
III Exposição 
Bíblico 
Catequética

Jornal O Católico 
promoverá debate com 
os candidatos a prefeito 
de Itap. da Serra

Dona Laura: uma 
vida a serviço 
da Igreja e das 
pessoas

Mais uma vez, o Santuário e toda a cidade de 
Itapecerica da Serra se preparam para mais um 
domingo de bênçãos. Acontecerá no ginásio co-
berto do Del Verde Hotel o 26º Louvor de Ani-
versário do Programa Encontro com Cristo, dia 
16, a partir das 8 horas da manhã.

Venha experimentar o poder de Deus! Prega-
ções com Delizete (filha da Tia Laura) e Padre 
Alberto Gambarini. Você não pode ficar de fora 
desta! Você é o convidado do próprio Jesus! 
Participe, traga a sua família e amigos. Encerra-
mento com a Santa Missa!
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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_   

A fonte que nos abastece é 
inesgotável!
Sempre estamos à espera de algo: 
uma oportunidade de emprego, 
uma cura física ou psíquica,  uma 
reconciliação que está diflcil de 
acontecer, e assim por diante. As-
suma um compromisso concreto 
para a sua vida: “esperar com 
confiança e ação”.
Percebo que, muitas vezes, a apa-
tia toma conta das pessoas. Isso é 
resultado de desilusões e decep-
ções de todas as espécies. É ab-
solutamente compreensível, mas 
definitivamente abominável em 
nossa vida.
Como superar a atribulação em 
que vivemos? Deus queira que 
você, já saiba a resposta e, melhor 
ainda, que a viva diariamente.
Esperança, confiança e ação são 
frutos vindos da ORAÇÃO PESSO-
AL, da ENTREGA INCONDICIONAL 
A DEUS e da EUCARISTIA.
Reze todos os dias. Converse com 
Jesus. Ele está “sempre” ao seu 
lado. Sei que já ouviu isso muitas 
vezes e já deva ter experimentado 
a presença real de Cristo em sua 
vida, mas essa experiência deve 
ser constante. Nosso equilíbrio 
depende desse contato profundo 
com o Senhor.
Sempre questionamos: “eu rezo 
tanto e isso ou aquilo não acon-

tece, Deus se esqueceu de mim...” 
Tudo tem o seu tempo e, de forma 
alguma, o tempo de Deus não é igual 
ao nosso. Um segundo para Deus é 
equivalente a milhões de anos para 
nós. Realmente não temos noção da 
dimensão da Sua glória, porém uma 
coisa é certa: Ele quer o melhor 
para seus filhos e tem um plano es-
pecial para você!
Quantas vezes planejamos, cari-
nhosamente, algo e sentimos o 
gosto da derrota? Neste momento, 
nos abandonamos em Deus e tudo 
dá certo! O que não podemos é dei-
xar que a depressão, a tristeza e a 
vontade de desistir de tudo tomem 
conta de nós.
Temos a fonte, abundante, que nos 
abastece do que precisamos: ale-
gria, força, garra e muita inspira-
ção para sairmos dos problemas. 
BEBA! Esse é o primeiro exercício 
espiritual que proponho.
O segunda é mais importante que 
o primeiro: AGRADEÇA! Deus não 
é nosso servo, mas o nosso Senhor, 
que nos atende por amor e miseri-
córdia. Temos muito a agradecer. A 
partir dessa experiência, você será 
uma luz nas trevas e as suas palavras, 
repletas da sabedoria divina, terão o 
poder de transformar a tristeza em 
alegria, o desespero em esperança.

Até o ano de 2008 eu não era dizimista. 
Sempre achei que se desse 10% do meu 
salário, eu não conseguiria pagar as con-
tas mensais. Em uma missa, fui tocada 
por Deus através da pregação do Padre 
Alberto de que eu deveria fazer a expe-
riência de ser dizimista. Nos primeiros 
quatro meses tudo correu perfeitamente 
bem, até que meu salário começou a so-
frer atrasos, as coisas foram ficando difí-
ceis, mas eu não queria de maneira algu-
ma quebrar o meu propósito. Além disso, 
continuava a ouvir de Deus que tudo iria 
sair bem e era assim mesmo, apesar das 
dificuldades nada me faltava. Sempre tive 
o sonho de conhecer a Terra Santa, mas 
nesta situação isto era impossível. Chega-
mos a 2011 e graças a Deus, meu patrão 
conseguiu se ajeitar com um novo sócio. 
Recebi todos os atrasados e logo em se-
guida me aposentei, realizei neste mesmo 
ano o sonho que antes imaginava ser im-
possível, conheci a Terra Santa. Venci to-
das as dificuldades sem deixar de ser di-
zimista e atribuo a Deus tudo o que tenho. 
Em Malaquias 3,10 está escrito: “Fazei a 
experiência - diz o Senhor dos exércitos - 
e vereis se não vos abro os reservatórios 
do céu e se não derramo a minha bênção 
sobre vós muito além do necessário”. Para 
Deus não existe impossível.

Maria Luzia da Silva – São Paulo/SP

“Ser dizimista mudou a minha vida”

ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br 
ou envie a sua carta para: 

O Católico – Caixa postal 32 – CEP 06850-970  
Itapecerica da Serra/SP.



Para quem gosta de passeios ao ar livre e em 
meio à natureza, o Pico do Jaraguá é uma ótima 
opção. Situando-se ao extremo oeste da Serra 
da Cantareira, é o ponto culminante da cidade 
e eleva-se a uma altitude de 1.135 metros, de 
onde se obtém uma vista sensacional de São 
Paulo. Para chegar ao seu cume, há dois cami-
nhos: uma via asfaltada (Estrada Turística do 
Jaraguá) e a trilha do Pai Zé, com 1450 metros 
de extensão. No topo, há pequenas instalações 
comerciais, um estacionamento e, aos domin-
gos, uma feira de artesanato indígena.

Acontecerá no salão do Santuário Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia a terceira Ex-
posição Bíblico Catequética nos dias 29 e 30 de 
Setembro.

29/09 – das 16 as 21:30h
30/09 – das 8 as 20:30h
Onde: Largo da Matriz, s/n -  Santuário 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia
Informações: (11) 4666-3619

Serviço: Parque Estadual do Jaraguá
Rua Antonio Cardoso Nogueira, 539 (acesso pela Rodovida Anhanguera, Km 18)
Tel.: (11) 3941-2162 / 3943-5222 - Horário: Todas os dias, das 7h às 17h - Quanto: Grátis



De 12 a 18 de agosto, a Igreja do Brasil realizou a Semana Nacional da 
Família em todas as paróquias do país e o Santuário Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia não poderia ficar de fora. A cada 
ano uma temática é utilizada para refletir sobre os valores familiares 
e cristãos.

Neste ano, o tema utilizado foi o mesmo do 7º Encontro Mundial das 
Famílias com o Papa que aconteceu em Milão: ‘A Família: o trabalho e 
a festa’ em maio do ano passado. 

A realização aconteceu de acordo com o Subsídio para a Semana 
Nacional da Família, preparado pela Comissão Nacional da Pastoral 
Familiar, em conjunto com a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida 
e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A Semana Nacional da Família tem como objetivo geral promover, 
fortalecer e evangelizar a família. Essa evangelização se dá a 
partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, como Igreja 
discípula, missionária e profética, alimentada pela Palavra de 
Deus e pela Eucaristia.

Testemunhos e pregações ajudaram os participantes a entenderem os 
temas propostos para cada dia. A participação foi significativa, famílias 
inteiras compareceram com muita animação e entusiasmo. Padre 
Alberto Gambarini realizou a abertura e o encerramento do evento.



Padre Alexandre

Com muita alegria celebramos no último 
mês, a missa de 9 anos de ordenação sa-
cerdotal do Padre Alexandre. Estiveram 
presentes seus pais, D. Maria de Lourdes 
Matias da Silva e Ademir da Silva, irmãos, 
cunhadas e sobrinhos. 

Durante a missa Pe. Alexandre agradeceu 
a todos os padres que o ajudaram e as co-
munidades por onde esteve durante todos 
estes anos.  Ao final da celebração recebeu 
homenagem de seus paroquianos, que 
sentem profunda gratidão por sua pre-
sença e seu trabalho nas comunidades.

Desejamos que muitos outros aniversá-
rios sejam comemorados em nosso meio 
e que Deus o abençoe sempre, dando lhe 
saúde e paz!

Setembro foi escolhido pela Igreja para come-
morarmos o mês da Bíblia, pois dia 30 é dia de 
São Jerônimo e foi ele quem traduziu a Bíblia, 
que foi escrita em hebraico e greco e traduza 
para o latim, língua falada no mundo naquela 
época e usada na liturgia da Igreja.

A Bíblia foi escrita por homens inspirados por 
Deus. Ela é a mensagem de Deus para todos nós.E 
você sabe o que significa a Palavra de Deus?

A Palavra Bíblia é de origem grega e significa li-
vros. Ela é formada por 73 livros e foi dividida 
em duas partes muito importantes:

A primeira é o antigo testamento. São 46 livros 
que narram a história do povo escolhido por 
Deus. A segunda parte tem início com o nas-
cimento de Jesus e mostra como ele ajudou as 
pessoas e ensinou sobre Deus. Esse é o novo 
testamento e possui 27 livros.

Na Bíblia aprendemos que Deus nos ama e que 
sua Palavra deve ser o nosso alimento de cada 
dia e o sustento para nossa vida. Inclua a leitura 
da Bíblia no seu dia, reze com ela e descubra as 
maravilhas que Deus deseja nos contar.

” Feliz aquele que se compraz no serviço 
do senhor e medita sua lei dia e noite” 
(salmo 1,2)

Como objetivo de oferecer aos eleitores mais uma opor-
tunidade para conhecerem os candidatos e suas pro-
postas de gestão, o jornal O Católico realizará no próxi-
mo dia 20, um debate com os candidatos a prefeito de 
Itapecerica da Serra.

A partir do dia 15 o público poderá enviar suas perguntas 
aos candidatos pelo site www.debateocatolico.com.br.

O Debate será transmitido via internet dia 20 de setem-
bro de 2012, a partir das 20h, o acesso público se dará 
pelo site www.debateocatolico.com.br.



Laura Pedroso de Oliveira nasceu em São Roque no dia 
06 de março de 1937 e quando ainda era uma crian-
ça veio morar em Itapecerica da Serra. Recebeu desde 
cedo, de sua família católica, os valores cristãos que nor-
tearam toda sua vida.  Era uma pessoa alegre, de bem 
com a vida, sempre com uma palavra de encorajamento.

Ainda na adolescência fez parte do grupo ”Filhas de Ma-
ria” da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Na comu-
nidade católica sua principal atividade foi a catequese. 
Foi Ministra Extraordinária da Comunhão, cantora e 
tantas outras atividades sempre buscando orientar as 
pessoas para encontrarem o caminho de Deus.

Conheceu seu marido, José Fortunado de Oliveira, em 
um curso “Por um mundo melhor” da paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, da qual José participava. Depois, se 
encontraram novamente em uma quermesse e começa-
ram a namorar. O casamento aconteceu no dia 26 de ju-
nho de 1965, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. 
Tiveram dois filhos Lauro e Raquel e dois netos, Ronaldo 
e Daiane. 

Depois que casou, Laura morou em vários lugares de 
São Paulo, sempre trabalhando nas paróquias em que 
passou. Para cuidar da mãe voltou a morar em Itape-
cerica, onde ficou até o chamado de Deus no dia 22 de 
agosto de 2012.

Seu marido declara com orgulho que dona Laura foi 
uma pessoa exemplar em todos os sentidos. “Ela era 
uma pessoa muito religiosa, uma esposa e mãe maravi-
lhosa, sempre preocupada em ajudar as pessoas. Uma 
de suas marcas era nunca fazer distinção, tratava sem-
pre da mesma forma todas as pessoas.”

Fica aqui a nossa homenagem a esta mulher que corajo-
samente anunciou o Evangelho durante toda a sua jor-
nada terrena.



No último sábado de agosto, dia 25, cerca de 65 
Jovens aceitaram o desafio de participarem de 
uma mega Noite PHN no Salão do Santuário Nos-
sa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.

A Noite PHN começou com a animação do minis-
tério de música da Pj NSP, pregação foi realizada 
por Reberton Luiz de Taboão da Serra. O Senhor 
o usou tremendamente para desafiar cada jovem 
do encontro a ir além de uma vida cristã medío-
cre. Com seu próprio testemunho de vida e muita 
autoridade carregada de emoção, levou todos a 
pensar sinceramente sobre o lugar onde estamos 
realmente investindo nosso tesouro. “Aquele que é 

amigo do mundo é inimigo de Deus”, disse Reber-
ton em sua pregação. 

Uma noite de unção, adoração e muito louvor. As-
sim foi a Noite PHN de agosto, por isso JOVEM, 
não tenha vergonha de reconhecer seus erros e 
dizer que está arrependido, Deus está a sua espe-
ra! Ele apenas quer  te abraçar e te dizer: “Ah filho 
amado...quanto tempo eu te esperei, não teve um 
dia, uma hora que eu não sentia saudades de ti”. 

Não há impossíveis para Deus!

Wesley Oliveira

Aconteceu no Ginásio de Esportes do 
Embu, no último domingo de Agosto, 
o encerramento da Jornada Diocesa-
na da Juventude da Região Episcopal 
II – Itapecerica da Serra, Embu, Ta-
boão, São Loureço da Serra e Juquiti-
ba - da Diocese de Campo Limpo.

No coração de todos que participa-
ram ficou o desejo de anunciar Jesus 
com um novo ardor em preparação a 
JMJ Rio2013. O evento contou com a 
participação de mais de três mil pes-
soas. Nosso Santuário esteve bem re-
presentado com mais de 30 jovens.

Trata-se do terceiro grande even-
to promovido pelo Setor Juventude, 
apoiada pelo Bispo Diocesano Dom 
Luiz Antônio Guedes, clero, religio-

sas, seminaristas, diversos movi-
mentos e   Pastorais.

O evento contou com show das ban-
das: Ministério Decisão, Novos céus e 
Marília Mello, além de teatro, dança, 
catequese da Cruz, uma feira vocacio-
nal e a Santa Missa, que foi presidida 
pelo nosso bispo Diocesano e conce-
lebrada pelos padres da Diocese. 

Wesley Oliveira



Este digníssimo seguidor de S. 
Francisco de Assis nasceu no 
dia 25 de maio de 1887 em Pie-
trelcina (Itália). Seu nome ver-
dadeiro era Francesco Forgione.

Ainda criança era muito as-
síduo com as coisas de Deus, 
tendo uma inigualável admira-
ção por Nossa Senhora e o seu 
Filho Jesus, os quais via cons-
tantemente devido à grande 
familiaridade. Ainda pequeni-
no havia se tornado amigo do 
seu Anjo da Guarda, a quem 
recorria muitas vezes para 
auxiliá-lo no seu trajeto nos 
caminhos do Evangelho.

Com quinze anos de idade en-
trou no Noviciado da Ordem 
dos Frades Menores Capuchi-
nhos em Morcone, adotando 
o nome de “Frei Pio” e foi or-
denado sacerdote em 10 de 
agosto de 1910 na Arquidio-
cese de Benevento.

Em 1916, foi enviado para o 
convento de São Giovanni Ro-
tondo, onde permaneceu até o 
dia de sua morte.

Abrasado pelo amor de Deus, 
marcado pelo sofrimento e 

profundamente imerso nas rea-
lidades sobrenaturais, Padre Pio 
recebeu os estigmas, sinais da 
Paixão de Jesus Cristo, em seu 
próprio corpo.

Torturado, tentado e testado 
muitas vezes pelo maligno, esse 
grande santo sabia muito da sua 
astúcia no afã de desviar os filhos 
de Deus do caminho da fé. Perce-
bendo que não somente deveria 
aliviar o sofrimento espiritual, 
recebeu de Deus a inspiração de 
construir um grande hospital, 
conhecido como “Casa Alívio do 
Sofrimento”, que se tornou uma 
referência em toda a Europa. A 
fundação deste hospital se deu a 
5 de maio de 1956.

Devido aos horrores provocados 
pela Segunda Guerra Mundial, 
Padre Pio cria os grupos de ora-
ção, verdadeiras células catalisa-
doras do amor e da paz de Deus, 
para serem instrumentos dessas 
virtudes no mundo que sofria e 
angustiava-se no vale tenebroso 
de lágrimas e sofrimentos.

Na ocasião do aniversário de 
50 anos dos grupos de oração, 
Padre Pio celebrou uma Missa 

nesta intenção. Essa Celebra-
ção Eucarística foi o caminho 
para o seu Calvário definitivo, 
na qual entregaria a alma e o 
corpo ao seu grande Amor: 
Nosso Senhor Jesus Cristo; e 
a última vez em que os seus 
filhos espirituais veriam a 
quem tanto amavam. 

Era madrugada do dia 23 de 
setembro de 1968, no seu 
quarto conventual com o ter-
ço entre os dedos repetindo 
o nome de Jesus e Maria, des-
cansa em paz aquele que ti-
nha abraçado a Cruz de Cris-
to, fazendo desta a ponte de 
ligação entre a terra e o céu.

Foi beatificado no dia 2 de 
maio de 1999 pelo Papa João 
Paulo II e canonizado no dia 
16 de junho de 2002 também 
pelo saudoso Pontífice. A sua 
festa litúrgica é celebrada dia 
23 de setembro.

Padre Pio dizia: “Ficarei na 
porta do Paraíso até o último 
dos meus filhos entrar!”

São Pio de Pietrelcina, rogai 
por nós!


