O Evangelizador
VIMOS SUA ESTRELA E VIEMOS ADORÁ-LO
Na tradição natalina, a
estrela dos Magos é um dos
símbolos
mais
conhecidos.
Encontramos
este
símbolo
em cartões de felicitações,
em publicidades, em arranjos
natalinos. A estrela da Epifania
é um símbolo que representa
a luz divina entre nós e, ao
mesmo tempo, é um sinal,
que sinaliza, que indica onde
encontrar o Messias. E aqui
temos um fato interessante:
se quisermos encontrar o
Messias, o Salvador, não
podemos ficar admirados
com o brilho da estrela que
está no céu, porque o brilho
mais resplandecente está
no chão, na pobreza e na
fragilidade do Menino Jesus.
Foi este brilho que os Magos
encontraram e, diante do qual,
se prostraram para adorar o
Senhor.
O brilho de riquezas,
bens, posses e poder sempre
atrai nossos olhares e nossos
corações. De acordo com a
descrição evangélica, também
os
Magos
tinham
bens,
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posses e riquezas, mas não se
deixaram iluminar por isso, ao
contrário, levaram esse tipo de
luz para oferecer a Jesus, a Luz
resplandecente de Deus entre
nós. Perguntemo-nos: ONDE
ESTÁ A NOSSA ESTRELA? Ou
que tipo de estrela orienta
nossas vidas, em quais
caminhos nos conduzem as
estrelas que escolhemos
seguir?
Os Magos viram a estrela,
mas não sabiam o endereço e,
precisaram da ajuda, da luz das
Escrituras. Estas disseram que
o endereço era Belém. E para
lá foram os Magos. Também
nossa sociedade vê estrelas

com brilhos de justiça, com
brilhos de paz, com brilhos de
fraternidade, como cantava
o salmista, mas nem sempre
conhece
o
caminho.
Nós
temos o endereço e podemos
ensinar o endereço, propondo
o Evangelho como caminho.
Testemunhando o Evangelho
como
caminho
de
nossas
vidas.
A estrela da Epifania traz
também algumas interrogações,
as quais nos questionam se
caminhamos iluminados por
luzes que não nos conduzem à
adoração de Deus, quer dizer,
ao encontro com Deus que se
faz pobre para nos enriquecer
com sua graça.

MOMENTO VICENTINO

Em tempos de tanta
discriminação e também de
tantos exageros, em nome
da defesa da igualdade entre
os homens, nada melhor que
ouvir a Palavra de Deus, que a
publicação mensal da SSVP, Fonte
de Caridade, nos trouxe tempos
atrás (novembro/2011).
Fonte de Caridade
“Este homem recebe os pecadores
e come com eles” (Lc 15,2)
Neste trecho de seu
Evangelho, Lucas nos coloca
Jesus sendo criticado pelos
fariseus e escribas por sua
atitude acolhedora com relação
aos publicanos e pecadores que
se aproximavam para ouvi-lo.
Jesus lhes propõe duas parábolas:
da ovelha e da moeda (dracma)
perdidas e fala da alegria que seus
donos sentem ao reencontrá-las,
comparando-a com a alegria no
céu, muito maior por um pecador
que se salva do que por aqueles
que já estavam salvos.
“Este homem recebe os pecadores
e come com eles” (Lc 15,2)
Quantas vezes agimos da
mesma forma e, com mentalidade
moralista, discriminamos aqueles
que
julgamos
pecadores.
Esquecemo-nos das tantas vezes
que nos colocamos diante de Deus
pedindo perdão. Esquecemo-nos
que somos sempre atendidos por

Ele.

As Escrituras nos chamam
a atenção, com frequência, a essa
verdade: Deus não faz acepção
de pessoas, não discrimina
ninguém (Cf. Dt 10,17; At 10,34;
Rm 2,11).
Deus não se escandaliza
com os erros e a miséria dos
homens, pelo contrário, toma
a iniciativa, vai até eles e lhes
propõe uma aliança.
“Este homem recebe os pecadores
e come com eles” (Lc 15,2)
É
dessa
forma
que
devemos
pautar
o
nosso
comportamento, moldado pelo
próprio Jesus, que vivia no meio
dos pecadores, mesmo sabendo
o tipo de aborrecimentos que
isso lhe custaria.
Nós também não devemos nos
preocupar se formos criticados
e
discriminados
por
essa
convivência, afinal, “se ao senhor
da casa chamaram Belzebu,
quanto mais aos seus familiares?”
(Mt 10,25b).
“Este homem recebe os pecadores
e come com eles” (Lc 15,2)
Também
devemos
nos
precaver
desse
tipo
de
comportamento
no
relacionamento que temos com
os nossos assistidos não os
julgando, nem os condenando
por suas atitudes.
Como Jesus, devemos
acolhê-los e “comer com eles”,
ou seja, tratá-los cm respeito e
em igualdade de condições, pois
só assim teremos condições de
ajudá-los para que recuperem
seu respeito próprio e caminhem
rumo a uma promoção efetiva.
					
Trecho longo: Lc 15, 1-10
A caridade vicentina deve ser
sempre inspirada e iluminada
pela Palavra de Deus. É uma
caridade que se alimenta desta
fonte inesgotável de motivação,
de orientação, de graça e de vida
em plenitude que é a Sagrada
Escritura. Por isso a Palavra é
Fonte de Caridade.
Mais informações sobre os
Vicentinos: ssvpccbauru@gmail.
com; natalianegretti@gmail.com

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 10:00 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

A simplicidade em Jesus

Em julho deste ano,
Jesus me pregou uma grande
peça: colocou a minha frente
uma família desprovida de tudo,
mas da qual Ele mesmo, na sua
divina providência, sempre está
cuidando. Diante dos desafios
pelos quais estava passando, Ele
me encaminhou um senhorzinho,
já com seus 63 anos, com suas
duas filhas e esposa em minha
direção. Ele foi à secretaria da
paróquia para pedir comida,
pois havia saído

do lugar onde reside, no meio
do mato, muito distante da Vila
Falcão, à frente até da Favela
Ferradura Mirim, buscando ajuda
no CREAS, que fica próximo à
Comunidade, mas não obteve
nenhum sucesso. Quando demos
comida para ele e sua filha, ele
não quis comer e me pediu a
possibilidade de levar para sua
outra esposa e filha que haviam
ficado no barraco. Isto já era por
volta das quatorze horas desse
dia. Demos-lhe não só o alimento,
mas mais algumas coisas que
havia na paróquia e inclusive
levamos o pai e a filha para o
lugar onde moravam e estão até
hoje. O lugar é no meio do mato
e água e comida os mesmos
recebem através da ajuda de
pessoas. É necessário fazer com
que muitos L. da vida possam ter
mais dignidade, provendo aquilo
que lhes é de direito através da
Constituição (Art. 6) e fazendo
com que possam ter não uma
sobrevida, mas sim “Vida em
Abundância”. Esta é a tarefa
de todo cidadão Consciente e
Cristão, a luta pela dignidade,
direitos e emancipação de todo
ser humano.
Deixo agora a poesia que
a filha chamada R., a mais velha
fez e entregou-nos. Ela não é
totalmente alfabetizada, mas nos
deu uma lição de vida através de
seu poema:
“Meu nome e poema nasceram
no berço da poesia
Minha mãe se chama ternura

Fui criada ouvindo lendas e
histórias
Minha irmã é a natureza
Vivo no sertão
E lá que nasceu a inspiração
Sou como uma estrela
Que brilha eternamente, por isso
vivo sempre alegre
Vivo com a natureza
Escutando o canto dos pássaros,
sentindo o perfume das flores,
a brisa suave do vento para
passar o tempo.
Sento-me no banco olhando as
flores e a paisagem
Sou a alma da poesia; só quero
estar a o lado de Deus ajudando
a cuidar da natureza
Penso que o amor poderia viver
sem dor, sem lágrima e isso me
deixa triste ...
Quanta vida se perdendo pelo
caminho, sem volta!
Minha alma chora triste!
Daqui a pouco o sol aparece ...
É assim que vivo!
Meu nome é poema!”
(Simplicidade de Jesus que se
apresenta na vida desta Família)
Padre Fábio Chella

TERÇO LUMINOSO
Em 08 de dezembro, dia da
Imaculada Conceição de Maria!
“...O mistério da Imaculada
Conceição é de suma importância
para nós, para a Igreja, para o mundo
inteiro. Sua solene proclamação como
dogma em 1854, foi um progresso,
um novo elo na evolução da nossa fé.
Não é este dogma uma invenção da
Igreja. Antiquíssimo, fazia parte das
verdades reveladas, estava incluído
no depósito da fé. Até aquele ano,
o católico tinha liberdade de crer ou
não crer na Imaculada Conceição;
podia rejeitar esta doutrina, sem
incorrer numa heresia. Houve de fato
doutores da Igreja e Santos que não a
aceitaram. Hoje o mundo inteiro está
convencido da verdade do mistério:
a criança que sabe seu catecismo,
pensa sobre esta doutrina com mais
acerto que aqueles grandes teólogos
e espíritos de escol e iluminados...
“(http://www.paginaoriente.com/
titulos/nsimac0812.htm)
Melhor data não poderíamos
escolher para, com muita fé,
reunidos, rezarmos o terço em nossa
Matriz, em honra à Maria Imaculada,
a exemplo do ocorrido nas capelas há
tempos atrás. Preparado com carinho
pela Liturgia, este terço aconteceu
antes da missa das 19h com um bom
grupo de fiéis da comunidade.
Temos belas fotos no Face e
no site da paróquia.

BATIZADOS NA MATRIZ
A Família de São Benedito
teve a alegria de participar, no último dia 08 de dezembro passado,
do batismo de seis crianças de nossa
comunidade.
O batismo, fundamento da
vida cristã e onde recebemos a Graça de Deus, pelas
Virtudes Teológicas, os dons
do Espírito Santo, é sempre motivo
de júbilo em uma comunidade cristã.
Desta forma, recebemos com alegria
a Jephany, Julio Cesar, Lucas Vinicius, Maria Eduarda, Otavio Santos
e Valentina.
Depois de um catecumenato, bem fundamentado na doutrina católica sob a responsabilidade
de nossa Pastoral do Batismo, coordenada pelo Welber e Edna com
sua equipe, assessorados pelo pároco, Pe. Fabio Chella, chegou a hora
tão esperada pelos pais e padrinhos.
Fato relevante foi que este batizado
fica na memória de nosso jovem diácono, Henrique Ferreira Albuquerque,
pois é sua segunda celebração deste
sacramento em sua caminhada de
Igreja e para satisfação da paróquia
de São Benedito, foi partilhada aqui
conosco.
A cerimônia teve início ainda
na missa dos jovens, às 09h30min,
com o padre Fabio abençoando os
catecúmenos com o sinal da cruz em
suas testas, o que é seguido pelos
padrinhos; ao final da missa, a cerimônia continuou com a celebração
pelo diácono Henrique.
Que Deus dê perseverança,
força e fé aos padrinhos e pais dessas crianças para guiá-los no caminho da Igreja!

Já na véspera, sábado dia 7,
foram quatro adultos que receberam
o batismo, ministrado pelo padre Fabio. Também estavam presentes e
foram apresentados à comunidade,
os adultos que receberam o Sacramento do Crisma na paróquia, dia
21 de dezembro. Um deles também
recebeu a Primeira Eucaristia. Em
nosso Face, vocês podem acompanhar as cerimônias.

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.
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