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Em sua 35ª edição, o Louvor Encontro com 
Cristo, promovido pelo Santuário de Nossa Se-
nhora dos Prazeres e Divina Misericórdia e As-
sociação Kyrios, espera lotação máxima no gi-
násio municipal de esportes de Itapecerica da 
Serra, dia 23 de fevereiro, domingo de carnaval 
das 8h às 17h.

Participam fiéis das cidades de Itapecerica da 
Serra e região, interior de São Paulo e de outros 
Estados do Brasil.

Com o tema “Eu te Levantei”, o evento tem como 
objetivo principal levantar e fortalecer as famílias 
diante das mudanças e crises pelas quais passam 
a sociedade na atualidade.

Quem abre a programação é o padre Alberto 
Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senho-
ra dos Prazeres e Divina Misericórdia, condu-
zindo a entrada do Santíssimo Sacramento pelo 
meio do povo e fazendo um momento de adora-
ção ao Santíssimo.

Na sequência, o Frei Gilson, da Congregação Car-
melitas Mensageiros do Espírito Santo, desenvol-
verá a pregação “Eu te Levantarei”, tema do encon-
tro. Ele também fará um show durante o evento.

Após a pregação do Frei Gilson, o padre Alberto 
também ministrará uma pregação e um momento 
de Nossa Senhora. A animação do dia ficará por 
conta do cantor Cris Soares e banda. O evento será 
finalizado com a celebração da Missa, presidida 
pelo padre Alberto Gambarini.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Creusa Oliveira da Silva -
 Barueri - SP

Hoje estou aqui para agradecer a 
Jesus. No louvor de aniversário do 
Programa Encontro com Cristo, 
eu estava muito angustiada por-
que meu filho estava no PCC  trafi-
cando, usando droga. Eu comprei 
um crucifixo e pedi para o Ironi 
Spuldaro fazer uma oração.

Quando meu filho saiu das dro-
gas, a milícia quis matá-lo. O cru-
cifixo estava em seu pescoço e, 
o bandido que ia matar ele, teve 
um problema na arma. Ele viu o 
crucifixo do meu filho por debai-
xo da camisa e pediu para que ele 
fosse embora.

Ana Cristina - Itapecerica da 
Serra – SP

Em 2015 fui curada de um cân-
cer de mama acompanhando o 
Programa Encontro com Cristo. 
Muitas vezes rezei com o Padre 
Alberto e pedia a Deus a cura da-
quele câncer. Na reconstrução da 
mama peguei uma bactéria, mas 
Deus tocou em mim e hoje estou 
totalmente curada. Vim ao Louvor 
não para pedir, mas para agrade-
cer. Glória a Jesus!

Reportagem: Edson Hengles, Wesley 
Oliveira, Barbara Mattana - Adminis-
tração: André Matias Redação e Admi-
nistração: Largo da Matriz de Nossa      
Senhora dos Prazeres, S/N, Itapeceri-
ca da Serra - SP

paroquial: terça a sexta das 9h às 11h30 
e das 13h às 16h30.
Sábado: das 9h às 11h30.

A misericórdia de Deus, nosso Pai, 
é infinita. Há beleza e caridade em 
tudo o que Ele faz. Para resgatar a 
aliança conosco, se fez carne e habi-
tou entre nós através de Jesus, Seu 
Filho amado. E Jesus, com seus pre-
ciosos ensinamentos, nos mostra de 
forma simples a Lei do Pai: o amor e 
a caridade. Deus encarnado não nos 
quer como servos, mas sim amigos, 
tamanha a intimidade que nos ofe-
rece. É assim que Ele quer se comu-
nicar com você, com a intimidade de 
um amigo fiel. 

Ele nos revelou a chave do Reino do 
céu e, como se não bastasse, Cristo 
ressuscitado nos deixa o Paráclito, 
seu Santo Espírito, para que essa 
amizade seja eterna, forte e dispo-
nível a todo momento em que nos 
colocarmos em sintonia com Deus, 
através da oração e dos gestos de 
amor, caridade e transformação.

Esse é o Reino planejado por 
Deus, à disposição para todos 
aqueles que querem acessar essa 
verdade infinita, seja nessa vida ou 

na que há de vir. Você pode se per-
guntar: “mas padre Alberto, sou 
tão frágil, como poderei ser agente 
de transformação?” E eu respondo: 
sozinhos nada conseguimos, mas 
juntos, milagres acontecem! 

Jesus orientou seus apóstolos 
quando os enviou dois a dois para 
pregarem a Boa Nova: “ide antes às 
ovelhas que se perderam da casa de 
Israel. Por onde andardes, anunciai 
que o Reino dos Céus está próximo... 
Se não vos receberem e não ouvirem 
vossas palavras, quando sairdes da-
quela casa ou daquela cidade, sacudi 
até mesmo o pó de vossos pés.” (Ma-
teus 10 – 6, 14).

Jesus nos fala claramente: ser cris-
tão é viver em comunidade e apoiar 
um ao outro. O Espírito se revela 
quando vemos na face do irmão o 
próprio Cristo encarnado. E milagres 
acontecem todos os dias na simplici-
dade que a caridade nos propõe.

Deus te abençoe, os anjos te pro-
tejam e salve Maria!

“Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu 
senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo 

quanto ouvi de meu Pai.”  (João 15 – 15)

Testemunhos
Vidas Transformadas 



Com o objetivo de apresentar disciplinas sobre 
comunicação e oferecer conteúdo específico nas 
diversas áreas que abrangem o ato de comunicar, 
a Escola de Comunicação Diocesana vai oferecer, 
em março, o curso de Fotografia com uso do apa-
relho celular. As aulas acontecerão no Centro Pas-
toral Sagrada Família e terão início na primeira 
semana de março, das 19h30 às 22h30, com du-
ração de 1 mês, com 1 aula por semana. 

Os custos são bastante acessíveis, sendo esta 
uma das primícias da Escola: conteúdo de quali-
dade a um preço razoável. As vagas são limitadas 
e a conferencista é a renomada fotógrafa Renata 
Kelly. O curso é destinado aos agentes da Pascom 
(Pastoral da Comunicação), mas também, ao pú-

blico geral interessado no assunto.

A Escola de Comunicação Diocesana nasceu da 
vontade de formar os agentes pastorais na utili-
zação dos meios de comunicação para o anúncio 
do Evangelho, com coerência e eficácia. A fotogra-
fia é uma das ferramentas utilizadas nas mídias 
sociais das paróquias, sendo um real meio de 
evangelização. O mundo virtual é visual e, foto-
grafar bem, é uma das receitas para o sucesso das 
postagens, além de ser um registro histórico.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas 
através do site da Diocese: 
diocesedecampolimpo.org.br 
ou pelo WhatsApp: (11) 3584-9039.
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No dia 21 de fevereiro, a Igreja celebra o dia de 
São Pedro Damião. Ele nasceu em Ravena, em 
1007. Teve origem muito modesta e sofrida, che-
gando a ser, na infância, guardador de porcos. Fi-
cou órfão muito cedo e foi criado de forma impro-
visada pelos irmãos, que eram em grande número. 
Mesmo assim, o irmão mais velho, Damião, acabou 
por se responsabilizar sozinho por seus estudos.

Estudou em Ravena, Faenza e Pádua e depois de 
ter ensinado em Parma, ingressou no mosteiro ca-
maldulense de Fonte Avelana, na Úmbria, que se 
tornou o centro de suas atividades reformadoras. 
Pedro, em retribuição a seu irmão Damião, assu-
miu também o seu nome ao se ordenar sacerdote.

Pedro Damião, aos vinte e um anos, então na Or-
dem Camaldulense, por seus méritos logo tornou-
-se o superior diretor. As regras da Ordem já eram 
duras, mas ele as tornou mais rígidas ainda. Passou 
a criticar severamente conventos onde não havia 
pobreza e sua influência se estendeu por mostei-
ros da Itália e da França, entre eles Montecassino e 
Cluny, que passaram a seguir seus conceitos.

Com seu reformismo, trabalhou incansavelmente 
para devolver à vida religiosa seu sentido de con-
sagração total a Deus, na austeridade da solidão e 
da penitência.

Pedro Damião era um sacerdote contemplativo, 
de vida simples, adepto à vida monástica e, desse 
modo singular, atacava o luxo dos cardeais. Citava 
os apóstolos Pedro e Paulo como exemplos, pois 
percorreram o mundo para evangelizar, sendo 
magros e andando descalços. Ou seja, para levar a 
Palavra de Deus, era necessário sobretudo se des-
pojar dos apegos materiais. Foi desse modo que 
solidificou a austeridade religiosa e como viveu 
toda sua existência terrena.

 Seu trabalho não parou aí. Havia, na época, a ven-
da de títulos, funções e cargos da Igreja, como se 
fazia com os títulos feudais. A essa troca de favores 
se deu o nome de simonia clerical. O ato de com-
prar ou vender benesses espirituais era antigo e 
esse nome deriva de Simão, o Mago, que procurou 
comprar dos Apóstolos graças espirituais. Dessa 
forma, cargos da Igreja acabavam ocupados por 
pessoas despreparadas e indignas que se rebela-
vam contra a disciplina exigida deles, principal-
mente com relação ao celibato.

 A Igreja, assim dilacerada, vitimada pelas discór-
dias e cismas, tinha necessidade de homens cultos 
e austeros como padre Pedro Damião. Por isso, ele 
foi chamado à Santa Sé para auxiliar nesses com-
bates. Esteve ao lado de seis papas, como viajante 
da paz, e em particular, colaborou com o cardeal 
Hildebrando, o grande reformador que se tornou o 
Papa Gregório VII.

 Pedro Damião, após várias peregrinações a cida-
de de Milão, França e Alemanha, se tornou cardeal 
e foi designado para a diocese de Óstia. Seus escri-
tos, após a sua morte, prosseguiram doutrinando 
religiosos importantes. Aos poucos, a situação da 
Igreja foi se normalizando. Já velho, foi enviado à 
Ravena para recompor a questão do anti-papa.

Morreu em 1072, na cidade italiana de Faenza, 
quando voltava de uma missão de paz.

A fama de sua santidade em vida se cristalizou 
junto aos fiéis, que então passaram a venerá-lo 
como santo.

Em 1828 o papa Leão XII declarou Santo Pedro 
Damião e o proclamou também doutor da Igre-
ja, por seus numerosos escritos teológicos e pela 
incansável e eficiente atuação para a unidade da 
Santa Mãe, a Igreja Católica de Roma.
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Intenção

Escutar os gritos dos migrantes (Universal)

Rezemos para que o clamor dos irmãos migran-
tes vítimas do tráfico criminoso seja escutado e 
considerado.

Reflexão

“Onde está o teu irmão? A voz do seu sangue 
clama até Mim”, diz o Senhor Deus. Esta não é 
uma pergunta posta ao outro; é uma pergunta 
posta a mim, a ti, a cada um de nós. Estes nossos 
irmãos e irmãs procuravam sair de situações di-
fíceis, para encontrarem um pouco de serenida-
de e de paz; procuravam um lugar melhor para 
si e suas famílias, mas encontraram a morte. 
Quantas vezes outros que procuram o mesmo 
não encontram compreensão, não encontram 
acolhimento, não encontram solidariedade! E 
as suas vozes sobem até Deus! Recentemente, 
falei com um destes irmãos. Antes de chegar 
aqui, passaram pelas mãos dos traficantes, da-
queles que exploram a pobreza dos outros, da-
quelas pessoas para quem a pobreza dos outros 
é uma fonte de lucro. Quanto sofreram! E alguns 
não conseguiram chegar”.

Estas palavras foram ditas pelo Papa Francisco 
na sua primeira viagem apostólica a Lampedusa, 
no dia 8 de julho de 2013, quatro meses após a 
sua eleição. Sete anos depois, o Santo Padre po-
deria dizer as mesmas palavras. Sete anos de no-
tícias e relatos de morte, sofrimento, exploração 
criminosa, não apenas no mar, mas também em 
terra. Sete anos a encontrar muros, desconfian-
ças, discursos de ódio, manifestações sociais e 
políticas que, sob a aparência da proteção das 
ameaças, acabam por silenciar os gritos de quem 
quer apenas sobreviver...

O nosso coração foi se habituando a isso? Será 
que estas palavras de Francisco, ditas então em 
Lampedusa, também nos dizem respeito? “Somos 
uma sociedade que esqueceu a experiência de 
chorar, de ‘padecer com’. A globalização da indife-
rença tirou-nos a capacidade de chorar!” A ques-
tão é séria: de que forma me posiciono perante o 
grito destas pessoas?

Neste mês, o Santo Padre pede pelos migrantes, 
vítimas do tráfico criminoso. Deixemos que o nos-
so coração se comova com estas histórias e reze-
mos para que Deus toque o coração de todos nós 
e daqueles que têm o poder de pôr termo a estas 
situações de aproveitamento extremo da fragilida-
de dos outros.

Oração
Senhor Jesus Cristo,
Tu que foste hóspede e peregrino no meio de nós.
Tu que fugiste à violência,
buscando no Egito um porto seguro.
Dá-nos a graça de Te reconhecermos
no rosto dos nossos irmãos e irmãs
obrigados a sair dos seus países
por causa da guerra, da injustiça,
da pobreza e da violência.
Que o teu Espírito toque o nosso coração e os 

nossos ouvidos
para não sermos indiferentes ao grito destes 

nossos irmãos.
Faz da tua Igreja e de todos os seus filhos
um claro exemplo de acolhimento e de amor,
tal como Tu nos ensinaste.
Pai-Nosso...

Desafios

- Começar (ou continuar) a colaborar com insti-
tuições que acolhem os migrantes e as suas famí-
lias, através de donativos, voluntariado, divulga-
ção destas iniciativas nas redes sociais, etc.

- Promover à minha volta uma atitude positiva pe-
rante os migrantes que fogem das suas terras em 
busca de paz e oportunidades de vida, combatendo 
os discursos de fechamento, ódio e preconceito que 
são veiculados por oportunismos políticos.

- Sensibilizar a minha comunidade ou paróquia 
para a oração por estes irmãos, de modo parti-
cular na celebração da Eucaristia, combatendo a 
“globalização da indiferença”.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa



06  I   fevereiro 2020  -   O Católico   

Do dia 27 ao dia 31 de janeiro, na Semana Jovem, 
o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia foi a casa da juventude católica de 
Itapecerica da Serra e até de outras cidades. Com 
o tema “Revesti-vos da Armadura de Deus”, a pro-
gramação incluiu pregações, louvor, animação e 
adoração ao Santíssimo Sacramento, preparando 
os jovens para um combate diário de luta contra 
o pecado.  

Nesta primeira edição de 2020, promovida pelo 
grupo “Jovens com Cristo”, o evento contou com as 

presenças de Mazinho, Bruno Feijão, padre Alber-
to Gambarini, Débora Pires e o seminarista Lauro 
Almeida. A animação ficou por conta dos Ministé-
rios Jovens com Cristo, Eterno Amor, Impacto de 
Deus, Decisão e Novo Pentecostes. 

Na segunda-feira, 27, Mazinho fez a pregação e 
a animação foi presidida pelo Ministério Eterno 
Amor. O tema da noite foi: O Corpo Vestido com a 
Couraça da Justiça (Ef 6.14).

Mazinho, por sua vez, enfatizou muito a paz que 

vem do Senhor, mencionando, inclusive, o Evange-
lho de Lucas no capítulo 10,5: “Assim que entrar-
des numa casa, dizei em primeiro lugar: ‘Paz seja 
para esta casa!’(...) Se morar ali um filho da paz, a 
vossa bênção de paz repousará sobre ele; caso não 
haja, ela voltará para vós.”

Dia 28, terça-feira, Bruno Feijão foi o responsá-
vel pela pregação e o Ministério Impacto de Deus 
fez a animação, com o tema: O Amor é a Arma 
Contra o Pecado. A noite começou com o Ministé-
rio colocando todos os jovens para cima, os con-
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O Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divi-
na Misericórdia, com apoio do grupo “Jovens com 
Cristo” realizou, no primeiro sábado de fevereiro, 
o Louvor Jovem com Cristo.

Durante a tarde, a animação ficou por conta 
de Samuel Frederico e banda, que animou os jo-
vens presentes com muita alegria e os conduziu 
a momentos regados de oração e louvor a Deus, 
dando aos participantes a oportunidade de re-
zar uns pelos outros. Logo após, Ana Gabriela, 
da Comunidade Católica Shalom, deu início a 
pregação com o tema: “Tua presença Cura”, le-
vando todos a rezarem e consagrarem suas vi-
das à Jesus, dizendo “peça que Deus transforme 
tudo o que ainda é escuro dentro de você, tudo 

que ainda precisa de fé. Renove a sua fé (...) va-
mos pedir a cura de nossos corações (...) para 
viver aquilo que Deus quer.”

No momento de adoração ao Santíssimo Sacra-
mento, Jesus Eucarístico caminhou no meio do 
povo, emocionando a todos que, de joelhos, adora-
ram em espírito e em verdade, cantando a música 
“Tua presença cura”, da cantora Ana Gabriela. Foi 
um momento lindo, conduzido por padre Alberto 
Gambarini, Samuel Frederico e a própria Ana, que 
cantaram e rezaram com os jovens. 

“Neste momento, o mesmo Jesus que olhou para 
aquele jovem (Evangelho São Marcos 10,21), está 
olhando para você. Ele ama cada um de vocês”, 
disse o padre Alberto no momento de Adoração 

ao Santíssimo.

O momento mais importante desse dia foi a 
celebração da Santa Missa na Solenidade da 
Apresentação do Senhor, presidida por Padre 
Alberto, que lembrou em sua homilia: “a festa 
da Apresentação do Senhor é rica de mensagens 
para a nossa vida (...) hoje, de modo muito forte, 
de um modo muito belo, Deus deseja apresentar 
para nós uma mensagem que vai tocar nos nos-
sos corações.”

Padre Alberto encerrou o Louvor Jovem com 
Cristo agradecendo toda a juventude do Santuário, 
as presenças de Ana Gabriela e de Samuel. O sa-
cerdote também agradeceu todas as pessoas que 
contribuíram para que o louvor fosse realizado.

vidando para participarem de forma fervorosa 
à animação, e foi o que aconteceu. Em seguida, 
Bruno pediu que a bíblia fosse aberta para a lei-
tura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
segundo São Mateus 22,37 “Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, 
e de todo o teu pensamento”, para que o tema da 
noite fosse desenvolvido.

Quarta-feira, 29, foi a vez do padre Alberto Gam-
barini fazer a pregação, enquanto o Ministério 
Novo Pentecostes fazia a animação. O tema pro-
posto foi: Armadura de Deus. O padre mencionou 
os santos, como Santa Maria de Jesus, que teve 
grandes lutas contra o demônio, mas que em seus 

testemunhos revelou que o diabo não tem o poder 
de derrubar aqueles que são de Jesus Cristo. 

 Na quinta-feira , 30, com a pregação de Débora 
Pires (Shalom) e animação do Ministério Jovens 
com Cristo, o tema foi: Meu Pai, Abraça-me Bem 
Forte. Débora falou com os jovens, principalmente, 
sobre a experiência do amor de Deus, a qual ela 
atribuiu ao Espírito Santo, a Trindade, mencionan-
do a passagem de Isaías 44,1-5. 

A semana jovem foi encerrada na sexta-feira, dia 
31, onde a pregação ficou por conta do seminaris-
ta Lauro Almeida e, a animação, pelo Ministério 
Decisão. O tema da última noite foi: Tomai a Espa-

da do Espírito (Ef.6,17). Lauro reforçou o quanto 
a semana jovem vai preparar aquele que passar 
por alguma batalha na vida, tendo em vista o tema 
escolhido. Nas palavras dele, “o que temos vivido 
nessa semana talvez não faça sentido para você 
ainda (...) mas nós realmente entenderemos toda 
essa graça que bebemos nessa semana quando 
passarmos por uma batalha.”

Foram dias inesquecíveis. As pregações minis-
tradas tocaram o coração de todos que lá esta-
vam. A Semana Jovem foi encerrada com um mo-
mento de adoração, levando os jovens a certeza 
de que vale a pena ser um guerreiro na luta con-
tra o pecado.
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Na Campanha da Fraternidade (CF) 2020, so-
mos convidados a olhar com mais atenção para a 
vida. Constata-se que a vida das pessoas chegou 
a um ponto que esbarra em uma série de angus-
tiantes indagações: o que aconteceu conosco? 
Por que vemos crescer tantas formas de violên-
cia, agressividade e destruição? Perdemos, de 
fato, o valor da fraternidade?

Em meio a tantas questões, a CF 2020 convoca à 
reflexão sobre o significado mais profundo da vida 
e a encontrar caminhos para que esse sentido seja 
fortalecido ou reencontrado, daí surge o tema des-
te ano: “Fraternidade e vida: dom e compromisso” 
e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 
10, 33-34).

BOM SAMARITANO: COMPAIXÃO E CUIDADO 
COM A VIDA

A CF 2020 toma como referência a Parábola do 
Bom Samaritano (Lucas 10, 25-37). A Parábola 
do Bom Samaritano é composta por personagens 
anônimos. O Sacerdote e o Levita, desviam-se do 
homem ferido, pois não tinham tempo para ele. O 
Samaritano aproxima-se da vítima dos salteadores 
e, movido pela compaixão, gasta seu tempo, ficando 
com ele à noite na hospedaria. No dia seguinte paga 
as despesas da sua estadia e promete retribuir ao 
dono da hospedaria tudo o que por ventura gastas-

se a mais para cuidar daquele que sofreu o assalto.

A postura inesperada do Samaritano contém o 
centro do ensinamento de Jesus: o próximo não é 
apenas alguém com quem possuímos vínculos, mas 
todo aquele de quem nos aproximamos. Não é a Lei, 
vínculo sanguíneo ou ligação afetiva que estabele-
cem as prioridades, mas a compaixão, que impul-
siona a fazer pelo outro aquilo que nos é possível, 
rompendo com toda indiferença. A lei é esta: todos 
devem ser amados, sem distinção.

Ser capaz de sentir compaixão é a chave da obe-
diência à vontade de Deus, que ama toda a criação: 
Servir, Ver, Sentir, ter compaixão e cuidar é o autên-
tico Programa Quaresmal.

O secretário executivo de Campanhas da CNBB, 
padre Patriky Samuel Batista, ressalta as diversas 
ações de cuidado em favor da vida promovidas pela 
Igreja em várias partes do Brasil e também “as di-
versas situações onde a vida tem sido descuidada 
e necessita de uma intervenção evangélica fruto de 
um coração convertido pela Palavra de Deus”.

A Campanha também contará com um vídeo que 
intercala experiências de cuidado com a vida com 
frases de Santa Dulce dos Pobres, segundo padre 
Patriky, “a grande inspiradora, boa samaritana para 
os dias atuais”, exemplo de que “Vida doada é vida 
santificada”. Você pode encontrar o vídeo no canal 
do YouTube da CNBB: CNBB Oficial.
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“A catequese foi sempre considerada pela Igre-
ja como uma das suas tarefas primordiais, porque 
Cristo ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu 
aos Apóstolos uma última ordem: fazer discípulos 
de todas as nações e ensinar-lhes a observar tudo 
aquilo que lhes tinha mandado” (João Paulo II, Ca-
techesi Tradendae, n.1)

Algumas passagens bíblicas resumem, em belas 
palavras, o porquê da catequese se fazer necessá-
ria, como por exemplo:

“Como invocarão Aquele em quem não têm fé? E 

como crerão naquele de quem não ouviram falar? 
E como ouvirão falar, se não houver quem pregue?” 
(Rom 10,15).

“E como pregarão, se não forem enviados, como 
está escrito: Quão formosos são os pés daqueles 
que anunciam as boas novas (Is 52,7)?…a fé provém 
da pregação e a pregação se exerce em razão da pa-
lavra de Cristo” (Rom 10,15-17).

A catequese é um meio de propagar o Evange-
lho utilizado pela igreja, que tem uma importân-
cia gigantesca na formação dos católicos. É mui-
to comum hoje em dia se deparar com um amigo, 
familiar ou conhecido proveniente de uma famí-
lia católica que nada sabe sobre sua doutrina, 
sobre os sacramentos, os mandamentos, as ora-
ções, etc. E, consequentemente, acabam vivendo 
como se não fossem católicos. Daí a importância 
da catequese. Na catequese, os catequistas for-
mam os catequizandos no discipulado de Cristo, 
transmitindo a doutrina da Igreja Católica e pro-
movendo um momento de experiência pessoal 
com Deus.

A paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e divina 
Misericórdia dará início às Inscrições para a Cate-
quese de crianças.

Será no dia 07/03, das 14h às 18h30, no Salão Pa-
roquial. A criança precisa ter a partir de 9 anos e 
o responsável deverá estar munido de uma xerox 
da certidão de batismo (se batizada), da certidão de 
nascimento e um comprovante de residência.
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A Quaresma que em 2020 vai de 26 de feverei-
ro (quarta-feira de cinzas), até quinta-feira, 9 de 
abril, é período de quarenta dias que antecedem 
uma das principais celebrações do cristianismo: 
a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é co-
memorada no domingo.

Os quarenta dias que precedem a Semana Santa 
e a Páscoa, representam os dias passados por Je-
sus no deserto e os sofrimentos que Ele suportou 
na cruz. Por isso, esse é o período  de escuta da 
Palavra de Deus e de conversão, de preparação 
e de memória do Batismo, de reconciliação com 
Deus e com os irmãos, de recurso mais freqüente 
às “armas da penitência cristã”: a oração, o jejum 
e a esmola (ver MT 6,1-6.16-18).  

A cor litúrgica deste tempo é o roxo, por isso, a 
Igreja veste seus ministros com vestimentas des-
ta cor, simbolizando tristeza, dor e luto, sendo a 
quarta-feira de cinzas um dia usado para lembrar 
que um dia vamos morrer, que somos pó e que ao 
pó voltaremos.

A Quaresma é o período onde Cristo convida a mu-
dar de vida. A Igreja apresenta um caminho para que 
isso se torne realidade, chamando os fiéis a viverem 
mais verdadeiramente a palavra de Deus através das 
orações, das boas atitudes e amor ao próximo. As 
atitudes cristãs são vividas de forma a parecer mais 
com Jesus Cristo, uma vez que os pecados, aos pou-
cos, afastam os fiéis de Deus.

Quaresma é tempo de perdão, de reconciliação 
com Jesus. Na Quaresma se aprende a apreciar a 
cruz que Jesus carregou, tirar dela uma lição so-
bre a cruz de cada um, aprender a tomar o peso 
dela com alegria, para alcançar a glória.

Nas palavras do Padre Alberto Gambarini, “o 
grande e maior retiro que Deus nos apresenta, é 
a Quaresma”.

Por que 40 dias?

Na Bíblia, o número quarenta é citado inúmeras 
vezes para representar fatos importantes. Alguns 
exemplos que você com certeza conhece, são:

- 40 Dias de dilúvio da Arca de Noé;

- 40 Dias de Moisés no Monte Sinai;

- 40 Dias de Jesus no deserto, antes do início do 
seu ministério;

- 40 Anos de peregrinação do povo de Israel 
no deserto.

Quando surgiu a Quaresma?

Cerca de duzentos anos após o nascimento de 
Cristo, os cristãos começaram a preparar a festa 
da Páscoa com três dias de oração, meditação e 
jejum. Por volta do ano 350 d.C., a Igreja decidiu 
aumentar o tempo de preparação para a Páscoa, 
passando, então, a ter 40 dias. Isso porque os cris-
tãos perceberam que três dias não eram suficien-
tes para que se pudesse preparar adequadamente 
para um evento tão importante. Surgia, assim, a 
Quaresma.

Entretanto, os antigos três dias de preparação 
ainda são importantes, eles passaram a se carac-
terizar como o Tríduo Sagrado da Semana Santa: 
Quinta feira Santa, Sexta-feira Santa (Paixão) e Sá-
bado Santo.
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A internet, ou o ambiente digital como um todo 
faz, cada vez mais, parte do cotidiano de todas as 
pessoas. Já não se vai a um lugar novo sem antes 
pesquisar como chegar ou o que fazer lá, já não se 
compra um produto sem antes verificar os valo-
res na internet, fotos não são mais reveladas, ape-
nas postadas nas redes, é possível pedir comida 
via aplicativo, os telefonemas têm sido substitu-
ídos por mensagens no whatsapp e os relaciona-
mentos tem começado a partir das mais variadas 
redes sociais.

Se praticamente tudo é feito através da inter-
net, por que não também utilizar desse meio 
para a evangelização?

“Como cristãos somos chamados a manifestar, 
também nas redes, a comunhão que marca a nos-
sa identidade de crentes, abrindo o caminho ao 
diálogo, ao encontro, ao sorriso”.

Essa foi a mensagem do Papa Francisco em sua 
conta do twitter (@Pontifex_pt), em junho de 
2019. O Santo Padre pede, frequentemente, que 
se saia de dentro da igreja para ir ao encontro do 
outro e, as redes sociais, podem oferecer tal en-
contro de forma praticamente instantânea, sendo 
um meio de divulgação da palavra de Deus. 

E como começar? 

Talvez você não saiba, mas o Padre Alberto Gam-
barini está presente nas principais redes sociais. 
Você pode acompanha-lo e começar a ajudar a 
evangelizar através da internet agora mesmo! 
Como ele mesmo diz: “Levar as pessoas a um real 
‘Encontro com Cristo’. Essa é a minha missão!”

         PadreAlbertoGambarini

         @padrealberto_

         padrealbertogambarini

Com o apoio do Santuário Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia, o Movimento 
Discípulos da Cruz realizará, no dia 16 de feve-
reiro de 2020, a primeira edição do retiro Duna-
mis Madeiro. Será no Colégio 8 de Maio, na Av. 
Eduardo Roberto Daher, 94, bairro do Potuvera 
em Itapecerica da Serra – SP, das 07h às 19h.

Com a presença de Padre Martinho, Fábio Ro-
cha, Alan Duarte e Adriano Marin, os fiéis par-
ticiparão de pregações, momentos de oração e 
adoração. As atividades serão encerradas com 
a celebração eucarística.

Você está convidado a participar deste grande 
dia de louvor e renovação do Espírito Santo!

Para mais informações: 
discipulosdacrus@gmail.com (e-mail) 
ou (11) 9.5903-2017 (whatsapp).
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