
Divulgue você 
também a campanha 
“Outubro Rosa”.

Qual deve ser o 
posicionamento do 
cristão em relação a 
política?

Padre Alexandre 
Matias completa 11 
anos de ordenação 
sacerdotal.
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O Cerco de Jericó realizado anualmente no 
Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e 
Divina Misericórdia teve este ano a partici-
pação de diferentes padres, entre ele o Padre 
Adriano Zandoná da Comunidade Canção 
Nova de São Paulo.

 Com o tema, Deus ama você, Padre Alberto 
Gambarini, reitor do Santuário, deu inicio a se-
mana do Cerco de Jericó no primeiro domingo 
do mês de setembro. O encerramento aconte-
ceu, também com o Padre Alberto, no 28º Lou-
vor de Aniversário do Programa Encontro com 
Cristo, no Ginásio Poliesportivo do Hotel Del 
Verde, no último dia 14.

 Com transmissão ao vivo pela internet à 
participação de pessoas de todo o Brasil e 
do mundo foi possível. Centenas de mensa-
gens através das redes sociais agradeceram a 
oportunidade de participar e muitos pedidos 
de oração foram enviados.

 Além do Padre Alberto e Padre Adriano Zan-
doná, participaram desta semana de bênçãos, o 
Padre Paulo Visintainer, Padre Fabiano Benevi-
des e Padre Lidionor Sampaio.

 Todos os dias uma multidão de fieis lotaram 
a igreja para juntos derrubarem pelo poder da 
oração todas as muralhas de suas vidas.
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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_   

Quero iniciar fazendo um importan-
te convite: embriague-se das bênçãos 
de Deus! A fonte é inesgotável, pois 
ela tem a dimensão de Sua Divina Mi-
sericórdia. Esse amor nos sustenta na 
fé e une, cada vez mais, as famílias, aos 
pessoas, aos irmãos.

Quando nos embriagamos do Amor 
do Pai, conseguimos enxergar o mun-
do com outros olhos, caminhamos a 
passos largos ao encontro da paz e 
da felicidade. Tudo é absolutamente 
novo! Nos tornamos pessoas melho-
res, todos os dias. Ele tudo sabe e, na 
medida da nossa abertura, nos restau-
ra, cura e liberta. A alegria nasce, de 
uma maneira inexplicável, pois Deus 
vem habitar em nós.

Não existem limites para Deus. Ele é 
alfa e o ômega, o princípio e o fim de 
tudo. Portanto, quanto mais se entre-
gar, mais lhe será concedido. E assim 
a construção do Reino de Deus se faz 
realidade em nossa vida. Estamos em 
constante processo de restauração. 

Sempre buscamos respostas para 
as mais diferentes situações que 
passamos e, muitas vezes, ficamos 

frustrados quando não encontra-
mos imediatamente essas respos-
tas. Mas, quando bebemos da fonte 
de amor eterno, as respostas vêm 
em nossa mente e coração como go-
tas refrescantes de orvalho que pu-
rificam a nossa vida. Somos toma-
dos pela inspiração Divina!

Tenho certeza que você é uma pes-
soa muito inspirada, pois se preocupa 
com a obra de Deus. Quero partilhar 
que maravilhas acontecem através 
das celebrações Eucaristicas, Peço 
que continue, fielmente, participando 
da Santa Missa. Muitas muralhas es-
tão sendo derrubadas, pois o louvor 
que se levanta em nosso Santuário de 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia é imenso.

Cada doação representa uma gota 
desse imenso mar de amor que forma-
mos. Estou muito feliz por sua partici-
pação em nossas comunidades. Agra-
deço a sua disponibilidade de ajudar 
na construção do Reino de deus. Esta-
mos juntos, cumprindo a missão que 
Deus confiou para nossa igreja. 

Pe. Alberto Gambarini

Nívia Schütt - Belo Horizonte/MG
Recebeu o diagnóstico de cegueira de 
um dos olhos, mas não se conformou. 
Começou a rezar pedindo a cura, que 
segundo a medicina era irreversível. 
Ás três horas da tarde todos os dias 
rezou o terço da misericórdia. No final 
do terceiro mês ao retirar o tampão, 
milagrosamente voltou a enxergar.

Inês Machado Freitas - Armazém/SC
Entre 2012 e 2013 teve que se subme-
ter a duas cirurgias. Passou a acom-
panhar as orações do Padre Alberto 
através do Programa Encontro com 
Cristo se recuperou rapidamente.

Adriana de Lourdes Viana - Raul 
Soares/MG
Sentia há muito tempo fortes dores da 
coluna. Certo dia ao ligar a televisão 
se deparou com o Programa Encontro 
com Cristo, no instante em que a oração 
de São Miguel Arcanjo foi feita, imedia-
tamente sentiu um alivio nas costa, até 
hoje não sente mais nada.

Somos uma Família 
Abençoada! A fonte de 

amor do Pai é inesgotável!
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Senhor, em outubro, mês das Missões, queremos 
realizar a nossa missão de “Fazer discípulos seus 
todos os povos” e ouvir Nossa Senhora do Rosá-
rio que nos convida a rezar muito, especialmente 
da nossa salvação. 

Com Santa Terezinha e os Anjos da Guarda, 
voltamos a ser crianças e nos confiamos nas mãos 
do Pai. Com Francisco de Assis queremos ser me-
nores e espalhar uma mensagem de Paz e Bem. 

A Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do 
Brasil, e Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, 
elevamos uma prece por nossa pátria, seu povo e 
seus governantes. 

Aos cuidados de São Lucas entregamos nosso 
sistema de Saúde Pública. A Santa Edwiges e São 
Judas Tadeu pedimos pelos mais desesperados e 
empobrecidos. A todos pedimos: rogai  por nós! 
Amém! 
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A vida da santa Teresa de Lisieux, ou santa Te-
resinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, seu 
nome de religiosa e como o povo carinhosamen-
te a prefere chamar, marca na história da Igreja 
uma nova forma de entregar-se à religiosidade. 
No lugar do medo do “Deus duro e vingador”, ela 
coloca o amor puro e total a Jesus como um fim 
em si mesmo para toda a existência eterna. Um 
amor puro, infantil e total, como deixaria regis-
trado nos livros “Infância espiritual” e “História 
de uma alma”, editados a partir de seus escritos. 
Sua vida foi breve, mas plena de dedicação e 
entrega. Morreu virgem como Maria, a Mãe que 
venerava, e jovem como o amor que vivenciava 
a Jesus, pela pura ação do Espírito Santo.

Teresinha nasceu em Alençon, na França, em 
2 de janeiro de 1873. Foi batizada com o nome 
de Maria Francisca Martin e desde então des-

tinada ao serviço religioso, assim como 
suas quatro irmãs. Os pais, quando 

jovens, sonhavam em servir 
a Deus. Mas circuns-

tâncias especiais 

Santo do mês

os impediram e a mãe prometeu ao Senhor que 
cumpriria seu papel de genitora terrena, mas 
que suas filhas trilhariam o caminho da fé. E as-
sim foi, com entusiasmada aceitação por parte 
de Teresinha desde a mais tenra idade.

Caçula, viu as irmãs mais velhas, uma a uma, 
consagrando-se a Deus até chegar sua vez. Mas 
a vontade de segui-las era tanta que não quis 
nem esperar a idade correta. Aos quinze anos, 
conseguiu permissão para entrar no Carme-
lo, em Lisieux, permissão concedida especial e 
pessoalmente pelo papa Leão XIII.

Ela própria escreveu que, para servir a Jesus, 
desejava ser cavaleiro das cruzadas, padre, 
apóstolo, evangelista, mártir... Mas ao perceber 
que o amor supremo era a fonte de todas essas 
missões, depositou nele sua vida. Sua obra não 
frutificou pela ação evangelizadora ou atividade 
caritativa, mas sim em oração, sacrifícios, pro-
vações, penitências e imolações, santificando o 
seu cotidiano enquanto carmelita. Essa vivência 
foi registrada dia a dia, sendo depois editada, 
perpetuando-se como livro de cabeceira de reli-
giosos, leigos e da elite dos teólogos, filósofos e 
pensadores do século XX.

Teresinha teve seus últimos anos consumidos 
pela terrível tuberculose, que, no entanto, não 
venceu sua paciência com os desígnios do Su-
premo. Morreu em 1° de outubro de 1897, com 
vinte e quatro anos, depois de prometer uma 
chuva de rosas sobre a Terra quando expiras-
se. Essa chuva ainda cai sobre nós, em forma 
de uma quantidade incalculável de graças e 
milagres alcançados através de sua interven-
ção em favor de seus devotos.

Teresa de Lisieux foi beatificada em 1923 e 
canonizada em 1925 pelo papa Pio XI. Ela, que 
durante toda a sua vida teve um grande desejo 
de evangelizar e ofereceu sua vida à causa mis-
sionária, foi aclamada, dois anos depois, pelo 
mesmo pontífice, como “padroeira especial 
de todos os missionários, homens e mulheres, 
e das missões existentes em todo o universo, 
tendo o mesmo título de são Francisco Xa-
vier”. Esta “grande santa dos tempos 
modernos” foi proclamada dou-
tora da Igreja pelo papa 
João Paulo II em 1997.
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Com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira do TLC, aconteceu nos dias 5,6 e 7 de 
setembro de 2014, na casa de retiro Monte Ta-
bor em Embu Guaçu/SP, o 46° Treinamento de 
Liderança Cristã do Santuário Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia. 72 jovens 
participaram do encontro.

Foram dias maravilhosos, inesquecíveis, que 
marcaram profundamente os corações de cada 
jovem. Os participantes voltaram para casa com 
a vida transformada pelo Espírito Santo e can-
tando com alegria: “Mas eu escolho Deus. Eu es-
colho ser amigo de Deus! Eu escolho Cristo todo 

Jovens

dia… Já morri pra minha vida e agora eu vivo a 
vida de Deus”.

O TLC é um movimento da Igreja Católica fun-
dado 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 
voltada para os ensinamentos de Jesus Cristo.

Wesley Oliveira 

“O TLC pra mim foi uma experiência única, 
me fez enxergar que a vida não é só brinca-
deira. O TLC me fez enxergar as minhas falhas 
e tudo que tenho de melhorar a cada dia, me 
mostrou que a minha família nunca vai me 
deixar, sempre vai me apoiar e me guiar quan-
do eu cair”, afirma Lidiany Nicacio, 16 anos.

O jovem Vitor Hugo, 16 anos, também comentou sua experiência: “Eu cheguei ao TLC no mundo do pecado e em atrito com grande parte da minha família, mas com o decorrer do encontro, o Senhor tocou em minha vida, sai do TLC um novo jovem, pois sou escolhido, sou filho de Deus”. 

“O TLC foi uma experiência muito boa 

tive a oportunidade de conhecer muita 

gente, foram três dias sentindo uma paz 

abundante inexplicável, que só o Espírito 

Santo nos traz”, disse o jovem evangélico, 

Gustavo Ribeiro, 18 anos.  
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A preparação do 28 Louvor em comemoração 
ao aniversário do programa Encontro com Cristo 
começou uma semana antes com o Cerco de Jeri-
có. No sábado à tarde o padre Alberto Gambarini 
como de costume reuniu a equipe de servos no 
local do evento para um momento forte de ora-
ção e preparação para o Louvor. O padre Alberto 
ungiu as portas do ginásio do Hotel Del Verde e 
abençoou a todos os participantes.

Já para a equipe de servos o padre falou sobre o 
tema do 28 Louvor: “Enchei-vos do Espírito San-
to”.  A primeira experiência do Espírito Santo é a 
do amor de Deus, é se sentir amado por Deus pro-

fundamente. A segunda é o desejo de buscá-lo na 
oração, na eucaristia e nos demais sacramentos. A 
pessoa cheia do Espírito Santo deseja andar na in-
timidade com Deus; possui entusiasmo, alegria e 
quer testemunhar aquilo que está acontecendo em 
sua vida. Quem está cheio do Espírito Santo não é 
simplesmente um cristão mas discípulo. Vive a ex-
periência diária da transformação de Deus.

No domingo, dia 14 de setembro, milhares de fi-
éis da família Encontro com Cristo, vindos de di-
versos lugares do Brasil, lotaram o ginásio do Ho-
tel Del Verde, para agradecer e receber as bênçãos 
de Deus. E foram muitas as graças alcançadas. 

Os participantes do 28 Louvor ainda foram 
agraciados com a apresentação do relicário de 1° 
grau de São João Paulo II, que o Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia rece-
beu diretamente do Vaticano. 

Um dia abençoado com momentos de oração 
de cura e libertação, louvor, pregação da Palavra, 
adoração ao Santíssimo Sacramento, testemu-
nhos, apresentação do relicário de 1° grau de São 
João Paulo II, culminando com a missa celebrada 
pelo padre Alberto Gambarini e concelebrada pe-
los padres Alexandre e Lídio.

28° Louvor Encontro com Cristo
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Com música, oração e muita fé, no dia 21 de Se-
tembro, cerca de 800 pessoas lotaram as depen-
dências do teatro Cemur em Taboão da Serra que 
foi o palco do Celebra Juventude, evento promo-
vido pelo Setor Juventude da Diocese de Campo 
Limpo e coordenado pelo Assessor Diocesano da 
Juventude Padre Rodolfo Camarotta Costa.

 A junção de ritmos, musicalidade e espirituali-
dade levaram Jovens, crianças e famílias a tirarem 
o pé do chão para fazer as coreografias. Louva-
ram, rezaram e o maior objetivo foi alcançado: 
experimentar o Amor de Deus manifestado de 
diversas formas.

 A primeira edição do Celebra Juventude con-
tou com atrações como Digno de Louvor, Camila 
Perrucini, Shemá Israel, Marília Mello, Verônica 
(Século I), Samuel (Ministério Decisão), DJ Laér-
cio e com o Missionário da comunidade Canção 
Nova Flavinho. Teve também a presença do Bis-
po emérito Dom Emílio Pignoli que em sua refle-
xão emocionou a todos. 

Destaca-se a alegria contagiante do Ministério 
Adoração e Vida que fez o Teatro Cemur se tor-
nar um verdadeiro lugar de adoração e louvor. O 
Ministério Adoração e Vida, entrou no palco às 
18h30 , eles trouxeram ao público um espetá-

culo diverso, mesclando os seus novos e antigos 
sucessos. 

A música “Deus Imenso”, de 1986, emocionou a 
todos. “Essa foi à primeira música que fiz numa 
tarde de domingo. Muitos de vocês ainda não 
eram nascidos, mas tenho certeza de que Deus já 
estava planejando cada um de vocês e que vocês 
estariam hoje celebrando a juventude”, declarou 
Walmir Alencar.

Com alegria e muita animação, cerca de 60 jo-
vens do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e 
Divina Misericórdia participaram do evento. 

Wesley Oliveira

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 
até o final de 2014, 57 mil novas casos de câncer 
de mama no Brasil serão descobertos isto quer 
dizer que 57 mil mulheres que hoje estão sadias, 
infelizmente até o final do ano terão que enfren-

tar a doença. É para esses diagnósticos aconte-
çam o mais previamente possível que surgiu 

o movimento “Outubro Rosa” nos Estados 
Unidos e hoje já é conhecido em todo o 

mundo, inclusive no Brasil. A cor rosa é 

referente ao símbolo usado na primeira  corrida 
pela cura do câncer de mama realizada em Nova 
York, na década de 90. 

Cada ano vem aumentando a adesão a este mo-
vimento, que visa chamar atenção das mulheres 
e de toda a sociedade, para a realidade atual do 
câncer de mama e a importância do diagnóstico 
precoce. Se a doença for descoberta precoce-
mente, as chances são muito boas de cura.
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Tarde de autógrafos com Pe. Juarez lota 
livraria Nobel do Itapecerica Shopping

 Muita emoção e bênçãos marcou a quarta-feira, dia 
24 de setembro, com a presença do Padre Juarez de 
Castro na tarde de dos livros As Chaves da Perseve-
rança e As Mais Belas Orações para Falar com Deus 
na Livraria Nobel, no Itapecerica Shopping. Centenas 
de fiéis pararam na livraria para tirar fotos, pegar au-
tógrafos e receber o carinho do pároco que é um dos 
mais conhecidos e querido do país. 

Com pouco mais de duas horas de duração o even-
to contou com uma bela homenagem do Coral da 
terceira idade da Comunidade Maria Mãe dos Ca-
minhantes. Entre autógrafos, abraços e bênçãos 
Padre Juarez de Castro falou com a imprensa e 
agradeceu a hospitalidade do povo itapecericano, 
destacando a fé do município e o trabalho do padre 
Alberto Gambarini, do Santuário Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia. 

“Uma coisa que eu já percebi é como Itapecerica da 
Serra é um lugar muito bonito e as pessoas tem uma 
espiritualidade muito grande. Esse com certeza é um 
trabalho do Padre Alberto que é conhecido no Brasil e 
em outros países”, disse.

Padre Juarez falou sobre seus livros e a ideia do novo 
título que foi criado um título com layout maior, para 
incentivar a volta da leitura e oração familiar. “O meu 
novo livro foi feito para ninguém deixar na bolsa e sim 
para ficar em cima da mesa. Assim cada pessoa que 
passa pela casa tem que ler”.

Carismático e querido pelo público de todas as ida-
des, Juarez de Castro falou sobre o incentivo que as 
palavras do Papa Francisco, estimulou na igreja cató-
lica, fazendo com que os padres saiam para as ruas e 
evangelizem pelas redes sociais.

Apresentador de programas de rádio, TV e colunista, 
Padre Juarez transmite o evangelho e palavras de con-
forto para fiéis no Brasil e do mundo, demonstrando a 
renovação que a igreja católica vem passando ao longo 
dos anos. Mesmo com todos os recursos tecnológicos, 
os católicos precisam de injeções diárias de animo, as-
sim como fala o livro As Chaves da Perseverança, para 
buscar a força de Deus.

“Nós precisamos renovar nossa fé e buscar a força 
na palavra de Deus, se não deixamos que as coisas es-
friem. O Apocalipse fala que não suporta o morno, ou 
a quente ou é frio. Ás vezes temos católicos mornos e 
precisamos buscar esse calor, essa força que é a força 
que vem de Deus”, disse.

Com a aproximação das eleições, padre Juarez falou 
sobre a importância do voto e a posição da igreja so-
bre partidos e candidatos. “A igreja católica não indica 
partido e eleitor, porque se não voltaríamos ao voto de 
cabresto. Mas a igreja orienta a conhecer o candidato 
e o partido, para não votar em quem vai contra as suas 
convicções. Partido e candidato que apoia eutanásia, 
aborto, uma pessoa que apoia o fim da família não é 
católica. Então vote bem, vote em um candidato que 
você conheça”, afirmou.

Padre Juarez finalizou a entrevista garantindo o re-
torno ao município em breve e a visita as igrejas, pois 
está em dívida com Itapecerica da Serra e pretende 
visitar a cidade e os padres Alberto Gambarini do San-
tuário Nossa Senhora dos Prazeres e Padre Odair Eus-
táquio da igreja Maria Mãe dos Caminhantes.

O evento aconteceu até pouco depois das 19h e con-
tou com a presença de centenas de moradores de Ita-
pecerica da Serra.

Por Ane Greice Passos
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O cristão precisa 
se envolver  
com política?

É comum surgirem em minha caixa de email questio-
namentos sobre política.  São perguntas como: se cris-
tão precisa mesmo se envolver com política, se o padre 
também vota ou ainda se devemos interagir cobrando 
o cumprimento das promessas feitas nas campanhas.

O próprio Papa Bento XVI, em uma carta de outubro 
de 2010, direcionada aos brasileiros, menciona a im-
portância de participarmos da vida política do nosso 
país, para poder exigir as melhorias necessárias para 
o bem viver coletivo.

Como sacerdote e cidadão, vivo juntamente com to-
dos vocês a difícil tarefa da escolha responsável que é 
votar. Sim, é uma responsabilidade muito grande para 
cada um de nós, pois esta decisão afeta diretamente 
na administração da cidade, estado e país em que vi-
vemos.

Depois de eleitos os candidatos farão a sua parte, 
também nós eleitores devemos fazer a nossa. É pre-
ciso estar atendo se as propostas de campanhas es-
tão sendo cumpridas e se o político cumpre com suas 
obrigações e deveres em seus gabinetes, afinal de con-
tas ele é o nosso representante.

É dever e direito de todo cidadão cobrar propostas 
dos candidatos e de esperar que eles estejam atentos 
às necessidades dos lugares onde passaram a atuar. 
Políticos responsáveis, não estão apenas preocupados 
com o interesse de um seleto grupo, mas comprometi-

do com a promoção do bem comum. 
A corrupção na vida política é um grande mal relata-

do todos os dias nos telejornais e programas de rádio, 
o ficha limpa deu a chance de nós brasileiros e brasilei-
ras mantermos longe do poder quem não tem “a ficha 
limpa” por envolvimento em denuncias ou histórias 
mal contadas na gestão do poder público.

Dentre todas as perguntas sobre política a que mais 
escuto é: Religião e política devem ficar distantes? 
Sim e não, o critério religioso não deve ser o mais im-
portante, trata-se de escolher candidatos honestos e 
dignos, capazes de governar e legislar. Mas convém 
verificar, se os candidatos respeitam a liberdade de 
consciência, as convicções religiosas e morais dos ci-
dadãos, seus símbolos religiosos e a livre manifesta-
ção da fé. Não é prudente votar em quem vai criar, de 
alguma forma, problemas para estes direitos.

Em Provérbios 29,2 lemos: “Quando dominam os 
justos, alegra-se o povo; quando governa o ímpio, o 
povo geme”.

O direito a educação, saúde, emprego, transporte 
entre outros são itens básicos para garantir a família 
condições dignas para bem viver. O voto consciente é a 
nossa maior arma para fazermos com que a democra-
cia aconteça.

Padre Alberto Gambarini
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No dia 17 de setembro o Santuário de Nossa 
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia 
recebeu o pregador norte americano Neil Ve-
lez. Católico e pregador da Renovação caris-
mática há 35 anos, trouxe seu carisma e um 
depoimento belíssimo de cura e restauração. 

Falando em espanhol, seu interprete simul-

Grupo de oração

Pregador internacional 
Neil Velez participa do grupo 

de oração no Santuário

tâneo foi o cantor católico Flavinho, da Co-
munidade Canção Nova. Flavinho foi inclusi-
ve, quem traduziu para o português o livro 
de Neil, Por suas chagas, que já alcançou um 
milhão de cópias vendidas em todo mundo. O 
Santuário teve sua capacidade máxima preen-
chida. No final algumas pessoas ficaram para 
tirar fotografias e autografar seus livros.
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Padre Alexandre completa 11 
anos de ordenação sacerdotal

Padre Alexandre Matias completou no dia 15 
de agosto 11 anos de sacerdócio. O primeiro 
ano de padre ele serviu a Deus na Itália e nos 
anos seguintes em sua terra natal: Itapecerica 
da Serra, no Santuário de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia. Atualmente é 
vice-reitor do Santuário e também já foi reitor 
do Seminário da diocese de Campo Limpo.  E 
no dia 27 de setembro também celebrou seus 
36 anos de vida, 

A missa de Ação de Graças foi celebrada no dia 
28 de setembro e a comunidade manifestou seu 
carinho e gratidão ao padre com várias home-
nagens. Na homília o padre Alexandre afirmou 
que atua junto com a comunidade. “10 anos 
trabalhando junto com vocês”, declarou.

O Concílio Vaticano II acrescenta que o presbí-
tero não é apenas alguém experiente ou mais 
preparado, mas alguém que participa intima-
mente da unção do único e pleno Sacerdote Un-
gido do Pai, que é Jesus Cristo.

Através do padre Jesus continua sua missão 
salvífica na terra arrancando os homens do pe-
cado e da morte eterna pelos sacramentos da 
Igreja. Cristo caminha com ele e o sustenta a 
cada momento pela graça do sacramento da Or-
dem. Alguém escreveu que “no sacerdote que 
vive em plenitude o seu ministério, Cristo se re-
aliza nele e através de suas mãos ungidas conti-
nua amando, perdoando, curando, ensinando e 
alimentando seu povo com o Pão da Vida”. Sen-
do um “outro Cristo na terra” o sacerdote deve 
imitar a Jesus, por isso, inclusive, ele é celiba-
tário, deixa de construir uma família para ser 
todo de Deus, em tempo integral. Ele não pos-
sui uma família própria, mas possui a grande 
família que é a Igreja; não tem filhos próprios, 
mas tem todos os filhos de Deus. 

Padre Alexandre a comunidade católica de Ita-
pecerica se sente privilegiada por sua presença 
e dá graças a Deus por sua vida e por seu Sim ao 
chamado de Deus!
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