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Aconteceu no último final de semana de ju-
nho o tradicional Arraiá de São Pedro do San-
tuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Di-
vina Misericórdia. Foram três dias de muita 
alegria, animação e sucesso de organização.

O público lotou o Largo da Matriz e partici-
pou da festividade que transcorreu sem pro-
blemas. A festa que acontece todos os anos e 
é organizada pelo Santuário com o apoio da 
Prefeitura de Itapecerica e da Secretaria de 
Turismo. Esta festa consta no calendário ofi-

cial das comemorações da cidade e tem como 
foco principal a integração da comunidade e 
das famílias.

Como de costume as comunidades, os movi-
mentos e as pastorais do Santuário trabalha-
ram incansavelmente para o êxito do evento.

Além de todos os itens que compõem uma 
tradicional festa junina, tais como: quadrilha, 
leilão, mastro, comes e bebes típicos, desta-
cam-se: a Missa Sertaneja e a Procissão de 
São Pedro.  Leia mais nas págs. 06 e 07.

Padre Lídio 
celebra missa no 
hospital Campo 
Limpo.

Solenidade de São 
Pedro e São Paulo 
no Santuário.

Celebração de 
Corpus Christi no 
Santuário.

Pág. 09 Págs. 06 e 07 Págs. 10 e 11

Arraiá de São Pedro do Santuário 
é sucesso mais uma vez!
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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_   

Essas foram as palavras do Papa 
Francisco após a realização da Jornada 
Mundial da Juventude, ocorrida em ju-
lho de 2013, em nosso país. O Papa foi 
bastante claro em sua mensagem, des-
pertando em nós um reavivar do nosso 
compromisso missionário.

Após isso, ele escreveu a mensagem 
para o Dia Mundial das Missões, ce-
lebrada no mês de outubro. Esse do-
cumento nos mostra como é impor-
tante a missão de todos os cristãos e, 
mais particularmente, dedico-o para 
a Família que compõe nossa paró-
quia. Ler as palavras do Santo Padre 
é motivo de enorme alegria, pois elas 
validam e reforçam a nossa missão 
de evangelizar destemidamente até 
os confins da terra.

Quero partilhar essa alegria com 
você, por isso destaco alguns trechos 
da mensagem do Papa e peço que ab-
sorva cada palavra em seu coração:

“Todos deveriam poder experimen-
tar a alegria de se sentirem amados 
por Deus, a alegria da salvação. E é 
um dom que não se pode conservar 
exclusivamente para si mesmo, mas 
deve ser partilhado; se o quisermos 
conservar apenas para nós mesmos, 
tornamo-nos cristãos isolados, esté-
reis e combalidos”.

Francisca Rodrigues - Cajazei-
ras/PB
“Fui diagnosticada com câncer de 
mama e sempre me mantive posi-
tiva. Confiando minha vida a Deus 
e pedindo a intercessão de Nossa 
Senhora dos Prazeres e ingerindo a 
água abençoada, hoje estou curada”. 

Paola Silva Araújo - Viçosa/MG
“Há muito tempo vinha pedindo a 
Deus uma boa colocação no mer-
cado de trabalho, acendo a Vela 
Virtual pedi por esta intenção e 
fui prontamente atendida, Glórias 
e louvores a Deus”. 

Leonel dos Santos - Itaberá/SP
“Sofria com uma gastrite há muito 
tempo. Conheci Nossa Senhora dos 
Prazeres e comecei a pedir vossa 
intercessão para este meu proble-
ma de saúde, graças a Ela fui com-
pletamente curado”. 

“Torna-se ainda mais urgente levar 
corajosamente a todas as realidades 
o Evangelho de Cristo, que é anúncio 
de esperança, de reconciliação, de 
comunhão, anúncio da proximidade 
de Deus, da sua misericórdia, da sua 
salvação, anúncio de que a força de 
amor de Deus é capaz de vencer as 
trevas do mal e guiar pelo caminho 
do bem. O homem do nosso tempo 
necessita de uma luz segura que ilu-
mine a sua estrada e que só o encon-
tro com Cristo lhe pode dar.  É jus-
tamente o Espírito Santo que guia a 
Igreja neste caminho”.

“Ide, pois, fazei discípulos de todos 
os povos” ( Mt 28, 19), é uma riqueza 
para cada Igreja particular, para cada 
comunidade; e dar missionários nun-
ca é uma perda, mas um ganho. Faço 
apelo, a todos aqueles que sentem 
este chamado, para que correspon-
dam generosamente à voz do Espíri-
to, segundo o próprio estado de vida, 
e não tenham medo de ser generosos 
com o Senhor”.

Faço questão de partilhar as pa-
lavras do nosso Papa para que for-
taleça, cada vez mais, seu espírito 
missionário e caminhe fielmente co-
nosco no compromisso com a nossa 
obra de evangelização.

Padre Alberto Gambarini

“EU NÃO QUERO UMA IGREJA TRANQUILA, 

MAS UMA IGREJA MISSIONÁRIA”
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De 20 a 24 de julho, a Pastoral da Juventude 
Nossa Senhora dos Prazeres promoverá a 2ª 
Semana Jovem de 2015. Cada noite será abor-
dado um tema específico (sempre às 20h). 

O que é a CRISTOTECA ? É um espaço para 
uma diversão saudável, com visual dife-
rente e uma alegria verdadeira que outros 
lugares não oferecem... Uma Balada Cristã 
que através da dança e da música leva mui-
tos jovens a uma experiência com Deus, o 
único que pode preencher seus corações. 

O evento, aqui em Itapecerica da Serra (SP), 
nasceu em 2009, por iniciativa dos jovens da 
Pastoral da Juventude Nossa Senhora dos Pra-
zeres. A Cristoteca acontece sempre no salão 
paroquial do Santuário Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia, onde é local de 

refúgio e encontro com Deus para os jovens. 

Na Cristoteca, os jovens encontram um am-
biente como o de uma BALADA normal, mas 
ali quem reina é JESUS CRISTO! Sem bebida 
alcoólica ou drogas. 

O evento tem início às 21h e vai até meia 
noite! Teremos muita música, com o coman-
do de  Dj Laercio Silva - ElectroCristo, agi-
tando a noite. 

A entrada é de apenas 2,00 reais, adquira 
o seu ingresso com os jovens da Pastoral 
da Juventude. 

E para fechar a Semana Jovem, no sábado 
(25 de Julho), a partir das 21h, no salão pa-
roquial, será realizado a Cristoteca 2015 - A 
balada Santa. Convide a família, os amigos, 
os vizinhos e venha participar!!
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Nossa Senhora do Carmo tem origem no século 
XII, quando se um grupo de eremitas começou a 
se formar no monte Carmelo, na Palestina, terra 
Santa, iniciando um estilo de vida simples e po-
bre, ao lado da fonte de Elias, que se estendeu ao 
mundo todo.

A palavra Carmo, corresponde ao monte do Car-
mo ou monte Carmelo, em Israel, onde o profeta 
Elias se refugiou. A palavra carmo ou carmelo sig-
nifica jardim.

História de Nossa Senhora do Carmo e os 
carmelitas

A ordem dos carmelitas venera com carinho o 
profeta Elias, que é seu patriarca, e a Virgem Ma-
ria, venerada com o título de Bem Aventurada 
Virgem do Carmo. Devido ao lugar, esse grupo foi 
chamado de carmelitas. Lá, esse grupo de eremitas 
construiu uma pequena capela dedicada a Senho-
ra do Carmo, ou Nossa Senhora do Carmelo.

Posteriormente os carmelitas foram obrigados 
a ir para a Europa fugindo da perseguição dos 
muçulmanos. Aí se espalhou ainda mais a Or-
dem do Carmelo.

Devoção a Nossa Senhora do Carmo

Com a expulsão dos carmelitas de Israel, a devo-
ção a Nossa Senhora do Carmo começou a se espa-
lhar por toda a Europa. Também foi levada para a 
América Latina, logo no começo de sua coloniza-
ção, passando a ser conhecida em todos os luga-
res. E não somente no Carmelo. Foram construídas 
várias igrejas, capelas e até catedrais dedicadas a 

Senhora do Carmo.

Aparição de Nossa Senhora do Carmo a São 
Simão

São Simão era um dos mais piedosos carmelitas 
que vivia na Inglaterra. Vendo a Ordem dos Carme-
litas ser perseguida até estar prestes a ser elimina-
da da face da terra, ele sofria muito e pedia socorro 
a Nossa Senhora do Carmo.

Sua oração, que os carmelitas usam até hoje, foi 
a seguinte: Flor do Carmelo, vide florida. Esplen-
dor do Céu. Virgem Mãe incomparável. Doce Mãe, 
mas sempre virgem. Sede propícia aos carmelitas. 
Ó Estrela do mar.

Então Maria Santíssima, rodeada de anjos, apare-
ceu para São Simão, entregou-lhe o Escapulário e 
lhe disse: Recebe, meu filho muito amado, este es-
capulário de tua ordem, sinal do meu amor, privi-
légio para ti e para todos os carmelitas. Quem com 
ele morrer não se perderá. Eis aqui um sinal  da 
minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz 
e amor eterno. A partir desse milagre, o escapulá-
rio passou a fazer parte do hábito dos carmelitas.

Milagre de Nossa Senhora do Carmo

A partir da aparição de Nossa Senhora do Carmo 
a São Simão, a Ordem do Carmelo começou a flo-
rescer na Europa e em vários lugares do mundo, 
permanecendo firme até os dias de hoje.

O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, 
tradição do Carmelo

A palavra escapulário, vem do latim, escápula, 
que significa  armadura, proteção. O escapulário é 
uma forma de devoção a Maria Santíssima. O uso 
do escapulário é um sinal de confiança em Nossa 
Senhora do Carmo. A pessoa que o usa, é coberta 
com a proteção e as graças da Virgem Do Carmo.

O escapulário, segundo o Concilio do Vaticano II 
é um Sacramental, um sinal sagrado, obtendo efei-
tos de proteção da Igreja Católica. É uma realidade 
visível que nos conduz a Deus. Santa Tereza dizia 
que: portar o escapulário, era estar vestida com o 
hábito de Nossa Senhora.

Oração a Nossa Senhora do Carmo

Senhora do Carmo, Rainha dos anjos, canal das 
mais ternas mercês de Deus para com os homens. 
Refúgio e advogada dos pecadores, com confian-
ça eu me prostro diante de vós, suplicando-vos 
que obtenhais a graça que necessito, ( pede-se a 
graça). Em reconhecimento, solenemente prome-
to recorrer a vós em todas as minhas dificulda-
des, sofrimentos e tentações, e farei de tudo que 
ao meu alcance estiver, a fim de induzir outros a 
amar-vos, reverenciar-vos e invocar-vos em to-
das as suas necessidades.

Agradeço as inúmeras bênçãos que tenho recebi-
do de vossa  mercê e poderosa intercessão.

Continuai a ser meu escudo nos perigos, minha 
guia na vida e minha consolação na hora da mor-
te. Amém. Nossa Senhora do Carmo, advogado dos 
pecadores mais abandonados, rogai pela alma do 
pecador mais abandonado do mundo. Ó Senhora, 
rogai por nós que recorremos a vós.
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Você já parou para pensar como é difícil perdo-
ar? Às vezes, eu ouço algumas pessoas dizerem: 
“Eu não permito que pouca coisa me magoe.” 
Será mesmo verdade que é possível passar por 
cima de infidelidades, disputas, injustiças…? E 
isso acontece no relacionamento familiar, ami-
zades, ambiente de trabalho, igreja etc. Ignorar 
a possibilidade dos atritos e suas consequências 
é como tentar tapar o sol com a peneira. 

Se não tomamos cuidado com as feridas das 
ofensas sofridas, elas se acumulam. E um dia, se 
tornam insuportáveis ao ponto de tornar a con-
vivência difícil ou até destruí-la.

Por que é difícil perdoar? Talvez porque tente-
mos ignorar que a convivência com as pessoas 
é feita de alegrias, mas também existem os con-
flitos. Não adianta negar tal verdade ou tentar 
disfarçar como se nada estivesse acontecendo. 
Se alguém diz que não se sente mal ao saber que 
foi enganado de algum modo, esta faltando com a 
sinceridade ou esta mascarando o orgulho.

Quero dar um exemplo onde humanamen-
te ninguém daria perdão. No dia 6 de julho de 

1902, Maria Goretti, uma criança de 11 anos 
morre. Ela havia sido esfaqueada 14 vezes por 
um jovem chamado Alexandre, que queria estu-
prá-la. Antes de morrer, Maria recebe a comu-
nhão e diz: “eu perdôo  meu assassino por meu 
amor a Jesus. Alexandre me encontrará no Céu, 
como eu perdoei e rezo para que Deus também 
o perdoe. 

Eu o encontrarei breve face a face! ” Em 24 de 
junho de 1950 Maria Goretti foi canonizada pelo 
papa Pio XII, na presença de sua mãe e Alexandre, 
seu assassino. Para alguns, isso é fora de sentido. 
Entretanto, quem deseja encontrar a paz, não se 
tornando uma pessoa amarga, precisa perdoar. O 
perdão cura e nos liberta, ajudando-nos a seguir 
em frente. Este é o ensinamento de Jesus: “Por-
que se perdoardes aos homens as suas ofensas, 
vosso Pai celeste também vos perdoará. Mas, se 
não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai 
vos perdoará. ” (Mt 6,14-15).

A mensagem do perdão pode ser estranha para 
o mundo, mas não pode ser para o cristão. Nun-
ca existirá verdadeiro cristianismo se no cora-

ção existe recusa em perdoar. A falta de perdão 
separa famílias, desfaz amizades, divide a Igre-
ja, gera conflitos sociais e até guerras. E se nos 
dizemos cristãos demonstramos não possuir o 
tesouro mais precioso de Deus: o amor. “Nosso 
todos conhecerão que sois meus discípulos, se 
vos amardes uns ao outros. ” (Jo 13,35).

O papa Francisco nos alerta “se nós vivermos 
segundo a lei do ‘olho por olho, dente por den-
te’, jamais sairemos da espiral do mal. O Maligno 
é inteligente, e nos faz acreditar que com nossa 
justiça humana podemos nos salvar e salvar o 
mundo.” Ele concluiu as suas palavras, convi-
dando todos os presentes a um gesto concreto: 
“Eu lhes peço uma coisa agora. Em silêncio, to-
dos, pensemos, cada um pense, em uma pessoa 
com a qual se desentenderam, com a qual esta-
mos zangados e que não gostamos dela. Pense-
mos nessa pessoa e em silêncio neste momento 
oremos por esta pessoa. E sejamos misericor-
diosos com esta pessoa.”

Padre Alberto Gambarini

Por que é 
difícil perdoar
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A celebração da Solenidade de São Pedro e São 
Paulo foi marcada pela

famosa missa sertaneja, animada por músicos 
regionais. Celebrada no domingo

de manhã, pelo padre Alberto Gambarini e 
concelebrada por padre Alexandre Matias, con-
tou com a participação de uma grande multidão 
que lotou a praça Largo da Matriz de Nossa Se-
nhora dos Prazeres.

Durante a homília, o padre Alberto falou da 
importância da Igreja em nossas vidas e de sua 
origem. “Tú és Pedro e sobre esta pedra edifi-
carei a minha Igreja”. Ele comparou a Igreja ao 
farol utilizado para auxiliar às navegações. “O 
farol indica ao navio o rota a seguir, assim é a 
Igreja”, afirmou o padre.

A Igreja foi desejada por Jesus para ser nossa 
casa. “Ser Igreja significa nos reunirmos para 
alimentar-se conscientes que estamos na pre-
sença de Deus”. O centro da Igreja é a Eucaristia: 
o corpo e sangue do Senhor. “A Eucaristia é este 
momento forte da presença real de Jesus. Não é 
uma lembrança, mas o próprio Jesus”, declarou.

O padre também exortou a todos que não jul-
guem que está impedido de comungar. “Nin-
guém está excluso do amor de Deus”.

O padre citou ainda o apóstolo Paulo, que de-
pois de sua conversão se tornou um verdadeiro 
missionário. “O cristão de verdade é aquele que 
sempre está a serviço do Senhor, que contagia o 
mundo como Paulo. Os cristãos não devem ser 
pessoas esquisitas, mas pessoas que vivem o 
amor, que tem algo novo”, exortou.

Procissão de São Pedro

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, 
acompanhado dos cavaleiros da Romaria, das 
crianças vestidas de anjinhos e dos fiéis. Todos 
caminharam ao som de músicas sacras entoadas 
pela banda Imaculada Conceição. E em frente ao 
Santuário

os fiéis receberam a benção das chaves.

Após a benção, a quadrilha do ECC (Encontro 
de Casais com Cristo) encantou o público. 

Um show com a dupla sertaneja Toninho e Jo-
nas da Canção Nova encerrou o evento.

Obrigado a todos pela participação. Deus os 
abençoe!
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No dia 21 de Junho os jovens do Santuário Nos-
sa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, 
localizado em Itapecerica da Serra–SP, estiveram 
no Ginásio do Ibirapuera, participando de um dos 
maiores eventos da comunidade Canção Nova de 
SP, o II Canção Nova Abraça São Paulo 2015.

Transmitido ao vivo pela TV Canção Nova e pela 
Rádio América, aproximadamente 10 mil pessoas 
estiveram no Ginásio para participar da segunda 
edição do evento deste ano, sendo cerca de 70 jo-
vens do Santuário. 

O evento reuniu diversas personalidades cató-
licas, como: Cleto Coelho e Pitter di Laura, apre-

sentadores da TV Canção Nova, Ironi Spuldaro 
– pregador da Renovação Carismática Católica, 
os cantores e animadores católicos Olívia Ferrei-
ra, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Davidson 
Silva, da Comunidade Shalom, Ziza Fernandes, 
Pe. Adriano Zandoná e Pe. Paulinho, membros 
da Comunidade Canção Nova, Cardeal Dom Odilo 
Scherer e os missionários da Comunidade Canção 
Nova de Sp. 

Ao final do evento, Pe. Adriano Zandoná 
anunciou: O próximo Canção Nova Abraça São 
Paulo, que será dia 25 de outubro, no Estádio 
do Morumbi!

Wesley Oliveira

Jovens do Santuário participaram do 

II Canção Nova Abraça São Paulo 2015

Uma Santa Missa dedicada as famílias foi 
realizada no Santuário de Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia no dia 
10 de junho. Celebrada por Padre Alberto 
Gambarini, centenas de pessoas acompa-
nharam com fervor e devoção as orações 
com especial intercessão de Nossa Senho-
ra Desatadora dos nós. Não perca, você é 
convidado a participar no dia 08 de julho 
às 20 horas da Missa da Família!

Missa da Família: Edificando nossos lares em Cristo!
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O hospital Fernando Mauro Pires da Rocha, mais 
conhecido como Hospital Municipal do Campo Lim-
po, passou a partir do mês de junho a receber a san-
ta missa. A iniciativa da Capelania Hospitalar, que 
é a prestação de serviço religioso ao enfermo, é do 
padre Lidionor Sampaio, reitor do Seminário Pro-
pedêutico Sagrada Família.

Os seminaristas propedeutas e as Irmãs Missioná-
rias do Sacro Costato estiveram presente nesta pri-
meira missa, participando e auxiliando na ativida-
de de visita aos enfermos, levando amor, conforto, 
esperança e alegria as famílias e também a toda a 
comunidade hospitalar.

Durante a visita, enquanto os voluntários percor-
rem os leitos dos diferentes setores do hospital, o 
padre capelão ministra sacramentos como a confis-
são e unção dos enfermos aos pacientes católicos 
que se encontram impossibilitados de ir à igreja.

Nesta primeira visita aconteceu ainda o Batismo 
do pequeno Gabriel, de 3 anos de idade e portador 
de necessidades especiais, realizado pelo padre An-
tônio Gonçalves, que assumirá a capelania a partir 
de agosto.

As visitas estão programadas para acontecer uma vez 
por mês. Amor em gesto, você também pode doar. 

Amor em gesto na visita aos 
enfermos do Hospital Campo Limpo
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No feriado de Corpus Christi as ruas da praça 
central da cidade de Itapecerica da Serra se en-
feitaram com os famosos tapetes de serragens, 
pedras e areias coloridas. Os quadros que for-
maram diversas imagens religiosas foram pre-
parados desde as 4 horas da manhã, quando o 
Padre Alexandre Matias deu a benção para o 
início dos trabalhos.

Este ano o número de colaboradores surpreen-
deu a organização, foram centenas de pessoas e 
até as 8h30 todos os quadros já estavam pratica-
mente prontos. “Para nós é um prazer fazer parte 
desta grande festa em honra a Jesus Eucarístico”, 
disseram em coro um grupo de seminaristas do 
Maria Mater Ecclesiae.

Foram confeccionados 56 quadros, em sua maio-
ria com temas eucarísticos, além de uma homena-
gem ao Santuário. Há mais de 40 anos milhares 
de peregrinos, itapecericanos ou vindo de cidades 

vizinhas, tradicionalmente celebram esta grande 
festa católica no Santuário de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia.

Até o meio dia, segundo a guarda municipal, 
cinco mil pessoas já haviam passado pelas ruas 
da cidade. A celebração da Santa Missa começou 
pontualmente às 15 horas e foi celebrada pela Pa-
dre Alberto Gambarini e diversos padres concele-
brantes. O tempo agradável colaborou para que a 
festa acontecesse, por volta das quatro da tarde a 
sensação térmica na cidade era de 24 graus.

Padre Alberto, sempre muito animado, iniciou a 
Santa Missa explicando sobre a tradição da festa 
de Corpus Christi e pediu para que todos fiquem 
cada dia mais perto de Jesus Eucarístico. A anima-
ção da missa, com a participação de mais de 6000 
fieis lotando a praça da matriz, ficou a cargo da 
Banda Encontro com Cristo. 

Festa de Corpus Christi em Itapecerica: 

tradição em belos tapetes

Corpus Christi
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