” com muito amor
e sempre dando o melhor de cada
um de nós. É bem verdade que vamos encontrar algumas rasuras onde
erramos e onde tentamos consertar
algumas coisas, mas isso também é
muito bom, pois faz parte do nosso
crescimento...

Agradecemos a Deus por
cada pessoa que Ele colocou ao nosso
lado para que pudéssemos compartilhar desta troca tão bela, que são as
experiências, onde um sempre tem
algo a aprender com o outro.
Agradecemos pela maravilhosa graça de Deus, que nos permitiu chegarmos ao final de mais um
ano super abençoado. Louvamos ao
Senhor nosso Deus pelo seu infinito
amor nós, pelas muitas coisas que
realizamos, apesar de outras terem
ficado como planos, mas até aqui
nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.

Colhemos muitos frutos que,
com certeza, glorificam o nome de
nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não temos palavras para expressar quantas maravilhas que ocorreram neste curto período em que
estamos à frente dos trabalhos com
as pastorais em nossa Paróquia.
Desejamos que Ele que nos
dê sabedoria para absorver mais
e mais seus ensinamentos tal qual
uma esponja seca...
Da mesma forma que olhamos para trás e vemos um ano que se
findou e, com ele, várias lembranças
boas, também vemos se aproximar
um novo ano pela frente, com mais
365 dias se iniciando com folhas em
branco para escrevermos uma bela
história com a ajuda de Deus. Que
possamos aproveitar ao
máximo esta oportunidade que o Doador da
Vida está nos dando
para fazermos o nosso
melhor.
Pedimos
humildemente que Deus renove
nossas forças, a nossa
fé, o nosso compromisso, e nos conduza sempre ao caminho correto,
e que o amor fale mais
alto em nossos corações,
em cada um de nós, participantes das
Pastorais e Serviços. Que possamos
colocar os nossos planos e projetos
aos pés do Senhor, para que Ele aja
em nós e por nós, porque, com certeza, Ele sabe o que faz, e abençoa
os que O buscam com sinceridade e
retidão!
Que Deus continue abençoando a todos nós, a família que Ele
nos concebeu, e também a nossa família de São Benedito!

Horário de atendimento
da secretaria
De 2ª feira à 6ª feira: das 8:00 às
17:00
Sábado – das 8:00 às 12:00
Horário de Missas

3ª FEIRA: 16:00 no Setor
3ª FEIRA À SEXTA: 7:00 na Cap. N.
S. Penha
4ª FEIRA: 15:00 na matriz Missa
com Unção)
Primeira 6ª FEIRA: 15:00 na
matriz,Missa do Sagrado Coração
SÁBADO: 18:30 na matriz
DOMINGO: 07:00, às 09:30 e às
19:00 na matriz (2º domingo do
mês: Missa dos Dizimistas e 4º domingo do mês: Missa das Capelinhas)
SÁBADO: 18:30 na Capela N. Sra.
Penha – Rua Siqueira Campos, 4-85
– Vila Souto
DOMINGO: 08:15 na Capela N. Sra.
de Lourdes – Rua Carlos de Campos,
14-46 – Vila Giunta

Equipe do CPP e CAP

Gutenberg a 500 anos
inventou a impressão gráfica.
Hoje trabalhamos para
honrar essa história.

14 3231-3636 - Bauru SP

NO CAMINHO DE SER BOM
Certa vez, um jovem contava a um sábio o quanto ele era bom.
Ele fazia regularmente doações aos
pobres, visitava os doentes nos hospitais e os presos na penitenciária.
O sábio, admirado com as boas
ações do jovem, pensou um pouco
e lhe disse: "Nossa, você parece ser
realmente uma pessoa boa! Mas,
mesmo assim, eu gostaria que você
perguntasse aos seus pais o que eles
acham de você, aos seus irmãos o
que eles pensam sobre você, aos
seus parentes o que eles esperam de
você, aos teus vizinhos e colegas de
trabalho o que eles comentam sobre
você. Somente depois você pode vir
e contar para mim o quanto você é
bom!"
No Evangelho de Marcos
afirma Jesus Cristo que "ninguém é
bom senão Deus" (Mc 10,18), pois
a perfeição só pertence ao ser transcendente que deu origem à vida.
Justamente por ser imperfeito, o
ser humano não é estático, mas se
transforma durante sua existência
e nesta possui uma grande chance
de se desenvolver na direção do
"bom", que na verdade, é um desenvolvimento, consciente ou inconsciente, na direção de Deus. Mesmo
que seu significado não seja muito
claro, o bom, esclarece Aristóteles,
constitui-se no objetivo para o qual
todas pessoas desejam caminhar. O
bom pode ser entendido como a felicidade completa, a plena realização
do material humano. Assim, o bom
pode ser compreendido como a nossa vocação última, o estado para o
qual fomos desejados pelo Ser transcendente que chamamos de Deus.
O desafio do ser humano é, porém,
a descoberta do caminho, do desenvolvimento que pode ser vivenciado
em sua vida individual e social. Nesta
perspectiva, o bom se expressa em
três diferentes formas que se completam: bonum utile (todo pensamento
e ação que se manifesta como útil e

importante para o desenvolvimento
do ser humano e a manutenção de
seu universo), delectabile (todo o
pensamento e ação que causa prazer ou a sensação agradável de viver)
e honestum ou bonum in se (todo o
pensamento e ação que possui em si
um grande valor). Estas três formas
de vivenciarmos como pessoas que
realizam o bem possuem seu início
no desejo.

O ser humano se torna bom
quando suas intenções e, a partir
destas, suas ações, se voltam e se
destinam para o completar-se do
humanum. O desejo é o impulso
necessário para que o ser humano
possa se desenvolver concretamente na direção do bom. Por isso,
o primeiro passo para nos tornamos
pessoas boas é o surgimento da
compreensão correta, de uma consciência que nos leva a admirar e
desejar o que é bom. Através desta
consciência devemos chegar a uma
convicção fundamental: não existe
somente um eu individual. Em outras palavras, eu atinjo a consciência
de ser bom, a partir do momento
que compreendo que ninguém é feliz sozinho, mas a minha felicidade
está intimamente ligada ao bem-estar das pessoas que me circundam
(família, colegas de trabalho, grupo
de amigos...) e da minha sociedade.
O ser humano vive em uma
grande ilusão ao acreditar que é possível construir um "céu" particular
cercado de muros e fios elétricos. A

felicidade consiste na construção do
bem estar comum, de todas as pessoas de nosso universo social. Associado a esta verdade está também
o fato de que o bom não significa
algo abstrato. Ninguém é bom somente no mundo das idéias, por isso
a consciência do bom deve obrigatoriamente nos levar a uma a atitude
correta, a ações concretas que expressam a nossa boa vontade. É fácil, como também vazio, afirmar para
nós mesmos que amamos o mundo.
O amor é expressado através de atos
e ações, e somente nestes sentimos
verdadeiramente a sensação de que
estamos no caminho de ser bom.
Esta ação correta se inicia com o
falar correto, ou seja, com a honestidade. Ninguém é bom se for desonesto. A honestidade é a expressão
verbal do querer bem, do respeito às
outras pessoas. Outra característica
da ação correta é a não violência.
Ninguém é bom agindo com violência em relação a seus semelhantes.
Somos pessoas boas se possuímos
um estilo de vida que não cause sofrimento aos outros. Ninguém é bom
vivendo da exploração, do sacrifício
e do prejuízo de seus semelhantes.
Somente vivendo neste mínimo do
ser bom (honestidade, não-violência
e um estilo de vida que não cause
sofrimento aos outros) é coerente
partirmos para ações de solidariedade, de ajuda concreta a nossos semelhantes. Muitas vezes assistimos
a caridade de pessoas, empresas ou
instituições que não possuem como
atitudes no seu dia-a-dia a honestidade, a não-violência ou o cuidado
de não causar sofrimentos. Assim, a
caridade torna-se hipocrisia e geralmente uma ação isolada que acaba
sendo instrumentalizada para outros
fins. O desenvolver-se no caminho de
ser bom exige, portanto, uma percepção do presente, uma constante
avaliação sobre nossas escolhas e
nosso estilo de vida. "O que vale na
vida não é o ponto de partida e sim a
caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher" (Cora
Coralina).
Padre Beto

TRÊS REIS MAGOS:
MITO OU REALIDADE
Os magos desfrutam de
muita popularidade. Os cristãos

não ficaram satisfeitos com as
escassas notícias que se encontram no texto evangélico e a
tradição começou a trabalhar os
detalhes destas figuras, destacando que eram três, procedentes da África, Ásia e Europa,
sendo respectivamente aos continentes, um negro, um amarelo e um branco, chamavam-se
Gaspar, Melquior e Baltazar e
que tinham viajado no lombo de
camelos e dromedários. Mas o
que de fato fala o texto Evangélico de Mateus (Mt 2,1-12)?
Os magos não eram reis.
Com certeza, pertenciam a um
grupo de pessoas que estudavam os astros, os quais chamamos de astrônomos. Pelas profecias de Isaías (Is 60-1-6) e
outros profetas, assim como
também Mateus, destaca-se
que os povos pagãos, guiados
pela luz do Messias se dirigirão

para Jerusalém para levar seus
dons: ouro, incenso e mirra. No
texto Evangélico, em nenhum
momento, é citado são estes
magos ou quantos eram e sim
os presentes que são entregues.

A História das montarias não foi inventada à toa;
é o trecho de Isaías que fala
de uma caravana de camelos e
dromedários, que chega do Oriente (Is 60,6).
Mas então deveremos
tirar dos nossos presépios e
apagar das nossas telas a estrela que não existira? Jamais!

Contemplemos tranquilamente
aquela estrela e informemos sobre ela as nossas crianças, mas
esclareçamos a elas também,
que a estrela não é um astro do
céu, mas sim Jesus: é Ele a luz
que ilumina todos os homens.
Os magos representam os homens do mundo inteiro, que se
deixam guiar pela mensagem
de paz e amor de Cristo. Eles
são a figura da Igreja, formada
por povos de todas as raças, línguas, nações.
Em nossos dias, como
no tempo de Jesus, diante da
estrela, os homens tomam
posições diferentes. Há os que,
como os magos, se ajoelham e
reconhecem a luz do mundo e
a seguem; há outros que ficam
indiferentes; ainda há aqueles
que apagam esta luz.
E VOCÊ, QUAL SUA ATITUDE
PERANTE
ESTA
ESTRELA,
QUE É JESUS?
Pe. Fábio R. Chella
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