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Renovação Carismática Católica
celebra seu Jubileu de Ouro

A Renovação Carismática Católica celebrou seu pírito Santo sobre a Igreja e sobre o mundo. Desde
Jubileu de Ouro em Roma, de 31 de maio a 4 de então o movimento não parou de crescer, ganhanjunho, com um programa rico de encontros, sim- do novos adeptos em todas as partes do mundo.
pósios, celebrações e adoração nas principais baE neste tempo cheio de contradições e crise de vasílicas romanas.
lores, a Renovação, sob o impulso do Papa FrancisO ápice das celebrações foi Vigília de Pentecos- co, torna-se uma “corrente de graça”, um manancial
tes e a oração ecumênica com o Papa Francisco no de fé e de esperança e um celeiro de vocações.
‘Circo Máximo’ no sábado. Mais de 30 mil pessoas
A Presidente do Serviço Internacional da Renoprovenientes de 130 países, 600 sacerdotes, 50
vação Carismática, Michelle Morgan, falou sobre
bispos e cardeais, celebraram juntos com o Papa
o evento: “Quando se começa uma nova iniciativa,
os 50 anos da Renovação Carismática, nascida em
esta deve encontrar a sua colocação na Igreja; nós
Pittsburgh, EUA, na manhã gelada de fevereiro de
nascemos por graça do Concílio Vaticano II e por
1967, graças a um grupo de estudantes que sentiu
isto sempre tivemos nosso lugar no coração da
a necessidade de reunir-se e rezar, invocando o Es-

Igreja. Tivemos necessidade de aprender a compreender esta graça da Renovação Carismática
nos tempos que se seguiram ao Concílio. Foi necessário tempo para realizar este percurso, com
o apoio dos diversos Pontífices, com cada um dos
quais tivemos uma relação particular e privilegiada. Esperamos uma nova efusão do Espírito Santo sobre a Igreja e sobre o mundo. Nós estamos
prontos e a serviço da Igreja para ajudar também
a obra de reforma e renovação iniciada pelo Papa
e para difundir a cultura de Pentecostes, porque é
o Espírito que faz grande todas as coisas”.
Leia mais nas páginas 6 e 7.
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Maria Aparecida Moura –
Lavras – MG
Tenho um sobrinho que desde
seus 14 anos já era alcoólatra e
depois de alguns anos passou a
ter problemas de saúde em decorrência do seu vício. Até que eu
comecei a dar-lhe a água abençoada pelo Padre Alberto no Programa Encontro com Cristo. Graças a Deus ele foi curado e hoje
não bebe mais absolutamente
nada alcoólico.
Paola Silva Araújo – Viçosa – MG
Passei muito tempo sem conseguir arrumar um emprego e aquilo estava me deixando muito mal
psicologicamente, além claro dos
problemas financeiros decorrentes da falta de salário. Acompanhando o Programa Encontro com
Cristo e ascendendo a Vela Virtual
do seu site, graças a Deus e à intercessão da Virgem Maria a minha
graça foi alcançada.

O Pai do céu nos ama tão intensamente que não descuida um só segundo de mim e de você. Aliás, Ele está intimamente conectado com toda a Sua
criação. Lembro-me muito da música
que sempre cantamos em nossa Igreja: “Eu jamais esquecerei o meu povo,
pois ele está gravado em minhas
mãos; Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei; Eu jamais esquecerei o que é meu...”.

chama que abastece nosso espírito e
nos capacita para a caminhada. Quando nos preenchemos da Luz que vem
do Espírito Santo, somos imensamente felizes e fortes, e nenhuma barreira
ou provação é capaz de nos derrubar.
Evoluímos a cada instante na presença do nosso Deus todo poderoso, Ele
que é puro Amor e Misericórdia.
Fé é a explicação do inexplicável. Ela
habita em nosso espírito. Abrace a sua
fé e seja feliz. Vença todas as batalhas
de sua vida na presença Daquele que
está sempre com você. Peça a presença poderosa do Santo Espírito ao levantar e seu dia será abençoado, peça
a proteção para os momentos difíceis
e eles ficarão mais leves, ao se deitar
agradeça a Deus pelo seu dia, consagrando cada instante a Ele. Acredite,
Ele está sempre com você, pois Deus
não tira férias!

Ele é ONIPOTENTE, pode tudo;
ONISCIENTE, sabe todas as coisas; e
ONIPRESENTE, está em todos os lugares. E como isso é possível? Porque
Ele é DEUS! Algo infinitamente maior
do que a ciência pode explicar, muito
maior do que toda a sabedoria acumulada na história e aquela que ainda
está por vir. A ciência já provou que
os menores componentes do átomo
(fótons e glúons) não tem massa, são
feitos de “nada”... o Nada que é Tudo! Que neste mês de Julho, tempo proNosso Deus tudo pode. O que não tem pício para as férias, estejamos diaexplicação abraçamos com a fé.
riamente na presença Dele. Rezo por
Ele é o Alfa e o ômega, que quer di- toda a Família Encontro com Cristo,
zer: o princípio e o fim de todas as coi- para que estejamos conectados pela
sas. Sua Luz é a nossa Vida. Por isso, TV e Internet, unidos em oração e em
precisamos da Luz verdadeira, dessa crescimento espiritual.
Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_
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Carros 3 é um filme para crianças? Bem, sim e
não. Quando o filme fala sobre a obsolescência da
meia-idade e encontrar um significado além da realização pessoal, é inegável que acaba se tornando
também mais adulto. Com isso, consegue atingir
toda a família, não só os filhos mais novos.

O novo filme traz uma nova geração de corredores
incrivelmente rápidos que surpreende Relâmpago
McQueen, que se afasta das corridas. Para voltar
com tudo, ele precisará da ajuda de Cruz Ramirez,
uma jovem treinadora de corridas. Com o seu plano para vencer, mais a inspiração do Fabuloso Doc
Hudson e alguns acontecimentos inesperados, eles
partem para a maior aventura de suas vidas, com o
teste final na maior prova da Copa Pistão.

sim como o piloto, Weathers será um veterano das
pistas que corre na equipe Dinoco e é da mesma
geração do protagonista Relâmpago McQueen.
Giovana Ewbank, Fernanda Gentil e os narradores da
ESPN Brasil Everaldo Marques e Romulo Mendonça
também estão no time de dubladores nacionais.

O filme ainda não estreou no Brasil, mas nos Estados Unidos sim e já estreou com tudo, desbancando Mulher-Maravilha do topo das bilheterias,
arrecadando US$ 53,5 milhões (R$ 176 milhões).
Os primeiros dois filmes de “Carros” juntos arrecadaram mais de 435 milhões de dólares nos Estados
Unidos e 1 bilhão de dólares globalmente.

No Brasil, o filme estreia no dia 17 de julho, com
destaque para sua exibição no Itapecerica ShopA Disney anunciou que Rubens Barrichello fará a
ping, que inclusive já realiza as pré-vendas para o
voz do personagem Cal Weathers em Carros 3. Asblockbuster infantil mais aguardado do mês.
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No dia 25 de julho é comemorado o dia do padroeiro dos motoristas e viajantes, São Cristovão. Mas
você sabe porque ele tem esse título? O nome Cristovão não é o seu nome de batismo e carrega o significado de “condutor de Cristo”, além de também
representar uma das devoções mais populares e
antigas da Igreja Católica e do Brasil.

narinas dilatadas, sorvendo sofregamente o ar que
lhe fugia dos pulmões, exclamou ao menino, já em
terra firme:

A lenda ocidental, apresenta-o diferentemente: um
gigante com mania de grandezas. Servindo um rei
poderoso, que, supunha, fosse o maior da terra,
deixou-o, quando soube que Satanás era maior e
mais poderoso.

a crueldade dos algozes.

– O mundo não é mais pesado do que tu!

E o menino, sorrindo-lhe muito docemente, retrucou:

– Tu levaste sobre os ombros, mais do que o munSegundo a lenda grega, São Cristóvão era um bárba- do todo – levaste o seu Criador! Eu sou o Jesus que
ro antropófago, da tribo dos cinocéfalos – homens tu serves!
com cabeça de cão – que se converteu, foi engajado Mais tarde, por aquele Jesus que teve a sublime
nos exércitos imperiais e se recusou a apostatar, ventura de transportar às costas, o bom gigante
morrendo sob inomináveis torturas.
inabalavelmente daria a vida, sem se importar com
São Cristóvão, logo, passou a ser invocado pelos
condutores de veículos e pelos viajantes, E a fórmula “Christophorum videas, postea tutus eas”
tornou-se comum através dos tempos. E aos que
Ouvindo qualquer coisa a respeito de Jesus, muitís- iam viajar, para que o fizessem com segurança e
simo superior a Satanás, Cristóvão procurou infor- sem atrapalhações, aconselhava-se:
mar-se. Buscou elucidações com um ermitão, e fi- – Olha São Cristóvão e vai tranqüilo!
cou sabendo que Nosso Senhor era absolutamente
o reverso do demônio, apreciando os homens pela
bondade para com o próximo, não pela grandeza. Oração à São Cristóvão
Tendo-se fixado à beira de um rio caudaloso, para Dai-me, Senhor, firmeza e vigilância no volante
fazer bem aos semelhantes, propôs-se atravessar de para que eu chegue ao meu destino sem acidentes.
uma margem a outros aqueles que disso necessitaProtegei os que viajam, a todos, e a dirigir com pruvam, valendo-se da força imensa de que era dotado.
dência, e que eu descubra vossa presença na naUma noite, um belo menino solicitou os préstimos tureza, nas rodovias, nas ruas, nas criaturas, e em
do gigante. Cristóvão tomou-o nos ombros e ini- tudo aquilo que me rodeia.
ciou a travessia da corrente.
São Cristóvão, protegei-me e ajudai-me nas miÀ medida que avançava pelas águas, aquela tenra nhas idas e vindas a saber viver com alegria, agora
criaturinha lhe pesava assustadoramente. Que signi- e sempre.
ficava aquilo? Como pesava! Era de derrear! Dir-se-ia
Amém!
que levava aos ombros o peso do mundo! E o gigante,
arfando e bufando, arrimado no bordão que arcava
ao estranho peso, depois de lutar contra a fadiga,
todo cansaço, conseguiu atingir a margem oposta,
que levara um tempo infindo para ser alcançada.
Limpando o suor do rosto afogueado, Cristóvão, de

Missa de Investidura:
Três novos coroinhas
no Santuário

No dia 18 de junho, no Santuário Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia, foi celebrada a
Missa de Investidura de três novos coroinhas. A celebração foi presidida pelo Padre Alexandre Matias,
que apresentou, abençoou e investiu os coroinhas.

Para nossa Igreja é uma graça ter um número expressivo de coroinhas e poder vê-los abrilhantando
ainda mais nossas celebrações. Todos passaram por
um período de preparação e foram conscientizados
do valor da Eucaristia e do serviço que prestam no
auxílio ao sacerdote.
O seminarista Wilson Neto tem sido um incentivador valoroso do serviço destas crianças: “O nosso
Santuário e todo o povo de Deus se alegra com o
‘sim’ dos nossos três novos coroinhas. Depois de um
intenso trabalho de preparação durante três meses,

a Santa Missa de vestição dos novos coroinhas foi
um momento de grande alegria para toda a comunidade. Foi também a belíssima ocasião na qual todos
os demais acólitos e coroinhas puderam fazer a renovação anual de sua consagração ao serviço do altar. Rezamos para que mais crianças e adolescentes
se disponham a dar também os primeiros passos no
serviço a Deus através do nosso grupo de coroinhas
e acólitos.”, disse o seminarista
Nossa comunidade tem acolhido com amor e incentivado estas crianças neste ministério tão bonito. Contamos com a oração de todos para que elas
possam crescer cada dia mais na fé.
Os novos coroinhas são: Ítalo Teixeira de Lima,
Henrique Silva Costa e Paulo Henrique Assis Pini.
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Papa nos 50 anos da RCC:

Avancem com força, na diversidade reconciliada!

O Papa Francisco presidiu a Vigília ecumênica de
Pentecostes no Circo Máximo, em Roma, no âmbito das celebrações do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica.

“50 anos é um momento da vida apropriado para
parar e fazer uma reflexão. É o momento da reflexão: a metade da vida. E eu diria a vocês: é o momento para seguir em frente com mais força, deixando para trás a poeira do tempo que deixamos
acumular, agradecendo por aquilo que recebemos
e enfrentando o novo com confiança na ação do
Espírito Santo”
O dom mais precioso que todos recebemos é o
Batismo. E agora o Espírito nos conduz no caminho da conversão que atravessa todo o mundo
cristão e que é um motivo a mais para que a Renovação Carismática Católica seja um lugar privilegiado para percorrer o caminho rumo à unidade!
Esta corrente de graça é para toda a Igreja, não
somente para alguns, e ninguém de nós é o “dono”
e todos os outros servos! Não! Todos somos servos
desta corrente de graça.
Junto a esta experiência, vocês recordam conti-

nuamente à Igreja o poder da oração de louvor.
Louvor que é a oração de reconhecimento e ação
de graças pelo amor gratuito de Deus. Pode acontecer que este modo de rezar não agrade a alguém,
mas é certo que se insere plenamente na tradição
bíblica. Os Salmos, por exemplo: Davi que dançava
diante da Arca da Aliança, cheio de júbilo...

Júbilo, alegria, fruto da mesma ação do Espírito Santo! O cristão experimenta a alegria em seu
coração ou há algo que não funciona. A alegria do
anúncio da Boa Nova do Evangelho!

Jesus na Sinagoga de Nazaré lê a passagem de
Isaías: “O espírito do Senhor repousa sobre mim,
porque o Senhor consagrou-me pela unção; enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os
corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção, e aos prisioneiros a liberdade; proclamar um
ano de graças da parte do Senhor”. O alegre anúncio: não esquecer isto. O alegre anúncio: anúncio
cristão sempre é alegre.

Batismo no Espírito Santo, louvor, serviço ao homem. As três coisas estão indissoluvelmente unidas: Batismo no Espírito santo, louvor – oração de
louvor – serviço ao homem.

Queridas irmãs, queridos irmãos, desejo a vocês
um tempo de reflexão, de memória das origens;
um tempo para deixar para trás todas as coisas
juntadas pelo próprio “eu”, e transformá-las em escuta e acolhida jubilosa da ação do Espírito Santo,
que sopra onde e como quer!

Obrigado, Renovação Carismática Católica, por
aquilo que vocês deram à Igreja nestes 50 anos!
A Igreja conta com vocês, com a vossa fidelidade à Palavra, a vossa disponibilidade ao serviço
e no testemunho de vidas transformadas pelo
Espírito Santo!
Compartilhar com todos na Igreja o Batismo no
Espírito Santo, louvar o Senhor sem parar, caminhar juntos com cristãos de diversas Igrejas e comunidades cristãs na oração e na ação pelos mais
necessitados. Servir os mais pobres e os enfermos,
isto espera de vocês a Igreja e o Papa!”
Um grupo de 34 pessoas foi para o Jubileu com
o padre Alberto Gambarini. Alguns membros da
paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia fizeram parte deste grupo. O padre
Marcelo Javé, vigário da paróquia São Francisco de
Assis do Valo Velho, também fez parte do grupo.
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Solenidade de Corpus Christi

Sob intenso frio e névoa na madrugada do dia 15 de junho, famílias, crianças, seminaristas, padres, estudantes, jovens e adultos, se reuniram para, com muita dedicação e fé, confeccionarem os tapetes de
Corpus Christi, em Itapecerica da Serra.
Às 3 horas da manhã, os voluntários se dirigiram à Igreja Matriz de Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia para ali
receberem a benção do padre Alexandre
Matias para assim iniciarem os trabalhos. Todos os materiais foram disponibilizados pela Prefeitura de Itapecerica da Serra, que também ofereceu
lanche a todos os voluntários.
Antes mesmo das 10h, os tapetes estavam totalmente prontos
e muitas pessoas já percorriam
as ruas do centro da cidade para
admirá-los. Por volta das 14h45
os fiéis ocuparam toda o largo da
matriz para a missa campal de
Corpus Christi.

A Solenidade do Corpo de Cristo é
celebrada, todos os anos, na primeira quinta-feira após o domingo da
Santíssima Trindade. É o único dia
do ano que o Santíssimo Sacramento
é levado

A cidade de Itapecerica da Serra recebeu neste dia muitos turistas vindos dos mais distantes lugares. Como
do médico, João de Deus Reis da Silva
e sua esposa, Mônica Silva, que vieram
de Belém do Pará. “Nós conhecemos o
padre Alberto através do programa de TV
da Rede Vida. Não conhecíamos a cidade de
Itapecerica. Estamos aqui para agradecer às
bênçãos recebidas e também ver os tapetes”,
conta o médico.

A missa campal foi celebrada pelo padre Alberto

Gambarini e concelebrada pelos padres Alexandre Matias
e Inácio . Durante sua homilia, o padre Alberto falou
sobre a importância desta festa para testemunhar a
certeza de nossa fé. “A festa nasceu na Bélgica para
dizer para as pessoas que Ele está vivo e continua realizando milagres e derramando graças
sobre nós. Jesus está vivo no meio de nós”,
declarou o padre.

Esta festa deseja avivar a nossa fé sobre
o poder da Eucaristia. “O primeiro efeito da Eucaristia é pessoal. Nós temos
o privilégio de receber Jesus dentro
de nós. Quem comunga, recebe Jesus
por inteiro”, revela. Como diz santo
Efrém: “Milagre sublime que nossos
lábios recebem”. O segundo efeito é
a comunhão entre nós. “ Quando comungamos não acolhemos somente
Jesus, mas também o irmão. Precisamos voltar a receber a Eucaristia
na certeza de que o Senhor pode
nos fazer novas pessoas”, advertiu.
A celebração encerrou-se com a
procissão do Santíssimo Sacramento
pelas ruas centrais da cidade enfeitadas com os tapetes, seguido da benção final com o Santíssimo.

Origem
A origem desta celebração remonta ao ano de 1243, em Liège, Bélgica,
quando a freira Juliana de Cornion teria
tido visões de Cristo demonstrando-lhe
o desejo de que o mistério da Eucaristia
fosse celebrado com destaque. A procissão
com a Hóstia consagrada conduzida em um
ostensório foi, mais e mais, ganhando corpo e
fazendo parte da vida dos cristãos. Assim, já em
1317, o Papa João XXII publicou o dever de se levar a
Eucaristia em procissão pelas vias públicas.

julho 2017 I
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No dia 09 de Junho foi realizado no Buffet
Bramantes o tradicional Jantar dos Namorados, promovido pelo ECC (Encontro de Casais
com Cristo) do Santuário. O evento contou com
a participação de mais de 350 pessoas. Um dos
destaques foi a participação do tenor Allan Ville que percorreu às mesas cantando, surpreendendo a todos.
Num ambiente agradável, as famílias e amigos
se divertiram e comeram bem. Agradecemos a
todos participação! Ano que vem tem mais!

Não perca a Semana Jovem
Entre os dias 17 e 22 de julho, acontece a Semana Jovem no Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia. O evento irá
acontecer todos os dias, sempre a partir das
20h, no salão paroquial. A programação inclui
palestras, adoração ao Santíssimo Sacramento,
animação e muito mais.
Na Semana Jovem, cada dia é diferente e leva um
tema consigo. Na segunda-feira o tema será “Mas
descera sobre vós o Espírito Santos e vos dará força”; na terça-feira “O que é o Espírito Santo”; na
quarta-feira será o dia do Grupo de Oração semanal do Santuário, que irá se fundir com a Semana
Jovem e terá a presença do Padre Rodolfo Camarotta; na quinta-feira “Batiza-me, Senhor”; e na
sexta-feira “Inflamai-vos no Espírito Santo”.

Até agora, porém, ainda não estão confirmados todos os palestrantes. No entanto, Ronaldo
Pereira Oliveira já é presença garantida.

Já organizou a sua caravana para o

Louvor encontro com Cristo?

Todos os anos, diversas caravanas de diferentes
cidades do país viajam para acompanhar o Louvor
de Aniversário do Programa Encontro com Cristo.
Antônio Lima, que pertence à Diocese de São José
dos Campos – SP, membro da paróquia de São Sebastião, todos os anos organiza caravanas e divulga o Louvor Encontro com Cristo em sua cidade. A
prática já dura muitos anos.

“Estar presente na minha comunidade é a maneira
que eu encontrei de estar próximo a Deus, é o mínimo que eu posso fazer”, finaliza Lima.

Para esse ano, Lima conta que já estão reservadas cerca de 5 a 7 vans, com cada uma comportando 15 pessoas. Além das caravanas de São José
dos Campos, já foram cadastrados mais 9 pontos
de caravanas, como você pode conferir acessando
o site oficial do Louvor Encontro com Cristo na
internet: www.encontrocomcristo.com.br. E para
cadastrar a sua caravana, é só ligar no telefone: 11
4667-4653.

“Antes do ginásio ser reconstruído eu já trazia
um pessoal para participar, na época que ainda
acontecia no hotel fazenda. O Padre Alberto me
inspira muito, não desmerecendo nenhum outro,
mas ele é um padre que fala da Palavra com vigor
O Louvor irá acontecer no dia 3 de setembro e
e que estremece o peito. Quando o escuto, adquiro
contará com as presenças de Ironi Spuldaro e Banum gás para continuar na minha missão de pregada Vida Reluz. Com Entrada Franca, o evento será
dor”, conta Lima.
no Ginásio de Itapecerica da Serra, localizado na
Lima é membro ativo de sua comunidadee tra- Avenida Dona Anila (Rua da Delegacia), Itapeceribalha no Centro de Reuniões da Diocese de São ca da Serra – SP, que tem capacidade para acolher
José dos Campos, além de ser servo do Grupo de 7 mil pessoas e terá estacionamento e praça de
Oração Verbo de Deus, da paróquia São Sebastião. alimentação.
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