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Com o tema “Fraternidade: Igreja e Socie-
dade” e lema “Eu vim para servir” (cf. Mc 10, 
45), a Campanha da Fraternidade (CF) 2015 
buscará recordar a vocação e missão de todo 
o cristão e das comunidades de fé, a partir 
do diálogo e colaboração entre Igreja e So-
ciedade, propostos pelo Concílio Ecumênico 
Vaticano II.

O texto base utilizado para auxiliar nas 
atividades da CF 2015 já está disponível 
nas Edições CNBB. O documento reflete a 
dimensão da vida em sociedade que se ba-
seia na convivência coletiva, com leis e nor-
mas de condutas, organizada por critérios 
e, principalmente, com entidades que “cui-
dam do bem-estar daqueles que convivem”.

Continua na página 9...
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Missas: de terça a sexta às 8h e 
12h; aos sábados às 19h; domingo 
às 8h, 10h (missa do peregrino) e 
18h30.
Missa dedicada ao Sagrado 
Coração: Primeira sexta de cada 
mês às 8h, 12 e 19h.
Grupo de oração: todas as 
quartas às 20h.
Terço: Primeiro sábado de cada 
mês às 15h.
Horário para confissões: de terça 
a sexta das 9h30 às 11h30.
 
Funcionamento da secretaria 
paroquial: terça a sábado das 9h 
às 11h30.
Telefone para informações: 
4666-3619 ou 4666-3988

Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Glorifico a Deus Pai pelas maravilhas 
que aconteceram em 2014 e sigo con-
fiante na certeza de que em 2015 graças 
maravilhosas acontecerão através da 
programação “Encontro com Cristo”.

Sou grato à Família Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres e Divina Mi-
sericórdia que, generosamente, me 
ajudou no ano que passou, com suas 
orações e doações, para a manuten-
ção da nossa obra de evangelização. 
No pouco ou no muito o importante 
foi a fidelidade demonstrada para que 
a missão continuasse.

Diariamente, recebo relatos de pes-
soas que se converteram e modifi-
caram as suas vidas para melhor. 
Porém, inúmeras pessoas ainda não 
tiveram um “encontro real com Cris-
to”, estão perdidas e levando uma vida 
sem sentindo, com um vazio interior 
que precisa ser preenchido.

A solução para esse vazio existe, 
meus queridos e minhas queridas.  
Deus Pai enviou seu Filho Jesus para 
nos fazer seres humanos melhores e 
preencher essas lacunas. Todos nós 
precisamos recebê-Lo em nossos co-
rações, mergulhando no verdadeiro e 
imenso mar de amor e de misericór-
dia que Ele nos oferece.

Deus está enviando uma mensagem 
especial para você. Ele é a verdade 

de que necessitamos. Ele é maior do 
que todas as amarras que querem 
nos derrubar.

Reze: “Jesus, entre em meu coração, 
entre em minha vida”.  Olhe quantas 
coisas Deus nos diz sobre o quanto 
Ele nos ama: “Nada temas, pois eu te 
resgato, eu te chamo pelo nome, és 
meu” (Is.43-1). “És precioso a meus 
olhos, porque eu te aprecio e te amo, 
permuto reinos por ti” (Is.43–4). 
“Vós sois minhas testemunhas e os 
servos que escolhi” (Is.43-10). É por 
isso que evangelizamos, essa experi-
ência precisa ser levada aos quatro 
contos da Terra.

Vamos nos espelhar naquela que é 
exemplo para todos nós: Maria San-
tíssima. “Eis aqui a serva do senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua pala-
vra” (Lc.1-38) Ela é o modelo de fide-
lidade que devemos seguir. Através 
do seu “sim” a Salvação entrou no 
mundo. Por isso, o seu “sim” é muito 
importante para que essa mesma Sal-
vação seja levada para outros irmãos 
que se encontram perdidos e sem es-
peranças.

Feliz ANO NOVO para você e 
sua família! 
Receba a minha bênção de pai 

espiritual.

Ana Santos - Jaú – SP
Quero falar da graça que consegui 
através da vela virtual e de pedidos de 
oração e de missa. Eu fiz dois exames 
um do abdômen e um transvaginal. 
O diagnóstico era cistos e nódulos 
nos ovários. O médico ficou confuso 
com o resultado, acendi a vela virtual 
e fiz pedidos de oração e missa no 
site, com muita fé e devoção a Jesus 
Misericordioso. Para a minha alegria o 
médico me disse que eu não tenho mais 
nada, os problemas desapareceram. 
Obrigada Padre Alberto, por este site 
tão maravilhoso.

 Otacília L Soares Silva - Coração 
de Jesus – MG
Quero testemunhar uma grande gra-
ça recebida. Sofria de depressão e até 
pensava que minha vida estava se aca-
bando aos poucos, pois, isto já durava 
muitos anos. Comecei a assistir as ora-
ções e todos os dias bebia a água que 
abençoava no programa, e Graças a 
Deus e ao senhor Padre Alberto estou 
totalmente curada.



Comédia aguardada, Uma noite no Museu 3 vem com 
a mesma proposta dos outros dois filmes da série, di-
vertir o telespectador. Estreou no primeiro dia do ano 
de 2015 aqui no Brasil e é uma aposta bem paga nes-
tas férias, emocionante também por ser um dos últi-
mos trabalhos do talentosíssimo Robin Willians. 

Sinopse: O segurança Larry Daley (Ben Stiller) se-
gue com seu inusitado trabalho no Museu de História 
Natural de Nova York. Determinado dia, descobre que 
a peça que faz os objetos do museu ganharem vida 
está sofrendo um processo de danificação. Com isso, 
todos dos amigos de Larry correm o risco de não ga-
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nharem mais vida. Para tentar salvar a turma, 
ele vai para Londres pedir a orientação do fa-
raó (Ben Kingsley) que está em exposição no 
museu local.

Lançamento: 1 de janeiro de 2015 
(1h37min) 
Diretor: Shawn Levy
Elenco: Ben Stiller, Robin Williams, Owen 
Wilson mais
Gênero: Comédia , Aventura , Fantasia
Nacionalidade: EUA
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Nasceu perto de Turim, na Itália, em 1815. Muito 
cedo conheceu o que significava a palavra sofri-
mento, pois perdeu o pai tendo apenas 2 anos. So-
freu incompreensões por causa de um irmão muito 
violento que teve. Dom Bosco quis ser sacerdote, 
mas sua mãe o alertava: “Se você quer ser padre 
para ser rico, eu não vou visitá-lo, porque nasci na 
pobreza e quero morrer nela”.

Logo, Dom Bosco foi crescendo diante do testemu-
nho de sua mãe Margarida, uma mulher de oração 
e discernimento. Ele teve que sair muito cedo de 
casa, mas aquele seu desejo de ser padre o acom-
panhou. Com 26 anos de idade, ele recebeu a graça 
da ordenação sacerdotal. Um homem carismático, 
Dom Bosco sofreu. Desde cedo, ele foi visitado por 
sonhos proféticos que só vieram a se realizar ao 
longo dos anos. Um homem sensível, de caridade 
com os jovens, se fez tudo para todos. Dom Bosco 
foi ao encontro da necessidade e da realidade da-
queles jovens que não tinham onde viver, necessi-
tavam de uma nova evangelização, de acolhimento. 
Um sacerdote corajoso, mas muito incompreendi-
do. Foi chamado de louco por muitos devido à sua 
ousadia e à sua docilidade ao Divino Espírito Santo. 
Fundou a Congregação dos Salesianos dedicada à 
proteção de São Francisco de Sales, que foi o santo 

Santo do Mês

da mansidão. Isso que Dom Bosco foi também para 
aqueles jovens e para muitos, inclusive aqueles que 
não o compreendiam.

Em 31 de janeiro de 1888, tendo se desgastado 
por amor a Deus e pela salvação das almas, ele 
partiu. Mas está conosco no seu testemunho e na 
sua intercessão.

Conselhos de D. Bosco para educar os filhos

1. Valorize o seu filho. Quando respeitado e esti-
mado, o jovem progride e amadurece.

2. Acredite no seu filho. Mesmo os jovens mais di-
fíceis trazem bondade e generosidade no coração.

3. Ame e respeite o seu filho. Mostre a ele, cla-
ramente, que você está ao seu lado, olhe-o nos 
olhos. Nós é que pertencemos a nossos filhos, não 
eles a nós.

4. Elogie seu filho sempre que puder. Seja sincero: 
quem de nós não gosta de um elogio?

5. Compreenda seu filho. O mundo hoje é compli-
cado, rude e competitivo. Muda todo dia. Procure 
entender isso. Quem sabe ele está precisando de 
você, esperando apenas um toque seu.

6. Alegre-se com o seu filho. Tanto quanto nós, os 

jovens são atraídos por um sorriso; a alegria e o 
bom humor atraem os meninos como mel.

7. Aproxime-se de seu filho. Viva com o seu filho. 
Viva no meio dele. Conheça seus amigos. Procu-
re saber aonde ele vai, com quem está. Convide-o 
para trazer seus amigos para a sua casa. Participe 
amigavelmente de sua vida.

8. Seja coerente com o seu filho. Não temos o di-
reito de exigir de nosso filho atitudes que não te-
mos. Quem não é sério não pode exigir seriedade. 
Quem não respeita, não pode exigir respeito. O 
nosso filho vê tudo isso muito bem, talvez porque 
nos conheça mais do que nós a ele.

9. Prevenir é melhor do que castigar o seu fi-
lho. Quem é feliz não sente a necessidade de fa-
zer o que não é direito. O castigo magoa, a dor e 
o rancor ficam e separam você do seu filho. Pen-
se, duas, três, sete vezes, antes de castigar. Nunca 
com raiva. Nunca.

10. Reze com seu filho. No princípio pode pare-
cer estranho. Mas a religião precisa ser alimentada. 
Quem ama e respeita a Deus vai amar e respeitar o 
seu próximo. Quando se trata de educação não se 
pode deixar de lado a religião.



janeiro 2014  -   O Católico  I  05

O Papa Francisco anunciou que o ano de 2015 
será dedicado à Vida Consagrada. O anúncio foi 
feito durante a 82ª Assembleia Geral da União 
dos Superiores Gerais (USG), que foi realizada 
em Roma.

Aos participantes, o Papa afirmou que a radi-
calidade é pedida a todos os cristãos, mas os re-
ligiosos são chamados a seguir o Senhor de uma 
forma especial. “Eles são homens e mulheres 
que podem acordar o mundo. A vida consagrada 
é uma profecia”.

Interrogado sobre a situação das vocações, o 
Papa afirmou existir Igrejas jovens que estão dan-
do muitos frutos, e isso deve levar a repensar a in-
culturação do carisma. “A Igreja deve pedir perdão 
e olhar com muita vergonha os insucessos apostó-
licos por causa dos mal-entendidos neste campo, 

como no caso de Matteo Ricci”.
O diálogo intercultural, segundo Francisco, 

deve introduzir no governo de institutos reli-
giosos pessoas de várias culturas que expres-
sam diferentes formas de viver o carisma.

Durante o diálogo, Francisco insistiu sobre a 
formação, que em sua opinião, deve ser baseada 
em quatro pilares: espiritual, intelectual, comu-
nitária e apostólica. “É essencial evitar todas as 
formas de hipocrisia e clericalismo através de 
um diálogo franco e aberto sobre todos os as-
pectos da vida”.

Francisco destacou também que a formação é 
uma obra artesanal e não um trabalho de po-
liciamento. “O objetivo é formar religiosos que 
tenham um coração terno e não ácido como vi-
nagre”, alertou.

Sobre a relação das Igrejas particulares com os 

religiosos, o Papa disse conhecer bem os pro-
blemas e conflitos. “Nós bispos, precisamos en-
tender que as pessoas consagradas não são um 
material de ajuda, mas são carismas que enri-
quecem as dioceses”.

Ao falar sobre os desafios da missão dos con-
sagrados, o Pontífice destacou que as priorida-
des permanecem as realidades de exclusão, a 
preferência pelos mais pobres.  Destacou tam-
bém a importância da evangelização no âmbito 
da educação, como nas escolas e universidades.

“Transmitir conhecimento, transmitir formas 
de fazer e transmitir valores. Através destes pi-
lares se transmite a fé. O educador deve estar 
à altura das pessoas que educa, e interrogar-se 
sobre como anunciar Jesus Cristo a uma gera-
ção que está mudando”.
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A ideia de organizar um concerto de natal surgiu 
do músico Samuel Santos, que há 3 anos tem parti-
cipado de eventos do gênero em outras paróquias, 
principalmente em Embu-- Guaçu, que já realizou 
5 edições deste tipo de evento.

Samuel teve a intenção de oferecer algo para a co-
munidade, como uma espécie de confraternização 
unindo os músicos da paroquia, alguns convidados 
de paróquias vizinhas e até de outra igreja, num 
evento voltado onde as famílias pudessem parti-
cipar, entrando no clima dos preparativos para a 
chegada do menino Deus. Isto merecia um cuidado 
de uma bonita festa para comemorar o nascimento 
do filho de Deus.

Samuel dividiu este sonho com algumas pesso-
as, a primeira delas foi com o maestro Diego Te-
rada, que gostou da ideia e apoiou o projeto. Em 
seguida, falou com o Padre Alberto para explicar a 
ideia e a estrutura do evento, que logo demonstrou 
muito interesse pela realização do evento, pois há 
alguns anos houve uma tentativa de realizar um 
evento parecido.

Samuel explicou como seria o evento na inten-

ção de unir os ministros de música da paroquia, 
alguns convidados, o coral, num evento familiar 
cheio de beleza e emoção, característico de um 
evento de natal.

O repertório foi preparado unindo as ideias clás-
sicas do maestro, intercalando com músicas novas 
próprias do natal.

Foram convidados amigos cantores de outras pa-
róquias como o caso do Cal Morais (Paroquia Ma-
ria Mae dos Caminhantes) e a Cris Maia (Paroquia 
são Pedro Fourrier, no Morumbi).

A grande novidade se deu com a participação da 
Larissa Pantaleão, cantora gospel da Igreja As-
sembleia de Deus Ministério do Belém em Itape-
cerica da Serra, com quem Samuel já cantou em 
alguns casamentos.

Após e evento, Larissa revelou que ficou muito 
feliz por ter participado do evento no Santuário.

Com repertório definido e cantores convidados, 
foi criada uma equipe dedicada a organizar o even-
to: montagem dos equipamentos, decoração, re-
cepção dos artistas, divulgação, entre os membros 
da paróquia.

Foi uma noite muito especial, cheia de encanto; 
uma bela apresentação mostrando os talentos da 
nossa paroquia e dos amigos convidados numa 
festa de natal em família, celebrando a festa da 
chegada do menino Jesus.

Diante do resultado, neste ano teremos mais 
duas edições do evento: uma acontecerá na Pascoa 
e a outra novamente no natal.

 

Colaboradores/ Apoiadores:

 Neto: organização do som da igreja

ZN Produções artísticas: microfones;

Banda Brasil Coral e Orquestra sob regência do 
maestro Diego Terada;

Walter Ribeiro e Gerson Lazarin – doações para 
recepção/ decoração do evento;

Martania: flores para a decoração

Músicos de apoio: Christiano Wiltemburg Melo/ 
Douglas/ Michel dos Santos/ Flavio Loureno);

Equipe de organização com membros da paróquia
 Por Fabio Christe 
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14
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Narração - apresentação

Aleluia (haendel)

Novo amanhecer

Maria e o anjo

Ó noite santa

Simplesmente amar

Canto dos reis

Glória (vinde cristãos....

Aclame ao senhor

Ave maria

You raise me up

Noite feliz

Então é natal

O grande rei

Halelujah 

Ó vinde adoremos

Oh happy day

Jingle bells

Fábio

Coral

Cris Maia

Herbert e Lilian

Cal Morais

Ivan e Clarissa Fernandes

Samuel 

Eliane, Pedro Dias e Betinho

Larissa Pantaleão

Coral

Herbert e Lilian 

Jandair, Renata e Olívia

Kleber e Lucinéia

Silvano e Pedro Dias

Herbert, Kleber e Douglas

Coral e Orquestra

Todos

Clarissa Fernandes

Itapecerica da Serra

Paróquia são Pedro Fourrier - SP

Santuário NSP

Paróquia Maria Mãe dos Caminhantes

Santuário NSP

Santuário NSP e Paróquia Santa Luzia SP

Santuário NSP

Assembleia de Deus Itapecerica da Serra

Paróquia Santa Otília Embu das Artes

Santuário NSP

Santuário NSP

Santuário NSP

Santuário NSP Comunidade Menino Jesus

Santuário NSP

Itapecerica da Serra

Santuário NSP
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No dia 22 de dezembro o padre Fabiano Benevi-
des comemorou seus dois anos de sacerdócio com 
missa de ação de graças celebrada no Santuário de 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. 
A Missa foi concelebrada pelos padres Alberto, Ale-
xandre, Lídio, Hernandes, Tarcísio e Cesar.

A homília ficou por conta do padre Alberto Gam-
barini, que destacou a importância do sacerdote. 
“Precisamos enxergar no sacerdote a pessoa de Je-
sus. Jesus passa no meio de nós através do sacerdo-
te”, afirmou padre Alberto.

Ele ainda enfatizou que o padre é um ser humano, 
portanto, fraco e pecador como todos nós.

Padre Alberto disse que, conforme declarações 
do papa Francisco, o sacerdote é o líder da comu-
nidade e precisa colocar sua autoridade à serviço 
de todos. Ele precisa ir ao encontro de todos, sem 
excluir ninguém.

Cabe a comunidade sustentar o sacerdote através 
da oração. A comunidade que reza pelo padre, terá 
um sacerdote santo.

O chamado

Padre Fabiano recebeu o chamado de Deus quan-
do estava prestes a casar-se. Ele sentia um chama-

do mais não conseguia discernir. Depois de conver-
sar com um padre durante uma confissão pensou 
que poderia fazer uma caminhada vocacional para 
descobrir o que Deus queria. Quando pediu um 
tempo a sua namorada ela mesma lhe disse: “Você 
quer ser padre, não é?”

Em 2002 fez o encontro vocacional. Em 2003 in-
gressou no seminário; 2004 começou os estudos de 
filosofia, em 2007 iniciou os estudos de teologia e 
em 2010 concluiu a teologia.

O interessante desta história de vocação é que de-
pois de um ano que o padre Fabiano estava no semi-
nário, a sua ex-namorada entrou em um convento e 
atualmente é uma freira carmelita já com os votos 
perpétuos. Deus realmente tinha um plano maior 
para ambos. E eles são felizes em suas vocações.

O padre Fabiano agradeceu pelo apoio que tem re-
cebido nestes anos, tanto da comunidade como de 
sua família. 

No final da celebração foi exibido um filme com 
imagens da atuação do padre Fabiano.

A Comunidade do Santuário agradece ao padre Fa-
biano pelo seu carisma e atenção para com todos. 
Que nosso Deus o abençoe cada vez mais e Nossa 
Senhora o cubra com seu manto azul de pureza.
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Com o tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e 
lema “Eu vim para servir” (cf. Mc 10, 45), a  Cam-
panha da Fraternidade (CF) 2015 buscará recordar 
a vocação e missão de todo o cristão e das comuni-
dades de fé, a partir do diálogo e colaboração entre 
Igreja e Sociedade, propostos pelo Concílio Ecumê-
nico Vaticano II.

O texto base utilizado para auxiliar nas atividades 
da CF 2015 já está disponível nas Edições CNBB. O 
documento reflete a dimensão da vida em socieda-
de que se baseia na convivência coletiva, com leis 
e normas de condutas, organizada por critérios e, 
principalmente, com entidades que “cuidam do 
bem-estar daqueles que convivem”.

Na apresentação do texto, o bispo auxiliar de Bra-
sília (DF) e secretário geral da CNBB, dom Leonar-
do Ulrich Steiner, explica que a Campanha da Fra-
ternidade 2015 convida a refletir, meditar e rezar a 
relação entre Igreja e sociedade.

“Será uma oportunidade de retomarmos os en-
sinamentos do Concílio Vaticano II. Ensinamentos 
que nos levam a ser uma Igreja atuante, participati-
va, consoladora, misericordiosa, samaritana. Sabe-
mos que todas as pessoas que formam a sociedade 

são filhos e filhas de Deus. Por isso, os cristãos tra-
balham para que as estruturas, as normas, a orga-
nização da sociedade estejam a serviço de todos”, 
comenta dom Leonardo.

LEITURA DO CARTAZ – CF 2015

O cartaz da CF 2015 retrata o Papa Francisco la-
vando os pés na Quinta feira Santa de 2014. A Igreja 
atualiza o gesto de Jesus Cristo ao lavar os pés de 
seus discípulos. O lava pés é expressão de amor ca-
paz de levar a pessoa a entregar sua vida pelo ou-
tro. É com este amor que todo ser humano é amado 
por Deus em Jesus Cristo. Ao entregar-se à morte 
de cruz e ressuscitar, como celebramos na Páscoa. 
Jesus leva em plenitude o ‘Eu vim para servir’ (cf. 
Mc 10,45).

A Igreja Católica, através de suas comunidades, 
participa das alegrias e tristezas do povo brasilei-
ro. O Concílio Vaticano II veio iluminar a missão da 
Igreja que é evangelizar. Evangelizar pelo testemu-
nho dialogando com as pessoas e a sociedade. No 
diálogo a Igreja (as comunidades), está a serviço de 
todas as pessoas. Ao servir ela participa da constru-
ção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e de 
paz. No serviço ela edifica o Reino de Deus.

Continuação capa...
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Aconteceu

Dezenas de famílias foram benefi-
ciadas com mais de 1200 cestas bá-
sicas neste Natal. A boa ação se deve 
a mobilização promovida há mais 
de 10 anos pela Kolping do Santu-
ário Nossa Senhora dos Prazeres e 
Divina Misericórdia. 

A distribuição aconteceu no salão 
paroquial da matriz. Nesta edição 
foram arrecadadas 16 toneladas 
de alimentos. 

Como já é tradicional, a festa rea-
lizada pela Associação Promocional 
Kolping Nossa Senhora dos Praze-
res para as crianças das famílias as-
sistidas foi um sucesso. O Papai Noel 
teve trabalho e suou a camisa para 
abraçar e distribuir bonecas e bolas 
em filas intermináveis de crianças 
felizes e esperançosas em falar com 
o bom velhinho. Mais de 800 brin-
quedos foram distribuídos. Como 
em todos os anos a distribuição foi 
feita no salão paroquial do Santuá-
rio Nossa Senhora dos Prazeres.



janeiro 2014  -   O Católico  I  11

A Cantora Católica Marília Mello está com seu 
mais novo trabalho, “Intimidade” gravado pela 
gravadora Paulinas - COMEP. “Não consigo des-
crever os sentimentos que saltam ao meu co-
ração quando falo deste novo projeto. O álbum 
tem como tema “Intimidade”, o nosso relacio-
namento íntimo com Deus”, disse cantora.  

O pré- lançamento será dia 01 de Fevereiro no 
Summer Beats 10 anos no parque de diversão 
Hopi Hari, já a data para o lançamento será 07 de 
Março, em um show que ocorrerá no Auditório 
São Paulo, na Vila Mariana em São Paulo-SP. 

Álbum composto por 12 canções, o trabalho 
tem por objetivo nos levar a uma intimidade 
com Deus, invocando o poder de Deus em nos-
sas vidas. Ele traz uma proposta espiritual e 
musical, intensa e diversificada para os grupos 
de oração e para todas as pessoas que desejam 

Lançamento musical

uma espiritualidade mais profunda e arraigada 
no querer de Deus.

A produção musical e os arranjos ficaram sob 
a responsabilidade de Rogério Vieira, tendo a 
direção artística da própria cantora e do Ma-
rido Marcelo Flávio. O repertório traz canções 
de autoria de Marília Mello, que ainda assina a 
“Se cumprirá” em parceria com Carlos Tress. A 
composição Me derramar (Pour out my heart 
de Cralg Musseau) é uma versão de Beto Tava-
res e a “A Voz de Deus” é de autoria de Junior 
Maciel e Josias Teixeira.

O Cd “Intimidade” já pode ser adquirido, nos 
principais canais digitais como iTunes, Spotify, 
Amazon, Google Play, Deezer e a partir do dia 15 
de Janeiro nas redes de livraria Paulinas do Brasil. 

Wesley Oliveira
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