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Natal: tempo de renovar nossas origens no amor de Deus
No primeiro Natal da História, antes de Jesus nascer na gruta de Belém, aconteceu a convocação
de César Augusto para que todos se registrassem no seu lugar de nascimento. A intenção de César
era a realização de um censo para conhecer a população do Império de Roma. Mas, na preparação
desta festa tão alegre e solene como o Natal, vamos ler o decreto imperial com outros olhos. Com
os olhos de quem reconhece a voz divina se servindo da vontade imperial de César para voltar às
nossas origens. Voltar ao ninho de onde viemos, voltar às fontes de nossa fé religiosa, que sempre
se acende mais no Natal.
O decreto de César Augusto, que ouviremos convocando o povo para que volte às suas
origens (que se entende como “voltar à cidade Natal”), deixa de ser um simples convite e se torna
convocação; uma convocação para se voltar às origens da fé, onde será possível reencontrarse com o Natal de Jesus, com um novo nascimento na vida pessoal a partir da espiritualidade
religiosa do Natal.
O Natal tem esta missão: a de repetir a convocação de César Augusto, mas que precisa ser
lida com os olhos da fé, como convocação da Igreja para convidar todos aqueles que dela se
distanciaram a voltar para o ninho da fé. Depois de acolhida a convocação, especialmente com
aqueles que vêm participar das celebrações, há de se oferecer acolhimento e não dispensálos a grutas e locais mal cuidados, como aconteceu com José e Maria. Deste modo, o Natal
aconteceu entre nós para “divinizar a humanidade” e para “santificar o mundo no amor e
através do amor”. A força do Natal está no amor; no amor divino que nasce na terra. O Salvador,
Verbo divino que habitava em Deus e se tornou carne, se fez humano como nós, trazendo a
vida divina para divinizar, para santificar a nossa vida humana. Este é o amor que nasce no
Natal; amor que doa a própria vida divina, para que a vida humanaa
se torne divinizada. No Santo Natal de Jesus Cristo que celebramos, nóss
professamos nossa fé que Jesus é o Filho de Deus e, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, cremos que a
humanidade pode ser diferente, porque o Filho de Deus se fez homem e se tornou nosso irmão.
É nesta Fé e Amor que somos convidados a renovar nossas origens no verdadeiro sentido do natal,
glorificando a Deus como os anjos: “Glória a Deus nas Alturas e Paz na Terra aos homens por Ele amados” .
Padre Fabio R.Chella - Pároco

Calendário para as festividades do Natal de 2014
Acompanhe abaixo o calendário para as festividades do Natal deste
ano de 2014. Podem estar sujeitas a modificações, mas, em princípio, serão
como segue:

Missa de Natal: Capela de N. S. de Lourdes – 25/12/2014 – 09h;
Missa de véspera de Ano Novo: Matriz de S. Benedito – 31/12/2014 – 19h;
Missa de Ano Novo: Capela de N. Senhora da Penha – 01/01/2015 – 19h

Terço Luminoso: Capela de N. Senhora da Penha - 08/12/2014 – 20h;
Celebração Penitencial: Capela de N. S. da Penha - 17/12/2014 – 20h,
Celebração Penitencial: Capela de N.S. de Lourdes - 19/12/2014 – 20h,
Celebração Penitencial: Matriz de São Benedito – 22/12/2014 – 20h;
Missa deVéspera de Natal : Matriz de São Benedito – 24/12/2014 – 19h;

Como citamos acima, poderão haver alterações. Fiquem atentos aos
avisos nas missas e ao nosso site e página do Facebook !
www.paroquiasaobeneditobauru.org.br
www.facebook.com/saobeneditobauru

“ N OVO TEMPO DE ESPERANÇA, NOVO TEMPO DE AMOR.
N OVA ESPERA DE TERNURA PELO C RISTO, MEU S ENHOR! ”

Dia mundial de combate à AIDS
“Fita vermelha, símbolo do combate à AIDS”
Deus,
com
certeza, deseja que
todos nós, seus filhos,
tenhamos saúde e
para isso, devemos
nos preocupar e nos cuidar para evitarmos contrair doenças. No entanto, quando uma doença
se manifesta em qualquer um de nós, devemos,
como cristãos, embora nos precavendo, através
da correta informação e determinados cuidados
necessários, contra as que são contagiosas, não
sermos preconceituosos, ficar julgando como o
nosso irmão contraiu tal mal, mas, ao contrário,
sermos solidários, procurando ajudar e nos preocupar com ele.
Uma das doenças mais terríveis que surgiu, nas últimas décadas, foi a AIDS, matando,
principalmente, muitos jovens. Em decorrência
disso, foi estabelecido “1º de dezembro” como
“dia mundial de seu combate”, visando uma
conscientização maior a seu respeito.
Cientistas fazem pesquisas buscando a
cura desse mal. Em recente conferência médica,
nos EUA, noticiou-se uma novidade no tratamento: pela 1ª vez, uma pesquisa trouxe a possibilidade de portadores do vírus HIV poderem
tomar uma única injeção de tempos em tempos ao invés de ingerir vários remédios diariamente por toda a vida. Embora ainda não traga
a cura, contribui para a melhoria da resistência
e saúde dos pacientes. Anunciou-se também
que pesquisadores brasileiros, americanos e sul-africanos participarão de uma outra pesquisa,
com o objetivo de curar bebês nascidos com o
vírus (não tratados durante a gravidez), pois 02
bebês, que tomaram remédios antivirais quando nasceram, estão livres do vírus. Um já tem 03
anos, mas a cura mesmo só depois de 05 anos.
Segundo a Universidade de Oxford (Inglaterra), o uso de antirretrovirais, na África, está tornando o HIV mais brando e menos mortal, pois
ele está se adaptando ao sistema imunológico
humano, demorando mais tempo para provocar a doença.
Pesquisa da ONU informa que, no final de
2013, 35 milhões de pessoas do mundo apresentavam o vírus, sendo que, nesse mesmo ano,
foram infectadas 2,1 milhões de pessoas, morrendo 1,5 milhão.
O Ministério da Saúde divulgou que as
mortes por Aids caíram 13%, no Brasil, de 2003
a 2013, mas com média de 04 mortes por dia
ainda. Mesmo, matando menos, ainda está

crescendo entre homens (líderes no número de
contaminações: mais de 25 mil casos em 2013)
e jovens de 15 a 24 anos (foi de 9,6 para 12,7
os casos por cem mil habitantes nos últimos 09
anos). Nessa mesma faixa, a Secretaria da Saúde de nosso Estado noticiou um aumento de
21,5% nos últimos 07 anos.
O Brasil está entre os países que registraram mais casos; ainda, 01 em cada 05 cidadãos
não sabe que é portador do vírus. Por isso, a partir de 1º de dezembro, iniciou-se a Campanha
“Fique Sabendo”, em nosso Estado, que é um
mutirão de testes gratuitos para HIV, visando
incentivar o diagnóstico precoce da infecção.
O que preocupa muito as autoridades governamentais é a conscientização dos jovens,
pois estes não viram, nem viveram histórias de
sofrimento e perda tão de perto como outras
gerações. Pretende-se lançar campanhas de
prevenção em redes sociais e aplicativos de
encontros para smartphones, tentando atingir
os jovens do sexo masculino, em particular, os
gays, estimulando o teste de HIV, para início
imediato do tratamento, se positivos. Cerca de
60 ONGs realizam mais de mil testes rápidos de
HIV por mês nos grupos de risco; em festas populares (ex.: carnaval) intensificam-se os testes e
a campanha nas redes sociais.
Neste ano, houve um aumento de 29% na
quantia de pessoas que iniciaram o tratamento pelo SUS e isso ocorreu pela mudança no
procedimento clínico: agora, todos os cidadãos
com HIV positivo, mesmo não tendo ainda a
manifestação da AIDS, fazem uso dos antirretrovirais (hoje, cerca de 400 mil pessoas).
Há um tratamento novo para evitar a infecção pelo HIV em pessoas que passaram por alguma situação de risco - o“coquetel do dia seguinte”
- pouco divulgado e conhecido no país, encontrado em serviços de atendimento especializado
e em emergências de hospitais públicos. Não é
uma vacina, não é 100% eficaz, nem pode virar
rotina; deve ser iniciado em menos de 48 horas
(máximo de 72h) e o paciente deve passar por
avaliação de risco antes do uso do medicamento.
Até 2010, esse tratamento era só para casos de
acidente com profissionais da saúde, para vítimas
de violência sexual e casais sorodiscordantes (1
dos parceiros é soropositivo).
Convém lembrar que a UNESCO (Educação,
Ciência e Cultura da ONU) aconselha que a educação sexual seja dada a partir dos 05 anos, mas,
no Brasil, acontece a partir dos 12 anos.
Maria Leonor F. Polido - PasCom

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.

Crisma na São Benedito - Crisma ou Confirmação
Tivemos, neste dezembro de 2014, dia 06, na capela de N. S. de Lourdes, mais uma turma de
jovens recebendo o Sacramento da Confirmação.
Com celebração do vigário geral da diocese, padre Fontana, dez jovens catecúmenos confirmaram
as promessas do batismo, agora em seu próprio nome. Crismar-se é dar continuidade a uma vida
cristã, assim é necessário o nosso empenho para que esse grupo não se disperse e caminhe para um
amadurecimento maior como ser social, humano e cristão. Que nossa Pastoral do Crisma tenha a força
de Deus para fazer disso uma realidade em nossa comunidade!
Na sequência, um pequeno texto esclarecedor sobre o Crisma, publicado pela paróquia S. Judas
Tadeu de Araras/SP:
“Juntamente com o Batismo e a Eucaristia, o Sacramento da Confirmação constitui o conjunto dos
“sacramentos da iniciação cristã”, cuja unidade deve ser salvaguardada. A recepção deste sacramento
é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito , “pelo Sacramento da Confirmação (os
fiéis) são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo, a
agir como verdadeiras testemunhas de Cristo, tanto por palavras como em obras”. ( CIC 1285). Se no
batismo a pessoa já recebe o Espírito Santo que o faz filho de Deus , na Confirmação (ou Crisma) o
batizado recebe , dizemos, a plenitude do Espírito Santo, uma força especial e adulta para a defesa da
fé . Esse sacramento foi inaugurado em Pentecostes. Confirmados no Espírito Santo, os apóstolos , até
então medrosos, saíram para a missão.”
A Crisma ou o Crisma?
Quando queremos indicar o sacramento é “a Crisma”: O Sacramento da Crisma. O “Crisma” é o
óleo sagrado usado para o sacramento. A palavra“ Crisma” é um vocábulo grego que designa também
“unção”, ungido. Daí vem a palavra Cristo. Isto é, o ungido. Cristo foi ungido para a missão de Redentor.
Portanto na unção com o santo crisma, o confirmado é enviado à missão e recebe a“marca”, o selo do
Espírito Santo. Esse sinal é“ indelével”( não se apaga). Só se recebe uma vez na vida.
Que sentido tem a Crisma, o Espírito Santo em nossa vida cristã?
Um sacramento nunca é uma devoção privada, pessoal, mas comunitária, eclesial. Pelo batismo,
tornamo-nos membros vivos da Igreja; pela confirmação, o Espírito Santo nos torna “responsável
adulto dessa comunidade – igreja”. Confirmado, o cristão tem de ser o sinal, testemunho, presença de
Cristo e da Igreja no mundo.
E o Rito da imposição das mãos?
É um gesto bíblico de bênção ou de consagração. Na liturgia cristã significa tomada de posse de
um ser pela potência de Deus e plenitude do Espírito Santo, a fim de investi-lo de um poder espiritual,
de uma aptidão, em vista da missão. Esse gesto vem sobre o confirmado acompanhado dos 7 dons
do Espírito.
O óleo do crisma é perfumado?
O santo óleo do crisma é azeite de oliveira e nele misturam-se essências balsâmicas, que o deixam
perfumado . Por quê? Para que o confirmado seja o“perfume de Cristo”.

Que Vossa Memória
seja Eterna!
Quando se ama verdadeiramente, o mínimo a se fazer é agradecer! Diante desses 7
anos, a paróquia de São Benedito passou por
um processo. Era o processo de enamoramento com alguém que deixou sua própria
vida para viver a vida de igreja. Alguém que
soube que sua família não era somente aquela de sangue, mas agora uma família de sacramento. Dessa forma, nós, enquanto Igreja de
São Benedito, queremos prestar nossa excelsa
gratidão a esse homem, que, como sacerdote,
nos ensinou na simplicidade, a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso.
Aprendemos também o valor da eucaristia diária, alimento salutar para a contínua
missão de levar o Evangelho aos mais necessitados e de permanecer nessa fé recebida dos apóstolos.
Aprendemos que por mais que a Igreja
seja hierárquica, a paróquia é participativa;
que as decisões de nossa comunidade não
são um desejo imposto pelo padre, mas pelo
conselho dos fiéis.
Aprendemos que o padre é aquele que
não se senta somente no presbitérios, mas
desce ao meio do povo para, juntos, celebrarem o mistério; que catequese não se faz com
palavras, mas com o viver e a alegria de servir.
Desses ensinamentos, sentiremos saudades! A distância apenas aumenta a saudade
de ficar perto. A todo instante que a saudade
bater, nós nos lembraremos desse grande pároco que tivemos, desse padre que não gostava de ver a igreja parada, desse padre que
não gostava de ouvir o silêncio da solidão e da
tristeza. A saudade virá, mas será saciada com
os ensinamentos que aprendemos.
Amar não é olhar um para o outro, mas
sim olhar na mesma direção. Padre Fabio e
nossa Igreja olharam para o mesmo foco:
Cristo. Desse foco, nós e ele crescemos muito. Nosso amor não se bastou, nosso amor
transbordou!
O mundo não para, e também não
podemos parar! Nossa paróquia continuará
crescendo, testemunhando o amor correspondido pelo nosso pároco. A cada Eucaristia, lembrar-nos-emos desse homem, que
foi um amante de Cristo e sua Igreja.
Hoje, nós, juntos com o senhor, Pe. Fabio, só podemos afirmar: “Combati o bom
combate, acabei a carreira, guardei a fé!”. (2
Timóteo 4,7)
Enquanto nossa Paróquia existir, não
deixaremos que seus feitos caiam no esquecimento, eternizaremos o senhor na História.
Louvamos e bendizemos a Deus pelo simples
fato de sua existência e por passar essa odisséia conosco. Que sua memória seja Eterna!
Gustavo Santos Marius

Momento Vicentino
Aparências
“Quem fez o exterior não fez também o
conteúdo?” (Lc 11, 40b)
Ao ser convidado por um fariseu para jantar
em sua casa, Jesus é questionado por não lavar
as mãos para comer. Jesus refletiu um pouco e,
como sempre, ensinou que as maiores impurezas
residem no coração das pessoas.
Lá habita a maldade, a inveja, o ódio, os
interesses, enfim, coisas que não são aparentes
em um rosto bonito ou feio, mas fazem parte da
pessoa como um todo.
“Quem fez o exterior não fez também o
conteúdo?” (Lc 11, 40b)
Quantas vezes, em nossas vidas, ao
depararmo-nos com o assistido ou o morador
de rua, não sentimos nojo? Às vezes o estomago
até “embrulha” com o cheiro da miséria e a total
falta de higiene.
Porém, quantas vezes não nos
surpreendemos com o que vai além da
aparência externa, quando percebemos que ali
dentro daquele corpo doente, existe uma alma
maravilhosa, cheia de ensinamentos e lições de
vida, como se o próprio Deus nos falasse?
“Quem fez o exterior não fez também o
conteúdo?” (Lc 11, 40b)
Irmãos, como estamos nós neste contexto?
Estamos limpos, bem arrumados e perfumados
por fora, de maneira que todos possam ver e, no
íntimo de nossos corações, estamos como um
sepulcro oculto onde impera a podridão?

Ou estamos como um assistido ou
morador de rua, que embora tenha, muitas
vezes, uma aparência pouco atraente, possui
um coração limpo e justo?
“Quem fez o exterior não fez também o
conteúdo?” (Lc 11, 40b)
Sabemos que as respostas para estas
perguntas estão no íntimo de cada um de
nós. Como filhos e filhas de Deus, nesta longa
caminhada para os braços do Pai, sabemos
que vamos cair, mas cabe a nós a busca pela
coerência em nossas ações como vicentinos.
E é exatamente isso que Jesus nos ensina
nesta passagem do Evangelho, que devemos
assumir de coração; não existe imposição, mas
uma vez nesta condição, devemos nos portar
como tal e pensar que a nossa Sociedade de São
Vicente de Paulo vai além da nossa Conferência
ou Obra Unida e que somos um grupo que
caminha sob os olhos de Deus.
“Quem fez o exterior não fez também o
conteúdo?” (Lc 11, 40b)
Trecho Longo: Lc 11, 37-53.
Texto retirado da publicação FONTE DE
CARIDADE – Sociedade de São Vicente de Paulo –
Conselho Metropolitano de São Paulo
Você gostaria de participar das atividades
dos vicentinos em Bauru?
Escreva para:
ssvpccbauru@gmail.com
natalianegretti@gmail.com

“A grande família
São Benedito”
Durante
a
nossa
caminhada,
fomos crescendo, amadurecendo e nos
transformando juntos. A sinergia entre padres,
diácono, seminaristas - que passaram por
esta comunidade e se envolveram tanto com
os leigos como com as atividades pastorais,
evangelizadoras e sociais - foi de muito
crescimento para ambos os lados. Durante
estes sete anos, fomos nos acostumando a nos
chamar de a grande“família de são Benedito”.
Numa família, existem seus momentos
de alegria e tristeza, vitórias e momentos
desafiadores, bem como pensamentos
divergentes, mas que levam a um
enriquecimento, através do diálogo entre
todos. Eis a grande característica desta família:
DIÁLOGO e PARTICIPAÇÃO.
No Padre Beto, que passou por esta
comunidade, vimos uma grande transformação
positiva em seu modo de ser, como também
no diácono Henrique, seminaristas Ederton,
André e Gustavo Marius, que se contagiaram
e contagiaram também esta comunidade.
Pessoas que, ao se envolverem, sentiram-se
tocados pelo entusiamo (Palavra - EM= com;
TEOS=Deus) da grande Família de São Benedito.
Da minha parte, tenho muito a agradecer
pelo crescimento humano, espiritual e cristão
que me propiciaram. Sempre menciono
que ninguém é insubstituível, nem mesmo
o padre que trabalha em uma comunidade,
pois “vem padre, vai padre, mas a comunidade
perma
permanece”. Isto é o mais importante para a
edificação do reino de Deus.
Que esta grande família, atingida
ssua maturidade (Bodas de Vinho), possa
ccontinuar apurada no amor, conservando
ssua essência e, ao mesmo tempo. se
in
inovando sempre em Cristo Jesus.
Parabéns “FAMÍLIA DE SÃO
BBENEDITO”! Obrigada por tudo!
Pe. Fábio Roberto Chella
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