
Tapetes de Corpus 
Christi fizeram 
homenagem ao Papa 
e ao Padre Alberto.

Arraiá de São Pedro 
teve quadrilha, 
comida boa e jogos 
da copa.

Jubileu de Prata 
diocesano levou 
milhares de 
pessoas a catedral.
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 A Diocese de Campo Limpo celebra este ano o 
seu Jubileu de Prata. É motivo de festa e agrade-
cimento a Deus por todas as conquistas e lutas 
da caminhada de 25 anos. Também é necessário 
lembrar todos aqueles que participaram com 
tanta dedicação da consolidação da nossa dioce-
se. A começar pelo nosso bispo emérito D. Emílio 
Pignoli até o nosso atual bispo D. Luiz Antonio 
Guedes, e não esquecendo de todos os leigos e 
padres que deram e dão o melhor de si para le-
var avante a construção da Igreja de Jesus Cristo.

A Diocese de Campo Limpo com o propósito de 
chegar a todos com a mensagem do evangelho, 
iniciou o Programa das Missões Populares Dio-
cesana. O objetivo é envolver todas as paróquias 
para que visitem todos os habitantes de seu ter-
ritório. Porém, não se trata de uma simples visi-
ta, mas levar a Boa Nova de Jesus, e de um modo 
especial aos afastados. Através do Jubileu de Pra-
ta estaremos pedindo a Deus um reavivamento 
espiritual para toda a diocese.

Nossa paróquia, em sinal de comunhão e par-
ticipação, esta unida a este grande trabalho de 
evangelização. Hoje já temos 300 missionários 
prontos para “IR E ANUNCIAR”. A preparação 
foi realizada com dois retiros, um paroquial e 
outro junto com as paróquias de nossa forania. 
Também foram realizadas três manhãs de for-
mação e explicação do material para as visitas 
missionárias. O testemunho de compromisso e 
dedicação de todos os missionários é tocante. 
São adultos e jovens com compromissos pesso-

ais como todas as pessoas, mas motivados pelo 
amor de Deus, querem ser canais para que este 
amor possa ser experimentado por todos.

Convidamos todos os nossos paroquianos a 
acolher os missionários, como se estivessem 
acolhendo ao próprio Jesus Cristo. Estas visitas 
são a realização da ordem dada por Jesus: “Ide, 
pois, e ensinai a todas as nações.”(Mt 28,19)

 

Sobre a Diocese de Campo Limpo 

A diocese de Campo Limpo foi criada em 15 
de março de 1989 pela bula “Com o Beneplá-
cido de Deus” do Papa João Paulo II e instalada 
em 4 de junho de 1989, desmembrada da Ar-
quidiocese de São Paulo. 

Seu território faz divisa com as Regiões Epis-
copais da Lapa, Sé e Ipiranga – Arquidiocese de 
São Paulo – e com as Dioceses de Santo Amaro, 
Osasco, Santos e Registro. 

Antes de se tornar diocese, Campo Limpo per-
tenceu por quase uma década, a Região Episcopal 
de Itapecerica da Serra, tendo como bispo, Dom 
Fernando Penteado. Com o desenvolvimento e o 
crescimento da região, em 1989 o Papa João Pau-
lo II criou a Diocese de Campo Limpo, nomeando 
como seu primeiro bispo, Dom Emilío Pignoli. 

Em 30 de julho de 2008, o Papa Bento XVI 
nomea para a Diocese, o então bispo de Bauru, 
Dom Luiz Antônio Guedes. Sua posse canônica 
aconteceu no dia 27 de setembro de 2008. 

Pe. Alberto Gambarini
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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_   

Nossa vida é uma mescla das mais 
diferentes situações. Há momentos de 
alegria e de tristeza, há momentos de 
certeza e de dúvidas, há momentos de 
descrença e de esperança, há momen-
tos de belas recordações e também 
de buscar a cura para uma lembrança 
que dói. Nossa vida é repleta de emo-
ções e devemos cuidar bem de cada 
uma delas.

Em todos esses momentos precisa-
mos ter a certeza de que não estamos 
sozinhos, pois Cristo quer nos acompa-
nhar. Seu Santo Espírito está presente, 
você acredita nisso? Tenho certeza que 
sim! Jesus, antes de Sua ascensão ao 
céu, afirmou essa verdade de fé. 

Muitas vezes queremos resolver as 
coisas do nosso jeito, um jeito huma-
no, com percepções humanas, e nos 
esquecemos de pedir discernimento e 
sabedoria para o Espírito Santo. Pre-
cisamos saber o que é certo e errado, 
entender o melhor caminho e ter sa-
bedoria de conduzir a situação da me-
lhor maneira possível... e os resulta-
dos das nossas ações “com Cristo” são 
verdadeiramente impressionantes. 
Na maioria das vezes só conseguimos 
compreender a situação por completo 
depois da obra realizada. Isso já acon-
teceu com você ? Comigo inúmeras 
vezes... e dou glórias a Deus por isso!

O meu mais profundo desejo é que 

a “Família do Santuário de Nossa Se-
nhora dos Prazeres e Divina Miseri-
córdia” encontre-se diariamente com 
Ele, num abraço de intensa força espi-
ritual. Esse abraço é tão restaurador 
que uma alegria imensa nos invade e 
conseguimos enxergar o mundo com 
outros olhos... o olhar de Cristo nos 
reposiciona para entendermos me-
lhor as carências a nossa volta, e mui-
tas vezes ela está dentro de nós. Mas o 
abraço de Cristo nos restaura e forta-
lece. Aleluia!

Saiba que onde você estiver sempre 
haverá alguém necessitado do amor 
de Cristo e do Seu abraço transfor-
mador. O nosso coração deve se in-
quietar e promover a prática do bem, 
que tanto nos faz bem, e que nos re-
mete para a experiência que o verda-
deiro amor de Cristo clama em nós. 
E muitos clamam por esse encontro, 
sem saber ao certo qual caminho, ex-
perimentando aqui e acolá. Mas nós 
sabemos que em Jesus encontramos 
a essência de nossa vida, que Nele 
está depositada toda a esperança e 
podemos olhar adiante na certeza de 
que temos uma vida repleta da glória 
do Senhor a nossa espera. 

Jesus nos ama de maneira incondi-
cional e sua misericórdia é eterna. 
Esse é o nosso céu, a promessa mais 
valiosa do Pai para a humanidade. 

Luiza da Silva Nogueira - Osasco/SP
Sofria com muita infecção de urina, 
nenhum remédio que era receitado 
era capaz de curar a infecção. Assistin-
do ao programa Encontro com Cristo 
e tomando a água benta foi curada e 
nunca mais teve infecção urinária.

Maria Nicássia Scanduzi - 
Palestina/SP
A mãe sofria com uma labirintite muito 
intensa, não podendo nem mesmo an-
dar sozinha. Ela começou a dar a água 
abençoada no programa Encontro com 
Cristo e a fazer as orações com Padre 
Alberto e a mãe está se recuperando dia 
após dia.

Azenete Porfírio da Silva - 
Juripiranga/PB
A filha dela teve uma gravidez de alto 
risco, assistindo ao Programa Encontro 
com Cristo e pedindo a intercessão de 
Nossa Senhora dos Prazeres, a gravidez 
transcorreu tranquilamente e o bebe 
nasceu saudável
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O Comvocação é o maior evento anual da Diocese de 
Osasco e da Igreja Católica no Brasil em prol das vo-
cações, em especial as sacerdotais.  A tônica do en-
contro é o louvor e fraternidade. O evento acontecerá 
nos dias 16 e 17 de agosto, em Barueri – Ginásio Po-
liesportivo José Corrêa, no dia 16 de agosto a partir 
das 15 horas, já no dia 17 de agosto a partir das 10 
horas com a Santa Missa. 
Milhares de pessoas participam para juntos cantam 
com grandes nomes da música católica. O momen-
to marcante será a Santa Missa celebrada pelo bispo 

O Centro Cultural Wurth receberá no próximo dia 19 
de junho um tributo ao grande rei do Rock, Elvis Pres-
ley, apresentado por Ronnie Packer, reconhecido pelo 
programa “Fantástico”, da Rede Globo, em 2007, como 
o melhor intérprete no Brasil.

O show possui um figurino impecável, com cabe-

lo natural com o corte e costeletas, articular 
o gingado e expressão corporal mista entre 
dança e posições de artes marciais, no caso o 
caratê (karatê), nos shows de Elvis Presley.

O músico, cantor e intérprete Ronnie Packer in-
terpreta Elvis há mais de 25 anos, sem assumir 
postura caricata ou bizarra.

Suas apresentações têm sido muito aplaudi-
das e alcança lotação completa em teatros, 
casas de espetáculo, casas noturnas, clubes, 
empresas, bufês e salas especiais.
Seu sucesso se comprova diante a agenda cons-
tantemente tomada e aos inúmeros convites 
para reapresentações e indicações daqueles que 
o assistem. 

(Fonte: Revista Circuito)

Saiba mais: 
Elvis in Concert, por Ronnie Parker
Data: 19 de Julho
Horário: sábado – 21h
Valor: R$ 50,00 inteira - R$25,00 meia entrada
Classificação: 10 anos
Gênero: Show (música)
Duração: Aproxim. 100 min.

diocesano da Diocese de Osasco, Dom Frei João 
Bosco. O evento ainda conta com tendas como 
a Feira Vocacional, a Praça de Alimentação, O 
Comvocação Kids , Comvocação Extreme, Espaço 
Vox, Missas e confissões. 
Na edição de 2014, o Comvocação estará co-
memorado 11 anos, e estarão celebrados 35 
anos do Seminário São Jose e 25 anos da Dio-
cese de Osasco.  Maiores informações através 
do site www.comvocacao.org ou pelo fone: 
(11) 3685- 0256. 
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O mal tempo não impediu a confecção dos tra-
dicionais tapetes de Corpus Christi pelas ruas do 
centro da cidade. Ás 4 horas da manhã o padre 
Alexandre Matias abençoou os voluntários.  Após 
a benção, iniciaram-se os trabalhos.

Este ano as escolas não participaram devido às 
férias terem sido antecipadas por conta da Copa do 
Mundo. “Somente algumas pessoas da escola Sal-
vador de Leone nos ajudaram. Com isso houve uma 
participação efetiva da comunidade”, conta Tadeu 
do Carmo, que há 8 anos coordena os trabalhos de 
confecção dos tapetes.

Cerca de 200 pessoas trabalharam incansavelmen-
te na confecção dos 54 tapetes. Além do tema prin-
cipal, receberam homenagens: a diocese de Campo 
Limpo, que este ano comemora seu jubileu; o papa 
Francisco, o padre Alberto e a Copa do Mundo.

O paroquiano Manoel Ribeiro, sua irmã Edileide 
e seus sobrinhos Léo e Jéssica, confeccionaram os 
desenhos do papa Francisco e do padre Alberto. 
“Há 3 anos ajudamos a fazer o tapete e para nós 
foi um honra fazer estes desenhos”, revela Manoel.

A Missa não foi campal devido ao mal tempo. A 
igreja ficou lotada e o salão paroquial também. A 
animação ficou por conta dos músicos da banda 
Decisão, do cantor Flavinho e da cantora Cris Maia 
da diocese de Campo Limpo.

Na homília o padre falou sobre a importância 
deste dia para o católico. “A solenidade de Corpus 
Christi é a celebração festiva, pública, do maior mi-
lagre de Jesus: a Eucaristia”, afirma padre Alberto.  
Este milagre continua acontecendo nas missas. 
Este encontro não é uma coisa qualquer. Quem é 
seguidor de Jesus sabe que a semana não será com-
pleta se não buscá-lo. Jesus fala conosco através da 
Palavra e depois se faz presente na Eucaristia.

A origem da festa

A Festa de Corpus Christi surgiu no séc. XIII, na 
diocese de Liège, na Bélgica, por iniciativa da freira 
Juliana de Mont Cornillon, que recebia visões nas 
quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica 
anual em honra da Sagrada Eucaristia.

Aconteceu que quando o padre Pedro de Pra-
ga, da Boêmia, celebrou uma Missa na cripta de 
Santa Cristina, em Bolsena, Itália, ocorreu um 
milagre eucarístico: da hóstia consagrada co-
meçaram a cair gotas de sangue sobre o corpo-
ral após a consagração. Dizem que isto ocorreu 
porque o padre teria duvidado da presença real 
de Cristo na Eucaristia.

O Papa Urbano IV (1262-1264), que residia em 
Orvieto, cidade próxima de Bolsena, onde vivia S. 

Tomás de Aquino, ordenou ao Bispo Giacomo que 
levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso foi 
feito em procissão. Quando o Papa encontrou a Pro-
cissão na entrada de Orvieto, pronunciou diante da 
relíquia eucarística as palavras: “Corpus Christi”.

Em 11/08/1264 o Papa aprovou a Bula “Transi-
turus de mundo”, onde prescreveu que na 5ª feira 
após a oitava de Pentecostes, fosse oficialmente ce-
lebrada a festa em honra do Corpo do Senhor. São 
Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para 
compor o Ofício da celebração. 

Em 1290 foi construída a belíssima Catedral de 
Orvieto, em pedras pretas e brancas, chamada de 
“Lírio das Catedrais”. Antes disso, em 1247, reali-
zou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas 
de Liège, como festa diocesana, tornando-se de-
pois uma festa litúrgica celebrada em toda a Bél-
gica, e depois, então, em todo o mundo no séc. XIV, 
quando o Papa Clemente V confirmou a Bula de Ur-
bano IV, tornando a Festa da Eucaristia um dever 
canônico mundial.

Em 1317, o Papa João XXII publicou na Constitui-
ção Clementina o dever de se levar a Eucaristia em 
procissão pelas vias públicas. A partir da oficiali-
zação, a Festa de Corpus Christi passou a ser cele-
brada todos os anos na primeira quinta-feira após 
o domingo da Santíssima Trindade.



julho 2014  -   O Católico  I  05



06  I julho 2014  -   O Católico   

Arraiá de São Pedro

No último final de semana de junho, o Santuário 
de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Miseri-
córdia, realizou a tradicional festa junina, batiza-
da como Arraial de São Pedro.  

O evento que faz parte do calendário turístico 
da cidade tem como principal objetivo a integra-
ção da comunidade e das famílias, através de um 
ambiente saudável baseado nos princípios cris-
tãos. Além de todos os itens que compõem uma 
tradicional festa junina, tais como: quadrilha, lei-
lão, mastro, comes e bebes típicos, destacam-se: a 
Missa Sertaneja e a Procissão de São Pedro.

A Missa Sertaneja, celebrada no domingo 
de manhã, na Solenidade de São Pedro e São 
Paulo. pelo padre Alberto e concelebrada por 

padre Alexandre,contou com a participação de 
uma grande multidão que lotou a praça Largo 
da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres.

Durante a homília, padre Alberto falou da im-
portância da Igreja em nossas vidas e de sua ori-
gem em Jesus Cristo. “A fé em Jesus precisa ser ali-
mentada. A Igreja é o meio deixado por Jesus para 
sermos curados, para nos tornarmos verdadeiros 
discípulos de Jesus”, declara padre Alberto.

Á tarde na quadrilha das crianças da catequese, 
os pais dançaram com os filhos, numa demons-
tração de amor e alegria. 

No início da noite a procissão de São Pedro saiu 
da casa paroquial e seguiu até o Santuário, com a 
imagem de São Pedro sobre o carro de boi, acom-

panhado dos cavaleiros da Romaria, das crianças 
vestidas de anjinhos e dos fiéis. Todos caminha-
ram ao som de músicas sacras entoadas pela ban-
da Imaculada Conceição. E em frente ao Santuá-
rio os fiéis receberam a benção das chaves.

Após a procissão, a  quadrilha do ECC (Encon-
tro de Casais com Cristo) encantou o público. O 
carro de boi percorreu a rua principal do centro, 
trazendo a noiva abrindo a apresentação da qua-
drilha dos casais.

Um show com a dupla Silas e Fernando encer-
rou o evento.

Obrigado a todos pela participação. Deus 
os abençoe! 
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Aconteceu

No dia 13 de Junho foi realizado na Churrasca-
ria Caminho do Sul o Jantar Dançante dos Namo-
rados, O evento organizado pelo ECC (Encontro 
de Casais com Cristo) do Santuário, contou com 
a participação de mais de 300 pessoas. 

Num ambiente agradável, as famílias e ami-
gos se divertiram e comeram bem. Agradece-
mos pela participação de todos! Ano que vem 
tem mais se Deus quiser! 

Como acontecem todos os 
anos no dia do Sagrado Co-
ração, os padres da Diocese 
de Campo Limpo, mais uma 
vez se reuniram na Casa de 
retiro São José para a Jor-
nada Mundial de Oração 
pela Santificação do Clero. 

Instituída por São João 

Paulo II, este dia de san-
tificação foi vivido em 
clima de muita harmo-
nia e oração, Dom Luiz 
esteve presente e foi ele 
quem celebrou a missa 
de encerramento. Re-
zemos pela santificação 
do nosso clero!
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No dia 22 de Junho, aconteceu no sa-
lão paroquial do Santuário Nossa Se-
nhora dos Prazeres e Divina Misericór-
dia, a primeira edição do “Sempre mais 
Alto”, evento realizado pela Pastoral da 
Juventude NSP. O objetivo é evangeli-
zar os jovens, através da reflexão sobre 
temas do dia a dia. 

Para os organizadores: “Deus revela 
suas surpresas à medida que nos reu-
nimos em intercessão e oração. O que 
parecia ser mais um encontro para falar sobre a 
palavra de Deus, acabou se tornando uma pro-
funda experiência de Amor”.

O evento será mensal, sempre aos domingos. 
Venha você também para esta experiência de 
amor com Cristo.    

Wesley Oliveira

As inscrições para o 46° TLC de nosso Santuário 
já estão abertas. O retiro acontecerá nos dias 05, 
06 e 07 de setembro de 2014, na cada de retiro 
Monte Tabor, em Embú-Guaçu. As inscrições são 
realizadas nas missas e grupo de oração no valor 
de R$ 40,00, incluso hospedagem, transporte e 
alimentação. Não deixe para depois! Garanta já a 
sua vaga e venha viver momentos maravilhosos 
com Jesus Cristo.

 O TLC é um movimento da Igreja Católica fundado 
pelo Padre Harold Rahm, na década de 60 e tem como 
principal carisma ser a “porta” de entrada do jovem na 
Igreja.  A proposta desse encontro é retirar o jovem do 
mundo e fazê – lo refletir sobre sua conduta e postura 
em casa, no trabalho, em seus estudos e na sociedade, 
julgar suas atitudes e posteriormente aceitar ou não o 
convite para uma mudança de vida cada vez mais vol-
tada para os ensinamentos de Jesus Cristo.
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Com o tema “Coragem, levanta – te e anda”, em 
clima de festa e ação de graças, a Diocese de Cam-
po Limpo (SP) celebrou no domingo de Pentecos-
tes, 08 de junho, uma missa pelos 25 anos de sua 
criação e instalação. A celebração na Catedral 
Sagrada Família, foi presidida pelo bispo, Dom 
Luiz Antônio Guedes e concelebrada pelo seu an-
tecessor bispo Dom Emílio Pignoli, além de Dom 
Fernando Legal (bispo emérito de São Miguel 
Paulista), Dom Paulo OSB (Mosteiro de São Bento 
em Vinhedo) e todo o clero Diocesano. Cerca de 
cinco mil fieis estiveram presentes e com muita 
alegria saudaram e entoaram cânticos em agra-
decimento ao Jubileu de Prata Diocesano.

Em sua homilia, Dom Luiz Antônio ressaltou a 
caminhada histórica dos 25 anos da Diocese de 
Campo Limpo e agradeceu de modo particular o 
bispo emérito Dom Emílio Pignoli. Por diversas 
vezes o povo presente interrompeu a homilia 
para aplaudir suas palavras carinhosas. O bispo 
diocesano lembrou ainda que esta data tinha du-
pla comemoração, primeiro em ação de graças 
pelo jubileu de prata diocesano e segundo o en-
vio oficial da Missão Popular Diocesana, que tem 

Jubileu de Prata

como principal objetivo ir o encontro das pessoas 
e evangelizar.

A Diocese de Campo Limpo foi criada pela bula 
“Com o Beneplácito de Deus”, do Papa João Paulo II, 
e instalada no mês de junho de 1989, desmembra-
da da Arquidiocese de São Paulo.

Padre Alberto Gambarini, um dos poucos atuan-
tes nesta diocese desde o início, usou a rede social 
para agradecer a Deus por este dia: “Louvado seja 
nosso Senhor que nesta tarde nos deu a oportuni-
dade de, reunidos em seu amor, celebrar 25 anos 
desta diocese. Tenho orgulho de fazer parte deste 
sonho de Deus desde o início e sou feliz de perten-
cer ao rebanho de Dom Luiz Antônio Guedes. Que-
ro aqui deixar um agradecimento especial ao nosso 
Bispo emérito, Dom Emílio Pignoli”.

Na ocasião, aconteceu abertura oficial da Missão 
Popular Diocesana com o envio dos missionários e 
a entrega da Cruz Missionária, com o logotipo do 
Ano Jubilar.

Diocese de Campo Limpo, 25 anos de fé, esperan-
ça e caridade.
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A resposta é afirmativa. Desde o início de seu 
ministério Jesus indicou a Igreja como parte im-
portante do plano da salvação. Ele dizia a quem 
ouvia suas pregações: “Completou-se o tempo e 
o Reino de Deus está próximo; fazei penitência 
e crede no evangelho.”(Mc 1,15). Este  chamado 
à conversão pessoal não era algo individualista, 
mas tinha como propósito levar os homens de 
volta para Deus. E o sinal visível deste gesto foi 
o de fazer parte do novo Povo de Deus, a Igreja. 

 Destacam-se alguns sinais evidentes de que 
Jesus teve a intenção de formar a Igreja:

- a escolha dos doze apóstolos (cf. Mt 10,1-4; Mc 
3,13-19;Lc 6,12-16.). A escolha dos doze recorda 
as doze tribos de Israel, demonstrando com este 
gesto ser a Igreja o novo povo de Deus.

- a indicação de Pedro para liderar os apóstolos: 
“E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra 
eu edificarei a minha Igreja; as portas do inferno 
não prevalecerão contra ela.”( Mt 16,18)

 - o poder dado aos apóstolos, durante a últi-
ma ceia, para celebrar a Eucaristia: “Fazei isto 
em memória de mim.” (Lc 22,19). Este encontro 
passou a ser o sinal visível de quem seguia a 
Jesus. A Eucaristia passa a ser o centro da reu-
nião da Igreja.

 - o verdadeiro cristão é apresentado como 
aquele que é membro da Igreja, desejada por 
Jesus para ser o meio para continuar a Sua obra 
entre os homens. “Conseqüentemente, já não 
sois hóspedes nem peregrinos, mas sois con-
cidadãos dos santos e membros da família de 
Deus, edificados sobre o fundamento dos após-
tolos e profetas, tendo por pedra angular o pró-
prio Cristo Jesus.”(Ef 2,19-20)

 A Igreja é a continuação de Jesus no mundo. 
Através dela Jesus continua a alimentar quem 
o segue com a Palavra e o Seu Corpo e Sangue.

Pe. Alberto Gambarini



12  I  julho  2014  -   O Católico  

É com muita alegria que nós cumprimentamos Dom 
Luiz Antônio Guedes pelos seis anos de nomeação 
como Bispo Diocesano de Campo Limpo e principal-
mente por seu trabalho pastoral durante todos esses 
anos. Pedimos a Deus que o conserve, com muita saú-
de, animando a caminhada da Catequese não apenas 
na Diocese de Campo Limpo, mas em todo o Brasil, 
por meio de seu trabalho como Bispo Referencial da 
Pastoral Operária Nacional e Referencial do CNLB no 
regional Sul I da CNBB. 

Muito obrigada Dom Luiz, que Deus abençoe toda 
a sua vida e o ilumine para continuar a guiar o 

seu rebanho, com fé e amor.

Homenagem

Parabéns ao Bispo Emérito de Campo 
Limpo pelos 38 de ordenação episco-
pal. Tivemos o privilegio de tê-lo como 
primeiro bispo de nossa diocese e hoje 
nosso Bispo Emérito. Que continue a 
ser sinal de Deus e a marcar a história 
de cada pessoa com quem teve, tem e 
terá o privilégio de caminhar contigo!! 


