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O Louvor de Aniversário do Progra-
ma Encontro com Cristo completa 
sua 27ª edição. Há muitos anos Pa-
dre Alberto Gambarini apostou nos 
meios de comunicação para evan-
gelizar. Seu carisma e conhecimen-
to da palavra de Deus têm feito do 
Programa Encontro com Cristo um 
balsamo para muitas almas, como 
relata os milhares de testemunhos 
que recebe diariamente.

Seja no Ginásio Municipal, seja no 
Centro de Convenções Del Verde, 
caravanas de diversas partes do 
país e outros milhares de peregri-
nos do estado se encontram anual-
mente para viver um grande dia de 
louvor e adoração a Deus.

O Louvor é também uma grande 
oportunidade para os fieis conver-
sarem e receberem a benção pesso-
almente do Padre Alberto Gambari-
ni, que faz questão de chegar cedo e 
só vai embora quando praticamen-
te todos já saíram.

Atualmente o Padre tem dois pro-
gramas semanais e dois diários 
na televisão, além de evangelizar 
também pela internet, através das 

redes sociais, blog e um portal sem-
pre atualizado e cheio de novida-
des, atingindo, desta forma, todo o 
Brasil e exterior.

O Programa Encontro com Cristo 
é idealizado e executado com cari-
nho pelo Padre Alberto, que apesar 
de estar amparado por uma equipe, 
não abre mão de ler cada testemu-
nho que para ele chega, cada pedido, 
cada agradecimento. Nos bastidores 
é o mesmo sacerdote carismático e 
agradável.

Padre Alberto parece incansável, são 
34 anos de sacerdócio e o seu vigor 
é  o mesmo do inicio. Suas orações e 
insistência em anunciar a Boa Nova 
fazem dele o comunicador da pala-
vra mais querido do Brasil. 

O próximo louvor de aniversário 
do programa será dia 15 de setem-
bro no centro de Convenções do Del 
Verde Hotel, venha prestigiar e par-
ticipar deste grande momento de 
fé, presença confirmada de Delizete 
(Filha da tia Laura), além de prega-
ções do Padre Alberto Gambarini e 
muito louvor com a Banda Encontro 
com Cristo.
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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, 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_   

Todos nós temos a liberdade de 
escolha. “Tudo lhe é permitido, 
porém nem tudo lhe convém”, diz 
a Palavra de Deus. Mas será que 
Ele não poderia ter eliminado 
aquilo o que é mal? Não seria mais 
fácil para nós? Talvez você deva 
estar pensando: a nossa vida seria 
um paraíso!

Nosso Deus não é um ditador que 
“determina” o que devemos ser ou 
fazer. Ele é um Deus que nos ama, 
apesar de todas as nossas fraque-
zas e pecados. Ele deseja que tam-
bém sejamos fiéis ao seu amor, de 
forma gratuita. Ele nos quer livres, 
pois essa é a condição básica para 
que o amor pleno aconteça.

Somos responsáveis pala nossa 
felicidade e podemos, também, 
ajudar a construir ou destruir a fe-
licidade de outras pessoas. Muitas 
vezes não temos noção do quanto 
uma palavra “bem dita” ou “mal 
dita” tem força.

Nesse sentido, precisamos nos 

empenhar em transmitir boas 
mensagens, levando a luz verda-
deira para todos. Vamos propa-
gar e viver as Palavras Benditas 
do Santo Evangelho. A chave que 
abre a porta do seu coração está 
em suas mãos. Deixe Jesus entrar, 
convide-o para participar de sua 
vida. A ação extraordinária do Es-
pírito Santo tomará conta de você!

Estamos no mês da Bíblia, a Pa-
lavra Libertadora que nos mostra 
preciosos ensinamentos. Deus nos 
ama infinitamente e tem grande 
preocupação com a nossa salva-
ção. Por este motivo Ele nos en-
viou Seu Filho único e nos deixou 
a Sua “carta de amor”, a Bíblia. 

 Leia a bíblia, 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 ale-
gria, o desespero em esperança.

Deus abençoe, os Anjos protejam 
e Salve Maria!

Zildinha Lopes Teixeira - Curitiba – PR
Em Janeiro/12 tive um aneurisma cerebral 
fiquei três dias em coma. Voltei sem nenhu-
ma seqüela os médicos disseram ser um 
milagre. Minha mãe não perde um progra-
ma seu Padre Alberto, Graças a Deus estou 
ótima e voltei minhas atividades normais 
sou professora e vice-diretora. Obrigada 
meu Jesus misericordioso e minha Mãezi-
nha Santíssima.

Ana Santos - Jaú – SP
Quero falar da graça que consegui através 
da vela virtual e de pedidos de oração e de 
missa. Eu fiz dois exames um do abdômen e 
um transvaginal. O diagnóstico era cistos e 
nódulos nos ovários. O médico ficou confuso 
com o resultado, acendi a vela virtual e fiz 
pedidos de oração e missa no site, com mui-
ta fé e devoção a Jesus Misericordioso. Para a 
minha alegria o médico me disse que eu não 
tenho mais nada, os problemas desaparece-
ram. Obrigada Padre Alberto, por este site 
tão maravilhoso.

A FORÇA DA PALAVRA



Sempre me perguntam sobre um problema 
que afeta significativamente a sociedade e as 
famílias: as drogas.

É em momentos críticos de nossa vida, que a 
fé deve funcionar como ponte que nos permi-
ta atravessar o precipício do desespero, mas é 
muito necessário que Jesus toque nossa vida.

É comum o sentimento de incapacidade de 
reação, diante de um parente que está usan-
do drogas. Ver um ente querido se transformar 
em um ser completamente diferente do que se 
conhece, envenenado pelo efeito dos entorpe-
centes, não é fácil.

A família é a primeira a deixar de ser amiga para 
se tornar empecilho entre a droga e sua necessi-
dade de possuí-la. Como Pai espiritual, eu digo: 
o Deus do impossível é capaz de tirar um filho 
ou um ente querido do vício das drogas e ainda 
curar todas as feridas, mas é preciso agir.

Cresce cada dia mais o número de pessoas 
viciadas em cigarro, álcool, remédios e drogas 
ilegais como maconha, crack, cocaína, ecstasy, 
entre outras, tornou-se um problema de saú-
de pública que não atinge apenas uma parcela 
da sociedade, mas que, esta presente em todas 
as classes sociais. Além disto, tem diminuido 
cada vez mais a faixa etária de quem experi-
menta tais substancias pela primeira vez.

Lembro-me de um caso em que um jovem de 
apenas 16 anos começou a beber aos 14 por 
pura diversão e, em pouquíssimo tempo, pas-
sou a fumar maconha. Ele alega que foi levado 
pela curiosidade e também pela pressão dos 
amigos. Sem se dar conta, foi se afundando 
cada vez mais e em pouco mais de um ano já 
estava em sua terceira internação.

Assim como este jovem, muitos são atraídos 
para esta armadilha. A facilidade em obter essas 
substâncias é preocupante, por isso cabe aos pais 
orientar seus filhos, ensinando a recusar, previnin-
do a nunca experimentarem e no dia a dia prestar 
muita atenção as mudanças de comportamento.

Se você já esta vivendo situação semelhante é 
preciso reagir. Partir para agressões físicas e ver-
bais ou culpar os outros de nada adiantará. Fazer 
de conta que o problema não existe ou deixar se 
paralisar pela vergonha não ajudará em nada.

O primeiro passo é se aproximar do depen-
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dente compreendendo que aquela pessoa está 
muito confusa, com os valores abalados, sem 
capacidade de distinguir o que faz bem ou não 
a ela, se não tiver apoio da família, de profissio-
nais especializados e até de outras pessoas que 
já passaram por isso, dificilmente se libertará 
do vício.

O segundo passo é prestar bastante atenção 
para perceber o exato momento para oferecer 
ajuda. Muitos não admitem o vício ou já estão 
envolvidos demais pelas drogas para estarem 
lucidos. É preciso entar em ação com muita 
ternura, tentar sensibiliza-lo para que se sinta 
acolhido e amado e assim aceitar a ajuda.

O terceiro passo é trabalhar a recuperação da 
família ao mesmo tempo em que se trata o de-
pendente, grupos de apoio especializado são 
um excelente canal para que a harmonia fami-
liar seja também reestabelecida.

E o mais importante: joelhos dobrados, coração 
aberto e muita oração para que o Espirito Santo te 
leve a ter atitudes coerentes, durante este proces-
so de libertação do seu filho, parente ou amigo.

Talvez a libertação não aconteça num primei-
ro momento, sendo necessário persistencia. O 
importante é não desistir, a dependencia quími-
ca é uma doença, mas tem cura. Faça do diálo-
go, das atitudes conscientes, da demostração de 
afeto e atenção e principalmente da fé em Deus 
seus maiores aliados.

Deus pode mudar sua realidade e fazer acon-
tecer um milagre na vida da sua família!

Pe. Alberto Gambarini

Oração:
Senhor, Pai de Misericordia, concedei a vida 

a todos aqueles que se encontram presos em 
um vício, escravos de alguma droga. Quebra 
todas essas cadeias e grilhões. Em Nome de Je-
sus libertai as carências e preenchei o vazio na 
vida de todas as pessoas para que seja possível 
a libertação de todo e qualquer mal. Nossa Se-
nhora cobre todas as pessoas com seu Manto 
e, diante de Vosso Filho, intercedei por todos 
nós. Amém!

Como manter as drogas fora de casa?
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Encerrou-se sábado, 17 de agosto, mais uma 
edição da Semana da Família no Santuário. Este 
evento faz parte da Semana Nacional da Família 
promovida pela CNBB, cujo tema foi: “Transmis-
são e educação da fé cristã na família”. Foi uma 
semana de palestras e testemunhos sobre as-
suntos que envolvem o dia a dia da família.

Um das preocupações da equipe que pre-
parou a Semana da Família foi a de incluir as 
pessoas independente do tipo de família que 
elas estão inseridas. “A família não é só pai, 
mãe, filho e filha. Muitos se sentem excluídos 
porque são separados e nós procuramos re-
ceber bem a todos, justamente para que se 
sentissem acolhidos dentro da Igreja. Inclusi-
ve tivemos um testemunho de segunda união, 
para mostrar que a Igreja não exclui”, revelou 
Terezinha, da equipe de coordenação. 

Um outro ponto importante destacado foi a 
união de várias equipes de trabalho e movimen-
to. “A Igreja é uma família, e vivenciamos esta 
realidade durante esta semana com a união de 
todos para um bem comum”, declarou Pedro.

Segundo a equipe, foram escolhidos pales-

trantes e testemunhos de pessoas do Santu-
ário, justamente com o objetivo de mostrar a 
realidade de pessoas próximas que passam 
por tribulações e tristezas que a vida nos 
apresenta, mas mesmo assim conseguem su-
perar os obstáculos com a presença de Deus, 
o apoio da família e da comunidade.

A última palestra da semana foi do bispo 
Emérito Dom Emílio Pignoli. E a missa de en-
cerramento foi celebrada pelo padre Lídio, 
que abriu espaço durante a missa para que 
casais e jovens testemunhassem o efeito da 
Semana da Família em suas vidas. Também 
agradeceu a equipe organizadora.

Para um momento de partilha e convivência 
no final de cada dia um café foi oferecido a to-
dos os participantes.

A equipe que organizou a Semana da Famí-
lia agradece a todos que ajudaram na reali-
zação deste evento e também convida a to-
dos a participarem da Missa da Família que 
acontece toda segunda quarta-feira do mês 
às 20h no Santuário.

Papa Francisco envia mensagem e 

benção aos participantes da Semana 

Nacional da Família 

“Queridas famílias brasileiras,

Guardando vivas no coração as alegrias 
que me foram proporcionadas durante a 
recente visita ao Brasil, me sinto feliz em 
saudá-las por ocasião da Semana Nacional 
da Família, cujo tema é “A transmissão e a 
educação da fé cristã na família”, encorajan-
do os pais nessa nobre e exigente missão 
que possuem de ser os primeiros colabora-
dores de Deus na orientação fundamental 
da existência e a segurança de um bom fu-
turo. Para isso, “é importante que os pais 
cultivem as práticas comuns de fé na famí-
lia, que acompanhem o amadurecimento 
de fé dos filhos” (Carta Enc. Lúmem Fidei, 
53). Neste sentido, os pais são chamados a 
transmitir, tanto por palavras como, sobre-

tudo pelas obras, as verdades fundamen-
tais sobre a vida e o amor humano, que re-
cebem uma nova luz da Revelação de Deus. 
De modo particular, diante da cultura do 
descartável, que relativiza o valor da vida 
humana, os pais são chamados a transmi-
tir aos seus filhos a consciência de que esta 
deva sempre ser defendida, já desde o ven-
tre materno, reconhecendo ali um dom de 
Deus e garantia do futuro da humanidade, 
mas também na atenção aos mais velhos, 
especialmente aos avôs, que são a memória 
viva de um povo e transmissores da sabe-
doria da vida. Fazendo votos de que vocês, 
queridas famílias brasileiras, sejam os mais 
convincentes arautos da beleza do amor 
sustentados e alimentados pela fé e como 
penhor de graças do Alto, pela intercessão 
de Nossa Senhora Aparecida, a todos con-
cedo a Benção Apostólica”.

Papa Francisco

Semana da Família no Santuário
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“Todo mês é o mês da bíblia, neste mês nós so-
mos convidados a refletir um pouco mais da im-
portância da bíblia na nossa vida. Nós cristão 
temos dois alimentos, o alimento eucarístico e 
o alimento da palavra. Em Setembro eu te con-
vido a refletir um pouco mais sobre este impor-
tante alimento para a manutenção da nossa fé, 
é importante lembrar: quanto mais eu conheço 
a palavra mais eu me apaixono por ela”. Padre 
Alexandre Matias

 Setembro é o mês da Bíblia. A Bíblia é hoje o 
único livro que está traduzido em praticamente 
todas as línguas do mundo e que está em quase 
todas as casas. Serve de “alimento espiritual” 
para a Igreja e para as pessoas e ajuda o povo 
de Deus na sua caminhada em busca de cons-
truir um mundo melhor.

Pensando em difundir mais e mais a palavra de 
Deus, o Santuário de Nossa Senhora dos Praze-
res e Divina Misericórdia vive a experiência do 
primeiro Curso bíblico de sua história. Previsto 
para terminar este ano, desde o inicio de 2012 
está formando dezenas de Multiplicadores da 
Palavra.

Ministrado pelo Padre Alexandre Matias e com 
o apoio do Padre Alberto Gambarini, o curso é 
direcionado a todas as pessoas que desejam um 
aprofundamento na palavra de Deus.

Ao longo do curso, a bíblia é dividida e estuda-
da em quatro módulos, sendo o primeiro sobe 
o Pentateuco, o segundo livros Proféticos e Sa-
pienciais e o terceiro e quarto sobre o Novo 
Testamento.

As aulas acontecem aos sábados e são exposi-
tivas, além de uma apostila, a bíblia e alguns 
documentos da igreja como o Dei Verbum são 
utilizados para que a compreensão seja a mais 

Setembro Mês da Bíblia

completa possível.

Além de um aprofundamento da palavra o cur-
so tem por finalidade fazer com que todos os 
formados levem a palavra ao maior número de 
pessoas, sejam em suas pastorais e movimen-
tos ou em ações diretas nas comunidades.

A procura é grande e a paróquia espera abrir 
a nova turma já no ano que vem. Para o Padre 
Alexandre Matias é uma satisfação e motivo de 
muita alegria estar à frente deste trabalho.

 

Grupo da palavra
 

O Grupo da Palavra, outra importante forma de 
difundir os ensinamentos de Deus através da 
bíblia, existe na paróquia há mais de dez anos. 
Iniciado pelo Padre Alberto Gambarini, junta-
mente com o Padre Francisco, na época, tem o 
mesmo formato até hoje.

Uma vez por mês coordenadores de grupos que 
levam a palavra pelas ruas e comunidades re-
únem-se para uma formação com o Padre Ale-
xandre Matias. Nesta formação um subsidio, ela-
borado pela paróquia é fornecido para que eles 
possam ‘estudar’ e ‘meditar’ por quatro semanas 
a palavra de Deus com seus grupos.

Os grupos são inúmeros e estão espalhados 
por todo o território a paroquial. Esta ação tem 
fortalecido as pessoas que além de meditar a 
palavra proposta, rezam e se confraternizam 
entre si. Maiores informações de como partici-
par na secretaria paroquial.

 “Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz 
para o meu caminho!” (Salmo 119,105)

Grupo da Palavra e Curso Bíblico ajudam 
a entender e meditar a palavra de Deus
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No dia 24 de agosto 35 catequistas do 
Santuário participaram da missa de 
ação de graças, celebrada pelo bispo 
Dom Luiz Antônio Guedes, pelo dia do 
catequista na catedral Sagrada Famí-
lia. Cerca de 150 catequistas da forania 
de Itapecerica estiverem presentes.

Em sua homília o bispo falou sobre a 
importância do ministério do catequis-
ta e quanto é fundamental na constru-
ção do futuro da igreja.

Parabéns a todos os catequistas. Deus 
os abençoe!

No dia 18 de agosto, no Santuário de Nossa Se-
nhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, em 
Itapecerica, aconteceu uma celebração especial 
em Ação de Graças pelos dez anos de ordenação 
sacerdotal do padre Alexandre Matias.

A igreja belamente ornamentada estava com-
pletamente lotada, e entre os presentes, muitos 
familiares e amigos, além de autoridades. A ce-
lebração foi conduzida pelo aniversariante em 
companhia do reitor do Santuário, Padre Alberto 
Gambarini.

Em uma belíssima homilia na Solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora, Padre Alberto res-
saltou a importância do sacerdócio e convidou 
todos a estarem mais próximos de Deus, atra-
vés da oração e da partilha.

No momentos de Ação de Graças, as homenagens 
vieram de várias formas. Presentes, declarações 
de amizade e carinho e um belíssimo vídeo com 

Padre Alexandre Matias 
comemora 10 anos de 
vida sacerdotal

Aconteceu

um pouco de sua trajetória na última década.

A banda e coral da Associação Cultural Bertinho Man-
dú, que ajudou nas homenagens, cantou em unísso-
no com toda a assembleia no final das homenagens 
a canção AMIGO, de Roberto Carlos, emocionando a 
todos.

Comemorar o aniversário de ordenação é comemo-
rar a vida, pois o sacerdote não é apenas o homem da 
liturgia, mas faz da sua vida um culto litúrgico, uma 
entrega, uma doação, identificando-se com a realida-
de da cruz, que é doação e entrega, se entregando aos 
irmãos e à Igreja, fazendo de sua vida um sacramento 
intenso e fecundo. Parabéns Padre Alexandre Matias!
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O mês de setembro tornou-se ainda mais festivo 
para os cristãos, pois a Igreja unificou a celebra-
ção dos três arcanjos mais famosos da história 
do catolicismo - Miguel, Gabriel e Rafael - para o 
dia 29 de setembro, data em que se comemorava 
apenas o primeiro. 

Esses três arcanjos representam a alta hierar-
quia dos anjos-chefes, o seleto grupo dos sete 
espíritos puros que atendem ao trono de Deus. 

Miguel, que significa “ninguém é como Deus”, 
ou “semelhança de Deus”, é considerado o prín-
cipe guardião e guerreiro, defensor do trono 
celeste e do Povo de Deus. Fiel escudeiro do Pai 
Eterno, chefe supremo do exército celeste e dos 
anjos fieis a Deus, Miguel é o arcanjo da justiça 
e do arrependimento, padroeiro da Igreja Cató-
lica. Costuma ser de grande ajuda no combate 
contra as forças maléficas. É citado três vezes 
na Sagrada Escritura. O seu culto é um dos mais 
antigos da Igreja. 

Gabriel significa “Deus é meu protetor” ou “ho-

Bendizei ao Senhor , mensageiros de Deus, 

heróis poderosos que cumpris suas ordens, 

sempre atentos à sua palavra. (Sl 102, 20) 

mem de Deus”. É o arcanjo anunciador, por exce-
lência, das revelações de Deus e é, talvez, aquele 
que esteve perto de Jesus na agonia entre as oli-
veiras. Padroeiro da diplomacia, dos trabalha-
dores dos correios e dos operadores dos telefo-
nes, comumente está associado a uma trombeta, 
indicando que é aquele que transmite a Voz de 
Deus, o portador das notícias. Além da missão 
mais importante e jamais dada a uma criatura, 
que o Senhor confiou a ele: o anúncio da encar-
nação do Filho de Deus. Motivo que o fez ser ve-
nerado, até mesmo no islamismo. 

Rafael, cujo significado é “Deus te cura” ou “cura 
de Deus”, teve a função de acompanhar o jovem 
Tobias, personagem central do livro Tobias, no 
Antigo Testamento, em sua viagem, como seu 
segurança e guia. Guardião da saúde e da cura fí-
sica e espiritual, é considerado, também, o chefe 
da ordem das virtudes. É o padroeiro dos cegos, 
médicos, sacerdotes e, também, dos viajantes, 
soldados e escoteiros. 

A Igreja Católica considera esses três arcanjos 
poderosos intercessores dos eleitos ao trono do 
Altíssimo. Durante as atribulações do cotidiano 
eles levam as nossas orações ao Senhor, trazen-
do as mensagens da Providência Divina. 

Arcanjos são Miguel, são Gabriel e são Rafael


