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Foi no ano de 1962 em Natal-RN, com
a coordenação de Dom Eugênio Sales,
que a Campanha da Fraternidade começou a ser realizada, mas só em 1964
teve sua primeira edição nacional, com
o tema Igreja em Renovação.

da Juventude, que acontecerá no Rio
de Janeiro entre os dias 23 e 28 de Julho, o tema e lema são propícios, “Fraternidade e Juventude” e “Ide e fazei
discípulos entre todas as nações” (Mt
28,19), respectivamente.

A campanha da Fraternidade é um convite para que toda a igreja vá ao encontro dos jovens e, ao mesmo tempo, é um
convite para que os jovens se deixem
encontrar por Jesus Cristo. A campanha
termina no dia 24 de março, Domingo
No dia 13 de fevereiro, quarta-feira de
de Ramos, com a coleta da solidariedaCinzas, a igreja lança a campanha para
de, feita pela igreja de todo o país.
2013. Celebrando a Jornada mundial
Nesse ano a igreja se prepara para celebrar os 50 anos de CF no Brasil, com a
reflexão Fraternidade e Tráfico Humano: “É para a liberdade que Cristo nos
libertou” (Gl 5,1).

Entrevista:
Marília Mello

Quaresma: uma
batalha espiritual

Ano da Fé: MISSA
PARTE POR PARTE
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Data: 04 a 07/02
Semana Catequética Diocesana
Local: Catedral Sagrada Família

Serás glorificado aos olhos de
Deus, Pois Ele é a sua força!

Data: 09/02
Orientações e Bençãos para o Louvor
(Equipes de trabalho)
Local: Del Verde Hotel - Delfim Verde

Data: 10/02
27º Louvor de Carnaval “Encontro
com Cristo”
Local: Del Verde Hotel - Delfim Verde

Data: 13/02
Quarta-feira de Cinzas Missa de
imposição das Cinzas
Local: Santuário N. Sra. dos Prazeres e Divina
Misericórdia - Horário: às 8h e 20h

Data: 24/02
Retiro Espiritual para Catequistas da
Forania
Local: Juquitiba

Data: 24/02
Encontrão 41º e 42º TLC
Local: Comunidade Rainha da Paz

Escutem. Prestem atenção, povos
distantes. Eu ainda estava no ventre
materno, e Javé me chamou; eu ainda
estava as entranhas de minha mãe, e
Ele pronunciou o meu nome. Ele fez
da minha língua uma espada afiada
e me escondeu com a sombra de sua
mão; Ele me transformou numa seta
pontiaguda e me guardou em sua caixa de flechas. Ele me disse: “Você é
meu servo, Israel, e eu me orgulho de
você. (Vocação e missão do Servo de
Javé – Isaías, 49)

que é Pai e está lhe chamando para
uma vida em abundância. Sim! Uma
vida repleta das bênçãos vindas do
céu, que está a sua disposição.

Quando você louva e agradece, seu
coração se enche de alegria e esperanças. As pessoas que estão a sua
volta sentem a grande diferença,
pois a sua face reflete o “rosto de
Deus”. Essa afirmação é profunda e
verdadeira! Muitas pessoas são tocadas, através do nosso testemunho,
quando estamos em estado de graça. Sejamos propagadores do Amor
E então qual é a sua resposta?
verdadeiro, aquele que jamais acaNós temos tudo para sermos felizes.
ba!
Quando experimentamos Deus em
nossa vida, e deixamos que Ele nos ins- O jornal O Católico tem a missão de
pire a todo o momento, conseguimos ser a fonte desse Amor. Quero, tosentir a presença maravilhosa do seu dos os dias, me encontrar com você,
Santo Espírito, que nos acalenta, nos através da televisão no Programa
dá sabedoria, discernimento e forças Encontro com Cristo ou da Internet
pelo Facebook ou Twitter. Quero renos momentos difíceis.
zar por você e sua família, abençoanQuero convidar você a louvar e amar
do a água e seu lar, seus trabalhos e
profundamente o Deus todo poderoso,
tudo aquilo que está em seu coração.
Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

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

fevereiro 2013 - O Católico I

Começou no último dia 27 de Janeiro os ensaios
para a encenação da peça teatral da Paixão
de Cristo no Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia. Certa de cem
pessoas entre atores, figurantes e ajudantes
participarão da encenação.

Este ano, com a graça de Deus novos voluntários
estão desejosos de participar deste grande
momento. Se você se sentiu tocado e também

quer nos ajudar, compareça aos ensaios que
acontecem aos domingos ás 15h no Salão
Paroquial.
E todo o público está convidado a prestigiar
a grande encenação que acontecerá na praça
da matriz em frente ao Santuário, no dia 29
de março, Sexta-feira Santa, às 18 horas.
Neto

Aconteceu

Diocese de Campo Limpo lança hotsite da
Semana Missionária
Na contagem regressiva para a Jornada Mundial acolher neste período. A Semana Missionária
da Juventude (JMJ), a Diocese de Campo Limpo já vai anteceder a Jornada Mundial da Juventude
está se preparando para a Semana Missionária, (JMJ) no Rio de Janeiro.
que será realizada de 16 e 21 de julho de 2013.
O site, http://semanacampolimpo.webmium.
A Comissão de Organização da Semana com/inicio , traz informações sobre a Diocese,
Missionária lançou nesta sexta-feira, 18, um site fotos, contato , programação e as últimas
com todas as informações mais importantes notícias sobre a preparação para a Semana
para os milhares de jovens que a Diocese vai Missionária.
Wesley Oliveira
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Sonhamos, projetamos, mas é Deus quem sabe de
todas as coisas. O ano de 2013 já começou com o
lançamento do videoclipe da canção Contigo, que foi
um grande presente da Videologia para nós. O trabalho ficou incrível, e em pouco tempo de divulgação
estamos recebendo um grande retorno de pessoas
testemunhando como a canção tem tocado os corações. Ainda neste começo de ano será lançado o Louvor Acústico 2, pela gravadora Codimuc, onde tive a
honra de cantar, Manda teus anjos (Anjos de Resgate). E estamos terminando a gravação do segundo
álbum com lançamento previsto para este ano, Deus
no controle.

Com um sorriso peculiar, uma voz mansa e encantadora e olhar que irradia um brilho especial,
O Novo CD já esta todo gravado? Como foi esta
Marília Mello tem encantado os corações de multidões com suas canções para lá de divinas. experiência?
Prestes a lançar seu segundo CD, a meiga jovem-mulher fala sobre fé, esperança e planos para
Não consigo descrever os sentimentos que saltam ao
a música nesta entrevista exclusiva para O Católico.
Conte-nos um pouco sobre a Marília Mello?
Definir em palavras nós mesmo é tão difícil, o que
posso dizer é que sou filha amada, adoradora desse
Jesus que me surpreende a cada dia, esposa do Marcelo e mãe da linda Gabriela.
Como começou o ministério da cantora Marília
Mello? Como foi este chamado à missão?

meu coração quando falo deste novo projeto. Neste
O que você considera mais importante ao ministrar momento estamos finalizando a gravação instrumental, então ele ainda esta criando forma (risos), mas já
sua música?
posso adiantar que está lindo. O produtor é o renoA verdade que se vive, a intensidade do que se canta mado Rogério Vieira (Atual produtor da Aline Barros,
e a reta intenção do coração, faz toda a diferença no vencedor de 4 Grammy Latino) e estamos gravando
resultado final.
tudo no Rio de Janeiro, outra experiência legal. Temos
Você acredita que a música é, atualmente, um grande muitas surpresas, tenho certeza que todos serão impactados pelo agir de Deus neste trabalho.
meio de evangelização e conversão de jovens?

Minha afinidade com a música se deu ainda criança,
mas foi na minha adolescência que eu fui convocada
verdadeiramente pelo Senhor a assumir meu ministério. Iniciei nos grupos de jovens, missas, grupo de oração, no ministério da paróquia Cristo Ressuscitados, em
Embu das Artes, e ali fui aprendendo a dar meus primeiros passos na música e a ter intimidade com Deus.

Creio sim, com todas as forças. Santo Agostinho já
dizia com todos propriedade: “quem canta reza duas
vezes”. Quando existe unção no que se canta, no que
está se tocando, a música tem o poder de ir onde
as palavras talvez não consigam chegar. Quantos de
nós temos o privilegio de ter tido o primeiro encontro com o Senhor embalados ao som de uma canção
Atualmente você participa em que paróquia? O que que entrou com uma flecha no coração e se tornou
a nossa trilha sonora deste encontro com Deus? A
te impressiona no cristianismo?
música evangeliza sim.
Participo na paróquia Santa Otília, em Embu das Artes. Me impressiono com o cristianismo no sentido Como surgiu a ideia do seu primeiro CD “Novo
de que por mais que exista diferença entre os cris- Caminho”?
tãos, concordamos que Jesus é o centro, esta é a nos- O título já foi uma inspiração de Deus. Estávamos visa maior base e estrutura. Se Jesus não for o centro vendo um processo de transição ministerial e espirida nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, tual e Deus nos deu essa direção, primeiro nas letras,
nada terá sentido.
depois no título.

Qual será o título do CD?

Além da missão de evangelizar através da canção, você Suas músicas “Clamo forte” e “Contigo” tiveram
tem outra profissão ou se dedica integralmente a ela? uma excelente repercussão. E para você, que músiTrabalhei por quase 10 anos na área bancária devida ca mais te marcou?
a faculdade de administração, mas hoje me dedico Fica difícil para a “mãe” falar que tem predileção por
inteiramente ao ministério.
algum filho. Vivi uma experiência com cada uma de-

Site: www.mariliamello.com.br

Em que lugares você tem se apresentado levando a las. Mas, a Clamo forte certamente marcou e marca
muito o meu coração por ter nascido de uma expepalavra de Deus?
riência familiar.
Tive a oportunidade de ir de Norte a Sul do Brasil levando a palavra de Deus, isto inclui comunidades, pa- Quais seus novos projetos de vida e evangelização
róquias, shows, televisão católicas e seculares, rádios para 2013?
e estou disposta para ir onde o Senhor me enviar.

Título definido ainda não tem, mas o álbum tem como
tema “o nosso relacionamento íntimo com Deus”.
Ainda falando sobre seu CD, quais músicos participaram das gravações e dos arranjos? Tem alguma
participação especial?
O produtor e arranjador é o Rogério Vieira e estamos tendo o privilegio de participar de cada detalhe
da construção dos arranjos, estamos curtindo muito.
Quantos aos músicos, estamos em processo de gravação e a filha técnica só poderei divulgar no final, com
tudo gravado. Posso adiantar uma coisinha, é um time
maravilhoso e a participação especial é surpresa.
Finalizando, qual o contato do ministério, para shows, retiros, etc?
Email: contato@mariliamello.com.br
Twitter: @mariliamello
Facebook: mariliamellocantora
E quero aproveitar para agradecer a todo a equipe do
jornal O Católico pelo carinho, a oportunidade e espaço para com o meu ministério. Aos leitores desejo um
ano de intimidade com o Senhor. Leia e viva a palavra
de Deus, conheça o Espírito Santo e deixe ser usado
por Ele o tempo todo. Jeremias 29, 12-13.
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Aconteceu

Formadores da Escolinha de Jesus participam de retiro
No dia 27 de Janeiro houve na comunidade San- falaram ainda sobre trabalhar em equipe, comta Luzia no bairro da Lagoa uma formação para a prometimento com o servir e como lidar com as
equipe da escolinha de Jesus do Santuário Nossa crianças em diversas circunstâncias.
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.
Cerca de 30 jovens fizeram a formação e tiveram
A formação contou com a presença de quatro a oportunidade de renovar sua fé e de ter um enpregadores que falaram sobre a importância que contro pessoal com Deus, entendendo que a escoo trabalho com as crianças tem dentro da igreja, linha de Jesus na realidade é uma pré-catequese.

A Santa Missa foi celebrada pelo Padre Gilberto Silvestre
que complementou a formação, frisando a seriedade que
temos que ter quando optamos por ser reflexo de Jesus
na vida do próximo, principalmente quando o mesmo for
uma criança.
Em vida, Jesus nos pediu para que deixemos ir à Ele todas
as criancinhas e o trabalho da escolinha de Jesus é este
plantar a fé no coração das crianças que fazem parte e são
o futuro da igreja.
Valeria Mendes

CâJaneiro começou com mudanças significativas na
amara Municipal de Itapecerica. Os vereadores alter
as
te
ram o horário das sessões para as 18h. Atualmen
idesessões acontecem às 9h. Ainda não é o horário
s as
al, mas já é um avanço. Também foram cancelada
ador
vere
duas vagas gratuitas de zona azul que cada
foi
tinha direito. Outro ponto positivo da nova Câmara
dos
a decisão de não enviar vereadores ao congresso
apronovos prefeitos em Brasília, mesmo tendo verba
vada para este fim.
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Catequese

A quaresma começa com um gesto próprio e exclusivo:
a imposição das Cinzas. Qual é o seu significado mais
profundo? Certamente não se trata somente de um
gesto exterior, mas de algo bastante profundo, que toca
o nosso coração. As cinzas nos fazem compreender a
atualidade das palavras do profeta Joel 2, 13: “Rasgai A Quaresma recorda-nos que a existência cristã é
vossos corações, e não vossas vestes! Voltai ao Senhor um combate incessante, no qual devem ser utilizadas
as “armas” da oração, do jejum e da penitência. Lutar
vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo!”
contra o mal, contra qualquer forma de egoísmo e de
Esta advertência é importante para todas as práticas
ódio, e morrer para si mesmos para viver em Deus é o
religiosas: os gestos exteriores devem corresponder
programa de vida de cada discípulo de Jesus.
sempre a sinceridade da alma e a coerência das obras.
Para que serve rasgar as vestes, se o coração permanece Nesta quaresma siga o conselho de Jesus em Mt 6,6:
distante do Senhor, eis aquilo que conta: voltar para “Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta
Deus, com o coração sinceramente arrependido, para e ora ao teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê num
lugar oculto, recompensar-te-á.”
obter a sua misericórdia.
Um coração renovado e um espírito novo é o que
pedimos com o Salmo 50,12: “Ó meu Deus, criai em
mim um coração puro, e renovai-me o espírito de
firmeza.” O verdadeiro cristão, consciente de ser
pecador, deseja e busca a renovação espiritual.
Todos os dias, mas sobretudo na Quaresma, o cristão
deve enfrentar uma luta, como a de Jesus Cristo no
deserto da Judéia, onde durante quarenta dias foi
tentado pelo diabo e depois no Getsémani, quando
rejeitou a extrema tentação aceitando totalmente a
vontade do Pai. Trata-se de uma batalha espiritual, que
se destina contra o pecado e contra satanás. É uma luta
que envolve totalmente a pessoa e exige uma vigilância
atenta e constante.
Santo Agostinho observa que quem deseja caminhar
no amor de Deus, não pode contentar-se com a
libertação dos pecados graves e mortais, mas “pratica
a verdade reconhecendo também os pecados menos
graves… Também os pecados menos graves, se forem
descuidados, crescem e causam a morte”.

O modo simples para viver estas palavras é:
- Reservar um tempo diário para a oração pessoal;
-Fazer uma visita semanal ao Santíssimo Sacramento;
-Participar com todo fervor da santa missa dominical;
-Preparar-se com um exame de consciência para
uma boa confissão.
Tenha presente que a finalidade da verdadeira
prática religiosa é nos ajudar a crescer no amor
verdadeiro, que não exclui ninguém, não julga pela
aparência ou ouvi dizer, mas sabe fazer o bem e
perdoar.

Quarta-feira de Cinzas
Missa de imposição das Cinzas às 8h e 20h
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia.
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Aconteceu

É Com muita alegria que nós da Pastoral da Juventude dizemos que aconteceu em nosso Santuário,
entre os dias 21 ao 25 de janeiro de 2013 a primeira semana jovem do ano. Uma semana inteira
organizada com muito amor e carinho pela Pastoral da Juventude do Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia.

no Grupo de Oração com a presença especial da
cantora Camila Perrucini, Irmã Kátia (Fraternidade Mensageiras do Espírito Santo) e o Roni (Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Div. Misericórdia).

Simplesmente uma semana muito abençoada!
Todos tiveram o privilegio de estar online com
Deus nesta semana, vivendo uma semana cheia
de graças e de muitas benções.
André Cecilio

Estiveram durante toda a semana aproximadamente 500 jovens de Itapecerica da Serra, Embu
das Artes, Embu-guaçu, São Lourenço da Serra,
Taboão da Serra e região.
A pastoral quis alcançar o maior número de jovens
possíveis e para isto disponibilizou todos os dias a
transmissão ao vivo do evento através da internet
pelo portal da pastoral, tendo acompanhamento
de 250 pessoas diariamente. Contamos ainda com
a presença da Pastoral de apoio aos surdos de nosso Santuário, interpretando todos os momentos.
Passaram por aqui, Alberto Carneiro (Comunidade Aliança de Misericórdia), André de Souza (Diocese de Campo Limpo), Padre Alberto Gambarini

Jovens frequentemente “se perdem” devido aos
lugares que frequentam. Baladas onde a música
satânica, as drogas, e as prostituições levam a uma
desestruturação humana. Pensando nestes jovens
e querendo apresentar a eles uma realidade diferente, a Pastoral da Juventude do Santuário Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, promoveu no último sábado, 26 de janeiro, o baile dos
quadrinhos (personagens) e contou com a presença
de aproximadamente 150 jovens. O baile aconteceu

no salão paroquial.

Com início às 20h30, começou com o momento de
Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzido
pelo Padre Alberto Gambarini, sendo o ponto alto
da festa. Em seguida os jovens curtiram o som do
Ministério Decisão. Para premiar os mais criativos
foi realizado um concurso da melhor fantasia por
aclamação do público e por originalidade.
Wesley Oliveira
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Dando continuidade a nossa catequese em virtude do Ano da Fé, proclamado pelo Papa Bento XVI
que teve inicio em 11 de outubro de 2012 e vai
até 24 de Novembro de 2013, apresento mais um
artigo da Missa parte por parte.

cessário, perdoar quem nos ofendeu, é um passo necessário para estar com Jesus.
Um dos efeitos maravilhosos do ato penitencial é o de
nos alcançar também a cura física, das emoções e espiritual.
Glória

Depois do ato penitencial, aos domingos e grandes festas, exceto no Advento e Quaresma, rezamos ou cantaO ato penitencial ocupa um lugar essencial no início mos o Glória. Este é um momento de louvor e adoração
da santa missa: é o meio para entrar dignamente na ao Pai, Filho e Espírito Santo.
presença do Senhor. O Salmo 23,3-4 diz: “Quem será
digno de subir ao monte do Senhor? Ou de perma- Este hino tem a sua inspiração no canto de alegria dos
necer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas anjos, entoado na noite de Natal: “Glória a Deus no
e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência (divina).” Esta atitude é apropriada
nem perjura para enganar seu próximo.”
para a santa missa, pois nela se repete a beleza do NaDeste modo, somos convidados a reconhecer os nos- tal. No altar se torna presente o corpo do Filho de Deus,
sos pecados, faltas e omissões, para podermos celebrar nascido na humilde manjedoura.
dignamente os santos mistérios. Se a missa é renovação do sacrifício da cruz, onde fomos perdoados do Devemos rezar ou cantar com a voz vibrante, pois sopecado, como poderemos ser dignos de merecer as mos associados ao coro dos anjos nos céus diante do
bençãos de Deus, se ainda vivemos no pecado.
trono de Deus.
Ato Penitencial

O ato penitencial é um momento forte, onde diante
de Deus, pedimos perdão pelas nossas faltas, e a graça
para não mais praticá-las. Sempre deve existir um momento de silêncio para que cada um se coloque diante
de Deus.
Por isso, não escondamos e nem justifiquemos as nossas faltas, mas com verdadeiro espírito de conversão,
como o cego de Jericó, em Lc 18,38, digamos: “Jesus,
filho de Davi, tem piedade de mim.” Reconhecer o
nosso erro, dispor-se a corrigi-lo, e também, se for ne-

Oremos
Terminado o glória, o sacerdote convida a assembleia
à oração, dizendo: Oremos. Este é o convite para que
todos se recolham em silêncio, no santuário do coração,
e se dirijam para Deus com os seus pedidos. A seguir, o
sacerdote, representando toda a Igreja, e cada um de
nós, apresenta a oração a Deus. E todo povo responde:
Amém (Assim seja, eu creio).
Padre Alberto Gambarini

