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Celebre a Semana da
Família no Santuário

A Semana da Família no Santuário será realizada de 10 a 14 de agosto, iniciando sempre
às 20h00. O tema central deste ano é “O amor
é nossa missão: a família plenamente viva”.
Os subsídios para a Semana da Família foram
elaborados pela Comissão Episcopal para a
Vida e a Família da CNBB e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar.

Celebrar a família
Sobre a celebração da Semana Nacional da
Família, o assessor nacional da Comissão
Nacional da Pastoral Familiar (CNPF), padre
Moacir Silva Arantes, comenta que trata-se
de um momento valioso para testemunhar
publicamente os valores da família.

“É preciso reconhecer o valor da vida e
da família. Só assim perceberemos como
vale a pena lutar, trabalhar, esforçar-se
em favor de ambas. É uma oportunidade
de demonstrarmos, como Igreja e como
cidadãos, não só aquilo que cremos, mas
também aquilo que desejamos para nosO evento faz parte da Semana Nacional da sas famílias, para nossas cidades e para
Família, motivada pela Comissão Nacional nosso país”, pontua o sacerdote.
da Pastoral Familiar, organismo vinculado
Confira a programação completa da Semana
à Comissão Episcopal para a Vida e a Famída Família na pág. 04
lia da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB).
Durante a Semana da Família serão desenvolvidos temas direcionados especialmente para as famílias, jovens, crianças, casais
de namorados, noivos; com a proposta de
celebrar o amor como primeira missão de
cada pessoa.

Festival de Inverno
da cidade tem
música boa e
sofisticação nos
alimentos.
Pág. 03

Show de Sergio Reis
encerra 56ª Romaria
a Pirapora do Bom
Jesus e emociona os
romeiros.
Pág. 06

Padre Alexandre
Matias celebra no
mês das vocações
12 anos de
sacerdócio.
Pág. 08
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“UM CORAÇÃO PARA AMAR E SERVIR”
Somos chamados por Deus a amar cada vez mais!

Elizabeth Marques Ferreira - Rio de
Janeiro – RJ
Todas as tardes assisto ao seu programa na rede vida Padre Alberto. Quero
agradecer por uma graça alcançada por
minha filha, que conseguiu um emprego,
depois de muitos dias de choro e desespero ela teve a graça de um emprego.
Quero agradecer a Deus e Nossa Senhora
dos Prazeres por tudo o que recebemos.
Que Deus nos dê sempre saúde, trabalho,
paz, amor, um coração que não seja de
pedra, e obrigada pela vida em plenitude que o Senhor Deus nos dá, esta escola
maravilhosa que é a vida.

Edicelma da Silva Pinheiro - Vela
Virtual
Quero agradecer a Deus a graça alcançada pela cura do câncer de tireoide.
Obrigado Jesus Misericordioso e a
Nossa Senhora dos Prazeres por esta
tamanha graça. Amém

Nossa vida é um precioso tesouro, um presente eterno de Deus.
Somos responsáveis por cuidar da
vida em um processo contínuo de
renovação. Só aqueles que amam,
escutam e descobrem em seus corações o chamado sublime do Alto,
acolhendo os que sofrem. O chamado de Deus toca o mais profundo dos nossos corações e nos leva
a acolher, evangelizar e anunciar o
Seu reino de amor.
Como deve ser o nosso coração?

Ele deve ser compassivo para
sentir a dor do outro, se fazer solidário e ser repleto de amor para
que a presença de Deus seja revelada em nosso meio. Essas virtudes
nos remetem a ação e ao encontro, fazendo a diferença em nossa
vida e na vida do nosso próximo.
Um coração voltado a ação inspira
nossas mãos para o trabalho evangelizador. A Família Encontro com
Cristo mora no coração de Jesus e
leva ao Brasil a Boa Nova que cura,
salva e liberta. O amor que nos inspira brota da mais pura e verdadeira fonte: o amor Divino.
Nossa vocação e missão estão intimamente ligadas ao amor, a caridade e a generosidade que cultivamos.

Somos seguidores de Cristo, que
nos mostra o verdadeiro caminho
da salvação e nos inspira a levar a
Sua palavra até os confins da Terra. Há mais de 30 anos, fui tocado
por Deus para criar o programa
Encontro com Cristo, inicialmente
pelas ondas do Rádio. De lá para
cá milhares de pessoas foram tocadas por Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Hoje, estamos
diariamente na televisão e continuo a contar com a generosidade
dos corações dos sócios, amigos e
amigas em Cristo que sustentam
essa obra. Ela não é um projeto
humano, é Divino, é obra de Deus
na minha e na sua vida.

Agradeço imensamente a você
que assiste e me segue nas redes
sociais, esse novo e forte meio de
comunicação que vem crescendo
e atingindo mais e mais pessoas
a cada dia. Compartilhe, divulgue,
vamos emanar o amor, a caridade
e a generosidade e fazer com que
o nosso “Exército do Bem” cresça
e se fortaleça!
Deus abençoe, os Anjos protejam
e Salve Maria!

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Missas: de terça a sexta às 8h e
12h; 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, 12 e 19h.
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:
4666-3619 ou 4666-3988
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Festival de Inverno
acontece de 7 a 9 de agosto com novidades
A Prefeitura de Itapecerica da Serra promove entre
os dias 7 e 9 de agosto mais uma edição do Festival de Inverno. O palco montado no Largo da Matriz
receberá shows de Rock, Jazz, MPB, Blues, Reggae e
Camerata de Violões, além de Literatura, Mágica e
Stand Up Comedy.

Realizado pelas Secretarias Municipais de Turismo, Governo e Cultura, a edição 2015 do Festival
terá novidades, como Feira de Malhas e Roupas em

geral (Monte Sião, Jacutinga e Brás), Feira Gastronômica (Food Truck), Feira de Artesanato,
Teatro, Dança, Fotografia, Passeio de Jipe nas
Trilhas da cidade e Trenzinho.
Não perca, dos dias 7 a 9 de agosto, diversas
atrações no Festival de Inverno 2015.
Confira a programação completo no site da
prefeitura: http://www.itapecerica.sp.gov.br/
Fonte: Prefeitura Municipal
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João Maria Batista Vianney nasceu em
08 de maio de 1786, no norte de Lion, na
França. Gostava de frequentar a Igreja e
desde a infância dizia que desejava ser
um sacerdote. Ele só foi para a escola na
adolescência. Foi quando se alfabetizou
e aprendeu a ler francês. Para seguir a
vida religiosa, teve enfrentar muita oposição de seu pai. Mas com a ajuda do
pároco, aos vinte anos de idade, ele foi
para o seminário, mas sofreu muito pela
falta de preparação intelectual.

aquela triste realidade. O povo trocou os
bares pela igreja. Todos queriam ouvir
os conselhos daquele homem que eles
consideravam um santo.

João Maria vivia em profunda penitência
e caridade com os pobres. Muitos acorriam
para paróquia de Ars, com um só objetivo:
ver o Cura e, acima de tudo, confessar-se
com ele. Morreu serenamente, consumido pela fadiga em 1859, aos setenta e três
anos de idade. São João Maria Batista Vianney foi proclamado pela Igreja padroeiro
João era considerado um rude campo- dos sacerdotes.
nês, que não tinha inteligência suficiente
REFLEXÃO: Os caminhos de Deus são
para acompanhar os companheiros nos
mesmo surpreendentes. Considerado
estudos. Entretanto, era um verdadeiro
um fracasso pelos homens, João Maria
exemplo de obediência, caridade, piedatornou-se um dos maiores exemplos
de e perseverança na fé em Cristo.
de caridade e presença de Deus. Foi um
Foi ordenado sacerdote em 1815, mas excelente conselheiro espiritual e guia
com um impedimento: não poderia ser de consciências. Hoje aprendemos que
confessor. Não era considerado capaz não devemos julgar as pessoas pela apade guiar consciências. Porém, para Deus rência. A graça de Deus age onde menos
ele era um homem extraordinário e João imaginamos.
tornou-se um dos mais famosos e comORAÇÃO: Ó Pai, pela vossa misericórpetentes confessores que a Igreja já teve.
dia, São João Maria Vianney anunciou
Foi designado vigário na cidade de Ars- as insondáveis riquezas de Cristo. Con-sur-Formans, cidade de apenas duzen- cedei-nos, por sua intercessão, crescer
tos e trinta habitantes, famosa pela vio- no vosso conhecimento e viver na vossa
lência de seus moradores. João Vianney presença segundo o Evangelho, frutifiencontrou a igreja vazia e os bares lota- cando em boas obras. Por Cristo nosso
das. Treze anos depois, com seu exemplo Senhor. Amém.
e postura caridosa ele conseguiu mudar
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Quem nunca
pecou?
Para entender o sacramento da penitência é necessário recordar uma palavra muito forte do papa
Francisco, na audiência geral de 20/11/13: “todos
nós somos pecadores. Também o Papa se confessa
a cada quinze dias, porque inclusive o Papa é pecador.”. Estas palavras nos fazem recordar o alerta
da 1 Jo 1,8-9: “Se dizemos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não
está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados,
(Deus aí está) fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade.”

quando estávamos mortos em consequência de
nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com
Cristo – é por graça que fostes salvos!”

Deus se aborrece com o pecado, mas ama o pecador e não deseja que ele se afunde no pecado, mas
quer retirá-lo dele. Neste espírito, Deus oferece ao
pecador a graça de uma reviravolta interior, que
se chama conversão, ou seja uma mudança total.
O homem sozinho não pode fazer isso. Somente
Deus tem o poder de dar a graça ou a força para o
homem se levantar de suas quedas, se libertar de
O pecado para ser perdoado, tem que ser reco- seus vícios e fraquezas, ser curado de suas mágoas
nhecido por quem o comete. Daí surge a palavra e tantas outras feridas interiores.
penitência que é a atitude e até a virtude, pela qual
Esta conversão nunca é algo individualista. Nindetestamos o pecado e dele nos arrependemos
guém se converte para si, e sim para Jesus. Neste
porque ofende a Deus e Dele nos separa. Por outro
momento, passamos a fazer parte da família de
lado, não basta somente o arrependimento, porDeus, a Igreja. E foi justamente através dela, que
que sozinhos jamais seremos capazes de vencer
Jesus concede aos apóstolos o poder de perdoar
a destruição que o pecado causa em nós, no relaos pecados, como lemos em Jo 20,23: “Àqueles a
cionamento com Deus e os irmãos. Deus providenquem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoaciou o remédio para o pecado, permitindo a Seu
dos; àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retiFilho morrer na cruz por nossos pecados. Em Ef
dos.”. O sacerdote no confessionário, é a realidade
2,4-5 lemos: “Deus, que é rico em misericórdia, imvisível destas palavras sendo colocadas a nossa
pulsionado pelo grande amor com que nos amou,

disposição. Ele esta aí, em nome de Cristo, para dar
o perdão de Deus que traz a cura para o pecado.

Não devemos ficar muito tempo sem confessar,
porque a confissão constante nos ajuda a estabelecer o esta do vigilância pedida por Jesus, em Mt
26,41: “Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca”.
Não devemos nos cansar de confessar, e nem cair
na rotina, banalizando o pecado. Aproximemos da
confissão com o desejo de mudar. É neste momento que acontece a manifestação da misericórdia
divina. Como acontece isso? Chegando ao confessionário geralmente dizemos: “Pe. Eu cometi estes
pecados….”, e no final ele responde: …Eu te absolvo
dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo”. Ao sair do confessionário podemos
voltar para o dia a dia com a segurança do perdão
de Deus, Ele nunca se cansa de nos perdoar. Em
nosso coração levamos a certeza do infinito amor
de Deus. Nunca tenha medo de se aproximar da
confissão, por mais grave que seja o pecado, Deus
está sempre pronto a perdoar.
Padre Alberto Gambarini
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Tradição e Fé marcam a

56ª Romaria à Pirapora do Bom Jesus

A 56ª edição da Romaria de Itapecerica da Serra à cidade de Pirapora do Bom Jesus, realizada
entre os dias 24 e 27 de julho, foi um sucesso.
Marcada pela fé e tradição, a peregrinação contou
com a participação de cerca de 200 cavaleiros, 30
pedestres, 100 ciclistas, 50 motociclistas, além vários romeiros que foram de veículos motorizados.
O padre Alexandre Matias abençoou os romeiros
na saída e na chegada da Romaria. Em Pirapora
os romeiros lotaram o Santuário do Bom Jesus, na
missa celebrada pelo padre Raimundo Aristides e
concelebrada pelo padre Juliano Maria do Nascimento Lino de Minas Gerais. Durante a homília, o
padre falou da importância da partilha, sobretudo
neste momento de crise que estamos vivendo. “A
solução para a fome é a partilha, é evitar desperdícios, é colocar nossos bens à disposição. Partilhar
e não acumular”, argumentou o padre.
As últimas edições da Romaria têm sido mar-

cadas pela participação de religiosos. Neste ano
o padre Juliano da cidade de Pai Pedro de Minas
Gerais, foi à cavalo, tocou sanfona em Pirapora e
concelebrou a missa dos romeiros. “Foi uma experiência incrível. Foram momentos de companheirismo e amizade entre as pessoas e além disso
uma grande demonstração de fé”, declarou o padre na chegada da Romaria.
Encerrando sua gestão, Ricardo Nicoli, agradeceu a participação de todos nestes três anos. Nos
próximos anos a Romaria será presidida por Gilberto de Moraes Cardoso.

Com o largo da Matriz de Nossa Senhora dos
Prazeres totalmente lotado, o evento encerrou-se
com o show do cantor sertanejo Sérgio Reis.
Pirapora do Bom Jesus
Pirapora é uma cidade turística, famosa pelas

romarias que recebe, onde ciclistas, pedestres,
charreteiros, cavaleiros e veículos motorizados
chegam para reverenciar a imagem de Bom Jesus.

Na cidade, o visitante encontra o primeiro Santuário Cristocêntrico do Brasil, cuja origem teve
início em 1725, quando foi descoberta, em uma
corredeira, a imagem do Bom Jesus. A capela inicialmente construída no local deu lugar a outra
feita de madeira. Em 1845 iniciou-se a construção
da atual igreja (concluída em 1887), que abriga
famosa escultura de Cristo, com cabelos naturais.
A escultura está localizada no altar-mor, protegida por uma redoma de vidro a prova de balas e é
acessada pela lateral da igreja.

Até hoje, a cidade continua recebendo um número bastante significativo de romeiros tanto em datas religiosas quanto em fins de semanas normais.

agosto 2015 - O Católico I

07

08

I agosto 2015 - O Católico

Vocação é o chamado de Deus que tem como
finalidade a realização plena da pessoa humana. O Senhor presenteou cada um de nós Cheio de sabedoria, confiada por Deus, mas
com uma Vocação. Quando a abraçamos com conquistada também através de anos de estuamor e a colocamos em favor da comunidade, do, está sempre pronto em realizar o melhor
ela tem a capacidade de transformar a nossa para a comunidade e seus paroquianos.
existência e torná-la uma verdadeira bênção
Celebrar esses doze anos de sacerdócio é
para o próximo.
sem dúvida ser agradecido a Deus pelo dom
É dom, é graça, é eleição cuidadosa, é um da vida. É preciso que rezemos por todos os
chamado para fazer algo, para cumprir uma sacerdotes, como nos pede o Papa Francisco.
missão, seja matrimonial ou na ordem. Neste
Ninguém como o padre tem o poder de desmês em que toda a igreja celebra as vocações
truir e vencer o mal. Só o padre pode dizer:
temos grande motivo para comemorar. No dia
“Eu te absolvo”. Só o padre pode dizer: “Isto é o
15 de agosto o Padre Alexandre Matias celemeu corpo” fazendo assim com que aconteça o
bra seus doze anos de ordenação. Anos que fomaior milagre da história da humanidade.
ram pautados no discernimento e amor pelo
Entendemos que o sacerdócio é sacrifício e
servir, acolhendo todos com amor paternal.
alegria, dom e tarefa, por isto, queremos hoDesde muito novo, a vocação sacerdotal foi
menagear este tão grande sacerdote e agraplantada por Deus em seu coração. Sempre
decer a Deus pelo dom a sua vida. Padre
muito dedicado e cuidadoso com os trabalhos
Alexandre, conte sempre com as orações dos
pastorais, não foi difícil conquistar a todos duparoquianos e amigos que felizes lhe dizem:
rante o caminho percorrido.
Parabéns pela sua Vocação!

agosto 2015 I

Este homem que eu admiro tanto, com todas as
suas virtudes e também com seus limites. Este
homem com olhar de menino, sempre pronto e
atento, mostrando-me o caminho da vida, que
está pela frente.
Este mestre contador de histórias traz em seu
coração tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confiança.
Este homem alegre e brincalhão, mas também,
às vezes, silencioso e pensativo, homem de fé e

grande luta, sensível e generoso.

O abraço aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprendo a viver. Pai, paizinho, paizão… meu velho, meu grande amigão,
conselheiro e leal amigo: infinito é teu coração.
Obrigado, pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas
esperanças e sonhos.
Feliz dia dos pais!
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Semana Jovem

Força, perseverança e coragem. Essas
são as palavras-chave da Semana Jovem

“Aprender a ser”, foi o tema da Semana Jovem
que aconteceu no salão paroquial do Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, localizado em Itapecerica da Serra (SP). Evento organizado pela Pastoral da Juventude NSP.
Pregações, Adoração ao Santíssimo e animação
foram a grande motivação para este evento que
aconteceu de 20 a 24 de Julho de 2015 e contou
com cerca de 180 jovens por dia.

Na Segunda-feira tivemos a presença do Pregador Alberto Carneiro – Aliança de Misericórdia,
que nos trouxe uma reflexão sobre o tema da semana e nos fez refletir sobre “Temos que aprender a ser, com o pensamento e com o nosso coração e a partir disso surge a vontade de sermos
melhores e a viver na presença de Deus, sendo
muito mais do que imaginamos”.
No segundo dia o Pregador Flávio Felisberto –
Diocese de Campo Limpo, falou sobre o tema: “Estou em obras” e pregou: “A missão do Espirito Santo é de converter um coração e revelar que muitas
vezes andamos no caminho errado e somente Ele
é capaz de mostrar aquilo que nos afasta de Deus
e por isso vivemos em obras, e a ação do Espírito
Santo me leva a viver aquilo que Deus deseja”.
Dando continuidade, na Quarta- Feira aconteceu

o tradicional grupo de oração no qual os fieis puderam louvar e agradecer as maravilhas de Deus.

Já na Quinta - Feira quem esteve conosco foi o
Pregador Guilherme Teles – Fundador da Comunidade Madeiro da Cruz e falou sobre o tema:
“Sou de Deus e agora?” Compartilhou das seguintes palavras “Aos olhos da fé não existe nenhum
mal maior que o pecado que nos desfigura. É necessário que a juventude pare de caminhar sobre
as coisas que passam e que sonhem com o céu
abraçando as coisas que não passam”.

O último dia foi abençoado com a presença do
Pregador Rone Vaz – Santuário Nossa Senhora
dos Prazeres que deixou uma mensagem belíssima sobre o tema: “Com Deus eu sei que tudo posso”, “Não podemos gastar nossa juventude com
momentos passageiros e devemos trabalhar em
nossos corações que Deus está conosco e nos ama
de maneira imensurável”, disse o pregador.
No momento de Adoração os jovens foram conduzidos, pela oração e partilha, para contar como
foram as experiências vividas durante toda a semana jovem, a olhar para seu o próprio interior e
reconhecer suas fraquezas e misérias para apresentar-se, assim, em atitude de entrega e abandono, permitindo-se encharcar pelo Espírito Santo.

Denise Melo

Alegria e muita diversão
marcaram a Edição da

Cristoteca 2015

Aconteceu no dia 25 de Julho, no salão paroquial
do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia, um local de refúgio e encontro com
Deus para os jovens, a edição da CristoTeca 2015
– Mais que uma balada, uma nova experiência! O
evento reuniu mais de 300 jovens de Itapecerica da
Serra (SP) e região, que puderam se divertir, orar,
partilhar e dançar muito ao som de músicas cristãs.
Agitando a galera com muita música eletrônica
cristã, o DJ Laercio Silva – ElectroCristo animou
a pista. Foi lindo ver a força do jovem louvando
e exaltando ao Senhor com um divertimento
saudável e livre, sem uso de bebidas alcoólicas
e drogas.

bênção ao Santíssimo Sacramento, conduzido
pelo Pe. Rodolfo Camarotta.

A Cristoteca teve seu encerramento por volta
da meia noite com o Ministério Neviim, com
um show bem animado e um momento forte de
oração. A novidade desta edição foi o #CristoBar
com #CristoLanches deliciosos e os famosos
#CristoDrinks.

A Cristoteca é um espaço para uma diversão
saudável, com visual diferente e uma alegria
verdadeira que outros lugares não oferecem...
Uma Balada Cristã que através da dança e da
música leva muitos jovens a uma experiência com
Deus, o único que pode preencher os corações. O
Entre as atrações, aconteceu o principal momento evento, aqui em Itapecerica da Serra (SP), nasceu
da festa, oração diante de Jesus Eucarístico, com em 2009, por iniciativa dos jovens da Pastoral da
os jovens de joelhos, em atitude de profundo Juventude Nossa Senhora dos Prazeres.
silêncio e contemplação. Minutos de grande
Wesley Oliveira
intimidade com o Senhor, encerrando-se com a
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Aconteceu no dia 26 de julho o encontro de
formação para catequistas a nível de forania na
paróquia Santo Antônio do bairro Barnabés em
Juquitiba. A palestra cujo tema foi “Sexualidade
nos dias de hoje” ficou por conta do padre Lídio.

No dia 29 de agosto
será realizado o retiro de
catequizandos
para
Primeira
Eucaristia na comunidade Santa Luzia, em
Itapecerica da Serra.

No dia 22 de agosto será celebrada uma missa E no domingo, dia 30, às 15h, no Santuário,
em comemoração ao dia do catequista na missa de Primeira Eucaristia de 85 crianças.
catedral sagrada família as 15h.

A história de vida de Sylvester Stallone,
muito conhecido como Rocky e Rambo, é
um testemunho vivo de como é infinita a
misericórdia de Deus.
Stallone, sendo de origem italiana, nasceu
em uma família católica praticante. Na medida
em que foi se envolvendo no mundo artístico
se afasta da Igreja. Os seus personagens, na
época, eram sempre sem muita importância.
Por necessidade e para tentar de qualquer
modo o sucesso, em 1970 participa de um
filme pornográfico.

Tudo começou a mudar em 1975, quando ele
escreve e interpreta o filme Rocky. O filme se
torna um sucesso mundial, visto e revisto até
os nossos dias, levando as plateias às lágrimas.

O sucesso o afasta mais ainda de Deus. Há
tempo já não frequentava mais a Igreja, tinha
como único objetivo buscar fama e fortuna.
Mas Deus não o havia abandonado, pois a
doença inesperada de sua filha Sofia se torna o
instrumento para o reencontro com a fé.
Deus jamais abandona seus filhos, no Salmo

33, 18 lemos: “Apenas clamaram os justos, o
Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas
angústias.” É preciso apenas clamar.
Sofia era o fruto do seu terceiro casamento.
Ela nasceu com um problema cardíaco, e com
apenas dois meses passou por uma cirurgia
complexa. Tudo corre bem, e ela passa a ter
uma vida normal.
Sylvester Stallone reconhece que a doença
da filha lançou um sério questionamento: “o
que estou fazendo da minha vida?”

E ele explica: “O mundo artístico, se você
não está atento, leva você para uma direção
contrária a de Deus. A carreira se torna
mais importante do que a própria família.
E o resultado é o fracasso na vida pessoal.
Quando minha filha nasceu doente percebi
que eu realmente precisava de ajuda. E
reencontrei Deus. Comecei a colocar tudo nas
mãos de Deus, sua bondade, o Seu perdão.
Voltei a minha fé católica. Hoje sei que sem
Ele não sou nada.”
Pe. Alberto Gambarini

