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Dia 29 de Junho a Igreja Católica do
mundo inteiro celebra a santidade de
vida de São Pedro e São Paulo. Estes
santos são considerados “os cabeças
dos apóstolos”, por terem sido os
principais líderes da Igreja Cristã
Primitiva, tanto por sua fé e pregação,
como pelo ardor e zelo missionários.
Pedro, que tinha como primeiro
nome Simão, era natural de
Betsaida, irmão do Apóstolo André.
Pescador, foi chamado pelo próprio
Jesus e, deixando tudo, seguiu
ao Mestre, estando presente nos
momentos mais importantes da
vida do Senhor, que lhe deu o nome
de Pedro. Em princípio, fraco na
fé, chegou a negar Jesus durante o

processo que culminaria em Sua
morte por crucifixão. O próprio
Senhor o confirmou na fé após Sua
ressurreição (da qual o apóstolo foi
testemunha), tornando-o intrépido
pregador do Evangelho através da
descida do Espírito Santo de Deus,
no Dia de Pentecostes, o que o tornou
líder da primeira comunidade.
Pregou no dia de Pentecostes e
selou seu apostolado com o próprio
sangue, pois foi martirizado em
uma das perseguições aos cristãos,
sendo crucificado de cabeça para
baixo a seu próprio pedido, por não
se julgar digno de morrer como Seu
Senhor, Jesus Cristo.
Continua na página 6...
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Maria M. Mota - Camocim - CE
Todos os meses quando chegava
sua cartinha Padre Alberto, escrevia meu pedido de oração e principalmente pelo meu neto Taylon. Ele
andava em caminhos errados e fazendo muitas coisas ruins para sua
vida e sua família. Assistindo seu
programa e tomando a água abençoada pedia com muita fé a libertação
do meu neto e Graças a Deus ele está
totalmente liberto e hoje ele é um
homem do bem!

Nilza Avelina M. Pereira-Ibipitanga – BA
É com muita fé e alegria que testemunho uma graça em minha vida.
Eu sofri um AVC e já não podia mais
andar, como não caminhava direito
acabou acarretando em artrose. Todos os dias de manhã eu passava a
água benta nas minhas pernas acreditando na cura total. E graças a Deus
Padre Alberto, tive esta graça de ser
curada e hoje consigo caminhar normalmente!

Deus Pai nos deu o maior de todos
os presentes: seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio ao mundo
para nos salvar. E esta prova de amor
nos trouxe a certeza da “Vida Eterna”.
Fomos salvos pelo sacrifício de Cristo
e pela Sua ressurreição gloriosa. O Espírito Santo habita em nós!
No Batismo iniciamos a nossa jornada
missionária junto à Igreja. Durante nossa infância nos preparamos para a “primeira comunhão”, sacramento fundamental para a vida de todos os cristãos.

Em toda a Santa Missa acontece um
milagre. Felizes os que tem fé! O Pão
se torna o Corpo de Cristo e o vinho se
torna o Sangue. Quero fazer um pedido
a você, comungue semanalmente, pelo
menos aos domingos. Bom seria se pudesse fazê-lo diariamente, talvez você já
o faça, mas se não existe essa possibilidade, não deixe faltar a missa dominical em sua vida. É lá que devemos nos
abastecer de Deus, criando uma total
intimidade com Ele. A Santíssima Trindade se alegra com a sua presença e lhe
cumula de graças especiais. Participe
do “banquete de Jesus”, vivendo cada
momento litúrgico profundamente e
observe como Deus fará obras maravilhosas em sua vida. Se você não tem
possibilidade de participar presencial-

mente da missa, por motivo de saúde,
assista através das emissoras católicas
e comungue espiritualmente.

O Deus Todo Poderoso quer ver o seu
povo forte espiritualmente, para que
seus filhos e filhas possam vencer todas as batalhas do dia a dia. Os antigos
cristãos perseveravam na oração e na
fração do pão. Eles viviam em plena comunidade e é por causa desta unidade
que hoje nós estamos professando a
nossa fé. Se não houvesse mártires na
Igreja, que deram suas vidas a fim de
construir a história da humanidade e
da salvação em Cristo, hoje não estaríamos dando continuidade ao projeto de Deus Pai. Se estamos levando a
Boa Nova é porque os nossos antigos
irmãos regaram a semente da Palavra
com seu próprio sangue, seguindo o
exemplo de Jesus e abastecendo-se do
Seu Corpo e Sangue!
Nós também somos uma família comunitária guardada no Sagrado Coração de Jesus. Estamos dando continuidade ao plano da Salvação traçado por
Deus. Cada um de nós está ajudando a
semear a Palavra a muitos irmãos que
necessitam ter uma experiência de fé
com Jesus. Estou rezando por você e
peço que reze por mim também!

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Padre Alberto Gambarini

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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Despertai é um movimento
que nasceu da necessidade
de voltar a viver os sonhos de
Deus, de anunciar o seu reino
aos corações adormecidos
e assim despertar um povo
que por onde passar, leve
transformação, paz e justiça,
seja nas universidades, nas
escolas, em seus campos
profissionais, em seus bairros
e principalmente em suas
famílias, berço de toda
sociedade.

O que é?

01 de Julho de 2013

São encontros mensais de oração,
louvor e pregação da Palavra de
Deus que acontece ás primeiras
segundas feiras de cada mês até
setembro no Teatro Paulo Autran,
localizado nas dependências na
Universidade

Pregador Padre Joãozinho
(Confirmado)

Ítalo Brasileiro (UniÍtalo) situado
a avenida João Dias, 2046 Santo
Amaro – São Paulo, no período
das 20 ás 22 horas.

Foi realizado nos dias 17, 18 e 19 de Maio, no Sítio
Tio Patinhas, o 6° Retiro da Juventude do Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.
Com o tema “Necessário vos é nascer de novo”,
o evento contou com a presença de mais de 60
jovens de diversos bairros de Itapecerica da Serra
e grande São Paulo.

Cantor Lucimare Nascimento
(Confirmado)
05 de Agosto de 2013
Pregador Jung MoSung
(Confirmado)
Cantor Gil Monteiro
(Confirmado)

Data 09 de Setembro de 2013
Pregador “Surpresa”
Cantor “Surpresa”

Missa, confissões, momento mariano e muito mais.

Durante todo o evento, o Ministério de Intercessão
esteve diante do Santíssimo em oração pelo retiro e
as equipes de trabalhos ficaram em vigília de sábado
(18) para domingo (19). O retiro foi animado pelo
ministério de Música da Pastoral da Juventude. Todos
os participantes saíram do encontro certos de que a
Nos três dias de evento foram realizadas verdadeira alegria só é encontrada em Jesus Cristo.
diversas atividades como pregações, louvores,
Wesley Oliveira
testemunhos, adoração ao Santíssimo, Santa
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Fundada em 1893, a Corporação Musical Imaculada Conceição de Itapecerica da Serra, hoje (Centro Musical Imaculada Conceição), é uma
entidade beneficente sem fins lucrativos.

Os componentes têm entre 10 e 73 anos de idade. São músicos amadores, apenas demonstrando o prazer e a vontade de tocar, sem ganhar absolutamente nada financeiramente, apenas a amizade, a diversão e uma segunda família. É assim que os componentes dessa
fantástica entidade se sentem e, é isso que faz dessa gloriosa corporação do milênio passado, de 120 anos, estar firme e presente até hoje,
graças a seus componentes, regentes e presidentes que nunca deixaram
a peteca cair.
Essa banda já foi campeã do Estado de São Paulo por duas vezes, tetra
campeã em âmbito nacional na cidade de Caieiras, levando o troféu
transitório em definitivo, ganhando esse importante campeonato por
quatro vezes seguidas, sendo duas vezes vice também. Foi também
vice-campeã paulista e vice-campeã nacional; já levou o nome de Itapecerica da Serra para outros estados, como Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Santa Catarina; foi representante do estado de São Paulo no
Festival Nacional de Bandas do município de Santo Amaro da Imperatriz, estado de Santa Catarina; já tocou na famosa festa da Cerveja
de Blumenau, Santa Catarina; apresentou-se no Teatro Cecília Meireles, no estado do Rio de Janeiro como campeã do Estado de São
Paulo. Na época, participou por quatro vezes do mais importante
festival de música erudita do Brasil e da América Latina: o Festival
de Inverno de Campos do Jordão, no Estado de São Paulo; participou, ainda, de duas aberturas do programa humorístico “A Praça é
Nossa”, no SBT.

Com um repertório fantástico, variando entre marchas, dobrados,
boleros, mpb, forró, sertanejo e grandes clássicos (Beethoven, Villa
Lobos, Bach, Verdi, Mozart, entre muitos outros), e espetaculares arranjos do nosso querido maestro, Elias Evangelista da Silva Filho, muitas
histórias foram construídas (e ainda são!), com muito amor, carinho e dedicação à música.
E com muito orgulho, respeito e consideração, deixamos os nossos mais
sinceros agradecimentos ao nosso maestro, Elias Evangelista da Silva Filho, que há mais de 35 anos dedica-se à CMIC (Centro Musical Imaculada
Conceição) e à formação de futuros músicos e integrantes dessa corporação, começando desde as aulas de flauta doce, com o intuito de capacitá-lo
a ler partitura, até os instrumentos escolhidos, posteriormente, quando
finalmente passam a fazer parte da CMIC!
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O encontro foi marcado com muita oração, animação, Adoração ao Santíssimo Sacramento e
formações conduzidas por Mirticeli Medeiros
(Jornalista credenciada no Vaticano e missionária da Comunidade Canção Nova em Cachoeira
Paulista). O evento foi encerrado com a Santa
Missa presidida pelo Padre Alberto Gambarini que em sua homilia salientou: “Vocês tem o
Com o tema “Um jeito jovem de aprender a fé”, escatecismo jovem (YouCat ) nas mãos, por isso,
tiveram presentes mais de 100 jovens de diversas
não tenham vergonha de serem apóstolos de
paróquias da Diocese de Campo Limpo, dentre eles,
outros jovens”.
coordenadores de Crisma, TLC, Seminaristas e um
O objetivo específico do YouCatSchool é colabojovem de São Bernardo do Campo – SP.
rar com a formação integral dos jovens por meio
Na ocasião, cada jovem foi presenteado com um exemdo estudo do Catecismo Jovem da Igreja Católica
plar do YouCat ( Catecismo Jovem), para o aprofune atender um apelo do Santo Padre Bento XVI:
damento da fé e assim poder retornar aos seus gru“Estudai o Catecismo! Este é o desejo do meu copos de jovens com muito mais conteúdo e sabedoria,
ração. Formai grupos de estudo e redes sociais,
fazendo-os entender que a missão de jovens discípupartilhai-o entre vós na Internet!”.
los missionários deve ser trabalhada e vivenciada em
todos os âmbitos em que estão inseridos.
Wesley Oliveira
No último domingo, 02 de Junho, a Pastoral da Juventude do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres
e Divina Misericórdia promoveu a formação “ YouCatSchool “ em preparação à Jornada Mundial da
Juventude. O encontro foi realizado no Seminário
Maria MaterEcclesiae do Brasil, no bairro do Jardim Imperatriz – Itapecerica da Serra/SP.

depois da benção do padre Alexandre Matias,
iniciaram-se os trabalhos.

Assim com o esforço e dedicação dos fiéis do
Santuário, alunos de escolas estaduais, artistas
e demais voluntários, por volta das 10h, os tapetes já estavam prontos, só faltando alguns acabamentos. Cerca de 400 pessoas trabalharam
incansavelmente na confecção dos 58 tapetes.

Um destaque foi referência à Jornada Mundial
da Juventude, evento que reunirá jovens de várias partes do mundo no Rio de Janeiro em julho
deste ano com o Papa Francisco.

Às 15h os fiéis participaram com muito fervor e
devoção da missa campal celebrada pelo padre
Alberto Gambarini e concelebrada pelos padres
Na noite anterior já se ouvia comentários de que a inAlexandre e Lídio. No final da celebração a protensa chuva não permitiria a confecção dos tradiciocissão com o Santíssimo Sacramento percorreu
nais tapetes pelas ruas do centro da cidade. A chuva
as ruas da praça do centro da cidade.
só deu uma trégua às 4h da manhã e a partir das 5h,
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co, quando o próprio Senhor Ressuscitado lhe
apareceu e o chamou para o apostolado. Paulo
não fechou seus ouvidos. Ouviu e entendeu as
Palavras de Jesus deixou-se invadir pelo Espírito
Paulo, que tinha como nome antes da conversão Santo e entregou-se de corpo e alma ao serviço
Saulo, era natural de Tarso. Recebeu educação da evangelização. Tornou-se um grande missionáesmerada “aos pés de Gamaliel”, um dos gran- rio e doutrinador, fundando muitas comunidades.
De perseguidor passou a perseguido, sofreu muides mestres da Lei na época. Tornou-se fariseu
to pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo
zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os
morte por decapitação.
cristãos, sendo responsável pela morte de
Escreveu treze Epístolas e
muitos deles.
ficou conhecido como o
Paulo não fazia parte do grupo dos
“Apóstolo dos gentios”.
doze, converteu-se à fé cristã no
São Pedro escreveu duas Epístolas e, provavelmente, foi a fonte de informações para que São
Marcos escrevesse seu Evangelho. É considerado
o primeiro Papa da Igreja.

caminho de Damas-

Aconteceu

Este mês é marcado pelas tradicionais festas juninas. Em Itapecerica, uma das principais é a
festa do Santuário que acontece
no final do mês e conta com a
participação de todas as comu-
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nidades, movimentos e pastorais. As comunidades também
realizam suas festas (veja abaixo
calendário de todas as festas),
sempre com muita animação,
ambiente familiar e boa parti-

cipação do público. Elas acontecem por ocasião de três datas
do calendário litúrgico da Igreja:
Santo Antônio (dia 13), São João
(dia 24) e São Pedro e São Paulo
(dia 29).

8 de Junho 18h Comunidade Nossa Sra. da Penha

22 de Junho 18h Comunidade Maria Ward

8 de Junho 17h Comunidade Santa Luzia - Lagoa

28 a 30 de Junho Santuário

08 e 09 de Junho 19h Comunidade Menino Jesus

13 de julho – 17h Comunidade Nossa
Senhora Aparecida - Potuverá

15 de Junho - 09h - 13h Festa junina para as
crianças - Nissalves

Segundo alguns historiadores, a
festa junina tem sua origem em
países católicos da Europa em homenagem a São João e trazida ao
Brasil pelos portugueses. Nesta

época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e
franceses. Da França veio a dança
marcada, característica típica das
danças nobres e que, no Brasil, influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos

de artifício veio da China.

Todos estes elementos culturais
foram com o passar do tempo,
misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros nas diversas regiões do país, tomando
características particulares em
cada uma delas.
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