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Saiba como foi a 
aparição da Virgem 
Maria em Portugal.

Demonstração de fé 
e devoção na semana 
Santa no Santuário.

Planetário do Ibirapuera 
e a peça “Menor que 
o Mundo”, no Sopro 
Cultural.
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Maio: mês de Maria, mês das Mães

Maio, mês que toca 
nosso coração e 
por vários motivos: 

é o mês em que celebramos 
o Dia das Mães, e entre todas 
elas, aquela que é a mãe de 
Deus e nossa Mãe, a Virgem 
Maria a quem amamos e re-
verenciamos em nosso San-
tuário, com o titulo de Nossa 
Senhora dos Prazeres.
Celebrar as mães é celebrar a 
vida, é celebrar sua presença 
amorosa no lar, presença que 
acolhe, cuida, educa e ajuda 
a crescer. No Dia das Mães 
queremos cumprimentar e 
agradecer a todas as mulhe-
res que assumem e vivem 
com dedicação e responsabi-
lidade sua vocação materna, 
que se realiza de diversas 
maneiras, seja no cuidado 
dos próprios filhos, seja na 
acolhida e adoção de outros, 
seja na vida consagrada, que, 
ao renunciar a maternida-
de biológica, pelo Reino de 
Deus, não abdica da materni-
dade espiritual, mas a realiza 

ao entregar-se totalmente ao 
serviço comunitário. Deus 
Pai, por intercessão de Nossa 
Senhora dos Prazeres, derra-
me suas bênçãos sobre todas 
as mães do nosso Brasil.
Maio é também o mês de Ma-
ria, e desde o início da evan-
gelização do Brasil, Nossa Se-
nhora teve e tem uma grande 
presença na formação e na 
vivência cristã do nosso 
povo. Pode-se dizer que a 
nossa cultura tem raiz cristã 
e mariana. Basta observar 
quantas dioceses, paróquias, 
cidades, vilas, bairros, ser-
ras, rios, colégios, empresas, 
pessoas trazem o nome da 
Mãe do Céu, sob os mais dife-
rentes títulos com os quais é 
invocada no Brasil e no mun-
do, para perceber o quanto o 
nosso povo, venera e ama a 
Virgem Maria.
Que Nossa Senhora abençoe 
todos os lares do Brasil, para 
que sejam uma pequena igre-
ja doméstica, onde se vive o 
amor, a fé, a união e a paz.
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Maio 2012

O jornal O Católico é uma publicação do Santuário de Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra - SP.
Jornalistas:  Edson Hengles e Andrea Rodrigues
Projeto Gráfico e Diagramação: Maxdesign 
Administração: André Matias e Neto
E-mail: ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br
End: Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres,  Itap. da Serra - SP

Expediente Programação do Santuário
Missas: de terça à sexta-feira: 08:00h e 12:00h; Terça, quinta e sexta, também às 19:00h.  Sábado:  19:00h 
Domingo:  08:00h, 10:00h e 18:30h 
Toda primeira sexta-feira de cada mês, “Missa do Sagrado Coração”. 8:00h, 12:00h e 20:00h 
Grupo de oração: Quarta-feira: 20:00h  Terço: Todo primeiro Sábado de cada mês: 15:00h 
Confissão: Terça-Feira: 9:30h as 11:30h     Quarta-feira:9:30h as 11:30h  
Quinta-feira:9:30h as 11:30h     Sexta-feira: 9:30h as 11:30h 
Expediente da Secretaria da Igreja: De terça à sábado: das 09:00h às 11:30h  Tel. (11) 4666-3619 e 4666-3988
Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres,  Centro, Itapecerica da Serra - SP

Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

“Fazei tudo o que meu filho vos disser”Dia 12 
Bingo do 48º ECC 
Horário: 20h
Local: Salão da Igreja de Santa Luzia - 
Bairro da lagoa
Dia 12 
Festa da Padroeira Beatíssima Virgem Maria 
Horário: 20h
Local: Rua proximo a Capela

Dia 04 a 06
Retiro da Juventude
Local: Casa Monte Tabor

Dia 13 
Missa de Cura e Libertação
Horário: 15h
Local: Santuário de N. Sra. dos Prazeres e 
Divina Misericórdia

Dia  15
Missa de Entrega do 48º ECC
Horário: 20h
Local: Santuário de N. Sra. dos Prazeres e 
Divina Misericórdia
Dia 18 a 20
48º Encontro de Casais com Cristo
Local: Escola Modelo - bairro da Lagoa
Dia 20
Feijoada - (Comunidade do Potuverá)
Horário: 11h30min
Local: Salão da Comunidade N. Sra. Apa-
recida - Bairro do Potuverá

Dia 26
Festa do dia das mães (Catequese de 
Crianças)
Horário: 9h
Local: Salão Paroquial - Matriz
Dia 26
Vigília de Pentecostes (Pastoral da 
Juventude)
Horário: 22h  às 06h
Salão Paroquial - Matriz

Nossa Senhora roga por todos nós
Maio é um mês muito espe-
cial e, para mim, um dos mais 
belos do ano. Celebramos o 
mês das mães, essas “bravas 
guerreiras” do nosso país 
que se dedicam, incansavel-
mente, pelas suas famílias 
e, muitas vezes, trabalham 
para levar o pão de cada dia 
para seus filhos.
Nossa Senhora, Mãe de to-
das as mães, é lembrada com 
muito respeito e devoção pe-
los católicos. Dedicamos ce-
lebrações especiais, terços, 
novenas, encontros, àquela 
que entregou completamen-
te sua vida para a realização 
do Plano de Deus. Ela trou-
xe em seu ventre o Salvador 
da humanidade, foi sacrário 
vivo naquele momento su-
blime e, através do seu “sim 
eterno”, continua sendo ca-
nal de libertação e graças. 
Ela jamais duvidou da pre-

sença do Senhor em sua vida e, por isso, foi contemplada com o olhar 
especial do Pai do céu, que viu nela todas as virtudes de uma serva fiel.
Quero terminar esta minha carta rezando pelas mães de todo o Brasil:

Oração a Nossa Senhora 
dos Prazeres

“Oh Maria Santíssima, Mãe de 
todas as mães, prova do amor 
incondicional de Deus, prote-
ja todas as mães desse imenso 
Brasil. Conceda-lhes forças, 
sabedoria e discernimento 
para educarem seus filhos e 
administrarem seus lares. In-
terceda pelas dificuldades e 
restaura os corações aflitos. 
Com o coração repleto de 
esperanças, coloco minha 
família em suas mãos para 
que todos sigam o cami-
nho de Seu Filho Jesus. 
Amém!”
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Tombado pelo Condephaat e pelo Con-
presp, o Planetário do Ibirapuera passou 
por várias modificações que o colocaram 
na era da modernidade.

O novo projetor, StarMaster, fabricado pela 
Carl Zeiss, tem capacidade para avistar o 
céu de qualquer ponto conhecido do uni-
verso como, por exemplo, a partir de Marte. 
Por usar um sistema de projeção de fibra 
óptica, todas as estrelas são reproduzidas 
em cor e brilho reais.

Inaugurado em janeiro de 1957 - o primeiro 
da América Latina – conta ainda com novos 
projetores periféricos que são capazes de 
trazer para São Paulo as imagens captadas 
do telescópio espacial Hubble e dos satélites 
da NASA. A cúpula interna tornou-se uma 
grande tela de projeção e o espectador tem 
a sensação de estar mais próximo ao céu, tor-
nando as sessões didáticas e divertidas.
Fonte: Site oficial do turismo da cidade de São Paulo

Planetário (Informações)
End.: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 
10 (para pedestres) ou portão 3 para esta-
cionamento, com uso de cartão zona azul  
Parque do Ibirapuera, zona sul, São Paulo 
(cerca de 5 Km do Metrô Santa Cruz) Tel.: 
(11) 5575-5206
Confira a programação, preços e horários no 
site: www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia

Planetário do Ibirapuera 
(São Paulo)

Passeio:

Menor que o mundo 
Gênero: Comédia 

A principal característica da montagem do espetá-
culo é o diálogo entre elementos simbólicos do uni-
verso de Carlos Drummond de Andrade, por meio 
do entrelaçamento do circo, da música, da dança e 
do teatro. 

Diretor: Leonardo Moreira. Elenco: Alvaro Barcellos, 
Beatriz Evrard, Celso Reeks, Erica Rodrigues, Leticia 
Doretto, Marco Vettore e Roberto Haathner 

Estreia dia 5 de Abril (quinta) 

Até 8 de Julho, Sábados e domingos, às 16h 

Centro Cultural Fiesp (456 lugares)

Av. Paulista, 1313 (Cerqueira César)

Tel: (11) 3146-7405 / 3146-7406 

Preço na Bilheteria: Grátis 

Teatro
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Viva os trabalhadores! Viva São José Operário!
Os tempos atuais, mesmo difíceis, representam oportunidades para as mudanças 
necessárias em direção a uma nova ordem econômica. Nesse contexto, a Igreja 
faz ressoar o clamor dos trabalhadores por vida e dignidade. As aspirações 
do povo trabalhador, por meio de suas organizações, indicam caminhos para 
a consolidação dos direitos, tais como: não às demissões, valorização das 
aposentadorias, queda nos juros, redução da jornada de trabalho sem re-
dução dos salários, reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar 
e agro-ecológica, combate ao trabalho escravo e degradante, valorização dos 
movimentos de trabalhadores desempregados, incentivo às iniciativas de econo-
mia popular solidária, investimento nas políticas públicas de saúde, educação e moradia.

A igreja convida trabalhadoras e trabalhadores a manterem viva a fé, a esperança e a alegria em Jesus 
Cristo Ressuscitado. Que Nossa Senhora dos Prazeres e São José Operário, o Carpinteiro de Nazaré, 
intercedam junto a Deus, a fim de que as mais copiosas bênçãos sejam derramadas sobre todos os que, 
irmanados pelos laços do trabalho, constroem o nosso País.

 O jornal O Católico comemora esse mês a sua edição de número 50. Ao longo desses anos, 

desde os primeiros números até o presente momento, o jornal atravessou várias fases e 

alguns formatos, mas sempre esteve pautado em prestar informações relevantes e atua-

lidades de nossa querida igreja católica e do mundo.

Com o apoio do Padre Alberto Gambarini e de toda a comunidade de Itapecerica, o jornal 

do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina misericórdia, deseja agradecer a 

todos os nossos leitores e patrocinadores pela participação ativa em nossas edições.

Para marcar a data e com o objetivo de alcançar novos espaços visando ampliar o público 

leitor, convidamos todos vocês a opinar sobre o que mais gosta no jornal e sobre o que 

gostaria de ver divulgado aqui.

Escreva para nosso email e deixe sua sugestão/crítica: ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br 

Obrigado!

Equipe O Católico
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Noite PHN

Encerramento da Peregrinação dos 
Símbolos na Região 1

“Ser santo é ser alegre e fazer o bem a todos”

“Eu creio na força do jovem 
que segue o Cristo Jesus”
Mais de 1.000 jovens participaram do encerramen-
to da Peregrinação dos Símbolos na Região 1 rea-
lizada na Paróquia Nossa Senhora Carmo (Diocese 
de Campo Limpo) no dia 22 de abril, celebrando a 

Pastoral da Juventude

por Karollyne Rotger

Jornada Diocesana da Juventude – DNJ.
A concentração teve início na rua da paróquia, 
com show, teatro, catequese e dança. Em segui-
da, os participantes seguiram para dentro da 
Igreja, onde o Bispo Dom Luiz Guedes celebrou 
a missa. A Santa Missa foi o momento mais es-
perado pela juventude que acompanhou atenta 
as palavras do Bispo Dom Luiz Guedes. O Padre 
Rodolfo Camarotta assessor da comissão Dio-
cesana da Juventude e os padres das foranias 1 
foram os concelebrantes.
A abertura oficial da JDJ aconteceu na ce-
lebração da Santa Missa, no dia 12 de feve-
reiro de 2012 na Diocese de Campo Limpo. 
Durante a Missa, foi feita a entronização da 
Cruz Peregrina dos jovens da Diocese, que 
está em visita às 100 paróquias diocesanas, 
levada pelos jovens, em preparação á Jorna-
da Mundial da Juventude.

Na noite de 21 de abril, no salão Paroquial 
do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia houve a NOITE PHN 
(por hoje não), com o seguinte tema: “Ser 
santo é ser alegre e fazer o bem a todos!”.
A Noite iniciou-se com muita animação e 
louvor com o ministério de música da Pas-
toral da Juventude NSP, onde por instantes 
olhamos para o nosso irmão e perguntamos: 
“Por que você está aqui hoje?!” E as respos-
tas seguiam de um mesmo propósito: “Dizer 
Sim ao Amor”; Mas não um Amor qualquer, 
mas aquele que restitui que liberta e que 
traz a VIDA NOVA!
Em seguida, Gabriela partilhou conosco da pa-
lavra de Deus e contou-nos um pouco sobre 
sua vida… Sobre as atribulações que passou na 
infância e juventude, como encarava a sua re-
alidade… Contudo, começou a frequentar um 
grupo de jovens e foi assim na busca por algo 
novo, algo diferente do que o mundo oferecia 
que conheceu o “Primeiro Amor”… Num ges-
to tão simples, o Próprio Deus a conquistou!E 

novamente os jovens foram desafiados a olhar para a 
própria vida: “Será que nosso sorriso está sendo fonte 
de cura ao irmão? Será que levamos este Deus que dize-
mos seguir, em todos os lugares onde passamos?”.
Por fim, essas questões foram respondidas diante 
de um grande momento com o SANTISSÍMO SA-
CRAMENTO, com muita adoração, cura, liberta-
ções… Cada jovem presente pode ter a certeza e o 
zelo por este Amor… Aqueles que tomaram posse 
saíram com um grande DIFERENCIAL: Com a Paz 
e o Sorriso do Próprio Cristo Jesus!
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Milhares de fiéis participaram de forma 
fervorosa das cerimônias da Semana San-
ta no Santuário. 
Na noite de Quinta-feira Santa, ocorreu a 
Santa Missa do Lava Pés, onde se faz me-
mória da última Ceia de Jesus com seus 
discípulos. Esta celebração emocionou a 
todos, pois Jesus, sendo Deus, se fez pe-
queno por amor a nós.
Na Sexta-Feira da Paixão refletimos sobre 
a morte de Jesus por todos nós. Ás 15h 
na celebração da Adoração da Cruz, os fi-
éis foram convidados a participar do rito 
de beijar a cruz. Ele morreu para nos dar 
a Vida Eterna, isso mesmo, pela morte de 
Cristo a Vida nos foi possível. 
No início da noite de Sexta-Feira, ocorreu a 
emocionante encenação da Paixão de Cris-
to, brilhantemente conduzida pelo grupo 
de teatro da pastoral da Juventude do San-
tuário, e em seguida a tradicional procis-
são pelas ruas da cidade, com a meditação 
das estações da Via-Sacra.
Já no Sábado Santo, na Vigília Pascoal, a 
alegria da mais rica e bela noite do cris-
tianismo tomou conta de todos os parti-
cipantes. A celebração da Ressureição de 
Jesus, meditada através de inúmeras leitu-
ras da Palavra de Deus sobre a história de 
nossa salvação.
A Vigília Pascoal encerrou-se do Domingo de 
Páscoa, com a celebração da missa da Ressu-
reição. Aleluia, Aleluia, Cristo Ressuscitou!
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No Domingo, dia 15 de abril, uma multidão 
de fiéis celebrou a Festa da Divina Miseri-
córdia em  Itapecerica da Serra no Santuário 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Miseri-
córdia. A missa foi celebrada pelo Padre Al-
berto Gambarini e concelebrada pelos padres 
Lídio e Alexandre.

A celebração passou a ser intitulada “Domin-
go da Divina Misericórdia”, celebrada sempre 
no segundo domingo da Páscoa. A Igreja cele-
bra a solenidade e concede indulgência ple-
nária aos fiéis que cumprirem as seguintes 
condições: realizar a confissão sacramental, 
comungar no dia da festa, rezar pelas inten-
ções do papa e fazer as orações do Pai Nosso, 
Ave Maria e Credo. Jesus disse à irmã Faus-
tina: “Desejo que a Festa da Misericórdia 
seja refúgio e abrigo para todas as almas, 
especialmente para os pobres pecadores. 
Neste dia estão abertas as entranhas da 
Minha Misericórdia. Derramo todo um 
mar de graças sobre aquelas almas que 
se aproximam da fonte da Minha Miseri-
córdia.” O objetivo dessa festa é celebrar a 
misericórdia de Deus, o Amor Dele pela hu-
manidade, anunciar a salvação como gratuito 
amor de Jesus e da sua misericórdia.

por Wesley Oliveira



08  I    maio 2012  -   O Católico   

Santo do mês

Em 13 de Maio de 1917, a Vir-
gem Maria respondeu ao apelo 
à humanidade através das apa-
rições em Fátima, Portugal. 
Foram três humildes pastores, fi-
lhos de famílias pobres e profun-
damente católicas, os mensagei-
ros escolhidos por Nossa Senhora. 
Lúcia, a mais velha, tinha dez anos, 
e os primos, Francisco e Jacinta, 
nove e sete anos respectivamente. 
Os três eram analfabetos. 
Contam as crianças que brinca-
vam enquanto as ovelhas pas-
tavam. Ao meio-dia, rezaram o 
terço. Em vez de recitar as ora-
ções completas, apenas diziam 
o nome delas: “ave-maria, san-
ta-maria” etc. Ao voltar para as 
brincadeiras, depararam com a 
Virgem Maria pairando acima 
de uma árvore não muito alta. 
Assustados, Jacinta e Francisco 
apenas ouvem Nossa Senho-
ra conversando com Lúcia. Ela 
pede que os pequenos rezem o 
terço inteirinho e que venham 
àquele mesmo local todo dia 
13 de cada mês, desaparecendo 
em seguida. O encontro aconte-
ce pelos sete meses seguintes. 
As crianças passsam a rezar e 
a fazer sacrifícios diários. Rela-
tam aos pais e autoridades re-
ligiosas o que se passou. Logo, 
uma multidão começa a acom-

panhar o encontro das crianças 
com Nossa Senhora. 
As mensagens trazidas por 
ela pediam ao povo orações, 
penitências, conversão e fé. A 
pressão das autoridades sobre 
os meninos era intensa, pois 
somente eles viam a Virgem 
Maria e depois contavam as 
mensagens recebidas, até mes-
mo previsões para o futuro, as 
quais foram reveladas nos anos 
seguintes e, a última, o chama-
do “terceiro segredo de Fáti-
ma”, no final do segundo milê-
nio, provocando o surgimento 
de especulações e histórias fan-
tásticas sobre seu conteúdo. 
As aparições só começaram a ser 
reconhecidas oficialmente pela 
Igreja na última delas, em 13 de 
outubro. Poucos anos depois, os 
irmãos Francisco e Jacinta mor-
reram. A mais velha tornou-se 
religiosa de clausura, tomando o 
nome de Lúcia de Jesus.
O local das aparições de Maria 
foi transformado num santuário 
para Nossa Senhora de Fátima. 
Em 1946, na presença do cardeal 
representante da Santa Sé houve 
a coroação da estátua da Santíssi-
ma Virgem de Fátima. 
Na sua solicitude materna, a 
Santíssima Virgem foi a Fáti-
ma pedir aos homens para não 

ofender mais a Deus Nosso Pai, 
que já está muito ofendido. Por 
isso ela sempre dizia aos pas-
torzinhos: “Rezai, rezai muito 
e fazei sacrifícios pelos pecado-
res, que vão muitas almas para 
o inferno por não haver quem 
se sacrifique e peça por elas”.
Fonte: Paulinas

Oração a Nossa Senho-
ra de Fátima
Santíssima Virgem Maria, que 
nas regiões de Fátima vos dig-
nastes revelar, aos três pastor-
zinhos, os tesouros de graças 
que podemos alcançar rezando 
o santo rosário
Ajudai-nos a apreciar sempre 
mais essa oração a fim de que, 
meditando os mistérios da nos-
sa redenção, alcançaremos as 
graças que com insistência vos 
pedimos. Senhora de Fátima, 
olhai para as famílias do nosso 
imenso Brasil e para as suas ne-
cessidades. Vede os perigos que 
as cercam em todos os momen-
tos, e sede a mãe sempre pre-
sente. Sede a nossa intercesso-
ra junto ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito santo e alcançai-nos a 
graça que hoje vos pedimos.
Nossa senhora de Fátima, Ro-
gai por nós!


