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A celebração da Solenidade de São
Pedro e São Paulo foi marcada pela
famosa missa sertaneja mais uma
vez. O percussor deste tipo de missa,
Padre Alberto Gambarini, contou com
a presença de músicos regionais para
animar a celebração. A missa atraiu
grande quantidade de pessoas, mesmo com o mau tempo.
Uma garoa fina não permitiu a realização da celebração campal, como
estava previsto, o Santuário ficou
cheio, mas acomodou a todos que
quiseram louvar a Deus com bastante entusiasmo e alegria, ao som de

viola e sanfona.
Como sempre todas as comunidades,
pastorais e movimentos deram o melhor de si por amor a nossa paróquia.
Padre Alberto Gambarini, acolheu a
todos de longe e das proximidades e
pediu que a exemplo de São Pedro e
São Paulo, todos sejam anunciadores
do Evangelho. A missa terminou próximo do meio dia e uma quermesse
com barracas típicas fizeram a alegria
de todos os peregrinos. Este ano uma
barraca de feijoada completou o sucesso da festa.
Veja mais sobre a Festa Junina na página 4
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Adiraunélia da R. Prata - Lagarto/SE
Precisou fazer uma cirurgia para
a retirada de um tumor na cabeça,
cirurgia esta que durou 20 horas.
Confiando em Nossa Senhora dos
Prazeres e pedindo a intercessão
dela junto a Jesus, conseguiu se recuperar a tal ponto que já está caminhando, o que não acontecia. Assiste
todos os dias o programa e bebe a
água abençoada.

Daiani B. L. Baioni - Novo Horizonte/SP
Depois de descobrir que ela e o marido tinham problemas para engravidar começou assistir o Programa
Encontro com Cristo. Fizeram os
tratamentos, mas todos os dias ela
assistia ao programa e colocava em
intenção o desejo de ser mãe. Escreve agradecendo a graça alcançada e
também agora para pedir uma saudável gestação.

Que alegria para nós brasileiros ter
o privilégio da primeira visita do Papa
Francisco ser em nosso país, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude
que acontecerá na cidade do Rio de
Janeiro. Papa Francisco tem preenchido nossas vidas com ensinamentos de
valor inestimável. Fiquemos atentos
às suas palavras e coloquemos em
prática o que Deus Pai tem reservado
para nós.

Cristo para mostrar-lhe as nossa dificuldades, pedindo-lhe que nos ajude a
eliminá-las, pois Ele nos prometeu ajuda. E Deus é realmente fiel, Ele cumpre
o que diz. Não vamos apenas transferir
nossos problemas para Jesus, mas dividi-los com Ele, e com esta ajuda tão
magnífica a vitória é certa..

Neste momento, quero rezar para
que Deus lhe conceda a graça de
perseverar no caminho que Ele plaO Pai não nos abandona em momen- nejou para você:
to algum e Ele demonstrou todo o seu “Deus todo poderoso, pela intercessão
amor por nós enviando seu Filho mui- de Nossa Senhora dos Prazeres, mãe
to amado para redimir nossos pecados da alegria, venho pedir que encha de
pela paixão e morte na cruz. Mas Jesus alegria, de paz e de esperança o coravenceu a morte e ressuscitou nos dan- ção destes filhos, para que sejam perdo a certeza da grande promessa de severante em sua caminhada. Que seja
vida eterna!
concedido o dom da sabedoria, da paciTodos temos problemas, mas a diferença entre aqueles que confiam no
amor do Pai e as pessoas incrédulas
está na serenidade, na sabedoria e na
confiança que vem da vivência da fé.
Você confia na proteção de Deus em
sua vida? Jesus nos ensina ainda com
estas palavra: (Jo 15,5b) “Sem mim
nada podeis fazer”.

ência e do discernimento para que possam ser dentro de seu lar a luz que restaurará sua família. Que a vida de sua
família seja constantemente renovada
e que Sua mão protetora lhe defenda de
todos os males espirituais e físicos.

Pai, que nunca nos esqueçamos de
agradecer o dom da vida que nos é concedido pelo Seu imenso amor e miseriDevemos aproveitar estas palavras do córdia. Amém!”

Siga 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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“Fortes na Fé”, evento que reunirá grandes
nomes da música católica para um dia inteiro
de shows, oração, louvor, pregação da palavra,
Santa Missa e adoração eucarística.
O evento acontecerá em Embu das Artes, na
Casa de Shows “O Caipirão” e contará com a
participação do Pe. Carlos Brum, Ministério
Adoração e Vida lançando seu novo CD intitulado “Herói”, Banda Rosa de Saron, Marília Mello
e Ministério Digno de louvor.

que falará sobre o tema do evento: “Reaviva a
chama do Dom de Deus” (II Tm 1, 6-9)
Local: Caipirão ( Embu das Artes – SP)
Horário: 13h00 – Abertura dos portões

Ingressos – Pista: 30 Reais / Camarote: 50 Reais
Pontos de Venda

Livraria do Santuário de N. Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia.

Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres,
s/n. – Centro.

A pregação e animação ficarão por conta do
cantor Flavinho, da Comunidade Canção Nova, Fones: 4666–3619 / 4666-3988

Boa leitura

motivo para alimentar mais raiva e vingança, e
por mais que eu me esforçasse não adiantava,
a raiva estava ali presente, era mais forte do
que eu.
Em um de seus programas Padre Alberto, ouvi
o senhor falar destes dois livros, sem demora
adquiri os dois e comecei a ler e foi como se
as portas tivessem abrindo para mim, sentia
uma paz tão grande, uma luz sabe? Uma coisa
muito boa, acho que ali, adquiri PAZ.
Agradeço ao senhor por ter nos beneficiado
com livros maravilhosos e que nos deixa cheio
de FÉ e AMOR!” (Enis Gomes Moreira, Três Lagoas/MS)

“Alcancei uma graça através do livro Cura das
Emoções em Cristo e o livro Mensagens Encontro com Cristo, ambos de autoria do Padre Alberto. Eu era uma pessoa cheia de ódio e rancor, coisas pequenas que aconteciam, já era um

Sempre empenhado em propagar a Palavra
de Deus, Padre Alberto Gambarini se destaca
como grande evangelizador através de seus
livros. Inspirado pelo Espírito Santo tem ajudado a muitas pessoas, levando-as a uma profunda experiência de oração e reflexão. Visite
a Livraria do Santuário, estes e muitos outros
livros esperam por você!
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A tradicional festa junina do Santuário, batizada
como Arraial de São Pedro, foi realizada nos dias 28, 29
e 30 de junho. O evento que faz parte do calendário turístico da cidade, apesar do mal tempo que perdurou neste dias,
foi um sucesso.

Para se ter uma ideia, no domingo foram servidas 480 feijoadas.
” Podemos dizer que está é uma festa da unidade, pois envolve comunidades, movimentos e pastorais da paróquia”, afirmou o coordenador da festa, Vicente Rodrigues de Moraes.

O envolvimento e dedicação das pessoas que trabalharam nas barracas, nas
apresentações e outras atividades foram marcantes.

No domingo à tarde a procissão de São Pedro saiu da casa paroquial e seguiu
até o Santuário, com a imagem de São Pedro sobre o carro de boi, acompanhado
dos cavaleiros da Romaria, das crianças vestidas de anjinhos e dos fieis. Todos caminharam ao som de músicas sacras entoadas pela banda Imaculada Conceição.
Após a procissão, as quadrilhas fizeram sucesso mais uma vez. Na quadrilha
das crianças da catequese, os pais dançaram com seus filhos. “Foi um momento muito alegre onde todos se divertiram muito”, conta Ionice Simoneti
Assuane, coordenadora da Pastoral da Catequese.
Já no início da noite, foi a vez da quadrilha do ECC. O carro de boi percorreu
a rua principal do centro, abrindo caminho para a apresentação da quadrilha dos casais.
Da quadrilha para a final do jogo da seleção, onde os participantes
acompanharam a vitória do Brasil através de um telão com imagem
de alta definição.
A dupla Wesley e Lucas encerrou o evento.

O sorteio da moto da Ação entre Amigos aconteceu pela loteria federal no dia 06 de julho.
Obrigado a todos pela participação.

Deus os abençoe!

Vicente Rodrigues de
Moraes, mais conhecido
como Campeão, está na coordenação deste a primeira edição da festa
junina. As primeiras reuniões para a preparação começam em abril. “Faço tudo de coração.
Porque a gente faz parte desta paróquia e temos de
valorizar o que é nosso”, afirma.

Campeão e sua esposa Mariana fizerem o Encontro de Casais
com Cristo em 1974 e sempre atuaram em diversos trabalhos na comunidade.

Atualmente ele é ministro extraordinário da Eucaristia, organiza as barracas do Louvor Encontro com Cristo e também trabalha na evangelização através do grupo da Palavra.

Nas horas vagas gosta de pedalar. Sua última aventura de bike foi um passeio até Aparecida do Norte.
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Começou a contagem regressiva para a Jornada
Mundial da Juventude Rio 2013 e junto com ela a
correria nos bastidores para que tudo esteja certo
neste grande evento que tem expectativa de atrair
um público de 2,5 milhões de pessoas.

Mais dos que mochilas e câmeras fotográficas os
milhares de jovens peregrinos esperados de braços abertos pelo Cristo Redendor terão também
na bagagem a esperança de fazer valer o lema
escolhido para o encontro “Ide e fazei discípulos
entre todas as nações” (Mt 28,19).

O encontro que está na 28ª edição é considerado
o maior evento mundial direcionado aos jovens e
acontecerá entre os dias 23 e 28 de julho, no Rio
de Janeiro, com a presença e agenda já confirmada do Papa Francisco, em sua primeira viagem
oficial como pontífice.
A agenda do Papa Francisco está cheia de atividades em seus sete dias de peregrinação no Brasil.
O Papa e toda a sua comitiva ficarão hospedados
no Centro de Estudos do Sumaré, um lugar reservado e longe dos grandes movimentos da cidade.
Atos oficiais e os Atos Centrais da jornada são algumas das muitas atividades do sumo pontífice,
que também visitará uma favela.

leitos oferecidos e milhares de kits de café da manhã. Ginásios e escolas também estão sendo preparados para servir de dormitório. Os números
nas redes sociais oficiais também são significativos, mais de 64 mil seguidores no Twitter e 918
mil curtidas na página do Facebook.

A prefeitura do Rio de Janeiro já anunciou que vai
adotar o mesmo esquema do réveillon para receber
o Papa e todos os peregrinos da jornada nos dias 25
e 26 na orla de Copacabana. Bairros serão fechados
para a circulação de veículos e as vias da orla serão
reservadas exclusivamente para pedestres.
Além disto, são esperados 25 mil ônibus fretados
com peregrinos que terão bolsões de estacionamento em três pontos da Zona Oeste da cidade,
a prefeitura garante a circulação de nove mil ônibus, além de um regime especial. Os peregrinos
poderão utilizar ainda as linhas de metrô e trem.

Toda a cidade do Rio de Janeiro está sendo mobilizada para este evento que tem expectativa de ter
um dos maiores em público. Segundo a assessoria do evento, o maior público já registrado foi em
1995, em Manila nas Filipinas, com cinco milhões
de peregrinos. Somente na baixada mais de 80
mil peregrinos estarão hospedados, na prática as
dioceses funcionarão como subsedes do evento e
Fora do Rio de Janeiro à única atividade prevista
preparam atividades de acolhida para quem vier
até o momento é uma visita rápida ao Santuário
de qualquer parte do mundo.
Nacional de Aparecida, em São Paulo, no dia 24
de Julho, quando o Papa visitará a imagem da A programação é realmente extensa, além dos Atos
Padroeira do Brasil e celebrará uma missa às 10 Centrais, os que contam com a participação do
horas da manhã, voltando logo após o almoço de Papa, existem os Atos Especiais, Catequeses, Feira
helicóptero para o Rio de Janeiro. A confirmação vocacional, Atos Culturais e Festival da Juventude.
desta visita já mobiliza a cidade de Aparecida que Alguns pontos turísticos da cidade também estarão
espera a visita de 300 mil romeiros para este dia. com horários especiais de funcionamento.
A menos de um mes do evento quase tudo está
preparado e os números surpreendem, já passam
de 215 mil os peregrinos oficialmente inscritos
dos cinco continentes e são mais de 60 mil voluntários que segundo o Padre Ramon Nascimento, Diretor Executivo do Setor de Voluntariado,
“exercerá um papel fundamental nos aspectos
logísticos do evento”.

Os símbolos da jornada, a Cruz e o Ícone de Nossa
Senhora, também fizeram história com seus números. Eles já percorreram milhares de quilômetros pelo Brasil, de Norte a Sul desde 18 de Setembro de 2011 quando chegaram a Arquidiocese de
São Paulo vindo de Roma. Foram mais de 250 dioceses visitadas, estando atualmente viajando pelo
estado sede do evento.

A Jornada Mundial da Juventude tem movimen- Falta pouco, mas ainda é possível se inscrever.
tado diversos setores econômicos e culturais. São Maiores informações na página oficial do evento:
mais de seis mil restaurantes credenciados, 600 www.rio2013.com.
mil selos comemorativos, mais de um milhão de
Andrea Rodrigues
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ceber”. Colocar o meu
ministério a serviço
em um evento tão
marcante como esse é
maravilhoso.

Quanto à programação:
Estarei no dia 20 de Julho
no Palco Bote fé Brasil na Cidade da fé. E no Festival da Juventude: no dia 25 de julho no
Palco do Hallel Brasil e no dia 26
de julho no Palco Rio Centro.

Qual repertório será apresenMarília Mello, fala ao O Católico tado por você?
sobre sua expectativa para a JMJ Esse repertório foi feito espeRIO 2013, única cantora católica cialmente para JMJ. Ele é comda Diocese de Campo Limpo a se posto das músicas que mais
apresentar na JMJ, Marília nos marcaram o CD Novo Caminho,
fala da emoção e expectativa mais a maioria das canções já
de participar deste evento que serão do novo cd com os arranmarcará para sempre a história jos novos! Tá ficando lindo!
da igreja católica brasileira.
Você tem algum preparativo esMarília, qual a sua expectati- pecial para a cidade da fé?
va para este grande evento?
A cidade da fé é uma antecipação
Minha expectativa é muito gran- do que acontecerá na JMJ. Foi feito
de... A alegria toma conta do pensando em receber os milhões
meu coração... O desejo de che- de peregrinos que estarão chegar ao Rio de Janeiro e me unir gando para Jornada. Lá terá muita
com jovens do mundo inteiro música, orações, Santa missa, Exem um dos maiores eventos da pocatólica, catequese etc. Ou seja,
nossa igreja é tremendo!
a Cidade da fé é uma extensão da
Milhões de corações de cada JMJ. Além dos cuidados técnicos
canto do mundo declarando em (música, repertório etc) estamos
uma só voz que Jesus é o centro nos preparando Espiritualmente,
sem oração nada caminha. Cremos
da nossa vida.
que essa Jornada ficará marcada
Você será a única cantora da Dioem nossas vidas, pelo grande mocese de Campo Limpo a cantar
ver de Deus!
na JMJ e na Cidade da fé, como
será sua participação? Quais se- O que você acha de participação de cantores seculares na
rão os dias?
Estou muito feliz e honrada por JMJ Rio 2013?
Deus pelo convite da CNBB e
do COL (Atos Culturais). O sentimento do meu coração é de
tamanha gratidão ao Senhor e
a Igreja por abraçar o meu ministério. A Bíblia nos diz “que há
mais alegria em dar do que re-

que a música por si só é somente
música. Mais a música, com unção
e testemunho faz toda a diferença. Mais isso não me dá o direito
de julgar, o outro, no que ele vive
ou deixa de viver... Conheço sim
alguns artistas que trabalham no
meio secular e que professam uma
fé católica no seu dia a dia. Graças
a Deus tive a oportunidade de conhecê-los na intimidade, mais se
não os conhecesse não saberia...
Pedir sabedoria e entendimento
nesses momentos é o mais propicio. Que possamos sem hipocrisia
viver inteiramente o evangelho de
Jesus Cristo.
Como você tem visto o novo
modo de evangelizar do Papa
Francisco?

Tenho visto com muita alegria...
Com sua simplicidade, carisma,
unção e sabedoria. Papa Francisco tem pregado e defendido “Uma
igreja que dá testemunho do Reino
de Deus” uma igreja chamada fundamentalmente a viver o Evangelho e dar testemunho dele como
“sal da terra e luz do mundo”. Chamada a tornar presente na sociedade o fermento do Reino de Deus;
e a faz, antes de tudo, por meio do
seu testemunho: o testemunho do
amor fraterno, da solidariedade,
da partilha.
Qual o recado que você deixa
para a Juventude do Brasil?

Como o Papa Francisco pregou recentemente tão sabiamente, que
possamos ser jovens que colocam o evangelho em prática. Que
o evangelho não fique somente
Meu conselho é que meditemos
nas palavras ou nas canções... Que
Mateus 7-1,5...
verdadeiramente possamos viver
Tenho visto muitos irmãos criti- esse reino que nos é anunciado,
cando a presença de cantores se- com gestos concretos e atitudes.
culares na JMJ, entendo respeito e
concordo em alguns pontos. Creio

Fique por dentro

Semana Missionária uma oportunidade de viver
e manifestar a sua fé!
Diocese de Campo Limpo se programa para receber cerca
de 2 mil peregrinos estrangeiros nos próximos dias
O mês de Julho chegou e o coração já está na boca, o mês tão esperado pela juventude católica
e a certeza de dias melhores. O
Brasil receberá jovens do mundo inteiro para participar da
Jornada Mundial da Juventude
com o Papa Francisco. Também
acontecerá na Diocese de Campo Limpo a Semana Missionária,
que antecede a JMJ, o evento já
está movimentando as Paróquias da região. Entre os dias 16
a 20 de julho, a Diocese de Campo Limpo esperar receber cerca
de 2 mil jovens estrangeiros, que
virão a cidade para conhecer os
costumes e a cultura do interior
do Brasil.

nos da Espanha, Luxemburgo, todas as partes do mundo, juntos,
Canadá, Gana, Porto Rico, França pedindo as bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo e a da Sagrada
e Bélgica.
Família, padroeira da Diocese de
A Semana Missionária de Campo
Campo Limpo.
Limpo vai contar com uma programação especial. Serão diver- 16/07 – Missa de abertura
sos encontros culturais e os joHorário : 19h30 Local: Catedral
vens participarão de momentos
Sagrada Família
de visitas missionárias, ação social, momentos de entretenimen- 18/07 – Adoração Eucarística
to, além de Vigília Eucarística e
Horário: 19h30 Local: Catedral
Celebrações.
Sagrada Família
A Semana Missionária proporciona aos jovens peregrinos a 20/07 – Encerramento da Semapossibilidade de conhecer a nos- na Missionária e envio dos pesa Vivência cristã, nosso trabalho regrinos de Campo Limpo à JMJ
social, cultural, além da troca de Rio2013
experiências e enriquecimento
Horário: 19h00
da fé tendo a oportunidade de
Pouco mais de 600 peregrinos
conhecer os costumes locais.
Local: Catedral Sagrada Família
já se inscreveram, mas a expectativa é que esse número cresça. Durante a semana, teremos moWesley Oliveira
Entre os inscritos estão peregri- mentos especiais com jovens de
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Qual o significado dos gestos no momento da proclamação do evangelho na missa. Por que ficar de
pé? Por que fazemos os três sinais da cruz? O que o
padre reza em silêncio?

Durante a missa fazemos alguns gestos muito simples e significativos. Podem ser uma repetição mecânica, guiada pelo hábito - ou podem ser a tradução
de algumas atitudes espirituais importantes. Se os
gestos são feitos sem atenção ou com pressa perdem
toda a sua razão de ser.
A Igreja sempre valorizou a Palavra de Deus na liturgia, e de um modo especial dedicou uma grande
reverência ao evangelho. Tanto é verdade que a sua
leitura foi reservada a um ministro ordenado (bispo,
padre ou diácono). Tal atitude revela que o evangelho não é uma simples palavra, mas por meio do ministro ordenado, o próprio Cristo fala com à igreja
reunida. Santo Agostinho ensina: “Nós devemos ouvir o Evangelho como se o Senhor estivesse presente e nos falasse...As mesmas palavras que saíram da
boca do Senhor foram escritas, guardadas e conservadas para nós.”

“O Senhor Esteja em Teu coração e em teus lábios
para que possas anunciar dignamente o Seu evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”

- Se não houver diácono o sacerdote, inclinado, reza
em silêncio:
“Ó Deus Todo Poderoso, purificai-me o coração e os
lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho.”

- No momento em que se anuncia o evangelho todos
fazem um sinal da cruz na testa, na boca e no peito.
Este tríplice sinal da cruz tem por finalidade pedir o
auxílio de Deus para que as palavras que vamos ouvir se tornem uma fonte de bênçãos. Fazemos o sinal
da cruz na testa para pedir que os nossos pensamentos sejam renovados, e se tornem os pensamentos de
Cristo. Na boca para que jamais nos envergonhemos
do evangelho e possamos anunciá-lo a todos. No peito, para conservar sempre no coração as palavras de
Jesus, e assim vencer todas as sugestões diabólicas
que tentam nos afastar de Deus.

- O beijo no evangelho em sinal de veneração,
Esta importância do evangelho fica clara na sequêndemonstra a certeza de que foi o próprio Cristo
cia dos gestos que acompanham a sua proclamação:
quem acabou de falar. O sacerdote diz em silên- Toda a assembleia se coloca em pé. Não se trata de cio: “Que as palavras do Santo Evangelho perdoum simples gesto de respeito. É muito mais do que em nossos pecados.”
Padre Alberto Gambarini
isso. Para os primeiros cristãos ficar em pé é o gesto
daqueles que ressuscitaram com Cristo, e na proclamação do Evangelho o acolhem em seu meio.
Mande você também as suas
- Se um diácono proclama o evangelho, dirige-se ao
celebrante para pedir a benção. Esta é dada com as
seguintes palavras:

dúvidas para o email:

ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br

