Boletim Informativo do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
Itapecerica da Serra, Junho de 2017 Ano V - N° 111

No dia 15 de junho, o Santuário Nossa Se- 50 anos. Este ano serão confeccionados 54
nhora dos Prazeres e Divina Misericórdia tapetes pelas ruas do entorno do Santuário
promoverá a Festa de Corpus Christi 2017. Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, no centro. Os materiais serão disA Festa de Corpus Christi é a celebração
ponibilizados pela Prefeitura de Itapecerica
em que solenemente a Igreja comemora o
da Serra, entre eles estão a serragem coloriSantíssimo Sacramento da Eucaristia; senda e a dolomita.
do o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas. Nesta Além do tema principal “A Eucaristia”, oufesta os fiéis agradecem e louvam a Deus tros temas serão abordados, como explica
pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o coordenador geral dos tapetes de Corpus
o próprio Senhor nos faz presente como Christi, Tadeu do Carmo. “Este ano teremos
alimento e remédio de nossa alma. A Euca- como temas especiais centenário de Nossa
ristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Senhora de Fátima e os 300 anos de Nossa
Nela está contido todo o tesouro espiritual Senhora Aparecida”.
da Igreja, o próprio Cristo.
O evento inicia às 4h com a benção do pa“São João Paulo II sempre afirmou que a dre Alexandre Matias para os voluntários
Eucaristia é o centro da vida da Igreja, por- (paroquianos e alunos de escolas públicas
que neste alimento espiritual nós temos o do município) que irão trabalhar na confecpróprio Cristo presente em Corpo, Sangue, ção dos tapetes. Às 10h inicia-se a abertura
Alma e Divindade”, disse Padre Alberto para a visitação. Às 15h acontece a Missa
Gambarini, pároco do Santuário e celebran- Campal e Procissão celebrada pelo padre
te da Missa.
Alberto na Praça da Matriz, em frente ao
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e DiNo município de Itapecerica da Serra, a
vina Misericórdia.
tradição dos tapetes acontece há mais de
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Assisti, em lágrimas, a este maravilhoso filme e Vi que meu maior tesouro é o Senhor. Ví que migostaria de recomendá-lo.
nha família é o maior dom que Ele me confiou. Vi
que não posso perder tempo... que não posso ecoHoward (Will Smith) conversa com a Morte, o
nomizar no amor... e que a vida é um brevíssimo
Tempo e o Amor (após ter perdido sua filhinha).
segundo, até que, um dia, fechamos os olhos e tudo
O filme me recordou profundamente a obra “As passou. Serei julgado pelo amor... Seremos examitrês filosofias”, de Peter Kreeft (Ed. Quadrante), fa- nados a respeito do amor.
zendo-me meditar no livro do Eclesiastes, no livro
Assista a este filme: vai te fazer uma pessoa melhor!
de Jó e no Cântico dos Cânticos.
Por Fernando Nascimento
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No dia 13 de junho, celebramos a memória do
popular santo – doutor da Igreja – que nasceu em
Lisboa, no ano de 1195, e morreu nas vizinhanças
da cidade de Pádua, na Itália, em 1231, por isso é
conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O nome de batismo dele era Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo.

Ainda jovem pertenceu à Ordem dos Cônegos Regulares, tanto que pôde estudar Filosofia e Teologia, em
Coimbra, até ser ordenado sacerdote. Não encontrou
dificuldade nos estudos, porque era de inteligência e
memória formidáveis, acompanhadas por grande zelo
apostólico e santidade. Aconteceu que em Portugal,
onde estava, Antônio conheceu a família dos Franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos
mártires em Marrocos, como também o arrastou para
a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças.

Ao ir para Marrocos, Antônio ficou tão doente que
teve de voltar, mas providencialmente foi ao encontro
do “Pobre de Assis”, o qual lhe autorizou a ensinar aos
frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos
de viverem o Santo Evangelho. Neste sentido, Santo
Antônio não fez muito, pois seu maior destaque foi na
vivência e pregação do Evangelho, o que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar no combate à
Seita dos Cátaros e Albigenses, os quais isoladamente
viviam uma falsa doutrina e pobreza. Santo Antônio
serviu sua família franciscana através da ocupação de
altos cargos de serviço na Ordem, isto até morrer com
36 anos para esta vida e entrar para a Vida Eterna.
Oração de libertação de Santo Antônio

Oração
A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus
braços ao Menino-Deus, a ti cheio de confiança,
recorro na presente tribulação que me acompanha
(diga o problema que o aflige).

Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos
marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos
todos como irmãos e que no mundo haja amor e
não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo.
Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de
interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor
ante o Pai. Amém.
Ato de consagração a Santo Antônio
“Ó, grande e bem-amado Santo Antônio, vosso amor
a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja.

Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa
minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida.

Estou persuadido de que nenhum mal poderá me
atingir enquanto eu estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador.
Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos
como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais.
Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo
mal e não me deixe sucumbir na tentação.

Ó Deus poderoso, livrai-me de todo perigo do
corpo e da alma. Auxiliado continuamente por vós,
Eis aqui a Cruz do Senhor. Fugi, potestades inipossa viver na cristandade e santamente morrer.
migas! O Leão de Judá, descendente de Davi, tem
Amém.
vencido. Aleluia!
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
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processo. Não temos a pretensão de sanar de vez os
problemas das famílias, da sociedade. Ainda mais
considerando que é apenas uma semana de palestras e testemunhos, mas temos que fazer a nossa
parte. E as palestras e testemunhos, à luz do evangelho, podem despertar nas pessoas a necessidade
de mudança de opinião, mudança de vida.
Acreditamos que a Semana da Família é um chamado a despertar, a enxergar a vida com ânimo. As
palestras e testemunhos nos mostram muitas vezes
que os acontecimentos ruins que nos desanimam
acontecem também com outras pessoas. Os temas
são sempre pautados na palavra de Deus que nos
encoraja a seguir em frente.
No mês de agosto irá acontecer em todo o país
Semana Nacional da Família promovida pela CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), e o
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia não vai ficar de fora. A Semana Nacional
da Família tem como objetivo geral promover, fortalecer e evangelizar a família, 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.
Em entrevista concedida ao jornal O Católico, o
casal Misael Ferreira e Vera Ferreira, da equipe de
organização da Semana da Família no Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia,
fala um pouco sobre este evento do Santuário.
O Católico: Qual a importância da Semana
da Família?
Misael e Vera: Atualmente, vemos cada vez mais
uma sociedade com visões e pensamentos distorcidos. Em todas as direções, vemos sinais de desrespeito, desonestidade, egoísmo, individualismo. Não
podemos cruzar os braços e culparmos o sistema,
o governo, os outros. Enquanto cristãos, não podemos esquecer da nossa responsabilidade neste

O Católico: O que esperar do tema: “Família,
uma luz para a vida em sociedade”?
Misael e Vera: Como o próprio tema diz, a família,
com os exemplos do pai generoso, integro, honesto,
trabalhador, da mãe virtuosa, dedicada, paciente, de
um filho ou filha obediente, respeitoso e respeitador; ou mesmo que uma família não seja constituída
por tais elementos, mas que se ajudem, se amem e
se respeitem mutuamente pode ser exemplo, pode
ser luz para outras famílias que buscam esses conceitos para se firmarem. É nosso desejo e o desejo
da Igreja que as nossas famílias cresçam na harmonia e na disposição de servir melhor a Deus sendo
realmente uma luz para a sociedade. A família é a
base da nossa sociedade, valorizar a família é nosso
dever. Temos que ser exemplo sempre. É o que Deus
espera de nós.
O Católico: Quais serão os temas da Semana da
Família?
Misael e Vera: Os temas escolhidos para este
ano serão:
Segunda-feira: O Perfil Mariano da Igreja;

Terça-feira: Igreja, comunhão na diversidade;
Quarta-feira: A Família (Missa);

Quinta-feira: Serviço cristão ao mundo;
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Sexta-feira: A família promotora da misericórdia.
Encerrando no sábado com a Santa Missa às 19h.

O Católico: Desde que ano o Santuário aderiu à
Semana da Família?
Misael e Vera: Desde 2012.
O Católico: Você e sua esposa participam desde
o início?
Misael e Vera: Sim. Em 2012 como ouvintes e a
partir de 2013, fomos convidados para integrar a
equipe que era formada por seis casais.
O Católico: Qual a evolução mais importante
que se deu ano a ano até aqui?
Misael e Vera: O aumento gradativo do número de
participantes. O público é constituído não somente
por aqueles que frequentam o Santuário, mas também das comunidades. Isso nos traz a certeza de
que mais famílias estão sendo alcançadas.
O Católico: Quem serão os palestrantes?
Misael e Vera: Temos uma lista, porém nem todos
confirmaram presença. Assim sendo, ainda não temos como divulgar ainda.
O Católico: As comunidades e movimentos pastorais terão alguma participação na produção
deste evento?
Misael e Vera: Sempre tivemos a participação deles. As comunidades com a divulgação por parte dos
líderes. Alguns movimentos pastorais participam
com trabalhos de acolhida; coleta; confecção das
lembranças que são entregues ao final de cada encontro; doação para o café que igualmente é servido
ao final de cada encontro.
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No dia primeiro de julho, das 9h às 13h, no
cinema do Itapecerica Shopping, irá acontecer
o “Workshop Motivacional Luz, Câmera, Ação!”.
O evento motivacional será conduzido pelo coach Alberto Carneiro e tem a intenção de ajudar as pessoas que buscam melhorar a sua visão de mundo.

O programa irá propor dinâmicas que promete
ajudar os participantes a viver com mais efetividade e felicidade. “O objetivo deste evento é promover para as pessoas um grande momento de transformação, como se fosse uma plataforma para uma
nova etapa de tomada de decisões com mais efetividade e felicidade”, disse Carneiro

“Se você conhece alguém que está precisando
tomar um rumo em sua carreira, ou que precisa
passar por uma transição de carreira, ou até mesmo que esteja se sentindo inseguro com relação
a qual decisão tomar para as áreas mais importantes da vida, essas quatro horas vão trazer um
impacto altamente positiva para a vida delas”,
conclui o coach.

As vagas são limitadas e custam R$ 179,00 por
pessoa e este valor poderá ser parcelado em até
3 vezes. Para comprar acesse o site www.albertocarneiro.com.br, ou se informe no telefone (11)
96967-6610 ou no e-mail contato@albertocarneiro.com.br.
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mou que mesmo nas horas de sofrimento, precisamos exercitar nossa perseverança, pois na Cruz
de Cristo está o poder de Deus. Nela somos verdadeiramente curados. Spuldaro também disse
que quando depositamos na Cruz de Cristo toda
a nossa vida, somos libertos, somos curados, encontramos forças para todas as batalhas.

Atualmente, Ironi Spuldaro participa do Grupo de Oração “Fonte de Luz e Vida”, na Paróquia
Santana, em Guarapuava, é co-fundador do Movimento Eucarístico “Maria Mãe da Universalidade”, com sede na Itália. Além de apresentar o
programa ‘Há poder de Deus’ ele exerce a função
de Diretor-Presidente da empresa Christus Dominus – Artigos Religiosos.

Ironi nasceu em 23 de janeiro de 1966, na cidade de Chopinzinho – PR, mas reside na cidade
de Guarapuava – PR, há 36 anos. É casado desde
1986 com Rozicléia e é pai de dois filhos: Lucas,
22, e Gabriel, 16.

O pregador Ironi Spuldaro, da missão ‘Há poder de Deus’, será uma das principais atrações
do 31º Louvor Encontro com Cristo, que acontece no dia 3 de setembro no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra.

No dia 27 de maio, a comunidade São
João Batista organizou a Primeira Comunhão de 12 crianças. Os catequisandos foram preparados no decorrer
dois anos pela catequista Dona Cida.
A celebração foi realizada pelo Padre
Alexandre Matias.
Ao receber o corpo e sangue de Jesus
Cristo, os jovens vivenciaram pela primeira vez o sacramento da comunhão. A
comunidade se disse alegre pelas crianças, porque eles agora serão mais e mais
participantes na vida da Igreja e da própria comunidade.

Ironi, exerce o ministério de pregação em todo o
Brasil e em outros países como Argentina, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Itália, Japão, Inglaterra e Suíça. .
Em uma de suas recentes pregações, Ironi afir-

Durante 17 anos, Ironi trabalhou na Fundação
Nossa Senhora de Belém, em Guarapuava. Exerceu a função Diretor Geral de duas emissoras de
rádio pertencentes a esta fundação (Cultura AM
e FM), foi membro do CAE (Comissão de Ação
Evangelizadora) da Diocese de Guarapuava, e
também do conselho diocesano, estadual e nacional da RCC (Renovação Carismática Católica),
movimento do qual participa há 27 anos.
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amor de Deus e ver o quanto Ele me ama”.

O TLC acabou, mas é neste momento que ele começa a impactar no cotidiano de cada jovem. “O TLC foi
simplesmente uma experiência maravilhosa com
Deus, senti o Espírito Santo a cada palestra. Convido a você jovem a participar dos próximos que vão
acontecer, pois é uma experiência única”, disse o jovem, Luiz Guilherme,17.
No último final de semana de abril, aconteceu o
51° TLC (Treinamento de Liderança Cristã) do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da Serra. O evento contou
com a participação de 80 cursistas.
Os jovens foram conduzidos através da Palavra e da
oração a olhar para seu o interior e reconhecer suas
próprias fraquezas e misérias, para dessa forma poderem se apresentar em atitude de entrega e abandono, permitindo-se encharcar pelo Espírito Santo.

Foram dias maravilhosos e inesquecíveis que marcaram profundamente os corações de cada jovem. Os
participantes voltaram para casa cantando com ale-

gria: “Tua família volta pra ela. Tua família te ama e te
espera. Para ao teu lado sempre estar”.

Hugo Dias, 21, contou como o TLC mudou a sua
vida: “O TLC foi o meu momento com o Espírito
Santo, arrancando todas as angústias, mágoas e
medos que estavam em meu coração. Posso dizer
que sou um novo homem para Deus, pois eu pude
conhecê-lo verdadeiramente”.

O jovem Wilami Abrentes, 29, também comentou
sua experiência: “Queria ter palavras para descrever ou explicar esses dias. Foram os melhores dias
da minha vida, e vou lembrar para sempre. Agradeço por essa oportunidade de estar mais perto do

happy hour com a turma da firma – rapidinho. E eis
que surge agora o tipo que sai de casa para rezar o
“Terço dos Homens” com a turma da paróquia. Sim,
esse cara existe.

Andson de Souza, 40, diretor de escola e antigo participante do Terço dos Homens do Santuário Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, comentou que foi convidado por amigos a participar e rapidamente se envolveu com a causa. Ainda assim, ele
aponta que nem todos os rapazes aderem a pratica
mensal com facilidade: “Muitos homens ainda não
se sentem à vontade em rezar em público e muito
menos carregar um terço. Vejo que quando se encontram com outros homens ficam menos inibidos e
assim começam a fazer uma experiência nova com o
Tem o marido que sai toda sexta à noite para o amor de Deus”, conta.
futebolzinho. É hábito tão sagrado que costuma Para muitos fieis, o terço exclusivo para eles mosconstar em alguns contratos pré-nupciais. Tem o tra o novo caminho da igreja. “Hoje o santo terço é
que liga às 6 da tarde, avisando que vai esticar num o remédio para todos os homens entenderem quais

O TLC é um movimento da Igreja Católica fundado pelo Padre Harold Rahm, na década de 60, e tem
como principal objetivo 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.
No sábado, 06 de maio, aconteceu o reencontro,
a Santa Missa foi celebrada pelo padre Alexandre
Matias. Em seguida os jovens seguiram para o salão paroquial, onde puderam louvar, agradecer e
testemunhar as maravilhas que foram derramadas
no 51° TLC.

as obrigações de serem os profetas, sacerdotes e
reis de seus lares. Este é o caminho para que nós
assumamos as características de São José”, sentencia Andson.

O Terço dos Homens é um movimento relativamente novo em todo o Brasil, mas que cresce a cada
ano. Para se ter ideia, no último encontro nacional
realizado em fevereiro na cidade de Aparecida do
Norte - SP, mais de 70 mil homens participaram. E
o mais importante é o quanto a prática do terço tem
mudado muitos lares, como conta a secretária Rosely Gomes: “Desde que meu marido iniciou o terço
dos homens, ele mudou bastante. Hoje bebe muito
menos e o ambiente em família tem sido muito mais
favorável”, revela.

O Terço dos Homens acontece em todas as segundas sextas-feiras do mês às 20h no Santuário Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da Serra.
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No último domingo de maio, 28, mês dedicado à bem-aventurada Virgem Maria, aconteceu o Retiro de Mulheres na Escola Modelo.
O evento foi promovido pelo movimento das
mulheres do Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia e teve como
tema: “Mulher de coração curado! ”.

O evento iniciou-se com a Santa Missa e
teve a participação de 210 mulheres. Conduzido por Néia Moraes e Cléo, e com o apoio
de uma equipe de 35 mulheres, o retiro levou as participantes a uma experiência do
amor de Deus; no resgate da essência do que
significa ser mulher.
O próximo Retiro de mulheres, acontecerá
nos dias 26 e 27 de agosto de 2017.

No dia 5 de maio aconteceu no
Santuário de Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia a
Vigília Mariana, com participações especiais da cantora Adriana Arydes, da irmã Zélia Copiosa,
pregador Huanderson e padre Alberto Gambarini.
Foi uma noite especial com momentos fortes de oração, louvor
e pregação. A Vigília encerrou-se

com a celebração da Santa Missa
na manhã de sábado.

A Vigília Mariana foi realizada
em comemoração pelos 300 anos
do encontro da imagem de Nossa
Senhora Aparecida pelos pescadores no Rio Paraíba, e aos 50 anos
da Renovação Carismática Católica no mundo.
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O Movimento ECC (Encontro de Casais com
Cristo) do Santuário de Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia agradece
a todas as empresas, entidades, parceiros,
comunidades e demais colaboradores que
apoiaram o evento “Ação entre Amigos” que
aconteceu no dia 13 de maio, na comunidade
Santa Luzia – Lagoa.
Que Deus abençoe ricamente a todos!
Obrigado pela participação!

Patrocinadores do bingo 2017
FLY PERSONALIZADOS
JJS TECIDOS

CHURRASCARIA BATALHA
AUTO PEÇAS CHUVISCO
GRÁFICA BRUNO

ISAMAR PISCINAS
GIGO & GO

DISK AGUA SÃO MARCOS
VASOS JOAO E MARIA

NOVA INDEPENDENCIA

BJ MATERIAIS CONSTRUÇÃO
SAN MARCOS MATERIAIS

OMEGA FIX

EQUIPES DE TRABALHO

SUPERMERCADO BANDEIRA

EMPORIUM

J NICOLI

MADE IN BRAZIL TAPIOCAS
FRUTAP IOGURTES

TESTÃO AUTOMOTIVO
ART´S CHRIS

FLORICULTURA MURIEL
CIRCULOS DE ESTUDO

C&C CASA E CONSTRUÇÃO
BLOCOS CAWBOY

MORAIS ADVOCACIA

PADARIA BELAS ARTES
PORTAL DA PIZZA
JB BLOCOS
CAMIS

FEELING CABELEIREIROS
CUIDARIS
BELOV

VEREADOR ALAN DIAS

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES
COMUNIDADES DO SANTUÁRIO NSPDM

DOADORES ANONIMOS
EDVALDO E MARINA

REGINALDO E LUCIMARA
WALDEMAR E MARIA

JOSE CARLOS E ELIANA
CLOVIS E SOFIA

ROQUE E VALDELICE

DANILO MANDU E LUCIANA
EDSON E ELAINE

ANDRÉ E MATILDE
LUÍS E CÁSSIA

OFELIA E OLAVO
LUIZ E MARCIA

RONALDO E PAULA
DONA TEREZINHA

ARIANE E EDUARDO
RITA DE CASSIA
DRA. ADRIANA

RODRIGO E KARINA
SS BOTTONS

Ação entre amigos da Festa Junina
do Festa do Santuário vai sortear
uma moto Honda CG 125 e mais
três prêmios

Já estão à venda as cartelas da rifa/bingo da
festa Junina “Arraia de São Pedro” do Santuário
de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que acontecerá entre os dias 30 de junho a 2 de julho.

cipal e mais antiga Festa Junina da cidade de Itapecerica, organizada pela Igreja Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia. Todo o largo
da matriz, bem no centro da cidade fica tomado de
barracas com muitos comes e bebes típicos, além
de brincadeiras para todas as idades.

A festa

Confira a programação completa na festa na página 12.

Quem adquirir uma cartela no valor de R$ 15,00,
concorrerá a uma moto Honda CG 125, em sorteio
único, pelo primeiro prêmio da loteria federal do
dia 8 de julho. Concorrerá também no dia primeiro de julho a partir das 20h no bingo, aos seguintes prêmios: uma TV 32 polegadas, um Frigobar e
um Aspirador de Pó.
Nos dias 30 de junho a 2 de julho acontece a prin-

A Festa é um grande e tradicional momento de
integração das mais diversas comunidades da cidade. “Nós promovemos a Festa Junina há muitos
anos e cada vez tem sido mais gratificante”, disse
o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário
e celebrante da missa sertaneja, que acontece no
domingo, 2, às 9h.

junho 2017 - O Católico I

11

12

I junho 2017 - O Católico

