O Evangelizador
FESTA DE N. S. DA PENHA E SEMANA SANTA
Queridos irmãos e irmãs, paz e bem!
Em datas importantes de nossa Igreja, é que
vemos como nossa comunidade de São Benedito é
forte.
A comunidade é formada por leigos,
que abrem mão, por alguns momentos, de suas
famílias, trabalho, lazer, etc para trabalharem
voluntariamente em prol da comunidade e se
dedicarem a Deus.
São estes leigos que mantêm as pastorais,
que dão vida à comunidade. Todas as pastorais são
importantes e, em grandes festas cristãs, vemos
como essa afirmação é verdadeira.
Nenhuma pessoa ou pastoral conseguiria
realizar uma Semana Santa ou uma Festa da
Padroeira sozinha. As celebrações dependem dos
Ministros, Liturgia, Acolhida, Animação, Coroinhas,
Coordenação das Capelas, entre outras pastorais.
Além disso, existem outras pastorais que atuam como
as Pequenas Comunidades, Dízimos, Catequese,
Crisma, Jovens, Vicentinos, Perseverança, Batismo,
Matrimônio, Festas e Eventos, ECC, entre outras
que exercem funções fora das celebrações (muitas
vezes também durante as celebrações). Além
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disso, existe o direcionamento realizado pelo CPP
(Conselho Pastoral Paroquial) com o propósito
de que todas as pastorais caminhem no mesmo
sentido, afinal o sucesso depende da união de
todas com a finalidade de se atingir um propósito
comum.
Enfim, não houve somente uma pessoa
responsável ou uma mais importante na realização
da Semana Santa em nossa paróquia, mas todos,
que, contribuindo de qualquer forma, foram
responsáveis pelo sucesso que obtivemos.
Assim queremos agradecer a todos, desde
aquela pessoa que somente participou de uma Via
Sacra, como também àqueles agentes de Pastorais
que ajudaram a realizar todas as atividades (que
foram muitas!) nessa Semana Santa.
Com certeza, o maior pagamento será dado
através das bênçãos de Deus, mas sabemos que
não é fácil a caminhada e o importante é seguir em
frente.

FRATERNIDADE E
JUVENTUDE
Continuamos nessa Edição
a abordar os métodos de estudo
das Campanhas da Fraternidade.
Trata-se do já conhecido VER,
JULGAR e AGIR.
Neste mês iremos abordar
o JULGAR.

JULGAR:
PERSPECTIVA
TEOLÓGICA

JOVENS NA
BIBLICO-

Em uma época em que
as mudanças são constantes,
em todas as esferas da vida
humana, desponta a urgente
necessidade de se aprofundar
o tema da juventude à luz das
Sagradas Escrituras, da Tradição
e do Magistério da Igreja. Os
jovens encarnam o projeto de
Deus na realidade, sendo sinal de
novidade que se apresenta como
contradição ao padrão social,
tornam-se porta vozes de Sua
vontade.
Os jovens destacam-se
no Antigo Testamento: Rebeca
– esposa de Isaac (Gn 24, 15);
José – vendido pelos irmãos (Gn
41, 1 – 57); Samuel – coloca-

se a disposição e assume uma
vocação
religiosa
(1Sm
3,
20); Davi – filho mais novo de
Jessé (1Sm 17, 31); Salomão –
jovem rei que solicita o dom da
sabedoria (1 Rs 3, 4 - 28); Ester
– Salva a vida de seu povo (Est 8
– 9); Isaías – era jovem quando
aceitou o convite de Deus para
ser profeta. Autor da frase: “Eisme aqui, envia-me” (Is 6, 8).
No Novo Testamento, os
Evangelhos nos mostram também
diversas ocasiões onde os jovens
aparecem: Jesus acolhe a jovem
mãe, excluída pela sociedade
(Mc 7, 24 – 30); narra a parábola
do filho pródigo, acreditando
na regeneração dos erros da
juventude (Lc 15, 11 – 32). A
relação de Jesus com os jovens:
acolhe, tem compaixão e convida
(desafia). Maria transformou a
história da humanidade e, hoje,
se apresenta como exemplo de
serva e discípula pedagoga da
evangelização.
Relatam-se
algumas
experiências dos missionários
que, na História da Igreja,
empenharam
a
vida
na
evangelização:
Santa
Inês;
São Domingos Sávio; São Luís
Gonzaga; Beato José de Anchieta.
A missão das estruturas eclesiais
é de acolher, gerar e garantir
vida, proporcionar espaços de
amadurecimento constante a fim
de que os jovens possam crescer
em estatura, sabedoria e graça.

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

Padre Fábio Chella
Gutenberg a 500 anos
inventou a impressão gráfica.
Hoje trabalhamos para
honrar essa história.
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VIDA NOVA EM CRISTO
Fazendo
uma
revisão
da Quaresma, passamos pelo
processo de conversão, mudança
de VIDA, através da Oração,
Jejum, e Caridade. Durante
toda a quaresma, tivemos a
oportunidade de limpar nosso
coração, nossa alma do pecado,
de tudo que nos afasta de DEUS.
Com coração limpo, chegamos
à Páscoa, “RESSURREIÇÃO DE
CRISTO “: passagem da morte
para a vida! Sim, passamos
de uma vida triste, cheia de
problemas, de tristeza, para uma
VIDA NOVA, com alegria; a vida,
o nosso dia-a-dia é cheio de altos
e baixos, cheio de dificuldades,
obstáculos, mas se tivermos
a chama acesa, que é JESUS
RESSUSCITADO,
dentro
do
nosso coração, conseguiremos
vencer todos os problemas que
aparecerem!
Seguindo
a
liturgia,
podemos conferir que, após o
Domingo de Páscoa, todas as

leituras do Evangelho relatam que
JESUS apareceu aos discípulos
em diversas situações e lugares.
Os discípulos, assustados
e com medo, vivenciam muitos
acontecimentos e ouviram de
JESUS que seriam as testemunhas
que anunciariam a BOA NOVA aos
povos. Os Evangelhos nos provam
a existência da ressurreição de
JESUS, como no Evangelho de
Lucas 24,13-35, que fala dos
discípulos indo ao povoado de
Emaús:
”JESUS caminha com eles;
só na hora que Jesus parte o pão,
eles o reconhecem”. Também
temos a passagem em que Tomé
duvida que JESUS tenha voltado.
Ele precisou VER para CRER!
(João 20,19-31).
Caminhando na liturgia da
nossa Igreja, que é tão valiosa,
e nesse tempo Pascal, vamos
vivendo e aprendendo, assim
como os discípulos tiveram medo,
nós também temos medo, mas,
com fé e coragem, assumiremos

nossa missão de batizados, que é
evangelizar .
Em
“Pentecostes”:
descida do Espírito Santo aos
discípulos, que acontecerá no dia
19 de maio, Jesus encerra suas
aparições aos discípulos. Nesse
dia, JESUS nos dá de presente o
Espírito Santo como poder e força
para vivermos os mandamentos e
sermos felizes! Cabe a nós todos,
levar a LUZ de CRISTO a todo
canto da terra, ser SAL E LUZ do
mundo.
O
ESPÍRITO
SANTO,
embora não possamos vê-LO,
podemos senti-LO como a brisa
que refresca o rosto num dia de
calor, como o vento que toca a
vela de um barco, fazendo velejar
com mais facilidade; assim é
o Espirito Santo em nós, é a
FORÇA que nos move e dá rumo
a nossa vida!
Com essa LUZ especial
de CRISTO, conduzimos nossas
vidas com amor e alegria.
Colaboração: Jane C. P. Bessi
Catequista Paróquia São Judas
Pederneiras - SP .

EM FOCO A SEMANA SANTA

Veja mais em:
www.saobeneditobauru.org.br; www.flickr.com/saobeneditobauru e
facebook.com/saobeneditobauru.
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