O Evangelizador
ECC E JMJ: DISCIPULOS E MISSIONARIOS, EVANGELIZANDO COM FÉ NA
FAMILIA E JUVENTUDE
Caríssimos
irmãos
e
irmãs, é com muito entusiasmo
que iniciamos este mês de Julho
com dois momentos importantes
para a família São Benedito: nos
dias 05 a 07 de Julho acontecerá
na Casa de Cursilhos Monsenhor
Ivo Martinelli o 24° Encontro
de Casais com Cristo, ECC, da
Paróquia de São Benedito, com
o tema “Familia: Evangelização
e Fé”. Nos dias 23 a 28 de Julho
ocorrerá a Jornada Mundial da
Juventude com o Lema: “Ide e
fazei discípulos entre todas as
nações” (Mt 28, 19). Teremos
neste mês de Julho um trabalho
de Discipulado e Evangelização
tanto com a família como com a
Juventude em Nossa Paróquia.
No ECC casais como
encontristas estarão um final de
semana fazendo uma experiência
única em suas vidas com Jesus
Cristo, para que, a exemplo do
encontreiros que trabalharão
possam com Fé ser a “Igreja
Doméstica” que Evangeliza.
Com a Juventude da Paróquia
de São Benedito também não
foge este enfoque. O objetivo
deste trabalho de mais de um

Aconteceu em nossa paróquia
Creche Antonio Pereira
Dia 22 de junho, na missa
das 19:30h da paróquia de São
José, padre Milton fez a entrega
das doações da comunidade à
Creche Antonio Pereira.
A
campanha
dos
paroquianos, em Corpus Christi,
em prol da creche, resultou na
doação de 4 carrinhos de bebê
e mais 80 metros de tecido para
confecção de lençóis.
Mais detalhes e fotos, veja no
Face da S. Benedito e no Site.
Festa Junina 2013
Com as bênçãos de S.
Benedito e todos os santos
juninos, nossa Festa Junina foi
um sucesso!

ano feito pelos jovens, seja para
arrecadar fundos, trabalhar a
espiritualidade e outros serviços
não é somente fazer um passei
turístico ou mesmo encontrar
o Papa Francisco, mas sim
apreender de todo conteúdo
Evangelizador e Catequético
que será empregue na Jornada
para voltar “com o gás todo” e
imprimir seu modo de ser Igreja
na comunidade paroquial, e,
portanto, Evangelizar outros
Jovens.
De coração agradecemos
a todos que se empenharam para
que tivéssemos momentos de
muita alegria e confraternização
entre os irmãos que ali foram nos
prestigiar: tanto às empresas
que colaboraram como
aos
voluntários que trabalharam nos
preparativos e também durante a
festa. Da mesma forma, aos que
compareceram e nos brindaram
com sua presença.
No decorrer deste mês
de julho, os resultados serão
disponibilizados à comunidade.
Acesse nosso site, entre
em nossos álbuns e apreciem os
flagrantes da festa. Copie sua foto
preferida e comente também!
Deus abençoe a Família
S.Benedito!

O
Documento
de
Aparecida pede-nos que através
de nossa experiência pessoal
com Jesus Cristo (Discipulado),
deixamo-nos ser revestidos por
Jesus Cristo e com isso pela
nossa Fé e Amor ao Evangelho
sejamos Missionários de Nosso
Senhor e Salvador. Rezemos
pela perseverança de Nossos
Casais e Jovens que participarão
destes eventos.
Padre Fábio Chella

Momento Vicentino

“Tudo o que quereis que
os homens vos façam, fazei-o
vós a eles”.(Mt 7,12)
Esta “regra de ouro”
convida-nos a ter para com os
outros a mesma preocupação
que temos para com nós
mesmos. Não se trata de
uma visão calculista – dar
para receber – mas de uma
compreensão do que seja o
amor do Pai.
Devemos
amar
as
pessoas, tratando-as como
gostaríamos de ser tratados.
São as nossas atitudes
para com os nossos irmãos
que determinam se estamos
realmente seguindo o caminho
que nos leva a Deus.
“Tudo o que quereis que
os homens vos façam, fazei-o
vós a eles”.
A vida em comunidade
é
exigente,
todavia
ela
proporciona à pessoa um meio
de se tornar mais humana. Deus
Pai enviou seu Filho Jesus Cristo
ao mundo para que participasse
das alegrias, dos sofrimentos e
dos trabalhos da vida humana.
Somos
tentados
a
procurar caminhos mais fáceis,
correndo o risco de viver nossa
religiosidade sem compromisso
e sem vivência na comunidade,
criando uma religião própria e
distante dos ensinamentos de
Cristo.
“Tudo o que quereis que
os homens vos façam, fazei-o
vós a eles”.
Somente
as
pessoas que estiverem
intimamente ligadas à
Boa Nova de Jesus vão
conseguir se manter
firmes na fé e na
partilha.
Recentemente,
o
Papa Francisco nos
orientou: ”Jesus não

tem casa porque a casa d´Ele
são as pessoas, somos nós, a
Sua missão é abrir a todos as
portas de Deus, ser a presença
do amor de Deus”.
“Tudo o que quereis que
os homens vos façam, fazei-o
vós a eles”.
O entendimento das
palavras de Jesus deve levar
os vicentinos a tratar de forma
especial àqueles que assistem
de modo que se sintam
valorizados
e
reconhecidos
como filhos prediletos de Deus.
Quando
Jesus
ressuscitou, foram procurálo entre os mortos; Ele estava
vivo.
Atualmente os Vicentinos
devem procurar entre os vivos os
que “estão mortos”, renovando
suas vidas e devolvendo a
esperança aos oprimidos e
sofredores.
“Tudo o que quereis que os
homens vos façam, fazei-o vós
a eles”.
					
Trecho longo: Mt 7,6.12-14
A cada mês é apresentada
uma reflexão sobre um versículo
da Bíblia, escolhido entre as
leituras definidas pela Igreja
para a liturgia diária do mês.
Leia, reflita, divulgue, pratique.
			
		
Sociedade de São Vicente
de Paulo
					
Conselho Metropolitano
de São Paulo

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

Papa Francisco quer cristãos
“revolucionários”
Na segunda feira, dia 17
de junho, o Papa Francisco falou
aos participantes do Congresso
Eclesial da Diocese de Roma,
na sala Paulo VI. Na ocasião
proferiu uma das homilias mais
radicais já feitas por ele, em que
pede aos cristãos que sejam
“revolucionários” e propaguem
o Evangelho, mas o façam não
só com palavras, mas com
testemunho.
Ele afirmou que “o anúncio
do Evangelho é este: dizer com
a minha palavra, com o meu
testemunho: «eu tenho um Pai.
Não somos órfãos. Temos um
Pai», e devemos partilhar esta
filiação com o Pai e com todos os
outros”. E continua, afirmando
“Mas a alegria de semear com
o testemunho, porque só com
a palavra não é suficiente, não
basta. A palavra sem o testemunho
é ar. As palavras não bastam. O
verdadeiro testemunho do qual
fala Paulo”.
Um cristão, se não for
revolucionário, neste tempo, não
é cristão! Deve ser revolucionário
pela graça! Precisamente a
graça que o Pai nos dá através
de Jesus Cristo crucificado,
morto e ressuscitado nos torna
revolucionários, porque — e cito
Bento XVI — «é a maior mudança
da História da Humanidade».
Porque muda o coração!...
Mas
alguns,
depois,
pensam que a mensagem de
Jesus é destinada aos que não
têm uma preparação cultural.
Não! Não! O Apóstolo afirma com
vigor que o Evangelho é para

todos, também para os doutos...
Este ir ao encontro dos pobres não
significa que devemos tornar-nos
pauperistas, ou uma espécie de
«mendigos espirituais»! Não, não,
não significa isto! Significa que
devemos caminhar em direção
à carne de Jesus que sofre, mas
também sofre a carne de Jesus
naqueles que não o conhecem
com os seus estudos, com a sua
inteligência, com a sua cultura. É
lá que devemos ir!...

Paulo
VI
dizia
que
não compreendia os cristãos
desanimados:
não
os
compreendia.
Estes
cristãos
tristes, ansiosos, estes cristãos
dos quais se questiona se
acreditam em Cristo ou na
«deusa lamentação»: nunca se
sabe. Todos os dias se lamentam,
queixam-se; e como vai o
mundo, olha, que calamidade,
as calamidades. Mas pensai: o
mundo não é pior do que há cinco
séculos! O mundo é o mundo;
sempre foi o mundo”...

Durante
um
pronunciamento
cheio
de
expressões de impacto, o Papa
criticou as comunidades cristãs
“fechadas”.
“Não
entendo
as
comunidades cristãs que são
fechadas”, disse o Papa antes de
dizer: “No Evangelho, há uma
bela passagem que nos conta
que o pastor retorna e percebe
que falta uma de suas 99 ovelhas
e começa a procurar... Irmãos
e irmãs, mas temos uma só, e
faltam 99 !”.
“Devemos pedir ao Senhor
generosidade,
coragem
e
paciência para sair e anunciar o
Evangelho”, acrescentou o Papa,
reconhecendo que é “difícil”.
“É mais fácil ficar em casa
com nossa única ovelha, para
tosquiá-la, mas nós, padres, e
todos os cristãos, o Senhor quer
que sejamos pastores, e não
tosquiadores de ovelhas.”
“Houve
muitos
revolucionários
na
História,
mas nenhum teve a força da
revolução transmitida por Jesus,
uma revolução (...) que muda
profundamente o coração do
homem”, afirmou o Papa em uma
sala de audiências lotada. 		
“Na História, as revoluções
mudaram os sistemas políticos,
econômicos,
mas
nenhuma
modificou verdadeiramente o
coração do homem”, revelou o
Papa antes de afirmar que “a
verdadeira revolução, a que
transforma completamente a
vida”, foi feita por Jesus. E essa
revolução foi “a maior mudança
da História da Humanidade”,
conforme citou seu antecessor
Bento XVI.
Leia a íntegra da fala de
Francisco, no endereço: ttp://
www.vatican.va/holy_father/
francesco/				
					
PASCOM – São Benedito

JMJ: Um sonho do coração de
Deus

Tudo começou com um
encontro promovido pelo Papa
João Paulo II em 1984. Foi um
encontro de amor, sonhado por
Deus e abraçado pelos jovens.
Vozes que precisavam ser ouvidas
e um coração pronto para acolhêlas.
A Jornada Mundial da
Juventude
(JMJ),
como
foi
denominada a partir de 1985,
continua a mostrar ao mundo
o testemunho de uma fé viva,
transformadora e a mostrar o
rosto de Cristo em cada jovem.
São eles, os jovens, os
protagonistas
desse
grande
encontro de fé, esperança e
unidade. A JMJ tem como objetivo
principal dar a conhecer a todos
os jovens do mundo a mensagem
de Cristo, mas é verdade também
que, através deles, o ‘rosto’ jovem
de Cristo se mostra ao mundo.
A Jornada Mundial da
Juventude,
que
se
realiza
anualmente nas dioceses de todo
o mundo, prevê a cada 2 ou 3
anos um encontro internacional
dos jovens com o Papa, que dura
aproximadamente uma semana.

A última edição internacional da
JMJ foi realizada em agosto de
2011, na cidade de Madri, na
Espanha, e reuniu mais de 190
países.
A XXVIII Jornada Mundial
da Juventude será realizada de
23 a 28 de julho de 2013 na
cidade do Rio de Janeiro e tem
como lema “Ide e fazei discípulos
entre todas as nações” (Mt 28,
19).
As JMJs tem sua origem
em grandes encontros com os
jovens celebrados pelo Papa João
Paulo II em Roma. O Encontro
Internacional
da
Juventude,
por ocasião do Ano Santo da
Redenção aconteceu em 1984,
na Praça São Pedro, no Vaticano.
Foi lá que o Papa entregou aos
jovens a Cruz que se tornaria
um dos principais símbolos da
JMJ, conhecida como a Cruz da
Jornada.
O ano seguinte, 1985, foi
declarado Ano Internacional da
Juventude pelas Nações Unidas.
Em março houve outro encontro
internacional de jovens no
Vaticano e no mesmo ano o Papa
anunciou a instituição da Jornada
Mundial da Juventude.
A
primeira
JMJ
foi
diocesana, em Roma, no ano
de
1986.
Seguiram-se
os
encontros mundiais: em Buenos
Aires (Argentina – 1987) - com
a participação de 1 milhão
de jovens; em Santiago de
Compostela (Espanha – 1989)
- 600 mil; em Czestochowa
(Polônia – 1991) - 1,5 milhão; em
Denver (Estados Unidos – 1993)

- 500 mil; em Manila (Filipinas
– 1995) – 4 milhões; em Paris
(França -1997) – 1 milhão; em
Roma (Itália – 2000) – 2 milhões,
em Toronto (Canadá – 2002) –
800 mil; em Colônia (Alemanha
– 2005) – 1 milhão; em Sidney
(Austrália – 2008) – 500 mil; e
em Madri (Espanha – 2011) – 2
milhões.
Além do fato de estar em
outro país, com seus encantos
turísticos, a participação na
Jornada
requer
um
corpo
preparado para a peregrinação
e um coração aberto para
as maravilhas que Deus tem
reservado para cada um. São
catequeses,
testemunhos,
partilhas, exemplos de amor ao
próximo e à Igreja, festivais de
música e atividades culturais.
Enfim, um encontro de corações
que creem, movidos pela mesma
esperança de que a fraternidade
na diversidade é possível.
Fonte:
http://www.rio2013.
com/pt/a-jornada/o-que-e-jmj
Missas de Setor
Setor A – Dia 12 de julho –
16h:00 – Rua Almirante Barroso
4-36
Comunidade N. Senhora de
Lourdes
		
Setor B – Dia 19 de julho –
16h:00 – Rua Antonio Pedroso
Bueno, 2-8
Comunidade Nossa Senhora do
Carmo
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