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Creche Menino Jesus rumo
aos 30 anos

A Creche Menino Jesus (Centro Educacional
Menino Jesus) do jardim São Marcos vai completar no próximo ano 30 anos de existência.
São 30 anos de obras de misericórdia aos
mais necessitados.

Atualmente 100 crianças de ambos os sexos,
na faixa etária entre 1 ano e 8 meses e 4 anos
de idade são atendidas pela Creche em período integral de segunda a sexta-feira, das 7h30
às 17h. Recebem quatro refeições diárias e
são acompanhadas por profissionais com formação na área (pedagogia, psicopedagogia e
estudantes de pedagogia).

Este mês
celebramos
Nossa Senhora do
Carmo, a Mãe do
Escapulário.
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Este ano a Creche está passando por uma série de reformas físicas. Já foram executadas
obras tais como: troca dos pisos de vários
ambientes, troca de extintores, colocação
das placas de sinalização, cobertura da área
de serviços, entre outras.

A Creche é mantida pela Associação Promocional Kolping Nossa Senhora dos Prazeres,
principal braço social do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Outra atuação social importante no
Santuário e nas comunidades é o trabalho
dos vicentinos. CONTINUAÇÃO NA PÁG. 06

Arraiá de São Pedro
do Santuário é
sucesso mais
uma vez.

Págs. 08 e 09

Pastoral da
Juventude do
Santuário realiza
este mês a
Semana Jovem.
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Somos gente de fé e esperança!

“Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças,
correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar”
(Isaias, 40:31)
Rosangela Maria – Via Facebook
Padre Alberto boa tarde! Estou escrevendo para contar uma graça
alcançada. Eu tinha um problema
na coluna. Sentia dores muito fortes, não tinha ânimo para nada. Eu
dormia e acordava com dores. Fui
ao grupo de oração, cheguei ruim
lá e o senhor pediu para que colocasse a mão aonde doía e fui curada, graças a Deus!
Obrigado Senhor por me curar e
obrigado padre por suas orações!
Daniel Matos – Itapecerica da
Serra – Via Facebook
No dia 22 de junho, no grupo de
oração, pedi muito a Deus e a intercessão de Nossa Senhora para
que minha esposa arrumasse um
emprego. Quando cheguei em casa
ela havia recebido uma ligação para
uma entrevista.

No dia 30 de junho minha esposa foi
chamada para o emprego.
Obrigado Senhor! Obrigado padre
por suas orações!

Com o coração repleto de esperança
levo até você uma palavra amiga para
fortalecer a sua caminhada nestes momentos tão difíceis que estamos passando. Somos pessoas de fé, que acreditam em dias melhores, que sabem o
imenso valor da Palavra de Deus em
nossas vidas.

É a cultura do desencontro, do egoísmo e da maldade.

Precisamos ajudar a combater esse
mundo caótico com a “arma” mais poderosa: a propagação da mensagem de
Cristo. É hora, mais do que nunca, de
renovarmos nossas forças pelo Espírito
Santo e nos unirmos como Família para
Estou compadecido com tudo o que divulgar o Amor e a Caridade.
vem acontecendo com o nosso país,
É promessa de Deus que aqueles que
os valores básicos como, honestidade
contam com Ele terão suas forças ree ética deram lugar à mentira e a cornovadas. Eu já passei por inúmeras
rupção. Aqueles que deveriam ser reexperiências de provação e o Senhor
ferência como líderes, são motivo de
nunca me faltou. Tenho certeza de que
vergonha nacional. O povo sofre com o
você também tem experiências madescaso dos gananciosos e acaba “paravilhosas. Escreva-me e conte todas
gando a conta”. São tempos difíceis,
elas, quero saber também quais as difimas aqueles que esperam no Senhor
culdades que está passando. Meu comrenovam suas forças e jamais desispromisso é rezar por você e sua famítem. Como cristãos verdadeiros não
lia, diariamente.
devemos desanimar, pelo contrário,
nossa vontade de levantar a voz da jus- Termino minha mensagem desse mês,
reforçando o convite para o “30º Louvor
tiça só aumenta.
Encontro com Cristo”, que acontecerá no
E qual o motivo de tudo isso acontecer?
dia 11 de setembro no Ginásio Municipal
Falta da vivência e valorização
de Itapecerica da Serra. Será uma grande
da Palavra de Deus!
festa em Ação de Graças pelos 30 anos da
Como alguém pode prejudicar 		 programação Encontro com Cristo.
a tantas pessoas somente para 		 Conto com a sua presença, traga seus
benefício próprio?
parentes e amigos. Muito obrigado!

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Pe. Alberto Gambarini

Reportagem: Edson Hengles e Wesley
Oliveira - Administração: André Matias
Redação e Administração: Largo da
Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres,
S/N, Itapecerica da Serra - SP
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TV Criança Católica: uma bela novidade para
os pequenos!
O Apostolado Nossa Senhora de Fátima lançou a
TV Criança Católica, primeiro canal brasileiro de
TV na internet dedicado inteiramente à evangelização infantil. A plataforma utilizada é o YouTube.
A programação inclui:

• “Histórias de Jesus”: uma série em que Joca
e Clarinha contam histórias da vida de Jesus e
procuram aplicar no cotidiano a mensagem do
Evangelho;

• “Jesus, meu Amigão”: nesta série, Jesus conversa e aconselha a pequena Julinha, de 7 anos, para
lidar com seu temperamento e com os conflitos
do dia-a-dia;

• “O que Jesus diria?”: Joca e Clarinha vivem as
alegrias e os desafios de se comportar com base
nos ensinamentos de Jesus;
• “Hora da História”: relatos historiados do
Evangelho;

• “Vamos Cantar”: clipes católicos de música
para crianças;

• “Irmã Lúcia”: a religiosa explica as bases da fé
a partir das perguntas e dúvidas de Lucas.
• “Minuto Criança”: 6 episódios que abordam
comportamento e oração.

Todas as terças-feiras, o canal disponibiliza um
novo episódio das suas séries.
Para assistir gratuitamente às séries, basta
acessar o site www.tvcriancacatolica.com.br

03

04

I julho 2016 - O Católico

Dom Emílio celebra 40 anos de
ordenação episcopal
tudos no Seminário Central do Ipiranga. Em 1957 é
ordenado Diácono na Paróquia Imaculada Conceição no bairro do Ipiranga.

Volta para Ribeirão Preto e o bispo Dom Luís do
Amaral Mousinho encaminha o jovem diácono para
auxiliar na paróquia São José em Cravinhos (SP)
onde foi ordenado presbítero.

Na Solenidade de São João Batista, dia 24, foi celebrada a Missa em Ação de Graças pelos 40 anos
de Ordenação Episcopal de Dom Emílio Pignoli,
bispo emérito da Diocese de Campo Limpo.

Seu empenho no trabalho pastoral e a formação
de novos sacerdotes contribuíram para que fosse
nomeado pelo Papa Paulo VI, Bispo da Diocese de
Mogi das Cruzes (SP) em 29 de abril de 1976.

Em 1989 o então Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns decide desmembrar o território
da Arquidiocese devido ao crescimento da cidade
e cria quatro novas dioceses: Campo Limpo, São Miguel Paulista, Santo Amaro e Osasco. Para Campo
Limpo o Papa São João Paulo II nomeia Dom Emílio Pignoli tomando posse como 1º Bispo de Campo
Limpo em 04 de junho de 1989.

A Missa, presidida por Dom Emílio, foi concelebrada por Dom Luiz Antonio, bispo diocesano,
Dom Fernando Legal, bispo emérito de São Miguel e Dom Edmilson, bispo da Diocese de Guarulhos, além dos padres das diversas paróquias da Nos 19 anos que esteve à frente da Diocese, Dom
Diocese e de institutos religiosos.
Emílio criou 100 paróquias, ordenou 137 sacerdoDom Emílio Pignoli nasceu na cidade italiana de tes, introduziu o projeto de alfabetização de adultos
Cappela Picenardi, região de Cremona, norte da criando mais de 130 salas de aula por onde passaram cerca de 2.600 pessoas. Foi um grande incentiItália, em 14 de dezembro de 1932.
vador da Cáritas, estabeleceu convênios com a adEm 1945, aos 13 anos de idade, o jovem Emí- ministração pública, criou o Instituto Cardeal Rossi
lio, entrou para o Seminário. Mais tarde o então e construiu a Catedral Santuário Sagrada Família.
Papa Pio XII fez um apelo para que seminaristas voluntários viessem ao Brasil para ajudar Aos 84 anos de idade, Dom Emílio mantém uma
na evangelização e na formação de novos sacer- agenda de compromissos com pastorais e paródotes. Interessado em vir ao Brasil, passa a fre- quias que o convidam para palestras, formações e
qüentar o Colégio Pio Brasileiro em Roma para celebrações.
aprender um pouco de português.

Parabéns Dom Emílio por consolidar vocações
Dom Emílio é acolhido na Diocese de Ribeirão durante todos estes anos!
Preto (SP) em 20 de outubro de 1953 e logo é en- Com informações da Assessoria de Comunicação da
caminhado para a capital para finalizar seus es- Diocese de Campo Limpo
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Nossa Senhora do Carmo tem origem no século XII,
quando um grupo de eremitas começou a se formar
no monte Carmelo, na Palestina, iniciando um estilo
de vida simples e pobre, ao lado da fonte de Elias.
A palavra Carmo, corresponde ao monte do Carmo ou monte Carmelo, em Israel, onde o profeta
Elias se refugiou. A palavra carmo ou carmelo significa jardim.

Posteriormente os carmelitas foram obrigados
a ir para a Europa fugindo da perseguição dos
muçulmanos.
Devoção a Nossa Senhora do Carmo

Com a expulsão dos carmelitas de Israel, a devoção
a Nossa Senhora do Carmo começou a se espalhar
por toda a Europa. Também foi levada para a América Latina, passando a ser conhecida em todos os
lugares. Foram construídas várias igrejas, capelas
e até catedrais dedicadas a ela.
Aparição de Nossa Senhora do Carmo a São Simão

São Simão vendo a Ordem dos Carmelitas ser perseguida até estar prestes a ser extinta, ele sofria muito e
pedia socorro a Nossa Senhora do Carmo.
Sua oração, que os carmelitas usam até hoje, foi a seguinte: Flor do Carmelo, vide florida.

Esplendor do Céu. Virgem Mãe incomparável. Doce
Mãe, mas sempre virgem. Sede propícia aos carmelitas. Ó Estrela do mar.

Então Maria Santíssima, rodeada de anjos, apareceu para São Simão, entregou-lhe o Escapulário e
lhe disse: Recebe meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem, sinal do meu amor, privilégio
para ti e para todos os carmelitas. Quem com ele
morrer não se perderá. Eis aqui um sinal da minha
aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e amor
eterno. A partir desse milagre, o escapulário passou

a fazer parte do hábito dos carmelitas.

O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, tradição do Carmelo
A palavra escapulário vem do latim, escápula, que significa armadura, proteção. O escapulário, segundo o
Concilio do Vaticano II é um Sacramental, um sinal sagrado, obtendo efeitos de proteção da Igreja Católica.
É uma realidade visível que nos conduz a Deus.
Oração a Nossa Senhora do Carmo

“Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso Escapulário, eu vos peço que ele seja para mim sinal de vossa
maternal proteção, em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida.

Acompanhai-me com vossa intercessão, para que eu
possa crescer na Fé, Esperança e Caridade, seguindo
a Jesus e praticando Sua Palavra. Ajudai-me, ó Mãe
Querida, para que, levando com devoção vosso santo
Escapulário, mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça de Deus, e assim, alcançar a
vida eterna. Amém”
Com o uso do Escapulário a Virgem nos ensina:
•

Estar abertos a Deus e à Sua vontade;

•

Praticar a caridade;

•
•
•

Praticar a Palavra de Deus;
Orar sem cessar;

Esperar alcançar a vida eterna com a
intercessão de Maria.

O Escapulário do Carmo não é:
•
•
•

Um sinal de proteção mágica ou um amuleto;
Uma garantia automática de salvação;

Uma dispensa de viver de acordo com a
Palavra de Deus.
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Segundo a presidente da Kolping, Adriana Cristina Dudnitchencoff, a próxima
etapa da reforma é a execução da pintura.
“A próxima meta é realizarmos a pintura interna da Creche”, declara. A Kolping
também está implementando uma série
de inovações com o objetivo de melhorar
ainda mais sua eficiência no atendimento.
A estrutura de recursos humanos da Creche é composta por 12 funcionários, sendo uma secretária, uma coordenadora pedagógica, três professoras (pedagogas),
quatro auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI), uma cozinheira, um auxiliar
de serviços gerais e um caseiro.

“Cuidar, educar e brincar” são três palavras que definem o trabalho pedagógico
da Creche. “Aqui estas três palavras andam
juntas, não se separam”, ressalta a coordenadora pedagógica, Maristela Araujo de
Moraes. “Mensalmente realizamos uma
reunião administrativa e pedagógica com
todos os funcionários para avaliarmos o
trabalho como um todo”, revela Maristela.

Além da Creche, a Associação Promocional
Kolping Nossa Senhora dos Prazeres, também realiza outros projetos: Assistência Alimentar, com distribuição mensal de cestas
básicas; Obra do Berço, atendimento a gestantes carentes, orientando-as na importância do pré-natal, confecção de enxoval para
o bebê e doação de cesta básica; Artesanato;
Bazar da pechincha e todos os anos o Natal
das Crianças, com a distribuição de brinquedos e lanches . A Entidade conta com a ajuda
de voluntários e parceiros para a realização
de todos estes projetos.

vida. Algo faltava para Adolfo Kolping, que
sentia um vazio imenso por dentro ao ver
tanta miséria e desigualdade social.

Foi quando, após o falecimento de sua mãe,
o amor de Kolping a Deus falou mais alto.
Ele resolveu tornar-se padre e dedicar
sua vida a ajudar o próximo. Aos 32 anos,
Adolfo Kolping foi ordenado sacerdote e já
sabia exatamente qual era a sua missão de
vida. Começou sua obra no dia 6 de maio
de 1849, com um pequeno grupo de jovens, a Associação dos Artífices que viria
Kolping – Um pouco de história
a ser a semente que leva hoje o nome de
A Kolping é uma Associação civil sem fins Obra Kolping.
lucrativos e de natureza filantrópica, com Nos anos seguintes, Adolfo Kolping se deatuação no mundo do trabalho, visando dicou de corpo e alma à sua associação.
à promoção do trabalhador e sua família.
Viajando, estabelecendo contatos, dando
Seu fundador é o padre Adolfo Kolping.
palestras, escrevendo, orientando, organiAdolfo Kolping nasceu em 1813, numa ci- zando, conseguiu fundar 418 associações
dadezinha chamada Kerpen, na Alemanha, de trabalhadores similares às de Colônia,
Kolping aprendeu o ofício de sapateiro. E com um total de 24.600 associados, em
não parou mais. Mesmo vivendo em um sete países da Europa.
ambiente muito pobre, buscou incansaKolping foi um homem exemplar. Emprevelmente o conhecimento. Perseverou e
endedor, convicto, mas de bondade e genecorreu atrás de melhores condições de
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rosidade sem limites. No pequeno grupo
de jovens operários, lutou sempre pela melhoria das condições sociais e pela recristianização das famílias. Adolfo Kolping faleceu aos 52 anos. Em 1991, foi beatificado
pelo Papa João Paulo II. No seu processo de
beatificação constam inúmeras graças alcançadas por sua intercessão. A persistência do Beato Kolping em ajudar o próximo
era tamanha, que sua obra cresceu de maneira espantosa. Deus realmente estava e
está ao seu lado.

1ª Comunidade Kolping na América
Latina

Logo após o término da Primeira Guerra
Mundial, imigrantes oriundos da Europa,
em sua maioria jovens, que na pátria não
conseguiam trabalho, trouxeram o ideal
Kolping para América Latina. Em Buenos
Para se ter uma idéia, nos primeiros 16
Aires, Argentina, no dia 9 de maio de 1923
anos, a Associação já contava com 24.600
formou-se o 1º grupo que se orientou no
membros, preservando e promovendo o
ideal de Adolf Kolping.
Trabalhador, a Família e a Cristianização.
São milhares de pessoas e famílias ajuda- 1ª Comunidade Kolping no Brasil
das pela Obra Kolping no mundo.
Em São Paulo, no dia 22 de junho de 1923
Hoje, ela é uma instituição reconhecida
mundialmente, e possui projetos de formação nas áreas: religiosa, de profissionalização e geração de renda, social, familiar,
educacional, cultural, recreativa, esportiva,
de turismo e de meio ambiente. A Obra
Kolping está em:

62 países, 5 continentes.No Brasil, está
presente em 19 Estados e Distrito Federal
A Kolping é uma Associação civil sem fins
lucrativos e de natureza filantrópica, com
atuação no mundo do trabalho, visando a
promoção do trabalhador e sua família.

formou-se a 1º Comunidade Kolping do
Brasil. Neste ano ela comemorou seus 85
anos de existência. Outras Comunidades
Kolping surgiram no Rio de Janeiro (1924),
em Itapiranga, Santa Catarina, por ocasião
da visita do Secretário Geral Nattermann
da Obra Kolping Internacional (1931) e em
Curitiba (no início dos anos 40).

Kolping em Itapecerica
Antes da instalação da Comunidade Kolping
em Itapecerica da Serra, havia na Paróquia
Nossa Senhora dos Prazeres, o Centro Promocional Promocional Nossa Senhora dos
Prazeres, fundado em 25 de outubro de
1971, o qual iniciou seus trabalhos sociais
com a Obra do Berço.

Em 22 de outubro de 1981, o Centro Promocional passou a fazer parte da Obra Kolping
do Brasil, alterando sua denominação para
Associação Promocional Kolping Nossa Senhora dos Prazeres de Itapecerica da Serra.
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No primeiro final de semana de julho, o Santuário de
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
realizou a tradicional festa junina, conhecida como
Arraiá de São Pedro. Foram momentos de descontração e alegria. Apreciar comidas típicas, rever amigos,
receber as bênçãos de Deus, enfim um final de semana abençoado.
Com um bom público, o evento ocorreu sem nenhum
incidente e em um ambiente fraterno. “É um evento
que dá muito trabalho, mas fazemos com muita dedicação, pois fazemos pra Jesus”, declara Vicente Rodrigues de Moraes, coordenador geral da festa.

A abertura da festa aconteceu na sexta-feira, após a
missa do Sagrado Coração, com a benção do mastro de
São Pedro e São Paulo pelo padre Alberto Gambarini.
Mais tarde, show com a dupla Sandro e Rodrigo.
No sábado, a atração da festa foi o bingo após a missa
das 19h e a apresentação da inovadora dança da quadrilha da Pastoral da Juventude do Santuário. “É sempre muito divertido assistir a apresentação da quadrilha dos jovens, eles sempre inovam”.

Sob o sol de brigadeiro, no domingo de manhã, o largo
da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres ficou toma-

do por fiéis para a missa Sertaneja, Solenidade de São
Pedro e São Paulo, celebrada por padre Alberto Gambarini e concelebrada pelos padres Alexandre Matias
e Lídio Sampaio. No início da celebração, foram entoados os hinos brasileiro e Pontifício. Durante a homília,
padre Alberto falou da importância da Igreja em nossas vidas e sua origem em São Pedro, o primeiro Papa
da Igreja.

Este ano a barraca da feijoada foi sucesso como no ano
anterior. Logo após o almoço, show com o cantor católico Cris Soares que apresentou músicas de seu CD
“Jesus e Eu”.

À tarde, a apresentação da dança das crianças da catequese encantou a todos. No início da noite 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 fiéis. Todos caminharam ao som de músicas sacras entoadas pela banda Imaculada Conceição. Em frente ao Santuário, o padre Alexandre Matias deu a benção das chaves com a
intercessão de São Pedro. Na sequência a quadrilha do
ECC (Encontro de Casais com Cristo) divertiu o público

com o casamento caipira.

“Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três...” E a festa
seguiu com o tradicional leilão, conduzido brilhantemente pelo leiloeiro Toninho da Lagoa. As maiores
disputas de lances foram para uma égua e um cavalo
manga-larga doados para o leilão.
Um show com a dupla itapecericana Tony e Bento e
banda, encerrou a festa deste ano.

A festa é realizada com a participação das comunidades, movimentos e pastorais do Santuário. O padre
Alberto Gambarini agradeceu a todas as pessoas que
ajudaram na festa. “Gostaria de agradecer de um modo
especial a todas as pessoas das equipes, comunidades,
pastorais, movimentos, que deixaram seus trabalhos
pessoais, deixaram de estar com suas famílias, para colaborar na nossa festa. Que Jesus Misericordioso derrame suas graças com a ternura de Nossa Senhora dos
Prazeres sobre todos vocês”, agradeceu o padre.
Organizada pelo Santuário com o apoio da Prefeitura
de Itapecerica e da Secretaria de Turismo, a festa consta no calendário oficial das comemorações da cidade.
Obrigado a todos pela participação. Deus os abençoe!
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2ª Oficina da Família no Santuário
na prestação de serviços e de cuidados. Por isso é
uma Campanha Ecumênica, pois a questão do Saneamento afeta não apenas católicos, mas todas as
pessoas, independente da fé que professem.

No dia 5 junho aconteceu a 2ª Oficina da Família no
Santuário, coincidindo com o Dia Mundial do Meio
Ambiente. Foi uma agradável tarde com a participação de toda a família, pois foram desenvolvidas
atividades para todas as idades.
Palestras para os pais e crianças, teatro e muitas
atividades com a produção de peças com materiais
reciclados: “Reciclar, reduzir, reaproveitar”.
O padre Douglas Wallas da diocese de Campo Limpo fez uma palestra sobre o tema da Campanha da
Fraternidade deste ano “Casa comum, nossa responsabilidade”.

A Campanha da Fraternidade deste ano, que é ecumênica, tem como objetivo geral “assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas
e empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa Casa Comum”.
As reflexões sobre o saneamento básico contidas
neste texto base demonstram que esse é um direito humano fundamental e, como todos os outros
direitos requerem a união de esforços entre sociedade civil e poder público no planejamento e

O abastecimento de água potável, o esgoto sanitário,
a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o
controle de meios transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais são medidas necessárias
para que todas as pessoas possam ter saúde e vida
dignas. Por isso, há que se ter em mente que “justiça
ambiental” é parte integrante da “justiça social”.

Missa dos Casais Apostólicos da
Forania de Itapecerica da Serra
O Bispo Emérito da Diocese de Campo
Limpo, Dom Emílio Pignoli, celebrou
no dia 30 de junho, a missa dos Casais
Apostólicos da Forania de Itapecerica
da Serra, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Foi nesta missa também que
o Santuário recebeu a imagem da Capelinha de Nossa Senhora da Piedade,
que está fazendo a peregrinação pelas
paróquias da Forania.
No acolhimento, o comentarista citou
a importância da família na construção
de uma sociedade mais justa e fraterna. “Assumindo nossa natureza huma-

na, o próprio Cristo quis
ter a experiência na via
em família. A Sagrada Família nos ensina que ser
família é ser mais do que
várias pessoas morando
sob o mesmo teto. Só o
verdadeiro amor pode
transformar uma casa em
lar, em família”.

No final da celebração,
a comunidade parabenizou e agradeceu ao Bispo Emérito Dom
Emílio pelos seus 40 anos de Episcopado. “Queremos agradecer
em nome de nossa comunidade de todo coração pelo carinho que
sempre teve com o rebanho que lhe foi confiado por Deus. “
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Padre Alberto em Missão

Padre Alberto celebra missa no
Cenáculo Diocesano da RCC
A missa de encerramento do 3° Cenáculo
Diocesano da Renovação Carismática de Campo
Limpo foi presidida pelo padre Alberto Gambarini
e concelebrada pelos padres Rodolfo Camarotta
e Edalto Miguel. O evento aconteceu no domingo,
dia 26 de junho, no Cemur de Taboão da Serra.
Animado pelo ministério de música Aclamai-Vos
da diocese de Santo Amaro, o evento contou com
a participação de mais de mil pessoas. O encontro
contou com a participação especial do pregador
Dercides Pires da Silva da Diocese de Goiânia.

Durante o encontro foi apresentado o estudo arquitetônico da futura sede da Renovação Carismática
da Diocese, a qual será construída em um terreno na cidade de Embu das Artes.
Antes do início da missa foi conduzido pelo padre Edalto Miguel um momento de adoração ao
Santíssimo Sacramento.

