O Evangelizador
PADRE FÁBIO CHELLA - 11 ANOS DE SACERDÓCIO
Em Abril de 2002, Fabio
Roberto Chella é ordenado na
paróquia do Senhor Bom Jesus, em
Bauru, e após uma temporada em
nossa paróquia irmã, Nossa Senhora
da Assunção, chega à São Benedito,
trazendo sua humildade e dedicação
e com a missão de nos guiar por
mares turbulentos. Seu lema - “Sede
misericordiosos como vosso Pai é
misericordioso” - rege suas ações na
comunidade.
Buscando
conhecer
melhor
nosso
pároco,
alguns
questionamentos apresentamos a ele
para partilhar com a comunidade:
EVG - COMO É A VIDA DENTRO
DO SEMINÁRIO?
Padre Fabio – “No Seminário, o
candidato que aspira ao Sacerdócio
desenvolve o espírito comunitário,
conhecimento
intelectual
e
a
interação comunitária. Existe um
planejamento que aborda estes
elementos na vida Seminarística:
Espiritualidade: momentos
de oração coletiva através das leituras
da liturgia das horas no período
da manhã, tarde e noite, como
missas diárias e desenvolvimento de
momentos pessoais de espiritualidade
(visita ao Santíssimo, terço, ...);
Intelecto:
trabalha-se
o
intelecto do jovem candidato através
de aulas, sejam, no propedêutico,
tidas como introdutórias, como no
período da Filosofia e Teologia, com
disciplinas próprias destes cursos;
Vida Comunitária: momentos
de partilha no grupo vivencial, quer,
no propedêutico, com outros rapazes,
como na Teologia e Filosofia, com
membros da Diocese de Bauru ou de
outras Dioceses”.
EVG - QUANTO TEMPO DURA
A FORMAÇÃO DE UM PADRE?
NÃO CONTANDO, É CLARO,
QUE TODA A VIDA É UM
CONSTANTE APRENDIZADO E
AMADURRECIMENTO.
Padre Fábio – “Antes de entrar no
Seminário, o jovem faz um encontro
chamado vocacional para discernir
sobre a vocação do padre diocesano.
Este encontro tem a duração de um
ano. Após o encontro, o candidato,
sendo analisado pela equipe de
formação e com aprovação da mesma,
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adentra na vida seminarística para
um período de preparação chamado
Propedêutico. Neste processo de
um ano feito no seminário em
Bauru, o aspirante a seminarista
conhecerá a espiritualidade do padre
diocesano. Em seguida, ele parte
para o Seminário tido “Maior”, para
os estudos primeiramente filosóficos
(3 anos) e teológicos (4 anos) em
Marília. Atualmente, a Filosofia
e Teologia são reconhecidas pelo
Ministério da Educação e Cultura
(MEC), sendo ligadas à Faculdade João
Paulo II (FAJOPA). Estes seminários
são regionais, acolhendo rapazes
das oitos dioceses da chamada
Província (Região) de Botucatu:
Marília, Bauru, Botucatu, Presidente
Prudente, Araçatuba, Assis, Lins e
Ourinhos. Os estudos são internos
e os professores, na maioria, além
da Licenciatura, possuem Doutorado
ou, no mínimo, Mestrado na área
em questão. Terminado o curso de
Teologia, o candidato ao Sacerdócio
se ordena diácono e faz uma
experiência (estágio) numa paróquia
de, no mínimo, seis meses e, após
este período, é ordenado Sacerdote,
sendo aprovado pelo Conselho
de Presbíteros e Bispo. O total,
portanto, dos anos de formação para
o Sacerdócio é de oito a nove anos”.

EVG - COMO O SENHOR PREPARA
AS HOMILIAS?
Padre Fábio – “Eu procuro, numa
tarde, ler as leituras da Sagrada
Escritura e outros subsídios teológicos
e pastorais para implementar uma
linha de raciocínio de destaque ao
contexto para o qual foi escrito
aquele trecho em questão e como
posso passar para a realidade de
hoje, dentro da linguagem de cada

aspecto celebrativo (ex: missa das
crianças, da família, ...).
“Assim, gosto sempre de
destacar os aspectos Exegéticos
(Contexto) e Hermenêuticos (trazer
para linguagem de hoje) da Sagrada
Escritura, traduzindo numa linguagem
sempre acessível ao público a ser
envolvido pela mesma”.
EVG - QUAIS SÃO AS ATIVIDADES
DE UM PADRE FORA DOS
HORÁRIOS DE MISSA?
Padre Fabio – “O Sacerdote procura
dar atendimento às pessoas que o
procuram para confissões, direções
espirituais ou orientações em geral.
Além do atendimento pessoal, o
sacerdote administra a unção dos
enfermos visitando os doentes, tanto
no hospital como em residências do
território paroquial. Também, nos
momentos de dores, através das
Exéquias, nos velórios, conforta o
coração dos familiares das pessoas
que partiram deste mundo.
“Além
da
Dimensão
Espiritual, o padre é o “catequista
por excelência” na comunidade,
ministrando formações nas áreas
bíblica,
catequética,
litúrgica
e
doutrinaria
da
comunidade
paroquial.”
“O Presbítero é o administrador
da área que compreende a Paróquia
pela qual se tornou colaborador do Sr
Bispo. Juntamente com o Conselho
Pastoral Paroquial (CPP) e Conselho
Administrativo
Paroquial
(CAP),
trabalha a interação e animação das
diversas pastorais, movimentos e
serviços da comunidade, bem como
a parte econômica e estrutural da
comunidade paroquial.”
EVG - QUAIS OS MAIORES
DESAFIOS NO DIA A DIA DE UM
PADRE?
Padre Fábio – “Vejo que o Sacerdote
tem como desafio saber conciliar as
várias mentalidades existentes na
comunidade, ou seja, na diversidade,
buscar a unidade, sempre enfocando
a espiritualidade, o serviço pastoral e
a dimensão social do Cristão. Existem
muitos desafios, mas, a partir do
momento em que o Sacerdote consiga
trabalhar esta tríplice dimensão, ele
vai amenizando os desafios existentes
em seu ministério pastoral.”

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 AGIR.

interior, que brota do encontro
pessoal de cada cristão com o
Ressuscitado: “Rasgai não só
as vossas vestes, mas também
os vossos corações” (Jl 2,13).
A juventude é um ciclo da vida
e precisamos ajudar o jovem
a encontrar o seu caminho,
construir sua personalidade de
forma autêntica e sincera.

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

AGIR:
INDICAÇÕES
PARA AÇÕES TRANSFORMADORAS
É necessário elaborar
instrumentos teóricos para a
evangelização da juventude,
revisar nossos métodos, adaptarnos às novas linguagens, inserirnos nos ambientes tecnológicos e
da mídia.
Diante destes contextos e
necessidades, a terceira parte do
Texto Base apresenta uma série
de propostas, primeiramente
para “abrir-se ao novo” e depois
para o discipulado nos âmbitos:
Pessoal (encontro com Cristo),
Eclesial (inserção e envolvimento)
e Social (protagonismo). É
necessário uma acolhida afetiva
e efetiva aos jovens fazendo-os
protagonistas da evangelização
e artífices da renovação social.
Para que os jovens possam
contribuir para a construção de
uma civilização geradora de vida
em abundância às pessoas, é
necessário recriar as realidades,
desta vez, com a participação
solidária de todos.
A conversão pastoral não
deve ser compreendida apenas
como uma mudança externa, mas
como uma atitude de conversão

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

Esperamos que possamos
refletir durante todo o ano a
missão que a Campanha da
Fraternidade
de
2013
nos
deixou.
Padre Fábio Chella

IV ENCONTRO DA PASTORAL FAMILIAR E AGENTES DE PASTORAL
“Porque Eu vos dei o exemplo,
para que, como eu fiz, façaisvos também” (JO 13, 15)
Com esse tema, realizouse, no dia 14 de abril de 2013,
nas dependências da chácara
Nossa Senhora de Fátima (Gentil
e Cidinha), mais um encontro da
Pastoral Familiar e Agentes de
Pastoral.
Recebemos os Agentes
com um gostoso café da manhã.
Logo após, reunidos em plenário,
iniciou-se o encontro com a
presença do casal Jackson e
Érica, do encontro de casais de
2ª União “Retiro Bom Pastor” da
diocese de Bauru, que deram seu
testemunho sobre a “importância
da família na vida do casal”.
Falou-nos de como Jesus foi e
é presença fundamental para
a união dos dois e das nossas
famílias. E que não deixaram
de acreditar no matrimônio e na
indissolubilidade. Falaram então
do Retiro Bom Pastor que acolhe
e prepara casais de 2ª União
para o retiro e para a acolhida
desses casais na comunidade e
em pastorais a qual pertençam.
Logo após, com a leitura
do Evangelho de João 13, 1-17,
no qual Jesus lava os pés dos
discípulos num gesto total de
amor e serviço, explanamos
que na época de Jesus ninguém
queria fazer este serviço, pois
era considerado um serviço sujo,
uma vez que muita gente, nessa
época, andava descalça. Falamos
sobre serviços que ninguém
gostaria de fazer em sua cidade.
Jesus veio ao mundo para

nos Amar e Servir e nos deixou
um exemplo disso ao lavar os pés
de seus discípulos. Mas só ele
fez este gesto, os discípulos não
lavaram os pés de Jesus. Mas
nesse momento do encontro,
reunimos todos os agentes de
Pastorais presentes num grande
círculo, e, num momento de
silêncio, lavamos os pés uns dos
outros; todos lavaram e foram
lavados num gesto de doação,
amor e serviço, entre todos
os participantes das pastorais
presentes.

Houve
então
muita
comoção e uma paz tão grande
naquele
lugar!
Enquanto
lavávamos os pés uns dos outros,
sentíamos forte a presença de
Jesus e do Espírito Santo, que lá
estava desde o inicio das orações.
Aconteceu um momento de
reflexão e depoimentos sobre o
que sentimos quando realizamos
o gesto do lava-pés, então
novamente a emoção tomou
conta de todos.
Em seguida, ocorreu mais
um momento forte do nosso
encontro, com a exposição do
Santíssimo Sacramento, feito
Gutenberg a 500 anos
inventou a impressão gráfica.
Hoje trabalhamos para
honrar essa história.
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pelos
ministros
presentes,
iniciando-se a adoração com
cantos,
preces
espontâneas
e reflexões que falavam do
Evangelho do dia, “JO 21,17”,
quando Jesus pergunta a Pedro:
“Tu me amas?” e Pedro responde:
“Tu sabes tudo Senhor, Tu sabes
que te amo...”; então o Padre
Fábio, na pessoa de Jesus Cristo,
com a mesma pergunta de Jesus
a Pedro, chamou as pessoas
presentes um a um pelo nome
e perguntou: “Tu me amas?”
e nós nos levantamos e nos
aproximamos
do
Santíssimo
Sacramento,
tocando-o
com
nossas mãos, respondemos: “Tu
sabes tudo Senhor, Tu sabes que
te amo.” Foi demais!
Jesus,
ali
presente
em nossa frente, querendo
somente uma coisa de nós: que
o amemos assim com ele nos
ama tanto. Então. Padre Fábio
deu continuidade ao encontro
realizando a segunda parte da
Santa Missa, e todos nós, ainda
tomados por tão grande graça,
que é Jesus, comungamos o Pão
da Vida, o Pão do Céu!
Encerrando esse evento
com
um
delicioso
almoço
preparado
pelos
“anjos
da
cozinha” que estão sempre
prontos a nos ajudar.
Agradecemos a todos os
coordenadores e representantes
de Pastorais presentes, aos casais
diocesanos, ao CPP, ao casal Gentil
e Cidinha que “gentilmente” nos
cedeu a chácara, aos jovens
Gabriel e Rodrigo da banda Lado
J, a toda equipe da Pastoral
Familiar, que está sempre ao
nosso lado. Que Deus derrame
suas bênçãos sobre todos vocês e
sobre todas as nossas Pastorais,
hoje e sempre!
Amém!

ACONTECIMENTOS DO MÊS
DE ABRIL
Aniversário de ordenação de
padre Fabio Chella
Neste dia 26 de abril,
padre Fabio completou 11 anos
de ordenação sacerdotal.
Domingo dia 28, a missa
dos jovens às 09h:30, foi em Ação
de Graças pelo acontecimento. A
comunidade de São Benedito só
tem a agradecer a Deus pelo envio
de alguém como Fabio Chella, que
logo conquistou a todos com seu
jeito simples e despojado, com
muita fé e confiança lidera até
hoje a Família de São Benedito.
Louvado seja Nosso senhor Jesus
Cristo!
Confira em nosso site
e na fanpage do Facebook as
imagens.

Festa de N.S. da Penha
Com Missa Festiva, que
homenageou a padroeira de
nossa capela, com muita alegria e
fé, dia 13 de abril comemoramos
o dia de N. Senhora da Penha.
Tradicional desde a criação da
capela em 04 de outubro de
1981, vemos a cada ano crescer
o carinho da comunidade pelos
festejos.
A Perseverança preparou
bela
apresentação,
com
a
coroação da imagem de Maria,
que, neste ano, foi feita pela
Cidinha Martinez; após a missa,
grande quermesse animou aos
presentes até o final da agradável
noite de sábado.
Acesse nosso álbum no site e
veja as fotos das celebrações.

1ª Eucaristia na Matriz
No dia 6 de abril, 21
crianças participaram de seu
primeiro banquete Eucarístico,
na Matriz. Destas vinte e uma
crianças e adolescentes, uma
delas – Lucas - também recebeu o
Sacramento de Batismo. Ele, que
faz parte da equipe de coroinhas
da paróquia estava radiante,
assim como cada um dos
catecúmenos e seus familiares
e padrinhos. A esperança é que
todos tenham a consciência
de que na Eucaristia, como
dizia Santo Inácio de Antioquia
“partimos o mesmo pão, que é
remédio de imortalidade, antídoto
para não morrermos, e dessa
forma, viveremos eternamente
em Jesus”.
Plantão do Dízimo
Todo 2º domingo do mês, haverá
um plantão para o recebimento
do dízimo e atendimento em
geral à porta dos templos. Nos
horários de missa.

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