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Estamos no mês de agosto, um mês
muito 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 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 o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, tem a alegria de celebrar os 14
anos de sacerdócio do padre Alexandre
Matias, com missa de Ação de Graças no
dia 20 de agosto, às 18h30, no Santuário.
Em 1996 ele 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.
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 14 anos de ordenação sacerdotal! Que Deus possa cada vez mais renovar sua vocação e seu ardor missionário!
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Heloiza Lopes Moreira –
Guarapari – ES
Meu marido sofria de cálculo
renal e já estava pronto para fazer a cirurgia, acompanhando o
Programa Encontro com Cristo
fazendo as orações e passando
a água benta sobre os rins, ele
conseguiu expelir os cálculos e
quando retornou ao médico não
foi necessário fazer cirurgia.
Vitorina Gomes Moraes – Cametá – PA

Fui diagnosticada com glaucoma,
acompanhando o Programa Encontro com Cristo e fazendo as
orações, refiz os exames e quando retornei ao médico não tinha
mais nada.
Mariza Luciane – Blumenau – SC

Tinha nódulos nos seios e a suspeita era de câncer de mama,
acompanhando as orações do
Programa Encontro com Cristo e
passando a água benta os nódulos
foram expelidos do corpo.

Sim, senhor “eu te amo”! Essa foi
a resposta do apóstolo Pedro, na
ocasião em que Jesus lhe pediu para
que apascentasse as suas ovelhas
(Jô, 21-15) e, com certeza, é a sua
resposta também.
Começo minha reflexão deste mês
com esse pensamento e peço alguns
minutos de seu tempo para refletir
sobre ele.
O significado desse amor ultrapassa
as barreiras humanas, vai além de um
simples sentimento. É a nossa vida
que conta. Até que ponto e como nos
entregamos para Jesus?

Pedro abandonou-se totalmente
ao plano de Deus, e teve morte de
cruz por causa da fé que acreditou
e professou. Os demais apóstolos
também tiveram suas vidas martirizadas por levar a mensagem de
Cristo. Naquele tempo era bem mais
difícil evangelizar...

mas em alguns países existe proibição e punição para aqueles que se
dizem cristãos.

Para nós é possível e é preciso seguir nesta caminhada de evangelização. Devemos nos colocar em ação e
jamais desistir. Desta forma, além de
renovarmos as nossas forças, salvamos vidas para Jesus. Amar Jesus significa trazê-Lo para a nossa realidade,
vivendo segundo os Seus ensinamentos, ajudando o próximo, perdoando os nossos inimigos, exercitando a
compaixão e a caridade com espírito
de gratuidade. Não é tarefa fácil, pois
temos natureza pecadora, mas é nosso dever enquanto cristãos.

Um coração voltado para Deus é
responsável por uma vida saudável,
em todos os sentidos. Desta forma,
quando os problemas vierem, as
suas forças serão redobradas, pois o
próprio Deus abastecerá a sua vida
com o Seu Santo Espírito. Ele é fiel e
Hoje, somos convidados a seguir nos ama infinitamente!
os passos de Jesus, vivendo a hisVamos pedir a Deus que em nossos
tória da salvação da humanidade e
corações esteja sempre a vontade de
trazendo para a nossa realidade tão
seguir os caminhos Dele, pois temos
preciosos ensinamentos.
a consciência de que todo o restante
Hoje, temos liberdade de expressar nos será acrescentado. Amém!
a nossa fé e pregar a Palavra de Deus,
Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_
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Romaria à Pirapora chega ao 58 anos
com número recorde de romeiros

Ao completar 58 anos de tradição, a Romaria de
Itapecerica da Serra à Pirapora do Bom Jesus foi
marcada pela fé, dedicação e organização, além
de contar com a participação recorde de romeiros
este ano. “Este ano tivemos uma participação recorde de romeiros”, afirmou o presidente da Romaria, Gilberto Cardoso.

Na sexta-feira 28 de julho, os romeiros pedestres,
após receberem a benção do padre Inácio Trindade, saíram do Largo da Matriz de Nossa Senhora
dos Prazeres dando inicio ao evento. Já no sábado
(29), por volta das seis horas da manhã foi à vez
dos cavaleiros, ciclistas e a caravana de veículos
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motorizados fazerem o percurso. A tradicional romaria reúne turistas e famílias de Itapecerica da
Serra e região, que juntos participam de uma grande confraternização, num encontro que celebra a
amizade. A benção da chegada em Pirapora aconteceu por volta das 17 horas, pelo padre local. O retorno a Itapecerica, na segunda-feira (31), foi marcado pela grande quantidade de espectadores que
lotaram as ruas do centro da cidade. Os presentes
receberam a benção do padre Inácio Trindade (os
padres Alexandre e Alberto estavam em retiro do
Clero diocesano). O evento terminou com o show
da dupla Mateus Minas e Leandro.
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São João Maria Vianney nasceu em 8 de maio
de 1786 no povoado de Dardilly, ao norte de
Lion, França. Vindo de uma família de camponeses, muito simples e pobre, desde criança se interessava pela igreja e as coisas de Deus. Mesmo
nessa época ele já dizia que gostaria de se tornar
um sacerdote.

Então, com a ajuda do pároco de sua pequena
aldeia, ele ingressou no seminário de Écully com
20 anos de idade. Lá enfrentou muitos obstáculos,
principalmente devido à sua má formação acadêmica. Os professores e doutores o criticavam arduamente e diziam que ele era apenas um rude
camponês sem nenhuma instrução. Tinha muita
dificuldade em acompanhar os outros colegas em
matérias como Latim, Filosofia e Teologia, mas
graças ao seu notável esforço, obediência, perseverança e principalmente fé, conseguiu ordenar-se sacerdote em 1815.

fila para poderem encontrar-se e conversar com
o sacerdote. Na cidade ele já era considerado um
santo pelos moradores e todos queriam fervorosamente encontrar a reconciliação com Deus.

Sua fama espalhou-se por toda Europa. Muitos
fiéis começaram a viajar para a cidade para poderem encontrar-se com o padre. Muitos ficavam
horas, e até dias, esperando por um momento a
sós com o vigário. Assim, a cidade que antes tinha
a má fama de uma Babilônia tornou-se um centro
de peregrinação.
O Cura de Ars, como ficou conhecido, nunca parou para descansar e seguiu incessantemente ajudando e acolhendo a todos daquela comunidade
até morrer de fadiga no ano de 1859 aos 73 anos
de idade.

Foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI. Seu
corpo hoje está exposto e conservado dentro da
paróquia de Ars, local de muita peregrinação atualFoi designado vigário geral na cidade de Ars-surmente. Recebeu o título de “padroeiro dos padres”
-Formans, para onde nenhum sacerdote aceitava ir
e seu dia é comemorado em 4 de agosto.
porque o povo tinha a má fama de lotar tabernas
e esvaziar igrejas. Mas João Maria Vianney não se
sentiu intimidado e foi nesta cidade que começou Oração a São João Maria Vianney
seu trabalho missionário.
Ó Deus misericordioso, que fizestes de São João
Conta-se que quando estava chegando na cidade, Maria Vianney um sacerdote admirável no zelo
o vigário encontrou-se com um menino na estrada pastoral, tornando a Comunidade de Ars verdadeie disse a ele: “Tu me mostraste o caminho de Ars; ramente cristã, daí a toda a vossa Igreja, ministros
eu te mostrarei o caminho do céu”.
Zelosos e piedosos, capazes de propagar a doutrina
Treze anos após sua ida à cidade, o quadro intei- cristã, com fé e coragem. Fazei que, a seu exemplo,
ro havia sido mudado. O povo não vivia mais no possa a Igreja apresentar às comunidades, modepecado e entregado aos vícios graças à insistência los e guias seguros, que orientem e conduzam a todo padre e ao seu maravilhoso trabalho catequi- dos no verdadeiro caminho do bem e da felicidade
zador. A igreja vivia lotada e as pessoas faziam eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
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O dia dos pais é uma data comemorada mundialmente. Porém, a celebração não ocorre no mesmo
dia em todos os países. No Brasil, o dia dos pais
é sempre no segundo domingo de agosto. Já em
Portugal, na Espanha, na Itália e em outros países com forte tradição católica ele é sempre no
dia 19, data na qual a Igreja celebra São José. Na
Alemanha, a comemoração ocorre 39 dias após o
domingo de Páscoa, no Dia da Ascenção, no Paraguai é em 17 de junho e na Polônia no dia 23 do
mesmo mês.
Você sabe como surgiram as comemorações do
Dia dos Pais? A primeira vez que o dia dos pais
foi comemorado por aqui foi em 14 de agosto de
1953, dia de São Joaquim, patriarca das famílias e
pai de Maria (mãe de Jesus). Porém, pouco tempo
depois a data de comemoração do dia dos pais foi
transferida para o segundo domingo do mês.
No núcleo familiar, o pai é uma figura muito importante. Além de compartilhar com a mãe a missão de instruir os filhos na fé e no Evangelho e ser-

vir como exemplo da vida cristã, o pai dá apoio e
segurança ao lar.

Ele acompanha seus filhos desde o nascimento e
tem um papel central na educação e na formação
da moral e do caráter deles. Os pais estão presentes em cada passo da vida da sua prole, servindo de
amparo físico e espiritual e compartilhando dores
e alegrias, escutando dúvidas e angustias e aconselhando com sabedoria a partir da sua própria
experiência e dos ensinamentos do Evangelho.

O pai é, para a maioria das pessoas, uma referência de caráter por toda a vida. Um dos melhores
exemplos bíblicos de um bom pai é São José, que
sempre demonstrou dedicação e amor tanto a Jesus quanto à sua esposa Maria.
No dia dos pais, faça uma oração pelo seu pai e
pelos seus avôs, agradecendo o amor e honrando o
bom exemplo que lhe deram. Se for possível, aproveite ainda para estar um tempo ao lado deles,
compartilhando momentos e homenageando as
histórias vividas.
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Em comemoração ao Dia dos Pais, que este ano é
comemorado no dia 13 de agosto, homenageamos
o paroquiano e pai Juvenil Kleim Cavalheiro, em
nome de todos os pais de nossa comunidade.

Juvenil é casado com Angela há 35 anos. O casal faz parte do ECC (Encontro de Casais com
Cristo) do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Fez o 10° encontro e
de lá para cá sempre trabalha na comunidade.

O casal teve 6 filhos e quando a filha mais nova
estava com 13 anos de idade, adotou mais três
crianças. Atualmente tem 9 filhos, 9 netos e
mais um neto à caminho.
“Não é fácil principalmente do ponto de vista financeiro, mas Deus sempre nos dá o necessário.
Nunca nos faltou nada, Deus sempre providencia
tudo”, revela Juvenil.
Ele é do tipo paizão, muito presente, sempre pron-

to a conversar e não se lembra de ter usado outros
meios para educar, a não ser uma boa conversa.

Ele manda um recado para todos os pais: “Não
adianta ser um pai que só dá presente, o pai tem
que ser presente. Presença com amor e carinho direcionando os filhos para a vida cristã, sobretudo
neste momento em que vivemos”, conclui Juvenil.

Parabéns a todos os pais! Deus os abençoe e os capacite para conduzir os filhos no caminho do Senhor!

Homens da Bíblia

Terço dos Homens

As figuras masculinas da Bíblia constituem um convite a cada homem para
encontrar o seu caminho pessoal e também seu caminho espiritual, sua identidade, baseado em detalhes da vida de
18 personagens bíblicos, que mostram,
com suas atitudes, a força e a paixão
guiadas pela energia masculina.

O Terço dos Homens deseja
resgatar, para o seio da Igreja
de Cristo, os homens de todas
as idades, classes e culturas,
pois é notória a sua presença
em todas as atividades humanas, mas com visível ausência
nas fileiras da Igreja.

Livraria Encontro com Cristo
Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia - Itapecerica da Serra – SP
Tel. (11) 4666-3619 - www.encontrocomcristo.com.br
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O Dia do Padre é celebrado em 4 de agosto e é
uma data comemorativa muito importante para
toda a comunidade católica. Afinal, o padre é aquele que doa e dedica sua vida ao serviço de Deus na
Terra, intercedendo junto aos fiéis para que sigam
o caminho do Evangelho.

O termo padre tem origem latina e significa “pai”,
fazendo uma alusão ao papel de pai espiritual que
os sacerdotes desenvolvem na comunidade à semelhança de Cristo, que amou a todos e doou sua
vida pelos seres humanos.

O dia quatro de agosto é conhecido como o Dia do
Padre por causa de São João Maria Vianney, padre

francês que foi consagrado como o padroeiro dos
sacerdotes.

Os padres nos acompanham desde o início até o
fim da vida, celebrando batizados, missas e casamentos, realizando a comunhão da eucaristia, pregando a palavra, ouvindo confissões, aconselhando os fiéis e têm um papel fundamental na união
da comunidade.

Aqueles que escolhem trilhar o caminho do sacerdócio doam a própria vida aos serviços do Senhor.
Assumem a missão de propagar a fraternidade e o
amor e de disseminar a mensagem do Evangelho.
Como um verdadeiro pai espiritual da comunida-
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de e de seus “filhos”, o padre guia e orienta os fiéis
da Igreja Católica para uma vida mais próxima a
Deus e a Cristo. Sua vida é uma doação silenciosa e um exercício de amor para com seus irmãos e
irmãs, por isso está sempre disposto e disponível
para ajudar os necessitados.
No Dia do Padre, aproveite para parabenizar o
seu pároco pelo trabalho que ele realiza por você,
pela sua família e pela sua comunidade. É claro que
esse agradecimento pode ser feito em qualquer
outro dia e a qualquer momento, mas às vezes nos
esquecemos, e o dia do padre permite justamente
uma reflexão sobre a importância desse pai espiritual para a Igreja.

08

I agosto 2017 - O Católico

No domingo, dia 30 de julho, o padre Alberto Gambarini, conduziu o 27º Cenáculo Diocesano da Renovação Carismática Católica de Jundiaí. Este ano,
o evento foi especial porque a RCC está celebrando
seu Jubileu de Ouro no mundo. São cinquenta anos,
desde seu início, em 1967, nos EUA.
Cerca de 4 mil fiéis vindos das 11 cidades que

compõem a diocese de Jundiaí, participaram do encontro, que aconteceu na Arca da Aliança, da Paróquia Cristo Redentor de Várzea Paulista.
Com o tema central “Com Maria, retornemos ao
Cenáculo”, o padre Alberto fez três pregações com
os temas: “Retornar ao primeiro amor”, “Vivendo
um perene pentecostes” e “Jubileu: onde chegamos

Foto: Comunicação RCC Jundiaí

e para onde o Espírito quer nos levar”.

Antes da celebração da missa foi conduzido pelo
fundador da comunidade Ruah Adonai, Huanderson Silva Leite, um momento ecumênico com a participação do pastor Efigenio Pereira Santos.

A missa de encerramento foi presidida pelo Bispo
Dom Vicente Costa.
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Agosto marca um período importante para os católicos, pois celebra o mês das vocações, no qual
toda a comunidade é convidada a refletir e rezar
por diversas vocações que permeiam a vida cristã.
O termo vocação vem do latim “vocare”, que significa “chamar”.
Agosto é, portanto, um período no qual somos vocacionados ou chamados por Deus a pensar sobre
os sacerdotes, a família, os religiosos e os leigos. A
tradição existe desde 1981, quando foi instituída
pela 19ª Assembleia Geral da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).
Vocação Sacerdotal
No primeiro domingo do mês de agosto é celebrada a Vocação Sacerdotal, ou seja, a vocação de todas
as pessoas que dedicam suas vidas a servir a Deus e
à Igreja. A escolha da primeira semana tem relação
com o dia do padre (4) e o dia de São João Maria
Vianney (4), o Cura D’Ars que é padroeiro dos sacerdotes, e com o dia de São Lourenço (10), patrono
dos diáconos.

Durante toda a semana os fiéis são convidados
a refletir sobre essa figura tão importante para a
união da comunidade católica e que doa a vida ao
serviço, ao amor, à fraternidade, à humildade e à
simplicidade: o sacerdote. É ele o ator responsável por ouvir e aconselhar os fiéis de acordo com a

mensagem do Evangelho, por propagar as Boas Novas e por interceder pela comunidade. É o exemplo
de vida cristã e o pai espiritual dos católicos.
Vocação Familiar
No segundo domingo é celebrada a Vocação Familiar, aproveitando a comemoração do dia dos
pais. Nesse período os fiéis são chamados a refletir sobre a importância da família e sobre o poder
de gerar vidas.
A família é o núcleo que nos acompanha desde o
nascimento, tanto no sentido da vida física quanto da vida espiritual por meio da instrução. Os pais
têm o papel de transmitir aos seus filhos os valores do amor, da fraternidade e da vida cristã. Eles
têm a missão de conduzir os filhos pelo caminho de
Cristo, ensinando-lhes os valores cristãos e sendo
eles próprios a personificação destes valores, como
verdadeiros exemplos.

Buscando inspiração na Sagrada Família, Jesus foi recebido com muito amor por seus pais
e ao longo de sua vida recebeu cuidados, apoio,
orientação e compaixão no núcleo familiar. Por
isso, mesmo nos tempos modernos em que a
vida é agitada e o trabalho ocupa muitas horas
do dia das pessoas, é fundamental dedicar-se à
criação dos filhos e aproveitar ao máximo cada
momento com eles, com a consciência do dever
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dos pais para com seus filhos.
Vocação Consagrada/Religiosa
Nesta terceira semana de agosto a Igreja celebra todas as pessoas religiosas que consagram
suas vidas a Deus e são testemunhas do Evangelho. Homens e mulheres que fazem parte da
comunidade católica têm um importante papel
na comunidade, pois são exemplos de que é possível viver de acordo com o Evangelho mesmo no
mundo moderno.
A inspiração desta semana é o dia da Assunção de
Maria ao Céu, que foi um dos maiores exemplos da
entrega total ao serviço divino.
Vocação Leiga
Por fim, a última semana de agosto comemora os
leigos, que são todas as pessoas atuantes e dedicadas ao serviço de Deus e da Igreja no engajamento
da comunidade. São homens e mulheres que aceitaram a vocação de doar-se ao Evangelho e colaboram com padres e com a comunidade nos trabalhos
missionários e das pastorais.
O Dia do Catequista é a data que motiva a quarta
vocação. Porém, nos anos em que agosto tem 5 domingos ele é comemorado na quinta semana, chamada de Vocação Catequista.
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Senhor Noé
No dia 12 de julho faleceu o senhor Noé Rodrigues de Andrade aos 92 anos de idade. Um dos
mais velhos moradores do bairro da Lagoa. Católico convicto e membro da comunidade, foi coroinha, congregado mariano, vicentino, membro
do apostolado da oração e ministro extraordinário da comunhão eucarística. Homem de oração,
rezava o rosário e meditava a Palavra de Deus
todos os dias.

Deixa viúva dona Zenaide, com quem viveu
um santo matrimônio por quase 64 anos, e
os filhos Maria Aparecida, Maria de Lourdes,
Luiz Antônio, José Roberto, Antônio Carlos e
João Batista. Deixa ainda 10 netos e oito bisnetos e um a caminho.

Dona Carolina

Senhor Moacyr da Banda

De família tradicional de Itapecerica da Serra, No dia 22 de julho faleceu o senhor Moacyr Dominmoradora do bairro da Lagoa, dona Carolina gues Ferreira aos 76 anos de idade. Ele fazia parte da
Lima da Conceição Rodrigues voltou para Deus, Corporal Musical Imaculada Conceição, conhecida
também como a Banda Municipal de Itapecerica da
aos 91 anos de idade, no dia 24 de julho.
Serra, há mais de 50 anos. Era o membro mais antigo
Católica fervorosa gostava de participar da
da Banda. Teve quatro filhos, três netos e um bisneto
missa no domingo de manhã no Santuário. Viúa caminho.
va desde 02 de agosto de 1987. Construiu uma
linda família de 6 filhos, 17 netos, 20 bisnetos e Não faltaram manifestações de carinho ao músico nas
redes sociais. “Nosso eterno pratista e amigo. Sempre
7 tataranetos
presente em nossos ensaios e apresentações. A CorpoDona Carolina era uma pessoa muito dedicada
ração Imaculada Conceição te levará por onde for”.
à família. Sempre se relacionou bem com todas
as pessoas, inclusive com as noras. “Sempre se Ajudava na limpeza do Santuário e sempre participava
preocupou muito com toda a família”, conta o fi- da missa da manhã, inclusive durante a semana.
lho Guilherme.
“Durante toda a sua vida sempre fez o queria fazer.
Nada deixou de fazer”, conta o filho Moacir.
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A festa junina do Santuário, “Arraiá de São Pedro”, mais uma vez foi um sucesso graças a união
de todas as comunidades, pastorais e movimentos de nossa paróquia.

Por conta da festa foi realizado uma Ação entre Amigos. O prêmio uma Moto Honda CG 125,
sorteado pelo 1º prêmio da loteria no dia 8 de

julho. O número sorteado foi 3414. O carnê
com o número sorteado foi distribuído na comunidade Menino Jesus do jardim São Marcos,
porém este número não foi vendido. Segundo o
coordenador geral da festa, Vicente de Moraes,
o bem foi vendido e o valor será revertido para
os trabalhos da paróquia.

Agradecemos a todos que colaboraram com esta iniciativa.

Deus abençoe a todos!
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