Boletim Informativo do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
Itapecerica da Serra, Outubro de 2013 Ano IV - N° 67

No dia 12 de outubro, data em
que a Igreja Católica no Brasil comemora o dia de Nossa Senhora
Aparecida (padroeira do Brasil),
o Santuário de Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia preparou uma programação
especial. De manhã, a partir das
9h00 será recitada a oração do
Terço. Cada mistério será meditado por um movimento ou pastoral, além disso, será utilizado
o incenso, representando nossas
orações que sobem para Deus.
“Veio outro anjo e ficou de pé jun-

to ao altar, com um incensário
de ouro, e foi-lhe dado muito
incenso para oferecê-lo com as
orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha
diante do trono; e da mão do
anjo subiu à presença de Deus
a fumaça do incenso, com as
orações dos santos” (Ap 8, 3-4).
Em seguida a Santa Missa com
a coroação de Nossa Senhora.
À noite a Missa será no horário
normal às 19 horas.

Confira as mudanças
que a Prefeitura está
fazendo no trânsito
do centro

Veja os destaques do
27º Louvor Encontro
com Cristo

Saiba mais sobre a
Missa no artigo do
Pe. Alberto sobre o
Ofertório
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Antônio Andrade – Martinho Campos/MG
Há anos tinha o vício muito forte do cigarro. Assistindo o Programa Encontro com
Cristo e entregando o vício a Nossa Senhora dos Prazeres, está liberto do vício.

Maria José Ponciano – Campina Grande/PB
Depois de sofrer uma queda, onde fraturou
o quadril, foi orientada pelos médicos a fazer
uma cirurgia. Enquanto aguardava o dia, assistia diariamente o Programa Encontro com
Cristo, tomando a água abençoada e passando no local, ficou completamente curada
sem precisar de intervenção cirúrgica.
Maria Lúcia N. de Melo – Pq. São Rafael/SP
Estando em tratamento para a depressão
por longos 13 anos, foi aconselhada por
uma vizinha a escrever para o Programa
Encontro com Cristo. Depois de ter recebido a resposta e de ler o Livro Batalha Espiritual, está totalmente curada e feliz.

Certamente você tem um grande
carinho pela Mãe de Jesus e sabe
que ela, com todo o amor de Mãe,
intercede por nós e leva até seu
Filho nossos pedidos. Quando colocamos Maria Santíssima à frente
da nossa casa, da nossa família, do
nosso emprego, enfim, de todas as
coisas e consagramos a ela nossa
vida, percebemos que as portas se
abrem e os problemas que pareciam não ter solução começam a se
resolver de forma mansa e definitiva. É Nossa Senhora agindo e advogando em nossa causa.

Há 35 anos, respondi o chamado de
Jesus, pelas mãos amorosas de Nossa
Senhora que ama todos os sacerdotes, seus filhos prediletos. Meu “sim”
radical a esse chamado trouxe-me a
felicidade suprema. Se voltasse no
tempo faria tudo novamente, pois
não consigo conceber minha vida
sem meu ministério sacerdotal.

que você e sua família estivessem
aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e da Divina Misericórdia. Posso contar com sua presença e orações?

Vamos rezar uns pelos outros.
Quero este mês fazer uma oração
especial para você e sua família, a
fim de que todas as barreiras caiam
e a graça seja derramada copiosamente em seu lar.
“Oração de Proteção para a
Família”

Senhora Mãe amorosa, assim
como visitastes a casa de tua prima
Isabel, peço que visite a casa deste filho (a), agora. Livra esta família de toda falta de amor, do ódio e
rancor. Peço agora Mãe amada, que
leve esta família até a presença do
seu Filho Jesus, para que Ele toque
em todas as feridas.
Senhor Jesus, na Sua presença entregamos todas as pessoas deste lar.
Peço Sua bênção e proteção. Que o
Seu Santo Espírito seja derramado,
reconciliando e restaurando os corações aflitos e sem esperança.

Ao longo desses 35 anos, tenho
muitas histórias de conversões e
curas para contar. Peço que rezem
por mim, pois estou preparando
meu coração para celebrar essa
data tão especial em minha vida:
Senhor Jesus eu agradeço, pois creio
dia 8 de dezembro acontecerá a
que estás visitando esta família e sua
missa dos 35 anos de minha ordecasa com todo o Seu amor. Amém!
nação sacerdotal e gostaria muito
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, 12h e 20h.
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: 46663619 ou 4666-3988
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NEMO - O MUSICAL
O espetáculo inspirado no filme “Procurando
Nemo” faz temporada até final de outubro, no
Teatro Augusta
O espetáculo Nemo - O Musical, uma adaptação do famoso filme infantil “Procurando Nemo”, estreou dia no 3 de
agosto no Teatro Augusta e fica em cartaz só até o dia 27 de outubro.
A história do peixinho é contada com cenários, adereços, músicas e figurinos especiais. O elenco conta com Larissa Lessa,
Wesley Covalaski, Marcela Arribet, Yuri de Souza, Aislan Merice
e Delidia Duarte.
Data: de 03 Agosto a 27 de outubro de 2013
Horário: Sábado e domingo, às 16 horas.
Preço: R$ 50,00

Onde: Teatro Augusta, Rua Augusta, 943, Consolação - São Paulo.
Tá Chovendo Hambúrguer 2

Após a desastrosa tempestade de comida
no primeiro filme, Flint (Bill Hader) e seus
amigos são obrigados a deixar a cidade de
Boca Grande. Sem saída, ele aceita o convite
de seu ídolo, Chester V (Will Forte), e junta-se à The Live Corp
Company, que reúne os melhores inventores do mundo. Porém,
quando descobre que sua máquina ainda funciona e agora cria
perigosas comidas animalescas mutantes, Flint decide retornar
e tentar salvar o mundo.
Estreia: 04/10/2013
Duração: 1h35minutos
Gênero: Animação, Comédia, Família
Classificação indicativa: 3 anos
É meu!
Resenha: É dia do brinquedo na escola. Uma
boneca-faz-tudo, um gato mia e pula e um
ursinho que repete tudo que houve...A cada
semana Patrícia leva alguma coisa diferente,
o que seria muito divertido se ela emprestasse e dividisse com
os colegas. Mas isso logo muda. Com a ajuda do ursinho, ela percebe que ser egoísta não é nada divertido.
Editora: Editora do Brasil
Formato: Médio
Acabamento: Brochura
Idioma: Português
Origem: Nacional
Edição: 1
Número de páginas: 16
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O rio Paraíba, que nasce em São Paulo e deságua
no litoral fluminense, era limpo e piscoso em
1717, quando os pescadores Domingos Garcia,
Felipe Pedroso e João Alves resgataram a imagem
de Nossa Senhora Aparecida de suas águas.

Encarregados de garantir o almoço do conde de
Assumar, então governador da província de São
Paulo, que visitava a Vila de Guaratinguetá, eles
subiam o rio e lançavam as redes sem muito sucesso próximo ao porto de Itaguaçu, até que recolheram o corpo da imagem. Na segunda tentativa,
trouxeram a cabeça e, a partir desse momento, os
peixes pareciam brotar ao redor do barco.
Durante 15 anos, Pedroso ficou com a imagem
em sua casa, onde recebia várias pessoas para
rezas e novenas. Mais tarde, a família construiu
um oratório para a imagem, até que em 1735, o
vigário de Guaratinguetá erigiu uma capela no
alto do Morro dos Coqueiros. Como o número de
fiéis fosse cada vez maior, teve início em 1834 a
construção da chamada Basílica Velha.

O ano de 1928 marcou a passagem do povoado nascido ao redor do Morro dos Coqueiros a município
e, um ano depois, o papa Pio XI proclamava a santa
como Rainha do Brasil e sua padroeira oficial.
A necessidade de um local maior para os romeiros era inevitável e em 1955 teve início a construção da Basílica Nova, que em tamanho só perde
para a de São Pedro, no Vaticano.

O arquiteto Benedito Calixto idealizou um edifício
em forma de cruz grega, com 173m de comprimento por 168m de largura; as naves com 40m
e a cúpula com 70m de altura, capaz de abrigar
45 mil pessoas. Os 272 mil metros quadrados de
estacionamento comportam quatro mil ônibus e
seis mil carros. Tudo isso para atender cerca de
sete milhões de romeiros por ano.
Milagres das Velas

Estando a noite serena, repentinamente as duas
velas que iluminavam a Santa se apagaram. Hou-

correnteza estava muito forte e por um descuido
o menino caiu no rio e não sabia nadar, a correnteza o arrastava cada vez mais rápido e o pai desesperado pede a Nossa Senhora Aparecida para
salvar o menino. De repente o corpo do menino
Caem as Correntes
para de ser arrastado, enquanto a forte correnteEm meados de 1850, um escravo chamado Zaca- za continua e o pai salva o menino.
rias, preso por grossas correntes, ao passar pelo
O caçador
Santuário, pede ao feitor permissão para rezar à
Nossa Senhora Aparecida. Recebendo autoriza- Um caçador estava voltado de sua caçada já sem
ção, o escravo se ajoelha e reza contrito. As cor- munição, de repente ele se deparou com uma
rentes, milagrosamente, soltam-se de seus pul- enorme onça. Ele se viu encurralado e a onça estava prestes a atacar, então o caçador pede desessos deixando Zacarias livre.
perado a Nossa Senhora Aparecida por sua vida,
Cavaleiro sem Fé
a onça vira e vai embora.
Um cavaleiro de Cuiabá, passando por Aparecida,
Oração a Nossa Senhora aparecida
ao se dirigir para Minas Gerais, viu a fé dos romeiros e começou a zombar, dizendo, que aquela Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparefé era uma bobagem. Quis provar o que dizia, en- cida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada
trando a cavalo na igreja. Não conseguiu. A pata dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos,
de seu cavalo se prendeu na pedra da escadaria livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a
da igreja ( Basílica Velha ), e o cavaleiro arrepen- vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e Querido
Jesus Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim
dido, entrou na igreja como devoto.
e a minha família das doenças, da fome, assalto,
A Menina Cega
raios e outros perigos que possam nos atingir. SoMãe e filha caminhavam às margens do rio Pa- berana Senhora dirige-nos em todos os negócios
raíba, quando surpreendentemente a filha cega Espirituais e Temporais. Livrai-nos das tentações
de nascença comenta surpresa com a mãe : “Mãe do demônio para que trilhando o caminho da
como é linda esta igreja” (Basílica Velha).
virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima
Virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso
Menino no Rio
Filho, vos possamos ver, amar, e gozar da eterna
O Pai e o filho foram pescar, durante a pescaria a
glória, por todos os séculos. Amém!
ve espanto entre os devotos, e Silvana da Rocha,
querendo acendê-las novamente, nem tentou,
pois elas acenderam por si mesmas. Este foi o
primeiro milagre de Nossa Senhora.
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PREFEITURA FAZ MUDANÇAS NO
TRÂNSITO DO CENTRO DA CIDADE
Com vistas à inauguração do shopping que
deverá piorar ainda mais o trânsito na cidade,
a Prefeitura está fazendo uma série de alterações no trânsito da região central. O projeto
destas mudanças está sendo coordenado pela
prefeitura. As obras de melhorias da fluidez
do trânsito, também são de responsabilidade
da empresa “Five 5”, uma das proprietárias do
Itapecerica Shopping.
Confira as principais mudanças no trânsito
da região central de Itapecerica da Serra:
Ponto de ônibus
O ponto de ônibus da Plantita (rua Antônio
Manoel Pedroso de Castro) foi desativado. As
linhas Capão Redondo, Pinheiros, Tietê, Vista
Alegre e Samambaia têm parada em novo ponto próximo à Clínica Itamed (rua Miguel Rotger Domingues); enquanto as linhas Embu-Guaçu, Engemix, Sampaio, São Marcos e Serra
Linda têm parada no ponto da Praça da Bandeira. Este também substitui o ponto em frente à Justiça do Trabalho, que foi desativado.
Eduardo Roberto Daher e entorno
Na avenida Eduardo Roberto Daher, o trecho
entre a rua São João e a rua Victor Manzini sofreu a seguinte alteração: apenas o transporte coletivo pode descer sentido Prefeitura; os
veículos particulares com esse objetivo devem
dobrar à esquerda na rua Antônio Manoel Pedroso de Castro, que teve sua mão alterada, e
pegar a rua Victor Manzini, que também mudou de sentido.
Major Telles
O trecho da rua Major Telles entre a Padaria
da Serra e a rua Augusto de Queiroz foi fechado para veículos. Quem trafega pela avenida
XV de Novembro e vai em direção a Embu-Guaçu, por exemplo, pode pegar à direita no
início da Eduardo Roberto Daher e em seguida

à esquerda na Antônio Manoel Pedroso de Castro, alcançando o semáforo do Bandeira.
Praça da Fonte
Foi alargada e pavimentada a marginal da avenida XV de Novembro na altura da Praça da Fonte
(João Ferreira Domingues). O acesso é a opção
para quem vai sentido Parque Paraíso, uma vez
que o trecho inicial da rua Pedro Rotger Domingues será fechado para veículos. Também será
aberto um acesso à marginal da XV de Novembro para quem vem da rua Américo Vazone. Um
semáforo será instalado no local para organizar
o trânsito.
Ari Batalha
Na entrada da cidade, início da avenida XV de
Novembro, a Prefeitura abrirá um acesso à rua
Ari Batalha, dando importante opção para quem
vai ao Parque Paraíso ou Prefeitura, por exemplo, sem ter que passar pelo centro. A obra está
embargada pela Cetesb.
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estava dizendo: “Senhor sem a Tua presença não
irei a lugar nenhum. “Não darei nenhum passo
a menos que tenha a certeza que estais comigo.”
No dia 15 de setembro o ginásio coberto do Del
Verde Hotel recebeu os católicos para o 27º Louvor em comemoração ao aniversário de 27 anos
do programa Encontro com Cristo. Milhares de
pessoas, vindas de diversos lugares do Brasil, experimentaram o poder de Deus nos momentos
de louvor, adoração, oração de cura e pregação.
O evento ocorreu sem nenhum incidente. Somente algumas pessoas procuraram o posto médico
com sintomas de pressão baixa. “Algumas pessoas nos procuraram com problemas de pressão
em função do calor, mas nenhum caso grave”
declarou a médica Bianca Macedo do SAMU, que
permaneceu de plantão, auxiliada por duas enfermeiras durante o evento.

Com o tema “O Segredo da Vida Vitoriosa”, o padre Alberto Gambarini fez duas pregações na
parte da manhã. Ele falou sobre como conquistar
a vitória em nossas vidas diante das dificuldades.
O livro de Josué é importante para nós porque
sua mensagem é um auxílio precioso de como
conquistar a vida vitoriosa. E a conquista da terra
prometida pelos israelenses se deu pela obediência à Palavra de Deus.

O segredo de uma vida vitoriosa está na busca
diária da Palavra de Deus, deixando-se guiar por
Ela. A Palavra deve ser nosso alimento e remédio.
Se verdadeiramente interiorizarmos a Palavra,
Ela será a resposta para tudo aquilo que muitas
vezes não entendemos. Na Palavra de Deus está
o plano de batalha de Deus para nos tornarmos
conquistadores de bênçãos.

“Traze sempre na boca as palavras deste livro
da lei; medita-o dia e noite, cuidando de fazer
tudo o que nele está escrito, assim prosperarás
em teus caminhos e serás bem sucedido”. (livro
de Josué 1, 8).

Na segunda pregação, o padre Alberto falou do
poder da presença de Deus e como nos podemos
nos apropriar deste poder. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de como a presença de
Deus dá poder a seus filhos para que eles vivam
para Ele. E um dos maiores exemplos é encontrado na vida de Moisés. Ele estava convencido
que sem a presença de Deus em sua vida seria
inútil se empenhar por qualquer coisa. Ao falar
face a face com o Senhor, Moisés disse: “Se Vossa
face não vier conosco não nos façais partir deste
lugar (Êxodo 33, 15). Em outras palavras Moisés
Uma das principais marcas dos voluntários que trabalharam no Louvor foi a
alegria em servir. Dezenas de pessoas
se doaram mais uma vez para a realização de mais um Louvor Encontro
com Cristo.
As equipes de recepção e de trânsito já
estavam de prontidão desde as 4h da
manhã. Já quem trabalhou na preparação das 700 marmitex, ficou a noite

O mesmo se aplica a nós. Quando somos guiados
pela presença de Deus podemos enfrentar qualquer problema. Nenhum inimigo espiritual ou
terreno nos intimida.

Deus quer nos despertar para que como Moisés
possamos descobrir o motivo pelo qual ás vezes
somos inconstantes, o motivo pelo qual muitas
vezes perguntamos “onde está Deus?, ou ainda
“ Deus não está ouvindo minhas orações”. Isso
ocorre porque está faltando a experiência da
presença de Deus. Deus quer que todos os seus
filhos tenham esta experiência. Ele quer participar de nossa vida, de nosso dia a dia.
Como Deus pediu a Moisés para que subisse o
monte, e “subir o monte” é a imagem da oração,
Deus também nos pede que dobremos o joelho,
buscando Sua presença. Alguns rezam para obter alguma coisa, outros como Moisés, rezam
para saber qual a vontade de Deus, estes são os
que alcançam os verdadeiros milagres.
Como nos encontros anteriores, Delizete (filha
de Tia Laura), conduziu os momentos de oração
de cura. Foram muitos os testemunhos.
A missa celebrada pelo padre Alberto e concelebrada pelos padres Alexandre e Lídio, encerrou o
27° Louvor Encontro com Cristo.
inteira acordado. Neste evento todas
as equipes são importantes, nenhuma
é menor que outra.

Que Deus derrame suas bênçãos a
todos que de uma forma ou de outra
colaboraram para o êxito deste evento
de Evangelização. Muito obrigado a todos pela dedicação e alegria de servir
ao Senhor através do Louvor Encontro
com Cristo
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No último dia 22 de Setembro a Pastoral da Juventude
Nossa Senhora dos Prazeres promoveu o V Festival Esportivo, realizado no Seminário Mater Ecclesiae, localizado no Jardim Imperatriz em Itapecerica da Serra /SP.

O festival teve como objetivo a socialização e integração da
juventude no meio religioso através do esporte. O evento
contou com a presença de 13 times de futsal e a participação de cerca de 150 jovens de diferentes bairros e comunidades da cidade e região.
Partidas e jogadas emocionantes marcaram o festival.
A classificação ficou assim: Primeiro lugar para Os Bandoleros, vice-campeonato para Barcelokos e em terceiro lugar o tima da Paróquia São José e Santo Eduardo.
“Obrigado a todos que participaram ajudando e jogando no V Festival Esportivo que mais uma vez foi um
sucesso. Deus abençoe muito a cada um de vocês que
estiveram presentes e juntamente conosco puderam vivenciar esse dia maravilhoso”, discursou Thiago César
de Oliveira, um dos jovens responsáveis pela organização do evento.

Medalha de ouro para todos aqueles que direta ou indiretamente ajudaram na organização e participação dos
jogos, sinais concretos de fé, respeito ao próximo e socialização como meio de evangelização entre os jovens.
Wesley Oliveira

outubro 2013 I

Uma semana de orações e bênçãos marcaram o
Cerco de Jericó do Santuário de Nossa Senhora
do Prazeres e Divina Misericórdia. A semana de
oração aconteceu entre os dias 08 e 15 de Setembro, com encerramento na primeira hora do
27º louvor de aniversário do Programa Encontro com Cristo, no ginásio do Del Verde Hotel.
Os dias de oração e Santa Missa foram conduzidos pelos sacerdotes, Padre Alberto Gambarini,
César Rossi e Fabiano Benevides.

Ao término da semana, testemunhos de conversão de parente, abandono de vícios, emprego
e cura física mostraram o poder que a oração
simples e sincera tem para todos aqueles que
acreditam!

Se você perdeu algum dia do Cerco do Jericó
e deseja ver os vídeos das pregações, acesse a
TVWeb do Programa Encontro com Cristo em:
www.pa7.tv.br

Você pode também fazer o Cerco de Jericó individualmente. No Livro Cerco de Jericó, do Pe. Alberto Gambarini, que consiste em orações para uma incessante batalha espiritual, com intensificação da
oração pessoal, você vai entender o caminho de vitória de Josué
na conquista da Terra Prometida. Este livro foi escrito para ser um
instrumento para que sejam derrubadas as muralhas que estão impedindo a posse das bênçãos de Deus! Faça o Cerco de Jericó, seja
vitorioso!
A venda na livraria do Santuário!
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A Liturgia da Palavra se conclui com a profissão
de fé e a oração dos fiéis. Depois de termos participado da mesa da Palavra, iniciamos o segundo
grande momento da missa: a Liturgia Eucarística.
Rito do Ofertório

O nosso olhar se volta para o altar, onde vemos
uma toalha estendida para indicar que aí se celebra o banquete eucarístico instituído por Jesus,
são acesas as velas para manifestar que se trata
de uma refeição sagrada e por fim o crucifixo recorda que a cada missa estamos aos pés da cruz.
1. A Profissão de fé

Este é o momento forte onde são trazidos os dons
utilizados por Cristo na última ceia: pão, vinho e
água. Estes elementos irão se transformar no Corpo e Sangue de Cristo, simbolizando também a
nossa vida sendo apresentada a Deus no altar.
2. Apresentação dos dons

O sacerdote apresenta o pão e o vinho a Deus. Ele
eleva a patena e depois o cálice. Neste momento,
mesmo cantando, é importante acompanhar cada
gesto do celebrante, tendo no coração o desejo de
apresentar todas as nossas alegrias e lutas. Santo
Agostinho ensinava: “sobre o altar a nossa vida é
celebrada.” Esta certeza nos é dada pelas orações
que se seguem na elevação do pão e do vinho. Elevando a patena com o pão, o sacerdote reza:
Bendito sejais, Senhor, Deus do universo,
Pelo pão que recebemos de vossa bondade,
Fruto da terra e do trabalho humano,
Que agora vos apresentamos,
E para nós se vai tornar pão da vida.
Todos: Bendito seja Deus para sempre

A seguir o sacerdote derrama vinho no cálice e
acrescenta uma gota de água. Por quê? Este gesto
era um costume judeu durante a ceia da Páscoa,
usado também por Jesus. Mas, entrou para a liturgia cristã com um significado mais profundo.
Vemos isso nas palavras do sacerdote:

Pelo mistério desta água e deste vinho possamos participar da divindade do vosso Filho,

que se dignou assumir a nossa humanidade.
Já no século III, São Cipriano, bispo na África, escrevia: “Quando se mistura a água no vinho do cálice, o povo forma uma só realidade com o Cristo
que nada poderá separar.”
O sacerdote ao apresentar o vinho diz:
Bendito sejais, Deus do universo,
Pelo vinho que recebemos de vossa bondade,
Fruto da videira e do trabalho humano,
Que agora vos apresentamos
E para nós se vai tornar vinho da salvação.
Todos: Bendito seja Deus para sempre
Depois da oferenda do pão e vinho, o sacerdote
faz uma pequena inclinação, para rezar uma oração onde se pede para o Senhor receba não só os
dons, mas também todos os que os apresentam.
De coração contrito e humilde,
Sejamos, Senhor, acolhidos por vós;
E seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido
Que vos agrade, Senhor, nosso Deus.

A apresentação das oferendas é completado pelo
gesto do sacerdote lavar as mãos. O significado
principal é o de indicar a importância em buscar
a pureza, a santidade e conversão de vida para celebrar dignamente a eucaristia.
Lavai-me, Senhor, de minhas faltas
E purificai-me dos meus pecados.

E por fim, o sacerdote convida a assembleia a se
colocar em pé, por meio de um convite:
Orai, irmão e irmãs,
Para que o nosso sacrifício
Seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
Para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Igreja.

Segue a oração sobre as oferendas, onde pedimos
que os dons oferecidos a Deus, por ação do Espírito Santo, se tornem o nosso alimento espiritual.
Padre Alberto Gambarini

Paroquiano

Lincoln é um jovem especial.
Quem conhece, logo o admira.
Simples e cheio de vontade, conversa pouco. Às vezes seu olhar
tímido cruza o de quem conversa
com ele, seu sorriso sempre largo
e uma fé surpreendente faz com
que seja querido e respeitado a
primeira vista.

Admirador do Pe. Alberto Gambarini e Pe. Alexandre Matias, não
perde as missas e encontros de
oração, confessa cheio de entusiasmo que um dos seus momen-

tos favoritos é a “hora de louvar a
Deus”, gosta das músicas.

Aos 33 anos, trabalha em um supermercado e é o braço direito da
mãe, Célia, que diz orgulhosa que é
o próprio Lincoln quem faz o café
da manhã todos os dias. “Ele me
ajuda muito, faz o café, vai comprar o pão e deixa a cama sempre orgulho do time, confessa não
arrumada, é um filho de ouro”.
jogar bem, mas gosta de “bater
Seu hobbie é sua bicicleta e con- uma bolinha”. Na TV seus professa orgulhoso que “gosta de- gramas favoritos são Ratinho e
mais” de hambúrguer e passear Silvio Santos. Lincoln, em toda
com a família. Gosta muito da ci- a sua simplicidade, é mais um
dade e fala com carinho de Nossa exemplo de fé para todos nós,
não troca de maneira alguma a
Senhora dos Prazeres.
Santa Missa por uma festa.
Lincoln é Corinthiano e tem

CNBB divulga cartaz e subsídios da Campanha da Fraternidade 2014
Os subsídios da Campanha da Fraternidade 2014 já estão
disponíveis nas Edições CNBB. O cartaz da CF 2014 traz o
tema “Fraternidade e Tráfico Humano” e lema “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5, 1).
Entenda o significado do cartaz:

superior do cartaz expressa as violações do
tráfico humano, que ferem a fraternidade e a
solidariedade, que empobrecem e desumanizam a sociedade.

3-As correntes rompidas e envoltas em luz revigoram a vida sofrida das pessoas dominadas
por esse crime e apontam para a esperança de
libertação do tráfico humano. Essa esperança
se nutre da entrega total de Jesus Cristo na cruz
para vencer as situações de morte e conceder a
liberdade a todos. “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5, 1).

1-As mãos acorrentadas e estendidas simbolizam a situação de dominação e exploração dos irmãos e irmãs traficados e o seu sentimento de impotência perante os traficantes.
A mão que sustenta as correntes representa a força
coercitiva do tráfico, que
explora vítimas que estão
distantes de sua terra, de 4-A maioria das pessoas traficadas é pobre ou
sua família e de sua gente. está em situação de grande vulnerabilidade.
As redes criminosas do tráfico valem-se dessa
2-Essa situação rompe
condição, que facilita o aliciamento com engacom o projeto de vida na
nosas promessas de vida mais digna. Uma vez
liberdade e na paz e viola
nas mãos dos traficantes, mulheres, homens e
a dignidade e os direitos
crianças, adolescentes e jovens são explorados
do ser humano, criado à
em atividades contra a própria vontade e por
imagem e semelhança de
meios violentos.
Com informações da CNBB
Deus. A sombra na parte

outubro 2013 - O Católico I
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I setembro 2013 - O Católico

Em resposta ao desejo do Papa emérito Bento
XVI, a Pastoral da Juventude do Santuário Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia promoveu no Seminário Maria Mater Ecclesiae, localizado no bairro do jardim Imperatriz em Itapecerica da Serra /SP, no dia 02 de Setembro o 2°
módulo do YouCat School.

“Não negue uma palavra, um consolo ou qualquer coisa... O serviço mais bonito que podemos realizar como discípulo e missionário é
preparar o caminho para conhecer, encontrar
e amar o Senhor”, salientou Aline Casassola.

O evento foi encerrado com a Santa Missa
presidida pelo Padre Alberto Gambarini que
em sua homilia enfatizou: “A juventude é passageira por isso é importante entender que
Deus quer contar conosco, mas não somente
nesse momento passageiro, mas para o futuro, pra que tenhamos um mundo melhor”.

O evento contou com a participação de cerca de
130 jovens de diversas paróquias da Diocese de
Campo Limpo, dentre eles, coordenadores da
Catequese, Crisma, TLC e Seminaristas, neste encontro aconteceu a distribuição dos exemplares
do YouCat vindos da Fundação Pontifícia Ajuda à
O padre ainda lembrou aos jovens o comproIgreja que Sofre.
misso que deveria ser firmado após o encontro.
O encontro foi marcado com muita oração, anima- “Temos que ir sem medo de servir, mas o nosção, Adoração ao Santíssimo Sacramento, Santa so coração deve estar vazio de todo orgulho.
Missa e formações conduzidas por Aline Casassola Só assim a mensagem de Deus será levada... Só
(Missionária, jornalista e apresentadora da comu- conseguimos isso se tivermos em comunhão
com Deus, pois a verdadeira ação do Cristão só
nidade Canção Nova em Cachoeira Paulista -SP).
acontece quando a oração está presente”.
Durante as palestras conduzidas por Aline Casassola, os jovens puderam conhecer mais sobre o YouCat Cada jovem fez a experiência de um encontro
e relembrar os discursos do Papa Francisco realiza- com Deus que fala a cada coração. Ide sem medo
do durante a XXVIII Jornada Mundial da Juventude. para servir o evangelho com HUMILDADE.
Wesley Oliveira

