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Largo da Matriz recebe

monumento em homenagem à

Nossa Senhora dos Prazeres

Foto Neto

No domingo, dia 12 de abril, milhares de fiéis
se reuniram no Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres para a celebração da Festa
da Divina Misericórdia e inauguração do monumento em homenagem a nossa Senhora dos
Prazeres, padroeira da cidade de Itapecerica
da Serra.

A Festa da Divina Misericórdia foi instituída
por São João Paulo II, atendendo ao pedido de
Jesus descrito no Diário de Santa Faustina: “Desejo que a Festa da Misericórdia seja refúgio e
abrigo para todas as almas, especialmente para
os pecadores.

Veja como foi a
Semana Santa no
Santuário.
Págs. 06, 07 e 08

Continua na página 05...

Confira as condições
para que você e sua
família possam participar da Romaria

Veja as principais
atrações culturais
da cidade neste
mês.
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Juntos com

Nossa Senhora,
exultemos de alegria!
Elizabeth Marques Ferreira - Rio de
Janeiro – RJ
Todas as tardes assisto ao seu programa na
Rede Vida Padre Alberto. Quero agradecer
por uma graça alcançada por minha filha,
depois de muitos dias de choro e desespero ela teve a graça de um emprego. Quero
agradecer a Deus e Nossa Senhora dos Prazeres por tudo o que recebemos. Que Deus
nos dê sempre saúde, trabalho, paz, amor,
um coração que não seja de pedra, e obrigada pela vida em plenitude que o Senhor
Deus nos dá, esta escola maravilhosa que
é a vida.

Rita Maria Calvano - Bela Vista – MS
Tenho alcançado muitas graças através do
Programa Encontro com Cristo, Minha nora
tinha complicações para engravidar, já tinha
perdido dois bebês, rezei junto com o Padre
Alberto pedindo para que Deus desse a graça de um bebê para alegrar este casal. E alcancei a graça, hoje a Rafaela está já tem um
ano e meio, e minha nora está grávida novamente! Agradeço as suas orações padre, e a
Jesus Misericordioso pela graça alcançada.

A todo o momento falamos com
nossa Mãe do céu, quando precisamos de sua proteção, de sua intercessão e também quando nos
alegramos com as bênçãos derramadas. Ela sempre nos escuta e
clama por nós, junto à Jesus, com
carinho maternal e amizade incondicional.
Estamos em Maio, mês dedicado
a Nossa Senhora e também mês
das mães e como pai espiritual envio uma bênção especial a todas
elas. São mulheres comprometidas com a construção do Reino
de Deus, mulheres que tem pela
Mãe do céu uma devoção imensa
e acreditam na intercessão poderosa da Virgem Santíssima.
Sob o título de Nossa Senhora dos
Prazeres, contemplamos as sete
alegrias de Maria e mergulhamos
em sua profunda espiritualidade. Essa devoção é muito antiga e
teve origem em Portugal. Um fra-

de franciscano tinha o costume de
oferecer uma linda coroa de flores
para Nossa Senhora, numa dessas
ocasiões a Mãe de Jesus revelou
as suas sete alegrias aqui na terra
junto de Seu Filho, Jesus: anunciação do anjo, visita à sua prima Isabel, nascimento de Jesus, encontro
com o menino no Templo, ressurreição de Jesus, vinda do Espírito
Santo e sua Assunção e coroação
como Rainha do céu.

Convido você a rezar a “Coroa
das Sete Alegrias de Nossa Senhora dos Prazeres”, a fim de
alcançar as graças necessárias
para você e sua família. Acesse o meu site: www.encontrocomcristo.com.br e clique no
banner da oração, faça com que
essa oração tome conta de sua
vida. Estarei também rezando
para que suas orações sejam
atendidas, no tempo e de acordo
com a vontade de Deus.

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Missas: de terça a sexta às 8h e
12h; 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, 12 e 19h.
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:
4666-3619 ou 4666-3988
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Confira abaixo os principais eventos culturais em
comemoração ao aniversário da cidade:
08/05 – 08h: Desfile Cívico – Av. 15 de Novembro e Ladeira Capitão de Moraes – Centro.

09/05 – 10h às 21h: Feira Gastronômica Food Truck – Largo da Matriz de Nossa Senhora
dos Prazeres, Centro.
10/05 – 16h às 21h: Show SESC – Em frente à Prefeitura.

13 à 30/05 – 08h às 17h: Exposição dos Trabalhos do Concurso de Redação e Desenho –
Galeria dos Prefeitos – Av. Eduardo Roberto Daher, 1135, Centro.

17/05- 11h: Encontro de Bandas – Coreto Oswaldo Guerra – Largo da Matriz de Nossa
Senhora dos Prazeres, Centro.
18 à 29/05- 09h às 16h: Projeto IBRAM – Museu Sustentável, Exposições diversas, palestras,
oficinas e debates – Museu Histórico e da Memória – Praça Porcino Rodrigues, 69, Centro.

21/05 – 19h às 21h: Sarau da Serra – Auditório da Cultura – Largo da Matriz de Nossa
Senhora dos Prazeres, 35, Centro.

22/05- 19h: Som no Coreto – Coreto Oswaldo Guerra – Largo da Matriz de Nossa Senhora
dos Prazeres, Centro.

22/05 – 14h: Sessão de Cinema – Auditório da Cultura – Largo da Matriz de Nossa Senhora
dos Prazeres, 35, Centro.
29/05 – 19h às 22h: V Edição do Dia Internacional da Dança – Espaço Cultural Parque
Paraíso– Rua Bélgica, 110, Parque Paraíso.
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Segundo as memórias da Irmã Lúcia, podemos dividir a mensagem de Fátima em três
ciclos: Angélico, Mariano e Cordimariano.

O Ciclo Angélico se deu em três momentos:
quando o anjo se apresentou como o Anjo da
Paz, depois como o Anjo de Portugal e, por
fim, o Anjo da Eucaristia.

Depois das aparições do anjo, no dia 13 de
maio de 1917, começa o ciclo Mariano, quando a Santíssima Virgem Maria se apresentou
mais brilhante do que o sol a três crianças:
Lúcia, 10 anos, modelo de obediência e seus
primos Francisco, 9, modelo de adoração e Jacinta, 7, modelo de acolhimento.
Na Cova da Iria aconteceram seis aparições
de Nossa Senhora do Rosário. A sexta, sendo
somente para a Irmã Lúcia, assim como aque-

las que ocorreram na Espanha, compondo o
Ciclo Cordimariano.

Em agosto, devido às perseguições que os
Pastorinhos estavam sofrendo por causa da
mensagem de Fátima, a Virgem do Rosário
não pôde mais aparecer para eles na Cova
da Iria. No dia 19 de agosto ela aparece a
eles então no Valinhos.
Algumas características em todos os ciclos:
o mistério da Santíssima Trindade, a reparação, a oração, a oração do Santo Rosário, a
conversão, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Enfim, por intermédio dos Pastorinhos, a Virgem de Fátima nos
convoca à vivência do Evangelho, centralizado no mistério da Eucaristia. A mensagem de
Fátima está a serviço da Boa Nova de Nosso
Senhor Jesus Cristo.

Missa da Família com intercessão de Nossa Senhora de Fátima
com Padre Fabiano Benevides

13 de Maio, às 20 horas

Participe e traga sua família!
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia

Largo da Matriz N. Sra. dos Prazeres, S/n° - Centro - Itapecerica da Serra -SP
Informações: (11) 4667-4353

A Virgem Maria nos convida para vivermos a graça e a misericórdia. A mensagem
de Fátima é dirigida ao mundo, por isso, lá
é o Altar do Mundo.

Expressão do Coração Imaculado de Maria
que, no fim, irá triunfar é a jaculatória ensinada por Lúcia: “Ó Meu Jesus, perdoai-nos e
livrai-nos do fogo do Inferno, levai as almas
todas para o Céu; socorrei principalmente as
que mais precisarem!”
Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!
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Continuação da Capa...
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Festa da Misericórdia no Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres
Neste dia, estão abertas as entranhas da Minha misericórdia, desejo que a Festa da Misericórdia seja
celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa” (Diário, n° 699), “o meu coração se
alegra com esta Festa” (Diário, n° 998).
Durante a missa campal o padre Alberto Gambarini,
reitor do Santuário, falou da importância da Misericórdia de Deus e da devoção a nossa Senhora. Comemorou também a vitória, depois de muito tempo, em

conseguir a instalação no Largo da Matriz deste monumento com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. “A história de Itapecerica tem sua origem aqui
nesta praça”, afirmou. A missa foi concelebrada pelos
padres Alexandre e Lídio.

O padre Alberto deixou claro de não foi aplicado dinheiro público na construção do monumento. “Ele foi
totalmente financiado por doações de colaboradores,
cujos nomes constam na obra”.

A artista Norma Santaella López foi a responsável
pela obra. Nascida na cidade de Catanduva, São Paulo,
iniciou seus estudos de Arte em 1946, quando ingressou na Associação Paulista de Belas Artes com aluna
do professor Borghese. Depois ingressou no curso de
Escultura da FAAP como aluna do professor Godinho,
para dedicar-se exclusivamente a arte tridimensional,
utilizando-se diversos materiais. A estrutura da base
do monumento foi construída pelo empreiteiro Nivaldo Gouveia e sua equipe.

Fotos Neto
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A Santa Missa do Domingo de Ramos deu início à Semana Santa
no domingo, 29 de março, com a participação de mais de cinco
mil pessoas, a missa foi celebrada pelo padre Alberto Gambarini
e concelebrada pelo sacerdote Alexandre Matias.

O Domingo da Paixão, que no Novo Missal Romano passou a chamar-se Domingo de Ramos por causa da procissão de entrada,
que recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é a abertura solene da Semana Santa. A partir desta celebração, escutamos
o relato da Paixão segundo vários textos da Sagrada Escritura.

A finalidade desta celebração é a preparação imediata para a
Páscoa, por isso, no Domingo de Ramos se proclama o Evangelho da paixão de Jesus Cristo. De acordo com a tradição, na Semana Santa proclama-se os textos referentes ao mistério pascal de Cristo, conectando essas celebrações com a Sexta-feira
da Paixão.

Foto Neto

Quinta-feira santa, dia 02 de Abril, às 20hs teve início a celebração da missa do Lava Pés, presidida pelo Padre Alberto Gambarini, cerimônia pela qual fazemos memória do maior gesto
de humildade que um Deus pode dar aos seus filhos amados.

As leituras e a homilia do Padre Alberto nos convidam e nos
desafiam a praticar atos simples e de grande significado
como este. Esta cerimônia também nos chama a amarmos os
que são difíceis de serem amados, aqueles que estão longe
de nós.
Convidada pelo padre a comunidade cantou: “Lavai os pés uns
dos outros, eis a lição que vos dei. Dou-vos novo mandamento,
deixo ao partir uma nova lei. Que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei.”
Foto Neto

Ao fim da celebração o santíssimo foi transladado para a
Capela.
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Na tarde da Sexta-feira Santa, peregrinos silenciaram o coração
ao acompanhar a Solene Liturgia da Paixão de Cristo no Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. O drama da
morte de Jesus no Calvário levou fiéis e religiosos a saudarem a
copiosa redenção de nosso Senhor, prova de que o amor é mais
forte que a morte.

A Ação Litúrgica foi presidida pelo Pe. Alberto Gambarini, que prostrou-se diante do Altar, em sinal de humildade e agradecimento.
Ao final, todos os presentes foram convidados a beijar a cruz.

Foto Neto

Na noite, em que Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja
convida os seus filhos a reunirem-se em vigília e oração.
Na noite do Sábado Santo, dia 4, a Celebração da Vigília Pascal
reuniu centenas de fiéis no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.

Na Solene Vigília Pascal foi celebrada a Missa da Ressurreição. A
missa foi precedida pela bênção do Fogo Novo e do Círio Pascal,
benção da água Batismal e Renovação das Promessas do Batismo.

Foto Neto

No decorrer da celebração aconteceu dois batizados, trazendo
duas novas vidas para a comunidade cristã.

Domingo de Páscoa, 05 de Abril, fiéis lotaram o Santuário Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia para a celebração
do Domingo de Páscoa, quando os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus Cristo.

Padre Alberto Gambarini presidiu as missas, das 8h e às 10h,
missa das 18h30 foi presidida pelo Padre Alexandre Matias.
Foto Wesley Oliveira
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Um espetáculo de fé atrai fiéis na
encenação da Paixão de Cristo
em Itapecerica da Serra

Foto Edson Hengles

A escadaria do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia mais uma vez serviu
para que celebrassem a Sexta-Feira Santa com a
encenação da Paixão de Cristo, que teve início por
volta das 18h20, no largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres. Mais de 3 mil pessoas acompanharam o tradicional espetáculo.
O jogo de luz e telão da apresentação foram os diferenciais do 6° ano consecutivo da encenação da
Paixão de Cristo. Cerca de 30 atores amadores participaram do espetáculo que retrata os principais
momentos da vida de Jesus, e durou cerca de 1 hora
e 10 minutos, realizada pelos jovens do Santuário.

Cenas como a última ceia, a traição de Judas, a prisão de Jesus, a condenação dele por Pôncio Pilatos,
a coroa de espinhos, a ida ao calvário e a crucificação foram representadas de forma contundente
pelos artistas amadores do Santuário. Os participantes puderam refletir sobre o gesto voluntário
de Jesus de entregar a própria vida para ensinar a
humanidade o caminho da salvação eterna.
Em seguida, o padre Alberto Gambarini iniciou a
tradicional procissão pelas ruas da cidade, com a
meditação das estações da Via-Sacra, foram momentos de reavivamento da fé.
Wesley Oliveira
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Para completar o homem.
Deus a fez mulher.

Mas para participar no milagre da vida
Deus a fez mãe.

Para liderar uma casa, Deus a fez mulher
Mas para edificar um lar, Deus a fez mãe
Para estudar, trabalhar e competir

Deus a fez mulher, mas para guiar a criança insegura
Deus a fez mãe.

Para os desafios da sociedade

Deus a fez mulher, mas para o amor, a ternura e o
carinho
Deus a fez mãe. Para fazer qualquer trabalho

Deus a fez mulher, mas para embalar um berço e construir um caráter Deus a fez mãe.
Para ser princesa Deus a fez mulher.
Para ser rainha Deus a fez mãe.

Você é o mais lindo presente de Deus
para mim.

Eu quero ser uma dádiva de Deus para
você
Mamãe.

Ivan Dionizio da Cruz, professor de Filosofia e Mestre em Sociologia
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Concerto de Páscoa contagia o público
o público presente pela beleza das apresentações.

O destaque foi a participação do padre Alexandre
Matias e as crianças da catequese.

Foto Wesley Oliveira

Segundo os organizadores do evento a iniciativa do
Concerto nasceu da intenção de unir a multiplicidade de dons com a experiência pessoal de oferta e
doação de cada músico participante. O encontro se
dá no encanto de um espetáculo de arte, comunhão
fraterna e fé.

Parabéns a todos os organizadores por mais esta
O Concerto de Páscoa, cujo tema foi “Que amor é iniciativa!
esse?”, com repertório de 19 canções, contagiou

Confira as datas das Festas Juninas
Está chegando o mês de junho e com ele as tradicionais Festas Juninas.
Já o Seminário Mater Ecclesiae antecipou o tradicional Arraia para este mês.
Arraia do Seminário Mater Ecclesiae
29/05 - Sexta - Feira a partir das 18h
30/05 - Sábado a partir das 16h

Ingressos à venda na livraria do Santuário
Rua África, 1000 - Jd. Imperatriz
Itapecerica da Serra -SP
Tel. (11) 4775- 4943

Festa Junina da Comunidade Nossa Senhora
da Penha
Dia 06 de junho de 2015
A partir das 16h
Endereço: Estrada Mato a dentro, 80 Bairro Samanbaia - Itap da Serra
Festa Junina da Comunidade Santa Luzia
(Lagoa)
Dia 13 de junho de 2015
A partir das 17h

Bairro Lagoa
Festa Junina da Comunidade Menino Jesus
Dia 14 de junho de 2015
A partir das 17h
Endereço: Rua Milão, 51, Jardim São Marcos

Festa Junina da Comunidade São João Batista
Dia 20 de junho de 2015
A partir das 16h
Endereço: BR116, Potuverá

Arraia de São Pedro do Santuário
Dias 26, 27 e 28 de junho de 2015
Dia 28, às 09h, Missa Sertaneja – Solenidade
dos Apóstolos São Pedro e São Paulo
Todos os dias Shows, danças típicas, Procissão
de São Pedro e muito mais!
Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora
dos Prazeres, Itapecerica da Serra

Na Catedral Sagrada Família, fiéis
participam da missa dos Santos Óleos

Foto Luciano Antunes Batista

Na manhã da quinta-feira santa, dia 02 de Abril de
2015, o bispo diocesano Dom Luis Antonio Guedes presidiu a missa na Catedral Sagrada Família
para a consagração dos santos óleos, também chamada de Missa do Crisma.

ma, dos Enfermos e do Batismo e a Renovação das
Promessas Sacerdotais por parte dos sacerdotes
diante do Bispo.

Santa Missa contou com a presença de todos os
padres da diocese de Campo Limpo além de um
A Missa do Crisma é realizada na Quinta-feira grande número de religiosos e religiosas e de fiéis
Santa e consiste em dois pontos fundamentais: a de diversas comunidades.
Bênção dos Santos Óleos, que são os óleos do CrisWesley Oliveira

47° TLC: um fortalecimento da fé, da amizade e da família
uma jornada de três dias, você iniciará um ciclo
de uma Nova vida”.

Com a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe,
padroeira do TLC, aconteceu, nos dias 25, 26 e 27 de
Abril, o 47° TLC (Treinamento de Liderança Cristã)
do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia em Itapecerica da Serra, com a participação de 84 cursistas.

Foram dias maravilhosos, que marcaram profundamente os corações de cada jovem. Danilo Moreira, 23 anos destaca que o TLC foi uma
mudança de vida. “O TLC me mostrou que temos
que aproveitar cada momento com as pessoas
que amamos e a valorizar cada segundo com as
pessoas que a gente ama”. Aprendi a sempre dizer “eu te amo”.O jovem ressalta ainda: “Aos jovens que nunca fizeram TLC, façam! Ao fim de

Já Lucas Silva de Oliveira, 17 anos, também comentou sua experiência: “O TLC se resume em
três palavras: Amor, Paz e Família... No primeiro
dia você se pergunta o que estou fazendo aqui e
no último percebe que estava ali as respostas para
o que você precisava... Deus neste fim de semana
me mostrou que minha família é o que devo amar
sempre em primeiro lugar... Me fez “acordar” e ver
que não devo perder tempo brigando com minha
família, e sim os amando... Não sabemos o dia de
amanhã”, afirma.
TLC é um movimento da Igreja Católica fundado
pelo Padre Harold Rahm, na década de 60 e tem
como principal carisma ser a “porta” de entrada
do jovem na Igreja. A proposta desse encontro é
fazer o jovem refletir sobre sua conduta e postura em casa, no trabalho, em seus estudos e na
sociedade: julgar suas atitudes e posteriormente
aceitar ou não o convite para uma mudança de
vida cada vez mais voltada para os ensinamentos
de Jesus Cristo.
Wesley Oliveira
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Confira abaixo as melhores condições para que você e sua família possam participar desta Romaria, que com certeza será uma benção na vida de todos nós.
CONDIÇÕES GERAIS:

•
Crianças até 5 anos viajarão no colo do
responsável. Conforme norma da ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres - XVII)

•
Crianças até 5 anos não pagam hotel,
mas é preciso avisar no momento em que preencher a ficha.

•
Menores de 18 anos somente acompanhado pelos responsáveis ou mediante apresentação de autorização do pai, mãe ou responsável
legal e documento de Identidade (RG) ou Certidão de nascimento do menor, como também os
dados do acompanhante conforme autorização.

•
Saída em frente o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia as 6h
da manhã do dia 28/11/2015. Chegar no local de
embarque com 30 minutos de antecedência.

PACOTE INCLUI:

•
Transporte – Itapecerica da Serra a Aparecida/Aparecida a Itapecerica da Serra.

•
Hospedagem Hotel Rainha do Brasil –
www.hotelrainhadobrasil.com.br
•

Café da manhã

FORMAS DE PAGAMENTO:
•

Cartão de crédito

Em maio, você poderá pagar em até 7x
(sem juros)

De Junho a Agosto, você poderá pagar em
4x (sem juros)
•

Dinheiro (valor total à vista)

