O Evangelizador
TRÊS MOMENTOS INESQUECÍVEIS DE VIVÊNCIA DA JMJ 2013
De 23 a 28 de Julho,
na cidade do Rio de Janeiro, a
comunidade paroquial de São
Benedito - através dos seus 29
Jovens, o Seminarista Gustavo
Marius e o Pároco padre Fábio
Roberto - pôde sentir momentos
significativos de emoção que
marcaram a espiritualidade de
todos. Da Diocese de Bauru
houve a participação de 1000
pessoas, fora os Sacerdotes e
voluntários que se integraram
nesta empreitada. Ocorreram
vários momentos marcantes,
com os quais daria para
se escrever um livro, mas
gostaríamos de destacar três
inesquecíveis para o grupo
todo. São eles:
1°)
Comunidade
Metodista e seu Pastor Reverendo
André Botelho – Ao chegarmos
ao Rio de Janeiro, não havia
saído ainda o local onde nosso
grupo ficaria hospedado. Um
dos membros da comissão da
Jornada, Eduardo Covolan nos
comunicou que a esposa de um
pastor da Comunidade Metodista,
com a qual tinha amizade,
lhe
ofereceu
hospedagem
durante a Jornada. Entrou-se
em contato e a Comunidade se
colocou à disposição. Ficamos

Pe. Fábio Chella

na
Comunidade
Metodista
da
Barrra
(http://www.
m e t o d i s t a n a b a r ra . c o m . b r / ) ,
que nos acolheu com muito
carinho. A felicidade estava
estampada não só nos rostos de
nossos jovens, por participarem
deste momento tão forte para
a Igreja do Brasil, como pela
Comunidade Metodista, que
manifestou
entusiasmo
em
estar
compartilhando
este
fervor de espiritualidade que
envolvia todos os peregrinos da
JMJ. No último dia, os membros
da
comunidade
fizeram
uma recepção para todos os
peregrinos e o pastor André se
despediu de cada um. Nunca
me senti tão acolhido em minha
vida...
2°) Troca de experiências
com
peregrinos
de
todo
o mundo – o entusiasmo
estampado no rosto de pessoas
vindas dos quatro cantos do
planeta, inclusive de países
em que se vive o conflito por
ser Cristão, foi contagiando até
mesmo moradores do próprio
Rio de Janeiro, que elogiaram
esta atitude de Fé e Amor a
Jesus Cristo manifestado pelos
jovens. Por mais que houvesse a
barreira de línguas, a linguagem

do Amor uniu todos os povos na
JMJ 2013. Parabéns a todos os
jovens!
3°) Figura Carismática
do Papa Francisco - apesar de
não ser o elemento principal da
Jornada, foi o que mais marcou
pela sua empatia, simplicidade
e necessidade de chegar perto
do povo, sentir o “cheiro das
ovelhas”. Suas palavras foram
simples, profundas e marcantes
para todos, não só peregrinos,
mas até pessoas de outras
denominações religiosas como
também profissionais de modo
geral. É ótimo quando vemos
estas pessoas elogiarem a
figura de nosso Papa Francisco,
diante de seu carisma que
entusiasmou todo mundo.
Parabéns a todos os
jovens
que
participaram
da JMJ Rio de Janeiro de
2013.
Vocês
fizeram
o
encontro com Cristo Jesus
pelas formações, troca de
experiências e momentos de
espiritualidade; é necessário
agora a sua entrega (“Eisme aqui, envia-me” Is 6,8)
e Jesus, através do Papa
Francisco, diz a você: “Ide
e fazei discípulos entre
todas as nações!” ( Mt 28,
19); sejam revolucionários,
continuem buscando esta
Utopia de um mundo melhor,
a civilização do Amor.

Eu fui
Vi coisas maravilhosas nos
9 dias que fui peregrino na JMJ,
desde o dia em que lá cheguei,
com a recepção amorosa dos
nossos irmãos metodistas, que
nos hospedaram por toda a
Jornada.
Todas as vezes que
embarcava nos ônibus uma
experiência de fé universal
acontecia, pessoas de todas
as partes do mundo puxando
conversa, de onde eu vinha,
a troca alegre de lembranças
entre os peregrinos, algo que
mexeu muito comigo, porque
era sempre assim que eu
iniciava uma conversa com um
estrangeiro ou era abordado; às
vezes, nosso grupo ia cantando
nossas músicas, no ônibus ou
na rua, e então, um grupo se
juntava à gente e cantava na sua
língua natal, algumas vezes, a
mesma música, o que me deixava
emocionado e super interessado.
Nos
encontros
com
o Papa, eu percebia que as
pessoas estavam ali realmente
interessadas em ouvir o Bom
Pastor, o silêncio que se seguia
me arrepiava e contagiava ainda
mais os mais próximos.
Em nossos momentos de
catequese, eu vi jovens de várias
partes do Brasil, porque cada país
tinha sua catequese em sua língua
mãe e, portanto essa diversidade
de temas e pregadores me
enriqueceu muito.
Outro ponto que cabe
um comentário: na Igreja em
que fomos hospedados, um
dos lideres, o Reverendo Tims,
tinha um testemunho de vida
riquíssimo e lindo, porque foi
apelidado, no passado, de “o
Traficante de Bíblias” por levá-la
por esse mundo afora, em países
comunistas e descrentes, onde
quer que precisassem da palavra
de Deus. O nosso motorista
era um Senhor muito religioso,
presbítero em sua comunidade
evangélica e, todas as vezes
que nos via sair cedo, ficava em
oração
por nosso retorno

- isso também me emocionou
muito.
Hoje a impressão que
ficou em mim, foi de Esperança
neste mundo, onde se podia ver
3,5 milhões de jovens orando
a Jesus de joelhos dobrados e
clamando por um mundo melhor,
crendo no Deus Misericordioso.
A emoção que estou sentindo ao
escrever é como se estivesse lá
hoje, ao vivo, percorre em mim
uma energia como quando o Papa
Francisco passava pela gente;
hoje, minha missão é continuar
a evangelizar onde quer que eu
vá, onde quer que eu esteja,
não posso parar porque Jesus
não desiste de nenhum de nós,
mesmo eu, um pecador, porque,
pela palavra de Deus, hoje livre
sou.
Eduardo Covolan
Coordenador do Crisma
Paróquia de São Benedito.

na

NOVENA DE SÃO BENEDITO
Neste setembro de 2013,
iniciamos os festejos de nosso
Santo Padroeiro, São Benedito
(Benedetto il Moro)...Seguindo
a tradição de nossa paróquia,
abrimos os festejos com a
Novena de São Benedito, sendo
que a cada dia um sacerdote da
nossa diocese nos dará a honra
de presidir a novena, que terá
início às 19:30h.
Acompanhe
aqui
a
programação:
Dia 24/09 – terça-feira - padre
Fabio Chella, nosso pároco.
Dia 25/09 – quarta-feira – padre
Antonio Marcos.
Dia 26/09 – quinta-feira – padre
Leonildo Minutti Junior.
Dia 27/09 – sexta-feira – padre
Edson Roberto Codato.
Dia 30/09 – segunda-feira –
padre Wellington Supriano.
Dia 01/10 – terça-feira – padre
Valdecir da Silva Godi.
Dia 02/10 – quarta-feira – padre
Giuliano Lourenço Alamino.
Dia 03/10 – quinta-feira – padre
Rodrigo Pereira Sena.
Dia 04/10 – sexta-feira – padre
Gustavo Henrique Crepaldi.

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

6ª FEIRA: 16:00 no Setor
3ª FEIRA À SEXTA: 7:00 na Cap. N.
S. Penha
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

Semana da Família na São
Benedito
Com
o
tema
“A
TRANSMISSÃO E EDUCAÇÃO
DA FÉ CRISTÃ NA FAMÍLIA”,
realizou-se mais uma Semana
da Família. Desde a caminhada
no
dia
04/08/13,
com
a
presença marcante da Família
São Benedito, abordando temas
sobre a importância da família
na sociedade, na educação e
transmissão da fé aos filhos.
Iniciamos a Semana da Família
na paróquia dia dos Pais (11/08),
conforme panfleto entregue em
todas as missas nas semanas
anteriores ao evento.
Dia 14/08 houve um
momento muito forte com a
missa carismática, celebrada
pelo Frei Alfredo e animada pela
Banda Adonai. A espiritualidade
e o dom da palavra do Frei nos
proporcionaram momentos de
bênçãos e de curas a todos que
ali estiveram, enfrentando o frio
daquela noite, mas saindo com o
coração aquecido pela presença
de Jesus Eucarístico. Já no dia
16/08, realizou-se a Hora Santa

pelas Famílias juntamente
com o ECC na Cap. Nossa
Senhora de Lourdes, pudemos
adorar e agradecer a Jesus
pelas nossas famílias, pelos
nossos filhos, pela nossa
Igreja Doméstica. Padre Fábio
conduziu a Hora Santa que foi
animada pelo coral do ECC.
Não podemos deixar de
destacar as reflexões diárias
(do dia 13 ao dia 16/08) feitas
na Cap. Nossa Senhora da
Penha cujos textos foram tirados
dos subsídios da Hora da Família.
Já encerrando a Semana da
Família, tivemos nosso passeio
ciclístico com a participação de
40 ciclistas inscritos, e ao final do
passeio na missa das 09h30min.
Foi sorteada a bicicleta prometida
entre os ciclistas participantes
do passeio, e a contemplada
foi a paroquiana ANA LETÍCIA
CASEMIRO, parabéns a ganhadora
e a todos que participaram que
Deus os abençoe.
Encerramos
assim
a
Semana
da
Família
2013,
agradecemos
a
todos
que
participaram conosco de todos
os momentos preparados com
muito carinho e espiritualidade,
lembrando sempre que o FUTURO
DA HUMANIDADE PASSA PELA
FAMÍLIA.
Que Jesus, Maria e José
abençoem todas as Famílias.
Amem!
				
Pastoral Familiar

MOMENTO VICENTINO
Jesus conta uma história
sobre um homem de origem
nobre que, ao sair para uma
viagem longa, confiou a seus
empregados alguns valores para
que eles pudessem administrálos e mantê-los atualizados.
A sequência da história é
bastante conhecida: dois deles
aplicaram corretamente esses
valores e devolveram ao patrão
com os devidos rendimentos. Um
deles, por medo ou comodismo,
apenas
preservou
o
valor
recebido, sendo repreendido e
taxado de mau e preguiçoso.
“Já que foste fiel no pouco,
eu te confiarei muito”.
Os “valores” apresentados
no relato representam os dons
que cada um recebe de Deus e que
deverão se multiplicar ao longo da
vida. De fato, alguns multiplicam
os dons que recebem; outros,
preferindo a falsa segurança e
o comodismo do “quem não faz
nada, não erra”, enterram esses
dons. Jesus chama a atenção
e nos mostra como somos
dependentes de Deus. Tudo o
que somos e temos nos foi dado
por Ele e se espera que, com
nossa liberdade, possamos fazer
crescer esses dons.
Os vicentinos devem estar
atentos a tudo o que Deus lhes
confia nesta vida, inclusive seus
assistidos. Eles foram colocados
por Deus aos nossos cuidados
e precisamos empregar todos
os nossos talentos na busca de
seu bem-estar do qual, um dia, o
Senhor nos pedirá conta.
Temos consciência que
essa missão envolve riscos
e situações que, sozinhos,
não podemos resolver. Estas
dificuldades,
porém,
nunca
poderão ser justificativas para
nos omitirmos. Não podemos
ter as mesmas atitudes daquele
servo que, com medo, escondeu
seus talentos.
Nossa missão é colocar
os dons que Deus nos deu a
serviço do próximo e multiplicar
os valores do Reino.
Sociedade de São Vicente de
Paulo
					
Conselho Metropolitano de São
Paulo

IMAGEM DE SÃO BENEDITO
É com grande alegria que
divulgamos a nova imagem que
será utilizada pela Pastoral da
Comunicação para as publicações
de nossa paróquia.
A
imagem
foi
confeccionada
de
forma
voluntária pela artista Cátia
Santos.
Catia é moradora
de
Guarulhos/SP e frequentadora
da Paróquia de Nossa Senhora
Aparecida do Cocaia. É formada
em licenciatura em Pedagogia
e Web Design, atuando na área
de educação e como ilustradora
Freelance.
DÍZIMO
Continuaremos a tratar
sobre as três dimensões do
dízimo.
DIMENSÃO
DÍZIMO

SOCIAL

DO

A dimensão social do
dízimo contempla tudo o que está
relacionado com obras sociais,
de caridade, de filantropia,
de ajuda, como por exemplo,
as doações. Como instituição
filantrópica, a paróquia tem
obrigação, perante o governo,
de reservar uma porcentagem de
seus investimentos financeiros
para obras sociais. Essa ajuda
deve constar em seu balancete

Para
conhecer
o
trabalho da Cátia é só acessar
o site: http://desenhosdacatia.
blogspot.com.br/.
A ilustração foi realizada
exclusivamente
para
nossa
paróquia e mantém a imagem
tradicional de São Benedito,
sendo inserido o detalhe da
colher de madeira junto ao
hábito retratando sua origem
de cozinheiro. Também foram
inseridas as ovelhas, retratando
a missão de pastor que São
Benedito
tem
diante
da
Comunidade.
Esperamos que todos
gostem.
mensal e anual, com os devidos
comprovantes.
Portanto, a dimensão social
do dízimo engloba a ajuda que a
paróquia presta aos necessitados
da comunidade, àquelas pessoas
que são atendidas pela paróquia
mediante as pastorais sociais
e assistencias, seja com cestas
básicas, com remédios, com
bolsa de estudo ou qualquer
outro tipo de ajuda que configure
assistência gratuita. Também
está incluída nessa dimensão
social a ajuda às instituições de
caridade, aos asilos, hospitais,
orfanatos, às casas religiosas do
território da paróquia, etc. Enfim,
como afirma o livro de Tobias 1,
8: “O terceiro dízimo, eu dava
para os órfãos, as viúvas e os

estrangeiros”.
A terceira e última parte será
publicada na Edição de Outubro.
Seminarista Guilherme Marcon
Arantes – Diocese de Lages SC - Jovem que descobriu sua
vocação em nossa Paróquia.
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