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Paróquia São Benedito - Bauru/SP

JUBILEU DE OURO DA DIOCESE DE BAURU
MAS O QUE É JUBILEU?
A palavra jubileu vem do hebraico: yovel. Refere-se ao carneiro, cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo.
Supõe-se que “yovel” vem do verbo hebraico “trazer de volta”, pois os escravos voltavam a seu estado anterior de liberdade, não sendo mais servos de homens e sim apenas do Criador; e os terrenos também voltavam aos proprietários
originais. Na época do Templo Sagrado, isto era exatamente o que acontecia a cada 50 anos. Podemos observar na
tradição judaica, como o Jubileu está alicerçado na Torá. Fala-se dele no livro do Êxodo (23, 10-11), no Levítico (25,
1-28), no Deuteronômio (15, 1-6).
No Novo Testamento, de um modo especial no Evangelista São Lucas, narra-se em uma passagem que Jesus vai
a uma Sinagoga no dia de sábado e proclama um trecho do livro do profeta Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre
mim, por isso ele me ungiu e me mandou anunciar aos pobres uma mensagem, para proclamar aos prisioneiros a
libertação e aos cegos a recuperação da vista, para colocar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano da graça
do Senhor.” (Lc 4, 18-20)
O tempo de Jubileu era um tempo de Paz e Reconciliação, um tempo de festa e perdão. Um tempo de Graça
Divina. Assim sendo, no sentido bíblico o jubileu é um tempo de transformação social.
JUBILEU NA DIOCESE DE BAURU
Celebrar o Jubileu de Ouro é importante para agradecer os dons de Deus nessa caminhada de 50 anos, relembrar
aqueles que aqui plantaram a Igreja, fortalecer a comunhão e a participação hoje e deixar um exemplo de vida cristã às
gerações futuras. Em sintonia com o tema “O Espírito Santo nos conduz”, as festividades pelo Jubileu de Ouro da Diocese
de Bauru querem fortalecer a fé em seu padroeiro e reavivar suas comunidades.
HISTÓRICO DA DIOCESE DE BAURU
A Diocese de Bauru foi criada no dia 15 de fevereiro de 1964, mediante a Bula Christi Gregis, do papa Paulo VI, no
contexto histórico do Concílio Vaticano II, que deu novos rumos à Igreja Católica, e do regime militar que oprimiu o país. Sua instalação definitiva se
deu no dia 17 de maio de 1964, quando tomou posse seu primeiro bispo, D. Vicente Ângelo José Marchetti Zione.
O segundo bispo diocesano, D. Cândido Padim, governou de 02 de agosto de 1970 a 04 de setembro de 90. Seu sucessor, D. Aloysio José Leal
Penna, iniciou seus trabalhos em 04 de setembro de 1990.
Em 24 de outubro de 2001, o Papa João Paulo II anunciou a nomeação de D. Luiz Antonio Guedes como novo bispo
da Diocese de Bauru. Sua posse foi celebrada no dia 23 de dezembro de 2001. No dia 31 de maio de 2009, Dom Frei Caetano Ferrari tomou posse como novo bispo da Diocese de Bauru, em cerimônia na Catedral do Divino Espírito Santo,
durante a Festa de Pentecostes.
Atualmente, fazem parte da Diocese de Bauru 14 municípios: Agudos, Arealva, Avaí, Bauru, Boracéia, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras e Piratininga. A Diocese de Bauru possui 41
paróquias, divididas em sete Regiões Pastorais. Sua população é de aproximadamente 450 mil pessoas.
Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jubileu_(catolicismo) e www.bispadobauru.org.br
Nota: À página 03 temos a programação para este mês de maio, da visita do Núncio Apostólico a Bauru.
Padre Fabio R.Chella
O Brasão da Diocese de Bauru foi criado em 2011 por Marcelo Graziani, publicitário e membro da Pastoral da Comunicação da Diocese de
Bauru. Ele abre esta edição do Evangelizador, no topo, à direita e seu significado é o seguinte:
Escudo: é formado pelo fogo e pela pomba, símbolos do Espírito Santo, padroeiro da Diocese de Bauru.
Insígnias: mitra, cruz processional e báculo.
Símbolos: as estrelas representam os 14 municípios que compõem a Diocese; já a locomotiva faz referência ao desenvolvimento trazido
para a região pela estrada de ferro.
Significado do novo logo (abaixo, à esquerda): É formado pela mão, que representa Deus-Pai; pelo círculo que lembra o mundo e está
relacionado ao Deus Filho (Jesus) e a pomba, símbolo do Deus Espírito Santo.

A Paróquia de São Benedito-Bauru convida todos para que participem das
comemorações dos seus 70 anos de criação. Acompanhe a programação.
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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.

MÊS DA MÃE
É costume nosso dar um mês para as mães. Maio, que sucede o mês do chocolate caro e antecede
o tímido mês das fogueiras e quentão, vai além do comércio. É mês daquela que, se alguém xingar,
compramos briga!
E perdê-la no mercado, então? É um caos. Faz a criança se sentir sozinha. Trauma do qual a própria
mamãe lançará mão no futuro, a fim de corrigir a travessura: “– Já pro quarto, ficar sozinho e pensar no que
fez!”. Não diz por mal. É tarefa dela educar. A educação é neta do amor. A disciplina é filha.
Muitas são as formas de maternidade. A biológica e a adotiva são só as mais comuns. Há quantas
que, nas noites insones, não deixam de pensar em seus pequeninos...
Com a mudança do mundo em alguns aspectos (urbanização, industrialização, consumo, religião...),
perdeu-se a segurança, antes extraída de duradouros costumes. Hoje não é fácil ser boa mãe! Mas nunca
foi! Gerar e educar outro humano são coisas obviamente complicadas.
Os menorzinhos – e mesmo os já grandinhos – precisam muito da figura materna. Mal nascem e já
estão viciados em seu carinho. E a maioria retribuirá por toda a vida.
A igreja jamais se esquece das mães sofredoras. Elas amargam pelas
ruas da pobreza; habitam a solidão dos asilos; criam filhos, muitas vezes, sem
apoio; enfim, lutam incessantemente na busca de sentido para sua sofrida
maternidade. Não estão sozinhas. Estamos, como igreja, verdadeiramente
com elas, em nossas incontáveis obras de caridade.
Maria, que teve o Menino Deus em seus braços, no nascimento e na
horrenda morte, nos inspira! Foi no calor dos braços dela que o Pai acalentou seu Filho e sua pele fez Deus se
sentir humano pela primeira vez. Seus olhos focaram os de Jesus e sua voz lhe atingia, pelo ouvido, o coração.
Suas mãos fizeram o Cristo andar, seus risos lhe divertiram por muitas e muitas vezes... Maria é a mãe que passou
pelos extremos. Foi primeiramente nela que o céu tocou a terra.
Seja derramado o amor materno de Deus sobre todos que, de algum modo, são mães!
Diácono Henrique Albuquerque

Momento Vicentino
Texto retirado da publicação “FONTE DE
CARIDADE” - Sociedade de São Vicente de
Paulo - Conselho Metropolitano de São Paulo.
“Deus amou de tal forma o mundo, que
entregou o seu Filho único” (Jo 3,16)
Um dos temas centrais do Evangelho de
São João é a presença do Filho de Deus no
mundo. Enfatiza que Jesus veio para que o
mundo seja salvo por Ele.
Jesus é o enviado do Pai. Desceu até nós
para dar a vida a todos que n’Ele crerem.
Na verdade, a vinda de Jesus ao mundo
é a grande manifestação do amor misericordioso de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva.
Dizia Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância” (Jo 10, 10).
“Deus amou de tal forma o mundo, que
entregou o seu Filho único” (Jo 3,16)
Deus Pai envia seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
redimido pelo mistério da paixão, morte e
ressurreição de Jesus.
Para que alcancemos a salvação, Ele nos
orientou a viver segundo a luz, realizando as
obras de Deus; sair do caos das trevas evitan-

do os sinais de morte e tornando-nos livres
na medida em que assumimos a condição
de filhos e filhas de Deus. Aqueles que viverem segundo a graça e caminharem na esperança viverão eternamente junto de Deus.
“Deus amou de tal forma o mundo,
que entregou o seu Filho único” (Jo 3,16)
Jesus nos ensina a prática do amor sem
medidas e sem barreiras. Atitude que é levada às últimas consequências, ou seja, Ele
entrega sua própria vida para a salvação de
todas as pessoas. Em Jesus Cristo, Deus mostra a capacidade humana de amar. O Filho,
encarnado e feito homem para suportar a
limitação humana, faz de sua vida uma vida
inteira de amor ao outro e ao Pai, e nos ensina a viver no amor: “como o Pai me amou,
assim também eu vos amei” (Jo 15, 9) e, mais
adiante, deixa-nos o seu maior testamento:
“Amai-vos uns aos outros assim como eu vos
amei” (Jo 15, 12).

deixam vulneráveis e à beira da morte.
Nossa missão é ajudá-los a encontrar e
viver a verdadeira vida em Cristo. Nas visitas
que fazemos, somos chamados a sermos instrumentos de Deus. De um lado, com a nossa
presença manifestar a bondade e a misericórdia de Deus através de nossas atitudes, comportamento e ações; por outro lado, ter a mais
pura fé e convicção de que Deus, ao mesmo
tempo, se revela na face de cada um deles. É
desta forma que poderemos viver autenticamente a nossa vocação vicentina e cristã por
meio da prática da Caridade, vivendo efetivamente o Amor.
Texto longo: Jo 3, 16-21
Você deseja receber mais informações
sobre a atuação dos vicentinos em Bauru?
Escreva para:
ssvpccbauru@gmail.com
natalianegretti@gmail.com

“Deus amou de tal forma o mundo, que
entregou o seu Filho único” (Jo 3,16)
Como vicentinos, devemos mostrar
este amor aos nossos assistidos, procurando
ajudá-los a superar e mudar situações que os

JUBILEU DE OURO DA DIOCESE
programação da visita do Núncio Apostólico a Bauru.
16/05 – Visita do Núncio Apostólico, Dom Giovanni D’Aniello.
19h – Encontro com Setor Juventude, na USC. Presença dos grupos de Crisma,
Perseverança e Jovens.
17/05 – 09h – Encontro com a Pastoral da Saúde. Presença da Pastoral da Saúde.
10h30 – Encontro com o Setor Social. Presença das Pastorais Sociais.
15h – Entrevista coletiva com os meios de comunicação.
19h – Missa na Catedral. Concelebração com todos os sacerdotes. Lideranças paroquiais deverão comparecer.
18/05 – Visita às Monjas Concepcionistas.
14 às 16h – Acolhida das paróquias com seus padroeiros.
16h – Santa Missa no Estádio do Noroeste.
Show com padre Reginaldo Manzotti.

Chá Beneficente
São Benedito
25 / 05 / 2014 - 14 h
R$ 20,00
Com direito a 03 cartelas

Local: GREB
(Grêmio Recreativo Energético de Bauru)

Rua Benedito Eleutério, 2-08
V. Pacífico . Bauru/SP

Informações

(14) 3223-3034
Superia Gráfica e Embalagens

ANUNCIE AQUI !
impressão offset e digital
embalagens e impressos corporativos

Divulgue sua empresa
ajudando a patrocinar

O Evangelizador
Rua Martin Afonso, 5-82
Vila Souto - Bauru SP
Fones 14 3231-3636 / 3100-2002
contato@superiagrafica.com.br

Ligue

(14) 9118-1505

São Benedito... e a História continua: Corais e Bandas
I – Corais
A comunidade de São Benedito sempre foi muito dinâmica com relação aos corais e as bandas. Em 1940 surge o primeiro
coral formado pelos jovens da Irmandade
da Congregação Mariana. No período de
1940 a 1947, foram liderados por um jovem
padre holandês de nome Luiz Niewmis, que
apoiava muito a música e o teatro. No teatro
foram representadas peças muito bonitas
que lotavam o amplo salão paroquial de
pessoas para assistirem. Nessa época o ponto alto foram as missas em latim ensinadas
pelo padre e muito bem explicadas.
1 – Primeiro Coral
Quanto ao Coral, era formado por 6 sopranos, 4 jovens tenores e 2 barítonos que
tinham o padre Luiz como maestro. As missas eram cantadas em todas as festividades
da Paróquia e eram lindas e de grande espiritualidade. Mas, o padre Luiz foi transferido
e seu sucessor não teve interesse em continuar e tudo acabou. Alguns remanescentes
ainda relembram com saudades daquele
tempo feliz...
2 – Segundo Coral
Surge depois o Coral formado pelos
Marianos e as Filhas de Maria. A professora
de piano senhora Lourdes Colnaghi era responsável pelos ensaios e pelo órgão.
3 – Coral do Sagrado Coração
No período em que o Padre Ivo esteve
à frente da nossa Paróquia surgiu o Coral do
Sagrado Coração de Jesus que era formado
pelos integrantes do Apostolado da Oração
e tem mais de 30 anos. Atualmente conta
com 35 pessoas de várias pastorais. Nas festas juninas o coral canta na missa sertaneja, que a comunidade aprecia muito, e são
convidados a cantarem em outras paróquias
da diocese e em outras dioceses. A senhora Lourdes Colnaghi era quem ensaiava e
acompanhava com o órgão e, depois do seu
falecimento, muitos jovens passaram pelo

coral tocando o teclado, que servia de sustentação para o canto dos seus integrantes.
4 – Coral Perseverança
Ainda no período do padre Ivo foi formado o coral da Perseverança, que contava
com mais de 50 adolescentes. Quem acompanhava o grupo com o órgão era a professora Sônia Sesquini.
5 – Coral de são Benedito
O Coral de São Benedito teve início em
1988, quando se iniciou o movimento do
Encontro de Casais com Cristo (E.C.C.) em
nossa paróquia, os quais faziam parte do
coral. Com mais de 25 anos, uma média de
300 pessoas já integraram o Coral. A característica do Coral é que é alegre e festivo e são
convidados a cantarem em outras paróquias
de nossa diocese e de outras também. Atualmente conta com 35 integrantes.
II – Bandas
1 - Restauração
Formada em 25 de janeiro de 1995 com
os jovens da Perseverança, Crisma e Grupo
de Jovens. A principal meta é servir a Deus
através da música “colocando na boca do
povo aquilo que as vezes não consegue
dizer com palavras”. Em sua história consta
a participação em retiros de espiritualidade
em nossa comunidade e em outras e também eventos da diocese.
2 – Ministério de Música Rainha da Paz
No começo, o Rainha da Paz era um grupo de leigos que costumava animar o terço
nas casas e tinha a função de evangelizar e de
divulgar as mensagens de Nossa Senhora. Em
1996, Padre Carlos Antônio Pessoa os acolheu
na paróquia de São Benedito e os convidou a
cantar nas missas e adorações. O grupo participou do lançamento do CD do padre Carlos. Participa também de louvores e festivais
que, inclusive em uma dessas participações
ganhou o troféu de melhor banda e melhor
interprete. Atualmente conta com três inte-

grantes e anima as missas nas Paróquias de
São Benedito e São Judas e São Dimas.
3 – Banda Lado J
A banda surgiu em abril de 2004 dentro
do grupo de Jovens J.H.C, que sentiram a
necessidade de criar uma nova banda dentro da comunidade para servir nas missas e
encontros de jovens. A banda tocou em vários eventos da diocese, na Semana Missionária que antecedeu a Jornada Mundial da
Juventude em 2013 e encontro de Jovens
de Bauru e região.
4 – Luz das Nações
Formada por alguns jovens participantes da
São Benedito e que animam as missas em nossa
Paróquia e nas Capelas da Penha e Lourdes.
5 –GIC
Na época em que o Grupo com Ideal
Cristão esteve atuante na comunidade, cujo
início foi em agosto de 1983, à pedido do Padre Almir, o grupo passou a animar as missas
das 19 h dos domingos e nela ficou por longo período. Inclusive em 1996, o Grupo participou do VII Festival de Música organizado
pela comunidade de São Francisco de Assis,
apresentando a música “De volta para a luz”,
a qual foi vencedora do Festival. Passado o
tempo, em janeiro de 2013, houve a ideia de
se celebrar uma missa em intenção a todos os
grupos de jovens que existiram na paróquia e
nela formou-se a Banda Gic, para animação,
que foi convidada na sequência a integrar
os grupos de bandas e corais da Paróquia.
Com bastante amor e carinho, procura fazer
com que as celebrações sejam sempre bem
participativas e que proporcionem um rico
crescimento espiritual para toda a comunidade, favorecendo o entendimento e o cumprimento da missão de todo o cristão.
São Benedito, rogai por nós!
Dalva Batalha Teixeira Grandini
Coordenadora Diocesana de Catequese
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