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Creche Menino Jesus celebra

Dia da Família

A Creche Menino Jesus (Centro Educacional Menino Jesus) realizou no dia 26 de outubro, o evento “Dia da Família” que reuniu
pais, filhos, amigos e professores no bairro
jardim São Marcos em Itapecerica da Serra,
SP. O dia transcorreu com palestras, brincadeiras e muita interação entre as famílias
para conhecer o ambiente escolar.

para que a criança se sinta amada e motivada a obter avanços em sua aprendizagem.
Sendo assim, a família e a escola precisam
ser parceiras para que os alunos possam
realmente ter um maior aproveitamento na
aprendizagem, não basta apenas a escola se
preocupar na aprendizagem e os pais não
se preocuparem.

A participação dos pais na vida escolar de
seus filhos é uma condição indispensável

Continua na pág. 9...

O evento começou com um discurso da
Maristela Araújo de Moraes, 64 anos, diretora e coordenadora pedagógica da creche,
sobre a importância da parceria entre a
família e a escola para o desenvolvimento
do aluno. Essa união traz impactos positivos não só para a vida e formação do aluno,
como também vivifica a escola.

“Para uma creche funcionar com êxito é necessário um bom gerenciamento. Aqui, todo
o trabalho é feito com o seguinte método que
foi desenvolvido a partir da palavra Creche:
Crescer com Harmonia e Educação. A creche
não é lugar que a criança fica só para os pais
irem trabalhar, mas um lugar onde a criança
tem a possibilidade de aprender e se desenvolver”, explica a diretora.
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Alice Rezende Silva – Franca – SP
Meu filho estava com um problema
muito sério na vesícula e precisou
passar por uma cirurgia, mas houve
muitas complicações nela. Acompanhando o Programa Encontro com
Cristo, pedindo a Jesus Misericordioso e a intercessão de Nossa Senhora
dos Prazeres, hoje ele está curado.
Celso Ricardo Fernandes Raimundo
– Três Pontas – MG

Fui diagnosticado com câncer na
bexiga, acompanhando o Programa
Encontro com Cristo, pedindo a Jesus Misericordioso e a intercessão
de Nossa Senhora dos Prazeres; e
tomando a água benta estou completamente curado.
Olindina da Silva Cabral – Lages – SC
Eu tinha uma sequela nos olhos devido à uma cirurgia que havia feito,
acompanhando o Programa Encontro
com Cristo e tomando a água benta
hoje estou completamente curada.
Também me libertei do vício do cigarro através do Programa.

A Nova Aliança
Como anda a sua amizade com
Deus? Como está a sua aliança com
Ele que tanto lhe ama? Você tem
conversado com Ele? Deus não
quer de nós palavras bonitas, mas
sim um coração aberto e entregue
ao Seu amor. Ele sabe tudo de nós,
conhece todos os nossos defeitos e
virtudes e quer nos envolver com
Sua graça que cura, salva e liberta.
No próximo mês celebraremos o
Nosso encontro com Cristo precisa
Natal, a vinda do Cristo salvador, a
acontecer todos os dias.
NOVA ALIANÇA que o Pai estabeleceu com seu povo. No princípio, a Preparemos nosso coração para
humanidade rompeu sua amizade a chegada do Natal, estamos em
com o Pai. “Adão e Eva” desobede- tempo de espera. Rezo para que
ceram a determinação de Deus e a você e sua família, e todos que haamizade foi rompida. Mas, o cora- bitam em seu lar, sejam copiosação do Pai, repleto de misericórdia, mente agraciados com a presença
pulsou de saudade de seus filhos. do Alto. Celebremos com aqueles
Então, Ele enviou seu Filho único que convivem conosco. Lembrepara nascer na humildade de uma mos com carinho daqueles que já
manjedoura e morrer numa cruz, estão na presença do Pai, na graça
da forma mais dolorida possível, do Senhor. Que a tristeza não tecomo o verdadeiro Cordeiro imo- nha espaço em sua vida, mas sim a
lado. Naquele momento a aliança ALEGRIA que contagia aqueles que
foi restabelecida... e Cristo ressus- acreditam na VIDA em abundância.
citou para nos presentear com a
Deus te abençoe os Anjos te
VIDA ETERNA.
protejam e Salve Maria!
Aqueles que esperam no Senhor
tem suas forças renovadas. Aqueles
que acreditam não temem os desafios e são abastecidos com o poder
do Altíssimo. A sombra do Onipotente os cobre de toda a cilada do
inimigo e nada pode os afetar. Nós
cremos na promessa de Cristo: “segue-me e terás a Vida Eterna”.

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

novembro 2017 - O Católico I

03

04

I novembro 2017 - O Católico

A devoção a Nossa Senhora das Graças e à Medalha Milagrosa teve início com as aparições da Virgem Maria à piedosa irmã Catarina Labouré.
Catarina Labouré nasceu no dia 2 de maio de
1806, numa aldeia da Borgonha, Fain-les-Moutiers. Era a oitava dos dez filhos de Pedro e Madalena Labouré, proprietários da fazenda. A morte
de Madalena, aos 46 anos, deixa a família mergulhada no luto. Catarina, em lágrimas, sobe numa
cadeira para abraçar a estátua da Santíssima Virgem e lhe diz: “Agora, tu serás minha mamãe”.
Aos vinte e quatro anos, Catarina, depois de ter
vencido muitos obstáculos, entra como noviça na
Casa Mãe das Filhas da Caridade, à rua do Bac, em
Paris. Foi aí, na Capela, que a Santíssima Virgem
lhe apareceu alguns meses mais tarde; a primeira vez, em 19 de julho de 1830, para lhe anunciar
uma missão. A segunda vez, no dia 27 de novembro do mesmo ano, para lhe revelar a medalha que
Catarina será encarregada de mandar cunhar.

Na terceira aparição, Nossa Senhora insiste nos
mesmos pedidos e apresenta um modelo da medalha de Nossa Senhora das Graças. Ao final desta
aparição, Nossa Senhora diz: “Minha filha, doravante não me tornarás a ver, mas hás-de ouvir a
minha voz em tuas orações”.
A medalha:

A Santíssima Virgem de pé sobre o globo terreste, significa que Ela, além de ser Nossa Mãe do Céu,
é também a Rainha da Terra e de todo o Universo. Ela esmaga sob seus pés uma serpente que representa o demônio, que tenta continuamente os
homens com o intuito de levá-los para o inferno.
Nossa Senhora tem um poder incomparavelmente
maior que o do demônio. Ela protege todos os filhos que lhe pedem com confiança. De seus dedos

saem raios de luz. Estes raios representam as graças que a Santíssima Virgem concede aos que se
devotam à Ela.

Somente no fim do ano de 1832, com a aprovação
eclesiástica, as medalhas foram confeccionadas e
distribuídas, inicialmente na França, e depois pelo
mundo todo.
No ano seguinte, terminado o seu seminário,
Irmã Catarina foi colocada em Reuilly, na época
subúrbio localizado no sudeste de Paris. Ela foi encarregada, até o fim de sua vida, dos anciãos que aí
viviam, desconhecida de todos.
A devoção a Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa, como ficou popularmente conhecida entre o Povo de Deus, espalhou-se rapidamente, milhões de pessoas no mundo passaram a
receber graças através da Medalha Milagrosa, conforme prometeu a Virgem Maria àquelas pessoas
que usarem devotamente a sua medalha: “Todos
os que a usarem, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças”.

Catarina Labouré morre com 70 anos de idade,
na paz do Senhor, em 31 de dezembro de 1876:
“Parto para o céu… ver Nosso Senhor, sua Mãe e
São Vicente”.

Em 1933 foi beatificada e canonizada em 1947
pelo Papa Pio XII. Por ocasião da beatificação, foi
aberta sua sepultura, na Capela de Reuilly. O corpo
de Catarina foi encontrado intacto e transferido
para a Capela da Medalha Milagrosa da rua do Bac
em Paris, na França, sendo instalado sob o altar da
Virgem do Globo.

Ainda hoje, a Virgem Maria continua derramando graças abundantes sobre as pessoas que devotamente lhe pedem.
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Sociedade de Urologia faz campanha para
chamar a atenção para câncer de próstata
A cada 36 minutos, um homem morre no Brasil
vítima de câncer de próstata. Segundo dados do
Ministério da Saúde, 14.484 homens morreram
em decorrência da doença no país em 2015. Chamar a atenção para a necessidade de diagnosticar
precocemente esse tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre os homens brasileiros, é um
dos objetivos da campanha Novembro Azul, realizada pela organização não governamental (ONG)
Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com
a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). O mais
comum é o câncer de pele não melanoma.

De acordo com a SBU, 20% dos pacientes são
diagnosticados em estágios avançados da doença, o que faz com a taxa de mortalidade chegue
a 25% dos pacientes. Segundo o coordenador da
campanha contra o câncer de próstata no Novembro Azul, Geraldo Faria, o principal motivo para
as altas taxas é o preconceito dos homens em
fazer o exame de toque retal, fundamental para
descobrir a doença.
“Temos dois exames que têm que ser realizados
de maneira concomitante, que é o exame do toque,
e a realização do exame de sangue, que é o PSA. Esses dois exames, quando associados, me dão uma
segurança de mais de 90% em fazer um diagnós-

tico precoce da doença. Infelizmente, esse preconceito ainda existe. É lógico que ele está se tornando
cada vez menor, graças ao trabalho de informação,
mas ainda temos muitos homens que se recusam a
fazer essa avaliação por conta do preconceito em
relação ao exame de toque”, disse o urologista.
Além disso, é importante que haja mais ações
governamentais voltadas para a saúde do homem.
Uma ação simples, como deixar os postos de saúde abertos no horário noturno poderia ajudar
bastante, disse Faria. O homem normalmente é o
provedor, o indivíduo que trabalha o dia todo e sai
do seu emprego lá pelas 17h ou 18h. E, nesses horários, as unidades básicas de saúde já estão fechadas. É exatamente no horário em que se poderia
ter a população masculina procurando os serviços
básicos de saúde”.

De acordo com a SBU, a hereditariedade é um dos
principais fatores de risco para o câncer de próstata. Homens negros têm até 60% mais chances de ter
a doença. A indicação é que os homens procurem
um médico especializado para monitorar sua saúde
e detectar a doença a partir dos 50 anos. Negros ou
aqueles com parentes em primeiro grau com câncer
de próstata devem começar aos 45 anos.
Fonte: Agência Brasil.
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Sucesso de público e organização na

Exposição Mariana no Santuário

A Exposição Mariana “Uma só Pessoa – vários títulos”, organizada pela Pastoral da Catequese do
Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, por ocasião do ano Mariano e dos
300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi um sucesso de público e organização. Iniciou-se no dia 28 de outubro e teve seu
término estendido até o dia 01 de novembro.

A Exposição contou com imagens e objetos relacionados a aparição, curiosidades, devoção (baseada na vida de Maria), sacramentais (escapulário,
terço, medalha), peças confeccionadas pelos catequizandos e também com a apresentação de um teatro sobre a aparição de Nossa Senhora Aparecida.
As maquetes confeccionadas pelos catequizandos ilustraram as passagens bíblicas onde Nossa
Senhora aparece. Em um grande painel foi exposto vários desenhos criados pelas crianças da ca-

tequese, nos quais ilustraram os títulos de Nossa
Senhora criados por eles mesmos, que atendam às
necessidades, dificuldades e problemas que eles
enfrentam. “Nossa Senhora da Matemática, Nossa
Senhora do quarto arrumado, Nossa Senhora da
amizade”, entre outros títulos
Foram expostos 16 títulos de Nossa Senhora,
sendo elas: Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa
Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças
e Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Dores,
Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Salete, Nossa
Senhora de Montserrat, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da
Paz, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da
Saúde, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora
da Rosa Mística e Nossa Senhora de Medjugorje.
Também foram expostos 12 banners com títulos
menos conhecidos de Nossa Senhora.

Os visitantes receberam impresso em papel, a história de todos os títulos expostos de Nossa Senhora.
Os grupos de catequese das comunidades fizeram
excursões para prestigiar o evento. “Muito bacana
esta interação entre as crianças, familiares, catequistas, todo mundo junto para prestar esta homenagem à Nossa Senhora”, destacou a catequista
Fabíola, da comunidade Beatíssima Virgem Maria.
Para Nadia que visitou a exposição com o marido e a filha, a exibição superou suas expectativas.
“Está lindo, está maravilhoso, foi além de minhas
expectativas. Aqui está parecendo um pedacinho
do céu”.
A Terezinha que já conhece vários Santuários Europeus ficou emocionada com a exposição. “Fiquei
emocionada. Está tudo muito lindo, perfeito”, declarou.
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Creche Menino Jesus celebra Dia da Família

Em seguida, a assistente social, Eunice Pereira
Mazza, 67 anos, falou sobre a importância da família para as crianças, e também como trabalhar as
relações humanas para prevenir a violência contra
a criança no ambiente familiar, ao citar um trecho
de “10 mandamentos para a paz na família”, retirado do livro A Paz Começa em Casa, da Pastoral
da Criança.
“Educar é papel do pai e da mãe. A família tem
que dar orientação para as crianças com amor, sem
violência. Saber ouvir o que a criança tem a dizer
e aconselhá-la. Os filhos precisam também de carinho, atenção e cuidado dos pais para se sentirem
protegidos”, diz Eunice.

As mães cantaram a música “Minha família” de
Tony Allysson, em homenagem aos seus filhos, foi
um momento de comoção. Logo após, Maristela,
apresentou um vídeo sobre o conflito entre a vida
digital e a realidade que cercam muitos pais ao dar
mais atenção para o celular do que as crianças.
O momento de interação fundamental para o
desenvolvimento familiar foi quando as crianças
mostraram suas atividades realizadas na escola.
Em cada sala tinha trabalhos diferentes expostos,

como desenhos, pinturas, dobraduras e colagens.
Também foi realizado uma balada, na qual os pais
dançaram e brincaram com seus filhos.

A creche é muito importante na vida das
famílias,como por exemplo do casal Fernanda Borba Kaizer Azevedo, 36 anos, professora e Adilson
Fialho de Freitas, 32 anos, músico. Eles colocaram
seus filhos gêmeos Nicollas Kaizer e Maria Cecília
Kaizer de 3 anos na creche, faz 1 ano.
“A creche é ótima e as crianças evoluíram na
aprendizagem. Acompanhamos os estudos delas
através do caderno (diário) para ver o que eles fizeram. Tentamos estar sempre presentes, tanto nas
reuniões quanto em casa”, diz Adilson.

O Dia da Família é necessário porque torna a creche mais dinâmica e cooperativa. “Apesar do nosso
dia a dia ser corrido, com serviço e outras coisas.
Ter esse dia é especial para ficar mais próximos deles”, diz Fernanda.

A forma de relacionamento entre pais e filhos
tem importância fundamental no desenvolvimento da criança e vai determinar como ela, ao se tornar adulta, vai se relacionar consigo e com os outros. Os pais que cultivam a alegria e o respeito,

criam filhos mais felizes e formam lares com mais
harmonia e paz.
“As famílias são participativas, o trabalho é feito
em conjunto entre eu e os pais. Estamos sempre
dispostos a ajudar e dar um amparo para os que
precisam”, diz Maristela.

A festa terminou com grande momento de emoção entre os pais que agradeceram os professores
por realizarem seu trabalho com excelência. Organizaram até um lanche com sucos naturais feitos de
couve, beterraba e limão e lanches saudáveis para
motivar as crianças a terem uma educação alimentar correta.

A Creche é mantida pela Associação Promocional
Nossa Senhora dos Prazeres, braço social do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que atende 100 crianças de ambos os sexos,
na faixa etária entre 1 ano e 8 meses e 4 anos de idade em período integral de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 17h. Acolhe crianças de diversos bairros de
Itapecerica, como Jardim Sampaio, Jardim Santa Isabel, Parque Paraíso, Centro, Jardim São Marcos, entre
outros. Os funcionários são qualificados e formados
na área escolar para o cuidado com as crianças.

Quem ajuda,

recebe em dobro

A doação é uma forma de colocar a fé em prática. Quem doa seu dinheiro, seus bens ou seu tempo
ajuda outras pessoas e mostra o amor de Deus. A
doação é uma forma de servir a Deus e às pessoas
à nossa volta.
Quem ama quer ajudar. Se alguém vê uma pessoa
necessitada e não sente compaixão nem vontade
de ajudar, não ama de verdade. Não devemos amar
as riquezas acima de das pessoas. Quem ajuda com
doações investe no amor.
Como está escrito no livro de Provérbios 3, 27
“Não negues um benefício a quem o solicita, quan-

do está em teu poder conceder-lho”.

Que sejamos atentos às necessidades dos que estão à nossa volta. Que a nossa partilha possa aliviar a dor dos aflitos, dos que mais precisam. E que
a nossa generosidade seja uma forma de servir a
Deus e ao nosso próximo, de retribuir toda graça
por ele nos dada e de encontrar sentido para as
nossas vidas.
Que tal ajudar a arrecadar alimentos que serão doados para pessoas necessitadas?
Participe, entregue sua doação no Santuário de
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.
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Padre Alberto em missão

Sábado à noite, dia 21 de outubro, o padre
Alberto Gambarini esteve na paróquia Sagrado
Coração de Jesus, no bairro cidade Tiradentes
em São Paulo, no encerramento do Cerco de Jericó, cujo tema foi “Com Maria caminhamos em
ordem de batalha”.

No dia 24 de outubro, o padre Alberto Gambarini celebrou a missa de encerramento do Cerco
de Jericó no Santuário Pai das Misericórdias na
Canção Nova em Cachoeira Paulista. Este Cerco se-

guiu os temas propostos no livro “Cerco de Jericó
o caminho da vitória” de autoria do padre Alberto.
O tema do encerramento foi “A queda de todas as
muralhas”, baseado em Josué capítulo 6, versículos de 1 a 20.

No dia 29 de outubro, o padre Alberto Gambarini esteve no Santuário Nossa Senhora do Carmo
da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade na cidade de Jacareí, celebrando a missa de
encerramento do Cerco de Jericó. Com o Santuá-

rio completamente lotado, inclusive com muitas
pessoas participando do lado de fora da igreja, o
encerramento do Cerco teve como tema “Cristo
fez em mim obra nova”.
No dia 5 de novembro, o padre Alberto Gambarini participou do programa Louvemos o Senhor da
TV Século 21 em Valinhos. O padre fez duas pregações com tema “Vida no Espírito”, além de conduzir momentos de oração.
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ECC e TLC agradecem a todos os colaboradores do

Bingão da Família

No dia 8 de outubro, ocorreu o Bingão da Família, e na sociedade.
no seminário Maria Mater Ecclesiae. O evento foi
Os movimentos agradecem a todas as empresas e
realizado pelos movimentos ECC (Encontro de Capessoas que mais uma vez colaboraram com o evento.
sais com Cristo) e TLC (Treinamento de Liderança
Cristã) do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.
Escolita
O evento contou com uma boa participação do público, em um clima de descontração, alegria, amizade e harmonia, mesmo com o tempo instável.

O ECC é um serviço da Igreja, em favor da evangelização das famílias da comunidade paroquial,
mostrando pistas para que os casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e, principalmente, com Cristo.

A proposta do TLC é atrair o jovem para o seio
da igreja e fazê-lo refletir sobre sua conduta e
postura em casa, no trabalho, em seus estudos

Rei do Boi

Mercado Arroz e Feijão
Portal da Pizza

Materiais de Construção Independência
Malugi Express
Ana Maria e Wilson
Morais Advocacia
Dirigentes casais 2° união
Raul e Julia
Círculos de estudos

Rodrigo e Carina
Clovis e Sofia
Danilo e Luciana Mandu
Omega Fix
João e Magali
Sr. Geraldo
TLC
Equipes de trabalho
Seminário Mater Ecclesiae
Larilu Festas e Eventos
San Marcos Materiais de construção
Gráfica Bruno
Salão Maria Xique
JB Blocos
Horus Tec
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Caravanas de vários lugares do Brasil
já confirmaram presença no
Louvor Encontro com Cristo
Com presenças confirmadas das convidadas Eliana Ribeiro e Irmã Zélia
Copiosa, o Louvor Encontro com Cristo no carnaval terá como tema central
“Chuva de graça”, inspirado na música
da Eliana Ribeiro.

quaquecetuba, Louveira), e também dos
Estados de Goiás, Ceará e Minas Gerais.

A paroquiana Giselda Frazão sempre
participa do Louvor. “Nunca perdi um
Louvor Encontro com Cristo. E em nome
de Jesus, não vou perder o louvor no carJá temos caravanas cadastradas de ci- naval. Obrigado padre Alberto por nos
dades do Estado de São Paulo (Assis, Ita- proporcionar esta benção”, declara.

