Boletim Informativo do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
Itapecerica da Serra, Janeiro de 2017 Ano V - N° 106

Todos os anos, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de
conversão quaresmal, como itinerário do
cultivo e do cuidado comunitário e social.
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa
da vida” é o tema da Campanha para a Quaresma em 2017. O lema é inspirado no texto
do Livro do Génesis 2,15: “Cultivar e guardar a criação”.
A Campanha tem como objetivo geral:
“Cuidar da criação, de modo especial dos
biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura
dos povos, à luz do Evangelho”.

Bioma quer dizer a vida que se manifesta
em um conjunto semelhante de vegetação,
água, superfície e animais. Uma “paisagem”
que mostra uma unidade entre os diversos elementos da natureza. “Um bioma é
formado por todos os seres vivos de uma
determinada região, cuja vegetação é similar e contínua, cujo clima é mais ou menos
uniforme, e cuja formação tem uma história comum.”

ção! A beleza que toma o coração faz com
que nos inclinemos com reverência diante da criação.

A campanha deseja, antes de tudo, levar
à admiração, para que todo o cristão seja
um cultivador e guardador da obra criada. Tocados pela magnanimidade e bondade dos biomas, seremos conduzidos à
conversão, isto é, a cultivar e a guardar.

A depredação dos biomas é a manifestação
da crise ecológica que pede uma profunda
conversão interior. “Entretanto, temos de
reconhecer também que alguns cristãos,
até comprometidos e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático, frequentemente se omitem das preocupações pelo
meio ambiente. Outros são passivos, não
se decidem a mudar os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Falta-lhes, pois, uma
conversão ecológica, que comporta deixar
emergir, nas relações com o mundo que os
rodeia, todas as conseqüências do encontro com Jesus.

Viver a vocação de guardiões da obra de
Deus não é algo de opcional nem um aspecComo é extraordinária a beleza e diversi- to secundário da experiência cristã, mas
dade da natureza do Brasil. Ao abordarmos parte essencial de uma existência virtuosa”
os biomas brasileiros e lembrarmos dos po- (LS, n. 217).
vos originários que neles habitam, trazemos
Ao meditarmos e rezarmos os biomas e as
à meditação a obra benfazeja de Deus. Adpessoas que neles vivem sejamos conduzidos
mirar a diversidade de cada bioma e criar
à vida nova. Todos nós cristãos recebemos o
relações respeitosas com a vida e a cultura
dom da fé e, na fé, somos despertados para
dos povos que neles vivem!
o cultivo e cuidado. São Gregório Magno, em
Cultivar e guardar nascem da admira- uma das suas homilias, perguntava-se:

“Que gênero de pessoas são aquelas que se apresentam sem hábito nupcial? Em que consiste este hábito e como se pode adquiri-lo?”.
E a sua resposta é: “Aqueles que foram chamados e se apresentam, de alguma maneira, têm fé. É a fé que lhes abre a porta;
mas falta-lhes o hábito nupcial do amor. Cultivar e guardar tem
a dinâmica do amor.
Somos convidados ao hábito do cuidado e do cultivo”.
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Lucia Mara Azevedo Souza - São Paulo
– SP
Há três anos eu realizava um tratamento
médico e tinha uma dívida de R$ 90.000,00
de honorários médicos para pagar. E não tinha como fazê-lo. Pedi a intercessão da Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia e acendi inúmeras velas virtuais e pedi
inúmeras vezes oração pelo site do programa Encontro com Cristo. Deus me concedeu
um milagre, pois em tempo hábil, recebi os
honorários de um processo que já durava
19 anos e paguei o meu tratamento médico.
Vilma Lucia Teixeira Maciel Barbosa Paraopeba – MG
Durante 38 anos fui viciada em cigarro,
sempre tive o sonho de parar de fumar,
mas não conseguia sozinha. Então comecei a acompanhar o programa Encontro
com Cristo com muita oração, e mandei
várias cartas pedindo oração para o senhor Padre Alberto. Graças a Deus fui
atendida e já há 5 anos fui libertada do
vício do cigarro. Foi muito difícil sim,
mas para Deus nada é impossível, por
isso digo que sozinha não iria conseguir.
Hoje tenho uma vida nova, muito obrigada Padre Alberto por suas orações.

Reportagem: Edson Hengles e Wesley
Oliveira - Administração: André Matias
Redação e Administração: Largo da
Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres,
S/N, Itapecerica da Serra - SP

Neste primeiro mês de 2017, entro em seu lar com o coração alegre, pois estou iniciando este ano
junto com você. É bênção de Deus
estarmos juntos, caminhando conforme a vontade do Pai, evangelizando e ajudando na construção do
Reino de Deus já aqui nesta terra.
Vamos olhar adiante e vislumbrar
as imensas possibilidades de resgatar milhares de vidas para Jesus
através da evangelização. Diariamente anuncio a Palavra de Deus
para que a Boa Nova entre nos corações e transforme vidas. Espero
que você esteja abastecendo-se
diariamente das reflexões que faço
e que elas estejam fortalecendo a
sua caminhada de fé. Quando estamos fortes na fé conseguimos
evangelizar com mais vigor. Você
concorda com isso? Então persevere, pois nos momentos de maior
dificuldade Deus nos carrega nos

braços, com todo o Amor de Pai.

Recebo milhares de relatos de
vidas restauradas, curas físicas
e espirituais, conversões, reconciliações, enfim a cada novo
testemunho Deus nos mostra,
claramente, como é importante
anunciar a palavra de Deus.
Espero por você e sua família no
dia 26 de fevereiro, no LOUVOR
ENCONTRO COM CRISTO. Será
um momento repleto de bênçãos
e alegria. Forme sua caravana,
divulgue entre seus parentes e
amigos. É um momento especial
de encontro com Aquele que nos
ama e a Quem servimos com tanto amor: JESUS CRISTO! Você não
pode faltar. Ficarei muito feliz
com sua presença. UM ANO NOVO
ABENÇOADO A TODOS!
Deus te abençoe, os Anjos te
protejam e Salve Maria!

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

janeiro 2017 - O Católico I

03

04

I janeiro 2017 - O Católico

Este santo nasceu no Castelo de Sales em 1567.
Sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo muito
bem com os padres da Companhia de Jesus, onde,
dentre muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. Muito cedo, fez um voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. Ao
longo da história desse santo muito amado, vamos
percebendo o quanto ele buscou e o quanto encontrou o que Deus queria.
Anos mais tarde, São Francisco escreveu “Introdução à vida devota” e, vivendo do amor de Deus,
escreveu também o “Tratado do amor de Deus”.

tor, depois, sendo o titular. Um apóstolo do amor
e da misericórdia. Um homem que conseguiu expressar, com o seu amor e a sua vida, a mansidão
do Senhor.

Diz-se que, depois de sua morte, descobriu-se
que sua mesa de trabalho estava toda arranhada
por baixo, porque, com seu temperamento forte,
preferia arranhar a mesa a responder sem amor e
sem mansidão para as pessoas.
Doutor da Igreja, é fundador da Ordem da Visitação, titular e patrono da família salesiana, fundada
por Dom Bosco, que se inspirou nele ao adotar o
nome [salesiano]. Também é patrono dos escritores e dos jornalistas devido ao estilo e ao conteúdo
de seus escritos.

Certa ocasião, atacado pela tentação de desconfiar da misericórdia do Senhor, ele buscou a resposta dessa dúvida com o auxílio de Nossa Senhora
e, assim, a desconfiança foi dissipada. Estudou DiEsse grande santo da Igreja morreu com 56 anos,
reito em Pádua, mas, contrariando familiares, quis
sendo que 21 deles foram vividos no episcopado
ser padre. E foi um sacerdote que buscou a santicomo servo para todos e sinal de santidade.
dade não só para si, mas também para os outros.
Peçamos a intercessão desse grande santo para
No seu itinerário de pregações, de zelo apostólique, numa vida devota e vivendo do amor de Deus,
co e de evangelização, semeando a unidade e espossamos percorrer o nosso caminho em busca de
palhando, com a ajuda da imprensa, a sã doutrina
Deus em todos os caminhos.
cristã, foi escolhido por Deus para o serviço do
São Francisco de Sales, rogai por nós!
episcopado em Genebra. Primeiro, como coadju-
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Em nossas semelhanças e diferenças, compartilhamos – e seguiremos compartilhando neste ano
novo – muitas experiências que nos ajudam a crescer na humanidade e nos valores cristãos de que
tanto necessitamos neste mundo.
Ideias ou propósitos para começar o Ano Novo de
2017:
1- Viva a fé

Viva e pratique sua fé, viva-a com alegria e esperança por saber que alguém muito maior que tudo
nos espera. Experimente a mudança com a graça
de Deus.
2- Aproxime uma pessoa da fé

Leve, ao menos, uma pessoa de pouca fé à Igreja e a ajude em seu processo de conversão. Assim, você também estará ajudando na sua própria conversão.
3- Seja parte de alguma missão

Integre-se a uma missão evangelizadora ou planeje uma peregrinação. Isso avivará o desejo de
servir e manterá acesa a chama da fé.
4- Evangelize a todo momento

Plante algumas sementes de fé, especialmente
entre seus amigos e familiares. Com seu testemunho de conversão, você poderá semear esperança
e amor ao próximo. Não esqueça que você deve
ser o reflexo do amor, do perdão e da compaixão
do Senhor.

5- Ajude mais sua paróquia
Envolva-se em algumas atividades de sua paróquia. Não apenas participe da Missa aos domingos.
Em sua paróquia, existem muitas atividades ou
eventos que podem precisar de uma mão amiga.
6- Ajude os outros como a si mesmo

Transforme-se em um mordomo de sua própria
vida. Trate-se com carinho, você é filho de Deus.
Alimente sua alma e seu espírito com coisas saudáveis e sirva-se do melhor prato: o Amor de Deus.
7- Organize-se

Seja disciplinado e organizado para que você
possa administrar sabiamente todos os talentos
que Deus lhe deu para viver sua vida em plenitude.
Se você se organiza, pode ajudar de forma otimizada e fazer de todos os momentos de sua vida algo
para se aproveitar.
8- Faça obras de caridade

Ajude as pessoas necessitadas praticando obras
de caridade, principalmente as pessoas necessitadas de afeto que também são seus irmãos. Organize com seus irmãos de fé visitas periódicas a asilos
e hospitais, levando a leitura do Evangelho do dia
e a Celebração da Palavra.
9- Pratique a confissão

Faça a confissão e comece novamente. A confissão é um Sacramento de cura. Por que você não
aproveita para um novo começo, deixando para
trás os rancores e as dores do passado? A confis-
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são é o impulso para uma vida nova, o Senhor nos
deu a confissão para que nós nos aproximemos
Dele limpos e renovados.
10- Leia e estude a Bíblia

Planeje ler a Bíblia em um ano, mas leia com a
profundidade do amor, não para julgar, nem condenar. A palavra de Deus alimenta os sonhos e a
esperança; é o motor de sua alegria e ajuda a manter viva a compaixão.
11- Ajuda espiritual

Trabalhe por seu progresso espiritual, ajudando
nos encontros ou estudos bíblicos. Procure um
padre ou um leigo comprometido para que ele
se transforme em seu diretor espiritual, para que
guie suas ações ou lhe proporcione uma palavra de
consolo quando você precisar.
12- Ajudar, ajudar e ajudar

Mantenha sempre viva em seus pensamentos a
ideia de você é um ajudante dos outros. Ajudando
com amor e alegria, você consolida e aumenta a virtude da humildade. Lembre-se que “quem se eleva
será humilhado e quem se humilha será exaltado.”
Anote tudo isso em um caderno ou em uma agenda e deixe perto de sua cama. Leia essas anotações
com frequência para que, no decorrer do ano novo,
você não se esqueça dos propósitos que já são seus.

Deixe a Bíblia ao lado de sua cama e leia-a quando
você for dormir ou quando acordar.
Que as bênçãos de Deus lhe acompanhem.
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Cerca de 1100 famílias carentes foram
beneficiadas com a doação de cestas básicas, nos dias 19 e 20 de dezembro no
Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. A arrecadação
foi feita pelo Santuário, as quais foram
entregues às famílias cadastradas no
Centro Pastoral João Paulo II no centro
de Itapecerica da Serra – SP, pela Kolping
Nossa Senhora dos Prazeres, braço social
do Santuário. A ação fez a diferença para
quem precisa de pouco para reunir a família ao redor da mesa durante a ceia de
Natal, como afirma a moradora do bairro
da Mombaça: “Esse gesto do Santuário
vai fazer a diferença no natal da minha
família”. Essa ação só foi possível graças
a solidariedade de fieis que
doaram os alimentos.

A Kolping realiza um trabalho social durante todo o ano. Além de manter a creche
Menino Jesus no jardim São Marcos, a qual
atende à 100 crianças, assiste a 120 famílias com a distribuição mensal de cestas
básicas e outros materiais. Também envia
todo mês em média 80 cestas para as comunidades que atendem aos necessitados
de sua região.
O Santuário contou com a ajuda de muitos parceiros e voluntários. “Quero agradecer, de coração, a todos que ajudaram a
arrecadar estes alimentos. Muitas pessoas nem imaginam o quanto estas doações
são valiosas para que possamos continuar ajudando pessoas carentes do nosso
município. Que Deus os abençoe”,
disse Pe. Alberto Gambarini.
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Como acontece todos os anos, o Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, realizou a Festa de Natal das crianças carentes do município de Itapecerica da
Serra. Cerca de 700 crianças lotaram o salão
paroquial. Antes mesmo de entrar no salão,
pais e avós estavam felizes por ver alegria
estampada nos rostos dos filhos e netos. “É
uma alegria para mim, pois eu não tenho
condição de comprar um brinquedo de Natal para meu neto”, afirmou a dona de casa
Nathália Silva, do bairro Jardim Paraíso.

pulos de alegria, palavras e gestos de gratidão. Carrinho, boneca e muitas crianças
felizes, graças a todos os fiéis que colaboram com o Santuário para realização deste momento muito especial de entrega de
presentes. O Santuário contou com a ajuda
de voluntários, que doaram um pouco de
tempo para fazer a alegria da criançada.
Foram entreguem também, kits com lanches e doces para todas as crianças.

Esta ação foi coordenada pela Kolping
Nossa Senhora dos Prazeres, braço social
Antes da entrega dos brinquedos, o Pe.
do Santuário.
Alexandre Matias fez um momento de
oração e cantou músicas com as crianças, A certeza que fica é que esta ação procomo a tradicional música natalina “Noi- porcionou um Natal mais feliz para todas
te Feliz”. O que mais se via eram sorrisos, estas crianças.
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Ó Nossa Senhora, Mãe dos homens e dos povos, vós
que conheceis todos os seus sofrimentos e as suas esperanças, vós que sentis maternalmente todas as lutas
entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam
o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor que,
movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao
vosso coração. Abraçai, com amor de Mãe e de Serva
do Senhor, este nosso mundo humano que vos confiamos e consagramos, cheios de inquietude pela sorte
terrena e eterna dos homens e dos povos.

vos, nós vos confiamos também a própria consagração
do mundo, depositando-a no vosso coração materno.

À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de
Deus! Não desprezeis as súplicas que se elevam de
nós que estamos na provação.

Do ódio e do aviltamento da dignidade dos filhos de
Deus, livrai-nos!

De modo especial, entregamos e consagramos a vós
aqueles homens e nações que têm particular necessidade dessa entrega e consagração.

Encontrando-nos, hoje, diante vós, Mãe de Cristo,
diante do vosso Imaculado Coração, desejamos,
juntamente com toda a Igreja, unir-nos à consagração que, por nosso amor, o vosso Filho fez de Si
mesmo ao Pai: “Eu consagro-Me por eles — foram
as suas palavras — para eles serem também consagrados na verdade” (Jo 17,19).
Queremos nos unir ao nosso Redentor nessa consagração pelo mundo e pelos homens, a qual, no Seu
coração divino, tem o poder de alcançar o perdão e
conseguir a reparação.

Neste ano santo, bendita sejais acima de todas as
criaturas, Serva do Senhor, que obedecestes da maneira mais plena ao chamamento divino.
Louvada sejais vós, que estais inteiramente unida à
consagração redentora do vosso Filho!

Mãe da Igreja, iluminai o povo de Deus nos caminhos da fé, da esperança e da caridade! Iluminai, de
modo especial, os povos dos quais vós esperais a
nossa consagração e entrega. Ajudai-nos a viver na
verdade da consagração de Cristo por toda a família
humana do mundo contemporâneo.

Confiando-vos, ó Mãe, o mundo, todos os homens e po-

Oh Imaculado Coração, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal que se enraíza tão facilmente no coração
dos homens de hoje e que, nos seus efeitos incomensuráveis, pesa já sobre a vida presente e parece
fechar os caminhos do futuro!
Da fome e da guerra, livrai-nos!

Da guerra nuclear, de uma autodestruição incalculável e de toda a espécie de guerra, livrai-nos!

Dos pecados contra a vida do homem, desde os seus
primeiros instantes, livrai-nos!
De todo o gênero de injustiça na vida social, nacional e internacional, livrai-nos!
Da facilidade em calcar aos pés os mandamentos de
Deus, livrai-nos!

Da tentativa de ofuscar nos corações humanos a
própria verdade de Deus, livrai-nos!

Da perda da consciência do bem e do mal, livrai-nos!
Dos pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos, livrai-nos!

Acolhei, ó Mãe de Cristo, esse clamor carregado do
sofrimento de todos os homens! Carregado do sofrimento de sociedades inteiras!

Ajudai-nos com a força do Espírito Santo a vencer todo
o pecado: o pecado do homem e o “pecado do mundo”;
enfim, o pecado em todas as suas manifestações.
Que se revele uma vez mais, na história do mundo, a
força salvífica infinita da Redenção: a força do amor
misericordioso! Que Jesus detenha o mal! Que Ele
transforme as consciências! Que se manifeste para todos, no vosso Imaculado Coração, a luz da esperança!
Amém!

Fonte: Canção Nova
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No dia 10 de dezembro, o padre Alexandre Matias
celebrou a Santa Missa e também a cerimônia da primeira comunhão de 13 crianças na comunidade Nossa
Senhora Aparecida do Jardim Nissalves.

“Hoje, a nossa comunidade se encontra em festa pelas vidas destas crianças que irão receber pela primeira vez, o Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo
vivo na Santa Comunhão. Elas estão dando um salto
de qualidade em suas vidas espirituais, que nunca se
afastem de Jesus, da igreja e da Santa Missa”, disse Pe.

Alexandre em sua homilia.

No final da celebração, os catequizados fizeram uma
homenagem para a catequista Juracema, “O seu trabalho foi muito importante para todos nós. Obrigado
pela sua doação com a preparação dos encontros com
a catequese, isso é um gesto de amor. Parabéns por
tudo, você foi uma vencedora, uma evangelizadora,
uma missionária, a serviço do reino de Deus.”
Parabéns à todos os catequizados!
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A experiência com o amor de Deus transformou a
vida de cerca de 50 pessoas no dia 10 de dezembro. Jovens e adultos participaram do Grupo de Jovens – Baurim, realizado pela Pastoral da Juventude
do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia. Durante o encontro, os participantes
viveram momentos de animação, louvor e oração,
além de pregação com o Pe. Alberto Gambarini.

de três jovens, que saíram da vida para entrarem no
céu: São Francisco de Assis, o santo da total confiança em Deus, Carlos Acutis, cujo lema era: Eucaristia
minha rodovia para o céu e o Guido Schaffer, o surfista de Deus.

Baurim significa “Vila dos Jovens” – ficava situada
próxima a vila de Benjamim, no caminho de Jericó.
Aparece na Bíblia no livro de Samuel. O principal
Em sua pregação, padre Alberto falou sobre a vida objetivo do projeto Baurim é formar novos prega-

No dia 21 de setembro, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) declarou aberto o
Ano Nacional Mariano, com início no dia 12 de
outubro de 2016 e término no dia 11 de outubro de 2017, ocasião em que a Igreja no Brasil
celebrará os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nas águas
do rio Paraíba do Sul.

O Papa Francisco enviou uma mensagem especial para o momento, lembrando a importância da devoção a Nossa Senhora que nos leva
a testemunhar a nossa fé em Cristo. Dom Sergio
da Rocha, presidente da CNBB, convidou o povo a
voltar seu coração para Maria Santíssima e reaprender com Nossa Senhora como ser cristão hoje.

Será um ano de intensa evangelização com a Mãe de
Cristo, o que vem de encontro ao pedido do Papa Fran-

dores, intercessores, animadores que construam
sua referência entre os jovens. A ideia é integrar
os jovens que estão iniciando sua caminhada de
forma efetiva na comunidade.

A noite foi encerrada com um vídeo com vários depoimentos de participantes e amigos do
projeto Baurim. Todos os participantes concluíram que a verdadeira alegria só é encontrada
em Jesus Cristo.

cisco: que sejamos uma Igreja em saída! Vamos seguir os passos de Maria Santíssima e nos alegrar
em testemunhar a fé em Cristo através da misericórdia, do acolhimento e da caridade, pilares fundamentais da evangelização.
Será um ano de grande ação de graças a Nossa
Senhora, que aqui em nosso Santuário, em Itapecerica da Serra (SP), chamamos carinhosamente
de Nossa Senhora dos Prazeres. São mais de mil
títulos dedicados a ela, mas todos se referem a
uma só pessoa: Maria Santíssima, Mãe de Jesus, a nossa grande intercessora! O Ano Mariano fará crescer o fervor desta devoção e
da alegria em “fazer tudo o que Ele disser”
(cf. Jo 2,5). Somos convidados a participar
intensamente deste tempo tão especial
para nossa Igreja.
Pe. Alberto Gambarini
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No terceiro domingo do advento, 11 de dezembro, aconteceu a Missa de cura e libertação pela Saúde, no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
em Itapecerica da Serra - SP. Esta missa ocorre sempre
no segundo domingo de cada mês, levando conforto e
apoio espiritual a todos e, em especial, aos enfermos.

Seguindo a liturgia do dia, padre Alberto Gambarini
lembrou que Deus nos cura pela fé. Quando estamos
próximos de Deus sentimos sua presença de amor
como Madre Tereza de Calcutá costumava repetir a si
mesmo, e também aos seus amigos: “Desvie os olhos
de si mesmo, pessoas e acontecimentos, dê a Jesus um
grande sorriso, sempre que a vida assustar você. ”
No final da celebração Pe. Alberto fez orações de cura
e libertação com o Santíssimo; enquanto os fiéis ajoelhavam-se e pediam as bênçãos de Jesus para sua vida.
Depois, foi realizada a adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. A celebração foi transmitida ao vivo
pela TV Ultrafarma e pelos meios de comunicação do
Programa Encontro com Cristo.
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