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para cada um deles.

Para Deus não existem coincidências Ele sempre está no
controle. Se no momento não
entendemos a razão de nossos planos não acontecerem
da maneira como gostaríamos, vamos entender mais
adiante que Deus tem um
propósito claro para a mudança nos acontecimentos.
Como humanos que somos
ainda nos desapontamos
quando nossos planos não
saem como o esperado,
quando tudo dá errado ou
quando não sabemos mais
como agir. É muito comum
ficarmos sem entender a razão pela qual Deus permite
que aconteça algo diferente do que programamos tão
bem, e que tinha tudo para
dar certo, mas não deu.
Mas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós.
Ele só está esperando que
lhe confiemos à direção das
nossas vidas.

O versículo 5 do Salmo 36
lemos: “Confia no Senhor
a tua sorte, espera nele, e
ele agirá.”Tem também um
ditado popular muito utilizado e que diz: “Quando
Deus fecha uma porta, Ele
abre outra”, e isto é verdade. Podemos vivenciar que
muitas vezes a outra porta
apresenta revelações que
não esperávamos encontrar, verdadeiras surpresas.
Lembre-se que a Vontade de
Deus é sempre o melhor para
nós, desta maneira se entregarmos a Ele nossos planos,
Ele mostrará o seu propósito

Deus muitas vezes usa situações para salvar ou modificar vidas. Nada é por acaso.

É preciso aprender a descansar no Senhor e deixá-lo
guiar todos os nossos passos, não apenas uma coisa
ou outra. Fazendo isto, os
desejos do nosso coração serão realizados, pois virão do
próprio Deus.

Se você entregar seus planos
ao Senhor, todas as vezes que
algo não sair conforme o planejado, você estará preparado para entender que Deus
está preparando algo ainda
melhor. Tudo está de acordo
com os propósitos de Deus.

Leia artigo
sobre Finados,
na palavra do
Pastor

10 conselhos para
viver bem o Ano
Santo

Saiba mais sobre
Santa Catarina e a
Medalha Milagrosa
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Finados: a morte é o
fim de tudo?

Data: 11
Assembleia Diocesana da Catequese
Local: Diocese de Campo Limpo

Data: 11
Manhã de Espiritualidade e
Confraternização da Catequese
Local: São Lourenço (Sítio Decolores)

Data: 17
Romaria à Aparecida
Local: (Comunidade Beatíssima
Virgem Maria)

Data: 25
Confraternização de casais do ECC
Local: Sítio Recreio da Lagoa

O dia de finados traz à nossa mente a
recordação daqueles entes queridos
que partiram desta vida. É um dia para
despertar as lembranças do passado,
sendo invadido pela saudade.

No dia de finados sem querer o coração aperta, as lágrimas surgem ... não
se envergonhe por causa disso.

Estes porquês vão e voltam, como as
lágrimas quando recordamos os momentos felizes do passado distante
ou próximo.

de que cremos em Jesus luz da humanidade... e rezar diante do túmulo
manifesta o carinho por aqueles que
se foram desta vida.

O importante nesta hora é sentir a
presença do Senhor ao nosso lado,
E sem querer, novamente surge a per- para nos fortalecer com o Seu amor.
gunta: por que aconteceu esta separa- Ir ao cemitério levar algumas flores
ção? Por que não pude ficar um pouqui- demonstra a nossa crença na felicidanho mais com esta pessoa tão amada? de eterna... acender as vela é o sinal

Também é verdade que quando de
fato amamos uma pessoa este amor
nem a morte tem o poder de acabar.
O amor dos pais por um filho falecido,
o amor dos filhos pelos pais, o amor
dos casados, o amor dos verdadeiros
amigos é eterno. Este amor vem de
Deus e volta para Ele.

A nossa oração pelos mortos tem valor, pois tem a força para ajudá-los. A
oração pelos mortos liberta o coração dos vivos da dor da separação ou
dos ressentimentos não resolvidos.

Quem reza regularmente pelos seus
mortos cura a si e libera amor para
que flua até eles, e, ao mesmo tempo
O dia de finados ajuda-nos a enten- recebe do trono de Deus o fruto de
der uma certeza maravilhosa da vida sua intercessão.
cristã: os nossos entes queridos fale- A morte jamais é o fim para aquecidos, não estão mortos! Eles estão le que acredita em Jesus Cristo, por
vivos com uma outra vida, junto de meio da morte entramos para a vida
Deus, que jamais se acabará.
definitiva em Deus. Esta certeza deve
A Sagrada Escritura nos assegura: “Os
justos vivem para sempre, recebem do
Senhor a sua recompensa, cuida deles o
Altíssimo. Receberão a magnífica coroa
real, e das mãos do Senhor, o diadema
da beleza”. (Sb 5,15-16)

animar a nós que continuamos a nossa peregrinação por esta vida, certos
de que um dia estaremos novamente
unidos.

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Missas: de terça a sexta às 8h
e 12h; terça, quinta e sexta,
também as 19h; 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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Morte: Lucro ou Perda?
A nossa vida terrena tem um fim. Esta é uma verdade da qual as pessoas
vivem fugindo, e por isso, quando a morte vem, sentem-se abaladas.
Morte: Lucro ou perda? Traz explicações que dissipará muitas dúvidas e
ajudará a consolidar sua fé.

Encerramento Jornada Diocesana
da Juventude
Após a Cruz Peregrina e o
Ícone da Virgem Maria terem
percorrido as 100 paróquias
da Diocese chega o momento
do grande encerramento
desta Jornada que levou
a juventude da Diocese a
testemunhar a força do jovem
que segue o Cristo Jesus!

Dia 25 de Novembro, na
Catedral Santuário Sagrada
Família, no Campo Limpo. A
concentração está marcada
para as 10h, em frente da
Catedral.

O musical O Rei Leão faz sua estreia na América Latina no
dia 7 de março, no teatro Abril, em são Paulo. Ainda falta
algum tempo é verdade, mas os ingressos já poderão ser
adquiridos à partir do próximo dia 20 de Outubro.
Após passar por 15 países e ser traduzido em oito línguas, o
espetáculo chega ao país com músicas em português e com
atores e dançarinos brasileiros e sul-africanos. Produzido
pela Disney Theatrical Productions e com realização da Time
for Fun, os preços vão variar de R$ 50 a R$ 280.

Teatro Abril

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista
Tel: 4003 5588
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O Presidente da Comissão para a
Evangelização e a Catequese da
Conferência Episcopal dos Estados Unidos (USCCB), Dom David
Laurin Ricken, propôs dez simples conselhos para viver o novo
Ano da Fé, que começou no último dia 11 de outubro e estará dedicado à Nova Evangelização.

Segundo as indicações da Congregação para a Doutrina da Fé, e
através da página web da USCCB,
Dom Ricken recordou que o objetivo deste Ano é reforçar a fé dos
católicos e aproximar o mundo à
fé mediante o exemplo.
Para levar adiante esta missão
que o Papa Bento XVI encomenda ao povo de Deus, Dom Ricken,
propõe: participar da Missa, acudir à confissão, conhecer mais aos
Santos, ler a Bíblia todos os dias,
conhecer os documentos do Concílio Vaticano II, estudar o catecismo, fazer voluntariado na paróquia, ajudar aos necessitados,
convidar os amigos para a Missa,
e encarnar as Bem-Aventuranças.

Dom Ricken, Bispo de Green Bay
(Wisconsin), recordou que o pri-

meiro é participar da Santa Missa
para viver um encontro pessoal
com Deus, do modo mais imediato, “uma participação regular na
Missa reforça a própria fé através das Escrituras, do Credo, das
orações, da música sagrada, e da
homilia, recebendo a Comunhão
e formando parte de uma comunidade de fé”, indicou.
O segundo é confessar-se. “Os
católicos recebem forças e aprofundam sua fé celebrando o sacramento da Penitência e Reconciliação”, e a Confissão “chama a
voltar para Deus, a expressar a
dor pelas quedas, e a abrir nossa
vida à potência da graça curadora de Deus. Perdoa as feridas do
passado e dá força para o futuro”.

Em terceiro lugar, conhecer a vida
dos Santos ajudará os fiéis a ter
exemplos válidos de como viver
uma vida cristã, através de diferentes formas como a docência, o
trabalho missionário, a caridade,
a oração, e tratando de agradecer
a Deus nas ações e decisões comuns da vida cotidiana.
Ler a Bíblia diariamente seria

outro passo, porque oferece um
acesso direto à Palavra de Deus
e narra à salvação dos homens,
“não se pode prescindir da Bíblia
para um crescimento sadio durante o Ano da Fé”.

Também é recomendável ler os
documentos do Concílio Vaticano
II - que neste ano se comemora
seu aniversário de 50 anos -, para
levar adiante seu trabalho de renovação no campo da celebração
da Missa, do papel dos leigos, do
ecumenismo e no diálogo interreligioso.
Outro ponto fundamental é ler o
Catecismo da Igreja Católica, que
há 20 anos recolhe em um só volume os dogmas de fé, da doutrina
moral, da oração e dos sacramentos da Igreja Católica, e serve como
“um verdadeiro recurso para crescer na compreensão da fé”.

Participar da paróquia também
pode ajudar a viver em plenitude o Ano da Fé, porque este “não
pode limitar-se ao estudo e sua
reflexão”, e para que “os carismas
de todos ajudem a construir a comunidade”. Segundo Dom Ricken,

dar acolhida, acompanhar musicalmente a liturgia, fazer as leituras, e dar catecismo, são somente
alguns âmbitos nos quais ajudar
na vida paroquial.

Em oitavo lugar, recordou que ajudar aos necessitados é algo fundamental, “a Igreja pede aos católicos
fazer doações de caridade e socorrer aos mais necessitados durante
o ano da fé, porque no pobre, no
marginalizado, e no vulnerável, encontra-se Cristo pessoalmente”.

O Prelado também animou a convidar aos amigos e conhecidos
para assistir a Missa, “um convite
pessoal pode realmente marcar
a diferença para alguém que se
afastou da fé ou se sinta um estrangeiro dentro da Igreja. Todos
conhecemos alguém assim, por
isso é formoso levá-los e convidá-los amigavelmente”.
Por último, Dom Ricken animou a
encarnar as Bem-Aventuranças na
vida diária, para crescer na humildade, paciência, justiça, misericórdia, transparência e na liberdade.
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Política

Das 12 cadeiras da Câmara Municipal, 8 serão
ocupadas por candidatos que foram eleitos pela
primeira vez. Os vereadores eleitos vão ocupar
as cadeiras do legislativo da cidade nos próximos
quatro anos (de janeiro de 2013 a 31 de dezembro
de 2016).

A expectativa da população é grande pela renovação que ocorreu na câmara. Somente dois
candidatos à reeleição foram eleitos, Zé Hélio do

PSD (1.502 votos) e Professor Jonas Feijó do PSD
(1.497 votos).
Segundo especialistas a renovação revela o descontentamento da população com a atuação dos atuais
vereadores. “Eu acredito na alternância do poder
como forma de evitar o comodismo dos políticos”,
defende Douglas de Araújo, cientista político.
A cidade com certeza espera uma atuação diferenciada dos novos vereadores, buscando realmente
os interesses públicos.

Dr. Ramon Corsini - PSDB 3.249 votos
Alex Pires - PSDB 2.053 votos

Hercules da Farmácia - PMDB 1.499 votos
Cleber Bernardes - PMDB 1.482 votos

Gerson Lazarin - PSB 1.392 votos
Professor Ernandes - PT 1.264 votos

Edicarlos Sangbom - PDT 1.220 votos

Fabinho Gêmeos - PV 1.050 votos
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No domingo, dia 14 de outubro aconteceu na escola municipal Modelo no bairro da Lagoa, o retiro das crianças. O evento contou com a participação de 60 crianças de 4 a 12 anos
de idade.

Foi um dia de muita diversão e evangelização. A animação
ficou por conta do ministério Decisão junto com os tios da escolinha. Várias brincadeiras, teatro, palestra com
Elisete falando sobre os dons de Deus e adoração ao Santíssimo com o diácono Fabiano.
No período da manhã o padre Alberto Gambarini esteve no evento e a celebração de encerramento foi conduzida pelo seminarista
Márcio.
A dupla de palhaços Patati e Patata cover também se apresentou no final
do evento.
A preparação deste retiro exigiu
um empenho árduo da equipe e
contou com o apoio do ECC, da
pastoral da Juventude e outros
movimentos do Santuário.
Mas todo este esforço
valeu à pena, pois
o objetivo maior
foi alcançado:
atingir o coração das crianças, revelando o
valor da família,
do amor e de Deus.

Muita animação e comida de bom gosto
marcaram a noite italiana organizada pelos casais do Encontro de Casais com Cristo (ECC), no começo de Outubro. O jantar
aconteceu no restaurante Caminho do Sul.

Aconteceu
Pastoral da Juventude

No último dia 15 de Outubro de 2012 a
Pastoral da Juventude Nossa Senhora dos
Prazeres promoveu o IV Festival Esportivo, realizado no Seminário Mater Ecclesiae na cidade de Itapecerica da Serra.

O evento contou com a presença de 12 times de futsal e a participação de cerca de
150 jovens de diferentes bairros e comunidades da cidade. O evento teve como objetivo a socialização e integração da
juventude no meio religioso através do esporte.
Partidas e jogadas emocionantes marcaram o torneio que teve
como campeã o time “Jardim
da Luz”. No encerramento do
evento aconteceu o SPA para
as mulheres. Deus abençoe a
todos os jovens que participaram desse evento!

Em virtude do mês das missões, no
sábado (20/10) os jovens da Pastoral da
Juventude do Santuário Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia
realizaram a Santa Missão no Centro de
Itapecerica da Serra. Com muito amor, fé
e união eles levaram a Palavra do Senhor
a um grande número de pessoas.

Com jeito cativante e acolhedor os jovens
missionários, realizaram a sua Santa
Missão com muita emoção e fé. “Nos dias
de hoje as pessoas sentem falta de serem
ouvidas e por vezes precisam apensas de
um acolhimento para não se sentirem
excluídas do mundo. A missão de todos
nós, missionários ou não, é acolher, levar
a palavra do Senhor, e principalmente
ouvi quem precisa falar”,
Wesley Oliveira.
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No dia 27 de novembro a Igreja
comemora a Festa de Nossa Senhora das Graças e da Medalha
Milagrosa. Um dia depois, 28
de novembro, é a festa de Santa
Catarina Labouré, a jovem freira
que foi escolhida por Nossa Senhora para ser a mensageira da
Medalha Milagrosa.

da Medalha Milagrosa...

Irmã Catarina viveu a maior parte de sua vida inteiramente anônima, dedicando-se às tarefas de
uma simples Filha da Caridade.
A sua santidade era vivida na
aparente monotonia das coisas
cotidianas. Os pequenos sacrifícios, os gestos mais simples
de amor e os atos de bondade
quase que imperceptíveis aos
olhares menos atentos, enchiam
sua alma de paz e de alegria sobrenaturais.

É muito comum vermos nas
ruas, pessoas levando ao pescoço uma medalha de Nossa
Senhora das Graças - a popular
Medalha Milagrosa. Mas, infelizmente, nem todos conhecem a
Esse não é um caminho fácil,
sua origem... E também são poumas é um caminho simples. E
cos os que conhecem a vida da
foi por essa via que seguiu Santa
santa que recebeu a revelação
Catarina Labouré, a mensageira
Súplica - Ó Imaculada Virgem
Mãe de Deus e nossa Mãe, ao
comtemplar-vos de braços
abertos derramando graças
sobre os que vo-las pedem,
cheios de confiança na vossa
poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade
por causa de nossas inúmeras
culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais
prementes necessidades (momento de silêncio e de pedir a

graça desejada).
Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que
confiantes vos solicitamos, para
maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome, e o
bem de nossas almas.

E para melhor servirmos ao
vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado
e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém.
Rezar 3 Ave-Marias.

- Ó Maria concebida sem peca-

da Medalha Milagrosa.

Ela foi escolhida por Nossa Senhora e foi agraciada com as
aparições da Mãe de todas as
Graças. Ela recebeu de Maria a
incumbência de mandar cunhar
uma medalha, que seria chamada de Milagrosa! Com efeito, foi
na aparição do dia 27 de novembro de 1830 que a Virgem
Maria prometeu a Santa Catarina Labouré:

“Todos aqueles que usarem esta
medalha ao pescoço receberão grandes graças. Estas serão
abundantes para aqueles que a
usarem com confiança.”
do, rogai por nós que recorremos a vós.
Oração Final - Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa
Santa e Imaculada Conceição,
pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa
Conceição Imaculada e gloriosa
prerrogativa de Mãe de Deus,
alcançai-me de vosso amado
Filho a humildade, a caridade, a
obediência, a castidade, a santa
pureza de coração, de corpo e
espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e
uma boa morte. Amém.

