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Durante o mês de setembro, a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, período em que se busca de
maneira especial desenvolver o conhecimento da
Palavra de Deus e a aplicação desta na vida cotidiana, como exortou o Papa Francisco em diferentes momentos.

Em outubro de 2014, durante a abertura do
Sínodo Extraordinário da Família, no Vaticano,
Francisco ressaltou que “a Bíblia não é para ser
colocada em um suporte, mas para estar à mão,
para lê-la frequentemente, cada dia, seja individualmente ou juntos, marido e mulher, pais e filhos,
talvez de noite, especialmente no domingo”.
Durante outras ocasiões, como nas Audiências
Gerais e nos Ângelus na Praça de São Pedro, o
Pontífice aconselhou os fiéis a carregarem consigo um evangelho de bolso, para que possa ser lido

a qualquer momento.

“Hoje se pode ler o Evangelho também com muitos instrumentos tecnológicos. Pode-se trazer
consigo toda a Bíblia num telefone celular, num
tablet. O importante é ler a Palavra de Deus, com
todos os meios, e acolhê-la com o coração aberto.
E então a boa semente dá fruto!”, afirmou durante
a oração mariana, em 6 de abril de 2014.
O mês da Bíblia teve início em 1971, por ocasião
do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte (MG). Foi levado adiante com a colaboração
do Serviço de Animação Bíblica da Congregação
das Paulinas (SAB). Posteriormente, foi assumido
pela Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) e
estendeu-se ao âmbito nacional.
A escolha do mês de setembro para dedicar-se

à Bíblia deve-se ao fato de no dia 30 de setembro ser comemorado o dia de São Jerônimo. Este
santo foi quem traduziu a Bíblia dos originais
(hebraico, grego e alguns trechos em aramaico)
para o latim.
A tradução feita por São Jerônimo chama-se
a “Vulgata” (de “vulgata editio”, “edição para o
povo”) e foi o texto bíblico oficial da Igreja Católica até a “Neovulgata” em 1979.

Este mês dedicado a Bíblia tem como objetivo
contribuir para o desenvolvimento das diversas
formas de presença da Bíblia, na ação evangelizadora da Igreja, no Brasil: criar subsídios bíblicos
nas diferentes formas de comunicação, facilitar o
diálogo criativo e transformador entre a Palavra,
a pessoa e as comunidades.
acidigital
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Testemunhos

Vidas Transformadas
Luciana

As pontas dos dedos da minha
filha começaram a sangrar sem
motivo algum. Isso se repetia de
3 em 3 dias, sangrava mas era só
lavar que sumia tudo. O pediatra
dela não estava atendendo nessa
época. Sonhei que estava levando minha filha na igreja Nossa
Senhora dos Prazeres e o senhor
tocou em sua mão e disse que Jesus a estava tocando e a curando.
Desde esse dia, não houve mais
sangramentos.
Geane Aparecida

Meu esposo estava com pneumonia e a médica disse que ele tinha
que ficar internado. Eu pedi a
Nossa Senhora para que ele não
precisasse, que ele pudesse fazer
o tratamento em casa e, com sua
graça, ele não precisou. Fez o tratamento em casa e já está curado
e trabalhando.

Além disso, meu filho estava
tendo febre. Pedi a Nossa
Senhora para que tirasse dele
e ele melhorou, não teve mais.
Só tenho a agradecer a Nossa
Senhora e meu Jesus. Também
gostaria de agradecer o senhor,
padre Alberto Gambarini.

“Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão
de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai
deseja.” (João 4, 23)

“Todo o joelho se dobrará e toda a
língua proclamará que Jesus Cristo é
o Senhor...”

Inicio a Palavra do Pastor de setembro com esse trecho de uma música
católica muito conhecida e também
com a passagem bíblica de João (4,23)
que, de forma muito clara, nos mostra
a verdade de nossa fé.
Adorar ao Senhor é a nossa maior
alegria. Normalmente, pedimos mais
do que agradecemos e, muitas vezes,
nos julgamos incapazes de transformar a nossa realidade. A paz interior
e a maturidade na fé são exercícios
espirituais que devemos, diariamente, praticar para tudo transformar.

Convido você a fazer uma viagem
ao seu interior, permitindo que a luz
divina toque em todas as suas memórias afetivas, em todas as suas células
físicas, em todas as suas tristezas e
alegrias. O Pai já conhece o seu interior, mais do que você imagina.
Vamos rezar e permitir que o Espírito Santo ilumine e fortaleça todo o seu

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

ser. Sim, é uma experiência de oração
profunda. Mais do que adorar a Deus
com os joelhos, é a nossa alma que,
diante de tamanho amor, prostra-se e
alegra-se. Palavras são escassas para
definir esse momento. Reze:

“Pai supremo, pelas chagas do
Amor de Cristo, apresento (insira
um nome) aos Seus pés. Entre em
sua mente e coração, abasteça com
Sua Luz e dê o equilíbrio necessário
para que toda a cura física, psíquica
e espiritual aconteça. Limpa de todo
o mal, de todo o peso, de toda a perda e coloca no lugar a paz e a alegria
que não tem fim. Amém!”

Agora, peço que você faça uma
oração espontânea de gratidão e
adoração ao Pai. E peço que faça
isso todos os dias, ao amanhecer e
ao anoitecer.
Que Nossa Senhora dos Prazeres
nos apresente as alegrias de servir a
Deus em Espírito e Verdade!
Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

paroquial: terça a sexta das 9h às 11h30
e das 13h às 16h30.
Sábado: das 9h às 11h30.
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O catálogo de filmes das mais diversas plataformas disponíveis hoje no mercado conta com inúmeros gêneros, desde a comédia que faz rolar de
rir, até os filmes dramáticos que colocam o telespectador para pensar sobre várias situações, sejam elas atuais ou do passado.

A partir disso, a indicação deste mês do Sopro
Cultural é o filme “Milagres do Paraíso” uma obra
melodramática sobre fé e espiritualidade, que
vai te fazer refletir sobre a vida. Confira abaixo
a sinopse:
Em Milagres do Paraíso, Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Martin Henderson) são pais
de três meninas: Abbie (Brighton Sharbino), Annabel (Kylie Rogers) e Adelynn (Courtney Fans-

ler). Eles vivem em uma confortável casa, junto de
cinco cachorros, e acabaram de abrir uma clínica
veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia,
Annabel começa a sentir fortes dores na região do
abdomem e, após diversos exames, é constatado
que a garota possui um grave problema digestivo.
Tal situação faz com que Christy busque a todo
custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua
crença em Deus.

O filme está disponível na Netflix e no Globoplay. Assista ao trailer : Clique aqui
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É incontestável o grande débito que a cultura e os
cristãos, de todos os tempos, têm com este santo
de inteligência brilhante e temperamento intratável. Jerônimo nasceu em uma família muito rica na
Dalmácia, hoje Croácia, no ano 347.

Com a morte dos pais, herdou uma boa fortuna,
que aplicou na realização de sua vocação para os
estudos, pois tinha uma inteligência privilegiada.
Viajou para Roma, onde procurou os melhores
mestres de retórica e desfrutou a juventude com
uma certa liberdade. Jerônimo estudou por toda
a vida, viajando da Europa ao Oriente com sua biblioteca dos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor.
Ele foi batizado pelo papa Libério, já com 25 anos
de idade. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu retirar-se para vivenciar a experiência espiritual. Uma de suas características era
o gosto pelas entregas radicais. Ficou muitos anos
no deserto da Síria, praticando rigorosos jejuns e
penitências, que quase o levaram à morte.

Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou
ao estudo da Bíblia com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, na Antioquia,
em 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral
e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão,
ao estudo e divulgação do cristianismo.
Voltou para Roma em 382, chamado pelo papa
Dâmaso, para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia, do grego e

do hebraico, para o latim. Nesse trabalho, dedicou
quase toda sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se “Vulgata” e
tornou-se oficial no Concílio de Trento.

Romano de formação, Jerônimo era um enciclopédico. Sua obra literária revelou o filósofo, o
retórico, o gramático, o dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego, em hebraico, escritor de estilo rico, puro e eloquente ao mesmo
tempo. Dono de personalidade e temperamento
fortíssimo, sua passagem despertava polêmicas
ou entusiasmos.
Devido a certas intrigas do meio romano, retirou-se para Belém, onde viveu como um monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Para
não ser esquecido, reaparecia, de vez em quando,
com um novo livro. Suas violências verbais não
perdoavam ninguém. Teve palavras duras para
Ambrósio, Basílio e para com o próprio Agostinho.
Mas sempre amenizava as intemperanças do seu
caráter para que prevalecesse o direito espiritual.

Jerônimo era fantástico, consciente de suas próprias culpas e de seus limites, tinha total clareza
de seus merecimentos. Ao escrever o livro “Homens ilustres”, concluiu-o com um capítulo dedicado a ele mesmo.
Morreu de velhice no ano 420, em 30 de setembro, em Belém. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos e é celebrado no dia de sua morte.
Últimas e Derradeiras Graças
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Intenção
Respeito pelos recursos do planeta (Universal)

Rezemos para que os recursos do planeta não
sejam saqueados, mas partilhados de forma justa
e respeitosa.
Reflexão
O mês de setembro é habitualmente marcado
pelo tema do cuidado da criação, pois inicia com
a Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação. Neste ano de 2020, a Rede Mundial de
Oração do Papa, em parceria com o Global Catholic Climate Movement, procura dar mais ênfase a
esta intenção. O Papa Francisco pede que olhemos em particular para a questão dos recursos
do planeta. O modo como aborda o assunto é feito
através de uma oposição: contra o «saque» deve-se reagir com a partilha, que tem a marca da justiça e do respeito.
Esta perspectiva coloca-nos perante uma atitude
de responsabilidade, não só em relação ao nosso
planeta, para que não seja vítima de uma exploração desregrada, que acaba por o ir destruindo e esvaziando, mas, sobretudo, em relação aos outros.

Os bens da terra, como dons de Deus, não são
propriedade do mais forte, do mais rico ou do mais
poderoso. São dons para todos os habitantes do
planeta. Cuidar a forma como usamos ou gastamos
os recursos é uma responsabilidade. Responsabilidade que é justiça e respeito, algo que nos dignifica como pessoas e nos une como irmãos.

O Papa Francisco tem alertado com muita frequência para os modelos de produção e de consumo,
verificando como estes têm consequências trágicas já no curto prazo. Para além das medidas que
devem ser tomadas a nível global, é importante
insistir na criação de uma mentalidade e sensibilidade de habitantes de uma Casa Comum, em que
as escolhas individuais têm impacto no todo.
Por isso, é essencial que possamos rever os nossos hábitos de uso e consumo dos bens, como a

água, a energia, a origem e processo de produção
do que compramos, etc... Parecem gestos pequenos, mas disso depende o nosso futuro e a saúde
de todos.
A recente crise de pandemia fez-nos conscientes da necessidade da solidariedade e do cuidado uns pelos outros. Aqui encontramos também
um ensinamento para um estilo de vida que cuida e protege.
Oração
Pai de bondade,

Tu que criaste o mundo cheio de beleza

e o confiaste aos teus filhos para que cuidassem dele,
ajuda-nos a ter um coração generoso e aberto,
atento às necessidades dos outros
e capaz de partilhar.

Envia o teu Espírito sobre aqueles que decidem

acerca dos modelos de produção e de consumo,
para que os bens da criação que nos confias
sirvam a dignidade da vida de todos

na justiça, no respeito e na solidariedade.
Pai-Nosso...
Desafios

- Procurar conhecer e divulgar as iniciativas do
Global Catholic Climate Movement, parceiro este
mês da Rede Mundial de Oração do Papa, nos próprios meios e através das Redes Sociais.
- Promover um momento de oração, em família,
ou na comunidade, pedindo para que os bens da
terra sejam partilhados com justiça e respeito, ajudando a sensibilizar os outros para este tema.

- Fazer um exame de consciência que ajude a
tomar decisões concretas, para que os pequenos
gestos e escolhas do dia a dia contribuam para um
estilo de vida e de consumo mais sustentável.
Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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Nos dias 10, 11 e 12 de agosto foi realizada a
tradicional Semana da Família, neste ano, de forma totalmente online, em consequência da pandemia de covid-19. Os três dias de evento foram
transmitidos às 21h pelo Facebook (padre Alberto Gambarini) e pelo canal Encontro com Cristo
no Youtube. Os convidados padre Lídio Sampaio,
Ricardo Sá e Vinicius de Oliveira desenvolveram
suas palestras a partir do tema central “eu e minha casa serviremos ao Senhor”, dividindo tela
com o padre Alberto Gambarini, que intermediou
todas as transmissões após o terço “pelo preciosíssimo sangue de Jesus.”

Padre Lídio Sampaio, o primeiro convidado, leu
a passagem bíblica de Josué (24,14), na qual o trecho do versículo medita exatamente sobre o tema
escolhido para a Semana da Família. “O profeta
coloca ao povo de Israel uma opção. Ele não diz
que eles são ‘obrigados’ a servir a Deus (...) porém, o povo responde ‘longe de nós abandonarmos o Senhor para seguirmos a outros deuses’”
mencionou o padre e, em seguida, completou: “é
justamente essa a proposta da semana da família,
nos colocarmos em uma intimidade com Deus (...)
qual o espaço que Deus ocupa na sua casa? (...)
quando proclamamos que nossa família servirá
ao Senhor, significa também que nós devemos reservar um espaço físico, que sempre nos lembre

da presença de Deus.” O padre ainda lançou um
“desafio” aos fiéis, que consiste em reservar um
espaço em casa para, justamente, mostrar que o
lar “serve ao Senhor”.

No segundo dia de palestras, Ricardo Sá, do Santuário da Divina Misericórdia – SE, levou o tema
do evento de uma maneira mais específica, falando sobre “como atrair os filhos para Deus.” Segundo ele, é uma tarefa complexa, uma vez que cada
um tem seu modo de pensar e sentir as coisas.
Sá mencionou um trecho do catecismo da igreja
católica que diz “pai e mãe são representantes de
Deus na vida dos filhos. Por isso, tem autoridade
sobre eles, então, é vontade do Senhor que esses
cumpram muito bem a missão de educá-los, para
a sociedade e para o céu.” E ainda afirmou que “a
gente (os pais) precisa olhar ‘de frente’ para essa
vocação, para esse chamado.” Ricardo chamou
a refletir “o que meu filho percebe em mim?” já
que, segundo ele, os filhos são alimentados e educados para Deus a partir daquilo que percebem
nos pais.
No último dia, a palestra do médico Vinícius de
Oliveira trouxe para o evento o sacerdócio da medicina. Ele começou refletindo sobre “o que é saúde? Será que estamos saudáveis?” Para ele, saúde
vai além de não estar doente, mas sim, estar bem
fisicamente, socialmente e mentalmente. A pan-

demia de covid-19 deixou a maioria das pessoas
reclusas em casa como forma de prevenção, o que
trouxe uma segunda reflexão: “será que estamos
deixando de viver o presente pensando no futuro?” Para Vinicius, “estamos compartilhando esse
momento com as pessoas mais importantes de
nossas vidas, que são nossos familiares.” O médico compartilhou com os fiéis que acompanhavam
a transmissão alguns momentos turbulentos que
passou em sua vida e como o apoio familiar foi
essencial. “É importante saber que pessoas estão
se importando com você. Sempre que puderem,
transmitam isso a seus familiares, expressem
todo o amor, não tenham vergonha”, mencionou.
O padre Alberto Gambarini encerrou a Semana
da Família com uma benção a todas as famílias
“que com essa benção, a salvação entre na casa
de todas esses Teus filhos e filhas, que a Tua luz
esteja presente e afaste todas as trevas que por
ventura existirem. Que os mesmos sentimentos
que existiram entre Jesus, Maria e José, possam
ser o sentimento dessas famílias e dessas casas.
Que o Deus Todo Poderoso abençoe essas casas e
essas famílias” concluiu o padre.
Todos os vídeos dessa Semana da Família online
estão disponíveis no canal Encontro com Cristo –
Padre Alberto Gambarini no YouTube .
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Em consequência da pandemia do novo coronavírus, neste ano, o Louvor Encontro com Cristo do
mês de setembro será realizado no dia 13 (domingo), de forma totalmente on-line. Com o tema “eu
sou guerreiro” (Joel 4,10), a atração será transmitida através do facebook e pelo YouTube ,
das 8h às 17h.
Com a participação de Ironi Spuldaro, irmã Zélia,

diácono Nelsinho Corrêa, padre Alberto Gambarini e animação por Cris Soares e banda e Maura
Melo e banda, será um dia de pregações, orações
de cura e libertação, momento de Nossa Senhora
e, claro, a Santa Missa.
O evento do programa de TV “Encontro com
Cristo”, apresentado pelo padre Alberto Gambarini é realizado, há mais de 30 anos, no ginásio de
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esportes de Itapecerica da Serra – SP, duas vezes
por ano. Essa é a primeira vez que o público não
vai se reunir nas arquibancadas para prestigiar
esse momento tão especial para a família Encontro com Cristo. Porém, a presença virtual dos fiéis
será igualmente especial. Não deixe de participar!
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No dia 30 de agosto foi realizada no bairro da Lagoa,
em Itapecerica da Serra, uma ação de arrecadação de
alimentos. A iniciativa surgiu da Associação Promocional Nossa Senhora dos Prazeres com o apoio do

Olá amigos e paroquianos,
O momento que estamos passando é realmente atípico para todos. E para nossa querida Paróquia não está
diferente! Como todos sabem, nessa época do ano costumavam ocorrer as rifas, os bingos e as festas juninas,
que ajudavam a manter os projetos e acomodações de
nossa Paróquia com a qualidade que todos conhecemos. Para que possamos continuar a realizar as obras,

Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que, com a colaboração da população, arrecadaram mais de 700kg de alimentos que serão destinados as famílias da Creche Menino Jesus e do Santuário.

levando a caridade, a fraternidade e o amor de Nosso
Senhor às pessoas, estamos sorteando uma Rifa Online, para contribuir acesse o link:

Acesse Aqui

Compartilhe com seus amigos, familiares e conhecidos!! Deus abençoe a todos!
Uma iniciativa da Pastoral Familiar

setembro 2020 - O Católico I

No Brasil, o Dia do Irmão é tradicionalmente celebrado em 5 de setembro. Porém, vale ressaltar que
não existe um registro que oficialize a data no país.

Essa comemoração pouco popular surgiu por iniciativa da Igreja Católica, que homenageia o aniversário de morte da missionária Madre Teresa de
Calcutá no mesmo dia, desde 2007 - data que completou 10 anos de sua ida para a casa do Pai.

No contexto religioso, o sentido da palavra “irmão” está ligada ao “próximo”. Portanto, esse dia
serve para incentivar as pessoas a repensarem as
atitudes perante os outros seres humanos, sendo

mais humildes, companheiras e gentis.

O Dia do Irmão é uma data bastante celebrada na
Índia (durante o mês de agosto). Lá, os hindus fazem
um ritual de oferenda entre irmãos e irmãs de uma
família, simbolizando a união e proteção entre eles.

Os dois conceitos do Dia dos Irmãos se misturaram no Brasil, sendo comemorado na data da
morte de Madre Teresa de Calcutá (5 de setembro), porém com um significado mais direcionado
para homenagear os irmãos consanguíneos, como
acontece na Índia.
Rádio 9 de Julho e Facnopar
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A partir do dia 8 de setembro, uma terça-feira,
o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia terá uma missa por dia de forma
presencial, de terça a sábado. Sempre ao 12h, as
celebrações serão feitas pelo padre Alexandre Matias. Os protocolos de segurança contra o covid-19
continuarão sendo seguidos como nas missas que
acontecem aos finais de semana, limitadas a 100
pessoas. Entretanto, nas missas diárias, o controle do número de participantes será feito por ordem de chegada. Com essa mudança, a Paróquia
passa a ter um novo horário de funcionamento:
de segunda à sexta-feira, das 11h30 às 16h, aos
sábados das 11h30 às 13h e das 16h ao término
da missa das 19h e, aos domingos, das 7h às 13h

e das 16h às 20h.

O Santuário precisou fechar suas portas no dia
19 de março deste ano, visando respeitar as medidas de segurança e evitar a transmissão do vírus
do covid-19. Pouco mais de um mês depois, no
dia 27 de abril, a igreja reabriu (de forma parcial)
para orações individuais. Desde o dia 11 de julho
o Santuário vem celebrando a Santa Missa de forma presencial, aos sábados às 17h e às 19h e aos
domingos, às 8h, 10h, 12h, 17h e às 19h, seguindo todos os protocolos de segurança para evitar
a transmissão do novo coronavírus. Agora, com
maior flexibilização, as missas diárias se tornam
mais uma opção aos paroquianos.
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Clique aqui
Não deixe de fazer sua colaboração com o dízimo e oferta, no valor que puder. O Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia precisa da sua colaboração.

“Queridos filhos e filhas espirituais da Paróquia-Santuário de N. Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia, estamos atravessando um
momento difícil na vida pessoal, no Brasil, no
mundo, e também em nossa Paróquia. Não podemos parar a pregação do evangelho e nem a
celebração dos sacramentos. Como pai espiritual e amigo, peço a todos os paroquianos, e a
quem também desejar: Continue colaborando,
com quanto você puder, com sua oferta e dízimo, sem sair de sua casa”.

Veja abaixo como você pode colaborar:
Transferência Bancária

Banco Bradesco S/A
Agência: 1464-8

Conta Corrente: 34350-1

CNPJ: 61.378.766/0003-60

Favor: PARÓQUIA N. SRA DOS PRAZERES
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