
Santo Expedito, 
padroeiro das 
causas urgentes!

Paróquia realiza 
primeiro retiro 
de casais de 
segunda união.

Rumo aos 175: 
Casal perseverante 
no amor e na fé!
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A Páscoa é a oportunidade para reno-
var em nosso coração a certeza de não 
existir realidade que não possa ser 
transformada por Deus. A morte, até a 
vinda de Jesus, sempre significou o fim 
de todas as esperanças. Esta foi a pri-
meira reação dos discípulos diante da 
morte trágica do Senhor na cruz. Tudo 
mudou, quando abriram o coração e 
os olhos da fé para acolherem e enxer-
garem a presença do Ressuscitado.

O Domingo de Páscoa revela que não 
existe mais nada capaz de deter Jesus 
Cristo. Ele ressuscitou para nunca nos 
abandonar, e nos dar o poder para 
vencer diante da vida. A vida pode 
ser comparada a uma partida de fute-
bol. Uma das melhores estratégias de 
um treinador é o treinamento físico 
e tático. Para alcançar este objetivo 
é necessário despertar em cada jo-
gador o desejo de dar o melhor de si. 
E isso somente é possível quando se 
reconhece o próprio valor. Esta ver-
dade vale também e muito mais para 
os cristãos. Quem se coloca diante da 
cruz, vê o modo dramático como Deus 
ama. Sim, Jesus morreu na cruz por 
amor de nós. Como diz a letra de uma 

música: “morreu a nossa morte para 
que recebêssemos a Sua vida.”.

O Domingo de Páscoa nos convida a 
sair do túmulo das derrotas e fracas-
sos, para entrar de um modo novo no 
campo da vida. Alguns, infelizmente, 
ficam sempre no banco de reserva. 
Esta não é a condição desejada por 
Deus para nós. Reaja como ensina a 
Sagrada Escritura: “Carregou os nos-
sos pecados em seu corpo sobre o 
madeiro para que, mortos aos nossos 
pecados, vivamos para a justiça. Por 
fim, por suas chagas fomos curados 
(Is 53,5).”(1Pdr 2,24), e “se morre-
mos com Cristo, cremos que vivere-
mos também com ele.”(Rm 6,8). No 
Cristo crucificado e ressuscitado en-
contramos a força do amor de Deus!

Desperte para a grandeza do seu va-
lor diante de Deus. A sua vida é tão 
importante que você não pode se dar 
ao luxo de conviver com uma atitude 
negativa ou de derrota. Não perca a 
oportunidade de encontrar a verda-
deira felicidade. Basta repetir: “Fica 
comigo Senhor, ilumina-me com a luz 
do céu.”   Feliz Páscoa!
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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_   

“Todos nós passamos por dificulda-
des e provações. Faz parte da nossa 
história vivenciar momentos em que a 
tristeza quer nos abater. Muitas vezes 
pensamos que nossos problemas são 
os piores do universo e desanimamos. 
Nesses momentos, a fé deve falar mais 
alto em nosso coração. É ela que nos 
abre a visão para o eterno e intenso 
amor de Deus.

Quem tem fé tem esperança, quem 
tem esperança tem alegria e promove 
motivação interior para que somente 
coisas boas aconteçam, eliminando o 
desânimo.

A vitória já nos foi dada na cruz, por 
Cristo Jesus!

Quando os apóstolos estavam deses-
perados e com medo, faltou-lhes a com-
preensão para que entendessem que 
o maior milagre de Amor estava acon-
tecendo, faltou-lhes a entrega e a con-
fiança nas palavras de Jesus que disse: 
“reconstruirei o Templo em três dias”. 

Confiar em Jesus é ter certeza de que 
Ele fará o melhor para você. Mesmo 
que “o melhor” não seja exatamente 
o que você quer naquele momento. 
Ele tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Ele 
está presente em sua vida em todos os 
momentos... e nós somos tão peque-

Vera - Salto/SP
Escreve contando que uma das filhas 
recebeu o diagnóstico de câncer no es-
tomago tendo que realizar um cirurgia 
às pressas, onde foi constado também 
um nódulo no fígado. Enquanto aguar-
dava o resultado da biópsia do fígado, 
rezou muito acompanhando o Pro-
grama Encontro com Cristo e pedindo 
a Nossa Senhora dos Prazeres que o 
resultado fosse negativo. Depois de al-
guns dias o médico as tranquilizou, pois 
é resultado era negativo para câncer.

 Alcino Pereira Ferraz - Campinas/SP
Foi fumante por 35 anos tentando 
inúmeras vezes largar o vício sem su-
cesso. Assistindo o Programa Encon-
tro com Cristo, rezando e fazendo uso 
da água abençoada finalmente conse-
guiu se livrar do vício.

nos quando não abraçamos a graça de 
Sua presença. Sejamos como “Davi” 
que se fez grande ao derrotar o gigan-
te Golias. Quais são os “gigantes” que 
precisa vencer? Com a força de Deus 
podemos seguir confiantes e vencedo-
res, pois essa vitória é eterna, ela não 
passa com o frágil tempo de nossa jor-
nada nessa Terra.

Sejamos como crianças no colo de 
Jesus. Deixemo-nos acarinhar pelo 
seu belo e doce sorriso. Caminhemos 
na certeza da vitória, pois a “pedra do 
sepulcro” foi removida, já não existe 
mais. Cristo vive, pleno e ressuscita-
do! Seu Santo Espírito está no meio de 
nós! “Pela sua santa paixão, remistes o 
mundo”. Fomos salvos, pelo sacrifício 
do Seu precioso Sangue, pelo ato mais 
intenso de Amor do nosso Deus!

Essa é a verdade inabalável que nos 
mantém na caminhada. É a fé que pro-
fessamos, é aquilo que acreditamos. 
Somos parceiros na evangelização e 
anunciamos a Palavra de Deus que 
cura, salva e liberta. Agradeço por me 
ajudar a propagar esse Amor através 
dos meios de comunicação. Continue 
a disseminar o Santo Evangelho!

Desejo a você e sua família uma Santa 
Páscoa, repleta de confiança e amor!

Padre Alberto Gambarini
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O espetáculo Mudança de Hábito, inspirado na aclamada comédia estrelada por Whoopi Goldberg, che-
gou em março ao Teatro Renault, em São Paulo. A versão brasileira é de Bianca Tadini e Luciano Andrey, 
com direção residente de Fernanda Chamma e direção musical residente de Vânia Pajares.
Informações:
Data: desde 05/03, última apresentação prevista para 19/04
Horários: Quinta e Sexta às 21 horas, Sábado às 17 e 21 horas, aos Domingos às 16 e 20 horas.
Preços: de R$ 25,00 a R$ 260,00
Onde: Teatro Renault  - Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista
A peça conta a história de Deloris, uma mulher que, após testemunhar um assassinato, se refugia no úni-
co lugar onde ninguém sonharia em encontrá-la: num convento. No entanto, vestir-se de freira é a mes-
ma coisa que discordar de seu estilo de vida. E para ajudar, Deloris ainda terá que seguir uma disciplina 
rígida imposta pela Madre Superiora. Usando suas habilidades musicais e sua voz poderosa para inspirar 
o coro do convento, Deloris acaba por trazer um pouco de ar fresco à igreja da comunidade. Entretanto, 
ao fazer isso, ela tem seu disfarce descoberto

Últimos dias do divertido espetáculo: 
Mudança de hábito.

Dia 21/04/2015
O cantor Tony Allysson com a turnê SOBERANO!
Ingressos disponíveis do Primeiro LOTE: Pista estudante
R$ 35,00, pista promocional R$ 40,00 e Camarote R$ 70,00 
Garanta o seu: http://www.clubedoingresso.com/tonyallysson
Abertura: João Marcello
Informações: (11) 3813-8598 / 3813-4524 / 3814-5711
Rua Cardeal Arcoverde, 2899
Pinheiros - São Paulo - SP
(Próximo da estação Faria Lima do metrô)

SHOW
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A XII Legião tinha o nome de Fulmi-
nata, nome que significa algo como 
Vem como um raio. A Fulminata ti-
nha cerca de 8 mil homens contando 
soldados, escravos e cavaleiros. No 
tempo de Expedito, ela defendia as 
fronteiras orientais do Império Ro-
mano contra os bárbaros asiáticos. 
Expedito comandou a XII Legião de 
296 a 303 d. C. Para ser comandante 
de uma Legião Romana era preciso 
muita competência e bravura. Tanto 
que, alguns anos antes, a mesma XII 
Legião tinha sido comandada por um 
Imperador romano, Marco Aurélio, 
numa campanha onde hoje é a Eslo-
váquia. Sabe-se que Expedito era um 
líder competente. Seu cargo equivale-
ria hoje ao de um general. Ele se tor-
nou famoso por manter a disciplina 
dos soldados e todos o respeitavam. 
Por outro lado, como a maioria dos 
soldados romanos, o Comandante Ex-
pedito tinha uma vida devassa, rode-
ada de luxo, prazeres e fama.

Conversão ao Cristianismo
O primeiro contato do Comandante 
Expedito com o Cristianismo aconte-
ceu dentro da própria XII Legião. Com 
efeito, uma parte dos soldados da XII 
era formada de cristãos. Além disso, 
em suas andanças pelas fronteiras 
orientais do império, Expedito teve 

Santo do Mês

ainda mais contato com o cristianis-
mo. E, para completar, a XII Legião 
teve um soldado chamado Polieucto 
de Melitene, que morreu mártir no 
ano 193. A semente do Cristianismo e 
do sangue dos mártires nunca cai na 
terra em vão.

A Procrastinação de 
Santo Expedito
Expedito era um líder competente 
na condução da XII Legião tanto nos 
tempos de paz quanto  nas batalhas. 
Um comandante vitorioso na carreira 
militar. Porém, quanto à sua vida es-
piritual, tinha o vício da procrastina-
ção, isto é, deixar para depois, adiar. 
Ele simpatizava com a mensagem de 
Jesus. Admirava os ensinamentos do 
Mestre de Nazaré e via noEvangelho 
palavras que ninguém jamais tinha 
dito antes na história humana. Por 
isso, ele pensava em um dia conver-
ter-se de verdade. Esse dia, porém, 
ficava sempre para mais tarde, era 
sempre adiado.

O toque de Deus
Depois de alguns anos procrastinan-
do, Expedito foi tocado pela graça de 
Deus. Certa noite teve um sonho que 
mudou sua vida. No sonho, com um 
corvo representando o espírito do 

História de Santo Expedito mal, grasnava diante dele a palavra 
cras, do latim, que significa amanhã, 
deixe sua conversão para amanhã. 
O corvo grasnava forte e parecia po-
deroso. Porém, de repente, Expedito 
decidiu e pisoteou o corvo dizendo: 
hodie, que significa hoje, em latim. 
O Comandante Expedito acordou do 
sonho decidido e confirmou sua con-
versão. Por isso ele é considerado o 
Santo das causas urgentes. Converti-
do, ele continuou por um tempo ain-
da chefe da sua legião, conseguindo 
converter seus soldados também ao 
cristianismo.

A ira contra Santo Expedito
Com a conversão de Expedito e da 
sua tropa, o imperador Diocleciano 
começou a perseguir o Santo e seus 
soldados. A importância de seu posto 
fazia dele uma influência muito forte 
a favor do Cristianismo dentro do Im-
pério Romano. Por isso, ele se tornou 
alvo especial do Imperador.

A Morte de Santo Expedito
Santo Expedito foi preso pela or-
dem de Diocleciano e foi forçado a 
renunciar à sua nova fé. Porém, ele 
não renunciou. Seus castigos come-
çaram pela flagelação romana: 39 
chicotadas com o flagrus, chicote que 
dilacera a pele e causa hemorragia. 
Expedito tinha aplicado este mesmo 
castigo a bandidos e indisciplinados. 
Agora, ele os recebia por causa de Je-
sus Cristo. E ele permaneceu firme e 
julgando-se indigno de sofrer o mes-
mo castigo que Jesus sofrera, aplica-
do por soldados romanos, como esta-
va acontecendo com ele. Por fim, não 
renunciando à sua fé, Santo Expedito 
foi decapitado com espada, por or-
dem do Imperador Diocleciano, no 
dia 19 de abril de 303, em Melitene 
na Armênia.

Canonização
Como Santo Expedito foi morto por 
causa de Jesus Cristo, ele se tornou 
um mártir da Igreja e santo reconhe-

cido oficialmente. Sua bravura diante 
dos sofrimentos por causa da fé ser-
viu de exemplo para grande parte 
dos soldados de sua Legião, fazendo-
-os permanecer firmes em sua fé. O 
exemplo de Santo Expedito arrastou 
milhares de cristãos na Armênia e, 
logo, ele passou a ser venerado como 
santo, o santo das causas urgentes.

Imagem de Santo Expedito
Santo Expedito é representado como 
um Comandante Romano, vestindo 
uma túnica branca, uma armadura 
de superior e um manto vermelho 
sobre os ombros. Em sua mão direi-
ta ele levanta uma cruz com a pala-
vra Hodie (Hoje). Na mão esquerda 
ele tem uma palma, representando 
o martírio e a vitória dos mártires. 
Seu pé direito pisa sobre um corvo, 
que grita a palavra Cras, (amanhã). A 
imagem simboliza a grande mensa-
gem de Santo Expedito: Não adie sua 
conversão, não deixe para amanhã 
aquilo que deve ser feito hoje, não 
procrastine!

Oração do Santo
Expedito:

Meu Santo Expedito, das causas jus-
tas e urgentes, interceda por mim 
junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Socorra-me nesta hora de aflição e 
desespero, meu Santo Expedito, Vós 
que sois um Santo guerreiro, Vós que 
sois o Santo dos aflitos, Vós que sois 
o Santos dos desesperados, Vós que 
sois o Santo das causas Urgentes, 
proteja-me; ajudam-me; dai-me for-
ças, coragem e serenidade. Atendei 
ao meu pedido (faça o seu pedido) 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a su-
perar estas horas difíceis, proteja-me 
de todos que possam me prejudicar. 
Proteja minha família, atenda ao meu 
pedido com urgência, devolvendo-
-me a paz e a tranquilidade, ó meu 
Santo Expedito, vos serei grato pelo 
resto de minha Vida e levarei seu 
nome a todos que têm fé.
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Diocese de Campo Limpo lança 
guia da peregrinação da Imagem 

de Nossa Senhora
A partir de agosto de 2015, todas as 100 paró-
quias da Diocese de Campo Limpo receberão a 
visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida. Até julho de 2017, ano 
que completa o tricentenário do encontro da 
imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul, todos 
os diocesanos terão a oportunidade de partici-
par das celebrações desta data.

O anúncio foi feito pelo Bispo Diocesano de Campo 
Limpo, Dom Luiz Antônio Guedes durante a 24ª 
Assembleia Diocesana de Pastoral. “Foi feita uma 
programação para que a imagem peregrina per-
corra toda a Diocese. Nós gostaríamos que ela per-
manecesse conosco até outubro, mas a Arquidio-
cese de Aparecida está programando uma grande 
festa e nos pediram para que a peregrinação acon-
tecesse até julho”, explicou Dom Luiz.

A imagem de Nossa Senhora – fac símile da origi-
nal – chegará na Diocese no dia 16 de agosto, data 
em que será realizada a 23ª Romaria Diocesana 
a Aparecida com o encerramento da Semana Na-
cional da Família. “A imagem virá conosco após 
a Romaria e a primeira paróquia a ser visitada 
é a Paróquia Catedral Santuário Sagrada Família 
permanecendo até o dia 21 de agosto quando se-
gue para a Paróquia São Pedro Fourier”, explicou 
Dom Luíz.

No guia da visita, elaborado pela equipe de Co-
municação da Diocese de Campo Limpo, estão as 
paróquias com as respectivas datas de visitação. 
“É importante que este cronograma não seja al-
terado para evitar que haja problemas de logísti-
ca”, comentou Dom Luiz.

Para que todas as paróquias e fiéis devotos de Nos-
sa Senhora possam participar ativamente nesta 
peregrinação, a Diocese de Campo Limpo criou a 

Hashtag: #dioceseCL. Todas as postagens nas re-
des sociais devem constar esta marca juntamente 
com a Hashtag oficial da peregrinação: #Apareci-
da 300anos.

Você pode ver o guia completo das visitações em 
cada paróquia no site da Diocese: www.diocese-
decampolimpo.com 

Sobre o Jubileu 
A imagem milagrosa de Nossa Senhora Apareci-
da foi encontrada no rio Paraíba do Sul no ano de 
1717. Portanto, em 2017 a aparição da imagem 
completará 300 anos. 

Em comemoração à data, o Santuário Nacional de 
Aparecida promove o Jubileu “300 anos de bên-
çãos”, com uma programação devocional e obras 
de fé que vão nos preparar para o grandioso tri-
centenário. 

2014 marca o primeiro ano do triênio prepara-
tório dos 300 anos. Imagens peregrinas estão 
sendo enviadas a diversas arqui(dioceses) e Mis-
sionários Redentoristas levarão a cada capital do 
país uma imagem fac símile da Padroeira. Du-
rante a peregrinação, serão colhidos porções de 
terra das capitais brasileiras para compor uma 
coroa especial para Nossa Senhora Aparecida. 

Em 2016 será inaugurado o Campanário do San-
tuário Nacional – sinos estão sendo fabricados 
na Holanda especialmente para esta obra que foi 
projetada por Oscar Niemeyer. A inauguração do 
campanário está prevista para o dia 12 de outu-
bro de 2016, na abertura do Ano Jubilar em co-
memoração aos 300 anos da aparição. 

Fonte: Site Diocese de Campo Limpo

Mulheres reunidas 
para louvar e bendizer 
o Santo Nome de Deus

No dia 22 de março 170 mulheres estiveram 
reunidas no retiro de mulheres organizado pelo 
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divi-
na Misericórdia na escola municipal Otacílio 
Martins. Palestras, louvores, muita animação e 
Santa Missa fizeram parte deste dia. Mulheres 
reunidas em adoração e oração!
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No tempo da Páscoa é importante deixar-se inundar pela experiência do 
encontro com o Ressuscitado. Jesus ressuscitou por causa de nós, por 
isso é necessário deixar-se transformar pela sua ação em nossa vida. Ele 
ressuscitou, a luz do novo dia já brilhou, o túmulo esta vazio, não pode-
mos mais viver como quando ainda não o tínhamos em nossa vida.

Em Mc 16,1-6 lemos:

Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé 
compraram aromas para ungir Jesus.E no primeiro dia da sema-
na, foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado.E 
diziam entre si: Quem nos há de remover a pedra da entrada do 
sepulcro?Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era 
muito grande.Entrando no sepulcro, viram, sentado do lado direito, 
um jovem, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes fa-
lou: Não tenhais medo. Buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. 
Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram.

Esta passagem sempre me impressionou por uma razão básica: uma vez 
que a pedra foi removida, e Jesus saiu vitorioso sobre a morte, o túmulo 
ficou para sempre vazio. Por que esta realidade é tão importante para 
nós? Porque a vida com Jesus ressuscitado significa começar também 
uma nova vida. Sair do túmulo da vida passada é deixar para trás nossos 
pecados, defeitos, vícios, medos, mentiras… A ressurreição de Jesus nos 
declara que Deus nos dá o poder para passar de uma vida de derrota 
para a vitória no Seu eterno amor.

Oração de Páscoa

Pai de infinito amor.
Creio que Jesus esta vivo,

Ele ressuscitou para me abençoar!
Nas águas do batismo, recebi o dom da nova vida.

Faz-me viver nesta grandeza,
Ajudando-me a crescer em sabedoria e graça.

 
Senhor Jesus,

Que a paz de Tua presença,
fique comigo, para que eu possa fazer da cada dia,

o dia mais belo de minha vida.
Renova em mim

a força para vencer todos os sinais
da morte causados pelo pecado,

erros, traumas, vícios, decepções…
 

Dai-me uma fé alegre, uma mente sem malícia,
um coração generoso, palavras edificantes,

e afasta-me de tudo o que não é próprio
do Teu amor em mim.

Para isso, mantêm aceso o fogo do Espírito Santo,
dando-me uma vida de ressuscitado!

Amém. Aleluia!

Na Páscoa somos chamados a abrir os nossos corações para permitir 
que a alegria e a paz de Jesus nos renovem. Não pode existir tristeza e 
nem maldade no coração de quem tem Jesus. Ao contrário, se temos a 
Jesus como nosso Senhor e Salvador somos capazes de dizer: “ Sou feliz 
e capaz de fazer o bem.”

Também é importante estar atentos às dificuldades de relacionamentos 
consigo e as demais pessoas. Não podemos nos empurrar de volta ao 
passado, e nem fazer o mesmo com os outros. A Páscoa é o convite para 
deixar o remédio do amor de Deus cicatrizar as feridas dos nossos erros, 
e abrir o caminho para a reconciliação na família e com as pessoas com 
quem temos alguma dificuldade.

Não vivamos no passado, a Páscoa nos chama a olhar para o hoje de 
Deus – agora é o momento de nossa salvação, libertação e cura. Leve 
esta alegria a todos, ajude a quem ainda não conhece a Jesus, a sair do 
túmulo da vida sem Deus.

Que a paz, alegria e luz de Nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em 
sua vida, tornando você capaz de sorrir para a vida.

Pe. Alberto Gambarini
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A Páscoa e seus símbolos
Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus 
Cristo da morte para a vida: a Ressurreição. A pas-
sagem de Deus entre nós e a nossa passagem para 
Deus. É considerada a festa das festas, a solenida-
de das solenidades, e não se celebra dignamente 
senão na alegria. Saiba mais sobre alguns dos sím-
bolos da Páscoa:

A vela
Representa o Cristo Ressuscitado que deixou o 
túmulo, radioso e vitorioso. Na vela pascal, ficam 
gravadas as letras alfa e ômega, significando que 
Deus é princípio e fim. Os algarismos do ano tam-
bém ficam gravados no Círio Pascal. Nas casas cris-
tãs, é comum o uso da vela no centro da mesa no 
almoço de Páscoa.

Os sinos
Cantam a alegria da Ressurreição expressa nos 
cânticos de Aleluia. Tocando festivamente, anun-
ciam novos tempos, alma nova nas criaturas.
O cordeirinho
Na Páscoa da antiga Lei, era sacrificado um cordei-
rinho. No Novo Testamento, a vítima pascal é Jesus 
Cristo, chamado Cordeiro Pascal.

Os ovos
O ovo, aparentemente morto, é o símbolo da vida 
que surge repentinamente, destruindo as paredes 
externas e irrompendo com vida. Simboliza a Res-
surreição.

O Coelho
Símbolo da rápida e múltipla fecundidade da pró-
pria instituição, que está 
espalhada por toda a parte, reproduzindo fiéis: há 
um número incalculável de filhos de Deus, frutos 
da graça da Ressurreição.

Trigo e Uva
Simbolizam o pão e o vinho da Santa Missa e, por 
seu grande significado com a Trindade Santa, tra-
duzem, por excelência, o símbolo Pascal. Para a 
ornamentação da mesa de Páscoa, nada mais in-
dicado que um centro feito com uvas e trigo, entre 
cestas de pães e jarras de vinho.

O peixe
O peixe é o mais antigo dos símbolos de Cristo. Se 
Cristo é o Grande Peixe, somos os peixinhos de 
Cristo. Isso quer dizer que devemos sempre viver 
mergulhados na Graça de Cristo e na Vida Divina, 
trazidas a nós pela água do Batismo, momento em 
que nascemos espiritualmente, como os peixinhos 
nascem dentro d’água.

O Girassol
O girassol é uma flor de cor amarela, formada por 
muitas pétalas, de tamanho geralmente grande. 
Tem esse nome porque está sempre voltado para o 
sol. O girassol, como símbolo da páscoa, represen-
ta a busca da luz que é Cristo Jesus e, assim como 
ele segue o astro-rei, os cristãos buscam em Cristo 
o caminho, a verdade e a vida.
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Igreja olha com amor os 
casais de segunda união

Aconteceu no dia 15 de março o primeiro retiro es-
piritual para 20 casais de segunda união organizado 
pelo Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divi-
na Misericórdia nas dependências da Creche Menino 
Jesus, no jardim São Marcos.

Padre Alberto Gambarini, reitor do Santuário, aco-
lheu a todos os casais participantes e também os 
casais Odair e Rose, Claudemir e Mirian, José Carlos 
e Rose e João e Martha, que vieram da cidade de Jun-
diaí para conduzir o retiro.

A ideia de ter um retiro como este parte do apelo da 
igreja mãe em acolher a todos assim como da exorta-
ção apostólica Familiaris Consortio de sua Santidade 
João Paulo II, número 84, que fala especificamente 
sobre os divorciados que contraem nova união.

“A Igreja, com efeito, instituída para conduzir à salva-

ção todos os homens e sobretudo os batizados, não 
pode abandonar aqueles que - unidos já pelo vínculo 
matrimonial sacramental - procuraram passar a novas 
núpcias. Por isso, esforçar-se-á infatigavelmente por 
oferecer-lhes os meios de salvação”.

A Pastoral da Família possui quatro metas princi-
pais: - Fazer da família uma comunidade cristã - Fa-
zer com que a família seja santuário da vida - Resga-
tar para a família seu justo valor de célula primeira e 
vital da sociedade - Tornar a família missionária em 
uma Igreja doméstica. O retiro é destinado aos casais 
separados que vivem uma segunda união de forma 
estável e que desejem vivenciar sua fé na comuni-
dade católica. Não perca o próximo encontro, fique 
atento aos avisos ou procure um dos membros da 
pastoral da família para obter maiores informações.
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Com grande alegria e festa, a Pastoral da Juven-
tude Nossa Senhora dos Prazeres realizou no 
salão paroquial do Santuário Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica de 
serra (SP) uma Noite PHN especial, em comemo-
ração aos 6 anos.
 O evento reuniu cerca de 100 jovens, o evento 
teve uma programação de muito louvor, prega-
ção de João Cláudio Rufino (Mestre em Bíblia, 
Filósofo e Teólogo, (PUC/Assunção) e professor 
de hebraico bíblico) e Adoração ao Santíssimo. 
Com o tema “Se tu te converteres eu te converte-
rei” cada jovem teve um encontro especial com o 
amor e a misericórdia de Deus.
“Deus veio do homem, ele veio para procurar 
o que estava perdido, ele olha além dos nossos 
erros e fraquezas”, disse João Claudio, e comple-
mentou “Deus ama sem rotular ninguém, você 

pode não ter nada de valor, mas Deus vai con-
tinuar te amando, Deus tem um jeito único de 
amar cada filho”.
O encerramento do encontro foi com um grande 
momento de Adoração ao Santíssimo Sacramen-
to, com muitas curas e libertações. Os jovens can-
taram e proclamaram ser livres de todo pecado 
que os prendiam “hoje livre sou, tenho sede da 
tua graça cada dia mais, sou mais forte vou mais 
longe quando aqui está....” e ao final todos juntos 
cantaram parabéns com um delicioso bolo, afinal 
a Noite PHN comemorava uma data especial. 
A Noite PHN, tem por objetivo combater o peca-
do e lutar pelas coisas divinas no dia a dia, impul-
sionando os jovens a viverem o lema “Por Hoje 
Não vou mais pecar”.

Victor Oliveira
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Eles se casaram no dia 12 de dezembro de 
1959 na paróquia Nossa Senhora dos Pra-
zeres com a benção do padre Sebastião, de-
pois de nove anos de namoro.

Augusto Paz de Morais e Maria Domingues 
de Morais são católicos desde de criança. O 
senhor Augusto foi congregado Mariano e 
dona Maria fazia parte das Filhas de Maria. 
Toda semana, ela ajudava limpar o altar e 
das missas nunca faltava. Hoje dona Maria 
está com 77 anos de idade e o senhor Au-
gusto com 80 anos.

O senhor Augusto ainda quando jovem, 
como morava em um sítio, vinha à cavalo 
até a Igreja Matriz com seu pai para partici-
par da missa. 

Ele trabalhou num bar em Itapecerica da 
Serra por oito anos, depois teve caminhão 
com seu cunhado Bertinho. Também traba-
lhou por um bom tempo em uma mercea-
ria em São Paulo. E finalizou seu tempo de 
trabalho em uma lanchonete em São Paulo, 
onde fez de tudo, e encerrou suas atividades 
como cozinheiro.

Dona Maria sempre teve dom de cozinhar 
e muito bem. Ficou famosa na cidade com os 
pastéis de farinha de milho que fazia e for-
necia para todos os bares do centro e ainda 
muitas pessoas iam buscar na casa dela. “Até 
hoje ainda as pessoas me pedem para fazer 
este pastel”, revela dona Maria.

Desde que casaram-se sempre moraram 
bem próximo à Igreja no centro de Itapece-
rica. O acesso ao terreno da família do se-

nhor Augusto era pela Ladeira Capitão de 
Moraes. “Quando o sino da Igreja tocava nós 
saíamos de casa para ir à missa”, recorda 
dona Maria.

Os dois demonstram um amor muito gran-
de um pelo outro. Tiveram duas filhas, Cie-
lita e Ismenia e três netos, Rafael, Juliana e 
Ranaiana.
O casal passou num passado recente por 
várias provações, doenças graves, morte na 
família, mas permanecem firmes e perseve-
rantes na fé. Durante todo este tempo nunca 
deixaram de participar das missas. Não mo-
ram mais tão perto da Igreja, mas não faltam 
à missa. Recordam com carinho de todos os 
padre que já passaram pela paróquia e de-
monstram um carinho especial pelo padre 
Alberto. “Gostamos muito do padre Alberto, 
aprendemos muito com ele”.

“Para nós a Igreja é tudo. A vida da gente é 
a Igreja, principalmente a nossa paróquia”.

Perseverantes na fé
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Missa da família: Fortalecimento 

da fé e esperança!

Missa de cura: Santíssimo
Sacramento no meio de nós!

Presidida pelo Padre Alberto Gambarini, a Missa da Família favorece uma oportunidade de união, 
oração e fortalecimento da fé e da esperança na família. No dia 11 de março, centenas de pessoas 
participaram desta celebração no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia 
pedindo também a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós em suas vidas.
Enganam-se os que pensam que a Missa da Família é uma “invenção” ou que é uma celebração 
diferente das outras. Nada disso! Pe. Alberto é sempre muito zeloso e atencioso com as normas 
litúrgicas e os ritos da Santa Missa.
Nesta celebração o que se busca é unir as famílias contra as dificuldades que este mundo oferece, 
lutar contra os males que são oferecidos todos os dias, a falta de diálogo, a traição, o divórcio, a 
violência familiar, o abandono de crianças, o aborto, e tantos outros males que dividem as famílias 
brasileiras. Participe!

Aconteceu no dia 08 de Março, dia 
internacional das mulheres, no San-
tuário de Nossa Senhora dos Pra-
zeres e Divina Misericórdia a Santa 
Missa e Benção de Cura e Libertação 
com o Santíssimo Sacramento presi-
dida pelo Padre Alberto Gambarini.
Com muita música, louvor e adora-
ção e com um vigor que lhe é pecu-
liar, padre Alberto convidou a todos 
os presentes a rezarem uns pelos 
outros e por seus familiares e men-
cionou “lembre-se a hora mais indi-
cada para as curas é a da celebração 
das Missas, o momento em que Jesus 
Cristo se faz presente entre nós”. 
Participe, as missas de cura são ce-
lebradas em horários especiais, com 
a finalidade específica de obter de 
Deus a cura e libertação física e es-
piritual.



12  I  abril 2015  -   O Católico  


