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Bento 16, em gesto de profunda humildade demais pontífices. Filósofo, teólogo e humae desapego, renunciou ao pontificado, sen- nista, foi profundo e persuasivo em todos os
tindo que suas forças físicas não lhe permi- seus escritos.
tiam mais conduzir a Santa Sé.
Não sem razão, ainda cardeal, foi eleito
Desprendido que sempre foi das coisas ter- como um dos dois únicos sacerdotes da
renas, julgou ser melhor para a igreja que Academia de Ciências do Vaticano -à época
em que o brasileiro Crodowaldo Pavan era
um novo pontífice seja escolhido.
um dos 80 membros do sodalício-, que conAo contrário do poder humano, que quem o
tava também com 29 Prêmios Nobel entre
detém luta para nunca perdê-lo, o poder na
os seus acadêmicos.
Igreja Católica é só o de servir, o que impõe a
quem esteja no lugar de Pedro a disponibili- Suas encíclicas, todas elas, sem exceção,
dade total, porque o poder não é um bônus, mostram o perfeito conhecimento de todos
mas um ônus, carregado de responsabilida- os problemas da realidade mundial a partir
do homem, apresentando sábias soluções e
de e dedicação.
exortando os homens de boa-fé a procuraBento 16 talvez tenha sido, em 2.000 anos
rem os verdadeiros e permanentes valores
de história da igreja, o pontífice mais culto
da humanidade.
e o que mais escreveu. Sua obra é mais variada e mais abrangente que a de todos os
Continua na página (pag. 5)

27º Louvor de
Carnaval do
Programa Encontro
com Cristo

Santuário acolhe
com alegria Dom
Luiz Antônio Guedes

Ano da Fé - Missa
parte por parte
Liturgia da Palavra

Pág. 04

Pág. 06

Pág. 08

02

I março 2013 - O Católico

“Eis-me aqui, envia-me”

Jonas Edson (vela virtual) - São Paulo – SP
Quero agradecer graças recebidas! Dar
direção ao meu trabalho e ter renovado
as esperanças de prosperidade. Estava há
muitos meses sem um sustento mínimo e
agora estou empregado e vejo boa oportunidade para prosperar este novo ano em
minha vida. Com a Graça e as bênçãos de
Deus.
Fátima Paz Marcon - Campo Largo – PR
Padre Alberto só tenho a agradecer pelas
suas orações, encaminhei uma carta pedindo oração para que minha filha fosse curada de uma infecção urinária grave e graças
a Deus fomos atendidas, graças a Jesus Misericordioso, Nossa Senhora dos Prazeres
e as suas orações Padre Alberto.
Odete Lopes de Santana - São Paulo – SP
Agradeço ao senhor Padre Alberto pelas orações, e ao seu programa que rende
muitas graças. Minha mãe foi curda de um
câncer raríssimo. Agradeço a Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia pela
graça alcançada.liberta.

Somos propagadores do Amor de Deus!

ternidade, enviai-nos, Senhor;
A Campanha da Fraternidade deste ano traz como tema: Fraternidade para ser profetas em tempo de mudança, enviai-nos, Senhor;
e Juventude e lema: “Eis-me aqui,
envia-me” (Is 6,8). Nossa Igreja pro- para promover a sociedade da não
violência, enviai-nos, Senhor;
põe um despertar da fé para a juventude, conscientizando-a sobre a para salvar a quem perdeu a esperança, enviai-nos, Senhor;
importância de sua participação na
para... (coloque sua intenção)...
sociedade e na Igreja.
Amém!”
Como pai espiritual, convido a todos a interceder pelos nossos jo- Ser católico é um exercício diário
de lutas e provações, principalmenvens, incentivando-os à missão.
te nos dias de hoje, onde podemos
Peço que, durante o tempo da Quaconstatar fatos contrários à Lei do
resma, reze diariamente a Oração ofiamor e do perdão.
cial da CF 2013, em intenção da conversão e perseverança na caminhada Nós sabemos a solução! Sabemos,
dos nossos jovens, principalmente realmente, quem deve se erguer à
por aqueles que são do seu convívio: nossa frente: É JESUS, o nosso Sal“Pai santo, vosso Filho Jesus, con- vador. A vitória pertence aos filhos e
duzido pelo Espírito e obediente à filhas de Deus. Precisamos nos unir,
vossa vontade, aceitou a cruz como cada vez mais, para fazer com que as
pessoas saibam que DEUS EXISTE e
prova de amor à humanidade.
Convertei-nos e, nos desafios deste Ele quer curar e restaurar os coramundo, tornai-nos missionários a ções machucados. Somos chamados
a perseverar.
serviço da juventude.
Para anunciar o Evangelho como
Que Deus te abençoe, os Anjos proprojeto de vida, enviai-nos, Senhor; tejam e Salve Maria!
para ser presença geradora de fraSiga 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
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Ó Glorioso São José, a quem foi dado

o poder de tornar possíveis as coisas

humanamente impossíveis, vinde em

nosso auxílio. Tomai sob vossa proteção a

causa importante que vos confiamos, para
que tenha uma solução favorável.

Ó pai muito amado, em vós depositamos

toda nossa confiança. Já que tudo podeis
junto de Jesus e Maria mostrai-nos que

vossa bondade é igual ao vosso poder. São
José, a quem Deus confiou o cuidado da
mais Santa Família, rogai por nós!

A Segunda Guerra Mundial por uma perspectiva nova, sob o
ponto de vista do Marechal Gellio de Araújo Lima e sua família,
que foram viver na Alemanha de Hitler, pouco antes do início da
guerra.
A perseguição aos judeus, a histeria nazista que tomou conta da
sociedade alemã e uma fuga pela Europa, vigiada pela Gestapo,
a temida polícia secreta de Hitler, fazem parte do enredo dessa
história que vai prender a sua atenção, do começo ao fim. Veja
a Segunda Guerra Mundial por uma perspectiva completamente
nova
Autor: Eduardo Infante
Formato: 16 x 23 cm; 192 páginas; R$ 42,00
Áreas de interesse: Segunda Guerra Mundial, Exército Brasileiro,
Alemanha, Histórias de vida, Biografias, Diários, Memórias
À venda nas principais livrarias do País.
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bom é o sorriso, não apenas para o corpo mas da Banda Encontro com Cristo na deixou ninguém
parado. A equipe de apoio contou com mais de
principalmente para a alma.
200 participantes, e nem mesmo o calor intenDelizete (Filha da Tia Laura) que participa há muiso, incomodou os participantes. O evento teve o
to tempo dos louvores do Programa Encontro
encerramento com a celebração da Santa Missa,
com Cristo, fez um momento de oração, reflexão e
presidida pelo Pe. Alberto Gambarini e conceleCom muito vigor e com a pregação: Quer ser cura- adoração ao Santíssimo, com grandes revelações
brada pelos padres, Fabiano Benevides e Alexando? Então sorria e pare de reclamar, o Padre Alber- e muita unção.
dre Matias.
to Gambarini, levou a multidão a refletir no quão
O dia foi repleto de muita música e a animação
O sorriso contagiou todas as mais de três mil pessoas que estiveram no Centro de Convenções do
Hotel Del Verde, no domingo de carnaval. Não havia plumas, paetês ou confetes, a alegria veio mesmo da oração e do louvor a Deus.

Luzia Barboza - Bela Vista/SP
Sempre que assiste o programa
Encontro com Cristo e toma a água
abençoada, sente que a transformação da sua vida, que tanto pede
a Deus, está se realizando.

Marco Antônio Prudêncio Itatiba/SP
Recebeu a revelação de que receberia a cura para seu joelho
direito, até a hora da missa no
27º louvor já não estava mais
sentindo a dor que há anos incomodava.

Benedita Ribeiro de Oliveira
- São José dos Campos/SP
Veio ao 27º Louvor agradecer
a cura de sua coluna obtida
no penúltimo louvor.

Conceição Aparecida Heinzeo - Vila
Suzana/SP
Veio ao 27º Louvor agradecer a cura
de uma hemorragia muito forte, ficou
internada 4 dias na UTI, mas graças as
orações com o Programa Encontro com
Cristo, foi curada, sendo inclusive revelado a cura pela Delizete.
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Continuação da capa...

Após o papado de um pontífice da exuberância e
da fantástica capacidade de comunicação que foi
o de João Paulo 2º, o mundo conheceu a reflexão
e o aprofundamento na atualidade da mensagem
da Igreja Católica graças ao humanismo e à
santidade de Bento 16.

Passou-se da expansão da obra do pontífice anterior à consolidação da modernidade
da mensagem católica pregada em todos os espaços.
João Paulo 2º lançou um novo estilo de abraçar o mundo inteiro com sua presença e seu carisma. Bento 16
consolidou tal abraço universal, com a clareza de suas
lições, reflexões e evangelização, atingindo a todas as
classes sociais, como vimos no Brasil, em 2007, e nas
diversas Jornadas Mundiais da Juventude, a que milhões de jovens compareceram para ouvi-lo.
Prova dessas meditações é o seu excepcional livro sobre Cristo (em três volumes). Ao descrever Sua vida
narrada pelos quatro Evangelhos, descobre e desvenda facetas novas e surpreendentes de Seu magistério,
em demonstração de que, apesar de decorridos mais
de 2.000 anos desde a fundação da igreja, há sempre
muito a descobrir.
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força espiritual tornou-se mais intensa e todos os papas que o sucederam, sem exceção, marcaram a história da humanidade com a força das suas encíclicas
e de suas lições. Leão 13, por exemplo, com a “Rerum
Novarum”, promoveu a verdadeira revolução social,
sem ódios, nem rancores.
Bento 16 deixa um fantástico legado de escritos serenos, tendo sempre sabido enfrentar, com prudência e
sabedoria, os humanos problemas que todas as instituições enfrentam, respondendo, com serenidade, a
críticas e ataques e estimulando a santidade da esmagadora maioria dos sacerdotes, em todas as nações.

O gesto de renúncia mostra quão sábia foi a sua eleição pelo Colégio Cardinalício, pois exibe para o mundo
o que deve ser o vice-Cristo na Terra: condutor de almas e de homens, com desprendimento e amor, ação e
oração. E esse legado, no gesto de profunda humildade, servirá, inclusive, de orientação para os 118 cardeais a quem caberá, sob a inspiração do Espírito Santo,
a responsabilidade de escolher o novo pontífice. Sem
saber quem será, sei apenas que conduzirá santamente a igreja de Cristo.

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, 77, advogado, é
É interessante notar que, depois que a Igreja Católica professor emérito da Universidade Mackenzie, da EscoApostólica Romana perdeu os Estados Pontifícios, la de Comando e Estado-Maior do Exército e da Escola
quando do pontificado de Pio 9º, foi então que sua Superior de Guerra.

No primeiro final de semana do mês
de fevereiro 12 catequistas do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres
e Divina Misericórdia, participaram
no salão da Catedral Sagrada Família,
Campo limpo, da 5ª Semana Catequética Diocesana.

O encontro que teve como tema Cate-

quese e família contou com a presença
do Bispo Diocesano de Campo Limpo Dom Luiz Antonio Guedes, Padre
Aloizio, de Uberaba, Padre Fausto e
o padre responsável pela catequese
diocesana, Padre Elinaldo. O encontro
contou a participação maciça dos catequistas de toda a diocese.
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Aconteceu

Palestras, reflexões, orações, Santa Missa e adoração integraram as atividades do retiro de formação para os integrantes da Pastoral da Juventude
do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia, que aconteceu nos dias 16 e 17 de
fevereiro no Colégio Mão Amiga em Santa Julia –
Itapecerica da Serra /SP.
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amado Deus.

A Pastoral da Juventude nasceu dos trabalhos
realizados aos jovens do Santuário, com a proposta de oferecer ao jovem uma oportunidade
de aproximar-se de Deus e envolver-se com os
trabalhos da paróquia.

O principal objetivo do grupo é evangelizar os jo“Ainda não tenho condições de dizer o que ocorreu
vens, ser instrumentos para que eles recebam o
neste fim de semana do retiro da PJ NSP Só sei dizer
batismo no Espírito Santo e formá-los como criscom um sorriso, que o homem que lá chegou não retãos para assumirem um novo modo de viver.
tornou mais”, afirmou Samuel Frederico.
Dessa forma, buscamos mostrar a todos que é
O amor de Deus foi imenso, muitas curas, liberpossível “Ser Jovem sem deixar de ser de Deus” e
tações, os membros receberam de Deus uma
garantimos: Ser Igreja é nossa Missão!
nova vida com ânimo e entusiasmo para que duWesley Oliveira
rante o ano possam cumprir o que pede nosso

Prestação de Serviço

instituições penais, políticas e religiosas. Também não
emprega conselheiros e nem profissionais das áreas
terapêutica ou médica. Não realiza internações e não
possui clínicas. A irmandade também não oferece serviços vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos
Itapecerica da Serra agora tem mais uma opção de tra- ou médicos. O que N.A. oferece é um ambiente saudátamento gratuito para quem quer parar de usar dro- vel no qual os seus membros se ajudam mutuamente
parando de usar drogas, perdendo o desejo de usar e
gas; Narcóticos Anônimos
encontrando uma nova maneira de viver.
Nascido em 1953, no Sul da Califórnia, USA, Narcóticos Anônimos está em mais de 150 países, realizando O Grupo Itapecerica da Serra de Narcóticos Anônimos
aproximadamente 65 mil reuniões semanais. No Bra- foi fundado em janeiro de 2012, com alguns dos seus
sil, são realizadas em média 3700 reuniões semanais membros que já moravam na cidade. Desde então o
em mais de 1350 grupos espalhados por todo terri- grupo vem crescendo e a frequência vem aumentantório nacional, e também no sistema carcerário e em do gradativamente. As reuniões acontecem de 2ª, 3ª,
instituições e comunidades terapêuticas. Na Grande 4ª e 6ª das 20h às 22h, aos sábados das 22h às 00h e
São Paulo são 214 grupos com mais de 700 reuniões aos domingos das 10h às 12h. O grupo está situado
na rua Major Manoel Francisco de Moraes, 79, Centro.
semanais.
As reuniões são abertas a qualquer pessoa que queria
O que é Narcóticos Anônimos?
assistir para conhecer, mesmo não tendo um probleN.A. É uma irmandade sem fins lucrativos de homens ma com drogas, ou participarem como membro para
e mulheres para quem as drogas se tornaram um aqueles que querem parar de usar. Para mais informaproblema maior. Para ser membro, não há nenhuma ções você pode entrar no sitewww.na.org.br ou pelo
restrição social, religiosa, racial, de origem, sexo ou de telefone 11 3101-9626.
opção sexual. Narcóticos anônimos é totalmente gratuito e não é filiado a nenhuma outra organização, outros programas de 12 passos, centros de tratamento,

07

08

I março 2013 - O Católico

A missa ou celebração eucarística é composta
de duas grandes partes: liturgia da Palavra e liturgia eucarística. Na primeira parte, Deus fala
conosco por meio da Palavra; e na segunda, a Palavra se faz carne, para ser alimento e remédio
da nossa fé.

mo responsorial, pois toda a assembleia é convidada a cantar o refrão, como resposta aos trechos
cantados ou rezados pelo salmista.
A segunda leitura é tirada das cartas dos apóstolos, ou outros trechos do Novo Testamento.

A terceira leitura é sempre uma passagem de um
Para entender a importância da liturgia da Palavra,
dos evangelhos. Para facilitar uma leitura contivale a pena lembrar um alerta de Santo Agostinho:
nuada dos evangelhos, as leituras foram divididas
“Se durante a proclamação da Palavra, você se em três anos. No Ano A é lido o evangelho de São
encontra desatento e aborrecido, e assim ela es- Mateus; no Ano B, o evangelho de São Marcos; e
correga de sua vida sem entrar em sua mente e no Ano C, o evangelho de São Lucas. O evangelho
coração, tal atitude seria como se, durante a san- de São João é distribuído nos três anos, principalta comunhão, você deixasse cair a Eucaristia de mente no Tríduo Santo (os três dias principais da
semana santa), e no tempo pascal.
suas mãos ou boca, e a pisasse com os pés.”
A liturgia dominical da Palavra é composta de O verdadeiro acolhimento da Palavra exige humildade, sincero amor, atenção da mente e cotrês leituras.
ração, pela certeza de se estar ouvindo a voz de
A primeira leitura é uma passagem do Antigo
Deus. Somado a esta atitude de escuta também é
Testamento, e no tempo Pascal, os Atos dos Apósnecessária a disposição de deixar-se transformar,
tolos ou o Apocalipse. As passagens escolhidas
curar e libertar.
tem uma ligação com o tema dos evangelhos.
“Não foi uma erva nem algum ungüento que os
Em seguida temos um salmo, isto é, uma oração
curou, mas a vossa palavra que cura todas as coibíblica, que tem como finalidade nos ajudar a insas, Senhor.” ( Sb 16,12)
teriorizar a primeira leitura. É chamado de sal-

