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Sempre muito bem humorado cheio de

Cristo, através de uma leitura simples e de
uma vivacidade sem igual, Padre Alberto fácil entendimento.
Gambarini conquistou durante esses trinta Sempre muito sorridente, tem uma gare quatro anos de sacerdócio muito respeito galhada bastante particular conhecida por
e admiração de um grande rebanho. Deste- todos, é antenado nos principais acontecimido, leva a palavra de Deus a todos quanto mentos do Brasil e do mundo e torcedor
pode alcançar através da televisão e da inter- do Santos Futebol Clube. Culinária Italianet aonde vem angariando muitos seguido- na é entre todas a favorita, mas, mantém
res com suas mensagens de esperança.
uma alimentação balanceada sempre penReitor do Santuário de Nossa Senhora dos sando na saúde.
Prazeres e Divina Misericórdia foi ordena- Depois de mais de três décadas de ordedo padre diocesano em 06 de dezembro de nação, a palavra perseverança define bem
1978, pelo Bispo auxiliar da arquidiocese de o que este servo de Deus é. Sempre entuSão Paulo, D. Mauro Morelli.
siasmado busca com carinho apascentar
Padre Alberto, sempre empenhado em as ovelhas do rebanho que lhe foi confiapropagar a Palavra de Deus, buscou meios do, deseja ardentemente ensinar em cada
para difundir o Evangelho e se destacou pregação o quanto seguir o Cristo é imcomo um grande evangelizador através de portante e mais, usa de seu maior talento,
seus livros e pregações por muitos luga- a comunicação, para alcançar os corações
res, durante todos esses anos. Inspirado para Deus.
pelo Espírito Santo tem ajudado na evan- Padre Alberto Gambarini que trabalha ingelização de inúmeras pessoas, levando- cessantemente e com muita dedicação na
-as a uma profunda experiência de oração missão de evangelizar, até mesmo as criane reflexão.
ças consegue cativar. Celebrando sempre
Com mais de duas dezenas de livros pu- com alegria, mostrando a Deus o seu fervor,
blicados, não se considera escritor no nesta comemoração de alegria queremos
sentido literal da palavra, quer com seus lhe agradecer com amor as lições já ensinalivros levar as pessoas a um encontro com das e todas que ainda aprenderemos com
um verdadeiro enviado do Senhor.

Vai nascer
Jesus o
Salvador!

DJ Laércio e Electro
Cristo evangelizando
através da música

Encerramento da
Jornada Diocesana
da Juventude
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Data: 06/12/2012
Missa em ação de Graças ao aniversário de
ordenação sacerdotal Padre Alberto
Horário: 20h

Família reunida, alegria
e esperança! Jesus é o
nosso maior presente de Natal!

Data: 13/12/2012 - Festa de Santa Luzia
Local: Comunidade Santa Luzia - Lagoa
Horário: 19h30

Data: 24/12/2012 - Vigília de Natal
Local: Matriz - Horário: 20h

Data: 25/12/2012 - Natal do Senhor
Local: Matriz - Horário: 8h, 10h e 18h30

Data: 30/12/2012
Primeira Missa do Padre Gilberto
Silvestre da Silva
Local: Santuário N. Sra. dos Prazeres e Divina
Misericórdia - Horário: 18h30

Data: 31/12/2012
Solene celebração e Ação de Graças pelo
ano de 2012
Local: Matriz - Horário: 20h

Data: 01/01/2013
Solenidade da Santa Mãe de Deus
Local: Matriz - Horário: 8h, 10h e 18h30

Data: 01/01/2013
Primeira Missa do Padre Fabiano A.
Benevides
Local: Santuário N. Sra. dos Prazeres e Divina
Misericórdia - Horário: 8h e 10h

a este mundo para nos salvar! Isso
transformou, para sempre, a história da humanidade. Ele veio refazer
a aliança com seus filhos e filhas. O
coração do Pai se alegra com cada
pessoa que retorna aos seus braços.
Minha alegria é ainda maior, quando tomo conhecimento de que uma
conversão aconteceu por causa do
Como seu pai espiritual, sinto-me
programa, uma missa ou o grupo
responsável em dar o alimento vivo
de oração.
que vem da Palavra de Deus, que carrega em si a verdade da nossa fé, a O Natal de Jesus só tem sentido
quando fazemos dele uma verdade
conversão e a restauração.
em nossa vida. Aprendamos com
A mensagem do Natal deve brotar
o Deus Menino as lições de amor.
em nosso coração e traduzida em
Jesus nasceu em uma manjedoura
gestos concretos para que a paz reiemprestada, dentro de um simples
ne definitivamente. A paz interior é
estábulo, pois não havia lugar para
sinal de Deus. É uma paz que contraacolhê-lo. Faça do seu coração uma
diz a realidade cruel do nosso munmanjedoura e receba o Deus-Menido. Ela nos transforma em reflexos
no. Leve essa presença divina aos
da Luz de Cristo! Assim, nos tornamais necessitados, através de gestos
mos canais da graça do Senhor.
de ajuda comunitária.
Fico maravilhado quando penso no
Desejo para você e toda a sua famítamanho do Amor de Deus, que se
lia um Feliz e santo Natal e um 2013
encarnou no ventre de Maria e veio
repleto bênçãos.
É tempo de reunir a família e amigos para a celebração do Natal. É
tempo de alegria e esperança, pois
o Pai nos presenteou com a melhor
notícia de todos os tempos: o Menino
Deus veio para nos salvar. É tempo
de um profundo e pessoal encontro
com Cristo.

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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Aconteceu

Entre os dias 16 a 18 de Novembro, a Pastoral da
Juventude, promoveu o Retiro de Aprofundamento,
que teve como tema “Revesti-vos com o Poder de
Deus”. Foi um Final de Semana inteiro de oração,
pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento
e Santa Missa com a participação de mais de 75
jovens de Itapecerica da Serra, Cotia, Embu das
Artes e Taboão da Serra.

A proposta do retiro foi proporcionar aos
jovens um encontro profundo e pessoal com
Deus, para que perseverem na fé, mesmo com
todas as dificuldades do dia a dia. Foi um retiro
maravilhoso sem dúvida, foi uma benção ver
tantos jovens sendo tocados e rezando nestes
três dias enquanto tantos outros lá fora vivendo
na “perdição” dos prazeres mundanos.
Wesley Oliveira
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Katia Pereira

Liduina Fusari

“Assisto ao Programa
Encontro com Cristo todos os dias, e é
um prazer para mim,
entrar na Capela de
Nossa Senhora com o
Padre Alberto e rezar
as três Ave-Marias”.
Goias

“Este é um momento
muito especial da sua
vida. A vivência da fé
traz paz e alegria ao
coração. Continue confiante e perseverante na
missão que o Senhor reservou para você. Muitas bênçãos e proteção”.

Kelly Cristina

Rio Grande do Sul

“A propriedade das
palavras deste homem de Deus, me faz
acreditar que tudo
posso Naquele que me
fortalece”.
São Paulo

Maria Salete

“Já li três livros do Pe.
Alberto, tenho conseguido alcançar muitas
graças em minha vida,
precisamos de mais padres assim”.
Minas Gerais

de Deus para quem deseja começar um caminho
novo cheio de paz, harmonia, saúde, prosperidade.
Basta olhar para a manjedoura e lembrar que o
nascimento de Jesus é também o nosso nascimento. O nascimento de Jesus foi biológico, o nosso é
espiritual. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo, que também nos dá o novo nascimento.

Vem aí o Natal, de novo os cartões de Boas Festas, de Belém, e esse menino é o Salvador do mundo.
os presentes, a família reunida…
O mundo desorientado necessita deste retorno à
Vem aí o Natal. Que seria do mundo sem estes dias gruta de Belém, ao amor infinito feito ternura hude poesia e ternura, sem esta terapia para o egoís- mana. O mundo precisa deste retorno à simplicidamo, sem este regresso à simplicidade e humildade de dos pastores ingênuos a quem os anjos anunciaram a paz aos homens de boa vontade.
do presépio.

No Natal é Deus quem nos presenteou, dando-nos o presente dos presentes: “Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crêem no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os
quais não nasceram do sangue, nem da vontade
da carne, nem da vontade do homem, mas sim de
Deus.”(Jo 1,12-13).

Neste Natal, e a partir dele, descubra o quanto você
é precioso para Deus, ao ponto de ter enviado Jesus
por causa de você. Deixe este amor dar a você a coragem para ser feliz. Quando se sentir fraco diante
da vida, lembre-se você não esta sozinho: tem Jesus.

Espalhe este amor. Sorria para as pessoas. Não faça
Iluminam-se as ruas e as vitrines das lojas. Ninguém, Vem aí o Natal, e agora Deus quer nascer no cora- o mal. Saiba perdoar. Se errar recomece. Não atire
nenhuma lei obriga. Mas os homens sentem neces- ção de quem deseja o amor, e é capaz de ser bom pedras em quem também erra. Tenha a coragem
sidade de fazer. Porque um menino nasceu na gruta em um mundo mau. Vem aí o Natal, trazendo a luz de ser gentil.
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A Electro Cristo é entre a juventude uma tendência
forte e referencia na evangelização. DJ Laércio,
contou ao Católico, na entrevista a seguir, a
trajetória de graça e bem que evangelizar com a
música proporciona a seu coração.

Sempre que faço matéria para o meio secular eles
não acreditam que uma balada possa ter, mil jovens
sem consumo de drogas, álcool etc...mas quando
eles vão presenciar ficam admirados, e é possível
curtir uma noite sem as coisas que o mundo oferece.

Conte-nos um pouco da sua experiência com Deus Em seu dia a dia, como é sua relação com a Igreja?
e o porquê de ser DJ de Jesus?
No meu dia a dia é corrido por causa de faculdade,
Cada vez que toco tenho experiências diversas famila e trabalho, mas Deus é compassivo, aqui
com Deus. Minha família apoia este trabalho de em Moema onde trabalho, tem umas missas de
evangelização e comparece nos lugares que vou 30 minutos bem na hora de saiu do trabalho é o
momento que tenho para rezar e fazer minhas
tocar e sou DJ porque Deus me chamou.
preces. Sou da Diocese de Campo Limpo, quando
Como se deu o seu chamado a servir o Senhor com
estou em casa participo das missas dominicais no
a Música Eletrônica?
Santuário São José Operário.
Minha experiência com Deus foi através de um
O que a Musica Eletrônica Católica representa
retiro de arte. O padre Henrique da aliança de
pra você e para evangelização de jovens? Como
Misericórdia na época, disse que tinha um sonho
você vê a evangelização dos ‘’novos tempos/
de ter uma balada santa com um ambiente fora de
Mídias sociais?’’
drogas, álcool, azaração, etc. Foi aí que Deus colocou
no meu coração de estar junto com ele, e agora não A Música Eletrônica é a musica do momento para
quem curte baladas, então remixando músicas dos
largo mais.
grupos de orações em versões eletrônicas, chega
Você já teve experiência com drogas? E qual toque
mais rápido aos ouvidos dos jovens. Eu sou meio
você manda para galera não entrar nessa?
suspeito para falar em Mídias Sociais, pois nossa
Experiências com drogas em si não, mesmo sendo divulgação é 100% na rede e dá muito certo.
um morador do Capão Redondo, meus pais sempre
Quais os desafios de um DJ que evangeliza? Você
me orientaram sobre este mal. O álcool sim, com os
em sua caminhada já encontrou resistência?
amigos eu bebia. E aproveito para dar um toque para
galera que o vício começa na roda de amigos, o ideal O desafio é a aceitação das pessoas. Montar uma
é ter uma galera sadia, mesma na escola e faculdade “balada” em algumas igrejas pode parecer uma
afronta. Quando acontece, e os paroquianos se
tenta ser o diferente da situação.
dão conta de que a balada fala de Deus, evangeliza
Como é, resgatar os jovens com a música? Mostrar
e não tem nem uma gota de álcool, eles concordam
que dá para ser um jovem cristão mesmo na balada.
e gostam. Fico muito feliz quando um padre ligar
É muito gratificante, pois aos olhos do mundo seria no meu celular pedindo para tocar na paróqiua
uma missão impossível, pois quem já participou de para os jovens.
rave’s seculares não acredita em balada santa, mas
O ElectoCristo tem um grande público jovem.
depois de ir louvar a Deus dançando gosta e passa a
Você acredita que os jovens brasileiros estão mais
ser assíduo, fico extremamente feliz..

próximos de Deus?
Sim tem um grande público em todo o Brasil, mas
o mais forte é a região Sudeste por influência da
vida noturna.
Sobre o CD “ElectoCristo – Saint of the Saints”,
porque esse título? Como foi a experiência de
realizar seu trabalho em uma gravadora?
Saint of the Saints, é o nome da faixa que dá o título
ao CD. Expressão baseada nas escrituras do Antigo
Testamento (Cf. Lv 16, Ex 26, 33), mas que no Novo
Testamento adquiri um novo significado: Jesus é o
Santo dos Santos. É Ele que rompendo o véu que
dividia o Templo se torna o “Grande Sacerdote” para
sempre (Hb 6, 19-20). Oferecendo-se a Deus como
“sacrifício perfeito” ele nos resgatou e nos deu
nova vida, por isso que só a ele devemos adorar e
servir. E esse é o desejo dos DJs do Electrocristo e
da Paulinas-COMEP, que as canções deste CD além
de divertir e animar as baladas cristãs ajudem as
pessoas, principalmente os jovens a encontrar em
Jesus o sentido da Vida.
A experiência de gravar na Paulinas Comep, foi
muito importante para nossa missão, pois as
irmãs mais que tudo aprovaram e acompanham
nosso trabalho.
Pra finalizar... Deixe uma mensagem para os
internautas que estão ligados no Blog PJ NSP e no
Jornal O Católico?
Aos internautas que estão ligados no Blog PJ NSP e
no Jornal O Católico, quero dizer que é possível ser
um jovem diferente da realidade do mundo, e só é
possível se tiver em Deus. Ao Blog PJ NSP e no Jornal O
Católico quero parabenizar a dedicação e o trabalho,
acompanho os post no facebook, é importante usar
a rede para a evangelização, onde são alcançados
diversos públicos. Que Deus Abençoe.
Wesley Oliveira

ElectroCristo Saint of the
Saints-2010 (Paulinas COMEP)
ElectroCristo a festa não pára
2007 (Paulinas COMEP)

Electrocristo a festa continua
2006 (Paulinas COMEP)
ElectroCristo a festa – 2005
(Gravadora Duplo Louvor)
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11 99189-3949 – claro
djlaercio_@hotmail.com – msn

www.facebook.com/djlaercio.silva.7
a
www.facebook.com/DjLaercioSilv
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do céu. E isso exige reconhecer
que ao atravessar a porta estamos passando por Jesus.“Eu sou a
porta. Se alguém entrar por mim
será salvo.” Jo 10,9
O nosso primeiro gesto é a genuflexão (onde se vê o sacrário), ou
a reverência ao altar, e o sinal da
cruz com a água benta.

Vale a pena falar de um sinal pouco entendido: os sinos. Por que
eles batem? Eles tem uma magnífica função: ser a voz de Deus
que nos convoca a estar com Ele.
É como se Deus nos dissesse: “Eu
estou esperando por vocês.”

procurar chegar antes da missa
começar, para saudar Jesus. Poucos são os lugares nos quais se
permite chegar atrasados como
à missa. Para um show, cinema,
trem, avião, médico, trabalho o
Um dos primeiros passos esta em
Ritos iniciais da missa
horário é condição, entretanto
viver com o coração o maior milaA missa começa com uma procispara a missa....por quê?
gre de Jesus: a Eucaristia. Existe o
são de entrada. De pé, a assemperigo de cair na atitude de uma O Santo Cura d’Ars dizia que para
bléia, olhando para a procissão,
rotina religiosa, onde a missa pas- preparar-se corretamente para a
acolhe a Jesus, representado pelo
missa eram necessários 15 minusa a ser vista como obrigação.
celebrante.
tos. São Carlos Borromeu comTalvez, muitos ainda não entenpleta: “Quem reclama que ao en- A meta desta entrada é o altar, luderam que é o próprio Jesus que
trar na missa tem a mente cheia gar onde será celebrada a Eucarisdesejou este encontro. Antes
de distrações, deve se examinar e tia. O altar representa Cristo, por
de celebrar a Eucaristia disse,
perguntar a si mesmo: como en- isso, padre ministros e acólitos faem Lc 22,15:“Tenho desejado
trei na igreja? Como me preparei zem uma breve inclinação.O mesardentemente comer convosco
para estar com Jesus? Fica reco- mo vale para todos os que passam
esta Páscoa...”. E durante a ceia,
lhido com Deus,evita as conver- diante do altar.
em Lc 22,19:“fazei isto em mesas desnecessárias.”.
O sacerdote beija o altar como
mória de mim.”
Como sugestão para a prepara- gesto de veneração a Cristo, a
Para que este encontro se torção em casa e ao chegar na igreja, quem se coloca a serviço. O altar
ne fonte de graças, é necessário
sugero o livro Acenda a Luz, de é o lugar mais sagrado de toda a
preparar-se. A preparação coigreja, deste modo fica no centro,
minha autoria, nas pág 121.
meça em casa demonstrando a
visível para todos.
alegria de estar com Jesus. Aí Ao chegar a Igreja é importante
deveríamos fazer uma primeira jamais perder de consciência que Autor: Pe. Alberto Gambarini
oração. O passo seguinte é o de estamos entrando em um pedaço Continuaremos nos próximos números...
Estamos no Ano da Fé que tem
como objetivo avivar a fé dos católicos, e também ajudar a quem
esta afastado a redescobrir o tesouro da fé em Jesus.
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Encerramento da JDJ

O encerramento da Jornada Diocesana da Juventude em Campo
Limpo foi um sucesso, mesmo
debaixo de chuva!
Apesar do mal tempo, milhares
de jovens se encontraram na
Praça da Catedral Sagrada Família no Campo Limpo, zona sul de
são Paulo, para o encerramento
da Jornada Diocesana da Juventude, promovida pela Diocese de
Campo Limpo e coordenada pelo
Assessor Diocesano da Juventude
Padre Rodolfo Camarotta Costa.
A Jornada Diocesana da Juventu-

de teve início em fevereiro deste
ano. Uma réplica da Cruz e do
Ícone de Nossa Senhora, usado
na peregrinação mundial, percorreu as 100 paróquias pertencentes a esta diocese, em preparação
a Jornada Mundial da Juventude,
que acontece no próximo ano no
Rio de Janeiro.
Com a apresentação de Padre Rodolfo Camarotta Costa, idealizador do projeto, aconteceram shows com as bandas Tempos Dei,
Marília Melo, Ministério Decisão,
além de apresentações de dan-

ças, feira Expo Vocacional, Adoração ao Santíssimo e testemunhos
de conversão, que emocionaram
e agitaram a plateia que mesmo
sob forte garoa não parou de cantar, dançar e interagir.

O ponto alto do evento foi a celebração da Santa Missa, presidida
pelo Bispo Diocesano Dom Luiz
Antônio Guedes, e concelebrada
pelo Bispo emérito Dom Emílio
Pignoli além de muitos Padres, a
cantora Camila Perrucini animou
a celebração.
O Arcebispo de Luxemburgo
Jean-Claude Hollerich, em visita
a diocese e em preparação a Semana Missionária que acontecerá
em 2013, participou do evento, e
fez questão de dizer algumas palavras: “O amor de Deus nos dá
a felicidade e alegria, por vezes
através da Cruz. É dever de todos
nós anunciarmos o Evangelho e
que Jesus morreu por nós, estou
muito feliz de estar com vocês”.

Ao término da missa, um gigantesco corro de vozes entoou um
bonito “parabéns a você”, a Dom
Luiz Antônio Guedes, que completou neste domingo (25/11),
67 anos. A atração principal foi o
show da banda Adoração e Vida,
que fechou com chave de ouro as
comemorações.
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Padre Lidionor, mas conhecido como padre Lídio, contou a equipe de O Católico um pouco de
sua história em comemoração ao seu quarto
aniversário de ordenação. Simpático, atencioso
e muito bem humorado, tem como lema de ordenação a linda frase de Santo Afonso de Ligório
“Porque um coração criado para um bem infinito,
não pode ser feliz aspirando ao que é perecível”.
Conheça mais sobre o Padre Lídio, que conta a
seguir em primeira pessoa sobre seu chamado,
formação e trabalhos realizados:

Minha vocação surgiu de maneira muito forte
após uma experiência no retiro do TLC no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia em Itapecerica da Serra.

Sentia primeiramente um chamado a vida religiosa como irmão na congregação do Santíssimo Redentor mais conhecida por missionários
redentoristas, mesma congregação dos padres
e irmãos que trabalham em Aparecida do Norte,
mas pelos desígnios de Deus acabei entrando no
seminário diocesano do Campo Limpo.
Para a minha família foi tranquilo no início, notei que alguns membros não acreditavam muito
em minha perseverança, mas nunca deixaram
de me apoiar.

Não sou natural de São Paulo, eu sou mineiro,
mas, desde que vim para São Paulo comecei a
participar no Santuário e toda a minha formação
aconteceu dentro da diocese de Campo Limpo.
No ano de 2001 entrei no propedêutico que é o
primeiro ano, depois fiz faculdade de filosofia
em três anos e a teologia que tem a duração de
quatro anos e hoje com a graça de Deus estou
concluindo o curso de pós-graduação em Logoterapia e Análise Existencial, pela PUC do Paraná.

Atualmente, trabalho como vice-reitor do Seminário Nossa Senhora Aparecida, no município de Taboão da Serra e de acordo com as
minhas possibilidades auxílio o Padre Alberto
Gambarini e Padre Alexandre Matias no vasto
campo de trabalho da evangelização.
Comemorando meu quarto ano de sacerdócio somente posso agradecer a Deus pelo chamado que
me fez, me sinto muito feliz por ser escolhido e
pelo meu ministério sacerdotal. Quero aproveitar
e agradecer ao Padre Alberto e Alexandre e a toda
a comunidade católica de Itapecerica, onde tenho
muitos laços de fraternidade e amizade, pelo carinho e respeito que recebo de todos.

