O Evangelizador
O NAMORO CRISTÃO – PROCESSO QUE VISA O AMADURECIMENTO DOS JOVENS
Caríssimos
irmãos
e
irmãs, na sociedade atual, é
cada vez mais notório na vida,
não só dos jovens, mas até dos
adultos, a cultura do “FICAR”.
Neste mês de Junho, celebramos
o “dia dos namorados”, momento
importante para fortalecermos
o sentido do enamorar-se com
a pessoa pela qual o homem ou
mulher vai se envolvendo.
O “Ficar” com uma pessoa
não leva a um conhecimento
mútuo e profundo da essência
do Ser Humano, mas sim a
um esvaziamento do sentido
da sua existência, pois ao
“ficar” com certa pessoa, não
existe comprometimento, mas
processa-se sim um efeito
instantâneo dos atributos daquela
pessoa para o indivíduo. Por isso
que, em muitas situações, acaba
havendo, como conseqüência,
um relacionamento sexual vazio,
instintivo e sem sentido entre
duas pessoas que se envolveram
“no calor do momento”. É
necessário
um
resgate
ao
verdadeiro relacionamento a dois,
que acontece com o enamorarse.
Mas como trabalhar isto,
hoje, diante de um mundo tão
erotizado?
Vejo que o mais importante
não é negar a sexualidade,
principalmente do jovem de
hoje, que se aflora dentro desta
perspectiva, mas sim saber
canalizá-la para uma afetividade
saudável, capaz de respeitar não
só o outro, mas respeitar a si
próprio como “templo do Espírito
Santo”. Como fazer isso?
É falar ao jovem, ou mesmo
adulto, que a sua sexualidade
não está ligada somente ao
aspecto instintivo, mas ao afeto,
carinho, conhecimento mútuo,
amor incondicional... É, portanto,
explorar as outras dimensões
que compõem a sexualidade da
pessoa humana e que a sociedade
deixa de lado, fazendo com que
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a pessoa se esvazie do sentido
de sua existência, tornandose, muitas vezes, por influência
externa, puramente uma mera
máquina instintiva. É necessário,
deste modo, abordar outros
elementos que tornam a pessoa
mais “Ser Humano”.
Certa vez, uma psicóloga,
que também era catequista, foi
indagada pelos adolescentes
“como trabalhar a castidade”. A
mesma deu dois exemplos, que
nunca mais esqueci. São estes:

- quando você vê, numa
mangueira, aquela manga bonita,
maravilhosa, por mais que lhe
chame a atenção o paladar e você
a arranca, mas a mesma ainda
não chegou ao término do seu
processo de amadurecimento,
o que acontecerá? Você poderá
dar-lhe algumas dentadas, mas
a jogará fora, pois ela está verde
e é necessário respeitar seu
processo de amadurecimento;
- quando você ganha
um presente, por mais que seja
simples e abre-o lentamente,
viverá toda a emoção daquele
momento,
mas
se
o
tira
rapidamente, perderá todo o
processo
desse
sentimento,

mesmo que seja o melhor
presente do mundo.
Assim
é
o
namoro,
um
período
importante
de
conhecimento mútuo, no qual duas
pessoas vão se amadurecendo
de maneira consciente e afetiva
para, no momento certo, atingir o
cume deste processo, que é a sua
consagração a Deus, tornando-se
uma só carne (Mt 19,5).
Oração:
Senhor,
faze
que
compartilhemos a vida como
verdadeiro casal de namorados.
Que saibamos dar um ao
outro o que temos de melhor em
nós; que nos aceitemos e nos
amemos como somos, com as
riquezas e limitações que temos.
Cresçamos juntos, sendo
caminho um para o outro;
saibamos carregar o fardo um do
outro, encorajando-nos a crescer
sempre no mútuo amor.
Sejamos tudo um para
o
outro:
nossos
melhores
pensamentos, nossas melhores
ações, nosso melhor tempo
e nossas melhores atenções.
Encontremos um no outro a
melhor companhia.
Senhor, que o amor que
vivemos seja a grande experiência
do Teu amor.
Cresça, Senhor, em nós
a mútua admiração e atração, a
ponto de nos tornarmos um só:
no pensar, no agir e no conviver.
Para que isto aconteça,
esteja Tu entre nós. Seremos,
então, eternos enamorados.
Que assim seja !! Amém!

Festa Junina na Paróquia
Mais uma vez, a Família
de São Benedito se reúne para,
com alegria, festejar a chegada
das comemorações dos santos
juninos. Como é de tradição
na comunidade, neste mês de
junho, teremos mais uma edição
da festa.
Todas
as
pastorais,
movimentos, serviços e grupos
se reúnem e distribuem as
atividades para que tenhamos
momentos de congraçamento
entre as famílias que participam.
Neste
ano
também,
teremos a montagem das tendas
que trouxeram mais conforto
aos participantes, dando maior
tranquilidade a todos.
A chuva, que não raro
acontece nessa época e trazia
muito corre-corre, já não nos

trará tanto transtorno. Confira a
programação abaixo e acompanhe
em nosso site ou na Fan Page do
Face, as novidades.
A festa começa dia 08 de
junho (sábado).
No sábado teremos a
tradicional missa com animação
de grupo de violeiros às 18h30 e
ainda a Quadrilha com as crianças
da Catequese..
No domingo (dia 09 de
junho) a festa continua com a
missa às 19h00.
Nossa quermesse sempre
conta com barracas típicas,
música com DJ e com a grande
animação dos nossos paroquianos
que são exemplo de solidariedade
e dedicação.
Venha fazer parte dessa
grande Festa.
Para mais Detalhes, entre
em contato com a secretaria da
paróquia pelo telefone 32233034.

ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS
Gostaríamos
de
informar que a partir do mes
de Junho teremos algumas
alterações nas missas de
sábado, sendo que na Matriz
ficara as 18:00hs e na capela
da Penha sera as 19:00hs.

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: 18:00 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: 19:00 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

Fé e amor indispensáveis
“Apascenta as
ovelhas” (Jo 21, 17c)

minhas

Nesta
passagem
do
Evangelho, Jesus insiste em
perguntar a Pedro: “Tu me
amas?” Na verdade Jesus tem
com isso a intenção de ver até
que ponto Pedro é capaz de se
entregar por inteiro à missão.
Jesus ensina que o amor
a Deus, assim como nossa
fé, são coisas indispensáveis.
Como cristãos, devemos imitar
Jesus, que amou de forma
incondicional.
Ele
dá
a
Pedro
a
incumbência de cuidar daqueles
que haviam colocado a vida em
suas mãos.
“Apascenta as minhas
ovelhas!”
Da mesma forma, também
a nós, como seus seguidores,
Jesus pergunta se o amamos e,
diante da resposta afirmativa,
também nos pede que tomemos
conta de seus filhos e filhas que
trilham um caminho de sofrimento
neste mundo.
Vivemos em um mundo
consumista e em que não se
valoriza e não se tem tempo para
as coisas de Deus, onde toda a
mídia e sociedade pregam uma
vida descompromissada.

O espírito pode até se
sentir preparado, mas a carne é
fraca (cf. Mt 26, 41), provocando
em muitos de nós sentimentos de
insegurança e dúvida em relação
à fé e à missão de cada um como
cristão.
“Apascenta as minhas
ovelhas!”
Em
nossos
trabalhos
vicentinos, é muito comum nos
defrontarmos
com
situações
complicadas, aparentemente sem
solução, que chegam a colocar
em dúvida a validade de nosso
trabalho.
São muitos os que vivem
em situação precária, tanto
material como espiritualmente.
São pessoas que caminham pela
vida tristes e aflitas como as
“ovelhas sem pastor”, citadas pelo
evangelista Mateus (Mt 9,36),
que provocam a compaixão de
Jesus. Por isso Ele precisa de nós
e nos convoca para cuidar delas
em Seu nome.
“Apascenta as minhas
ovelhas!”
Assim sendo, se somos
Seus verdadeiros seguidores,
não podemos nos deixar abater
diante de obstáculos que parecem
intransponíveis.
Quando a tristeza e o
desânimo ameaçarem, ouçamos
a voz de Jesus nos perguntando:
“Tu me amas?”.
“Apascenta as minhas
ovelhas!” 			
					
Texto longo: Jo 21,15-19
Sociedade de São Vicente
de Paulo / Conselho Metropolitano
de São Paulo
Folheto Fonte de Caridade
- maio/2013

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

14 3231-3636 - Bauru SP

Assembleia de Catequese
Diocesana

No fim de abril, a equipe
diocesana de catequese realizou sua XVII
Assembleia de Catequese, na Casa de
Cursilhos.
As 41 paróquias da nossa diocese
estiveram presentes, e juntas somaram
cerca de 700 catequistas nesse momento
de formação e partilha.
Neste ano, tivemos como tema
“O Ano da Fé dentro da Catequese”, sendo
a figura de Maria o modelo de Fé. Foi
tratado também o Catecismo da I. Católica
e o Concílio Vaticano II. Padre Rafael
apresentou os estudos à assembleia.
A Santa Missa foi celebrada
pelo nosso bispo Dom Caetano Ferrari
e concelebrada pelo padre Rafael
Zagatto Lima, assessor espiritual da
Pastoral Diocesana de Catequese. Padre
Rafael colabora na paróquia Imaculada
Conceição no Geisel.
Na ocasião, a Diocese foi
presenteada pela Catequese, com uma
maquete símbolo do “Ano da Fé da
Catequese do Regional Sul I”.
Queremos agradecer ao Eduardo
Covolan, ao Flávio e Lígia do Ministério
da Música da paróquia de São Benedito,
que fizeram a animação com muita
espiritualidade,
criando
momentos
reflexivos através de sua música.
Que Deus abençoe a todos os
catequistas pela participação e a todos os
padres pelo apoio dado à Catequese.
Dalva Batalha T. Grandini
Coordenadora
da
Equipe
Diocesana de Catequese

Iluminados pela vida –
COMUNICAÇÃO
Os comunicadores digitais
católicos, ou dito de outra forma,
“os evangelizadores da Rede”,
receberam o apoio do Papa emérito
Bento XVI pelos seus grandes
esforços em entender a linguagem
dos meios de hoje — com poucas
horas de descanso e não poucas
incompreensões —, de modo que
a mensagem de Cristo permaneça
em vigor nas redes sociais da
Internet. Este é o tema do 47ª Dia
Mundial das Comunicações Sociais
2013: “Redes Sociais: portais de
verdade e de fé; novos espaços
para a evangelização”.
De acordo com a nota de
apresentação do Pontifício Conselho
das Comunicações Sociais, o
tema se enquadra muito bem no
contexto do Ano da Fé, dado que
o “modo de humanizar e vitalizar
um mundo digital impõe hoje
uma atitude mais definida: já não
se trata de usar a Internet como
“meio” de evangelização, mas de
evangelizar, considerando que a
vida do homem moderno também
se expressa no ambiente digital”.
Em particular, acrescentese, “é necessário considerar o
desenvolvimento e a grande
popularidade das redes sociais,
que permitiram o crescimento
de
um
estilo
dialógico
e
interativo na comunicação e nos
relacionamentos”.
Cabe destacar que a
Assembléia Especial do Sínodo
dos Bispos, dedicada à Nova
Evangelização, também abordou

o tema. Por isso
o
tema
dessa
Jornada
Mundial
das Comunicações
é
extremamente
oportuno.
Nos
parágrafos 59-62
do Instrumentum
Laboris, referindose
às
“Novas
f r o n t e i r a s
do
cenário
c o m u n i c a t i v o ”,
há
referências
explícitas a esse
desafio, com um
convite para que os cristãos
tenham “a audácia de ir a esses
“novos areópagos”, aprendendo
a dar uma avaliação evangélica,
encontrando os instrumentos e os
métodos para fazer ouvir também,
hoje, nestes lugares, o patrimônio
educativo e a sabedoria custodiada
pela tradição cristã (62c)”.
As experiências são contadas
por milhões, hoje, onde os correios
eletrônicos e mensagens de texto
do celular com frases ou mensagens
evangelizadoras, circulam nestes
novos espaços, como os blogs do
bispo ou pároco, as redes sociais
das religiosas e dos leigos, os
tweets das assessorias de imprensa
dos episcopados e dioceses, ou as
web 2.0 que hoje fazem parte de
uma bem estruturada pastoral das
comunicações.
É assim que este Dia Mundial
das Comunicações Sociais 2013,
que segue fielmente o mandamento
do Vaticano II por quase 50 anos,
animará os que ainda têm dúvidas
sobre a potencialidade destes
meios, a ‘remar mar adentro’ e

ocupar seu espaço. E àqueles que já
os utilizam, será um incentivo para
buscar novos meios e caminhos,
para que mais e mais pessoas
tenham contato com o Evangelho.
A mensagem integral do Santo
Padre foi divulgada no dia 24 de
janeiro, na festa de São Francisco
de Sales, padroeiro dos escritores
e jornalistas, e se encontra no site
do Vaticano e em tantos outros
sites propostos pelo Google.
(Fonte: Agência Zenit)
Extraído de: SAL (Ascensão do
Senhor - C – 12/maio/13)
A paróquia de São Benedito, como
acontece todos os anos, esteve
representada pela Pascom na
missa da diocese, pelo 47º Dia
Mundial das Comunicações Sociais,
no Santuário do Sagrado Coração,
celebrada pelo assessor espiritual
da Pastoral da Comunicação na
Diocese de Bauru, padre Enedir
Moreira.
Pascom - São Benedito
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