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Cerca de 100 jovens de todo o Brasil participaram do evento, entre eles André Cecílio,
Karollyne Rotger e Wesley Oliveira membros da Pastoral da Juventude do Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da Serra –São Paulo.
O objetivo foi discutir a atuação de jovens da
igreja envolvidos com comunicação, profissionalmente ou não.
Continua na página 5...

Rejane Souza
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Entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro aconteceu na Faculdade Paulus
de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM)
em São Paulo o Seminário para Jovens
comunicadores, com o tema “Nova Evangelização em tempo de rede”, promovido
pela Arquidiocese de São Paulo, após o
encontro promovido nacionalmente pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) no início deste ano, em Brasília. O
evento aconteceu no contexto de preparação para a Jornada Mundial da Juventude
Rio-2013 e do Ano da Fé.

80 anos de Dom
Emílio Pignoli

Ano da fé – O Sinal
da Cruz

Seis Sacerdotes
ordenados para a
Igreja do Senhor
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Denise de Medeiros Maia
Caico – RN
No mês de março, senti todos os
sintomas de uma mulher grávida
e fiquei muito feliz pois, sempre
quis ser mãe. Mas quando abri o
resultado do exame, era negativo,
fiquei muito triste, mas não perdi a
fé e acreditava que um dia seria mãe.
Comecei a acompanhar o Programa
Encontro com Cristo na Rede
Vida pedindo a minha mãezinha
que intercedesse por mim. E hoje
graças a Deus comemoro minha
gravidez e todas as vezes que faço
minha oração, sinto o bebe mexer.
Obrigada a Deus maravilhoso e a
Nossa Senhora dos Prazeres pela
graça alcançada.
Bruno Fernandes da Motta
Heliodora – MG
Tive problemas em meu trabalho e
guardei muitas mágoas de uma pessoa,
já não conseguia mais olhar para ele,
então, assistindo o programa Encontro
com Cristo, vi uma pregação do Padre
Alberto, falando sobre perdão, sobre
guardar mágoas...e senti-me tocado
pelo poder do Alto que na mesma
hora me libertou daquele sentimento
tão negativo e eu pude retomar a
alegria e leveza da vida e estou sempre
conquistando vitórias. Graças a Jesus
Misericordioso.
Testemunhos de graças alcançadas!
Envie também os seus pedidos de oração
em: www.encontrocomcristo.org.br

Nasce um novo tempo

ro e profundo de Jesus não consegue
guardá-lo para si. Nasce em nós a necessidade de fazer com que as pessoas
ao nosso redor também experimentem as graças do céu. E essa necessidade toma conta de nossa existência
e começamos a evangelizar. Mas, nas
primeiras barreiras, muitas vezes, desistimos... E é exatamente esse o ponto
que quero tocar... exorto você a perDeus está conosco, em todos os moseverar “abastecendo sua fé” na fonte
mentos e governa a nossa vida na
que jorra direto do coração Misericormedida da nossa abertura. Todos nós,
dioso de Jesus.
sem exceção, temos um lindo plano traçado pelas mãos do Pai. Mas, Eu estou muito animado com este
quantas vezes paramos para ouví-Lo? novo ano. Tenho em meu coração tanNossa vida está repleta de pequenos tos sonhos e projetos evangelizadores.
Agradeço por acompanhar O Católico
sinais e é aí que Deus nos fala.
em 2012 e quero pedir que continue
Vamos fazer neste novo ano uma exconosco, de mãos dadas, caminhareperiência profunda de fé, firmes na oramos retamente em direção da Luz que
ção, na leitura da Palavra, na eucaristia,
nos aquece, aquela que emana do próenfim vivendo ativamente como crisprio Deus, a mesma Luz que encontratãos e colocando em prática as virtudes
mos nos livros do Gênesis e do Apocatão necessárias que fazem da nossa vida
lipse, no início e no fim da Bíblia.
um testemunho para muitas pessoas.
Nós devemos “puxar a fila”. Vamos fazer Que a Luz do Espírito Santo paire soacontecer “agora” o nosso Reencontro bre você e todos aqueles que estão em
com Cristo! Vamos reavivar a nossa fé! seu coração nesse momento.
Neste primeiro mês de 2013 entro em
seu lar para preencher seu coração da
presença maravilhosa do Espírito Santo. Sim! Todos os dias precisamos reavivar a nossa fé em Cristo, fonte de toda
a misericórdia e perdão, de todo o bem
e toda a graça, da esperança e da certeza que a Sua presença restauradora nos
faz encontrar a plenitude.

Quem experimenta o amor verdadei-

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Pe. Alberto Gambarini

Missas: de terça a sexta às 8h
e 12h; terça, quinta e sexta,
também as 19h; 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, 12h e 20h.
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: 46663619 ou 4666-3988
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Pedro Siqueira vem lotando igrejas há muitos
anos com um grupo que reza o Terço de forma
bastante incomum, durante a meditação dos
mistérios ele conversa com os santos, os anjos
e recebe mensagens de Nossa Senhora. Esta
lançando seu segundo livro, Senhora dos Ares –
Superando perdas, que faz parte de uma coleção
com um total de quatro livros, o primeiro foi
Senhora das águas, lançados pela Prata Editora.
À primeira vista, o carioca Pedro Siqueira,
41 anos, é uma pessoa normal. Torcedor
do Fluminense, formado pela PUC do Rio,
dá expediente todos os dias na Advocacia
Geral da União e ministra aulas de Direitos
Administrativo e Processual Civil. Casado com
uma também advogada, Natália, tem um filho,
mora em Botafogo, gosta de viajar e pratica jiujítsu nas horas vagas.

Seus terços tem arrastado multidões no Rio de
Janeiro e São Paulo, vale a pena conferir, Senhora
dos Ares, a venda nas melhores livrarias a partir
de 26/12/2012.

Aconteceu

A Semana Jovem é um projeto de evangelização
direcionado a toda juventude, onde se busca
vivenciar em conjunto as experiências de
intimidade com Cristo e as mudanças que o
mesmo nos propõe, tendo como objetivo também
mostrar que jovem também pode ser diferente.

pregações, louvor, show e muito mais.

O evento é realizado pelo pastoral da Juventude
Nossa Senhora dos Prazeres que é um grupo
pertencente o Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia.

Portanto, não perca tempo e participe, pois
A Semana jovem terá inicio no dia 21 de Janeiro
sempre é tempo de mudar, evangelizar e crescer
de 2013 e vai até o dia 26. O evento acontece
com Cristo. Maiores informações acessem:
todos os dias a partir das 20 horas no salão
http://blog.pa7.com/pjnsp/
paroquial do Santuário, onde acontecerão
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Arquivo diocesano
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REDES SOCIAIS A SERVIÇO DA
EVANGELIZAÇÃO
Estiveram presentes no seminário ao longo
dos três dias Diego Fernandes (Apresentado e
Cantor), Rafael Alberto, (Secretário executivo
do Vicariato Episcopal para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de SP) , Padre italiano Antonio Spadaro (Assessor do Pontifício
Conselho para as Comunicações Sociais, da Cúria Romana, e editor responsável pela revista
“La Cività Cattololica” de Roma) e Cardeal Dom
Odilo Pedro Scherer (Arcebispo de São Paulo).
Spadaro foi quem mais contribuiu com as reflexões. Ele realizou três conferências com os
temas: “Ciberteologia: entre tecnologia e espiritualidade, como a rede está mudando a
forma como fazemos a comunidade”, “Oficina

Digital sobre a Nova Evangelização: reflexão
sobre alguns aplicativos para smartphones e
tablets” e “A rede não deve ser usada como marketing, mas sim como doação e evangelização
do outro”.

Para Spadaro, o jovem católico deve transformar a conexão em comunhão: “Não basta
divulgar mensagens de fé. Vocês podem preencher o Facebook com mensagens do Evangelho, de Nossa Senhora, mas de nada adianta
se isso não demonstrar realmente o que são.
Somente encarnado o evangelho, você pode
transmiti-lo”.
Wesley Oliveira

Santuário Nossa Senhora dos Prazeres
Twitter: https://twitter.com/SantuarioNSP
Facebook: http://www.facebook.com/nsprazeres
Blog: http://blog.pa7.com/ocatolico/

Programa Encontro com Cristo
Twitter: https://twitter.com/ProgramaEcc
Facebook : http://www.facebook.com/EncontroComCristo

Livraria
Twitter: https://twitter.com/LivrariaECC
Facebook : http://www.facebook.com/LivrariaEncontrocomCristo
Blog: http://blog.pa7.com/livrariaecc/

Wesley Oliveira

Rejane Souza

Pastoral da Juventude Nossa Senhora dos Prazeres
Twitter: https://twitter.com/PJ_NSP
Facebook : http://www.facebook.com/pjnsp
Blog: http://blog.pa7.com/pjnsp/

Padre Alberto Gambarini
Rejane Souza

Wesley Oliveira

Twitter: https://twitter.com/PadreAlberto_
Facebook : http://www.facebook.com/PadreAlbertoGambarini
Blog: http://blog.pa7.com/padrealbertogambarini/
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Catequese

Continuação da Catequese da Edição N° 57.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Amém

Saudação da assembleia
Celebrante: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo
estejam convosco.

O sinal da cruz é o primeiro gesto de fé que
Povo: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor
aprendemos, e que nos acompanha nas orações da
de Cristo.
Igreja e na vida pessoal. Esta presente no início da vida
cristã, o batismo; como também no último momento, Depois de ter feito o sinal da cruz, com toda a
piedade, o sacerdote saúda a assembleia, com uma
as exéquias.
das fórmulas sugeridas pela Igreja. A mais usada no
A missa começa com o sacerdote convidando a
Brasil, é aquela tirada da 2º Coríntios 13,13:
assembleia a fazer o sinal da cruz. Este simples gesto,
revela o espírito da santa missa: vamos participar do “A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do
sacrifício de Cristo. Foi na cruz que fomos salvos e Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam
recebemos a vida nova em Cristo. Na cruz, Deus selou convosco.”
uma aliança conosco, cobrindo-nos com a Sua proteção.
Estas palavras nos ajudam a não perder de vista a
O sinal da cruz também exprime a nossa profissão de certeza da presença de Deus. Ele nos reuniu para
fé no Deus Uno e Trino. Cremos em um só Deus em 3 renovar a Sua graça em nossa vida. “A graça é o
favor, o socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de
pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
respondermos ao seu chamamento... A graça é uma
E por fim, também recordamos o nosso batismo,
participação na vida de Deus” (CIC 1996-1997). Esta
pois fomos batizados como ordenou Jesus: “batizaigraça foi derramada em plenitude no sacrifício da
as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”(Mt
cruz, renovado a cada santa missa.
28,19). Se participamos da missa é porque fomos
incorporados a Cristo morto e ressuscitado por meio Deste modo, se reconhecemos o auxílio amoroso
de Deus, seremos capazes de responder com
do batismo.
entusiasmo, aquilo que esta no coração: Bendito
É importante fazer o sinal da cruz com toda a reverência
seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
e piedade. Estamos invocando a presença de Deus para
que a santa missa seja uma fonte de graças.
Pe. Alberto Gambarini
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Aconteceu

No dia 14 de dezembro no Salão do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia aconteceu a Festa de Natal das famílias atendidas pela
Associação Promocional Kolping Nossa Senhora dos
Prazeres. Papai Noel chegou animado, distribuindo
muito carinho e pequenos mimos. Centenas de crianças acompanhado de seus pais receberam lanche e se
alegraram com distribuição dos presentes. As meninas ganharam bonecas e os meninos bola. A festa foi
marcada por um clima de muita alegria.

participação especial do Padre
Hewaldo Trevisan que junto com
o seu ministério de música alegrou toda a celebração.

Em sua homilia, padre Alberto
transcorreu a sua trajetória desde o dia de sua ordenação, falando dos muitos momentos signifiMuitas pessoas vieram de diver- cativos que vivenciou até agora e
sos bairros e regiões de Itape- do quão importante são todas as
cerica da Serra e São Paulo para ovelhas do seu rebanho.
celebrar e agradecer a Deus pela
Dentre as muitas homenagens e
vida e obra deste sacerdote. A
presentes a ação de graças feimissa que começou pontualmenta pelas crianças da catequese
te às oito da noite, contou com a
emocionou celebrante e partici-

pantes. Balões coloridos foram
estourados ao término de uma
linda canção entoada por um
menino que imitava em suas
vestimentas um sacerdote.

Por todos estes anos de dedicação e direção espiritual,
queremos mais uma vez parabenizar ao Padre Alberto
Gambarini e desejar que mais
e mais anos de sacerdócio sejam comemorados!

Fotos Neto

Em comemoração aos seus 34
anos de sacerdócio, Padre Alberto Gambarini recebeu uma
belíssima homenagem de seus
paroquianos e amigos no dia 06
de dezembro no Santuário de
Nossa Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia.
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Carlos Henrique e Heberth Teixeira

Na alegria e em comunhão com toda a Igreja, no
Ano da Fé, na tarde do sábado, 22 de dezembro,
a Diocese de Campo Limpo ganhou mais seis Sacerdotes que ouviram o chamado de Deus aceitaram dedicar sua vida por completo a missão de
Jesus Cristo. Pela imposição das mãos de Dom
Luiz Antônio Guedes, bispo Diocesano, os diáconos Fabiano de Araújo, Gilberto Silvestre, Igor
Souza, Jefferson Sampaio, Pedro Justino e Rodolfo Marinho foram ordenados para o serviço presbiteral.
A Catedral Diocesana ficou completamente lo-

tada com a presença de sacerdotes, diáconos,
religiosos (as), seminaristas, parentes, amigos e
convidados das várias localidades onde os ordenados haviam atuado durante a formação.

A esses irmãos acolhemos com alegria e nos unimos a eles para construção do projeto do Cristo
para sua Igreja. Os nossos parabéns os Padres
Fabiano de Araújo e Gilberto Silvestre que fizeram pastoral em nosso Santuário e oração pelas
vocações sacerdotais que tanto têm contribuído
para o serviço eclesial.
Wesley Oliveira

