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O Bispo Diocesano Dom Luiz Antonio 
Guedes, presidirá no próximo dia 14 a 
celebração da abertura do Ano Pastoral 
do Santuário de Nossa Senhora dos Pra-
zeres e Divina Misericórdia, às 20 horas.
Como no ano passado, acontecerá com 
esta celebração a renovação de todos 
os serviços pastorais. Padre Alberto 
Gambarini, reitor do Santuário disse 
em convite aos fieis: “É importante à 
presença de todos os paroquianos que 
desempenham trabalhos pastorais em 
nossa paróquia, é preciso renovar o 
sim a Deus e celebrar este sim com a 
missa. Lembrou ainda a frase de São 
Tomáz de Aquino: onde está o Bispo, 
ai está à igreja”.
Dom Luiz Antonio Guedes está à frente 
da diocese de Campo limpo há seis anos, 
Bispo muito presente, já fez inúmeras 
visitas a este Santuário que mais uma 
vez o receberá de braços abertos!
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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, 12h e 20h.
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_   

Com alegria entro em seu lar para 
levar boas notícias. Receba essas pa-
lavras de esperança e tome-as como 
verdade em sua vida.

Jesus foi enviado pelo Pai com a mis-
são de restaurar a aliança conosco e 
perdoar os nossos pecados. E como 
cordeiro imolado nos mostrou o ca-
minho para a Vida Eterna. Hoje, Seu 
Santo Espírito nos orienta e inspira. 
Jesus, presente na Eucaristia, nos for-
talece e nos convida à experiência da 
partilha, para que outras vidas sejam 
agraciadas com o Seu amor.

Certamente você conhece pessoas 
que buscam a felicidade de várias for-
mas, mas que não conseguem preen-
cher seus corações com a verdadeira 
alegria. Jesus nos convida para que 
encontremos o caminho da santidade 
e sejamos melhores a cada dia.

Com a Quarta-Feira de Cinzas, co-
meça oficialmente o tempo da Qua-
resma e o Ciclo Pascal.  Quaresma, 
uma vez mais. Tempo forte na cami-
nhada, convite e apelo para o silêncio, 
a prece, a conversão.

  E quando se fala em quaresma, ge-
ralmente a gente tem uma ideia de 

uma coisa negativa, como antigamen-
te. Tempo de medo, de cachorro zan-
gado, de mula sem cabeça e outras 
coisas mais. Para outros a quaresma 
parece superada pelo modernismo e 
é hoje apenas uma recordação negati-
va do passado ou um retrato na pare-
de, simplesmente.

 Penso, que para nós cristãos é o 
tempo de conversão, de mudança de 
vida, de acolher com mais amor a mi-
sericórdia de Deus que nos quer per-
doar.

Somos sal da terra e luz do mundo. 
O nosso testemunho é essencial para 
que conversões aconteçam e vidas 
sejam transformadas. Precisamos de-
monstrar através dos nossos gestos e 
fidelidade o quanto é bom confiar e se 
abandonar nas mãos de Jesus!

Te convido a viver essa quaresma de 
maneira especial, com muita oração, 
caridade e perdão. Vamos continuar 
unidos para que, cada vez mais, nossa 
igreja se fortaleça e ajude a construir 
o Reino de Amor sonhado pelo Pai. 
Obrigado por aceitar este convite de 
Deus!

Pe. Alberto Gambarini

Maria Vilma Alves da Silva – 
Carapicuíba/SP
O filho sofria há muito tempo com 
problema de refluxo, acompa-
nhando o Programa Encontro 
com Cristo e dando a água aben-
çoada para ele beber, os últimos 
exames feitos, diagnosticaram a 
cura.

Iêda Maria Ferreira Machado – 
São Paulo/SP
Passou por grande aflição ao ser 
diagnosticada com câncer de 
mama. No dia marcado para a bi-
ópsia acordou cedo e ao ligar a te-
levisão estava sendo transmitido 
o Programa Encontro com Cris-
to, rezou pedindo a intercessão de 
Nossa Senhora dos Prazeres para 
que o resultado fosse negativo. 
Tomou a água abençoada e o re-
sultado foi o esperado.
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Lançamento: 27 de março de 2014

Dirigido por: Carlos Saldanha

Com: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jemaine 
Clement

Gênero: Animação , Aventura , Comédia

Nacionalidade: EUA

Sinopse e detalhes:

Continuação do sucesso “Rio”, mais uma vez diri-
gida pelo brasileiro Carlos Saldanha, que contará 
as novas aventuras da arara azul Blu e sua compa-
nheira Jade na cidade do Rio de Janeiro. Desta vez, 
Blu e Jade têm filhos, um macho e uma fêmea, e 
esta última tem medo de voar, exatamente como o 
seu pai... Juntos, a nova família vai se envolver em 
uma trama em meio à Copa do Mundo de 2014.

Lançamento: 20 de março de 2014
Dirigido por: Cris d’Amato
Com: Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, Fa-
biula Nascimento
Gênero: Romance, comédia
Nacionalidade: Brasil
Sinopse e detalhes:
Adriana (Giovanna Antonelli) embarca em um cru-
zeiro decidida a reconquistar seu ex-marido Eduardo 
(Marcelo Airoldi) que está com uma nova namorada, 
Beatriz (Emanuelle Araújo), estrela da TV. Adriana 
leva sua irmã Luiza (Fabíula Nascimento) e a empre-
gada Dialinda (Thalita Carauta) incentivada pelo livro 
“SOS - Salvando um Sonho” a estragar a viagem de seu 
antigo namorado. No entanto, durante o passeio, es-
sas conhecem novas pessoas e descobrem surpreen-
dentes caminhos e soluções para suas vidas.

Marque na sua agenda. No dia 29 de 
março, acontecerá no Santuário Nossa 

Senhora Prazeres e Divina Misericórdia a 
Noite PHN (Por Hoje Não)! Nosso tema para esse 

encontro é: Gente do Bem. Deus faz, Deus junta.

A Noite PHN está completando 5 anos e tem o objetivo de 
reunir pessoas que praticam o bem ao próximo. Teremos 
oração, pregação, animação e muito mais!

Venha vivenciar momentos alegres ao lado das pes-
soas do bem e ter a certeza que Deus faz, Deus junta.

Venha participar conosco desta Noite PHN especial 
e traga sua família.

SOS Mulheres ao Mar
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No ano em que a Diocese de Campo 
Limpo celebra seus 25 anos de cria-
ção, todos os leigos estão convida-
dos a participar de uma importante 
e histórica atividade que marcará 
esse Jubileu de Prata. Já está em 
curso a Missão Popular Diocesana ( 
MPD) que tem como objetivo “ir ao 
encontro das pessoas, formar novos 
grupos de comunhão e participação 
através do agir missionário da co-
municação”.

A Missão Popular Diocesana teve 
início na solenidade de Cristo 
Rei – 24/11/2013 – e prossegui-
rá até a mesma ocasião neste ano 
(23/11/14), quando haverá uma 
celebração litúrgica na Catedral 
Santuário Sagrada Família presidi-
da pelo bispo diocesano, Dom Luiz 
Antônio Guedes.

A MPD está baseada sobre 11 tópi-
cos que serão observados durante o 
decorrer do ano. Entre eles destaca- 
se: fazer da paróquia, “comunidade 
de comunidades” (em consonância 
com o Documento de Estudos da 
CNBB n° 104) e dar à comunidade 
“novo ardor e entusiasmo, alegria e 
esperança”.

Entre outros itens para a realização 

da MPD estão: - a promoção de uma 
participação maior, através da escu-
ta, do anúncio, do serviço e do tes-
temunho dos leigos, - ir ao encontro 
dos católicos que estão afastados 
da comunidade e da Igreja, além de 
suscitar novas lideranças leigas.

A Missão Popular Diocesana prevê 
ainda o favorecimento ao protago-
nismos  dos leigos e o atendimen-
to à  pluralidade de seus interesses 
através de novos grupos de rua e 
intensificar o compromisso da Igre-
ja com os pobres. A proposta ainda 
quer conhecer a realidade de cada 
rua que compõe a Diocese de Cam-
po Limpo, criar novos ministérios 
para servir o povo de Deus e fazer 
que esse seja “um tempo de conver-
são pessoal e de uma profunda vi-
vência eclesial”.

No dia 8 de junho de 2014, às 15h 
na Catedral Sagrada Família será ce-
lebrada a Missa de Ação de Graças  
pelos 25 anos da Diocese de Campo 
Limpo, com o envio dos missionários 
para a MPD nas paróquias e a entrega 
da Cruz Missionária, com o logotipo 
do Ano Jubilar.   

Fonte: Jornal Diocesano Campo Limpo

Diocese celebra seu jubileu 
com ação missionária

Jubileu Diocesano
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A quarta-feira de cinzas marca o início da Quares-
ma. Alguns católicos já não levam mais a sério este 
dia, vendo-o somente como algo folclórico, e assim 
sem sentido para a vida cristã. O nome deste dia 
deriva das cinzas das palmas usadas no Domingo 
de Ramos. Elas são abençoadas, e o sacerdote as 
usa para traçar uma cruz na fronte de cada fiel – é 
o chamado rito da imposição das cinzas. Estas cin-
zas recordam a nossa fragilidade, fraqueza, a con-
dição de homens e mulheres mortais: “porque és 
pó , e em pó  te hás de tornar.”(Gn 3,19), e tam-
bém a condição de pecadores: “Fazei penitência 
(convertei-vos) e crede no evangelho”(Mc 1,15).

Receber as cinzas significa reconhecer que so-
zinhos não seremos capazes de fazer o caminho 
para Deus. As cinzas abençoadas, são o sinal de 
que Deus estará nos acompanhando com a Sua 
infinita misericórdia. Testemunhamos o desejo de 
empenharmo-nos corajosamente na busca de uma 
verdadeira conversão. Neste sentido é necessário 
lembrar que o fogo que queimou os ramos é o sinal 
do fogo do amor de Deus que purifica todo peca-
do. É importante lembrar que não somos pecado-
res somente porque cometemos algumas faltas, 
mas somos pecadores porque o nosso coração se 
afastou de Deus. E para acontecer este afastamen-
to basta não estarmos vivendo o amor. Deus não 
vê somente nossas práticas religiosas, mas se por 
meio delas crescemos na capacidade de sermos 
bons, como Ele é bom.

O primeiro dia da quaresma não é uma opção, mas 
um condição para quem deseja iniciar um cami-
nho espiritual conduzido por Deus. Temos que 
tomar uma decisão interior de fazer uma pausa 
para dizer ao Senhor: “ajuda-me a permanecer no 
caminho.” E Jesus nos indica o caminho, e este ca-
minho é Ele mesmo. Então, voltemo-nos para Je-
sus, deixando que dia a pós dia vá transformando 
nossa vida. Não precisamos ser perfeitos para que 
Ele nos aceite, basta abrir o coração.

No caminho de conversão da quaresma, a Igreja, 
nos convida na quarta-feira de cinzas e sexta-feira 
santa a praticar o jejum. O jejum nos ensina a ter-

mos fome de Deus. Não basta satisfazer as nossas 
necessidades primárias, mas também precisamos 
nos nutrir do pão da Palavra e da Eucaristia. O 
jejum é privação de alimento, abstinência de car-
ne. Alguns deixam certos alimentos, outros ofere-
cem o momento de uma das refeições. Outros por 
idade, doenca ou ritmo de vida são a obrigados a 
adaptar o modo de jejuar. Por isso, é importante 
lembrar que o jejum de modo geral é a privação 
de alimento, mas não só. Pode também ser apli-
cado a tantas práticas que nos afastam de Deus 
e de nós mesmos: muita televisão, internet, falta 
de interioridade, superficialidade, indiferença às 
pessoas. O verdadeiro jejum é aquele em que nos 
privamos de alguma refeição ou atividade, para 
parar e estar na presença de Deus pela oração. 
Jejum sem um propósito espiritual perde o seu 
sentido. Se o jejum não nos faz reparar algum mal 
espiritual, pessoal ou de convivência, não é ver-
dadeiro aos olhos de Deus.

A quarta-feira de cinzas marca também o início de 
um grande retiro de 40 dias, onde não iremos para 
nenhum lugar especial, mas permaneceremos em 
nossas casas e atividades. E aí, somos chamados a 
ter tempo para Deus na oração pessoal. A oração 
dentro do nosso dia a dia com todas as suas ocu-
pações é o grande desafio de todo cristão: “Quan-
do orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora 
ao teu Pai em segredo…”(Mt 6,6). O nosso ritmo 
de vida tende para a pressa e como consequência 
passamos a não ter tempo para parar. A oração – 
encontro com Deus – tem como exigência a atitu-
de de parar para ouvir e falar. O importante não é 
quanto tempo reservamos para a oração. Algumas 
vezes rezaremos mais, outras menos. O importan-
te é jamais deixar de rezar, e também não cair na 
rotina ou obrigação. Também é importante redes-
cobrir a visita semanal ao Santíssimo Sacramento 
e melhor o modo como participamos da nossa ora-
ção maior, a santa missa.

E por fim, todas as práticas da quaresma terão o 
seu sentido se nos despojarmos das roupas do ho-
mem velho, revestindo-nos do novo. Significa mor-

rer para o pecado, e ressuscitar para a vida nova 
em Jesus. Jesus já morreu por amor de nós, agora, 
por amor a Jesus, é necessário deixar-se transfor-
mar. A fé em Jesus nos torna capazes de reconhecer 
nossos erros, e dar o passo para viver de um modo 
novo. O perigo é ficarmos presos ao exterior das 
práticas quaresmais, não entendendo que elas tem 
como finalidade serem um instrumento para que 
cresçamos no amor.  O amor de Deus em nós, nos 
faz pessoas melhores, mais capazes de reconhecer 
nossos erros pessoais e também mudar o modo de 
viver na família, com as pessoas, o trabalho….

A quaresma é um caminho de conversão, mudança 
interior, transformação pessoal, cura, libertação….
derrotamos Satanás pela prática decidida e feliz 
da Palavra de Deus.

Pe. Alberto Gambarini

“Senhor e Mestre de minha vida,

afasta de mim o espírito de preguiça,

de abatimento, de domínio, de loquacida-
de,

e concede a mim, teu servo, um espírito 
de integridade,

de humildade, de paciência e de amor.

Sim, Senhor e Rei,

concede ver meus pecados e não julgar 
meus irmãos”

porque és bendito pelos séculos dos sécu-
los. Amém.
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Um dia inteiro de louvor e agradecimento a Deus. 
Este foi o resumo do 28º Louvor de Carnaval do 
Programa Encontro com Cristo, que aconteceu no 
dia 02 de março no Ginásio do Centro de Conven-
ções do Del Verde Hotel.

 O amanhecer na cidade de Itapecerica da Serra co-
meçou diferente neste dia, ônibus de diversas par-
tes chegaram cedo cheios de peregrinos que con-
tentes ocupavam cada cadeira disponível dentro 
do ginásio. Na frente do Santuário, pessoas se orga-
nizavam para embarcarem nos ônibus disponíveis 
para levar até o local do evento.

 Louvores começaram a ser entoados bem cedo, 
pela banda Encontro com Cristo, e a animação já to-
mava conta dos presentes antes mesmo da chegada 
do anfitrião da festa, Padre Alberto Gambarini.

 Logo no inicio Padre Alberto convidou a todos os 
presentes a clamarem o espírito santo e em seguida 
passeou com o Santíssimo Sacramento por entre a 
multidão que emocionada cantava alegre. Em suas 
pregações enfatizou sobre a importância de acredi-
tar, de ter fé e buscar os milagres desejados. Este 
ano o tema do louvor foi: Fé e Milagres.

 Uma pausa para o almoço aconteceu por volta do 
meio dia, instantes antes disto, Huanderson, Pre-
sidente do conselho diocesano da RCC de campo 
Limpo, conduziu o momento de Nossa Senhora e o 

Padre Alexandre Matias, rezou o Ângelus. Uma pra-
ça de alimentação improvisada do lado de fora do 
ginásio ajudou a saciar a fome e matar a sede de to-
dos, já que a temperatura estava elevadíssima.

 Como já é tradicional, Padre Alberto dedicou al-
guns minutos para atender as pessoas e dedicar au-
tógrafos em seus livros.

 Na volta do almoço, o convidado Pedro Siqueira, 
que veio diretamente do Rio de Janeiro, rezou o 
terço com Nossa Senhora pela primeira vez em Ita-
pecerica, e fez revelações para pelo menos 20 pes-
soas. No decorrer da oração pediu para que todos 
os presentes rezassem uma Ave Maria pelo Padre 
Alberto para que ele continue firme com sua missão 
evangelizadora. Revelou ainda a vontade de Nossa 
Senhora para que todos vivam essa quaresma com 
mais amor e respeito a Jesus Eucarístico.

 A convidada de outros carnavais, Delizete, não 
compareceu ao evento por motivos de saúde.

 Por volta das 15h00, à celebração eucarística teve 
início com a procissão passando pelo meio da mul-
tidão, padre Alberto cumprimentou a muitas pes-
soas antes de chegar ao altar improvisado no palco 
central. Ao final da missa agradeceu aos presentes e 
despediu o povo com seu bordão já muito conheci-
do: Deus abençoe, os Anjos protejam e Salve Maria!

Louvor de Carnaval
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Juventude

“Escolho Ser Filho da Promessa”, este foi o tema 
do Retiro de Jovens, realizado de 21 a 23 de Fe-
vereiro, na Escola Modelo no bairro da Lagoa.  O 
encontro foi promovido pela Pastoral da Juven-
tude do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia e contou com a presença 
de missionários da comunidade Aliança de Mi-
sericórdia, Rone, Huanderson, Wilson Almeida, 
Pe. Alberto Gambarini, Pe. Francisco, Pe. Lidio-
nor Sampaio e Pe. Pierre Salabert. 

Quase 50 jovens fizeram à experiência do poder 
de Deus, que escolheram ser filho da promessa 
através das Pregações, Santa Missa, momentos 
de oração, Confissão, Momento com Maria e 
Adorações ao Santíssimo Sacramento. 

“Há nove anos tive meu primeiro encontro com 
Deus, porém apesar de levantar, caí inúmeras 
vezes. Neste retiro tive a oportunidade de sen-
tir uma verdadeira renovação no meu íntimo 
com Deus que é Pai e me ama e me acolheu da 
forma que eu estava. Foi um final de semana 
maravilhoso onde pude dar e receber amor. 
Onde troquei experiência da luta diária que se 
enfrenta quando se decide por ser de Deus”, 
afirmou Valéria Mendes, 25 anos.                                                                                 

Michelle Vieira, 19 anos, também contou um 
pouco de sua experiência, “O retiro foi uma ex-
periência super diferente, cada momento Deus 
me mostra o modo de ser feliz, momento de ser 
de Deus, não ser aquele cristão, um pé na Igre-
ja e outro no mundo. Eu me decidi ser diferente 
encontrei minha verdadeira felicidade na Igreja”. 

Coordenadores da Pastoral da Juventude agra-
decem a participação de todos os jovens. Neste 
retiro os jovens foram conduzidos, pela Palavra 
e pela oração, sem medo, sem desespero. Ali-
cerçados pela certeza da fé, da esperança, por-
que somos filhos da promessa do Deus vivo. 

Wesley Oliveira
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Muitas pessoas perguntam o que deve ser feito 
com as imagens que se quebram em nossas ca-
sas, paróquias e comunidades.  Uns acham que 
devemos conservá-las mesmo muito danifica-
das, outros que devemos deixá-las nas portas de 
igrejas e até cemitérios.

É importante termos em mente que o que venera-
mos não é a imagem e sim o que ela representa. 
Se a imagem cai e se quebra em muitos pedaços, 
ela deixa de representar Jesus, Maria ou algum 
Santo ou Santa de Deus. Não passará de cacos ou 
pedaços de madeira ou gesso, sendo assim pode-
mos descartá-los sem nenhum problema.

Vale lembrar que nós católicos não adoramos 
imagem, como às vezes somos acusados. Dizem 

isso porque em nossas igrejas existem imagens 
representando, Jesus, Nossa Senhora e os santos, 
e para muitos construir tais imagens seria uma 
desobediência a ordem de Deus em seus manda-
mentos.

Examinado as Sagradas Escrituras e também a 
prática dos primeiros cristãos, transmitidas até 
os nossos dias pelo ensinamento da Igreja, encon-
tramos algo diferente: Deus permitiu em determi-
nados casos o uso de imagens, e nunca a Igreja 
católica levou os fiéis a adorá-las.

Não deixemos de recordar nunca que as imagens 
não são sagradas, sagradas são as pessoas que 
elas representam para nós!

Redação Encontro com Cristo

O que devemos fazer com as imagens quebradas?
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José é um personagem célebre do Novo Testamen-
to bíblico, marido da mãe de Jesus Cristo. Segun-
do a tradição cristã, nasceu em Belém da Judéia, 
no século I A.C., era pertencente à tribo de Judá e 
descendente do rei Davi de Israel. No catolicismo, 
ele é considerado um santo e chamado de São José. 
Segundo a tradição, José foi designado por Deus 
para se casar com a jovem Maria, mãe de Jesus, que 
era uma das consagradas do Templo de Jerusalém, 
e passou a morar com ela e sua família em Nazaré, 
uma localidade da Galileia. Segundo a Bíblia, era 
carpinteiro de profissão, ofício que teria ensinado 

Oração de São José 

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de

tornar possível as coisas humanamente

impossíveis, vinde em nosso auxílio nas

dificuldades em que nos achamos.

Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos

confiamos, para que tenha uma solução favorável.

Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a

nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer

que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis

junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa

bondade é igual ao vosso poder.

São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais 

santa família que jamais houve, sede, nós vos

pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos

a graça de vivermos e morrermos no amor de

Jesus e Maria.

São José, rogai por nós que recorremos a vós! 

Santo do mês
ao seu filho. São José é um dos santos mais populares 
da Igreja Católica, tendo sido proclamado “protetor 
da Igreja Católica Romana”; por seu ofício, “padro-
eiro dos trabalhadores” e, pela fidelidade a sua es-
posa, como “padroeiro das famílias”, sendo também 
padroeiro de muitas igrejas e lugares do mundo.
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Cerimônia no Vaticano teve presença do papa emé-
rito Bento XVI. Arcebispo do Rio recebeu o título da 
igreja de Santa Maria da Mãe da Providência

O arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, 
foi nomeado cardeal pelo papa Francisco, na manhã 
do sábado dia 22/02, na basílica de São Pedro, no 
Vaticano. No consistório – a reunião de cardeais co-
mandada pelo pontífice – foram nomeados ao todo 
19 novos cardeais, todos recebidos e cumprimenta-
dos pessoalmente pelo papa. Aos nomeados, Fran-
cisco entregou solidéu, anel e barrete, o característi-
co chapéu vermelho que identifica os cardeais.

Dom Orani e os novos cardeais receberam, cada 
um, um título de uma igreja romana. Ao arcebis-
po do Rio foi designada a igreja de Santa Maria 
Mãe da Providência.

A cerimônia teve momentos de grande emoção. Um 
deles o encontro entre Francisco e o papa emérito 
Bento XVI, que sentou-se na primeira fila, ao lado 

Notícia

dos outros membros do colégio cardinalício. O papa 
emérito foi saudado “com afeto e veneração” pelo 
novo cardeal e Secretário de Estado, Pietro Parolin.

No discurso inicial, Parolin disse que todos esta-
vam “encantados com sua presença”, palavras que 
provocaram um longo aplauso entre os presentes 
na Basílica.

No dia 28 de fevereiro a renúncia de Bento XVI com-
pletou um ano. Desde então o papa emérito vive no 
convento Matter Eclesiae, junto ao seu fiel secretário 
e discípulo, o arcebispo Georg Gänswein, e as quatro 
laicas consagradas da comunidade Memores Domini, 
que se ocupam de seu aposento, de sua correspon-
dência e de receber suas poucas e discretas visitas.

O papa emérito encontrou-se quatro vezes com 
Francisco, mas sua presença hoje na Basílica de 
São Pedro foi a grande surpresa da cerimônia da 
nomeação dos cardeais.

Dom Orani Tempesta é 
nomeado cardeal pelo papa



12  I  março 2014  -   O Católico  


