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Padre Alexandre

celebra 13 anos
de ordenação sacerdotal
Agosto, um mês rico em comemorações. É
rico para a nossa vida familiar porque comemoramos o Dia dos Pais. É rico para a vida
eclesial, pois celebramos o Dia do Padre,
além das grandes solenidades como a Transfiguração do Senhor e a Assunção de Nossa
Senhora. Celebramos grandes nomes da Igreja como Santo Afonso, fundador dos Missionários Redentoristas, Santa Clara, São Maximiliano Maria Kolbe, São João Maria Vianney,
o Cura D`Ars, patrono dos padres, e sua memória é a grande motivação para que o mês
de agosto seja o mês Vocacional.

E é neste mês que celebramos os 13 anos de
ordenação sacerdotal do padre Alexandre
Matias, com missa de Ação de Graças no dia
21 de agosto, às 18h30, no Santuário.

Em 1996 o padre Alexandre ingressou no
seminário Propedêutico São Pedro e São
Paulo e concluiu esta fase no final de 1996.
No ano seguinte foi admitido no seminário Maior e iniciou a faculdade de Filosofia. Neste período já desenvolvia trabalhos

pastorais e também foi secretário do Bispo
por dois anos. Em maio de 1999, Dom Emílio o convidou para estudar na Itália, onde
cursou Teologia e Mestrado em Teologia
Dogmática, além de outros cursos. Em junho retornou ao Brasil e foi ordenado sacerdote no dia 15 de agosto de 2003, pelas
mãos do bispo Dom Emílio Pignoli, na Catedral Sagrada Família, no Campo Limpo.
Como lema de sua ordenação escolheu um
versículo do Salmo 22: “O Senhor é meu
pastor e nada me faltará”.
Após ter sido ordenado, padre Alexandre voltou para a Itália para concluir o Mestrado. Em
fevereiro de 2005 assumiu a função de vigário paroquial do Santuário e atualmente é o
vice-reitor do Santuário de Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia.

Padre Alexandre, parabéns pelo seu aniversário de 13 anos de ordenação sacerdotal! Que Deus possa renovar a cada dia sua
vocação!
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O Pai nos ama e nos mostra o caminho!

O amor de Deus é gratuito e incondicional, paciente
e misericordioso.

Izaías Leite da Costa – São Paulo
Em 2011 minha esposa sofreu um
acidente, depois disso entrei em
desespero com medo de perdê-la
e tive uma depressão muito forte.
Minha esposa acompanhava o Programa Encontro com Cristo todos
os dias e foi curada. Ela me convidou para um Louvor. Durante a
oração do Padre Alberto Gambarini fui curado e me tornei um sócio
e assisto todos os dias junto com
minha esposa o Programa Encontro com Cristo.
Elisabete Bacetic – São Paulo

Minha mãe de 88 anos estava com
um sério problema de saúde, passou por vários exames e por uma
cirurgia para a retirada de um Adenocarcinoma (um tumor maligno).
Acompanhando o Programa Encontro com Cristo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres
e Jesus Misericordioso e dando a
água benta para ela beber ela foi
curada e não foi necessário fazer
quimioterapia e radioterapia.

Não há nada mais grandioso do que o Amor
de Deus. Sem Ele não há vida, esperança e
felicidade plena. Até mesmo nas dificuldades
podemos sentir o Seu amor. Na medida em
que nos abrimos para que a graça resplandeça em nós, podemos contemplar a beleza da
real ação Divina. Quando estiver passando
por provações, lembre-se do que o Senhor
lhe diz: “Amo-te com eterno amor, por isso,
te estendi o Meu favor” (Jer 31,3).

do mundo, retorna e é recebido por seu pai
de braços abertos e com honras de rei. Assim é o nosso Deus, paciente e misericordioso com todos, sem exceção.
Em conversa com o apóstolo Filipe, Jesus
indaga: “Há tanto tempo estou convosco e
não me conheces...?” Quem me viu, viu o
Pai.” Filipe não compreendia o que Jesus
falava, nem a ligação intima que Ele tinha
com o Pai, e que todas as obras que Jesus
realizara era pela sua comunhão com o Pai.
Precisamos estar em comunhão com Deus,
com Ele o fardo fica mais leve e se transforma em bênção e fortaleza.

Aproprie-se dessa Palavra, pois é promessa
de Deus para aqueles que clamam. Seja qual
for a situação, o Pai nos dá forças para prosseguirmos na caminhada. Ele sempre nos aponta o melhor caminho. Que estejamos atentos
Ofereço uma oração especial aos pais despara perceber os sinais do Pai, para que nossas
se Brasil inteiro, pois em agosto celebramos
escolhas e ações sejam sempre abençoadas.
o seu dia. Precisamos de verdadeiros exemEle enviou o Seu Filho único por nossa plos em nossos lares. Que Deus conceda a
causa. “Com efeito, de tal modo Deus amou graça para que continuem educando com
o mundo, que lhe deu o Seu Filho único, amor os seus filhos. A liturgia de nossa Igrepara que todo o que n’Ele crer não pereça e ja celebra as Vocações e, durante esse mês,
tenha a vida eterna” (Jo 3,16). Esta Palavra refletiremos em nossas comunidades esse
é muito forte e dá sentido à nossa vida, é tema tão significativo. Vamos viver a nossa
promessa de Deus que nos convida ao Pla- vocação inspirados no exemplo de São José,
servo bom e fiel, totalmente dedicado à sua
no da Salvação rumo à pátria definitiva.
missão de cuidar da Sagrada Família.
Mas será que todo estão abertos para acolher Jesus? Deus nunca nos abandona e pa- Conto com a sua presença no “Louvor de
cientemente espera por nós. A parábola do 30 anos do programa Encontro com Cris“filho pródigo” nos mostra como é bondoso to”. Será no dia 11 de setembro, no Ginásio
o nosso Deus. Depois de ter passado angús- de Itapecerica da Serra/SP. Venha celebrar
tias e sofrimentos, o filho que havia aban- nosso aniversário!
donado seu pai iludido com as promessas
Pe. Alberto Gambarini

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

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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Papa visita campo de concentração
na Polônia

O papa Francisco visitou na sexta-feira, dia 29, o
campo de concentração de Auchwitz, em Oswiecim, na Polônia. Ali rezou silenciosamente em
memória a 1,5 milhão de pessoas, a maioria judeus, mortos no local pelos nazistas na 2ª Guerra Mundial.

nhor, perdoe tamanha crueldade”.

As forças de ocupação alemãs criaram o campo de
Auchwitz-Birkenau durante a 2ª Guerra Mundial
em Oswiecim, a cerca de 70 quilômetros da segunda maior cidade polonesa, Cracóvia, no sul do país.

Entre 1940 e 1945 Auschwitz se desenvolveu em
Em seu terceiro dia de viagem à Polônia, onde
um vasto complexo de quartéis, oficinas, câmaras
participou da Jornada Mundial da Juventude, o
de gás e crematórios. Com ajudantes usando lanterpapa conversou com 12 sobreviventes do campo,
nas para iluminar o caminho, o papa visitou a cela
incluindo uma mulher de 101 anos.
subterrânea onde o frei Maximiliano Maria Kolbe
Um dos homens deu ao papa uma foto de si foi morto.
mesmo com outros presos em uma beliche, e
Em 1941, um prisioneiro conseguiu fugir de Aupediu que ele a assinasse. O pontífice beijou tochwitz. Em retaliação, o diretor do campo, sentendos os sobreviventes.
ciou outros 10 prisioneiros à morte. Um dos dez
O papa, não fez nenhum pronunciamento en- sorteados era Francisco Gajowniczek. Quando souquanto andava pelos corredores escuros do bloco be de sua triste sorte, começou a chorar e clamar
11 de Auschwitz, que abrigava presos seleciona- em voz alta, afirmando ter esposa e filhos para criar.
Nesse momento, São Maximiliano Maria Kolbe pedos para punições especiais.
diu ao comandante alemão para ir no lugar de FranEm um livro de visitas no local, o papa Francisco
cisco. O comandante concordou.
escreveu: “Senhor, tenha piedade de seu povo. Se-
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Imaculada’. Como sacerdote foi professor, mas em busca de ensinar o
caminho da salvação, empenhou-se
no apostolado através da imprensa
e pôde, assim, evangelizar em muitos países, isto sempre na obediência às autoridades, tanto assim que
deixou o fecundo trabalho no Japão
para assumir a direção de um grande convento franciscano na Polônia.

Com o início da Segunda Grande
Guerra Mundial, a Polônia foi tomada por nazistas e, com isto, Frei Maximiliano foi preso duas vezes, sendo
que a prisão definitiva, ocorrida em
1941, levou-o para Varsóvia, e posteriormente, para o campo de concentração em Auschwitz, onde no
campo de extermínio heroicamente evangelizou com a vida e morte.
Aconteceu que diante da fuga de
um prisioneiro, dez pagariam com a
morte, sendo que um, desesperadamente, caiu em prantos:

Raimundo Kolbe nasceu em 1894, na Polônia,
numa família operária que o introduziu no seguimento de Cristo e, mais tarde, ajudou-o entrar
para a família franciscana, onde tomou o nome de
Maximiliano Maria.

Ao ser mandado para terminar sua formação
em Roma, Maximiliano, inspirado pelo seu desejo de conquistar o mundo inteiro a Cristo por
meio de Maria Imaculada, fundou o movimento de apostolado mariano chamado ‘Milícia da

“Minha mulher, meus filhinhos!
Não os tornarei a ver!”. Movido pelo
amor que vence a morte, São Maximiliano Maria Kolbe dirigiu-se ao
Oficial com a decisão própria de um mártir da
caridade, ou seja, substituir o pai de família e ajudar a morrer os outros nove e, foi aceita, pois se
identificou: “Sou um Padre Católico”.
A 10 de Outubro de 1982, o Papa João Paulo II canonizou este seu compatriota, já beatificado por
Paulo VI em 1971.
São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós!
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ROMARIA À PIRAPORA:

57 ANOS DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

A Tradicional Romaria à Pirapora do Bom Jesus
acontece anualmente no mês de julho. Este ano,
em sua 57ᵅ edição, com a benção do padre Alexandre Matias, ela iniciou-se na sexta-feira, dia
29, com a saída dos pedestres. No sábado partiram do largo da Matriz de Nossa Senhora dos
Prazeres, os cavaleiros, ciclistas, carreteiros e romeiros motorizados, após receberem a benção do
padre Alexandre.
Segundo o presidente da Romaria, Gilberto Cardoso, este ano foi alterado um trecho do percurso na cidade de Barueri. “Mudamos uma parte do
percurso na cidade de Barueri com o objetivo de
desviar do trânsito e com isso termos mais segurança”, revelou.
Um dos destaques desta Romaria foi constatar a
participação de crianças com seus avós e parentes,
garantindo com isso a manutenção desta tradição.

Na chegada em Pirapora, os romeiros foram recebi-

dos pelo padre Silvio Andrei, que abençoou a todos.
No domingo os romeiros e seus familiares participaram da missa celebrada pelo pároco, Silvio Andrei . Com a igreja totalmente lotada, o padre Silvio
cativou a todos com seu carisma de acolhimento.
Em sua pregação, o padre falou da beleza da liturgia daquele domingo. “A leitura de hoje é maravilhosa. O Evangelho de hoje é bem entendido pelas
pessoas simples, da roça. Eu também sou da roça,
da cidade de Cornélio Procópio do Paraná, e desde
criança eu ouço uma frase que resume o Evangelho de hoje: O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada”.
Citando o Salmo do dia, ele destacou que Deus se
apresenta como refúgio, conforto, alento. “Muitas
vezes estamos sentindo o peso da vida; você não
está conseguindo acertar nada na sua vida, parece que Deus não ouve suas orações, por isso Deus
te trouxe aqui para se apresentar como refúgio,

aquele que te dá alívio, conforto, aquele que te
ama”, concluiu.
Os romeiros regressaram à Itapecerica na segunda-feira, dia 01 de agosto, e em procissão com os
andores com Bom Jesus e Nossa Senhora dos Prazeres, ao som da banda Imaculada Conceição, sob
o comando do maestro Elias Evangelista, juntamente com a população se posicionaram no largo
da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres em frente ao Santuário. Ali receberam a benção do padre
Alexandre Matias.

Para o presidente da Romaria, Gilberto Cardoso, o
evento foi uma benção. “Graças a Deus tudo correu bem não tivemos nenhum incidente, só temos
que agradecer a Deus e a todos que participaram
e colaboraram para o sucesso desta Romaria.”, declarou Gilberto.
Com a praça totalmente lotada, o evento foi encerrado com o show da dupla sertaneja, Cesar e Paulinho.
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A Semana da Família no Santuário
será realizada de 15 a 20 de agosto, iniciando sempre às 20h00. O tema central
deste ano é “Misericórdia na família: dom
e missão”, que tem como proposta envolver a todos no clima da misericórdia divina, com vistas à missão.

Durante a Semana da Família serão desenvolvidos temas direcionados especialmen-

te para as famílias, jovens, crianças, casais
de namorados, noivos. O evento faz parte
da Semana Nacional da Família, motivada
pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar, organismo vinculado à Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O assessor nacional da Comissão para a
Vida e a Família, padre Moacir Arantes, co-

menta que a Semana da Família quer ajudar a todos a fazerem a experiência com a
misericórdia de Deus. “Queremos conhecer
um pouco melhor o jeito de Deus ser e agir
com seus filhos e filhas, para que possamos
transformar o nosso ser e nosso agir para
com os outros”, explica o sacerdote.
Participe de mais este evento do Santuário!
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Em média 120 jovens por noite participaram da Semana do Jovem do Santuário, entre os dias 18 a 22 de julho. Com o tema
central “Como seguir decididamente?”,a
ideia foi apresentar uma espécie de passo
a passo de como permanecer na caminhada. “Chamamos pessoas para pregar que
tivessem proximidade com a realidade dos
jovens, para que eles tivessem uma referência concreta”, explicou Fábio Christe, da
equipe de coordenação.

Na sexta-feira, o tema “Permita que a graça seja derramada”, foi desenvolvido pelo
Rony. Citando a carta de São Paulo aos Hebreus capítulo 5, versículos 11 e seguintes, ele destacou que está na hora dos jovens receberem alimentos sólidos, pois já
passou a fase de se alimentar somente de
leite.”Precisamos de alimento sólido, pois
precisamos de desenvolvimento, de crescimento”, salientou.
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Padre em Missão

Padre Alberto participa de Cercos
de Jericó em Taubaté e São Paulo

Taubaté
No dia 20 de julho, o padre Alberto Gambarini celebrou a missa do terceiro dia do Poderoso Cerco
de Jericó da paróquia São Sebastião da cidade de
Taubaté, do padre Rodrigo Natal.

Cerca de 5 mil pessoas participaram fervorosamente da celebração, cujo tema central foi “Jesus
eu confio em Vós”. A animação ficou por conta do
ministério de música Canthares. O Cerco de Jericó
desta paróquia reúne cerca de 40 mil pessoas durante os sete dias do evento.
No final da missa o padre agradeceu pelo acolhimento tanto do povo como do pároco, Rodrigo
Natal. O padre Rodrigo Natal estará celebrando a
missa do dia 6 de setembro (terça-feira) do nosso
Cerco de Jericó aqui no Santuário.

São Paulo
Na sexta-feira, dia 22, o padre Alberto celebrou
missa do Cerco de Jericó da paróquia Sagrado Coração de Jesus da diocese de Campo Limpo.

Muitos foram os testemunhos destes dois Cercos
de Jericó recebidos pelas redes sociais.
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