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Paróquia São Benedito - Bauru/SP

Paróquia de São Benedito: celebrando 70 anos de devoção e fé
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Paz e Bem!!! É com alegria que nos aproximamos do jubileu
de vinho de nossa comunidade paroquial. Originário do latim, o termo boda (pronuncia-se bôda) significa
promessa. O nome é usado nas celebrações e cada ano tem um significado, representado por um material –
pode ser um metal, uma pedra preciosa, e até flor – que simboliza a nova etapa na vida.
Comemoramos o “Jubileu de Vinho”, que quanto mais tempo passa, melhor fica, tornando-se mais
saboroso, apurado, simboliza a experiência de vida e a evangelização.
Na história de devoção e fé da paróquia de São Benedito, pela qual denominamos“Família de São Benedito”
celebramos com júbilo, neste ano, as bodas de vinho, e comumente vemos que é propício este símbolo à
comunidade, tendo em vista que, depois da Catedral do Divino Espírito Santo, é a segunda paróquia mais
antiga da Diocese de Bauru. A bebida - que quanto mais tempo passa, melhor fica - simboliza a experiência de
vida que esta grande família foi conquistando durante sua história, dando sempre o sabor especial do amor de
Deus no campo da Evangelização ou no campo Social.
Para terminar esta reflexão, não poderia me esquecer de todos aqueles que contribuíram e ainda contribuem na edificação do Reino
de Deus através desta comunidade paroquial, mencionando uma frase do pequeno Príncipe que diz: “Aqueless
que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós”. Desta forma,
a,
parafraseando São Lourenço, que apresentou a riqueza da Igreja através dos pobres, o que torna rica a caminhadaa
desta IGREJA é a experiência compartilhada por aqueles que fizeram, fazem e continuarão fazendo história
através do seu amor e dedicação, pois “O Amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte” (Saint-Exupéry).
Assim como vinho envelhecido, sejamos uma igreja essencialmente pura, saborosa, e que alegra
(Salmos 104:15) o coração daqueles que necessitam da boa nova de salvação.
Padre Fabio R.Chella - Pároco

Programação da Festa de São Benedito – 2014
Já temos uma programação dos festejos deste ano, em nossa
paróquia, que comemora duplamente a data em outubro: dia
do padroeiro e seus 70 anos como paróquia. Poderão acontecer
modificações, que serão divulgadas convenientemente.
Teremos a novena que se inicia no dia 24/09 (quarta-feira) indo até
03/10 (sexta-feira), sempre às 19h30.
24/09 (quarta-feira)
25/09 (quinta-feira)
26/09 (sexta-feira)
29/09 (segunda-feira)
30/09 (terça-feira)
01/10 (quarta-feira)
02/10 (quinta-feira)
03/10 (sexta-feira)
04/10 (sábado) *

Pe. Valdecir
Pe. Antonio (Paulistânia)
Pe. Antonio Marcos (Boracéia)
Pe. Edson
Pe. Carlos Henrique
Pe. Junior
Pe. Paulo
Pe. Gustavo Mota
Pe. Fábio Chella

• o já tradicional sopão será servido dia 03 de outubro a partir das 07h.
Neste período, teremos outras atividades, como segue:
• 28/09 (domingo) - 07h - Missa na capela de Lourdes
Não haverá missa na Matriz nem às 7h nem às 10h;
• 28/09 (domingo) – 09h – Missa às 09h na Matriz, em seguida carreata com
bênção dos carros;
• 04/10 (sábado) – não haverá missa na capela N.S. da Penha;
• 05/10 (domingo) – não teremos as missas das 07h e 10h;
• 05/10 (domingo) – missa normal na capela de Lourdes, às 08h30;
• 05/10 (domingo) – Lançamento do livro de Dalva Grandini sobre a História
da nossa paróquia de São Benedito;
• 05/10 (domingo) – Dia de São Benedito: Missa Festiva às 18h na Matriz.
*No período da Novena, não teremos a missa matinal às 07h na
capela de N. S. da Penha.

* Dia 04 de outubro (sábado), o encerramento da novena terá inicio às 18h;

Liturgia – São Benedito

“PARÓQUIA DE SÃO BENEDITO - 70 ANOS DE HISTÓRIA DE MUITA
DEVOÇÃO E FÉ. VENHA CELEBRAR CONOSCO ESTE MOMENTO ESPECIAL !”

Paróquia de São Benedito
“Uma História de muita devoção”
Os setenta anos da criação canônica de
nossa Paróquia merece a elaboração de um
livro para resgatar toda sua história, desde a
criação da primeira Capela em 1926 até os
dias atuais.
Atendendo à solicitação do Padre
Fábio Roberto Chella, aceitei a incumbência,
considerando de grande valor a manutenção
da memória desta valiosa comunidade.
Para realizar esse trabalho, consultei
entre outros livros, o do Tombo da Catedral
do Divino Espírito Santo e o da Paróquia de
são Benedito. Entrevistei também, antigos
moradores do bairro, que, de algum modo,
acompanharam ou tiveram participação na
construção da primeira Capela.

Recebi, além disso, muito material de
pessoas da comunidade, que enriqueceu o
acervo de dados coletados. No relato, procurei
destacar datas e fatos importantes desde a
sua fundação e vida comunitária. Será uma
maneira dos paroquianos se lembrarem de
seus párocos antigos e das novas gerações
também poderem cultivar o amor e o respeito
por esses abnegados pastores de almas, que
tanto fizeram pela nossa comunidade.
Que São Benedito continue abençoando
esta Comunidade e intercedendo por nós
junto ao Pai.
São Benedito, rogai por nós!
Dalva Grandini

Jovens da São Benedito
Jovens da Comunidade formam novo Ministério de Música
No dia 23 de agosto, às 18h, na Matriz, aconteceu a estreia do novo Ministério de Música da
Comunidade. A banda “Anjos de Restauração” é composta pelos jovens: Celena Arthuso, Gabriel
Junior, Guilherme Augusto, Lucas Mota e Lucas Sampaio, participantes do grupo de jovens“Amigos
pela Fé”. A banda Anjos de Restauração passa a ser o 7º ministério de música atuante na comunidade.
Dia Nacional da Juventude 2014 se aproxima
O DNJ – Dia Nacional da Juventude - será realizado, neste ano, no dia 19 de outubro, na USC.
O encontro, em todas as suas edições, reúne diversos jovens ,de nossa Diocese para momentos
de integração, louvor e adoração. Os jovens de nossa comunidade têm uma presença atuante
em todas as edições, deixando a marca da nossa comunidade para todos os jovens do evento.

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.

Eleições 2014: Envolver-se na política é uma obrigação de todo o cristão.
É com esta frase de Papa Francisco
que “devemos estar conscientes, neste mês
de outubro, com as eleições presidenciais”.
Como cristãos, devemos estar cientes do
resultado que o nosso voto pode acarretar.
Em virtude disso, a CEFEP - Centro Nacional
de Fé e Política Dom Helder Câmara, CNLB
- Conselho Nacional do Laicato do Brasil,
NESP - Núcleo de Estudos Sociopolíticos da
PUC Minas, Arquidiocese de Belo Horizonte,
CBJP - Comissão Brasileira de Justiça e
Paz e a ISER – Assessoria

desenvolveram a “Cartilha para as eleições
2014”, que, neste ano, nos traz o seguinte
tema: “Seu voto tem consequências: Um
novo mundo, uma nova sociedade”. Após
as manifestações ocorridas nos meses de
junho e julho de 2013, em que inúmeras
pessoas foram protestar em busca de
melhorias para o país, o povo brasileiro terá
“agora” a oportunidade de mudar o rumo
da política brasileira.
A cartilha é composta por perguntas
e respostas,
separadas por
r
tópicos,
para uma discussão
tóp
em grupo e uma análise mais
profunda
sobre determinados
pro
assuntos.
ass
“O período eleitoral
constitui-se
em momento
co
propício
à participação dos
pr
cristãos,
de quem se espera
cr
consciente
atuação no
c
processo
decisório sobre
p

aqueles que conduzirão a coisa pública. Mas
não basta o voto. Devemos ter a consciência
de que – embora o voto constitua um
momento privilegiado de participação
cidadã numa democracia representativa –
está longe de encerrar a responsabilidade
cristã. Para além das urnas, deve-se proceder
ao rigoroso acompanhamento do trabalho
dos eleitos. Tudo isso exige um preciso cuidado
na preparação ao exercício do poder, que,
leigos e leigas devem assumir, especialmente
quando são chamados a tais encargos pela
confiança dos cidadãos”.
(Eleições 2014 – Seu voto tem consequências; Um novo mundo, uma nova sociedade; p. 30)
A cartilha das eleições 2014 está
disponível no site da Pastoral de Fé e Política
(www.pastoralfp.com), no site da Diocese
de Bauru (www.bispadobauru.org.br)
e na nossa página oficial do Facebook
(Paróquia Católica de São Benedito/Bauru).

Reformas na Matriz
de São Benedito

Para a festa de nosso padroeiro e os 70
anos de nossa comunidade, a paróquia passou por algumas mudanças na parte interna
e externa do nosso templo.
Na área externa, é possível notar, até
de certa distância, a nova pintura realizada:
agora em um tom amarelo, que nos remete
à prosperidade, felicidade, alegria, itens que
fazem parte de nossa comunidade, da nossa

família; o cruzeiro da frente da
igreja também
mudou de cor,
passando
a
uma coloração
marrom; ainda,
na área externa, é possível ver o trabalho de
jardinagem realizado nos canteiros laterais e
frontais da paróquia.
Internamente, e mais ainda externamente, com instalação de caixa d’água específica, tubulações, registros, etc, houve a
execução do projeto dos bombeiros, e em
virtude disto, a escada que dá acesso ao me-

Reformas na Capela de
Nossa Senhora de Lourdes
Nos 45 anos de fundação da Capela
Nossa Senhora de Lourdes, a comunidade
foi presenteada com a reforma e ampliação
do salão de festas, construção de novos sanitários com fraldários e acessibilidade, a
instalação do ar condicionado, nova pintura
em todo o templo e salão de festas, além da
troca dos bancos, sendo estes mais confortáveis, bonitos e cômodos.
As mudanças foram implantadas pensando no melhor conforto e acolhimento da
comunidade, já que este era um grande desejo e necessidade da comunidade local. O salão
de festas da capela passou a ter
uma ampla cobertura extra,
fazendo com que as festas e
eventos sejam realizados no
próprio espaço, sem maiores
preocupações com a instabilidade do tempo e com mais
conforto e segurança.
Todas estas mudanças,
adaptações e melhorias foram
graças à colaboração de toda a
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comunidade, que junto com a coordenação
não mediu esforços, fazendo bazar da pechincha, festa da esfiha, campanha do banco
e outros eventos, além da colaboração de
alguns amigos anônimos que confiaram em
nós e nos ajudaram para alcançarmos este
objetivo traçado no início desta coordenação.
Que Nossa Senhora de Lourdes abençoe
a cada pessoa que colaborou com estas mudanças e que traga muitas bênçãos a todos!
Nosso muito obrigado em nome de
toda a coordenação 2013/2014.
Osmar e Glaucia

zanino foi ampliada; foi também modificado
o sistema de som e fiação, com a instalação
de aparelhos mais modernos; a área interna
recebeu uma pintura mais harmoniosa.
Todas as reformas foram feitas visando
maior segurança, conforto e comodidade
para todos os paroquianos. Certamente,
nada disto teria acontecido sem o apoio da
comunidade, assim agradecemos a todo o
apoio que ela nos tem oferecido.

Novas
coordenações da
Comunidade
Na missa do dia 31 de agosto, foi
apresentada a toda a comunidade os novos
coordenadores das pastorais, movimentos e
serviços dos próximos dois anos. Esta missa
também foi marcada pela presença dos 32
casais que participaram do 22º ECC da Paróquia.
No dia 31 também foi celebrado o
dia dos catequistas; em virtude disso, os
jovens da “perseverança” elaboraram uma
singela homenagem dando ênfase à Nossa
Senhora, a primeira catequista.

Celebração litúrgica
A Novena de São Benedito deste ano
retrata a História da nossa Comunidade,
desde a sua fundação até os dias atuais.
Dividido em nove pequenos trechos, os
paroquianos conheceram um pouco mais
dessa Historia.
Com base no livro: “Paróquia de
São Benedito – Uma História de muita
devoção”, de Grandini, os trechos foram
previamente selecionados e resumidos para
a apresentação à comunidade.
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Setembro/2014 - Celebrada pelo Pe. Fabio, a missa de
ação de graças pelos 25 anos do “Terço em Família” tem
um histórico de mais de 1300 segundas-feiras e 68900
Ave Marias rezadas como devoção a Nossa Senhora.
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Agosto//2014 - PPadre Juarez se foi. Sua fé
e exemplo ficam perma
nentemente entre nós.

