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A festa de Corpus Christi

Na quinta-feira, 07 de junho, a Igreja Católica, em todo o mundo, comemora o dia de
Corpus Christi. Nome que vem do latim e
significa “Corpo de Cristo”.
A festa de Corpus Christi tem por objetivo
celebrar solenemente o mistério da Eucaristia - o Sacramento do Corpo e do Sangue
de Jesus Cristo.
Acontece sempre em uma quinta-feira, em
alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu
a instituição deste sacramento. Durante a
última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele
mandou que celebrassem Sua lembrança
comendo o pão e bebendo o vinho que se
transformariam em seu Corpo e Sangue.

“O que come a minha carne e bebe
o meu sangue, tem a vida eterna
e, eu o ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue
é verdadeiramente bebida. O que
come a minha carne e bebe o meu
sangue permanece em mim e eu
nele. O que come deste pão viverá
eternamente” (Jo 6, 55 - 59).

Através da Eucaristia, Jesus nos mostra que está presente ao nosso lado,
e se faz alimento para nos dar força
para continuar. Jesus nos comunica
seu amor e se entrega por nós.

Confira as festas
juninas do Santuário
e das comunidades

Leia a poesia “Luz
da Vida” de Valfrido
e Lúcia, membros do
Santuário

Corpus Christi começa
às 4h da manhã no
Santuário com a
benção dos artistas
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Junho 2012
Dia 07
Benção e confecção do tapete (Corpus
Christi)
Horário: 04h
Local: Largo da Matriz

Dia 07
Missa campal e procissão (Corpus Christi)
Horário: 15 h
Local: Largo da Matriz
Dia 15
Jantar Dançante dos Namorados(ECC)
Horário: 20h
Local: Caminho do Sul
Dia 17
Retiro Aberto (Retiro de Mulheres)
Horário 07h-17:30
Local: Escola Modelo
Dia 23
Noite PHN (Pastoral da Juventude)
Horário: 20 h
Local: Salão Paroquial

Dia 29
Missa e Abertura da Festa Junina
Horário 19h no Largo da Matriz
Dia 30 Festa Junina (Largo da Matriz)

O Sagrado Coração de Jesus é
o nosso refúgio e proteção!

Traduzir em palavras a mensagem que Cristo nos passa
através do Seu Sagrado Coração é tarefa difícil. Como explicar todo o Amor Nele contido? É infinito, insuperável,
inabalável e profundamente
misericordioso.
Esse Amor tudo suporta,
tudo sabe, tudo acolhe e com
imensa bondade, tudo perdoa
quando de coração aberto suplicamos seu perdão.

O Coração de Jesus é o melhor
lugar para se estar, ali encontramos todo o carinho e fortaleza que precisamos. A força
que emana desse Coração suplanta nossas dores e multiplica nossas alegrias.

Esse é o lugar onde você precisa
estar cujas portas estão sempre
abertas para todos os filhos e filhas de Deus.
Quero que a sua vida seja repleta das graças de Deus. Por isso,
convido você a se consagrar ao
Sagrado Coração de Jesus!

Oração de Consagração

“Ó Jesus, sabemos que fostes manso e oferecestes por nós o
Vosso Coração coroado de espinhos em expiação aos nossos
pecados!
Sabemos que hoje também rezais pela nossa salvação. Jesus,
lembrai-Vos de nós quando cairmos no pecado. Fazei que, por
meio do Vosso Sacratíssimo Coração, todos nós, seres humanos, nos amemos.
Desapareça o ódio do seio da humanidade!Mostrai-nos o Vosso
Amor. Todos nós Vos amamos e desejamos que o Vosso Coração
de pastor nos proteja de todo o pecado.
Entrai em todos os corações, Ó Jesus! Batei à porta do nosso
coração. Sede paciente, perseverante e perdoai todo o nosso
egoísmo e falta de caridade e humildade.
Nós continuamos ainda fechados porque não compreendemos a Vossa vontade.
Fazei, ó bom Jesus, que saibamos
abrir para Vós os nossos corações, ao menos quando nos lembrarmos da Vossa paixão e por
tudo o que sofrestes por nós. ”

Sagrado Coração de Jesus,
fazei o nosso coração semelhante ao Vosso”. Amém!

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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Evento:

Está chegando a vez do Bote
Fé Itapecerica

Itapecerica da Serra irá acolher a Cruz e o Ícone
de Nossa Senhora, símbolos da Jornada Diocesana da Juventude (JDJ). Do dia 30 de Junho até 02
de Julho, os símbolos permanecerão no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Para as comemorações, estão previstos
shows, apresentações e muita oração. Você pode
acompanhar a preparação do Bote Fé Itapecerica
pelo blog: blog.pa7.com/pjnsp
Onde: Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia
Quando: 30 de Junho a 02 de Julho

Comemorações: Shows e apresentações diversas

Madagascar 3
Os procurados

Estreia na primeira quinzena de Junho
o terceiro filme da série Magadascar. O
filme promete arrancar boas gargalhadas
da plateia já que os quatro amigos se metem em muitas trapalhadas durante uma
viagem a Europa como integrantes de um
circo itinerante.
Título original: Madagascar 3
Gênero: Animação/Aventura
Direção: Eric Darnell
Ano: 2012

Origem: EUA
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A luz que um dia eu recebi do meu Deus,

Tornou-me uma pessoa plenamente iluminada!

Meus pais tiveram a ousadia de pedi-la pra mim,
É esta luz que orienta minha longa caminhada.

Generosamente veio morar e caminhar comigo,

Moldando em meu peito um rico projeto de esperança!
Minha família colocou as bases deste ousado projeto!

Sobre o alicerce do amor, quando eu era ainda criança!
Com as belas histórias da Bíblia,

Aos poucos entendi como é importante ter fé!

Descobri que a fonte perene desta luz foi um jovem,

Que mudou o pensamento do mundo, cujo nome é Jesus de Nazaré.
Foi Ele quem falou da luz que vem do alto!

Que é um Espírito sábio sensível e confortador!

Trouxe consigo a essência da vida em meu batismo,

Que me faz herdeiro de um reino, de paz justiça e amor.

Poesia para exaltar o nome do Senhor Jesus - Valfrido e Lúcia, membros do Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
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tapetes de Corpus Christi

Itapecerica mantém a tradição
dos tapetes de Corpus Christi
A celebração da solenidade de Corpus
Christi com tapetes em Itapecerica da
Serra é a mais antiga da região. Ela é
realizada há mais de 40 anos. Antes
deste período, os fiéis jogavam pétalas de rosas quando a procissão com
o Santíssimo Sacramento passava.
Depois surgiram os primeiros tapetes
confeccionados com serragem e outros materiais.
Segundo Tadeu do Carmo, um dos organizadores da montagem dos tapetes, este ano serão confeccionados 64
quadros, destes 26 ficarão por conta
das escolas estaduais e municipais e 3
serão feitos pelos jipeiros. O restante
será confeccionado por membros do
Santuário e das comunidades. Ao todo
cerca de 300 pessoas estarão trabalhando a partir das 4h30 da manhã.
O término está previsto para as 9h e a
visitação começa às 10h.

Os materiais, tais como: serragem tingida,
pó de mármore, pedrinhas e outros, serão
disponibilizados pela prefeitura.

Ainda segundo Tadeu, além do tema principal dos tapetes que é o Corpo e Sangue
de Cristo, alguns quadros destacarão a
Campanha da Fraternidade deste ano, cujo
tema é Saúde Pública e a Jornada Mundial
da Juventude, a qual ocorrerá em 2013 no
Rio de Janeiro. Os desenhos são previamente analisados por uma comissão, da
qual o padre Alberto Gambarini faz parte.

Origem da Celebração
A celebração teve origem em 1243, em Liège, na Bélgica, no
século XIII, quando a freira Juliana de Cornion teria tido
visões de Cristo demonstrando-lhe desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque.

Em 1264, o Papa Urbano IV através da Bula Papal
“Trasnsiturus de hoc mundo”, estendeu a festa para
toda a Igreja, pedindo a São Tomás de Aquino que
preparasse as leituras e textos litúrgicos que, até
hoje, são usados durante a celebração. Compôs o hino
“Lauda Sion Salvatorem” (Louva, ó Sião, o Salvador),
ainda hoje usado e cantado nas liturgias do dia pelos mais
de 400 mil sacerdotes nos cinco continentes.

A procissão com a Hóstia consagrada conduzida em um ostensório é datada de 1274. Foi na época barroca, contudo, que ela
se tornou um grande cortejo de ação de graças.
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Santo do mês
Batista como precursor de Cristo.

Ao atingir a maturidade, o Batista se encaminhou
para o deserto e, nesse ambiente, preparou-se,
através da oração e da penitência para cumprir
sua missão. Através de uma vida extremamente
coerente, não cessava jamais de chamar os homens à conversão, advertindo: “Arrependei-vos e
convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo”.
João Batista passou a ser conhecido como profeta.
Alertava o povo para a proximidade da vinda do
Messias e praticava um ritual de purificação corporal por meio de imersão dos fiéis na água, para
simbolizar uma mudança interior de vida.
A relevância do papel de São João Batista reside
no fato de ter sido o “precursor” de Cristo, a voz
que clamava no deserto e anunciava a chegada do
Messias, insistindo para que os judeus se preparassem para essa vinda.

João batizou Jesus, embora não quisesse fazê-lo,
dizendo: “Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim?” (Mt 3,14).

Mais tarde, João foi preso e degolado por Herodes,
por denunciar a vida imoral do governante. Marcos
relata, em seu evangelho (6,14-29), a execução: Salomé, filha de Herodíades, mulher de Herodes, pediu a
este, por ordem da mãe, a cabeça do profeta, que lhe
Segundo o Evangelho de Lucas, João, mais tarde
foi servida numa bandeja. O corpo de João foi, segunchamado o Batista, nasceu numa cidade do reino
do Marcos, enterrado por seus discípulos.
de Judá, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, parenta próxima de Maria, mãe de Jesus.
Oração a São João Batista
Lucas narra às circunstâncias que precederam o
nascimento do menino. Isabel, estéril e já idosa,
viu sua vontade de ter filhos satisfeita, quando o
anjo Gabriel anunciou a Zacarias que a esposa lhe
daria um filho, que devia se chamar João.

São João Batista, voz que clama no deserto: “Endireitai os caminhos do Senhor... fazei penitência,
porque no meio de vós está quem não conheceis
e do qual eu não sou digno de desatar os cordões
das sandálias”, ajudai-me a fazer penitência das
minhas faltas para que eu me torne digno do perDepois disso, Maria foi visitar Isabel. “Ora quando
dão daquele que vós anunciastes com estas palaIsabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe esvras: “Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira
tremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espíos pecados do mundo”.
rito Santo. Com um grande grito, exclamou: ‘Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto São João, pregador da penitência, rogai por
do teu ventre ! Donde me vem que a mãe do meu nós! São João, precursor do Messias, rogai por
Senhor me visite ?’” (Lc 1:41-43). Todas essas cir- nós! São João, alegria do povo, rogai por nós!
cunstâncias realçam o papel que se atribui a João
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por Wesley Oliveira

A equipe do Programa Revolução Jesus, da TV Canção Nova, esteve durante
o primeiro final de semana de Maio, pregando no Retiro Revolução Jesus,
em Itapecerica da Serra-SP, com o tema: Você nasceu para dar certo”.
Estiveram presentes no evento, mais de 70 jovens que participaram de
dinâmicas, momentos de oração, palestras, Santa Missa e muita música; buscando uma nova direção em suas vidas.

O retiro foi organizado pela Pastoral da Juventude, do Santuário de
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, teve a animação do
Ministério de Música NSP e contou com os pregadores: Marcelo Moraes
e Magda Ishikawa, do Programa Revolução Jesus, da Canção Nova.

Para se encontrar com Jesus você precisa sair dos seus problemas. Não
pare no limite, na dor, busque ver o Senhor nas situações da sua vida. É
possível, sim, fazer escolhas diferentes. O mais lindo em Deus é que Ele
foi humano. Ele Sofreu, foi humilhado, odiado… Jesus quis sofrer tudo
isso para dizer para você que é possível dar um novo sentido a sua vida.
Você nasceu para dar certo! Acredite!
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A tradicional festa junina “Arraiá de São
Pedro”, realizada com a participação ativa de todas as comunidades, movimentos e
pastorais do Santuário, será nos dias 29 e 30 de
junho e, dia 01 de julho. A festa faz parte do Calendário Anual de Eventos da cidade por conta do Projeto de Lei nº 825/10
de autoria do vereador Clóvis Pinto.
O evento contará com uma programação bastante diversificada: Missa
sertaneja, procissão de São Pedro com carro de boi, leilão, quadrilhas,
shows e as tradicionais barracas de comidas típicas.

Confira também as festas juninas das comunidades.

