Boletim Informativo do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
Itapecerica da Serra, Outubro de 2018 Ano V - N° 127

Neste ano de 2018, ano eleitoral e de decisões importantes para o
nosso país, rezemos pelo Brasil, pedindo a intercessão de Nossa Senhora
Aparecida, a padroeira do Brasil.
Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida,
Aqui estamos, prostrados, diante de vós e de vosso Filho Jesus,
Nós consagramos o Brasil à vossa maternal proteção.
Nós vos escolhemos para ser Padroeira e Advogada da nossa Pátria;
Queremos que o Brasil e cada brasileiro seja inteiramente vosso e de
vosso Filho Jesus:
De vós, é a natureza; de vós é a sociedade; vossos são os lares e seus
habitantes, com seus corações e tudo o que eles têm e possuem;
Vosso é, enfim, todo o Brasil.
Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso!
Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus,
e todos os bens esperamos receber, ainda e sempre, por vossa
intercessão.
Abençoai, pois, o Brasil, que vos ama;
abençoai, defendei e salvai o vosso Brasil!
Protegei a Santa Igreja;
preservai a nossa fé, defendei o Santo Padre;
assisti os nossos Bispos; santificai o nosso Clero;
socorrei as nossas famílias; amparai o nosso povo;
esclarecei o nosso governo;
guiai a nossa gente no caminho do Céu e da felicidade!
Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros,
venha sempre mais a nós o vosso reino de amor, e, por vossa mediação,
venha à nossa Pátria o Reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso.
Amém.
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Aparecida de Fátima
Beneton Gazola – Florida
Paulista – SP
Minha filha não conseguia engravidar, o médico disse que
só um milagre mesmo para
ela poder realizar o sonho de
ser mãe. Então, comecei a rezar junto com o Padre Alberto
no programa Encontro com
Cristo, pedia a Deus e a intercessão de Nossa Senhora para
que ela tivesse a alegria de ser
mãe. Hoje, a Antonella (minha
neta) é a alegria de nossa família. Ela é um milagre, linda,
inteligente e este ano completa 2 aninhos.

Joana Messias - Parque Verde
– Belém – PA
Pedi a intercessão de Nossa
Senhora dos Prazeres para
que meu filho conseguisse
um emprego e Jesus na sua
infinita misericórdia concedeu-me esta grande graça,
estou muito feliz. Agradeço de todo meu coração por
esta graça.

Reportagem: Edson Hengles, Wesley
Oliveira e Nathalia Forte - Administração:
André Matias Redação e Administração:
Largo da Matriz de Nossa Senhora dos
Prazeres, S/N, Itapecerica da Serra - SP

“Então o que está assentado no trono disse: “Eis que eu renovo todas
as coisas”. Disse ainda: “Escreve, porque estas palavras são fiéis e
verdadeiras.” (Apocalipse, 21, 5)

O amor tudo suporta, tudo transforma, tudo vivifica. O imenso amor do Pai
nos toma de esperança e nós devemos
dar uma resposta clara e decisiva para
Ele: “sim, Senhor, eu creio e sigo teus
passos para a minha construção e a
construção dos meus irmãos”. Rezar é
preciso, mas transformar a oração em
ações concretas é vital. Para que Deus
transforme nossa vida em felicidade
plena, apesar das dificuldades, é preciso que façamos a nossa parte. E qual é
a nossa parte?
Seguir os passos de Jesus significa viver no Amor supremo, na caridade, no
perdão e reconciliação, no constante
exercício cristão de refletir sobre nossas ações e nos perguntar: “O que Jesus
faria em meu lugar? Como Ele agiria
nessa situação? Será que estou propagando o bem que professo?”

Nossa vida nessa terra é um processo de renovação, todos os dias e em
cada situação. Afaste-se do que te faz
mal e coloque Jesus no centro de sua

vida, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que te proteja e te
coloque no colo nos momentos mais
difíceis. E é assim que vamos vivendo,
com sabor, sendo sal da terra e luz no
mundo, pois a Luz de Cristo deve resplandecer em nós. Tudo se renova o
tempo todo, aprendemos e evoluímos,
até o encontro definitivo com o Pai celeste, na plenitude que as palavras não
conseguem explicar.

Enquanto estamos nessa terra, façamos o bem sem olhar a quem, e peço
encarecidamente que neste mês de
eleições você escolha com muito cuidado as pessoas que irão te representar. Saiba que quem você escolher,
deve estar de acordo com os seus valores. Joelhos no chão e voto na mão,
assim restauraremos a nossa nação.
Como diz a canção: “Eu hoje lhe dou
vida nova, renovo em ti o amor, lhe
dou uma nova esperança, tudo o que
era velho passou”.
Deus te Abençoe, os Anjos te protejam e Salve Maria!

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_
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No dia 27 de setembro, estreou nos cinemas o
filme “O que de verdade importa” do diretor Paco
Arango. A trama conta a história de um jovem Alec
Bailey (Oliver Jackson-Cohen) que descobre de
repente que possui o dom da cura. Enquanto tenta entender a sua nova realidade e tudo o que ela
oferece, uma adolescente com câncer terminal irá

inesperadamente lhe mostrar o caminho.

O filme é 100% beneficente. Toda a arrecadação
líquida da exibição dele no Brasil será destinada a
sete entidades nacionais que apoiam o combate ao
câncer infantil. “O que de verdade importa”, lançado pela Anagrama Filmes, é uma celebração a vida
que combina comédia e drama.

Todos os anos, a população
mundial lembra a luta contra
o câncer de mama com uma
campanha chamada Outubro
Rosa. O movimento surgiu nos
Estados Unidos, na década de
90, e foi adotado pelos demais
países do globo para alertar as
mulheres e entidades governamentais sobre a importância da prevenção e diagnóstico
precoce dessa doença tão devastadora, que, somente no Brasil,
atinge cerca de
156 mulheres
por dia.

O nome da
campanha
tem referência
no laço rosa que
é usado desde a 1ª
Corrida da Cura, realizada
em Nova York, para estimular a participação da população, entidades e empresas
na luta contra o câncer de
mama. Foi por este mesmo
motivo que posteriormente

prédios, monumentos públicos, pontes e teatros passaram a ser iluminados com
a cor rosa neste período, tal
como acontece na maioria
das cidades do país, bem
como a ideia de realizar corridas, passeatas e eventos
acerca do tema usando balões, camisas e outros objetos rosados.

Durante todo o mês, o principal objetivo da campanha
Outubro Rosa busca incentivar mulheres com idade entre 40 e 69 anos a fazerem os
exames mamográficos para
prevenir a doença ou descobrirem um possível diagnóstico de maneira precoce, de
modo a aumentar as chances
de cura. De 1º a 31 de outubro, são realizadas palestras
e a distribuição de materiais
informativos à sociedade
para conscientizá-la sobre os
sintomas, tratamento, prevenção e diagnóstico do câncer de mama.
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“Rogamos-te, patrono, a tua intercessão nas dores,
no abandono, nas penas, na aflição”, são palavras do
hino de São Judas Tadeu, cuja memória litúrgica é
celebrada no dia 28 de outubro pela Igreja, o qual é
conhecido como padroeiro das causas impossíveis
e é um dos mais populares no Brasil.
São Judas Tadeu é um dos doze apóstolos e não
se trata de Judas Iscariotes. Ele era primo de Jesus e irmão de Tiago Menor. Foi ele quem, na Última Ceia, perguntou a Jesus: “Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo?”
(João 14,22).

É autor de uma epístola que leva o seu nome, na
qual ataca os agnósticos e diz que os que têm fé,
mas não fazem obras boas, são como nuvens que
não têm água, árvores sem fruto e ondas só de espumas, e que os que se dedicam aos pecados de
impureza e a fazer atos contrários à natureza sofrerão a pena de um fogo eterno.
Sua festa é celebrada juntamente com a de São
Simão, com quem pregou na Pérsia. Ambos foram
martirizados. As relíquias dos Santos estão em um
altar da Basílica de São Pedro no Vaticano.

Santa Brígida conta em suas Revelações que Nosso Senhor lhe recomendou que quando desejasse
conseguir certos favores os pedisse por meio de
São Judas Tadeu. Por esta razão é considerado padroeiro das causas impossíveis, assim como Santa
Rita de Cássia.
São Judas Tadeu é representado com uma imagem de Cristo no peito, por causa do seu parentesco com o Senhor, de quem a tradição conta que

era muito parecido. Também é representado segurando um machado, uma clava, uma espada ou
uma alabarda, por sua morte ter ocorrido por uma
dessas armas.

Oração

(Para ser ditas em grandes aflições, quando parecemos desamparados de todo socorro visível ou
para casos desesperados)

São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo
e amigo de Jesus, o nome do traidor é causa de
serdes esquecido por muitos, mas a Santa Igreja
honra-vos e invoca-vos universalmente como padroeiro de casos desesperados, sem remédio. Intercedei por mim que sou tão miserável pondo em
prática, eu vo-lo rogo, o privilégio particular que
vos é concedido, a fim de trazer ajuda pronta e visível onde isso é quase impossível.
Vinde valer-me nessa grande necessidade para
que eu possa receber as consolações e socorros do
Céu em todas as minhas aflições, necessidades e
sofrimentos, particularmente (aqui dizer a graça
que deseja obter...) e que possa bendizer a Deus
convosco e todos os eleitos por toda a eternidade.

Eu vos prometo, bem-aventurado São Judas Tadeu, ter sempre presente esta grande graça e não
cessar de honra-vos, como meu especial e poderoso Padroeiro e farei quanto possa para espalhar a
devoção para convosco. Amém.
São Judas Tadeu, rogai por nós e por todos os que
vos honram e vos invocam.
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Intenção
A MISSÃO DOS CONSAGRADOS

Para que os consagrados e as consagradas reavivem
o seu fervor missionário e estejam presentes entre os
pobres, os marginalizados e aqueles que não têm voz.
Reflexão
Há alguns anos, um jornalista que se confessava
não crente declarou, numa entrevista, que, apesar
da sua distância em relação à Igreja, reconhecia
que, em cenários de tragédia, seja por catástrofes
naturais ou por motivos de guerra, os religiosos
eram os primeiros a chegar a estes lugares e os
que permaneciam até ao fim.

Esta afirmação aponta para duas coisas que chamam a atenção: por um lado, a presença da Igreja,
e em especial dos consagrados, junto de realidades
difíceis, em tantos lugares esquecidos e ignorados
pelos governos e pelos meios de comunicação social. Lugares de que ninguém fala. Aí, são as pessoas que consagram a sua vida a Deus e aos outros
que estão próximas das populações que servem,
estando dispostas a permanecer junto dos mais
afetados com uma grande fidelidade, por vezes até
ao sacrifício da própria vida.
Por outro lado, esta situação mostra como, na gênese da Igreja, os pobres são, desde sempre, alvo
de atenção e cuidado por parte dos cristãos. Na
verdade, basta cair na conta que junto às igrejas
e paróquias, mosteiros, missões, ao longo da história, sempre se desenvolveram e continuam a desenvolver iniciativas de promoção e apoio às populações mais desfavorecidas.

Na sua intenção para este mês de outubro, o Papa
Francisco faz este apelo a que os consagrados e
consagradas não deixem cair esta herança e este
tesouro. Junto dos pobres, marginalizados e dos
que não têm voz, é através deles que a preferência
da Igreja pelos pequenos tem um maior destaque.

Teresa de Calcutá, a comunidade dos monges trapistas, mártires de Tibhirine, na Argélia, os religiosos presentes em campos de refugiados, e tantos
outros exemplos devem motivar a nossa oração de
gratidão por estas vidas entregues e pedir para que
Deus continue a conceder à Igreja vocações de consagrados e consagradas ao serviço dos mais pobres.
Oração
Jesus Cristo, Bom Pastor,
na tua imensa bondade,
quiseste vir até nós
para anunciar a proximidade do Reino
junto dos mais pequenos, os excluídos, os marginalizados e doentes.
Hoje, a tua Igreja continua no mundo
esta opção preferencial pelos mais pobres,
servindo-os nas suas necessidades
em tantos lugares e situações.
Peço-Te pelos consagrados e consagradas
que são, no mundo, sinal da tua presença e do
teu amor.
Que o seu exemplo de entrega
acorde o nosso coração para as necessidades
dos outros.
Pai-Nosso...
Desafios
- Procurar saber mais sobre a missão dos consagrados e consagradas junto das populações mais pobres,
nos lugares que não têm destaque nas notícias.
- Visitar, neste mês, uma comunidade religiosa
missionária, na própria área de residência, para
conhecer o seu carisma e missão.

- Organizar um tempo de oração na própria comunidade pelas vocações de consagração, se possível, incluindo os consagrados e as pessoas que
por eles são servidas.
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No domingo, 16 de setembro, milhares de católicos se reuniram no ginásio de esportes de Itapecerica da Serra, para celebrar os 32 anos do programa Encontro com Cristo.

Com o tema “Cura esta Nação”, baseado no livro
(2 Crônicas 7,14), o encontro foi conduzido pelo
padre Alberto Gambarini e contou com a participação do pregador internacional Ironi Spuldaro e
da cantora Marília Mello.
Estiveram presentes caravanas de diferentes lugares do Brasil, tais como: Itatiba, Sorocaba, Barueri,
São Paulo, Sumaré, Mairiporã, Diadema, São Bernardo do Campo, Itupeva, Mauá, Taubaté, Indaiatuba, Itu, Itaquaquecetuba, Tietê, Campinas, Cubatão,
Campos Gerais (MG), Recife (PE), entre outros.
“Nós viemos com a caravana de Atibaia. Estou
muito feliz porque trouxe meu sobrinho Carlos
que estava afastado da igreja, mas Jesus chamou
ele, e pela glória do Senhor estamos aqui”, diz Olavina de Pinto.

“É a primeira vez que nós viemos aqui, conhecemos o padre Alberto pelo programa Encontro com
Cristo na televisão. Nós acordamos 4h para estar
aqui bem cedinho às 8h. Apesar do nosso motorista ter se perdido no meio do caminho, nós conseguimos chegar bem na hora. Viemos com a caravana de Francisco Morato”, diz Elizete Aparecida
Ribeiro, 37 anos, auxiliar educacional.
O evento teve início com a entrada do Santíssimo Sacramento, logo após foram ministradas duas
pregações: “Cura esta Nação”, pelo Ironi Spuldaro
e “O anticristo”, feita pelo padre Alberto. Também
teve um momento de homenagem à Nossa Senhora, conduzido pelo padre Rodolfo Camarotta.

Logo após o almoço, Rosangela da Silva Marques
contou em seu testemunho sobre duas graças recebidas. A primeira foi no ano de 2009, quando o
filho Gabriel ficou internado no Hospital por causa
de uma alergia. Ele ficou irreconhecível, estava entubado, usando dreno e sonda. Ela ficou sem forças, mas pediu ao Senhor que seu presente de aniversário fosse a cura do filho. Nesta data, o Gabriel
saiu da UTI. E depois de três dias ele teve alta do
hospital. Porém, os médicos disseram que ele iria
ter alguns problemas porque metade do coração
estava parado, mas ela falou que em nome de Jesus
o filho estava curado. Então, após a realização dos
exames foi confirmado, ele estava curado.
A segunda graça foi quando sua filha teve uma
gravidez de risco. Os médicos disseram que era
impossível o bebê prematuro sobreviver, mas ela
tinha fé e discordava. Quando a bolsa estourou, os
médicos falaram que só era possível salvar a vida
da filha. Mas, o parto ocorreu normalmente e depois de 4 meses o bebê teve alta e foi para casa.
Hoje, sua neta tem 3 anos e nenhuma sequela.

O evento teve seu encerramento com a celebração
da Santa Missa, presidida pelo padre Alberto Gambarini e concelebrada pelos padres Alexandre Matias, Lídio Sampaio, Márcio de Mello e Marcelo Javé.
Foi um dia para agradecer, testemunhar as graças alcançadas e pedir bênçãos ao Senhor. O casal
Claudionor Januário Pereira, 59 anos, e Eraldina
de Almeida Pereira, 57 anos, acompanham o padre
Alberto há mais de 30 anos. “Nós estávamos enfrentando uma dificuldade muito grande. Eu bebia
e era uma pessoa extremamente violenta, eu não
aceitava Jesus de maneira alguma, no entanto, mi-

nha esposa me levou no encontro na Verbo Divino
com o padre Alberto e fui pela primeira vez. Lá, eu
dei um beliscão nela, e então ele sentiu e começou
a orar tão forte, com tanta força no Espírito Santo
que aquilo moveu algo em mim. E quando eu saí
daquela Igreja, já sai com desejo de mudança”, comenta Claudionor.

“A nossa luta foi muito grande, mas nós nunca
pensamos em desistir, porque olhando o vigor
desse sacerdote não tem como você parar. Quantas bênçãos foram derramadas neste louvor, através de uma pessoa que nunca desistiu, nunca
teve medo e com ousadia anunciar que Jesus está
curando. Toda vez que olho para o padre, tenho
desejo de continuar minha caminhada, porque ele
é um grande pregador”, revela Eraldina.
“Eu faço caravana há mais de 15 anos. Eu conheci
o padre Alberto através da televisão, do canal da
Rede Vida. No começo, nós vínhamos de van para a
Igreja (Nossa Senhora dos Prazeres), quando surgiu o Louvor no Ginásio que começamos a vir de
ônibus. Quando estou aqui parece que estou flutuando, é um dia muito maravilhoso para mim e
toda caravana. A gente se enche do Espírito Santo.
Na oração do padre Alberto ficamos com a energia muito boa, ficamos leve como uma águia. Então, eu gosto muito de vir, e louvo a Deus por isso.
Nós também abençoamos nossa água para levarmos aos enfermos. Não tem preço que pague ver o
padre levando a Palavra de Deus para todos nós”,
explica Maria de Lourdes Ferreira, 57 anos, coordenadora de caravana de Vicente de Carvalho.

O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra.
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Cerca de 500 voluntários trabalharam incansavelmente mais uma vez no Louvor. São pessoas que
independente da equipe de que façam parte, se dedicam porque sabem que estão à serviço do próprio
Senhor. No sábado, que antecede o Louvor, eles se
reúnem com o padre Alberto no ginásio para um
momento de intercessão pelo evento e neste dia
também recebem as últimas orientações.

para as pessoas, porque por aqui Deus vai curando. A gente vê de perto o que Deus faz no coração
e na vida das pessoas. É muito gratificante, pois
sentimos o amor de Deus através das pessoas, em
tudo o que fazemos”, revela.

São diversas equipes e todas são importantes para
o êxito do evento. O casal Vanessa Kelly dos Santos,
34 anos, e Fernando Lemos Adão, 40 anos, trabalha
na equipe do camarim. A filha, Karoline Rosa Lemos
Adão, 17 anos, também já está trabalhando no Louvor na mesma equipe dos pais, pelo segundo ano
consecutivo.

A equipe de Liturgia é formada por cinco mulheres: Caetana, Eugeni, Sonia, Luzia e Ana Mara (coordenadora). “O trabalho da liturgia é preparar toda
a missa e tudo aquilo que o padre precisa para o
evento. Então, por exemplo, um dia antes nós começamos a trazer os objetos que ficam na Igreja,
para cá. Cada uma é responsável por arrumar cada
objeto, como os vasos sagrados, os paramentos litúrgicos, a parte da comunhão e a Palavra de Deus”,
explica Ana Mara.

Cristiane Rodrigues de Moraes Maia, 42 anos,
da equipe do camarim, explica como é o trabalho
desta equipe. “Aqui nós acolhemos as pessoas que
vem cantar ou pregar. Arrumamos o café da manhã e o almoço. Nós fazemos todo o acolhimento
do padre, e de todas as pessoas que vem de fora.
O nosso trabalho aqui é mais para nós do que

Os jovens também trabalharam no evento. A estudante Miriel Abdias Freitas, 16 anos, começou a
ajudar este ano. “Eu comecei a trabalhar como voluntária este ano no Louvor de Carnaval. Hoje, além
de acolhermos as pessoas na equipe de recepção,

“A importância de trabalhar no Louvor é que você
mais recebe do que dá. Nós saímos daqui fortalecidos, com o pensamento diferente. Deus pede para
nós pregarmos a bondade, o companheirismo, a
doação. Então, é muito enaltecedor trabalhar aqui”,
explica Vanessa.

“É um carinho, um amor muito grande, trabalhar
com a liturgia, porque nós deixamos tudo arrumado para o padre Alberto. Afinal, ele também está se
doando e precisa de um espaço tranquilo para ter
um momento a sós, antes de realizar a missa. É muito boa essa dedicação, essa entrega que a gente faz
para Deus. Porque nós estamos fazendo tudo por
Ele”, completa Ana Mara.

agora nós também ficamos com a tarefa de ajudar
as pessoas que estão na fila para comprar comida.
É incrível estar participando porque a gente vê a
quantidade de pessoas que estão buscando Deus e
isso é importante para nós”, conclui.
Feira de artesanato
Artesanatos, lã, crochês, tricôs, bordados e bijuterias são expostos em barracas na parte externa do
Ginásio. A ação é uma forma de incentivar a produção da arte popular de Itapecerica. A renda da venda destas peças é 100% dos artesãos.
Os trabalhos feitos à mão são cheios de identidade
e afeto. Como as peças de bordado da Firma Maria
de Lima, 74 anos, aposentada. Ela explica que a fé é
fundamental em sua vida, porque cria forças para
continuar seu trabalho. “Faz 7 anos que trabalhamos neste evento. Aqui na barraca eu faço todos
os bordados, tocas de lã. Toda vez que participo do
Louvor, saio muito maravilhada. Mesmo que eu não
esteja lá dentro do ginásio, eu estou escutando tudo
daqui, tem hora que choro sozinha, por causa do
poder de Deus. Eu passei por uma aprovação muito
grande quando fiz uma cirurgia do coração. Eu pedi
a Deus para que tudo ocorresse bem. A fé ajudou
muito na minha recuperação, e estar aqui hoje é
muito gratificante”, revela.
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Entre os dias 9 e 14 de setembro, foi realizado o
segundo Cerco de Jericó do ano com o tema: “Cura
esta Nação”, no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.
Em cada noite foi desenvolvido um tema sobre as
mazelas que afetam nosso país. Foram noites de
clamor contra as drogas, a violência, a corrupção, o
desemprego, entre outros.
Conduziram o Cerco os padres Rodolfo Camarotta, Lídio Sampaio, Rodrigo Natal, Abério Christe,
Edimilson Lopes e Alberto Gambarini. A animação
ficou por conta do Ministério Decisão, Ministério
Paroquial, Banda Novo Pentecostes, Canthares, Cris
Soares e Camila Perrucini.

A semana incessante de batalha espiritual começou no domingo, com o padre Lídio que explicou
em sua homilia a importância da família e do exercício do perdão: “Qual família que não tem conflito?
É preciso deixar o Espírito Santo agir. Sempre que
nos encontrarmos nestas situações de dificuldades,
deveríamos dizer: ‘Senhor, dá-me o Espírito Santo’.
E você terá capacidade de responder para a pessoa:
‘Deus te abençoe’. Coloque Deus em sua casa. Você
quer mudar o Brasil? Mude primeiro a sua família,

seu coração”.

Na primeira noite, os fiéis receberam uma cruz de
papel e um adesivo para ser colado nela. Em cada
noite foi distribuído um adesivo para que ao final
do Cerco, na Cruz fosse construída a seguinte frase:
“A cruz sagrada seja minha luz!”. Um momento para
fortalecer a fé e a esperança de todos.

Para que a justiça e paz reine entre nós é necessário clamar contra a violência, foi com esse tema que
padre Abério Christe conduziu a noite de segunda-feira: “Nós estamos numa batalha, numa luta, temos que estar preparados para se defender com a
Palavra de Deus, fortalecidos pela Palavra e alimentados pela oração”.

O padre Edimilson aprofundou sobre os malefícios que nos cercam e a cura. “Jesus está nos revelando que há pessoas atormentadas por espíritos
maus que também foram curadas. Não está falando
que foram libertas, mas curadas, porque elas foram
portadoras de falsas doenças e enfermidades. Independente do físico e do espiritual, eu sei que Jesus é
poderoso e está acima de tudo”.
Quem conduziu a noite de quarta-feira, foi padre

Alberto Gambarini que fez um clamor pela cura de
todos os males. Em sua homilia baseada em Lucas
6, 17-19, disse: “Aqui está o amor de Deus em ação,
aqui está aquilo que Deus deseja que aconteça na
sua vida, veja, a multidão tinha ido a Jesus para ouvi-lo e ser curada por Ele”. E terminou: “O Espírito
Santo está sempre pronto para te tirar da crise”.

Na quinta noite, o padre Rodolfo Camarotta pregou sobre um tema que afeta muitos brasileiros:
o desemprego. O clamor foi necessário para pedir
pela graça de um novo trabalho. Porque é através
dele que conquistamos nossos bens e edificamos
nossos lares. Para enfrentar esta crise, o padre disse: “Deus dá um direcionamento para nós!”.
No penúltimo dia do Cerco, conduzido pelo padre Rodrigo Natal de Taubaté, o clamor foi pela
libertação das drogas, este mal que tem afetado
muitas pessoas, especialmente os jovens. “Precisamos alimentar entre nós a cultura do bem,
para não deixar que o mal se enraíze em nós”,
afirma o padre.
O encerramento do Cerco de Jericó foi no dia 16 de
setembro, no Louvor Encontro com Cristo realizado
no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra.
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O 54º TLC (Treinamento de Liderança Cristã) do
Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia foi realizado nos dias 21, 22 e 23 de
setembro, na Casa de Retiro São José em Itapecerica da Serra – SP. O encontro reuniu 74 jovens.

“Cheguei no TLC achando que não iria chorar,
pensei que seria só mais 3 dias frequentando um
encontro com Deus, mas foi um final de semana
inesquecível, uma experiência única. Na minha primeira semana pós TLC, até convidei alguns amigos
para participar do Grupo de Oração. Às vezes, estamos nos sentindo bem, achando que a vida está
boa, mas o essencial é sempre estar ao lado de
Deus”, afirma Gabriel Miranda, 15 anos.

O TLC tem como objetivo levar o cursista a se autoconhecer, encontrar com o outro, reconciliar-se
com a família e também encontrar-se com Deus. É

O Papa Francisco, depois de ter consultado, como
é habitual, as conferências episcopais, as Igrejas
orientais católicas sui iuris e a União dos Superiores
Gerais, além de ter ouvido as sugestões dos Padres
da passada assembleia sinodal e o parecer do XIV
Conselho ordinário, estabeleceu que em outubro de
2018 terá lugar a XV Assembleia geral ordinária do
Sínodo dos Bispos cujo tema será: “Os jovens, a fé e
o discernimento vocacional”.
O tema, expressão da solicitude pastoral da Igreja
pelos jovens está em continuidade com os resulta-

missão do TLC ser missionário e formador de lideranças, tendo como propósito resgatar jovens afastados da igreja e incorporá-los em pastorais, movimentos e comunidades.

“O TLC é encantador e surpreendente! Uma única
frase que pode ser definida: é o primeiro encontro de
amor com Deus. Não tenho palavras para descrever
quão grande é essa experiência, em ver que muitos
jovens se entregaram aos braços do Pai, deixaram-se
elevar a esse amor, verifico um amor sem limites, um
amor que tudo pode e tudo suporta. É uma experiência única e incrível que será lembrada pelo resto da
vida”, comenta Vanessa Calasans, 21 anos.
O Reencontro do 54º TLC aconteceu no dia 29 de
setembro, teve início com a Santa Missa celebrada
pelo padre Alberto Gambarini e terminou no salão
paroquial com a participação do Ministério Decisão.

dos das recentes assembleias sinodais sobre a família e com o conteúdo da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia.

O seu propósito é acompanhar os jovens no seu caminho existencial para a maturidade para que, mediante
um processo de discernimento, descubram o seu projeto de vida e o realizem com alegria abrindo-se ao encontro com Deus e com os seres humanos e participando ativamente na edificação da Igreja e da sociedade.

Para mais informações acesse o site dos Jovens Conectados da CNBB.

09

10

I outubro 2018 - O Católico
Informe Publicitário

consigam os seus objetivos. Quando você ajuda alguém a realizar o objetivo dele, você está realizando o seu objetivo”, declara Luiz Paulino, educador
e empresário proprietário da escola.

Com essa filosofia, ele confirma o compromisso
da instituição de investir em seus alunos e conquistar sempre o sucesso, como a garantia da classificação deles nas melhores universidades e no
Exame Nacional do Ensino Médio.
Espaço de aprendizado e valores
Sem grades nas portas e janelas, nem cômodos
escuros ou muito fechados, o Colégio Lebiste investe na formação do aluno como ser humano, estabelecendo relação de respeito entre os indivíduCom uma estrutura moderna e bem dividida, o os e a natureza e com os colegas de classe, corpo
Colégio Lebiste é uma das escolas mais conceitu- docente e diretoria.
adas de Itapecerica da Serra, cidade localizada na
região metropolitana de São Paulo. Voltada para o - “A natureza é fundamental para o ser humaensino infantil, fundamental e médio, a instituição no, para que ele possa ter um pleno desenvolviacumula boa conceituação, credibilidade e o título mento. A necessidade de estar em contato com
a natureza faz com que o ser humano seja mais
de melhor escola da cidade.
humano”, confirma Paulino.
Além de salas de aula confortáveis e bem equipadas, o colégio dispõe ainda de uma área verde de Mas não é só isso, a instituição investe também
126.000 metros quadrados, ideal para estimular o nas atividades extracurriculares, que engrandecontato de estudantes com a natureza e também cem os currículos dos estudantes, como por exemplo, as aulas de canto.
os momentos de lazer ao ar livre.
O Lebiste ainda possui um dos melhores sis- O empresário ressalta que o Brasil demorou a
temas de ensino do país: o Anglo. Isso reforça o caminhar na direção do ensino infantil, que pascompromisso da escola com a qualidade de ensi- sou a ser obrigatório apenas com a constituição de
1988. Dados do próprio Instituto Brasileiro de Geno, formação e sucesso de seus estudantes.
ografia e Estatística (IBGE) corroboram com este
cenário, mostrando que houve crescimento de
Escolhido pelo programa Empresários de Su- 73% para 83% no acesso à educação básica, nos
últimos 10 anos.
cesso da Record News
Toda essa estrutura e investimento não podia dar
errado. Na verdade, deu certo e resultou em a premiação máxima dentre as escolas de Itapecerica
da Serra. O Lebiste foi consagrado este ano como
o melhor colégio do município pelo programa Empresários de Sucesso, da emissora Record News.

Segundo Luiz, possibilitar a aprendizagem de
conteúdo aos mais novos é garantir que eles se
tornem pessoas mais bem-sucedidas no futuro.

- “Eu acho que qualquer empreendimento tem
que levar em conta a inovação. Por exemplo, nós
aqui no colégio, que estamos distantes da cidade.
Fruto do investimento na educação de qualidade, O fato de nós termos inovação fez com que as famía instituição reflete hoje o que há de melhor no lias nos procurassem. Sem essa inovação, nós não
teríamos o resultado que temos hoje”, conclui.
ensino privado.
- “Eu acho que o objetivo da vida do ser huma- A verdade é que o Colégio Lebiste é hoje uma reno é contribuir para que os outros seres humanos ferência nacional!
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Neste momento de partida de nossos irmãos e irmãs para a casa do Pai, o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia expressa seus
sentimentos aos familiares e amigos e reza ao bom
Deus para que acolha em sua casa estes servos.
Paulo de Moraes Crenn, nasceu no dia 27 de
fevereiro de 1934, no bairro Itaquaciara em Itapecerica da Serra. Filho de Alberto Crenn e Florinda
Crenn, foi casado com Clementina Pereira Crenn
há 64 anos. Faleceu dia 13 de setembro, deixando 5 filhos, netos e bisnetos. Homem temente a
Deus e um adorador da Eucaristia e com um amor
incondicional ao Santuário de Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia.
“Um marido exemplar, um pai que foi
exemplo para os filhos, netos e bisnetos. Nos deixa a saudade de um homem
que recebida a todos
com um sorriso”,
(Família Crenn).

Extraordinária da Comunhão Eucarística. Zelosa
com as coisas de Deus. Sempre se oferecia para
lavar as Opas (roupa usada pelos ministros). Não
faltava em nenhum louvor. Sempre disponível
para servir. Teve dois filhos, Evandro e Luis Fernando e uma neta, Lorena.

Aposentada há dois meses, faleceu no dia 16 de
setembro, aos 65 anos.

Amorosa, querida por todos. Amava
incondicionalmente seus filhos. Dedicada
a
Deus,
servindo
sempre em todas as
ocasiões.
“Quando há amor, a
morte não consegue
separar totalmente as
pessoas e que parte
continua vivendo na
memória de quem fica”.

Merici de Fátima Freitas nasceu no dia 13 de
fevereiro de 1958, na cidade de Capão Bonito, São
Paulo. Teve três irmãos, Rosângela, José Roberto e
Tânia. Cinco sobrinhos, Marcos Vinícius, Isabella,
Yasmin, Agatha e Raphaela; Dois sobrinhos netos,
Ministro Extraordinário da Comunhão Euca- Sophie e Bernardo.
rística, homem de fé e dedicado à família, José
Funcionária pública aposentada, Merici faleceu
Daniel do Carmo, trabalhou na empresa Martin
no dia 23 de setembro, aos 60 anos.
Brower por mais de 30 anos. Iniciou sua carreira
nesta empresa como motorista e terminou como Merici sempre gostou muito de plantas e flores.
analista de faturamento. Teve três filhos, Viviane, Em sua casa era comum encontrar as mais difeRodrigo e Renato; e três netos, Giovanna, Maria rentes plantas e flores. Sempre viveu para a família. Quando sua irmã mais velha faleceu, ajudou
Eduarda e Felipe.
a criar os sobrinhos. Cuidou com muito carinho
Faleceu no dia 16 de setembro, aos 65 anos.
e dedicação de seus pais, mesmo nos momentos
“Saudade é algo trivial diante da situação, mas mais difíceis. Participou ativamente da Igreja no
jamais esqueceremos
grupo de jovens e em muitas outras atividades.
do homem, pai, irmão,
Também serviu como Ministra Extraordinária da
amigo que o senhor
Comunhão Eucarística durante muitos anos. Nunfoi. Estará sempre
ca deixava de participar da Santa Missa.
no coração de todos
“A saudade eterniza
aqueles que em vida
a presença de quem
foi capaz de conquisse foi. Com o tempo
tar
intensamente”,
esta dor se aquieta, se
(Família do Carmo).
transforma em silêncio que espera, pelos
braços da vida um dia
Sandra Nascimento, itapecericana, carinhoreencontrar”, (Padre
samente conhecida como Santinha, era Ministra
Fabio de Mello).
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