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Deus tem um milagre para você no
26º Louvor Encontro com Cristo no carnaval

E

m sua vigésima sexta
edição, o Louvor Encontro com Cristo no
carnaval contará com a animação do cantor Laércio Oliveira (ex-Canção Nova) e da
banda Encontro com Cristo,
além da presença especial de
Delizete (filha da saudosa Tia
Laura), que conduzirá momentos de oração de cura. As
pregações ficarão por conta
do padre Alberto Gambarini.

A exemplo do anterior, o
evento será realizado do Del
Verde Hotel (Delfim Verde),
localizado na estrada Prefeito Bento Rotger Domingues,
500, bairro Palmeiras (sentido Embu-Guaçu), no domingo de carnaval, dia 19 de
fevereiro, das 08h às 17h, encerramento com a celebração
da Santa Missa. Venha pular
um carnaval abençoado!

Veja indicação de
peça de teatro e
filme no Sopro
Cultural

Conheça um pouco
mais o cantor católico
Laércio Oliveira.

Pastoral da Juventude
do Santuário em ação.
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Tempo de Conversão
Fevereiro 2012
Dia 19/02
Louvor Encontro com Cristo no
Carnaval
horário: das 8h às 17h
Local: Del Verde Hotel
Dia 25/02
NOITE PHN - Aniversário 3 anos
Local: Salão Paroquial
Horário: 20h

Março 2012
Dias 02, 03 e 04/03
MISSÃO (Pastoral da Juventude)
Local: Comunidade Santa Luzia Bairro da Lagoa
Dia 24/03
NOITE PHN
Local: Salão Paroquial
Horário: 20h

Vamos nos preparar para a Páscoa do Senhor
Neste mês entramos em um
tempo propício para a reflexão
e exercício da nossa fé. A Igreja
nos convida a viver em profunda oração, antes de celebrarmos,
com o coração repleto de alegria,
a ressurreição de Cristo.

É como viver um “retiro espiritual” de quarenta
dias, através da participação das celebrações em nossa Comunidade.
Somos chamados a uma revisão das nossas
ações em família
e na sociedade, não
nos esquecendo de
fazer um mergulho profundo em nosso interior. Desta forma, buscamos a plenitude da
vida, em todas as suas dimensões.
Três são os pilares que regem esse
período da nossa caminhada: a

prática da oração, da penitência e da caridade.

Todos os anos, durante o tempo da Quaresma, a Igreja Católica realiza a Campanha da Fraternidade, e busca sempre
temas atuais para reflexão, despertando na sociedade a
conscientização do problema e propondo gestos concretos
para a melhoria da situação.
Para o ano de 2012, a CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil) traz o tema “Fraternidade e Saúde Pública” e o lema “Que a
saúde se difunda sobre a terra”. É importante que você reflita, discuta e
se conscientize sobre o problema.
Desta forma, nossos quarenta dias
trarão frutos para todos.

Convido você a assistir, diariamente, o programa “Encontro com Cristo”, pela Rede Vida de Televisão ou
pelo portal www.pa7.com. Esse programa é fruto de sua generosidade e tem
ajudado muita gente a ter uma profunda experiência de fé e encontro com o Divino.

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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Teatro
Filme

A Turma da Mônica no Mundo do Circo
traz dança e alegria para os baixinhos

Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali convidam
os baixinhos para essa nova aventura circense que acontece aos sábados, domingos e feriados na Academia Brasileira de Circo. Em
cinco divertidas esquetes os principais personagens de Mauricio de Souza animam as
crianças com palhaços, dança, música, luzes
e muitas cores.
A Turma da Mônica no Mundo do Circo traz
os personagens mais marcantes da revista em
quadrinhos que são conduzidos pelo mestre de
cerimônias Jotalhão e prometem diversão para
a família inteira.
Data: até 26/02/2012

Horário: às 16h e às 19h

Local: Academia Brasileira de Circo

Valores: Os ingressos são a partir de R$ 40,00,
estudante paga meia.
Maiores informações: (11) 2076-0087 ou
2076-0001

Cada um tem a gêmea que
merece

Adam Sandler e Katie Holmes em uma comédia com estréia para 10/02.
Sinopse: Cada Um Tem a Gêmea que Merece, é uma comédia focada em Jack Sadelstein (Adam Sandler), um publicitário
de sucesso em Los Angeles com uma bela
esposa e filhos, que ano após ano teme um
evento: a visita de sua irmã gêmea idêntica Jill (também Adam Sandler) no feriado
de Ação de Graças. A carência e a atitude
passivo-agressiva de Jill enlouquece Jack,
transformando sua vida normalmente
tranqüila de cabeça para baixo. Katie Holmes interpreta Erin, esposa de Jack.
Gênero: Comédia
Duração: 91 min.
Origem: Estados Unidos
Estreia: 10 de Fevereiro de 2012
Direção: Dennis Dugan
Roteiro: Steve Koren e Robert Smigel
Distribuidora: Sony Pictures
Censura: 10 anos
Ano: 2011
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Aberto o concurso para escolha do cartaz da Campanha da
Fraternidade de 2013
Santuário Nacional é eleito
uma das ‘Sete maravilhas
da Estrada Real”

1º lote de inscrições para
encontro de jovens da RCC é
prorrogado
A primeira edição do
encontro está sendo
preparada pela Renovação Carismática Católica do Brasil
(RCCBRASIL) e pelo
escritório do Serviço Internacional da RCC (ICCRS).
O evento vai reunir jovens carismáticos do
mundo inteiro para mostrar o perfil da juventude carismática católica. O encontro
será realizado de 10 a 15 de julho, em Foz
do Iguaçu/PR. As inscrições com descontos
vão até 29 de Fevereiro.
A programação inclui momentos de pregação, louvor, formação, orações e missas.
No período noturno, haverá apresentações
culturais e artísticas dos países presentes.

A Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, juntamente com a Secretaria Executiva
da Campanha da Fraternidade está lançando o
Concurso Nacional para o Cartaz da Campanha
da Fraternidade de 2013, que terá como tema
“Fraternidade e Juventude”, e lema: “Eis-me
aqui, envia-me!” (Is 6,8).

No cartaz deverá conter, além da figura criada,
os seguintes textos: “Campanha da Fraternidade 2013”; “Fraternidade e Juventude” e “Eis-me
aqui, envia-me” (Is 6,8).
O material deverá ser enviando para a Comissão
Episcopal Pastoral para a Comunicação Social,
na sede da CNBB, em Brasília (SE/SUL, Quadra
801, Conjunto B / CEP 70200-014), até o dia
10/05/2012. Um júri irá escolher o melhor cartaz que será distribuído para todo o país.

O Santuário Nacional de Aparecida,
maior templo mariano do mundo, está
entre os eleitos, ao lado do Parque Nacional da Serra do Cipó, o Santuário do
Caraça, o Teatro Municipal de Sabará, a
Praça Minas Gerais, a Gruta da Lapinha,
e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais.

A Estrada Real, que liga Minas Gerais ao
Estado do Rio de Janeiro, tem inúmeros
atrativos turísticos no meio do caminho.
Foram listados vinte pontos, entre os
quais o internauta elegeu sete por votação na internet.
http://www.mundial2012.rccbrasil.org.br

Entrevista com Laércio
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Oliveira
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Cantar a vida e viver o que canta. É assim
que Laércio Oliveira busca evangelizar!

Nome: Laércio Batista de Oliveira
Nome artístico: Laércio Oliveira
Natural de? Resende RJ

Onde reside? Cachoeira Paulista SP
Um hobby: Ouvir música e refletir

Uma música: Teus Olhos (CD Corações ao Alto)
Uma Personalidade: Francisco de Assis
Um livro: A Bíblia

Um filme: Óleo de Lorenzo

Uma frase: “A Chama do Amor purifica mais que a chama do purgatório!”
S.Teresinha

Uma Breve Apresentação: Sou filho
de uma família católica. Encontrei com
o Senhor na minha primeira comunhão. Tentei fugir, mas quanto mais
fugia, mais crescia a certeza de que se
voltasse para o Senhor seria para sempre. Ai nasce meu coração missionário
determinado a servir para sempre,
pois é assim que se permanece NELE.
Você já cantava antes de ser missionário? Sim, a música pra mim faz
parte de meus dons naturais, o Senhor
pegou o que Ele me deu e esta fazendo
um BOM uso.

Como é ter um encontro pessoal
com a Palavra de Deus?
É encontrar-se com a LUZ.
Como é hoje o seu relacionamento com a Bíblia? É o instrumento por
onde converso com o Senhor. É um portal para o coração de Deus.
Sobre seu novo CD, “Corações Ao
Alto“. Como foi a produção, escolha das músicas e do título do CD?
Primeiro o Senhor me convenceu de
que eu tinha que gravar, depois Ele me
convenceu de que eu deveria gravá-lo
num momento de louvor, a partir daí
foi olhar para as canções que tinham
essa Característica: ORAÇAO. Entre
a escolha do repertorio, arranjos e a
gravação ao vivo, a correria foi tanta
que o Senhor teve que Prover tudo, eu
apenas executei.
Quais são os frutos que o Laércio
Oliveira tem colhido no desenvolvimento desse novo trabalho? O povo
me agradece por chegar até eles um
“OASIS” em forma de CD.
Partilhe conosco de um testemunho que tenha marcado a sua vida
na banda: Outro dia fiquei sem graça
e sem fala diante da alegria radiante

de uma senhora que sorrindo correu
para me abraçar e agradecer, porque
uma de minhas canções a libertou de
17 anos da pratica da Umbanda. Isso
não tem preço, creio que só na eternidade para sabermos a real dimensão
do trabalho que fazemos.

26° Louvor Encontro com Cristo
no Carnaval
Enquanto muitos estão curtindo o
carnaval no mundão, pra você qual é
a importância de retiros e louvores no
carnaval que a igreja Católica faz? Tenho encontrado um povo sofrido, abatido, sem vida e sem orientação, TODA
iniciativa, em TODA oportunidade não
só é bem vinda como extremamente necessária.
Como foi pra você receber o convite
do Padre Alberto Gambarini para
participar do 26° Louvor Encontro
com Cristo no Carnaval? O que mais
alegra o meu coração é ter a oportunidade de encontrar e participar de iniciativas integras como é a do Pe. Alberto, um homem de Deus.
Como estão os preparativos para
o Louvor? Minha preparação é uma
vida de oração.

O que você está preparando para
o Louvor Encontro com Cristo no
Carnaval? Já tenho buscado um coração de sentinela para encontrar o
povo na sua necessidade.
E, para finalizar, deixe um recado a todos que vão participar do
louvor Encontro com Cristo no
Carnaval. Venha de coração aberto, venha como se esse fosse o único, o primeiro e o último momento
da sua vida, você merece dar tudo
a Deus, pois só Ele fará o melhor do
seu melhor e lhe devolverá graça
sobre graça para que sua vida seja
uma verdadeira EXPRESSAO DE
LOUVOR, Deus te abençoe!
Obrigado, Laércio Oliveira.
Que Jesus continue sempre jorrando bênçãos em sua vida e
em sua missão!
Por Wesley Oliveira
Fevereiro de 2012
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Aconteceu
Por André Cecílio

Semana Jovem

todos os dias em nossas vidas. E esta certeza, fortalece
e encoraja os jovens a irem além, porque Deus está presente. A fé tem o poder de mover montanhas.
No terceiro dia, o chamado a segui-Lo sem titubear: “Eu
vou seguir decididamente” (Padre César Silva Rossi –
Vigário do Santuário de Santa Terezinha e Cantora católica Nandah Rock).

Tantas coisas ruins acontecem todos os dias
em vários lugares do mundo, mas na última
semana de janeiro, a juventude de Itapecerica e região teve o privilegio de ter a tradicional “Semana jovem”. Organizada pela
Pastoral da Juventude do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, ela tem como objetivo principal levar os
jovens a ter um encontro pessoal com Jesus.
E teve como tema central “Eu vou seguir
decididamente”.
A Semana Jovem iniciou-se com o tema
“Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei
seduzir” (Alberto - Comunidade Aliança de
Misericórdia. Todos foram convidados a se
entregar verdadeiramente ao amor sem fim
de Deus, na certeza que Ele é a real razão
de se viver. Jesus chama a todos pelo nome,
portanto conhece nossas fraquezas e limitações, mas o amor Dele sempre está acima
das falhas humanas.
“Não tenhas medo apenas tenha Fé” (João
Cláudio – Diocese do Campo Limpo), foi o
tema do segundo dia. Deus está presente

“Porque para Deus nada é impossível” (Helaine Comunidade Aliança de Misericórdia), penúltimo dia,
falou sobre o amor sincero de Nossa Senhora. E para
finalizar a Semana Jovem, o tema desenvolvido foi:
“Se contigo caminhar terei forças para continuar”
(Rone – Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia).

Durante toda esta semana, os jovens fizeram a experiência de estar diante de um Deus vivo e verdadeiro que
ama a todos incondicionalmente!

Aconteceu
Por Valéria Mendes

Movimento e alegria marcaram a
Festa à Fantasia!
O encerramento da Semana Jovem ocorreu no
dia 28 de janeiro com a Festa à fantasia realizada
no salão do Santuário.
Regado a milk shake, refrigerantes, hambúrgueres e doces, jovens, adultos e crianças caracterizados dos mais diferentes personagens, curtiram
boa música comandada pelo Dj Wanderley. Os
diferentes estilos de som, como: psy, eletrônica,
rock, sertanejo, gospel e anos 60,70 e 80, agradaram a todos os participantes.
O evento contou também com a presença da cantora Camila Perrucini e banda com muita animação e louvor.

E na votação da melhor fantasia, a jovem Fabiana vestida como “A Noviça Rebelde” , foi a grande
vencedora, superando os finalistas fantasiados de
Chapolim Colorado, Fiona, Barbie e Elvis Presley.
Para saber mais sobre os projetos e eventos da
Pastoral da Juventude, leia o blog:: http://blog.
pa7.com/pjnsp/
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Santo do mês

Santa Escolástica
estudava retórica em Roma. Bento fundou o mosteiro de Monte Cassino criando a Ordem dos monges
beneditinos. Escolástica, inspirada por ele, fundou
um mosteiro, de irmãs, com um pequeno grupo de
jovens consagradas.

O nome de Santa Escolástica, irmã de
São Bento, nos leva para o século V,
para o primeiro mosteiro feminino
ocidental, fundamentado na vida em
comum, conceito introduzido na vida
dos monges por ele. Foi o primeiro a
orientar para servir a Deus não “fugindo do mundo” através da solidão ou da
penitência itinerante, como os monges
orientais, mas vivendo em comunidade
duradoura e organizada, e dividindo rigorosamente o próprio tempo entre a
oração, trabalho ou estudo e repouso.

Escolástica e Bento, irmãos gêmeos,
nasceram em Nórcia, região central da
Itália, em 480. Eram filhos de nobres,
o pai Eupróprio ficou viúvo quando
eles nasceram, pois a esposa morreu
durante o parto. Ainda jovem Escolástica se consagrou a Deus com o voto de
castidade, antes mesmo do irmão, que

Os dois irmãos só se encontravam uma vez por ano,
para manterem o espírito de mortificação e elevação
da experiência espiritual. Isto ocorria na Páscoa e
numa propriedade do mosteiro do irmão. Certa vez,
Escolástica foi ao seu encontro acompanhada por um
pequeno grupo de irmãs, quando Bento chegou também acompanhado por alguns discípulos. Passaram
todo o dia conversando sobre assuntos espirituais e
sobre as atividades da Igreja.
Quando anoiteceu, Bento, muito rigoroso às Regras
disse à irmã que era hora de se despedirem. Mas Escolástica pediu que ficasse para passarem a noite,
todos juntos, conversando e rezando. Bento se manteve intransigente dizendo que deveria ir para suas
obrigações. Neste momento ela se pôs a rezar com tal
fervor que uma grande tempestade se formou com
raios e uma chuva forte caiu a noite toda, e ele teve
de ficar. Os dois irmãos puderam conversar a noite
inteira. No dia seguinte o sol apareceu, eles se despediram e cada grupo voltou para o seu mosteiro. Essa
seria a última vez que os dois se veriam.
Três dias depois, em seu mosteiro Bento recebeu a
notícia da morte de Escolástica, enquanto rezava
olhando para o céu, viu a alma de sua irmã, penetrar
no paraíso em forma de pomba. Bento mandou buscar o seu corpo e o colocou na sepultura que havia
preparado para si. Ela morreu em 10 de fevereiro
de 547, quarenta dias antes que seu venerado irmão
Bento. Escolástica foi considerada a primeira monja
beneditina e Santa.

A CUIDARIS promove seu 4° Jantar Beneficente
No dia 24 de março a Cuidaris realizará a quarta edição
de seu Jantar Dançante. O evento beneficente será no CTG
(Centro de Tradições Gaúchas) a partir das 20h30. O CTG
fica na avenida Rosana, 601, acesso pela rodovia Régis Bittencourt (BR116) km 283, Embu das Artes
Os organizadores garantem ambiente agradável, boa música e o famoso churrasco à gaúcha, com costelas bovina e
suína, fraldinha, linguiça, frango, arroz carreteiro, mandioca cozida, farofa, maionese e salada verde.
Convites antecipados R$ 20,00, convites no local R$ 30,00.
Para adquirir seu convite antecipado ligue: 46669278/8952-3999, falar com Manoel.

Rua Minas Gerais, 1188 - Parque Paraiso
Itapecerica da Serra - S.P
(Prédio do Centro Cultural Santo Antônio)
Contato: Manoel Amâncio Rodrigues
Tel.11 4666-9278 / / 8952-3999
E-mail: contato@cuidaris.com.br

