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Paróquia São Benedito - Bauru/SP

Um novo começo para o amadurecimento espiritual
Filhos e Filhas:
Estamos iniciando um novo ano e um novo momento na nossa Paróquia; com uma história de setenta anos e com anseios para os
próximos setenta anos, vocês receberam com alegria e acolhimento evangélico o novo pároco de vocês.
Ao chegar para somar forças para a construção do Reino de Deus, desejo que possamos contemplar o passado reconhecendo nossos
erros e acertos, ou melhor ainda, superar os erros e aumentar os acertos, pedir sempre perdão a Deus e aos irmãos e recomeçar, sempre...
Existe um provérbio que diz: “Um homem motivado vai à Lua, sem motivação não atravessa a rua!”. Então, digo que é importante termos
metas pessoais para o novo ano e para o novo rumo que Deus deseja realizar em nossa vida pessoal, de família, de Igreja, ...
Por isso, convido vocês, meus filhos e filhas, a amadurecer e crescer na fé, na espiritualidade, no amor às pessoas, no desapego das
coisas transitórias; enfim, fazer a alma crescer. São Paulo nos lembra que “não importa que o corpo vá desfalecendo, desde que o espírito
se renove…” E ele nos lembra ainda que “a nossa tribulação presente, momentânea e ligeira, nos prepara um prêmio eterno de glória sem
medidas.” (2 Cor 4,16).
Para isso, precisamos constantemente lutar contra os pecados, aproveitando melhor o tempo que Deus nos dá; melhorar a qualidade
da oração e da meditação diária, receber bem os sacramentos, exercitar a paciência e não ficar murmurando nas contrariedades, viver na fé,
confiando em Deus. Não se deixar vencer pelo mau humor e ser fiel a Jesus Cristo e à sua Igreja, pois quem é fiel, é feliz!
Sabe, filhos, na nossa caminhada de homens e mulheres de fé, é preciso perseverança e pedir a Deus a Sua Graça, a fim de levarmos a
bom termo nossa vida, com calma e alegria, sabendo recomeçar se falharmos, mas não desanimar e nem desistir.
Um dia, eu ouvi esta frase: “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. De fato, precisamos ser ousados na busca de Deus e em
todas as nossas obras. Jesus ensina como o cristão deve viver cada dia do ano: “Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua justiça e
todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo” (Mt 6,33). Isto quer dizer, “Deus em primeiro lugar” no Ano Novo. “Amar a Deus sobre todas
as coisas” é o Mandamento mais importante.
Não se preocupe com o futuro, viva bem o presente, na comunhão permanente com Deus, que habita
em nossa alma, pois “Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor,
certos de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Servi a Cristo Senhor!” (Col 3,23).
Sem medo e ousados na fé, faremos deste novo ano um ano da graça e da bênção do Senhor sobre
toda nossa Paróquia de São Benedito!
Deus abençoe a todos!
Padre Gustavo Henrique Crepaldi

Pe. Gustavo Henrique Crepaldi – nosso novo pároco
No dia nove de janeiro de 2015, na Matriz de São Benedito, o
bispo diocesano, Dom Frei Caetano Ferrari, esteve presente presidindo
a missa de posse do novo pároco, Pe. Gustavo Henrique Crepaldi. Na
ocasião, também foi apresentado o Diácono Bruno Aguiar de Oliveira,
que será auxiliar em nossa comunidade.
Com grande número de fiéis das comunidades de Nossa Senhora
da Assunção, São João Batista e São Benedito, bem como membros
da Canção Nova de Bauru, a missa também contou com a presença
de familiares do novo pároco, sacerdotes e seminaristas convidados.

Inúmeros momentos especiais marcaram essa celebração.
Dentre eles: a presença do destacamento da cavalaria da Polícia Militar,
que proporcionou um instante extremamente marcante em louvor à
Nossa Senhora, a assinatura do documento de posse e entrega dos
documentos das pastorais, da chave do sacrário e objetos litúrgicos.
Após a missa, a comunidade ofereceu um jantar no salão paroquial
para os familiares do padre empossado, para o Bispo Diocesano,
padres, diácono e seminaristas presentes, ainda coordenadores do
CPP, CAP e demais coordenadores das pastorais da Paróquia.

“ A FÉ CRESCE NA MEDIDA EM QUE ESCUTAMOS CADA VEZ MELHOR
A PALAVRA DE DEUS E PERMANECEMOS COM E LE, NA ORAÇÃO,
EM VIVO INTERCÂMBIO. ” YOUCAT, 21

Caros Leitores:
Com muita alegria, publicamos o primeiro exemplar de 2015 do nosso
Evangelizador. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus por estes anos de trabalho
de evangelização que vimos realizando e agradecer a você, nosso leitor fiel, que
acompanha nosso trabalho e eventos de nossa comunidade.
Neste número, vocês acompanham os nossos novos presentes que Deus nos
enviou logo no início deste ano: a posse do novo Pároco, nosso novo diácono auxiliar
e nosso novo seminarista. Deus caprichou para nós, não foi? Tenho a certeza que eles
ajudarão ainda mais a nossa comunidade a crescer e a espalhar as boas novas do Reino.
Não deixe de conferir as novidades, que temos nesta edição: a programação da
Festa de Nossa Senhora de Lourdes, a Noite de Louvor com a presença do DUNGA da
Comunidade Canção Nova, a programação da Semana Santa. E outras novidades ...
virão neste ano que se inicia.
O que queremos, neste ano, é que você seja extremamente feliz, que realize
seus sonhos e que possa espalhar esta alegria a todas as pessoas que encontrar... e, é
claro, que você esteja conosco neste ano de 2015, pois não seríamos nada sem a sua
colaboração e divulgação do nosso trabalho.
Que Deus abençoe a todos !
Salve São Benedito !
PASCOM S. Benedito

A Generosidade deve ser diária
Com a Graça de Deus, estamos iniciando
mais um ano. Que possamos colocar em
prática as palavras que escutamos nas
missas e homilias, fazendo menos intrigas e
fofocas e proferindo mais palavras de apoio
e gratidão, palavras que nos unem e fazem
com que sejamos mais felizes e fortes. Deus
quer que seus filhos sejam felizes e cresçam
no amor e sabedoria.
“Não julguem e vocês não serão
julgados. Não condenem e não serão
condenados. Perdoem e serão perdoados.
Deem e será dado a vocês: uma boa medida,
calcada, sacudida e transbordante será dada
a vocês. Pois a medida que usarem também
será usada para medir vocês.”(Lucas 6, 37-38)
Deus, na sua infinita bondade, nos
apresenta a vida de forma simples, sem inveja
ou rancor. Que possamos ser generosos com
o nossos irmãos e ajudar ao próximo, sem

pensar em recompensas ou gratidão. Ser
feliz pela alegria do irmão nos traz muitas
riquezas sentimentais e grandes amigos
verdadeiros. É tão gostoso fazer o outro feliz!
“Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que,
mediante trabalho árduo, devemos ajudar
os fracos, lembrando as palavras do próprio
Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade
em dar do que em receber’”. (Atos dos
Apóstolos 20, 35)
Todos que trabalham para Deus e pela
Igreja, em que acreditamos e confiamos,
devemos colocar em prática estas palavras,
pois, caso contrário, o que estamos fazendo
na casa do Senhor e pelo nosso irmão?
Pense nisso!
“Pois onde estiver o seu tesouro, aí
também estará o seu coração.”(Mateus 6, 21)
Feliz 2015!

Horário de atendimento
da secretaria paroquial
Segunda-feira: das 13h às 17h
De 3ª à 6ª feira: 8h - 12h / 13h - 17h
Sábado: das 8h às 12h

Horário das Missas
3ª FEIRA: 20h no Setor
3ª FEIRA À SEXTA: 7h na Cap. N. S. Penha
(início em 19/02)
Primeira 6ª FEIRA: 15h na matriz, Missa do
Sagrado Coração
Segundo Domingo: 15h na matriz, Missa
da Misericórdia
SÁBADO: 18h na matriz
DOMINGO: 7h, às 10h e às 19h na matriz
2º domingo do mês: Missa dos Dizimistas /
4º domingo do mês: Missa das Capelinhas e
logo após, Adoração ao Santíssimo
SÁBADO: 19h30 na Capela N. Sra. Penha –
Rua Siqueira Campos, 4-85 – Vl. Souto
DOMINGO: 8h30 na Capela N. Sra. de Lourdes
– Rua Carlos de Campos, 14-46 – Vl. Giunta.
Quarto Sábado: 19h30 na matriz, Noite
Carismática com o seminarista Wilson

Seminarista diocesano fará estágio
na comunidade
Pe. Gustavo Crepaldi apresentou à comunidade o seminarista Murilo Bernardes,
que estará fazendo
o estágio pastoral
na comunidade
aos finais de semana. Murilo, que inicia este ano o curso
de Filosofia, estará
atuando nas diversas pastorais da
paróquia e auxiliando nas missas aos
finais de semana.
Seja bem-vindo à Família de
São Benedito!

Tempo de Quaresma na São Benedito
Caríssimos fiéis da Paróquia São Benedito:
Aproxima-se o tempo da Quaresma. Bem sabemos o quanto é importante a Quaresma
como tempo de conversão, penitência e purificação, que nos prepara para a celebração do
Mistério Pascal, a morte e a ressurreição de Jesus, e nos dispõe a meditarmos também sobre
a nossa vida e a realidade da morte e ressurreição da criatura humana.
Penso não ser necessário detalhar tudo quanto a nossa Igreja nos pede a fim de
vivermos piedosamente o tempo quaresmal, notadamente quanto às práticas dos exercícios
espirituais da oração, penitência e caridade.
Contudo, creio ser muito importante, desde logo, convidar todos os fiéis para a devida
conscientização e preparação ao que nos toca observar a respeito da obrigação da Confissão
Sacramental e da Comunhão Eucarística, conforme nos pede a Igreja. Diz o Catecismo:“Todo
fiel, tendo atingido a idade da razão, é obrigado a confessar os próprios pecados graves, pelo
menos uma vez ao ano, e sempre antes de receber a santa Comunhão” (n. 305). A confissão
deverá ser auricular, isto é, feita em particular, face a face com o Sacerdote. Somente em
casos de grave necessidade, pode-se recorrer à confissão comunitária, mas com o propósito
de se confessar individualmente, no devido tempo, os pecados graves. Recomenda-se
também confessar os pecados veniais e, inclusive, confessar-se com frequência, porque a
graça do sacramento nos ajuda a progredir na vida do Espírito (306, 311).
Na Paróquia de São Benedito, estou implantando a confissão auricular sempre que
alguém a desejar e, na Quaresma, contarei com a colaboração dos sacerdotes da Região
Pastoral. Essa confissão, com preparação comunitária, será no dia 10 de março, às 19h30.
Rogo a Deus bênçãos e graças de saúde, paz e todo o bem!

Momentos da posse
do Pe. Gustavo

Pe. Gustavo Henrique Crepaldi-Pároco

Confira abaixo a agenda da Quaresma e da Semana Santa e acompanhe os detalhes
nas missas da São Benedito.
Quaresma
18/02 – 20h na matriz – Missa de Cinzas – Abertura da Campanha da Fraternidade 2015.
19/02 – 07h – Missa com Gesto concreto para a CF na Capela Nossa Senhora da Penha.
10/03 – 19h30 na Matriz – Celebração do sacramento da Penitência (confissão) – com
diversos sacerdotes.

Pastelada na Capela
N. Sra. da Penha Jan/2015

Semana Santa
28/03 – Sábado de Ramos
29/03 – Domingo de Ramos
30/03 – Segunda-feira da Semana Santa – Procissão do encontro
31/03 – Terça-feira da Semana Santa – Encenação da Paixão de Cristo (Pq. Vitória Régia)
01/04 – Quarta-feira da Semana Santa – Missa de Santos Óleos (Catedral Divino Espírito Santo)
02/04 – Quinta-feira Santa – Missa de Lava pés e Instituição da Eucaristia e início da Vigília
03/04 – Sexta-feira Santa – Celebração da Paixão
04/04 – Sábado Santo – Vigília Pascal
05/04 – Domingo de Páscoa – Missa da Ressurreição
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Canção Nova
na família de
São Benedito

No dia 22 de fevereiro, a comunidade
de São Benedito terá a honra de receber
o “Dunga” da Comunidade Canção Nova.
Na sua visita à comunidade, Dunga
nos prestigiará com uma Noite de Louvor
que iniciará com a santa missa às 19h,
animada por ele e pelo ministério de
músicas Canção Nova Bauru, e após a
missa, dando continuidade, acontecerá o
momento de louvor.
Pedimos a colaboração das pessoas
presentes para assistir a tão belo
momento que, caridosamente, doem
1kg de alimento não perecível, sendo o
montante arrecadado revertido para a
manutenção de várias obras assistenciais.
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