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VISITA PASTORAL DO BISPO D. CAETANO FERRARI
Sucessor
dos
apóstolos no pastoreio
da diocese de Bauru,
nosso Bispo efetuou
sua visita pastoral
a nossa paróquia
entre os dias 13 e
16/2. Assim que
chegou, antes de
celebrar a missa,
colocou-se
de
joelhos aos pés do
Senhor, na capela
do Santíssimo da
matriz. Com sua atitude orante,
que perpassou todas as atividades, Dom
Caetano incentivou-nos a que rezássemos, a
fim de que a sua visita fosse levada a cabo
na presença de Deus. Foi de grande valor o
encontro pós-missa, no qual muitos dos agentes
de pastoral se fizeram presentes, revelando a
comunhão dos membros atuantes da paróquia.
Ali expuseram suas atividades, surpreendendo,
por várias vezes, ao nosso bispo.
Na manhã da sexta-feira, novamente
nos encontramos para a Eucaristia, na capela
N. S. da Penha. Terminada a cerimônia, ao
redor da mesa do café, os paroquianos
puderam ter um contato maior com nosso
pastor, num momento de descontração
e fraternidade. Essa mesma descontração
repetiu-se em sua visita à creche, junto às

crianças. Dom Caetano conversou e brincou
com elas, extraindo assim incontáveis
sorrisos dos pequeninos. O clima acolhedor
foi estendido aos enfermos, à casa dos
quais ele foi, podendo proporcionar-lhes
o conforto do Evangelho. Pela tarde, após
almoçar com o padre e o diácono, a visita
pastoral se estendeu a uma casa de um setor,
em que ocorreu a missa, com participação
de alguns moradores das redondezas. Antes
de partir, para celebrar a ordenação do Pe.
Reinaldo, o Bispo pôde conversar com os
fiéis e abençoá-los.
Voltou na manhã de sábado, quando
conheceu o dispensário dos vicentinos. Depois
do café com eles, Dom Caetano participou
de uma reunião, em que lhe foram expostos
os trabalhos deste movimento de caridade
social, que é a sociedade de São Vicente. Em
seguida, rumou para a Casa de Nazaré, a
fim de conhecer as pessoas amparadas por
esta instituição, que teve seu berço na nossa
paróquia. No almoço, o bispo foi acolhido,
de modo bastante festivo, por uma família.
Esta demonstrou muito sua alegria em estar
recebendo sua visita. Outro momento feliz
foi pela tarde, com os jovens da crisma. Dom
Caetano participou do louvor com eles e de
uma sessão de bate-papo. Foram momentos
marcantes reciprocamente, tamanho o
interesse dos crismandos. À noite, presidiu a
Missa em louvor a N. S. de Lourdes, na capela.

Mais uma vez a oportunidade recíproca de
conhecimento se deu e os fiéis puderam
estar em comunhão com o Bispo.
No domingo, catequistas e cerca de
cem catequizandos esperaram ansiosos
pela chegada de Dom Caetano. Houve uma
reunião para apresentação da catequese
paroquial, seguida de outro bate-papo, desta
vez com a galerinha da primeira Eucaristia e
da Perseverança. Novamente o clima informal
tomou conta e muitos quiseram dialogar com
o Bispo. Ele tomou o lanche com eles e foram
para a missa. Houve almoço com membros da
capela N. S. de Lourdes. A visita pastoral findouse na noite de domingo, com a celebração
eucarística. Nela houve a rememoração dos
momentos da presença de Dom Caetano na
comunidade. Ele nos lembrou da preparação
que devemos ter em relação ao Jubileu
Diocesano e, muito feliz, despediu-se.
Diácono Henrique Albuquerque

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014
Uma vez que Cristo nos fez livres, a Igreja tem como missão propagar esta liberdade. Deus – livre – nos fez à sua
imagem. Portanto, somos livres por criação. Uma enorme fonte de violação deste direito é o tráfico de homens e
mulheres, que ainda hoje ocorre! Pessoas em contextos de vulnerabilidade são as principais vítimas. Um agravante
é a busca de melhor qualidade de vida. Geralmente por meio de promessas enganosas, são levadas e tratadas como
objeto de comércio. Por meio da Campanha da Fraternidade deste ano, o Brasil todo se põe a refletir sobre este tema.
Sempre é cruel essa exploração, pois o fundamental anseio humano de liberdade é violado severamente. Deste
modo, o objetivo principal da Campanha é resgatar essa dignidade humana, por meio: da identificação da existência
do tráfico; da denúncia; da cobrança dos poderes públicos em relação a políticas de erradicação do tráfico humano.
Embora nos possa parecer estranho, há irmãos e irmãs nossos que são aliciados e, contra a vontade, levados
para uma vida de escravidão. Se ocorre a coação, por meio de palavras ou força, bem como o rapto, tem-se uma
situação de tráfico. Essas vítimas são utilizadas para trabalho serviçal, extração de órgãos, para exploração sexual
e em muitas outras atividades, em geral ilícitas.
Mesmo em um contexto de indiferença dominante, nós não podemos fechar os olhos para a prática
abominável do tráfico humano. Assim, a Campanha da Fraternidade vem nos lembrar da dignidade que todos têm
e do dever de lutar pela mesma.
Diácono Henrique Albuquerque
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“PARÓQUIA DE SÃO BENEDITO - BAURU:
ANOS DE PERSEVERANÇA POR UM MUNDO MAIS CRISTÃO”

Imagem peregrina de São Benedito
Seguindo na preparação pela comemoração de nossos 70
anos de paróquia, continua sua caminhada pela comunidade, a
imagem de nosso padroeiro esculpida em madeira - segundo
a tradição oral - por um dos integrantes da Irmandade de
S.Benedito, lá pelos anos 20 do século passado.
A última vez que a imagem fez essa caminhada pela
paróquia foi no ano de 2000, durante as comemorações da festa
do padroeiro. Na ocasião percorreu, durante um mês, do dia 4 de
setembro a 5 de outubro, cada dia em uma residência, grande
parte da região da Vila Falcão. O término da peregrinação foi
já no dia da festa de São Benedito. Durante este período, 485
pessoas participaram das visitas e dos momentos de oração nas
casas dos paroquianos. Esses dados nos foram passados pela
dona Dalva Grandini, nossa dedicada paroquiana e historiadora da São Benedito.
Neste ano de 2014 recomeçamos as visitas e aqui vemos a imagem na residência de
dona Maria Bitencourt, que a recebeu com muito carinho. Uma escala, preparada pela Bete
- da coordenação das Pequenas Comunidades - é seguida e, se você deseja participar da
visitação, entre em contato com nossa secretaria pelo telefone 3223-3034 e converse sobre
esta possibilidade.

Novo Grupo dos 5 do ECC – São Benedito
Em reunião, no dia 21 de fevereiro p.p., foram apresentados os novos integrantes do
Grupo dos 5 de nosso ECC. São eles, José e Darci, Ricardo e Andréia, Claro e Cizoca, Moacir e
Maria José, Mario e Sueli. Estiveram presentes muitos casais que participam deste Serviço de
Igreja, além de nosso pároco, que é o orientador espiritual de nosso ECC.
Também compareceu o Carlos, que é parte do Casal Diocesano (excepcionalmente, sem
a esposa que por motivos profissionais não pode comparecer). Representando a 2ª Etapa
estavam Edson e Sueli. A parte mais importante dessa reunião foi, sem sombra de dúvida, a
Adoração ao Santíssimo Sacramento, presidida pelo diácono Henrique Albuquerque.
Saiba mais sobre as próximas reuniões e mais detalhes sobre o ECC em nossa paróquia,
acessando o nosso site.

Horário de atendimento
da secretaria paroquial
De 2ª à 6ª feira: das 8h às 17h
Sábado: das 8h às 12h

Horário das Missas
6ª FEIRA: 16h no Setor
3ª FEIRA À SEXTA: 7h na Cap. N. S. Penha
Primeira 6ª FEIRA: 15h na matriz, Missa do
Sagrado Coração
SÁBADO: 18h na matriz
DOMINGO: 7h, às 10h e às 19h na matriz
(2º domingo do mês: Missa dos Dizimistas e
4º domingo do mês: Missa das Capelinhas)
SÁBADO: 19h na Capela N. Sra. Penha –
Rua Siqueira Campos, 4-85 – Vila Souto
DOMINGO: 8h30 na Capela N. Sra. de
Lourdes – Rua Carlos de Campos, 14-46 –
Vila Giunta
No período da Quaresma acontecem
missas de segunda a sábado às 7h, na
Capela Nossa Senhora da Penha (Rua
Carlos de Campos 14-46)

Momento Vicentino
Texto retirado da publicação: “FONTE DE CARIDADE” - Sociedade
de São Vicente de Paulo - Conselho Metropolitano de São Paulo
“Fala, Senhor, que teu servo escuta!” (1 Sm 3,10c)
Este trecho do livro do profeta Samuel narra um fato que
aconteceu com ele quando, ainda muito jovem, vivia no templo,
como discípulo do sumo sacerdote Eli.
Durante uma noite, ele ouve uma voz chamando, a qual ele
pensa ser do próprio Eli.
Orientado por este, pede que a voz lhe diga o que deseja dele.
Então o Senhor fala e lhe explica o que espera dele como resultado
de sua vocação, principalmente anunciar o que Deus reservava
àqueles que seguiam e desprezavam sua lei.
“Fala, Senhor, que teu servo escuta!”
O texto nos mostra três momentos principais: o chamado,
de forma inusitada, que deixa confuso aquele que o recebe; o
discernimento, com a ajuda de alguém mais esclarecido nas coisas
de Deus; e, finalmente, a disposição para ouvir e aceitar o chamado,
assumindo sua vocação.
Como cristãos, também recebemos esse chamado e, em
princípio, o aceitamos, mas esse compromisso precisa ser renovado
permanentemente, senão a adesão inicial fica parada no tempo,
perde-se o ânimo e a vocação esfria. Muitas vezes, mesmo sem
sermos dignos disso, somos também chamados a colaborar como
discernimento de outras pessoas.
“Fala, Senhor, que teu servo escuta!”

Também nós, vicentinos, um dia, nos colocamos à disposição
de Deus para servi-lo na pessoa dos pobres e sofredores, mas, com
o passar do tempo, com a rotina desgastante dos nossos trabalhos,
muitas vezes, nos deixamos desviar do caminho, por tentações
humanas como vaidade, orgulho, apego ao cargo e ao poder.
Sofrer essas tentações não é demérito algum, afinal, foi assim que
o demônio tentou Jesus no deserto. No entanto, como seguidores
Deste que somos, devemos tentar imitar sua firmeza de espírito e
expulsar isso de perto de nós, firmando-nos na oração e mantendonos sempre atentos àquilo que Deus espera de nós.
“Fala, Senhor, que teu servo escuta!”
Recém-saídos de nosso congresso, onde falamos muito de
missão e conversão, devemos assumir, com renovado ardor, nossa
ação de missionários na caridade, começando nossa atuação pelas
nossas próprias comunidades, Conferências e Conselhos onde, muitas
vezes, vemos vicentinos cansados e desanimados, como “ovelhas
sem pastor”, precisando que alguém os ajude no discernimento de
seu chamado e a reencontrar o rumo correto de sua vida.
“Fala, Senhor, que teu servo escuta!”
Trecho longo: 1Sm 3,1-10.19-20
Para obter mais informações sobre os
Vicentinos, escreva:
ssvpccbauru@gmail.com
natalianegretti@gmail.com

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA - 2014
Para este ano de 2014, a programação da Semana Santa em nossa paróquia já se encontra disponível em nosso site
(www.paroquiasaobeneditobauru.org.br) e em nossa página no Facebook (www.facebook.com/saobeneditobauru).
Participe! Teremos uma semana rica e cheia de fé, não nos esquecendo das palavras de nosso Papa Francisco: “...A Semana
Santa é um tempo de graça que o Senhor nos doa para abrir as portas do nosso coração, da nossa vida, das nossas paróquias, dos
movimentos, das associações, e ‘sair’ ao encontro dos outros para levar a luz e a alegria da nossa fé, um raio de amor do Senhor...”

Missas de Segunda a Sexta das 7 h às 7h30 na Penha com
Gesto Concreto para a Campanha da Fraternidade 2014.
07/04/14 (segunda-feira) - 20 h - Celebração Penitencial na
Capela de Nossa Senhora de Lourdes
08/04/14 (terça-feira) - 20 h - Celebração Penitencial na
Capela de Nossa Senhora da Penha
14/04/14 (segunda-feira) - 20 h - Celebração Penitencial na
Matriz de São Benedito
SEMANA SANTA - 2014
SÁBADO DE RAMOS (12/04)
09 h – Ceia das crianças e adolescentes da Catequese
18 h – Não haverá missa na Matriz
18 h – Início da Celebração Eucarística na Capela de Nossa
Senhora da Penha com procissão e término da Celebração
na Capela de Nossa Senhora de Lourdes
DOMINGO DE RAMOS (13/04)
07 h – Não haverá missa na matriz
08h30 – Não haverá missa na capela Nossa Senhora de
Lourdes
08h30 – Inicio da Celebração na Praça Euclides Paixão, com
procissão e termino da Missa na Matriz de São Benedito
19 h – Missa de envio das imagens de Nossa Senhora das
Dores e Bom Jesus dos Passos
SEGUNDA – FEIRA SANTA (14/04)
20 h – Celebração Penitencial na Matriz de São Benedito
TERÇA – FEIRA SANTA (15/04)
20 h – Procissão do Encontro
Mulheres: Saída da Capela Nossa Senhora de Lourdes
Homens: Saída da Matriz São Benedito.

Encontro: Em frente à Capela Nossa Senhora da Penha
Teatro das Dores de Nossa Senhora com a perseverança
QUARTA-FEIRA SANTA (16/04)
20 h – Missa dos Santos Óleos na Catedral
QUINTA-FEIRA SANTA (17/04)
20 h – Missa do Lava-pés na Matriz. Após a missa, início da
Vigília Eucarística no Salão Paroquial
SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO (18/04)
6 h às 13 h – Continuação da Vigília Eucarística no Salão
Paroquial
09h30 – Via Sacra dos Jovens e Crisma
15 h – Celebração da Paixão na Matriz de São Benedito
19 h – Via Sacra, saindo da Capela Nossa Senhora de
Lourdes até a Matriz São Benedito. Logo após, encenação
dos Jovens.
SÁBADO SANTO (19/04)
19 h – Vigília Pascal.
DOMINGO DE PÁSCOA (20/04)
7 h – não haverá missa na Matriz
7 h – Missa do Cristo ressuscitado - Capela N. Srª de Lourdes
9 h – Início da missa com procissão do Cristo ressuscitado
em volta do quarteirão
19 h – Missa da Ressurreição na Matriz de São Benedito
OBSERVAÇÃO:
Domingo de Ramos: Levar ramos para serem abençoados.
Vigília Pascal: Levar velas

Toda a comunidade está convidada
a participar da vigília.

Capela Nossa
Senhora de Lourdes:
Festa da padroeira
A Equipe da capela de Nossa Senhora
de Lourdes agradece pelo esforço de seus
colaboradores, propiciando o sucesso da
festa de nossa padroeira. Primeiramente,
damos Graças a Deus, que nos deu um
sábado maravilhoso, mesmo com chuva,
tão desejada por todos nós, diante da
situação de prolongada estiagem.
Com a presença de nosso Bispo, Dom
Caetano Ferrari, celebrante da missa festiva,
tivemos a já tradicional coroação de Nossa
Senhora. Neste ano, tivemos a satisfação de
participar da emoção de nossa batalhadora
Cida Gomes, participante da equipe de liturgia
da capela, em coroar a imagem de Lourdes.
Fechando a noite, a sempre lembrada
quermesse, que reuniu toda a comunidade
num espaço agora coberto, graças ao
empenho e dedicação da equipe e ajuda de
toda a comunidade; embora ainda em fase
de acabamento, já nos proporcionou mais
conforto e segurança.
No Facebook da paróquia e nos álbuns
do Flickr, você pode ver, em detalhes, toda a
agitação daquela noite.

SÃO BENEDITO – 70 ANOS DE HISTÓRIA
Este ano de 2014 será um ano de grande
festa para a nossa comunidade. Estaremos
completando 70 de História, repleta de alegrias,
tristezas e superações. Durante todo o ano,
estaremos apresentando um pouco mais da
nossa história, seja com os eventos especiais
ou com as matérias exclusivas. Vamos todos
comemorar mais esta vitória da Paróquia de
São Benedito! Nossa pioneira, Dalva Grandini,
continua aqui a nos brindar com algumas
curiosidades a respeito de nossa comunidade.
Lembranças das quermesses
Fazendo memória da História de nossa
paróquia, vamos conhecer um pouco como as quermesses eram realizadas. Eram
muito animadas e realizadas sempre no mês de maio e foram consideradas as melhores
quermesses de Bauru.
Havia uma grande barraca coberta de telhas que servia de bar e o movimento era tão
grande que as pessoas vinham durante o dia, no sábado e domingo, para reservarem as
mesas. Participavam jovens de Bauru e região. À noite, os rapazes vinham de terno e gravata e
as moças colocavam suas melhores roupas para participarem. Não faltava a correspondência
entre os jovens através do Correio Elegante. Por meio dele, surgiram muitos namoros que
resultaram em casamentos que perduram até hoje.
As zeladoras do Apostolado da Oração foram as grandes colaboradoras da Igreja nas
quermesses, principalmente destacando-se no trabalho da cozinha e do bar. Os jovens
também participavam das barracas, juntamente com os vicentinos e com os membros da
Liga Católica. Os adolescentes ficavam responsáveis pelo Correio Elegante.
Não faltava o concurso de “Miss Quermesse”. A jovem que mais vendia votos era a
“Rainha da Quermesse” com direito a Coroa e faixa de Miss. A que ficava em segundo lugar
seria a Primeira Princesa e a do terceiro lugar, a Segunda Princesa. O ponto alto do último
dia de quermesse era a coroação da Rainha e a colocação das faixas das Princesas. Foram
quermesses que marcaram uma época muito importante da
História de nossa paróquia.
Atualmente, as quermesses são muito animadas, mas
certas atividades já não são usadas e o perfil das pessoas que
participam mudou muito. Não só os jovens, mas as famílias
participam de forma intensa. Isto é muito bom! Todas as
pastorais assumem o trabalho do bar e das barracas, que, a
cada ano, nos surpreendem com sua criatividade.
São Benedito, rogai por nós!				
		
Dalva Batalha Teixeira Grandini
Coordenadora Diocesana de Catequese
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