Boletim Informativo do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
Itapecerica da Serra, Julho de 2012 - Ano III - N° 52

Arraiá de São Pedro no Largo da Matriz
agita fim de semana de Itapecerica

A

conteceu no último final de semana de Junho
o Tradicional Arraiá de
São Pedro do Santuário Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia.
Foram três dias de muita agita-

ção e sucesso de organização.
O público lotou o largo da Matriz
e participou da festividade que
transcorreu sem problemas.
A festa que acontece todos os
anos e é organizado pelo Santuário com o apoio da Prefei-

tura de Itapecerica e da Secretaria
Municipal de Turismo. Esta festa
consta no calendário oficial das
comemorações da Cidade e tem
como foco principal a festa para a
família Itapecericana.

Confira as dicas
de férias no
Sopro Cultural.

CNBB lança
cartilha para as
eleições.
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Conheça a história de Santa
Paulina.
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Expediente

A ALEGRIA DO SENHOR É A
NOSSA FORÇA!

Lourdes da Silva - Itap. da Serra - SP
Veio ao grupo com fortes dores no ombro,
rezando e participando em um Grupo de
Oração no Santuário N. Sra. dos Prazeres e
Div. Misericórdia foi curada.

João Ferreira – Itap. da Serra - SP

Sofria de fortes dores nos olhos há muito
tempo. Participando do Grupo de Oração
no Santuário N. Sra. dos Prazeres e Div.
Misericórdia recebeu a cura.

Maria Ramos - Itap. da Serra - SP

Estava em estado de depressão e participando do Grupo de Oração no Santuário
de N. Sra. dos Prazeres e Div. Misericórdia
foi liberta.

A alegria não é simplesmente
um sentimento humano. Ela é
fruto do Espírito Santo, é um
presente de Deus que recebemos no Batismo, no Crisma, na
Eucaristia, enfim, nos Sagrados
Sacramentos da nossa Igreja.
Não podemos ser pessoas pessimistas e sem esperança. Devemos ter sempre a presença
de Deus e a experiência com o
Espírito Santo, para podermos
deixar fluir em nós a verdadeira alegria!
Tenha a convicção e creia que
Deus nos criou para vivermos
em uma dimensão diferente.
Isto quer dizer que os valores
que damos a determinadas coisas, situações e até mesmo a
pessoas, devem ser dimensionados de acordo com a vontade do Pai que nos ama e sabe o
que realmente é bom para nós.
Quando depositamos toda a
nossa confiança na providencia
Divina, rios de água viva jorram
em nosso favor. Essa água viva
é a presença do próprio Espíri-

to santo em nossas vidas.
Olhe sempre para frente e não se
prenda a experiências negativas
do passado. Enxergue que Deus
está te visitando e que, com Ele,
você pode recomeçar e dar um
novo sentido à sua vida.
Quando você sente e vive essa
verdade tudo muda! A partir daí,
somos novas criaturas, que restauradas pelo Poder do Alto, tornamo-nos discípulos fieis de Jesus, anunciando a salvação: Descerá sobre
vós o Espírito Santo e vos dará forca, e sereis minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo(At.
1,8). São as nossas experiências
espirituais com Deus que resultam
em ações concretas de fé.

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

O jornal O Católico é uma publicação
mensal do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
de Itapecerica da Serra/SP.

Responsável e Editor: Edson Hengles
Reportagem: Andrea Rodrigues
e Edson Hengles – Administração:
André Matias Redação e Administração: Largo da Matriz de Nossa
Senhora dos Prazeres, S/N, Itapecerica
da Serra-SP
Email: ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br

Programação do
Santuário
Missas: de terça à sexta: 8h e 12h;
terça, quinta e sexta, também à 19h;
sábado: 19h; domingo: 8h, 10h e
18h30. Primeira sexta-feira de cada
mês, Missa dedicada ao Sagrado
Coração às 8h, 12h e 20h. Grupo
de oração: todas as quarta às 20h.
Terço: Primeiro sábado de cada mês
às 15h. Confissão: terça, quarta,
quinta e sexta das 9h30 as 11h30.
Expediente da secretaria paroquial:
terça a sábado das 9h as 11h30. Tel:
(11) 4666-3619 e 4666-3988.
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Circo dos Sonhos: Quyrey Uma aventura na selva
A era do gelo 4
Título: A era do
gelo 4 (Ice Age 4)
Você se encantará com o mundo mágico do circo
em um espetáculo inédito que levará crianças, jovens e adultos a um show de coragem, aventura e
muita diversão.

Resenha: A jornada de duas crianças que são transportadas de seu guarda-roupa para a mágica e misteriosa selva de Quyrey, que em tupi-guarani significa
“corajoso”. E coragem é o que não poderá faltar para
que elas – junto com toda a plateia - enfrentem desafios, superem limites e se divirtam, além de aprender
a conviver, com a natureza e a proteger o meio ambiente, despertando a consciência ecológica.
Espetáculo: Quyrey, uma aventura na selva
Quando: (tempo indeterminado)

Horários: Sábados, Domingos e Feriados às 15h,
17h e 19h30.
Valores: R$ 40,00 a R$ 300,00 (em diversos setores é possível comprar meia-entrada)

Endereço: Av. Nicolas Boer, 120 - Viaduto Pompéia
- Parque Industrial / Barra Funda - São Paulo (SP)
Informações: (11) 2076-0087 ou 2076-0001

Duração: 94 minutos (1 hora e 34 minutos)

Gênero: Animação/
Aventura
Direção: Steve Martino, Mike Thurmeier
Ano: 2012

País de Origem: EUA

Lançamento Brasil: 29/06

Resenha: A louca perseguição de Scrat sempre à caça de sua noz inquieta, perseguição
à qual ele tem se dedicado desde os primórdios dos tempos, tem consequências que mudam o mundo e causam um cataclismo continental que leva Manny, Diego e Sid a viverem
a maior aventura de todos os tempos. Nessa
maré de mudanças, Sid acaba reencontrando sua Avó turrona, e o bando ainda tem de
lidar com uma horda de piratas decididos a
impedi-los de voltar para casa.

Norte. Com uma vida boa, seus relacionamentos amorosos são apenas passageiros
e para ele, isso é o suficiente. Até o dia em
que sua nova vizinha, Gabby, aparece na
Título: A Escolha
porta. Apesar de suas tentativas de ser
Autor: Nicholas Sparks
gentil, a ruiva atraente parece ter raiva
Editora: Novo Conceito
dele. Ainda sim, Travis não consegue eviPáginas: 307
tar se engraçar com Gabby e seus esforços
Ano: 2012
persistentes o levam a uma jornada que
Classificação: Romance
ninguém poderia prever. Abrangendo os
Resenha: A Escolha - Até onde
anos agitados do primeiro amor, casamendevemos ir em nome do amor?
Travis Parker possui tudo o que um homem poderia ter: to e família, A Escolha nos faz confrontar
a profissão que desejava, amigos leais, e uma linda casa a questão mais cruel de todas: Até onde
beira-mar na pequena cidade de Beaufort, Carolina do você iria manter o amor de sua vida?
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Arraiá de São Pedro no Santuário
A festa é feita para resgatar a tradição das festas tradicionais onde a família vem para a praça, para ouvir a banda
tocar no coreto, isso é tradição, afirma o Pe. Alberto Gambarini, reitor do Santuário.

A Festa começou no dia 29 de Junho com a benção do Mastro dos santos juninos, Santo Antonio, São João e São Pedro,
feita pelo Pe. Alexandre Matias, vice-reitor do Santuário. Em
seguida um Grande Show com a Dupla Junior e Eduardo animou o povo transformando a praça em um grande salão de
baile ao ar livre.
No Sábado, 30 de Junho, a festa teve início com a recepção
da Cruz da Jornada Diocesana da Juventude que está percorrendo todas as paróquias da Diocese de Campo Limpo.

No Domingo a missa Sertaneja começou às 9h ao som da
moda de viola e participação da Corporação Musical Imaculada Conceição que tocou o Hino pontifício em homenagem
ao Papa Bento XVI.
Após a santa missa os fiéis puderam almoçar uma comida
típica mineira, com tutu de Feijão couve, arroz, salada e
diversos tipos de carnes. Na parte da tarde as crianças da
catequese apresentaram a dança da quadrilha com a participação animada dos catequistas, em seguida a corporação
musical Imaculada Conceição relembrou a Itapecerica antiga tocando no Coreto da praça.
À noite a procissão com carro de boi trazendo a imagem de
São Pedro entrou pelas ruas da matriz, após a benção, uma
queima de fogos iluminou o céu da cidade.
A quadrilha do (ECC) Encontro de Casais com Cristo animou
o povo com um casamento muito divertido: uma mulher
grávida interrompe a cerimônia afirmando estar esperando um bebê sendo o noivo o pai, começando ai a encenação
muito divertida de um casamento caipira.

A festa foi encerrada com um Show de Modas de violas da
dupla Roberto e João Viola.
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BoteFÉ

Fé, emoção e agradecimentos
marcam passagem da Cruz da
JDJ em Itapecerica da Serra
Por Wesley Oliveira

Toque na Cruz para ser tocado por ela!
Jovens do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
viveram um momento histórico com a passagem da Cruz da JDJ (Jornada
Diocesana da Juventude) e do Ícone de Nossa Senhora pela cidade.

Coração disparado, sorriso e lágrimas no rosto, gritos de entusiasmo e
cânticos de louvores expressaram o sentimentos de emoção que marcaram a chegada da Cruz Peregrina e do Ícone no
fim da tarde do dia 30 de Junho.

A chegada marca o início da preparação para
a Jornada Mundial da Juventude dos Itapecericanos. O festejo reuniu uma multidão desde o
início da tarde.

O sol iluminava toda a praça quando as bandas católicas: Decisão, Três
por um, Cenaculum e Nandah, se revezam no palco animando a todos
com canções e louvores a Deus. O Padre Alexandre Matias fechou o sábado festivo com a celebração da Santa Missa.

A festa continuou no Domingo (01 de Julho). Todos os jovens acompanharam a Santa Missa do Bote Fé Itapecerica, presidida pelo Pe. Alberto
Gambarini e concelebrada pelos sacerdotes Alexandre Matias e Lidionor.
No início da noite, os jovens participaram da procissão, carregando a
Cruz e o Ícone, saindo da Casa paroquial, passando pelas ruas do centro
de Itapecerica, até o largo da matriz.

No último dia do Bote fé Itapecerica, Pe. Lidionor fez o rito de despedida
da Cruz e do Ícone de Nossa Senhora e os entregou aos jovens do Santuário para que fossem levados em carreata para aos jovens da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, em São Lourenço da Serra/SP.
A Cruz chegou a Paróquia Nossa Senhora Aparecida sob aplausos do povo.

05

06

julho 2012 - O Católico

CNBB lança cartilha para as
eleições 2012 e orienta voto em
candidato ficha limpa
tar candidatos, mas auxiliar os
católicos na hora do voto e na
fiscalização do bem comum.

Com o tema “Eleições 2012: Cidadania para a Democracia”, a
CNBB (Conferência dos Bispos
do Brasil) lançou cartilha com
o objetivo de incentivar uma
maior participação da comunidade no processo eleitoral e político dos municípios.
O documento será utilizado pela
Igreja Católica para orientar o
voto dos fiéis.

O padre Ernane Pinheiro, secretário executivo da Comissão Nacional de Fé e Política da CNBB,
disse que a intenção não é apon-

Um dos pontos ressaltados na
cartilha é a Lei da Ficha Limpa,
que torna inelegíveis políticos
com condenações em segunda
instância judicial.
Ficha Limpa

Segundo o religioso, a Ficha
Limpa deve ser difundida pelas
paróquias aos católicos como
um viés orientador no processo
de escolha do candidato.
“Sem dúvida, a Ficha Limpa
deve ser ressaltada em reuniões, debates e encontros”, disse
padre Pinheiro.

Com 34 páginas e dividida em
três tópicos: “Ver”, “Julgar” e
“Agir”, a cartilha será apresentada oficialmente ao episcopado
nacional na assembleia geral

anual da entidade, que será realizada no mês que vem no Santuário Nacional de Aparecida.
Fiscalização

Padre Toninho, da Assessoria
Nacional do Centro Nacional de
Fé e Política, ressaltou que entre os tópicos importantes do
documento estão alertas sobre
políticos que se dizem católicos
e depois “somem”, que apenas
servem como “chamariz de votos” e a necessidade de o católico verificar o passado e a ficha
do candidato antes de escolher.

Ainda segundo ele, a cartilha
incentiva maior participação da
sociedade na fiscalização dos
atos do Legislativo e Executivo
e nas comissões e conselhos representativos criados a partir da
Constituição, editada em 1988.
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No dia 17 de junho foi realizado mais
um retiro de mulheres do Santuário
na escola municipal Prefeito Álvaro Rodrigues Pereira, no bairro da
Lagoa. Com o tema central voltado
para a necessidade do silêncio para
ouvir Deus, o encontro teve a participação de 120 mulheres. Uma das
palestrantes convidadas foi a missionária Cléo da comunidade Aliança de Misericórdia (comunidade do
padre Antonelo). O retiro começou
às 8h e terminou às 17h com a santa
missa celebrada pelo padre Alexandre Matias.
Os vários testemunhos comprovam
que este retiro foi uma verdadeira
benção na vida das pessoas.

No dia 15 de junho foi realizado na Churrascaria Caminho
do Sul o Jantar Dançante dos Namorados. O evento organizado pelo ECC (Encontro de Casais com Cristo) do Santuário, contou com a participação de mais de 400 pessoas.
Num ambiente agradável, as famílias e amigos se divertiram e comeram bem.
Ao som do tecladista Clayton e do DJ E&V Sound, a pista de
dança foi totalmente tomada. Obrigado pela participação
de todos! Ano que vem tem mais se Deus quiser!
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Santo do Mês - Santa Paulina
Amábile com sua amiga Virgínia Processo de Canonização
Rosa Nicolodi começou a cuidar
O processo, iniciado em 03 de
dos doentes, do catecismo e da
setembro de 1965, celebrou
limpeza da capela de São Jorge.
um momento forte com a BeEm 1890, junto com a amiga atificação de Santa Paulina,
Virgínia, Amábile acolheu e proclamada pelo Papa João
cuidou de uma doente de cân- Paulo II, no dia 18 de Outubro
cer, dando início à Congregação de 1991, em Florianópolis-SC
das Irmãzinhas da Imaculada - Brasil. A culminância desse
processo, dá-se com a CanoConceição.
nização, no dia 19 de maio de
Na profissão religiosa, Amábi2002, em Roma. Canonização
le assumiu o nome de Paulina
é uma sentença definitiva e
do Coração Agonizante de Jeoficial da santidade de Madre
sus. Guiou com simplicidade e
Paulina, heroína da vida cristã
sabedoria a Congregação, fune se pode fazer culto público,
dando escolas, hospitais, eduem toda a Igreja. Está incluída
candários e asilos. Em 1903,
na lista (cânone) das Santas e
deixou Nova Trento para cuiTudo para que “Jesus seja coSantos da Igreja Católica.
dar dos ex-escravos e seus
nhecido, amado e adorado por
descendentes órfãos em São
todos e em todos os lugares”
Paulo, capital.
Oração
(Santa Paulina).
Demonstrou obediência e huÓ Santa Paulina, que puseste
SANTA PAULINA, UMA SANTA
mildade heróicas, em 1909,
toda a confiança no Pai e em
PARA O NOSSO TEMPO
quando foi destituída do cargo
Jesus e que, inspirada por MaImigrante italiana radicada no de Superiora Geral e enviada a
ria, decidiste ajudar o povo soBrasil desde os nove anos de trabalhar com os doentes e idofrido, nós te confiamos a Igreja
idade, Santa Paulina adotou o sos em Bragança Paulista, sem
que tanto amas, nossas vidas,
Brasil como sua pátria e os bra- poder nunca mais ocupar carnossas famílias, a Vida Consasileiros como irmãos
go algum na sua Congregação.
grada e todo o povo de Deus.
Amábile Lúcia Visintainer nas- Viveu, portanto, 33 anos no
(pede-se a graça desejada)
ceu em Vígolo Vattaro (Trento, anonimato como simples reliSanta Paulina, intercede por
Itália), em 16 de dezembro de giosa até sua morte.
nós, junto a Jesus, a fim de que
1865. Devido à grande crise eco- Santa Paulina morreu aos 77
tenhamos a coragem de lutar
nômica do Sul-Tirol, em 1875 anos, na Casa Geral em São
sempre, na conquista de um
veio com a família para o Brasil. Paulo, dia 9 de julho de 1942,
mundo mais humano, justo e
No Estado de Santa Catarina, no com fama de santidade; pois fraterno. Amém.
atual município de Nova Trento, viveu em grau heróico as virtuPai-Nosso – Ave Maria – Glória
deram início à localidade de Vígo- des de FÉ, ESPERANÇA e CARIlo, onde entre os 14 e 15 anos DADE e demais virtudes.

