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Eleições 2012

Debate com os candidatos a prefeito de
Itapecerica teve mais de 11 mil acessos

No dia 20 de Setembro o
jornal O Católico do Santuário de Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia, promoveu um debate com os candidatos a
Prefeito de Itapecerica da
Serra. Todos os cinco candidatos compareceram com
os seus vice e assessores.
O debate, vetado a participa-

ção do público, foi transmitido na íntegra pela internet
e teve 11.150 acessos dos
internautas. Considerando
que cada acesso tinha pelo
menos duas pessoas assistindo, podemos conclui
que mais de 20 mil pessoas
acompanharam o debate.
Na abertura o Padre Alberto
Gambarini deus boas-vindas

Confira a carta
de convocação
de nosso bispo
Dom Luiz
Pág. 06

aos candidatos e seus assessores e citou as palavras do
Cardeal Dom Odilo Pedro
Scherer: “Nossa missão de
igreja é de orientar e nunca
indicar um candidato”.

Também recordou as palavras do papa Bento XVI em
um encontro recente com
políticos, quando o Papa disse que três pontos tem que

estar presentes na vida de
todos os políticos: Honestidade, integridade e verdade.
Foram três blocos divididos
em: perguntas dos jornalistas do O Católico, perguntas
dos internautas e perguntas
entre os candidatos com direito a réplica e tréplica. Os
candidatos usaram o tempo
estipulado para apresentar

suas propostas de governo e
melhorias para o município.

Muitas perguntas foram enviadas pelos internautas e o
número de acesso superou
todas as expectativas. O vídeo na íntegra do debate
está disponível no canal de
vídeos www.pa7.tv.br ou
no YouTube.

Entrevista com padre
Rodolfo Camarotta Costa,
assessor diocesano da
pastoral da juventude

Exposição de obras
de arte sacra do
Vaticano, no Sorpo
Cultural
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Agenda

A Alegria do Senhor
é a nossa força!
(Neemias 8,10)

Outubro
Data: 05
Jantar Noite Italiana (ECC)
Horário: 20h
Local: Churrascaria Caminho do Sul

Data: 06
Missa da Padroeira: Coroação e Procissão

Horário: 18h
Local: Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Data: 14

Festival de Esportes Futebol Masculino e
SPA para as mulheres
Horário: 9h ás 13h
Local: Seminário Mater Ecclesiae

Data: 20

Festa das Crianças
Horário: 14h às 16h
Local: Comunidade Beatissíma Virgem Maria

Data: 19/20/21

49º Encontro de Casais com Cristo
Horário: 20h
Local: Escola Modela (Lagoa)

Data: 27

Noite PHN (Pastoral da Juventude)
Horário: 20h
Local: Salão Paroquial

A alegria não é simplesmente um
sentimento humano. Ela é fruto
do Espírito Santo, é um presente de Deus que recebemos desde
o momento da nossa geração e
que se confirma no Sacramento
do Batismo.
Nossa Senhora dos Prazeres nos
lembra as sete alegrias. E a primeira grande alegria da Virgem
Santíssima foi a anunciação do
anjo, que trouxe a notícia da Boa
Nova encarnada em seu ventre.
Desde então, apesar das grandes
dificuldades que enfrentou, ela
encheu-se da alegria que não tem
fim, pois dentro de si trazia o próprio Deus, a força infinita que supera todas as adversidades.

to. O Pai do céu nos ama infinitamente e sabe o que realmente é bom para
nós. Nos pede para sermos seguidores dos passos de Jesus.
Quando depositamos nossa confiança na providência Divina, rios
de água viva jorram em nosso favor.
Essa “água viva” é a presença do próprio Espírito Santo que lava as manchas que tanto nos machucam e dá
novo sentido à nossa vida.

Olhe sempre para frente e não se
prenda às experiências negativas
do seu passado. Enxergue que
Deus está visitando você exatamente nesse momento, e que, com
Ele, você pode ser feliz, na alegria
que não tem fim.

Quando vivemos essa verdade,
conseguimos ver a vida com outro
olhar, nos tornamos novas criaturas e nos comprometemos com
o anúncio da salvação: “Descerá
sobre vós o Espírito Santo e vos
dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a
Judéia e Samaria e até os confins
do mundo” (At.1,8). São as nossas
experiências espirituais com Deus
Deus nos criou para vivermos em que resultam em ações concretas
uma dimensão diferente, no amor de fé.
que nos une como irmãos em CrisDevemos ser otimistas e repletos
de esperança. Com Deus somos
mais que vencedores. Necessitamos da presença constante do Espírito Santo para deixar fluir em
nós a “verdadeira alegria”. Precisamos dobrar os nossos joelhos
e rezar diariamente. Esse contato
com o Alto nos fortalece e renova
nossas forças.

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

O jornal O Católico é uma publicação
mensal do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
de Itapecerica da Serra/SP.

Responsável e Editor: Edson Hengles
Reportagem: Andrea Rodrigues
e Edson Hengles – Administração:
André Matias Redação e Administração: Largo da Matriz de Nossa
Senhora dos Prazeres, S/N, Itapecerica
da Serra-SP
Email: ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br

Missas: de terça à sexta: 8h e 12h;
terça, quinta e sexta, também à 19h;
sábado: 19h; domingo: 8h, 10h e
18h30. Primeira sexta-feira de cada
mês, Missa dedicada ao Sagrado
Coração às 8h, 12h e 20h. Grupo
de oração: todas as quarta às 20h.
Terço: Primeiro sábado de cada mês
às 15h. Confissão: terça, quarta,
quinta e sexta das 9h30 as 11h30.
Expediente da secretaria paroquial:
terça a sábado das 9h as 11h30. Tel:
(11) 4666-3619 e 4666-3988.
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Exposição traz pela primeira vez ao Brasil
obras de arte sacra do Vaticano
Transporte-se para o universo da arte cristã,
percorrendo quase 2 mil anos de história. Esta é a
proposta da exposição Esplendores do Vaticano:
Uma Jornada Através da Fé e da Arte que estreia
neste fim de semana na capital paulista. A Oca do
Parque Ibirapuera recebe, até o dia 23 de dezembro,
mais de 200 peças de arte sacra e objetos históricos,
muitos dos quais nunca deixaram o Vaticano. Para a
curadoria, mais do que contar a história da fé católica,
a mostra evidencia as influências da obra cristã na
arte ocidental.

A exposição é composta por 11 galerias. O papa João
Paulo II ganhou uma sala própria, ela traz um molde
em bronze da mão do papa, que poderá ser tocada
pelos visitantes.
Local: Oca (Parque do Ibirapuera) – Avenida Pedro
Álvares Cabral, S/N, Portão 3
Data: A partir de 21 de Setembro de 2012

Horário da exposição: Todos os dias, das 10h às
20h (acesso até 19h)

Estacionamento: às áreas de estacionamento do
Parque do Ibirapuera são administradas pela CET,
seguindo o padrão Zona Azul.

Valores: R$ 44,00 (estudantes e idosos pagam meia)

Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro
Com o tema “Vida, saúde e dignidade: direito e responsabilidade de todos”, a Igreja no Brasil
realiza a Semana Nacional da Vida, de 1 a 7 de outubro, culminando com o Dia do Nascituro, no
dia 8. Neste período, as dioceses são convidadas a desenvolver atividades em torno do tema,
focando sempre o direito à vida e à preservação da
dignidade humana.
A Semana Nacional da Vida foi instituída em 2005 pela
43ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB).

O Dia do Nascituro é um dia em homenagem ao novo
ser humano, à criança que ainda vive dentro da barriga
da mãe. A data celebra o direito à proteção de sua vida
e saúde, à alimentação, ao respeito e a um nascimento
sadio. O objetivo é suscitar nas consciências, nas
famílias e na sociedade, o reconhecimento do sentido e
valor da vida humana em todos os seus momentos.
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No dia 16 de setembro o ginásio
coberto do Del Verde Hotel recebeu
os católicos para o 26º Louvor em
comemoração ao aniversário de
26 anos do programa Encontro
com Cristo.
Durante o dia muitas pessoas
testemunharam que foram tocadas
pela Palavra de Deus, através dos
momentos de louvor, oração de cura
e pregação.

Com o tema “Como manter aceso
o fogo de Deus”, padre Alberto
Gambarini fez duas pregações
na parte da manhã.
Ele falou
sobre como as feridas do passado
(traumas, complexos, sentimento de
culpa, palavras ruins que ficam no
inconsciente) dificultam o acesso à
plenitude da salvação. Citando a carta
de São Paulo aos Filipenses (3, 14), o
padre Alberto disse, como afirmou o
apóstolo Paulo, que é preciso deixar
o passado para trás e buscar a vitória

Magali Silva Matheus Gomes de
Freitas é de Ribeirão Preto e sempre
vem ao Louvor para agradecer a Deus
pelos milagres alcançados na vida de
sua família. Um dos principais é o fato
de ter aprendido a ter um contato
diário com a bíblia.
Em 1993 sofreu um grave acidente de
carro. No veículo além dela, estavam
seu marido e os dois filhos. Seu
marido, João Carlos de Freitas, foi o
mais atingido e teve de passar por
uma delicada cirurgia. O diagnóstico
médico era que ele iria ficar
tetraplégico. Neste período, Magali
começou a ler o livro Vitória pela
Oração, e o milagre aconteceu.

em Jesus Cristo. “Não fique na sextafeira santa, mas deixe o Espírito
Santo levar você para o domingo da
ressurreição”, declarou.

Uma missa celebrada pelo próprio
padre Alberto e concelebrada pelos
padres Alexandre e Lídio, finalizou o
26° Louvor Encontro com Cristo.

Este dia abençoado, contou com
a colaboração de várias pessoas
da comunidade, que não mediram
esforços para servirem a Deus
nas diversas equipes. Que Deus
abençoe a todos!

A catarinense da cidade de
Guaraciaba, Ieda Maria Slongo, veio
com sua família ao Louvor para
agradecer a Deus por uma grande
graça alcançada.
Há um ano, sua família passava
por diversas tribulações, sendo a
principal delas o fato do filho de 26
anos de idade estar nas drogas. Sua
cunhada, Anilse de Fátima Slongo
Seibel, começou a assistir o programa
Encontro com Cristo e no momento
da oração colocava um copo com
água na frente da televisão e depois
dava esta água benta ao jovem. Não
demorou muito e ele foi liberto do
vício das drogas.

Yara Regina Scrafani do bairro de
Santana em São Paulo, contou que
sua sobrinha Patrícia tinha uma
mágoa muito grande do pai. Seu
pai era alcoólatra e a família sofreu
bastante com esta situação. Passados
muitos anos do falecimento de seu
pai, Patrícia ainda sentia esta mágoa.
Patrícia participou de uma missa
celebrada pelo padre Alberto na
paróquia Nossa Senhora da Salete
e no final comprou o livro Cura das
emoções em Cristo e naquela mesma
noite leu o livro inteiro. Na manhã
seguinte ela ligou para a tia e disse:
“Tia já perdoei o meu pai. Li o livro e
fui curada”, contou alegremente.

outubro 2012 - O Católico I

Restaurar a Juventude
para Cristo
Entrevista com Padre Rodolfo Camarotta Costa
No mês da Juventude, Pe. Rodolfo
Camarotta Costa recebeu O Católico para contar um pouco sobre
o que tem vivido e feito pela Jornada Diocesana da Juventude.
Assessor Diocesano da Pastoral
da Juventude e Coordenador
Diocesano da Ação Evangelizadora da Juventude, o pároco da
Igreja de São Pio X, no auge dos
seus 33 anos, não mede esforço
para garantir que a juventude de
toda a diocese seja evangelizada
pela passagem dos símbolos da
Jornada pelas paróquias.
A Jornada Diocesana da Juventude é uma ideia que também
nasceu do coração deste jovem
sacerdote que considera que seu
chamado vocacional tem muito do convívio desde muito pequeno com a comunidade, com
o povo, “embora eu seja padre
diocesano esta parte missionária
me atrai muito, tenho muito carinho pela dimensão missionária
da Igreja”, completa.
A Cruz e o Ícone da Jornada Mundial da Juventude, enviados pelo
Papa, chegou ao Brasil em 18 de
Setembro de 2011, iniciando a
sua peregrinação por todas as
dioceses brasileiras. Esta peregrinação acontecerá até a abertura da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 marcada entre
os dias 23 a 28 Julho de 2013,
quando Bento XVI vem ao Brasil.

A passagem dos Símbolos pela
diocese de Campo Limpo, uma
das primeiras a receber em
29/09/2011, trouxe concretamente a ideia de realizar uma
Jornada Diocesana da Juventude. Uma missa celebrada por

Dom Luiz Antônio Guedes, acolheu os Símbolos e contou com
a participação de milhares de
pessoas. Um grande número de
jovens só voltou para casa depois de tocar a Cruz.
Da ideia a concretização, muitas
foram às reuniões para articular,
primeiro se era possível fazer
réplica dos Ícones verdadeiros
e segundo como isto ajudaria a
evangelizar e atrair os jovens novamente para a casa de Deus.

Depois da certeza de que a ideia
poderia ser posta em prática, era
hora de fazer circular os ícones
por todas as regiões da Diocese
de Campo limpo. Muitas horas
de reuniões e a disponibilidade
de muitas pessoas foram necessárias para que o peregrinar dos
ícones não fosse apenas à passagem de símbolos, mas que suscitasse nos paroquianos o amor do
Cristo e o poder da intercessão de
Nossa Senhora.

pos de jovens ressurgiram depois da visita da Cruz e do Ícone.

Faz questão de mencionar as
mais de duzentas pessoas ligadas diretamente na realização
da Jornada Diocesana. “Parece
loucura e de fato é, mas não sou
louco sozinho, foi preciso contar
com muita ajuda de diversas pessoas, e quero agradecer imensamente a todas elas, inclusive
nosso Bispo que apoiou desde o
início”, completa Padre Rodolfo.

Duas regiões episcopais já fecharam a visita, a região um e a região dois, realizando nos encerramentos grandes eventos, com
show, teatro, dança, catequese e
muita animação. A próxima região a encerrar da peregrinação
é a três e contará com um grande
“A ideia de peregrinar a réplica evento no dia 21 de outubro no
da Cruz e do Ícone pelas regi- Centro Missionário de Villa Régia.
ões e pelas paróquias eu já tiO encerramento para toda a dionha, mas ainda não sabia direito
cese está marcado para o dia 25
como isto aconteceria, pensávade novembro na Catedral Samos em shows, catequeses, algo
grada Família, Campo Limpo. O
como mini-jornadas dentro das
evento está marcado para comeregiões da diocese. E cada jorçar às 10 da manhã e já está connada regional deveria ter a cara
firmada a presença do Ministério
da realidade do local”, diz Padre
Adoração e Vida.
Rodolfo Camarotta.
Os trabalhos com a Juventude
Deu certo, o esforço não foi em
não ficarão restrito apenas a Jorvão, mais de 80 paróquias já fonada Diocesana ou Mundial, este
ram visitadas, e a Cruz Missiojovem padre idealizador quer
nária e o Ícone da Virgem Maria,
levar a juventude mais longe,
continua o seu peregrinar. Para
dizendo a Deus seu “sim”, para
este jovem assessor a felicidade
aquilo que Ele o chamou, restaué imensa, ainda mais quando se
rar toda a juventude para Cristo!
tem notícias de que muitos gru-
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Dom Luiz Antônio Guedes
Bispo Diocesano de Campo Limpo - SP

São Paulo, 13 de setembro de 2012.
Ao

Clero e a todo Povo de Deus reunido na Diocese de Campo Limpo
Carta Circular DG 158/2012

Ref.: Convocação para a Abertura Diocesana do Ano da Fé – 11.10.12 – 20h00 –
Catedral
Caríssimos Irmãos em Cristo,
“A porta da fé (cf. At 14, 27), que introduz na vida de comunhão com Deus e permite
a entrada na sua Igreja, está sempre aberta para nós. (...) Atravessar aquela porta
implica embrenhar-se num caminho que dura a vida inteira” (Porta Fidei, § 1.).
Em resposta ao apelo de Sua Santidade, o Papa Bento XVI, e em comunhão com nossa
Igreja, por ele convocada para a vivência do Ano da Fé, através de sua carta Porta Fidei
(“Porta da Fé”), celebraremos no próximo dia 11 de outubro de 2012, a Abertura Diocesana do Ano da Fé, para a qual convoco todo o clero, religiosos, agentes pastorais
e fieis leigos da nossa Igreja Particular. A programação para essa abertura prevê, às
20h00, na Catedral Sagrada Família, uma Conferência sobre a supracitada Carta
papal, com pistas para a vivência em âmbito eclesial e pessoal, seguida da Santa Missa.
Devido à importância dessa ocasião, convoco todos os sacerdotes e todo Povo de
Deus reunido em nossa Igreja Particular, para participarem deste importante momento
de comunhão eclesial que celebraremos na Catedral.
Nosso Papa nos convoca para essa celebração no próximo dia 11 de outubro, quando também celebramos o cinquentenário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II e o 20º
aniversário da publicação do Catecismo da Igreja Católica. Neste tempo de grandes mudanças em nossa sociedade, o Papa nos conclama, com sua carta, a professarmos nossa fé,
conhecendo e amando a doutrina da Igreja.

Adentraremos, portanto, num período propício de “particular reflexão e redescoberta da
fé”. Façamos que ele realmente seja vivido por nossos paroquianos e em nossas comunidades, aproveitando essa ocasião especial para investir e incentivar, desde já, iniciativas
concretas de estudo do Catecismo da Igreja Católica e dos Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, sobretudo encorajando os leigos e especialmente os jovens e catequistas
para neles se aprofundarem.
Contando com sua participação e de sua Paróquia, na comunhão de preces, envio as mais
cordiais saudações.
Em Cristo, Mestre e Pastor,

Dom Luiz Antônio Guedes
Bispo Diocesano de Campo Limpo
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No mês dedicado ao Rosário,
faça esta experiência de amor. O
melhor presente que você pode
ofertar a Virgem Maria é este
lindo buque de rosas em forma
da oração chamado Rosário.
A experiência de recitar o
Rosário é uma das formas mais
antigas da devoção popular
à Maria. Rezar o Rosário,
individual ou conjuntamente,
não é, porém, apenas uma
simples recitação de uma série
de orações. É muito mais: é, com
Maria, percorrer a história da
salvação através dos mistérios
da vida de Jesus Cristo.

Contemplar os mistérios da
vida de Jesus é um convite a
revivermos, internamente, cada

momento que nos é proposto.
É relembrar, com a memória,
a história; é olhar, com a
imaginação, a cena que se passa;
é entender, com o sentimento,
o chamado que Deus nos faz
através daquela reflexão.

Rosário que está sendo iniciada.

O Rosário é composto por
mistérios, organizados conforme
a maneira que se propõe a
reflexão sobre a história da
Salvação. Assim é que teremos
cinco mistérios gozosos (ou da
A meditação do Rosário começa alegria), cinco dolorosos, cinco
com o Sinal da Cruz, evocação da gloriosos e, mais recentemente,
Santíssima Trindade, princípio os cinco mistérios luminosos.
e fim de nossa fé.Em seguida,
Cada mistério é iniciado por
o Credo que nos convida a
um Pai Nosso seguido pela
meditar sobre os principais
recitação de 10 Ave Maria e
artigos de nossa fé.
finalizado com um Glória ao
Antes de iniciar os mistérios, Pai. Após a meditação dos
temos um conjunto de quatro mistérios, finaliza-se o Rosário
orações iniciais - um Pai com a recitação da Salve Rainha,
Nosso e três Ave Maria que em louvor à Maria pelas graças
é um momento de petição e concedidas com a oração que
oferecimento da oração do termina.

Tereza de Jesus Póvoa Morais esteve no 26º
Louvor de Aniversário do Programa Encontro
com Cristo para agradecer duas grandes graças
alcançadas na vida de seu filho e de sua neta.

uma febre muito alta e um gigantesco caroço
no pescoço necessitando inclusive de uma
cirurgia. Recorrendo a intercessão de Nossa
Senhora dos Prazeres, não foi preciso fazer
O filho Edson Roberto Morais Junior, sofreu nem mesmo a intervenção cirúrgica, o caroço
um infarto em 06/10/2011. Foi um grande desapareceu e a neta esta curada.
susto para toda a família. Lembrando de Nossa Tereza e toda a família agradecem a Nossa
Senhora dos Prazeres, pediu a intercessão Senhora dos Prazeres as graças alcançadas!
da santa mãezinha pela vida e cura de Edson.
Os dois estiveram no louvor para agradecer o
reestabelecimento completo de Edson, que está
vivo e sem qualquer sequela do infarto sofrido.
Outra grande graça alcançada pela intercessão
de Nossa Senhora dos Prazeres foi a cura de
sua neta, Mariana Helena de Souza Morais.
A pequena esteve internada por 20 dias com

ocatolico@nossasenhoradosprazeres.com.br
ou envie a sua carta para:
O Católico – Caixa postal 32 – CEP 06850-970
Itapecerica da Serra/SP.
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Santa Teresinha do Menino Jesus
A santa desse mês nasceu
em Alençon (França) em
1873 e morreu no ano de
1897. Santa Teresinha não
só descobriu que no coração
da Igreja sua vocação era o
amor, como também sabia
que o seu coração - e o de
todos nós - foi feito para amar.
Nascida de família modesta
e temente a Deus, seus
pais (Luís e Zélia) tiveram
oito filhos antes da caçula
Teresa: quatro morreram
com pouca idade, restando
em vida as quatro irmãs da
santa (Maria, Paulina, Leônia
e Celina). Teresinha entrou
com 15 anos no Mosteiro das
Carmelitas em Lisieux, com
a autorização do Papa Leão
XIII. Sua vida se passou na
humildade, simplicidade e
confiança plena em Deus.

Todos os gestos e sacrifícios,
do menor ao maior, oferecia a
Deus pela salvação das almas
e na intenção da Igreja. Santa
Teresinha do Menino Jesus e
da Sagrada Face esteve como
criança para o Pai, livre, igual
a um brinquedo aos cuidados
do Menino Jesus e, tomada pelo
Espírito de amor, que a ensinou
um lindo e possível caminho de
santidade: infância espiritual.

O mais profundo desejo do
coração de Teresinha era ter sido
missionária “desde a criação
do mundo até a consumação
dos séculos”. Sua vida nos
deixou como proposta, selada
na autobiografia “História de
uma alma” e, como intercessora
dos missionários sacerdotes e
pecadores que não conheciam
a Jesus, continua ainda hoje,
vivendo o Céu, fazendo o bem
aos da terra.
Morreu de tuberculose, com
apenas 24 anos, no dia 30 de
outubro de 1897 dizendo suas
últimas palavras: “Oh!...amo-O.
Deus meu,...amo-Vos!”

Após sua morte, aconteceu a
publicação de seus escritos.
A chuva de rosas, de milagres
e de graças de todo o gênero.
A beatificação em 1923,
a canonização em 1925 e
declarada “Patrona Universal
das Missões Católicas” em
1927, atos do Papa Pio XI. E a
19 de outubro de 1997, o Papa
João Paulo II proclamou Santa
Teresa do Menino Jesus e da
Sagrada Face doutora da Igreja.
Santa Teresinha do Menino
Jesus, rogai por nós!

