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Ser padre é ser abençoado e verdadeiramente 
escolhido por Deus

Padre Alexandre
09 anos de 
ordenação 
sacerdotal

Romaria a 
Pirapora do 
Bom Jesus

Saiba mais 
sobre a vida de 
Santo Agostinho

No dia 04 de Agosto come-
moramos o Dia do Padre. O 
sacerdote é um servo de Deus 
na terra, um pai, semelhante 
a Cristo que amou a todos e 
deu a sua vida aos pobres e as 
pessoas marginalizadas.

O Padre é alguém escolhido 
por Deus, dentro da comuni-
dade, no seio de uma família, 
para continuar a obra salva-
dora de Jesus. Ele assume a 
missão de construir a comu-
nidade.

Em nosso santuário temos o 
privilegio de ter sacerdotes 

verdadeiramente empenha-
dos em seus ofícios, Padre 
Alberto Gambarini, Padre 
Alexandre Matias e Padre 
Lidionor Sampaio que por 
vocação e graça divina agem 
em nome de Jesus, perdoan-
do os pecados, reconciliando 
seus filhos com Deus e entre 
si e trazendo as bênçãos do 
céu para todos. 

Além disto, celebram a vida 
de Deus na vida da comuni-
dade. Celebrando a Eucaris-
tia, eles trazem Jesus para 
nós. É a Eucaristia a primeira 

razão do sacerdócio. O padre 
alimenta seus fiéis por esse 
sacramento, pela sua prega-
ção e pelo seu testemunho.

Padre é o homem de Deus que 
deve estar no meio do povo, 
pastoreando com atenção e 
amor o rebanho que Deus lhe 
destinou. Padre é modelo por 
excelência de Jesus Cristo, o 
bom Pastor, por este motivo ele 
deve ser como o Cristo Pastor. 
Nós agradecemos a Deus pela 
vida de nossos sacerdotes! 

Parabéns aos nossos padres!
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Expediente

Programação do 
Santuário

Missas: de terça à sexta: 8h e 12h; 
terça, quinta e sexta, também à 19h; 
sábado: 19h; domingo: 8h, 10h e 
18h30. Primeira sexta-feira de cada 
mês, Missa dedicada ao Sagrado 
Coração às 8h, 12h e 20h. Grupo 
de oração: todas as quarta às 20h. 
Terço: Primeiro sábado de cada mês 
às 15h. Confissão: terça, quarta, 
quinta e sexta das 9h30 as 11h30. 
Expediente da secretaria paroquial: 
terça a sábado das 9h as 11h30. Tel: 
(11) 4666-3619 e 4666-3988.

Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Eis a pergunta de Jesus: 
Tu me amas?
Sim, senhor “eu te amo”! Essa foi 
a resposta do apóstolo Pedro, na 
ocasião em que Jesus lhe pediu 
para que apascentasse as suas 
ovelhas (Jô, 21-15) e, com certe-
za, é a sua resposta também. 
Começo minha reflexão deste 
mês com esse pensamento e peço 
alguns minutos de seu tempo 
para refletir sobre ele. 
O significado desse amor ultra-
passa as barreiras humanas, vai 
além de um simples sentimento. 
É a nossa vida que conta. Até que 
ponto e como nos entregamos 
para Jesus?
Pedro abandonou-se totalmente 
ao plano de Deus, e teve morte de 
cruz por causa da fé que acredi-
tou e professou. Os demais após-
tolos também tiveram suas vidas 
martirizadas por levar a mensa-
gem de Cristo. Naquele tempo era 
bem mais difícil evangelizar... 
Hoje, somos convidados a seguir 
os passos de Jesus, vivendo a his-
tória da salvação da humanidade 
e trazendo para a nossa realida-
de tão preciosos ensinamentos. 
Hoje, temos liberdade de expres-
sar a nossa fé e pregar a Palavra 
de Deus, mas em alguns países 

existe proibição e punição para 
aqueles que se dizem cristãos. 
Para nós é possível e é preciso se-
guir nesta caminhada de evange-
lização. Devemos nos colocar em 
ação e jamais desistir. Desta for-
ma, além de renovarmos as nossas 
forças, salvamos vidas para Jesus.
Amar Jesus significa trazê-Lo 
para a nossa realidade, vivendo 
segundo os Seus ensinamentos, 
ajudando o próximo, perdoando 
os nossos inimigos, exercitando a 
compaixão e a caridade com es-
pírito de gratuidade. Não é tarefa 
fácil, pois temos natureza pecado-
ra, mas é nosso dever enquanto 
cristãos. 
Um coração voltado para Deus é 
responsável por uma vida saudá-
vel, em todos os sentidos. Desta 
forma, quando os problemas vie-
rem, as suas forças serão redo-
bradas, pois o próprio Deus abas-
tecerá a sua vida com o Seu Santo 
Espírito. Ele é fiel e nos ama infini-
tamente!
Vamos pedir a Deus que em nos-
sos corações esteja sempre a von-
tade de seguir os caminhos Dele, 
pois temos a consciência de que 
todo o restante nos será acrescen-
tado. Amém!

Certa quarta, cheguei uns minutos atra-
sado ao Grupo de oração. Entrando, avis-
tei Jesus exposto no altar e o palestrante 
profetizava que naquele momento uma 
pessoa que terminou um relacionamento 
de muito tempo precisava de ser curado e 
sair dali pronto para encontrar um novo 
amor. Jesus estava falando comigo, vivi 
um relacionamento de 13 anos e fui aban-
donado, isto me machucou muito, mas 
hoje estou pronto para ser feliz. Na outra 
semana, pedi para que o Senhor pudesse 
abrir as portas de um novo emprego, e na 
quinta à tarde recebi o telefonema de uma 
vaga perto de casa. Obrigado Deus e as 
pessoas que trabalham para fazer todas 
as quartas feiras esse grupo maravilhoso 
que ajuda a dar rumo certo as pessoas.

Fernando Santos Almeida
Testemunho recebido por email e através do 
facebook
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SP Escola de Teatro tem mais de 130 vagas para cursos regulares

A SP Escola de Teatro está com 
inscrições abertas para oito cursos 

regulares: Atuação; Cenografia e 
Figurino; Direção; Dramaturgia; 
Humor; Iluminação; Sonoplastia; 
e Técnicas de Palco. Ao todo, são 
139 vagas distribuídas entre os 
períodos vespertino e matutino 
do primeiro semestre de 2013.

O processo seletivo tem duas 
fases. A primeira conta com 
uma prova de dez questões de 
múltipla escolha e uma reda-
ção. Já a segunda é composta 
por testes de aptidão.

Para participar do processo se-

letivo é preciso ser maior de 
idade e ter Ensino Médio Com-
pleto. As inscrições devem ser 
feitas até 23 de agosto pelo 
site. É cobrada uma taxa de R$ 
35 – em alguns casos, é possí-
vel solicitar um de desconto de 
50%, veja aqui os requisitos.

Mais informações: 

http://www.spescoladetea-
tro.org.br/cursos_regulares/
direcao.php#cursos_regulares 

Tel: (11) 2292-7988, de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 18h

Outback - Uma Galera 
Animal
Sinopse:

Dos mesmos animadores de Garfield - O Fil-
me e A Maré Não Está pra Peixe. Johnny é um 
raro coala branco que está acostumado à sua 
vida de atração turística. Mas a rotina dele 
vira de cabeça pra baixo quando ele decide 
trocar a tranquilidade pela vida selvagem 
e, nessa empreitada, conta com um maca-
co chamado Higgens e um demônio da Tas-
mânia chamado Hamish. Você nem imagina 
quais serão as surpreendentes aventuras pe-
las quais esse trio passará, longe de tudo! 

Título original: The Outback
Duração: 85 minutos (1 hora e 25 minutos)
Gênero: Aventura/Família
Direção: Kyung Ho Lee
País de origem: Koréia do Sul/EUA
Ano: 2012
Estréia: 10/08/2012
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Senhor Jesus Cristo que, para testemunhar-nos 
o vosso amor infinito, instituístes o sacerdócio 
católico, a fim de permanecerdes entre nós, 
pelo ministério dos padres, enviai-nos santos 
sacerdotes.

Nós vos pedimos por aqueles que estão 
conosco, à frente da nossa comunidade, 
especialmente pro pároco da nossa paróquia.

Pedimos pelos missionários que andam 
pelo mundo, enfrentando cansaço, perigos e 
dificuldades, para anunciar a Palavra da Salvação.

Pedimos pelos que se dedicam ao serviço da 
caridade, cuidando das crianças, dos doentes, 
dos idosos e de todos os que sofrem e estão 
desamparados.

Pedimos por todos aqueles que estão a serviço 
do vosso Reino de justiça, de amor e de paz, seja 
ensinando, abençoando ou administrando os 
sacramentos da salvação.

Amparai e confortai, Senhor, aqueles que estão 
cansados e desanimados, que sofrem injustiças 
e perseguições pelo vosso nome ou que se 
sentem angustiados diante dos problemas.

Fazei que todos sintam a presença do vosso 
amor e a força da vossa Providência. Amém.

Padre Alexandre parabéns pelos 9 anos de ordenação sacerdotal!

Pai, paizão !
Este homem que eu admiro tanto,
com todas as suas virtudes e também com seus limites.
Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento,
mostrando-me o caminho da vida, que está pela frente.
Este mestre contador de histórias
traz em seu coração tantas memórias,
espalha no meu caminhar muitas esperanças,
certezas e confiança.
Este homem alegre e brincalhão,
mas também, às vezes, silencioso e pensativo,
homem de fé e grande luta,
sensível e generoso.
O abraço aconchegante a me acolher, este homem,
meu pai, com quem aprendo a viver.
Pai, paizinho, paizão...
meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo:
infinito é teu coração.
Obrigado, pai, por orientar o meu caminho,
feito de lutas e incertezas
mas também de muitas esperanças e sonhos! 
Que seu dia seja muito feliz!

No mês em que comemoramos o dia do 
padre temos um motivo a mais para co-
memorar. É no dia 15 de Agosto que cari-
nhosamente lembramos o aniversário de 
ordenação sacerdotal do Padre Alexandre 
Matias.

Pessoa querida e cheio de entusiasmo pela 
vida teve uma infância tranqüila tendo 
nascido em um lar católico. Assumiu muito 
cedo o chamado ao sacerdócio e se empe-
nhou com esmero nos estudos a fim de se 

tornar um bom Pastor.

Vigário paroquial do Santuário de Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia é para todos 
os paroquianos motivo de orgulho tê-lo sempre 
presente. 

Parabéns por mais um ano de ordenado, que a 
sua vocação traga ao mundo, cada vez mais, a ter-
nura e a misericórdia de Deus. E que Nosso Se-
nhor Jesus Cristo te abençoe sempre.

São João Maria Vianney - patrono dos sacerdotes
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Perdão graça Divina
O perdão é assunto complicado. 
Para muitas pessoas é difícil e do-
lorido conceder o perdão. Para dar 
o perdão é preciso compreender os 
motivos do outro, o que não signifi-
ca concordar com o que ele fez, mas 
aceitar com caridade o motivo. 

E é o motivo, que nos faz muitas ve-
zes querer negar o perdão. Conce-
der o perdão é um exercício diário, é 
a busca contínua de seguir o exem-
plo do próprio Cristo.  

Imagine o quanto Cristo sofreu pela 
remissão dos nossos pecados. Ele 
nos perdoou de todas as nossas fal-
tas, pelo sacrifício na Cruz. 

Às vezes, mesmo pensando neste so-
frimento não sentimos vontade de 
perdoar, mas, é preciso tomar cuida-
do, a amargura pode nos paralisar de 
modo que ao invés de perdoar procu-
remos punir ou procurar vingança.

Perdoar é o ato de livrar o ofensor 
do pecado, libertá-lo da culpa. Este 
é o verdadeiro sentido pelo qual 
Deus se “esquece” quando perdoa, é 
necessário seguir o que está escrito 
em Mateus (6,12): “perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós per-

doamos aos que nos ofenderam”. 

Se perdoamos, porque não esquecemos de 
fato as faltas cometidas contra nós? 

Simplesmente porque o perdão foi con-
cedido da boca para fora. No intuito de 
estar com a consciência tranquila diante 
de um pedido de perdão, dizemos que 
perdoamos para simplesmente nos livar 
do causador de tal ofensa.  

É necessário lembrar que todos nós so-
mos pecadores e necessitamos recorer 
por vezes ao perdão de Deus. Seja com-
passivo e bondoso para com o seu ofen-
sor, principalmente com aqueles que de-
monstram profundo arrependimento. 

A falta de perdão prejudica a relação 
entre as pessoas e a nossa relação com 
Deus. Quem precisa de perdão contra 
uma falta cometida, se sente ferida assim 
como feriu o próximo. O perdão é neces-
sário para curar espiritualmente os cora-
ções. 

Pode até parecer que o perdão tem um 
preço muito alto, mas maior ainda é a 
misericórdia e o amor de Deus, como nos 
diz Eclesiástico 17,28: “Quão grande é a 
misericórdia do Senhor, e o perdão que 
concede àqueles que para ele se voltam”.

Artigo



06 agosto 2012  -   O Católico   

Jovens de toda a Diocese preparam a Jornada Diocesana da Ju-
ventude

No sábado (28), a Comissão da Jornada da Juventude da Dioce-
se de Campo Limpo (SP) se reuniu em um retiro para mobili-
zar a juventude para a Jornada Mundial da Juventude em julho 
de 2013 no Rio.

Durante o retiro, João Paulo da Comunidade Shalom pregou 
sobre o tema “Discipulado” e levou os jovens a refletir sobre 
suas missões.“Existem santos e santas em nossa diocese e vo-
cês vão busca- lós”, disse João Paulo.

Todos os jovens acompanharam a Santa Missa de encerramen-
to do retiro, presidida por padre Rodolfo Camarotta.“Não te-
mos problemas, temos missões”, disse o sacerdote.
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Música de excelente qualidade e 
grande comoção marcaram a chega-
da da 53ª Romaria de Itapecerica da 
Serra a Pirapora do Bom Jesus.

A tradicional Romaria de Itapecerica 
da Serra a Pirapora do Bom Jesus é 
um dos o evento mais antigo da cida-
de, com 53 anos.

Todos os anos no mês de Julho, a pé, de 
bicicleta, a cavalo, de charrete, de moto, 
de carro e jipes, os romeiros percorrem 
cerca de 80 quilômetros para chegarem 
ao município de Pirapora.

Os pedestres costumam partir na 
sexta-feira a noite, já os ciclistas e os 
cavaleiros no sábado de manhã, o re-
torno a Itapecerica da Serra acontece 
na segunda-feira à noite.

Este ano na chegada, os romeiros re-
ceberam a benção de Padre Alberto 
Gambarini na escadaria da igreja ma-
triz. Um show com uma das duplas 
mais queridas do Brasil, Milionário 
e José Rico, fez a alegria dos partici-
pantes e de todo o público que lotou a 
praça, mesmo com o frio intenso.
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AGOSTINHO nasceu em TA-
GASTE DE NUMÍDIA, província 
romana ao norte da África, em 
13 de novembro de 354; era 
primogênito de pagão Patrício 
e da fervorosa cristã Mônica.

Desde criança era alegre, esper-
to, entusiasta do jogo, travesso, 
amante da amizade. Sente aver-
são pelos estudos devido a difi-
culdade que lhe traz a aprendi-
zagem das letras.

Desagrada-lhe profundamente 
os métodos de ensino e a falta 
de sinceridade de seus mestres.

Diante dos adultos se revela um 
“um menino de grandes espe-
ranças”, com inteligência clara 
e coração inquieto. Africano 
pela lei do solo, romano pela 
cultura e língua, e cristão por 
educação, AGOSTINHO, jovem, 
de temperamento impulsivo e 
veemente, se entrega com afin-
co ao estudo e aprende toda a 
ciência do seu tempo.

Chega a ser brilhante professor de 
retórica em Cartago, Roma e Milão.

SEDENTO DE VERDADE E 
FELICIDADE

Em sua busca afanosa vive lon-
gos anos com o ânimo disperso e 
a vontade “seqüestrada”, errante 
e peregrino, “enganado e engana-
dor”, vazio de Deus e acorrenta-
do pelo pecado. Mas seu coração, 
sempre aberto à verdade, chega 
ao encontro da graça pelo cami-
nho da interiorização, apoiado 
pelas orações de sua mãe, que na 
infância lhe havia marcado com o 
sinal da cruz.

CORAÇÃO SEMPRE JOVEM
Estava em Milão, no jardim de sua 
residência. Uma voz infantil can-
tarolando “TOMA E LÊ” o anima 
a ler as Escrituras. De repente, a 
sua inteligência é banhada por 
uma luz de segurança e satisfaz 

o seu grande e jovem cora-
ção. Foi o outono do ano 386. 
Abandona a docência. Retira-
-se a CASSICÍACO, recinto de 
paz e silêncio, e põe em prá-
tica o Evangelho. A partir daí 
partilha com os amigos uma 
profunda vida de serenidade, 
animada somente pela paixão 
à Verdade. Prepara-se, assim, 
para ser batizado na Primave-
ra de 387 por Santo Ambrósio.

O PRIMEIRO HOMEM 
MODERNO

Em 429 os vândalos, guiados 
por Genserico, atravessam o 
Estreito de Gibraltar e atacam 
o norte africano. “Cercado com 
o seu povo”, AGOSTINHO sente 
amargura e luto. Ainda assim, 
alenta o ânimo de seus fiéis e 
convida-os à defesa. No tercei-
ro mês do assédio, aos 76 anos 
de vida, em 28 de agosto de 
430, começa a viver na Cidade 
de Deus uma vida mais nobre.


