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É Natal! 
O menino Jesus está entre nós!

O Natal é a festa da Palavra. “E o Verbo se fez car-
ne e habitou entre nós”.

Estamos no Advento. Tempo de preparação 
para o Natal. A Igreja busca preparar cada um 
de nós para viver plenamente o mistério da En-
carnação do Verbo, concebido virginalmente 
por Maria Santíssima, e da vinda salvadora de 
Jesus. O nascimento de Jesus é a manifestação 
desse mistério da presença divina na história.

 Sobretudo nesta época, somos constantemente 
estimulados ao consumo exagerado. As propagan-
das, as vitrines, as lojas, as luzes, o Papai Noel… 
enfim, tudo é apresentado de modo como se a fe-
licidade estivesse condicionada unicamente ao ter. 
É claro que não há nenhum mal em dar e receber 
presentes. Isto é uma forma de demonstrar cari-
nho e gratidão a quem a gente gosta.  O perigo está 
em reduzir o Natal apenas a uma festa comercial, 
em que somente é feliz quem pode comprar e ter 
mais.  Esquece-se o verdadeiro significado que 
deve ter a preparação do Natal.

 O mundo atual se debate em uma grave crise eco-
nômica, ética e cultural. Em vários países, setores 
da juventude têm ido às ruas e praças para pedir 
outra forma de organizar o mundo que não seja a 
partir do mercado e do lucro privado de minorias, 
ao custo do desemprego e do sofrimento de mul-
tidões. É uma situação de escuro, na qual não se 
vislumbra um futuro promissor. Como na noite do 
Êxodo bíblico da qual fala o livro da Sabedoria e 
a noite na qual nasceu Jesus em Belém, a Palavra 
de Deus pode ser luz e servir de orientação para 
que o mundo resolva seus conflitos no diálogo e no 
respeito ao direito de todos.

 O Natal vai além da sua importante dimensão 
religiosa. Serve também de ocasião para que as 
pessoas se confraternizem e expressem umas às 
outras o seu bem-querer. Isso é bom e humano.

 Que a luz do amor divino rompa todas as es-
curidões, de nossos corações e das estruturas 
do mundo.
 Desejamos a todos um Santo e Feliz Natal!
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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_   

O nosso maior presente é, sem dú-
vida alguma, a presença viva de Jesus 
em nosso meio. No Natal celebramos 
o nascimento do menino-Deus e, te-
nha a certeza, Ele veio por sua causa. 
Por isso, jamais pense que sua vida 
não tem sentido ou que não há mo-
tivos para ser feliz. Você já recebeu o 
presente mais precioso: Jesus Cristo!

É nessa certeza que seguimos em 
frente, pois eu, você e outros irmãos 
e irmãs, formamos uma “grande fa-
mília de amigos”. Sinto-me como seu 
pai espiritual, responsável em lhe 
dar o alimento vivo que é a Palavra 
de Deus. Ela nos traz ensinamentos 
que nos liberta para a verdade abso-
luta e restauradora. Vivamos como 
vencedores, vivificando o amor e a 
alegria concedidos por Deus que é 
pura misericórdia.

Diariamente, tome posse da bênção 
e seja um canal de bênçãos para as 
outras pessoas. Você experimentará 
a verdadeira alegria de ser cristão 
e receberá muita paz em seu cora-
ção. Essa paz é o sinal de Deus que 
brota nos corações daqueles que se-
guem seus ensinamentos. É uma paz 
que contradiz a realidade do nosso 
mundo, ela é derramada sobre nós 

e fortalece-nos nas adversidades, 
transformando-nos em reflexos da 
luz de Cristo!

O Natal de Jesus só tem sentido 
quando fazemos dele verdade em 
nossa vida. Reúna a sua família, abra-
ce seus entes queridos, reconcilie-se 
com aqueles com quem já não fala-
va há muito tempo, olhe com outros 
olhos os que te maldizem e perceba 
toda a tristeza que deve haver dentro 
daquela pessoa e do quanto ela pre-
cisa das suas orações, faça gestos de 
caridade. Olhe para dentro de você e 
descubra o que precisa ser mudado 
para que a sua vida seja mais leve e 
feliz! Faça acontecer o Natal verda-
deiramente em sua vida!

Estamos juntos nesta batalha espi-
ritual. Precisamos, urgentemente, le-
var Jesus às pessoas. Cada alma que 
se perde é motivo de tristeza para o 
coração do nosso Deus. Recebo mui-
tos testemunhos, todos os meses, 
com histórias de vidas transforma-
das através do programa “Encontro 
com Cristo” e isso me anima a pros-
seguir. Vem comigo! 

DESEJO UM SANTO E ABENÇOADO 
NATAL PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA!

Terezinha Aparecida Parpinelli 
Castanho - Santos/SP
Escreve contando que foi curada das 
crises de asma em 2013 acompa-
nhando as orações a nossa Senhora 
dos Prazeres durante o Programa En-
contro com Cristo.

Noranei Borges dos Santos - São 
Paulo/SP
O vizinho Clóvis Pereira recebeu 
diagnóstico de um tumor no cérebro, 
a esta altura já estava praticamente 
paralisado. Ela começou a pedir a 
graça da cura no terço da Divina Mi-
sericórdia, ele passou pela cirurgia 
que ocorreu perfeitamente, agora 
ele já está até falando.

 Maria Nicassia Sconduzi - Pales-
tina/SP
A mãe sofria com crises de labirintite 
muito forte, sem poder nem mais an-
dar sozinha. Acompanhando as ora-
ções do Programa Encontro com Cris-
to e dando para ela a água abençoada, 
está muito melhor.

Alegria! 
Jesus nasceu para você!
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Lançamento: 27/novembro
Dirigido por: Vicente Amorim
Gênero: Drama, biografia
Nacionalidade: Brasil

Sinopse:

Cinebiografia de Irmã Dulce (Bianca Comparato/
Regina Braga), que, em vida, foi chamada de “Anjo 
Bom da Bahia”, também indicada ao Nobel da Paz 
e beatificada pela Igreja. Contemplando da década 
de 1940 aos anos 1980, o filme mostra como a re-
ligiosa católica enfrentou uma doença respirató-
ria incurável, o machismo, a indiferença de políti-
cos e até mesmo os dogmas da Igreja para dedicar 

A 10° edição do Summer Beats marca a co-
memoração de uma década do festival de mú-
sica cristã e acontecerá no Hopi Hari no dia 
1° de fevereiro de 2015. O Summer Beats tem 
o intuito de evangelizar os jovens de maneira 
diferente, unindo espiritualidade, música, di-
versão e muita adrenalina.

Entre as atrações já confirmadas estão às bandas 
de rock Rosa de Saron e Oficina G3. Além deles, 
Thalles Roberto, Dunga, Adriana Arydes e Adora-
ção e Vida também já confirmaram presença na 

Irmã Dulce

Ídolos da música cristã se reúnem Na 

10° edição do Summer Beats em 2015

sua vida ao cuidado dos miseráveis, deixando um 
legado que perdura até hoje.

edição do festival, que promete ser o melhor Summer Be-
ats de todos. O evento também oferece espaço para novos 
grupos, no palco Summer Talents.

Data: 01 de Fevereiro de 2015

Local: Hopi Hari

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, Km 72,5 – Moinho

Ingressos: 1º Lote (Promocional): R$ 69

Venda online e informações: 
http://www.summerbeats.com.br
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Todos os anos, no mês de dezembro, 
aparece a figura de um bom velhinho de 
barba branca chamado Papai Noel, que 
traz presentes na noite de Natal. Esse 
costume tem a sua origem na veneração 
muito antiga de São Nicolau, bispo de 
Mira (Turquia). Foi chamado de bispo 
das crianças e dos necessitados.

Poucos santos gozaram de tanta po-
pularidade, e a poucos se atribuiu tão 
grande número de milagres. Entre es-
ses milagres destaca-se a ressurrei-
ção de dois rapazes. São Boaventura 
contou em um sermão que São Nico-
lau entrou em uma estalagem, onde o 
dono havia matado dois rapazes e se 
preparava para servi-los aos clientes. 
São Nicolau devolveu a vida aos rapa-
zes e converteu seu assassino.

Também é reconhecido como padro-
eiro dos marinheiros, porque, estando 
um navio em meio a uma terrível tem-
pestade em alto-mar, seus tripulantes 
começaram a rezar: “Oh Deus, pelas 
orações de nosso bom bispo Nicolau, 
salva-nos”. E imediatamente viram apa-
recer no barco São Nicolau. Ele aben-
çoou o mar, veio a calmaria, e a seguir 
desapareceu.

O costume de esperar algum presente 
de São Nicolau vem do modo como so-
corria os mais pobres. Saía à noite para 
ninguém saber quem os ajudava. Famo-
sa é a história do modo como ajudou 
três moças a realizarem seu casamento. 
Naquele tempo era necessário dar um 
dote para o noivo, e o pai das moças era 
pobre. Não tendo como resolver esse 

Artigo

problema; o pai pensava mandá-las para 
uma casa de prostituição. Sabendo do 
fato, São Nicolau certa noite jogou uma 
bolsa com moedas de ouro no quarto do 
pai. O pai, maravilhado com o dinheiro 
inesperado, casou a filha mais velha.

O bom bispo usou o mesmo recurso 
para o casamento da segunda. Quando o 
santo se preparava para entregar escon-
dido o dote da terceira, foi descoberto. 
O pai reconheceu-o, atirou-se aos seus 
pés arrependido e agradecido. Espalhou 
para toda a região como São Nicolau ha-
via presenteado suas filhas. Sua genero-
sidade se espalhou, e as pessoas recor-
riam a ele em suas necessidades. Com 
sua morte os milagres começaram a se 
multiplicar, assim como a sua fama.

Em muitos países da Europa e de ou-
tros continentes devido ao gesto de pre-
sentear quem necessitava, foi transfor-
mado em um dos símbolos da festa de 
Natal.

De São Nicolau a Papai Noel

No século XVI, os holandeses emigra-
ram para os Estados Unidos levando a 
tradição de celebrar São Nicolau (Sinter 
Klaas em holandês). Começa o processo 
de americanização, isto é, mudança de 
história e imagem. Lentamente desa-
parece a imagem do homem cheio do 
amor de Deus que socorre quem preci-
sa. Transforma-se em um velhinho sim-
pático em um trenó puxado por renas, 
que dá fortes risadas e saudações e que 
entra pelas chaminés para deixar os pre-

sentes para as crianças boas... A popula-
ridade mundial desse Papai Noel com 
jaqueta, calça e gorro vermelhos acon-
teceu em uma campanha publicitária da 
Coca-Cola em 1931.

O cristão e Papai Noel

As crianças esperam com ansiedade a 
noite de Natal para receber algum pre-
sente de Papai Noel e nem sempre asso-
ciam esse momento com o nascimento 
do Filho de Deus. Por isso, é importante 
resgatar a bonita origem da história do 
bom velhinho, associando-o ao aconte-
cimento do Natal. A bondade de São Ni-
colau era o modo de agradecer a Deus 
pelo grande presente de Natal: Jesus 
Cristo. Quem tem a Ele é bom com seus 
semelhantes. Para São Nicolau presen-
tear uma criança ou necessitado era o 
melhor modo para testemunhar o amor 
a Deus. O verdadeiro amor manifesta-se 
por gestos. Cada pessoa é a oportunida-
de para amar a Jesus: “Tive fome e me 
destes de comer; tive sede e me destes 
de beber; era peregrino e me acolhestes; 
nu e me vestistes; enfermo e me visitas-
tes; estava na prisão e viestes a mim... 
todas as vezes que fizestes isto a um 
destes meus irmãos mais pequeninos, 
foi a mim mesmo que o fizestes” (Mt 
25,35-36.40).

O resgate da figura de São Nicolau 
como um dos símbolos do Natal ajuda 
as crianças a serem também generosas 
com outras crianças.

Padre Alberto Gambarini 
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O Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e 
Divina Misericórdia, em Itapecerica da Serra, 
introduziu na noite do sábado 06/12, a Relí-
quia de São João Paulo II (canonizado em 27 
de abril, Festa da Divina Misericórdia). O item 
veio de Roma, na Itália, e chegou no começo do 
mês de Julho, enviada pelo Postulador das Cau-
sas de Canonização do Santo, Mons. Slawomir 
Oder, do Vaticano.

 A relíquia foi exibida pela primeira vez para 
os fieis durante uma Celebração Eucarística, 
Padre Alberto Gambarini, em sua homilia, 
na ocasião disse: “João Paulo II, nos ajuda a 
entender que a fé não nos deixa parar dian-
te das dificuldades, indicando que podemos 
continuar caminhando com esperança. E o 
motivo é: o Deus da misericórdia esta co-

nosco”. Em seguida o sacerdote comentou: 
“A família do jovem Karol (João Paulo II) era 
profundamente católica. E ai aprendemos a 
importância não somente de praticar a re-
ligião, mas de vivê-la, principalmente nos 
momentos de dor, crise e dificuldades”.

 Itapecerica da Serra é a segunda cidade bra-
sileira a contar com uma recordação do reli-
gioso. O presente, alguns fios de cabelos, é 
considerado relíquia de 1° grau, a mais impor-
tante da Igreja.

 O relicário está exposto de maneira perma-
nente para a contemplação dos fieis, dentro do 
Santuário, na lateral esquerda próxima a capela 
do Santíssimo, em uma bonita redoma. O local 
recebeu adequação necessária para que todos 
os visitantes possam ver a relíquia de perto.

O Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e 
Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra 
(SP) realizará no dia 23 de dezembro seu 
primeiro concerto com músicas natalinas. 
O Concerto de Natal será abrilhantado com 
a presença do Brasil Coral e Orquestra com 
regência do Maestro Diego Terada, Cantores 
Católicos e toda comunidade.

O cenário para o Concerto de Natal será 
a nave central da Igreja Matriz. O evento 
natalino terá início às 20h.
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No dia 6 de dezembro os fiéis lotaram o Santu-
ário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Mi-
sericórdia para celebrar os 36 anos de ordenação 
sacerdotal do padre Alberto Gambarini e os seis 
anos de ordenação do padre Lidionor Sampaio 
Lisboa (padre Lídio).

 A missa de Ação de Graças foi presidida por pa-
dre Alberto e concelebrada pelos padres Alexan-
dre, Fabiano e Lídio.

 Foi uma noite sobretudo de agradecimento e de 
reconhecimento pelos trabalhos destes padres na 
comunidade.

 Animada pela banda Vida Reluz, que se disse 
honrada por fazer parte deste momento tão im-
portante da vida dos padres, a celebração teve 
como tema central o agradecimento à Deus. 
“Obrigado Senhor” foi a frase repetida inúmeras 
vezes por todos para manifestar gratidão.

 O padre Alberto iniciou sua homília agradecendo 
por estar no mesmo lugar onde, há 36 anos, rece-
beu pelas mãos de Dom Mauro Morelli- então bis-
po auxiliar de São Paulo- o sacramento da Ordem.

 Ele lançou uma pergunta a si mesmo durante o 
discurso: “Como é que eu me decidi tornar-se pa-

Padre Alberto e Padre Lídio 
comemoram aniversário de ordenação

dre?” E ele respondeu: “A resposta é que de Deus 
sempre que parte a iniciativa de nos buscar. Ele 
sempre bate à porta de nosso coração. O mesmo 
aconteceu comigo”. É como diz a Palavra de Deus, 
“Antes de seu nascimento eu já havia te escolhido”.

 O sacerdócio nasce do coração de Deus. Ele é 
chamado a dar Deus ao povo, sendo seu maior 
privilégio saber que Deus o utiliza como instru-
mento para levar Jesus às pessoas. “Muitas vezes 
o padre não é aceito porque tem de anunciar a 
verdade. E o inimigo não quer que as almas sejam 
salvas”, declara.

 Citando, São João Maria Vianney,  padroeiro dos 
sacerdotes, que dizia que quando satanás quer 
atacar a Igreja, ataca os sacerdotes, padre Al-
berto, afirmou que o sacerdote precisa estar em 
constante vigília através da oração.

 A comunidade deve sempre orar pelos sacer-
dotes e nunca se esquecer que o padre é um ser 
humano, como todos nós.

 O padre Lídio também deixou sua mensagem agra-
decendo à comunidade pelo acolhimento, recordan-
do que sua caminhada aconteceu no Santuário.

 Em vários momentos da missa foram feitas ho-

menagens pelas comunidades, pastorais e movi-
mentos do Santuário.

 No momento de ação de graças, foi apresentado 
um vídeo como se o próprio padre, em primeira 
pessoa, agradecesse à Deus por todas as etapas 
de sua vida. A equipe organizadora foi até Jundiaí, 
cidade natal do padre, e captou imagens da cida-
de, do hospital onde ele nasceu, da escola onde 
estudou, da Igreja, inclusive da pia batismal onde 
ele recebeu o primeiro sacramento, o batismo. 
Sua adolescência, caminhada de fé, o apoio in-
condicional dos pais, a chegada à Itapecerica da 
Serra, a ordenação, as pregações, os livros, as pe-
regrinações, tudo em forma de agradecimento à 
Deus. Obrigado Senhor!

 Uma explosão de emoção tomou conta de todos, 
logo após o final do vídeo, com a música “A Mon-
tanha“ do cantor Roberto Carlos, tocada pela ban-
da e acompanhada de forma vibrante pelos fiéis.

 Emocionado o padre Alberto agradeceu a to-
dos pelo carinho e aos padres Lidio, Alexandre 
e Fabiano.

 Parabéns Padre Alberto e Padre Lídio, 

Deus os abençoe abundantemente!

Foto: Neto
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Foto: Neto
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No dia 16 de Novembro de 2014 a Pastoral da Ju-
ventude Nossa Senhora dos Prazeres promoveu o 
VI Festival Esportivo, realizado no Seminário Mas-
ter Ecclesiae em Itapecerica da Serra – SP. 

O festival teve a presença de 16 times de futsal e 
a participação de cerca de 200 jovens de diferentes 
bairros e comunidades da cidade.  Partidas e joga-
das emocionantes marcaram o torneio.  O primeiro 
lugar foi do time Koala, o vice-campeonato foi para 
a turma de seminaristas com o time Seminário F.C e 
o terceiro lugar ficou com o time Jardim Luz. 

Jovens

VI Festival Esportivo da pastoral da 
Juventude reúne cerca de 200 pessoas

Padre Alberto Gambarini participa do 
encerramento do Hosana Brasil 2014

O participante Johnathan Chaves dos Santos, 22 
anos, comentou: “O festival Esportivo foi muito 
bom, bem organizado pela equipe da Pastoral da 
Juventude e pelo responsável Thiago César que 
esta fazendo e sempre fez um ótimo trabalho em 
prol aos jovens do Santuário”. 

O evento tem como objetivo a socialização e in-
tegração da juventude no meio religioso através 
do esporte. Medalha de ouro para aqueles que 
direta ou indiretamente ajudaram na organiza-
ção e participação.

Hosana Brasil

Padre Alberto Gambarini esteve em Cachoeira 
Paulista na sede da Comunidade Canção Nova no 
último dia 7 para o encerramento do Hosana Bra-
sil 2014 e também para uma visita ao Monsenhor 
Jonas Abib por ocasião da comemoração de seus 
50 anos de vida sacerdotal.

 No começo do evento, muito emocionado o mon-
senhor agradeceu a presença do amigo e filho 
espiritual no evento que reuniu mais de 170 mil 
pessoas. O Hosana Brasil acontece anualmente e 
sempre no final do ano com a finalidade de seus 
participantes agradecerem as graças alcançadas 
no ano vivido.

Foto: Thiago César

Foto: Canção Nova
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Um dos eventos mais esperados pelos jovens do 
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Mi-
sericórdia, em Itapecerica da Serra (SP), é o “Luau 
PHN”, conduzido pela Pastoral da Juventude NSP, 
que aconteceu no dia 30 de novembro de 2014. 

Durante esse encontro musical descontraído é 
possível ouvir muitas canções tradicionais da mú-
sica católica, mas também há espaço para momen-
to de partilha, testemunho e oração. O Luau já se 
tornou uma atividade esperada pelos os jovens que 
comparecem nos eventos da PJ NSP. 

Esta noite costuma ser diferente dos demais en-
contros e além de musicas, momentos para rezar e 
partilhar fazem parte do luau. Gabriella Porto, 21 
anos, participante do evento pela primeira vez, dis-

Jovens

Luau encerra com chave de ouro o ano 
de 2014 para os jovens do Santuário

se: “Amei o luau, amei muito! Noite realmente muito 
abençoada! Me senti mais leve, principalmente por 
ter contado um mínimo pedaço da minha historia. 
Senti muito a presença de Deus neste lugar e a cer-
teza de que eu não nasci para ser do mundo. Mas 
pra ser de Deus! E fazer parte da pastoral da juven-
tude trouxe felicidade pra mim de novo, ânimo, co-
ragem... E fé! Ganhei amigos, mas principalmente 
ganhei minha vida de volta!”.

No encerramento com a música “Lápis pra mais 
bela poesia” de Pedro Dias, os jovens vivenciaram 
um dos momentos mais forte do luau, em que mui-
tos puderam realmente sentir o amor de Deus, um 
amor que é capaz de dar seu único Filho para que 
nós tivéssemos vida.

Foto: Marcos Vinicius
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Diocese encerra Ano Jubilar com 
missa na solenidade de Cristo Rei

A Diocese de Campo Limpo celebrou no dia 23 de 
Novembro quatro momentos importantes: a Sole-
nidade de Cristo Rei do Universo, Ação de Graças 
pela Missão Popular Diocesana, Jubileu de 25 anos 
de criação da Diocese e o Dia do Leigo.

 A celebração na Catedral Sagrada Família, foi pre-
sidida pelo Bispo Dom Luiz Antônio Guedes e con-
celebrada pelo seu antecessor bispo Dom Emílio 
Pignoli, além de todo o clero Diocesano. 

Na homilia o Bispo abordou as leituras do dia e 
falou sobre a Missão Popular Diocesana e o Ano Ju-
bilar: “Esta ação de graças estou fazendo a Deus por 
tudo o que a nossa Igreja representa e faz parte, as 
pessoas, os serviços, as iniciativas. Coloco tudo isso 
nas mãos do Senhor, junto com o Pão e o Vinho que 
serão oferecidos”. 

Cerca de dois mil fieis de 100 paróquias estiveram 
presentes na solenidade de Cristo Rei. Em ação de 
graças foram apresentados os vídeos com os depoi-
mentos das famílias visitadas e dos missionários de 
diversas paróquias. 

A Missão Popular Diocesana teve como objetivo 
envolver todas as paróquias a visitarem os habi-
tantes de seu território. Não era uma simples vi-
sita, o principal era levar a Boa Nova de Jesus e de 
um modo especial aos afastados.  O Santuário de 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericór-
dia, em sinal de comunhão e participação esteve 

Diocese Campo Limpo

unido a este grande trabalho de evangelização 
com 300 missionários.  

Bendizemos ao Senhor por todo bem realizado ao 
longo deste tempo de graça, o trabalho missionário 
continuará nas paróquias realizando a ordem dada 
por Jesus: “Ide, pois, e ensinai a todas as nações.” 
(Mt 28,19) 

Sobre a Diocese de Campo Limpo 

A Diocese de Campo Limpo foi criada pela bula 
“Com o Beneplácito de Deus”, do Papa João Paulo II, 
e instalada no mês de junho de 1989, desmembra-
da da Arquidiocese de São Paulo, é composta por 
100 paróquias, 418 comunidades, 178 sacerdotes e 
22 diáconos permanentes.

Antes de se tornar diocese, Campo Limpo perten-
ceu por quase uma década, a Região Episcopal de 
Itapecerica da Serra, tendo como bispo, Dom Fer-
nando Penteado. Com o desenvolvimento e o cres-
cimento da região, em 1989 o Papa João Paulo II 
criou a Diocese de Campo Limpo, nomeando como 
seu primeiro bispo, Dom Emilio Pignoli.

Em 30 de julho de 2008, o Papa Bento XVI nomeou 
para a Diocese, o então bispo de Bauru, Dom Luiz 
Antônio Guedes. Sua posse canônica aconteceu no 
dia 27 de setembro de 2008.

Wesley Oliveira 

Foto: Carlos Henrique
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Natal sem luz, não é Natal

“Ao acender a luz do presépio, nós queremos 
que a luz de Cristo esteja em nós. Um Natal sem 
luz, não é Natal” – esta é a frase principal da vi-
deo-mensagem do Papa Francisco  por ocasião 
da iluminação da árvore de Natal na cidade ita-
liana de Gubbio.

“Um Natal sem luz não é Natal. Que exista a luz 
na alma, no coração; que exista o perdão aos ou-
tros; que não existam inimizades, que são trevas. 
Que exista a luz de Jesus, tão bela.”

“Se vocês têm alguma coisa escura na alma, pe-
çam perdão ao Senhor.  O Natal é uma bela opor-
tunidade para limpar a alma. Não tenham medo, 

o padre é misericordioso, perdoa a todos em 
nome de Deus, porque Deus perdoa tudo. Que a 
luz esteja nos vossos corações, nas vossas famí-
lias, nas vossas cidades.”

A Árvore de Natal de Gubbio é a “maior do mun-
do”, organizada desde 1981, por um grupo de vo-
luntários. Com 750 metros de altura e 450 de lar-
gura, a árvore é delineada no Monte Ingino por 
250 luzes e no seu cume tem uma estrela-cometa 
com uma superfície de mil metros quadrados.

A árvore permanecerá iluminada até ao dia da 
Epifania 6 de janeiro.

Fonte: Rádio Vaticano
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