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Lembramos com muito carinho, nes-
te mês dedicado a Nossa Senhora, de 
todas as mães que se espelham no 
exemplo de Maria e que fazem de suas 
vidas um sacrifício de amor em favor 
de seus filhos.

Neste mês dedicado a todas as mães, 
vamos nos unir em oração entregan-
do-as nos braços do Pai, sob a prote-
ção do manto de Nossa Senhora dos 
Prazeres:

“Mãe querida, Nossa Senhora dos Pra-
zeres, hoje coloco diante de sua pre-

sença e de Seu Filho Jesus, to-
das as mães que conheço 

(diga o nome delas), 
que um dia abriram 

seus corações para gerarem uma nova 
vida e que hoje passam por problemas 
físicos ou espirituais e, muitas vezes, 
sofrem por causa de seus filhos. Rezo 
para que, neste momento, o Espírito 
Santo sopre nesses corações o vento 
da paz, da esperança e da certeza de 
que suas necessidades estão nas mãos 
de Deus. Que o Pai tenha misericórdia 
e tome conta dessas famílias e, assim 
como fez com Maria, dê-lhes a força 
necessária para enfrentarem as tribu-
lações e vencerem as barreiras. Con-
ceda-lhes, Senhor, a vitória. Amém!”
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Missas: de terça a sexta às 8h 
e 12h; terça, quinta e sexta, 
também as 19h; 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_   

Nesse mês celebramos as mães, es-
sas “bravas guerreiras” que se dedi-
cam pelas suas famílias e trabalham 
para levar o pão de cada dia para 
seus filhos.

Nossa Senhora, Mãe de todas as 
mães, é lembrada com muito cari-
nho e respeito pelos católicos do 
nosso país. Dedicamos celebrações 
especiais, terços, novenas, encon-
tros, àquela que entregou comple-
tamente a sua vida para a realização 
do Plano de Deus. Trouxe em seu 
ventre o Deus menino e foi o primei-
ro Sacrário da história da Salvação.

Nossa Senhora dos Prazeres nos 
lembra das sete alegrias de Maria: 
anunciação do anjo, nascimento de 
Jesus, encontro de Jesus no templo 
entre os doutores da Lei, Bodas de 
Canaã, Ressurreição, Pentecostes 
e Assunção ao céu. Em todos esses 
momentos, Maria se alegrou com os 

sinais e prodígios de Deus. Jamais 
duvidou da presença do Senhor em 
sua vida e, por isso, foi contemplada 
com a graça do Pai, que viu naquela 
singela jovem todas as virtudes de 
uma serva fiel.

Hoje, nossa Mãe intercede e pro-
tege por todos os seus filhos e fi-
lhas. Quando colocamos em suas 
mãos amorosas nossas súplicas e 
agradecimentos, graças maravilho-
sas acontecem. Por isso rezamos: 
“Nossa Senhora dos Prazeres, rogai 
por nós para que sejamos, cada vez 
mais, servos bons e fiéis para a con-
cretização do Plano de Deus em nos-
sa vida”.

Termino minha mensagem desse 
mês desejando a todas as mães um 
“feliz dia das mães”, com as bênçãos 
de Deus e de Nossa Senhora dos Pra-
zeres.

Padre Alberto Gambarini

Renata - Itap. da Serra/SP
Ficou desempregada e teve uma depres-
são muito forte, rezando e pedindo a in-
tercessão de Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia, foi liberta

João Ferreira - Itap. da Serra/SP
Há muito tempo sofria com fortes dores 
nos olhos, participando das missas e ro-
gando a intercessão de Nossa Senhora dos 
Prazeres e da Divina Misericórdia foi cura-
do.

Valquíria Silva de Almeida - Osasco/SP
Quero testemunhar uma benção de Deus 
recebida através do programa Encontro 
Com Cristo por intermédio da água benta, 
meu namorado parou de fumar tomando 
desta água abençoada, estou muito agra-
decida ao Senhor e ao Padre Alberto por 
ser canal da graça de Deus.

Maria Aparecida - Itap. da Serra/SP
Com a intercessão de Nossa Senhora dos 
Prazeres e da Divina Misericórdia foi cura-
da de um caroço no lado esquerdo que há 
muito tempo incomodava.
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Este é o “Ano da Graça”, ano da Jornada 
Mundial da Juventude e para nos 
prepararmos para este grande momento, 
estamos trazendo a você uma oportunidade 
de aprender sobre a fé de um jeito jovem: 
é o YoucatSchool, que já esta acontecendo 
em vários lugares do Brasil e agora está 
chegando a Itapecerica da Serra/SP.

Dia: 02 de Junho de 2013

Presença: Mirticeli Medeiros (Jornalista 
credenciada no vaticano e missionária da 

Foi celebrado no último dia 30 de Abril no Santuário 
Diocesano Mariano de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da 
Serra a Missa da Unidade no ano da Fé da Forania 
Itapecerica da Serra. A Santa missa foi Celebrada 
pelo Bispo da Diocese de Campo Limpo Dom Luiz 
Antônio Guedes e concelebrada pelos padres da 
Forania. Estiveram Presente o Vigário Foraneo 
Pe. Marcos Joaquim Patrício, o Vigário Paroquial 
do Santuário de Nossa Senhora dos prazeres Pe. 
Alexandre Matias, Pe. Ricardo, Pe. Gilson, Pe. Luiz 
Mauricio, Pe. Fernando e Pe. Daniel.

Em sua homilia Dom Luiz ressaltou a importância 
da unidade entre os cristãos bem como com o 
sacerdócio em geral e exortou que vivamos o ano 
da Fé convocado pelo Papa Emérito Bento XVI.
Padre Marcos Patrício em suas palavras agradeceu 

Comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista)

Horário: Das 8h às 17h

Valor: R$ 5,00

Local: Seminário Maria MaterEcclesiae do Brasil 

Endereço: Rua África, 1000 – Jd. Imperatriz - 
Itapecerica da Serra / SP 

Informações: www.blog.pa7.com/pjnsp ou pelo 
email: pastoraldajuventudensp@gmail.com

Inscrições antecipadas e vagas limitadas!

a presença de todo o povo e falou da importância da 
unidade para toda a forania, além de pedir oração pelos 
Sacerdotes. Padre Alexandre Matias falou da importância 
de estarmos unidos com toda a Igreja para que possamos 
caminhar em comunhão com a Santa Igreja.

Neto
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Nesse mês de maio celebramos a festa de Pen-
tecostes, a descida do Espírito Santo sobre 
os apóstolos. Esta experiência permitiu que a 
nossa Igreja nascesse de forma forte e definiti-
va. Somente através da força humana não seria 
possível que se concretize a missão planejada 
por Deus.
O que aconteceu há mais de dois mil anos, em 
Pentecostes, continua acontecendo nos dias 
de hoje. Quando recebemos a efusão do Espí-
rito Santo, sentimos a força que vem do Alto e 
uma alegria contagiante toma conta do nosso 
ser. Deus nos reveste de coragem para evange-
lizar, para levar aos nossos irmãos o amor que 
restaura. Não conseguimos represar em nós 
tanto amor. Através de gestos concretos leva-
mos palavras de sabedoria para aqueles que 
estão desamparados.
Naquele dia, em Pentecostes, Maria Santíssi-
ma lá estava como mãe dos apóstolos, encora-
jando-os para a missão. Nossa Senhora nunca 
abandonou o Plano de Deus. Em seu primei-
ro “sim” ao anjo Gabriel, podemos imaginar o 

céu recitando: “Ave, cheia de graça, o senhor 
está contigo”. Foi o “sim da alegria”. E o Espírito 
Santo se fez carne e habitou entre nós. Aos pés 
da cruz ela se resignou e aceitou com o cora-
ção dilacerado. Podemos imaginar seu “sim” 
silencioso. Foi o “sim da dor”. A Alegria se res-
taura na ressurreição e ascensão de Jesus e se 
eterniza em sua própria assunção, levada aos 
céus pelos anjos do Senhor.
Por isso, quero destacar, especialmente neste 
mês de Maio, quando também celebramos o 
“Dia das mães”, a importância da presença in-
tercessora e materna de Nossa Senhora, mãe 
de Deus e nossa! Ela nos mostra o caminho e 
leva as nossas preces até Jesus. 
Rezo para que um verdadeiro Pentecostes 
aconteça em sua vida, reanimando o Espírito 
Santo recebido em seu Batismo. Permita que 
Deus faça de sua vida uma verdadeira benção, 
para que todos aqueles que habitam em seu 
lar, em sua vizinhança, em seu coração, sintam 
a presença da Luz Divina.
Como precisamos de famílias abençoadas e 

unidas, que rezam juntas, que praticam o 
dom da reconciliação, diariamente. Certa-
mente você conhece situações de desunião, 
muitas vezes causadas por motivos tão pe-
quenos que poderiam ser resolvidos com 
partilha, na presença de Deus. Devemos nos 
empenhar para mudar esse quadro, com 
orações, gestos de amor, olhar terno e aco-
lhedor, coração aberto para escutar e con-
fortar com palavras de sabedoria inspiradas 
pelo Santo Espírito. 
Precisamos ter consciência, que uma sim-
ples palavra inspirada restaura e transforma 
vidas, mas belas palavras sem inspiração 
podem provocar distância, mesmo que as 
mesmas sejam verdadeiras. Tudo tem seu 
tempo, cabe a nós o abandono em Deus e 
a abertura para que Ele nos use conforme a 
Sua vontade. Assim, absolutamente “tudo” 
acontece de forma perfeita, no tempo certo, 
mesmo que nossa inteligência não consiga 
captar a profundidade das experiências vi-
venciadas. Mas o Pai sabe e isso basta! No 
tempo certo, também nós, entenderemos.

Padre Alberto Gambarini
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Reencontro do 43° TLC 
No dia 04 de maio a equipe do TLC, realizou um reencontro com os jovens que participaram 
do 43° TLC do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Foram mais de 70 
jovens que com fervor cristão se reuniram na Missa e em seguida no salão paroquial rezando, 
cantando, louvando aquele que nos ama, que não olha para o nosso passado, para o que fizemos 
de errado, apenas nos estende a mão e diz: Meu filho vamos recomeçar!

Noite PHN 
Pastoral da Juventude do Santuá-
rio de Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia, recebeu na 
Noite PHN de 20 de abril ,Xandão, 
da comunidade Santa Isabel. Tes-
temunho, louvor e adoração con-
tagiaram todos os presentes e para 
fechar com chave de ouro, Jesus 
Sacramentado foi acolhido e reve-
renciado por todos os presentes.

Terço dos Jovens 
No domingo,(21/04), a 
pastoral se reuniu para 
rezar pela segunda vez, 
desde o início do projeto, 
O Terço dos Jovens. Agra-
decemos a todos que parti-
ciparam do segundo Terço 
dos Jovens no Santuário de 
Nossa Senhora dos Praze-
res e Divina Misericórdia. 

43° TLC
72 jovens participaram do 
43° TLC (Treinamento de 
Liderança Cristã) no Santu-
ário de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Miseri-
córdia. Estes jovens saíram 
deste retiro querendo mu-
dança, buscando vida nova.

TLC SEMPRE MAIS ALTO!

O número de pessoas vivendo nas ruas de Itape-
cerica da Serra não para de aumentar, muitos in-
felizmente padecem sem cobertor e, ás vezes, até 
comida. Com esse objetivo os Jovens da Pastoral da 
Juventude do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia realizou uma “Ceia para os Ir-
mãos de Rua”, que aconteceu na Praça Francisco da 
Silva (Pracinha dos Namorados), no Centro de Itape-
cerica da Serra –SP.

Foram distribuídos trinta e quatro marmitex, ofe-
recendo uma refeição completa, com arroz, feijão, 
carne, macarrão e maionese. Foi possível ainda, ser-
vir suco e sobremesas: gelatina, arroz doce, pudim 
e bolo. Graças a doação de muitas pessoas também 
foi possível uma grande doação de roupas. Antes da 
refeição, o Seminarista Cleiton fez questão de rezar 

por todos os moradores de rua presentes e todos 
os voluntários.

Um dos moradores de rua declarou agradecido: 
“Obrigado, que Deus abençoe vocês, fomos mui-
to bem acolhidos, foram buscar a gente na rua 
para jantar aqui!”. O objetivo do encontro foi 
transmitir aos irmãos de rua a alegria e amor de 
Deus para com todos os seus filhos. A Pastoral 
da Juventude do Santuário de Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia acredita que 
a transformação da sociedade acontece não só 
através da palavra, mas também de ações efeti-
vas e eficazes, como esta demonstração de amor 
ao próximo. Agradecemos a todos que colabora-
ram para que esta ceia fosse possível.

Wesley Oliveira
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Beatificação

O que o Papa Francisco pensa sobre assuntos, tais 
como: aborto, os jovens, a justiça social, entre ou-
tros temas? Em cada edição de O Católico apresen-
taremos um tema ou pensamento.

Tráfico de pessoas
Hoje, nesta cidade, queremos que se ouça o grito, 
a pergunta de Deus: “Onde está o seu irmão?” Que 
esta pergunta de Deus percorra todos os bairros 
desta cidade, que percorra o nosso coração e, so-
bretudo que entre também no coração dos “Cains” 
modernos. Talvez alguns perguntem: que irmão? 
Onde está o seu irmão escravo?? Aquele que você 
está matando todos os dias na oficina clandestina, 
na rede de prostituição, nos lugares das crianças 
que você usa para mendigar, para “campanha” de 

Francisca de Paula de Jesus (1810 -1895), mais co-
nhecida como Nhá Chica, foi beatificada na tarde do 
sábado (4/5) em cerimônia em Baependi, no sul de 
Minas Gerais. É a primeira beata negra brasileira.
Uma missa foi rezada e durante ela foram realizados 
os ritos de beatificação, com a participação do bis-
po dom Diamantino Prata de Carvalho, da diocese de 
Campanha (MG) -da qual Baependi faz parte- e do 
cardeal Angelo Amato, representante do papa Fran-
cisco.
Por volta das 15h30 foi lida a carta apostólica, um 
decreto assinado pelo papa, que declarou Nhá Chica 
como beata e 14 de junho como o seu dia.

Informações Folha de S. Paulo

distribuição de drogas, para roubos e para pros-
tituí-los! Onde está o seu irmão, aquele que tem 
de trabalhar quase escondido como catador de 
lixo porque não foi contratado? Onde está o seu 
irmão? E, frente a esta pergunta, podemos fazer 
como fez o sacerdote que passou ao lado do ferido, 
fazer de conta que estamos distraídos; ou como fez 
o levita: olhar para o outro lado, porque a pergunta 
não parece ser para mim. A pergunta é para todos! 
Porque, nesta cidade, está instalado o sistema de 
tráfico de pessoas, esse crime mafioso e aberran-
te, como tão acertadamente definiu há poucos dias 
um funcionário: crime mafioso e aberrante! (25 de 
setembro de 2012)

Fonte: Site da Diocese de Campo Limpo
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Depois de dois anos de preparação, 83 crianças rece-
beram no dia 28 de abril, o Sacramento da Eucaristia. 

No sábado, dia 27, os catequizados receberam o Sa-
cramento da Confissão com o padre Alexandre. Eles 
também participaram de uma palestra ministrada 
pelo padre Lídio sobre a importância da família.

Neste dia também, os pais tiveram uma partici-
pação especial, tanto em uma palestra do Moacir 
da comunidade Santa Luzia, como também de um 
momento emocionante rico em simbolismos jun-
to com os filhos. 

Quatro catequistas e três auxiliares se dedicaram du-

rante este período na preparação das crianças. Par-
ticiparam de 20 reuniões e 6 retiros de formação e 
espiritualidade. Jesus quis deixar para a igreja um sa-
cramento que perpetuasse o sacrifício de sua morte 
na cruz. Por isso, antes de começar sua paixão, reuni-
do com seus apóstolos na última ceia, instituiu o sa-
cramento da Eucaristia, convertendo pão e vinho em 
seu próprio corpo vivo, e o deu de comer, fez partíci-
pes de seu sacerdócio aos apóstolos e mandou-lhes 
que fizessem o mesmo em sua memória. 

Parabéns às crianças e aos catequistas pela dedi-
cação e comprometimento com este trabalho tão 
importante de nossa igreja.

Foto Almeida
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