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“Fraternidade e
Saúde Pública” é o
tema da Campanha
da Fraternidade
deste ano

T

odos os anos a Campanha da Fraternidade traz um tema que
merece ser discutido com
toda a sociedade, pois afeta
a população em geral. Já há
alguns anos a Campanha é
aberta a participação de todas as religiões cristãs, com
isso sua abrangência fica
muito maior.

A Campanha deste ano escolheu o tema: Fraternidade e
Saúde Pública. Esse assunto
é de interesse de todos os
brasileiros, pois a saúde tem
sido muito mal tratada pelos

governos de todas as esferas e a
população sofre para conseguir
um atendimento, isso quando
consegue.

A Campanha da Fraternidade é
um evento organizado pela CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil). O lema da campanha é
um versículo do livro do Eclesiástico: “Que a saúde se difunda pela
terra” (Eclo 38,8).
O objetivo geral dessa campanha
será promover ampla discussão
sobre a realidade da saúde no
Brasil e das políticas da área.
Veja mais informações na pág. 05

ECC vai organizar
mais um casamento
comunitário.

Delizete e Laércio Oliveira
estarão no Louvor no
carnaval.

Veja programação da
Semana Jovem no
Santuário
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Vida em Plenitude
Janeiro 2012
Dia 17/01
Aniversário natalício do Padre
Alberto Gambarini

“Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim
que o fareis.” (Mat. 25,40)

Dias 23 a 28/01
Semana Jovem
horário: 20h - Pastoral da Juventude
Local: Salão Paroquial
Dia 28/01
Baile a fantasia
horário: 20:30h Pastoral da Juventude - Local: Salão Paroquial

Fevereiro 2012
Dia 19
Louvor Encontro com Cristo no
Carnaval
horário: das 8h às 17h
Local: Del Verde Hotel
Delfim Verde
Estrada Prefeito Bento R. Domingues,
nº 500 (sentido Embu-Guaçu)

Religião não se pratica só dentro
da igreja, mas também na rua, em
casa, em toda parte, onde houver
um irmão para ajudar. Jesus nos
deixou este ensinamento e devemos colocá-lo em prática.

Esta prática deve vir acompanhada da presença viva de Deus em
nossa vida. Através da Eucaristia
nos abastecemos espiritualmente.
Nossas ações se renovam e os gestos de ajuda se tornam mais férteis,
produzindo “frutos cem por um”.

Tudo o que fazemos, em nome de
Deus, deve ser por Ele inspirado
e abençoado. É isto que garante o
crescimento de qualquer ação pessoal, comunitária, pastoral, profissional, enfim, tudo aquilo que a Ele
entregamos.
Oremos: Jesus Misericordioso, o senhor nos ensina a amar nosso próximo e cuidar dos irmãos. Em Mt.25,36
podemos ver quanto espera de nós:
“Eu tive fome, e você me deu de comer. Eu tive sede, e você me deu de

beber. Eu estava sem agasalho, e
você me cobriu. Eu estava doente,
e você me visitou.”
Que a cada dia eu possa ser uma
pessoa melhor, comprometida em
ajudar meu próximo e a levar Sua
palavra para os corações aflitos.
Cuida de mim senhor, da minha
casa, da minha família, da minha vida. Agradeço senhor, pelo
seu imenso amor e misericórdia.
Amém!

Desejo a você e sua família um 2012 repleto das mais preciosas bênçãos do céu!

Bairro Palmeiras - Itap. da Serra - SP

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Expediente

Programação do Santuário

O jornal O Católico é uma publicação do Santuário de Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra - SP.
Jornalistas: Edson Hengles e Andrea Rodrigues
Projeto Gráfico e Diagramação: Maxdesign
Administração: André Matias e Neto
E-mail: ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br
End: Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, Itap. da Serra - SP

Missas: de terça à sexta-feira: 08:00h e 12:00h; Terça, quinta e sexta, também às 19:00h. Sábado: 19:00h
Domingo: 08:00h, 10:00h e 18:30h
Toda primeira sexta-feira de cada mês, “Missa do Sagrado Coração”. 8:00h, 12:00h e 20:00h
Grupo de oração: Quarta-feira: 20:00h Terço: Todo primeiro Sábado de cada mês: 15:00h
Confissão: Terça-Feira: 9:30h as 11:30h Quarta-feira:9:30h as 11:30h
Quinta-feira:9:30h as 11:30h Sexta-feira: 9:30h as 11:30h
Expediente da Secretaria da Igreja: De terça à sábado: das 09:00h às 11:30h Tel. (11) 4666-3619 e 4666-3988
Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, Centro, Itapecerica da Serra - SP
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O SESC está com uma programação imperdível para as férias, é o SESC Verão,
uma programação extensa nas unidades
da capital e do interior de 7 de Janeiro a
26 de Fevereiro.

O SESC Verão 2012 propõe o Esporte para Todos
com inúmeras atividades prazerosas para sensibilizar todo mundo a incorporar a prática esportiva
em seu cotidiano.
A partir de 7 de janeiro (sábado) e até 26 de fevereiro, as unidades do SESC distribuídas pelo Estado de
São Paulo colocam seus equipamentos à disposição
do público, que poderá praticar esporte de variadas
formas: em grandes instalações lúdicas, exposições,
bate-papos com atletas brasileiros consagrados, demonstrações e vivências de diversas modalidades esportivas, além de espetáculos, aulas abertas e horários
de recreação livre.

A programação é totalmente inclusiva. Não importa o nível de habilidade e possibilidade de cada pessoa, importa
somente a vontade e necessidade de praticar alguma atividade física e de modo que seja muito gostoso para todos.
Consulte a programação no site (www.sescsp.org.br)
para escolher as suas atividades.
Fonte: Site SESC

Janeiro e Fevereiro são meses
em que os cinemas da cidade
estão sempre lotados. E são
nesses meses que um grande
número de filmes são lançados.

Alvim e os Esquilos 3 é a sensação do
momento para a criançada. Não faltam
novas interpretações de canções e muitas aventuras. O primeiro foi lançado em
2007, o segundo em 2009.
Alvin e os Esquilos 3
Titulo Original: Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked
Gênero: Animação, Comédia, Fantasia,
Musical e Família
Duração: 87 min.
Origem: Estados Unidos
Estreia: 06 de Janeiro de 2012
Direção: Mike Mitchell
Roteiro: Jonathan Aibel e Glenn Berger
Distribuidora: Fox Film do Brasil
Censura: Livre
Ano: 2011

Fonte: Cinema 10
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Santo do mês

Conversão de
O apóstolo dos gentios e das nações nasceu em Tarso. Da tribo de Benjamim, era
judeu de nação. Tarso era mais do que
uma colônia de Roma, era um município. Logo, ele recebeu também o título
de cidadão romano. O seu pai pertencia
à seita dos fariseus. Foi neste ambiente,
em meio a tantos títulos e adversidades,
que ele foi crescendo e buscando a Palavra de Deus.

buscando colocá-la em prática. Nessa época, conheceu
o Cristianismo, que era tido como uma seita na época.
Tornou-se, então, um grande inimigo dessa religião e
dos seguidores desta. Tanto que a Palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o [Santo Estevão] apedrejam, como uma atitude
de aprovação. Autorizado, buscava identificar cristãos,
prendê-los, enfim, acabar com o Cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem
discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade,
mas fechado à Verdade Encarnada. Mas Nosso Senhor
veio para salvar todos.
Encontramos, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, o
testemunho: “Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças
e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao
príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos, a Jerusalém,
todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina.
Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo
por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: ‘Saulo, Saulo, por
que me persegues?’. Saulo então diz: ‘Quem és, Senhor?’.
Respondeu Ele: ‘Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro
te é recalcitrar contra o aguilhão’. Trêmulo e atônito, disse Saulo: ‘Senhor, que queres que eu faça?’ respondeu-lhe
o Senhor: ‘Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o
que deves fazer”.
O interessante é que o batismo de Saulo é apresentado por
Ananias, um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo.

Hoje estamos comemorando o testemunho de conversão de São Paulo. Sua primeira pregação foi feita em Damasco. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas
Combatente dos vícios, foi um homem ele perseverou e se abriu à vontade de Deus, por isso se
fiel a Deus. Paulo de Tarso foi estudar na tornou um grande apóstolo da Igreja, modelo de todos
escola de Gamaliel, em Jerusalém, para os cristãos.
aprofundar-se no conhecimento da lei, São Paulo de Tarso, rogai por nós!
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Oração da CF

Campanha da

Desde 1964, cada ano, durante a
Quaresma, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil apresenta a
Campanha da Fraternidade. Durante
esses 48 anos podemos dividir as CFs
em três fases. Na primeira fase (1964
– 1972) houve uma busca da renovação interna da Igreja. Na segunda fase
(1973 – 1984) a Igreja Católica preocupou-se com a realidade social do
povo, denunciando o pecado social
e promovendo a justiça. Na terceira
fase (1985 – 2012) a Igreja voltou-se
para situações existenciais do povo
brasileiro. Normalmente não sabemos os nomes dos autores das Campanhas da Fraternidade, mas devido
a importância do tema para 2012 o
Texto-base apresenta os onze nomes
dos componentes do Grupo de Trabalho que elaborou a CF de 2012.
Cada Campanha da Fraternidade tem
um Tema e um Lema. A Campanha
para o ano 2012 tem como Tema:
“A Fraternidade e a Saúde Pública” e
como Lema: “Que a saúde se difunda
sobre a terra” (cf. Eclo 38,8)
O Objetivo Geral da Campanha da
Fraternidade de 2012 é: “Refletir sobre a realidade da saúde no Brasil em
vista de uma vida saudável, suscitando o espírito fraterno e comunitário
das pessoas na atenção dos enfermos

2012

e mobilizar por melhoria no sistema
público de saúde” (p. 12 do Texto-Base). Além do objetivo geral a Campanha da Fraternidade para 2012
apresenta seis objetivos específicos.
Estes são: “a) Disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para a
prática de hábitos de vida saudável;
b) Sensibilizar as pessoas para o serviço aos enfermos, o suprimento de
suas necessidades e a integração na
comunidade; c) Alertar para a importância da organização da pastoral da Saúde nas comunidades: criar
onde não existe, fortalecer onde está
incipiente e dinamizá-la onde ela já
existe; d) Difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil e seus desafios, como sua estreita relação com
os aspectos sócio-culturais de nossa
sociedade; e) despertar nas comunidades a discussão sobre a realidade
da saúde pública, visando à defesa do
SUS e a reivindicação do seu
justo financiamento; e
f) Qualificar a comunidade para acompanhar as ações
da gestão pública
e exigir a aplicação
dos recursos públicos com transparência, especialmente na
saúde” (cf. p. 12 do
Texto-Base da CF).

Senhor Deus de amor,
Pai de bondade,
nós vos louvamos e agradecemos
pelo dom da vida, pelo amor com
que cuidais de toda a criação.

Vosso Filho Jesus Cristo,
em sua misericórdia, assumiu a cruz dos
enfermos e de todos os sofredores,
sobre eles derramou a esperança de vida
em plenitude.

Enviai-nos, Senhor, o Vosso Espírito.
Guiai a vossa Igreja, para que ela,
pela conversão se faça sempre mais,
solidária às dores e enfermidades do povo,
e que a saúde se difunda sobre a terra.
Amém.
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Social

Kolping distribuiu mais de 800 brinquedos no Natal
A Associação Promocional Kolping
Nossa Senhora dos Prazeres entregou mais de 800 brinquedos no
Natal e milhares de cestas básicas.
Durante todo o ano a Kolping realiza
vários trabalhos sociais no Santuário e mantém a creche Menino Jesus
no jardim São Marcos.

CUIDARIS inaugura
sala de leitura
A CUIDARIS, em parceria com a empresa
BOEHRINGER- INGELHEIM inaugurou uma
sala de leitura em sua sede, no mês de dezembro.
Seu acervo conta com livros didáticos, infantil, infanto-juvenil, romances, ficção,
auto--ajuda, historia e também livros em
escrita Braile para deficientes visuais.
Venha você também participar desse maravilhoso mundo da leitura e adquirir novos
conhecimentos.

1° Bazar Beneficente
da CUIDARIS

A CUIDARIS realiza seu 1° Bazar Beneficente de
06 de Janeiro a 10 de Fevereiro, das 10h às 18h, no
orfanato Lar São Tiago no bairro Idemori.

Rua Minas Gerais 1188 - Parque Paraiso
Itapecerica da Serra - S.P.
Contato: Manoel Amâncio Rodrigues
Tel.11 4666-9278
E-mail: cuidaris@gmail.com

Encontro de Casais com Cristo

O ECC realizará mais um casamento
comunitário
O Encontro de Casais com Cristo realizará mais um casamento comunitário para todos os casais que já participaram do encontro. Se você deseja receber as bênçãos de Deus para sua vida, entre em contato com Ari e
Maria, pelo telefone 4666-8933.
Quando um casal “se casa pela Igreja”, compromete-se
a viver o matrimônio a partir da fé cristã e a vivê-lo em
sua plenitude como “sacramento” do amor de Deus.
Salientamos que os interessados devem procurar a
equipe do ECC o mais rápido possível.

Lembramos que todo 1º sábado do mês acontece o café
dos casais no salão paroquial logo após a Santa Missa.
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Delizete, filha de Tia Laura, e Laércio Oliveira
participarão do Louvor no carnaval
Dona Delizete, serva com 33 anos de caminhada e filha da saudosa Tia Laura, uma das
pioneiras do movimento da Renovação Carismática Católica no Brasil e o cantor Laércio
Oliveira (ex-Canção Nova) participarão do
Louvor Encontro com Cristo no carnaval. Os
católicos que vivem o enfoque da Renovação
Carismática Católica ou conheceram ou pelo
menos ouviram falar de Tia Laura. Ela era da
cidade de Lorena (SP), e ficou conhecida em
todo o Brasil pelo seu impressionante dom de
cura e por sua simplicidade.
O evento será realizado no Del Verde Hotel –
Delfim Verde em Itapecerica da Serra, no dia
19 de fevereiro das 8h às 17h.

Conduzido pelo padre Alberto Gambarini, o Encontro terá louvor, adoração ao Santíssimo,
testemunhos, orações de cura e libertação – com a participação da Delizete e Laércio Oliveira,
pregações e finalizado com a celebração da Santa Missa.

