O Evangelizador
RESSURREIÇÃO: ALTERNATIVA CRISTÃ
Caríssimos irmãos e irmãs
em Cristo Jesus! Neste mês de
Novembro, nós nos lembramos,
através
da
celebração
de
Finados e da festa de Todos os
Santos, de um elemento que
está ligado a nossa situação
existencial: a morte, única
certeza que abrange todo ser
humano quando começa a
respirar, independente de sua
fé, raça, sexo... É o que nos
torna conscientes de nossa
pequenez e nos faz buscar
algo que seja superior para dar
sentido ao nosso ser.

Pe. Fábio Chella

Para nós seguidores de
Cristo Jesus, é-nos colocado
um foco pelo qual, através da
Fé, acreditamos não só em
suas palavras, mas também
naquilo que acontecerá ao
nosso mestre: sua morte, mas
através dela a Ressurreição.
Mas como podemos comprovar
a Ressurreição?
A única prova possível
seria de origem sociológica.
É o que procuramos salientar
neste momento, baseando-nos
no Teólogo Renold Blank, um
grande estudioso da Escatologia
Cristã.
Segundo
este
teólogo, a Morte
de
Cruz
era
um
pelourinho
vergonhoso.
A
pessoa
que
morria na Cruz
era
rejeitada
s o c i a l m e n t e
(morria desonrado
e
abolido
para
sempre
da
lembrança do povo
e da sociedade);
religiosamente
(era apagado da
memória de Deus).
Todos
queriam
Jesus
na
Cruz,
para ficar claro que
até Deus tinha o
rejeitado (“maldito
de Deus é quem
pende
de
uma
cruz” Dt 21,23),
e crucificado, se
aniquilava todas as

suas obras (portanto a cruz era
o sinal de fracasso total).
Se tivesse terminado no
fracasso da cruz, teria terminado
a missão e mensagem de Jesus,
pois ninguém teria coragem de
continuar a mensagem de um
fracassado. Foi por causa da
Ressurreição que os discípulos
recuperaram
a
confiança
(tinham a prova irrefutável
agora). Diante disto, a causa
de Jesus continuou porque o
próprio Deus tomou iniciativa
ressuscitando-o, ratificando seu
projeto e se revelando como o
“Deus da Vida” (Mt 22, 32; Jo
10,10), fiel às criaturas (que
ressuscitarão como Jesus – Rm
8,11; 1 Cor 6,14).
“Se
não
há
Ressurreição dos mortos,
Cristo não Ressuscitou, vã é
nossa pregação e seríamos
falsas
testemunhas,
continuaríamos
em
pecado e perdidos os que
adormeceram”(1 Cor 15, 2218. 20-22).
Foi esta verdade de Fé
que fez os discípulos doarem
a sua vida por causa da Boa
Nova (Evangelho), entregando
a sua própria vida. Esta,
portanto seria nossa “prova”
sociológica.

O Santo Sudário em Bauru

FESTA DE SÃO BENEDITO

Mais uma vez, nossa
comunidade
paroquial,
respondeu com muita alegria
e
comprometimento
às
homenagens ao nosso santo
padroeiro, S.Benedito. Tanto
na Novena, onde por nove dias
tivemos as missas celebradas por
sacerdotes de várias paróquias
da Diocese (alguns de cidades
vizinhas,
como
Boracéia
e
Duartina), quanto na missa
solene. Sem falar na missa e
bênção do Sopão!
A todos que, durante
semanas, se doaram para que
tudo corresse em paz e fosse o
sucesso que foi, como também
contribuíram com gêneros e
prendas, além, é claro,
da
presença
nas
festividades,
alegrando e se confraternizando,
se deliciando com as várias
iguarias típicas das quermesses
de nossa terra, deixamos aqui
nosso agradecimento e gratidão.
Especialmente, na preparação
da Sopa, que desde a tarde da
véspera contou com voluntários
dedicados, passando toda a noite
de quinta para sexta-feira na
cozinha!
Também
nosso
agradecimento à mídia bauruense
pelo apoio na divulgação dos
festejos.
Que São Benedito interceda
sempre pelo crescimento interior
de nossa comunidade!

Neste mês de novembro, a
comunidade de Bauru terá o privilégio de
poder conhecer um dos mais polêmicos
mistérios de nossa Igreja.
A peça de tecido que percorre o
mundo é uma réplica do Santo Sudário
original que se encontra em uma urna na
Catedral de Turim, desde o século XIV.
Conhecido como o lençol que
recobriu o corpo de Jesus no sepultamento
(cf Mc 15,46) e encontrado no túmulo
vazio após a Ressurreição (cf Lc 24, 12 e
Jo 20, 8-9).
Lá, é mostrado raramente ao
público, sendo a última vez em 2010,
quando recebeu mais de 50.000 visitas
de fiéis de todo o mundo. Cercado de
mistérios e crenças mil foi submetido a
inúmeros estudos e pesquisas científicas
no decorrer dos últimos séculos.
Estava de posse da Casa de
Sabóia (ou Savóia), que foi a última casa
reinante da Itália, desde 1357, e foi doado
ao Vaticano em 1983.
Essa exposição, “Que é o Homem
do Sudário?”, contém réplicas de peças
ligadas à paixão de Cristo, estátua em
tamanho natural, recursos de holografia,
coroa de espinhos e pregos usados na
crucificação, sendo as réplicas produzidas
em Israel.
Um holograma em 3D criado
pelo homem de ciência holandês Petrus
Soons, utilizando raios laser reproduz a
imagem de Jesus no tecido.
Conta ainda com painéis,
ilustrações vídeos e infográficos. Vai
de 2 de novembro a 1º de dezembro
no Boulevard Shopping Nações e tem
parceria com a USC e a Diocese de Bauru,
com entrada franca, de segunda a sábado
das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às
20h.
Visitas em grupo podem ser
agendadas pelo telefone (14)3233-7012
e serão guiadas com a participação de
vocacionados Inacianos em formação na
diocese e estudantes das USC.
A partir do dia 4 de novembro haverá
missa às 17h00, de segunda a sexta-feira,
até o término da exposição.
Esta mostra corre o mundo e recentemente,
durante a JMJ. foi vista por milhares de
peregrinos. O curador da mostra é o Pe.
Alexandre Paciolli, estudioso do Sudário
e consultor do filme de Mel Gibson sobre
a Paixão de Cristo.

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

SSVP (Vicentinos) – Entrevista
de Marcos Perassoli, nosso excoroinha e cerimonialista
Marcos Perassoli, presidente
do Concelho Central de Bauru (CCB),
da Sociedade de São Vicente de Paulo,
nossos conhecidos Vicentinos, neste
mês de outubro, foi entrevistado
pela revista Ações Sociais, na pessoa
de Marcos Vinícius, a respeito dos
trabalhos da SSVP.
Marcos, coroinha muitos
anos na S. Benedito e também excerimoniário da paróquia, é atuante
no meio vicentino.

Abaixo, a entrevista em
primeira mão aos paroquianos da
S.Benedito.
1.
Revista: Quais os principais
trabalhos desenvolvidos pela SSVP
para a comunidade?
Marcos: A Sociedade de São
Vicente de Paulo, mais conhecida
por “vicentinos”, atua na área de
promoção social voltada a devolver
a dignidade a cada um de nossos
assistidos
Alem da promoção
humana, também temos 7 asilos e
uma creche na Diocese de Bauru, que
abrange ainda mais doze conselhos
particulares, que são unidades de
trabalho específico com famílias
de baixa renda. Totaliza assim 20
unidades vicentinas.
2.

Revista: Quantas pessoas/

crianças são atendidas atualmente?
Marcos: Hoje, somando todas as
unidades da SSVP na região de
Bauru, atendemos mais de 1200
pessoas, entre asilos, creche e as
famílias atendidas pelos conselhos
particulares.
3.
Revista: Quantas pessoas
trabalham na associação? Quantas
são voluntárias?
Marcos:
Nós
chamamos
de
Confrades e Consócias e somos
mais de 400. Temos em torno de 90
funcionários, sendo na sua maioria
funcionários de nossos asilos, e uma
secretária administrativa para o
Conselho Central.
4.
Revista: Conte um pouco
sobre sua experiência pessoal:
há quanto tempo trabalha na
associação? Como é seu trabalho? É
gratificante?
Marcos: Toda vez que falo sobre
SSVP, me emociono, pois não
é apenas uma associação, uma
sociedade ou um grupo, e sim
constituímos uma família. Estou
na sociedade há 8 anos; entrei por
convite de um amigo meu que nem
está mais em Bauru. Fui gostando e
amando, e aprendi a ver Deus nos
pobres e sentir a necessidade de
não só levar o pão e o leite deles de
cada dia, mas sim trazer a dignidade
de volta para eles. Hoje estou na
presidência do Conselho Central
de Bauru (CCB), que é um órgão
fiscalizador e regularizador das
unidades vicentinas citadas acima.
Muitas vezes, precisamos agir
administrativamente no CCB do que
apenas com a emoção, mas jamais
nos esquecemos de nossas origens
nas conferências. E se é gratificante?
Demais. Cada olhar de vitória, de
alegria provém de saber que você

faz parte daquela história ou quando
alguém te encontra na rua, te chama
pelo nome e diz “obrigado, hoje sou
vencedor”.
5.
Revista:
A
instituição
encontra dificuldades? Quais?
Marcos: Sim, a SSVP encontra
muitas dificuldades pelo caminho:
financeiro, pessoal, espiritual, mas
como todas, a Sociedade de São
Vicente de Paula também tem o anjo
da guarda dela, que sempre está
por perto nas horas dos apuros e
desafios.
6 .
Revista: Como pessoas
interessadas podem colaborar?
Marcos: Todos os interessados
podem procurar as secretarias
paroquiais. O telefone do presidente
do Concelho Particular, que atua na
região paroquial ou pelo telefone do
Conselho Central de Bauru, é 32277441 (falar com a Cida).
8.
Revista:
E
a
parte
financeira? De onde vem a receita
($) para investir nas atividades
desenvolvidas?
Marcos: Toda a receita recebida
nos Conselhos Particulares (CP) são
através de doações e, nos asilos e
creche 20% de subvenções públicas
e 80% de doações.
9.
Revista: Como você definiria
a atuação da Igreja Católica nas
atividades sociais?
Marcos: A igreja Católica tem
muito a evoluir, infelizmente o seu
trabalho é mínimo, e ,muitas vezes,
distorcido, temos muito a aprender,
porém vejo com bons olhos a
chegada do Papa Bento XVI (que
por sinal, já foi vicentino) e conhece
profundamente nossos trabalhos na
época de Cardeal na Argentina. Ele
veio para mudar e fazer missionários
da caridade pelo mundo. matando a
maior fome da humanidade que é a
fome de Deus.
Mais informações: ssvpccbauru@
gmail.com; natalianegretti@gmail.
com

JMJ 2013: Nós fomos, Eu
fui... (Final)
No dia 24 de julho, após uma
deliciosa caminhada na praia, fomos para
catequese na escola estadual na Barra
da Tijuca, já com chuva, todo mundo de
capa; fomos recebidos pela animadora
da nossa catequese, a Adrielle Lopes,
cantora católica de grande caminhada, e
o nosso catequista foi Dom José, Bispo
de Aracaju, no alto dos seus 71 anos, um
velho jovem como ele mesmo colocou e
que, com espírito animado, nos falou do
“Caminho Neocatecumenal”. Foi muito
instrutivo e alegre! Impressionante sua
jovialidade e amor pela vida! Conquistou
a todos.
No 2º dia de catequese, 25 de
julho, quinta feira, levantamos cedo
com muita chuva e fomos para nossa
catequese com Dom José, Bispo de
Portugal, com a animação da Adrielle, de
uma espiritualidade profunda e cativante
(Ela é da paróquia de Santo Agostinho de
São José dos Campos-SP). Guardamos
bem as palavras desse Bispo:- “Sou
cristão convosco e Bispo para vós” - “Paz
não é só ausência de guerra é um encontro
intimo com Jesus” – “Fidelidade é um
mistério de amor que vence o tempo” – ”O
cristianismo não quer ser uma resposta,
mas continuar a ser uma pergunta”. Suas
palavras e mensagens conquistaram
nosso corações, amado bispo português.
Depois fomos direto para a praia de
Copacabana, onde teríamos um encontro
de boas vindas com o Papa Francisco.
Foi lindo demais vê-lo dedicando carinho
a todos pelo caminho e, mais uma vez,
ficamos muito perto do nosso Bom Pastor,
emoção e energia que contagiou a todos;

quando Ele vinha parece que corria uma
energia pelas pessoas que nos arrepiava
e emocionava. Foi demais!
No 3º dia de catequese, dia 26 de
julho, logo cedo e ainda com muita chuva,
fomos catequizados por Dom Wladimir,
Bispo Auxiliar de Vitória, com o tema
Caminho da Fé: “Na comunidade é que
fazemos a experiência do encontro com
o outro” – “Ser missionário é não impor
condições para sair ao serviço da Fé”.
Ao final deste ultimo dia de catequese,
a Adrielle deu seu testemunho de vida,
que nos tocou profundamente, e tivemos
um lindo momento de Cura Interior, e de
muitos Batizados no Espírito Santo. “Pai,
vem me curar, Pai, vem me curar Pai, neste
dia, Pai! A seguir, fomos para Copacabana
para a Via Sacra com o Papa Francisco
e, mais uma vez, pudemos chegar muito
perto no caminho para o palco, inclusive,
ajudando a pequena Giovana a chegar
aos braços do Papa, levada pelas mãos
dos peregrinos, mesmo o Papa já tendo
passado pela gente, ele parou se virou e
esperou a criança chegar em seus braços.
Foi emocionante como Ele tratou a todos
com carinho e atenção de Pai!
No sábado, dia 27 de julho,
fomos para o centro da cidade e em
peregrinação de 10 km rumo à praia
de Copacabana, onde tivemos nossa
Vigília com o Papa. Foi uma caminhada
emocionante, com jovens de todas as
nações cantando músicas em sua língua
natal, fazendo um coro de vozes por
todo o trajeto e tornando tudo surreal;
parecía que estávamos no planeta Céu ...
as pessoas na cidade, paradas pra ver a
gente passando, nos saudando por todo o
percurso e orando com a gente.
Então, à noite, o Papa chegou

e nos falou ao coração, palavras de
profunda intimidade com a realidade dos
povos, nos chamou a “revolucionarmos”
o Mundo com nossa Fé e testemunho
cristão. Perto de nós, havia um grupo de
americanos, cujo líder era Mr. John, de
74 anos, em sua 4ª JMJ, com os jovens
peregrinos de sua comunidade. Como
poderíamos reclamar da chuva, se eles
ali ficaram a noite inteira! Só em Jesus eu
pude ver tanta Fé e gente reunida.
No domingo, 28 de julho, fomos
logo cedo para a praia de Copacabana.
Na missa de envio, o Papa Francisco
chamou-nos à União, Conversão e
Tolerância, porque só assim poderemos
vencer os desafios desta vida. Saímos
dali, preenchidos com uma comunhão
diferente, não foi física porque não
chegou até onde estávamos, mas foi
intensa e emocionante ao som dos Padres
e Músicos Católicos em coro na música
Tesouro Singelo.
Foram 9 dias de muita emoção
e peregrinação, em grupo e em nome de
Cristo. Foi lindo e edificante! Antes de
partirmos para Bauru, fomos presenteados
com uma festa linda dos nossos irmãos
da Comunidade Metodista, até atrasando
o culto para nos prestigiar. Reverendo
Tims e Rev. André e toda comunidade,
seremos eternos irmãos em Cristo Jesus.
Hoje, um mês após a JMJ,
olhando tudo o que passamos, os revezes
que tivemos para conseguir arrecadar
fundos e ainda estarmos trabalhando para
finalizar nossas contas, vejo que tudo
valeu a pena e muito. 			
					
Eduardo Covolan Coordenador
do Crisma – Paróquia de São Benedito.
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