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O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e 
Divina Misericórdia, em Itapecerica da Serra, 
Diocese de Campo Limpo, foi agraciada com o 
recebimento de uma relíquia de primeiro grau 
de São João Paulo II.

Trata-se de um pequeno relicário com cabelos 
do Papa, agora Santo. A relíquia foi enviada ao 
Santuário pelo Postulador das Causas de Cano-
nização do Santo, Mons. Slawomir Oder, do Va-
ticano, em meados de Julho de 2014, depois de 
um pedido oficial do Santuário, endossado pelo 
Bispo Diocesano Dom Luiz Antônio Guedes.

Em breve a relíquia ficará exposta de maneira 
permanente para a contemplação dos fieis, den-
tro do Santuário, na lateral esquerda próxima a 

capela do Santíssimo. O local receberá adequa-
ção necessária para que todos os visitantes pos-
sam ver a relíquia de perto.

Itapecerica da Serra é a segunda cidade brasi-
leira a receber a relíquia do Papa que governou 
a igreja de 1978 a 2005, o terceiro maior ponti-
ficado documentado da história. Santos, cidade 
litorânea de São Paulo também obteve a graça de 
receber este ano a relíquia.

Para nós católicos, a relíquia é uma recordação 
que ajuda na devoção ao santo como um exem-
plo de fé cristã e um intercessor junto a Deus. 

Uma missa está sendo preparada para que a 
relíquia seja exposta pela primeira vez aos fieis.

Santuário de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia 

recebe relíquia de São João Paulo II
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Missas: de terça a sexta às 8h e 
12h; 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, 12 e 19h.
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: 
4666-3619 ou 4666-3988

Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

“Sim, Senhor eu te amo”! Essa foi a 
resposta do apóstolo Pedro quando 
Jesus, após ter ressuscitado, lhe pe-
diu para apascentar as Suas ovelhas 
(Jo.21,15). Pedro abandonou-se total-
mente e, de maneira obediente e in-
tensa, atendeu ao chamado de Jesus. 
Ali nossa Igreja foi instituída.

Também nós, somos convidados a 
responder a essa pergunta e seguir, 
fielmente, os passos de Jesus. Ele ja-
mais nos abandona.

Essa resposta se traduz no nosso 
testemunho de vida, quando ajuda-
mos o próximo, perdoamos os nossos 
inimigos, exercitamos a compaixão 
e a caridade com espírito de gra-
tuidade. A nossa natureza pecado-
ra dificulta a caminhada, mas nosso 
exercício deve ser diário. Um coração 
voltado para Deus é responsável por 
uma vida saudável em todos os sen-
tidos. Desta forma, nossas forças são 
renovadas, pois Deus abastece a nos-
sa vida com o Seu Santo Espírito. Ele 
nos ama infinitamente.

A “Família Encontro com Cristo” tem 
a missão de levar Jesus até os mais 
longínquos lugares, para que muitos 
possam beber da água pura que jorra 
do Seu Coração Misericordioso. 

 Em agosto celebramos o mês voca-
cional e peço que reze pelo meu sa-
cerdócio,  para que minhas forças se 
renovem a cada dia. Dedicarei minhas 
orações por você e sua família, dando 
graças pelas vocações que nela são 
derramadas, sejam elas: religiosa, lei-
ga ou consagrada. Que nossas famílias 
sejam poderosamente abençoadas e 
que a ”Santuário Nossa senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia” con-
tinue sendo sinal forte do poder de 
Deus. Precisamos da força do Pai para 
continuarmos unidos, trabalhando 
para Seu Reino.

Quero aproveitar para convidar a to-
dos, para o 28º Louvor de aniversário 
da programação “Encontro com Cristo”. 
Você é nosso convidado especial! Venha 
se alegrar comigo e receba a efusão do 
Espírito Santo que cura e liberta. Vamos 
viver a alegria que não tem fim.

José Geraldo de Oliveira - Maceió/AL
“Descobri um câncer de próstata e 
sempre acreditei que me curaria. Fiz 
a cirurgia para a retirada do tumor 
e para minha grata surpresa nem 
mesmo precisei fazer quimioterapia. 
Sempre rezei acompanhando o Padre 
Alberto no Programa Encontro com 
Cristo. Quero agradecer a intercessão 
e dizer que continuo rezando.” 

Josenilson Costa Alho - 
Santarém/PA
“Sofri um acidente gravíssimo, onde 
meus dedos foram moídos por uma 
máquina. Todos acreditavam que 
minha mão teria de ser amputada e 
pedi com fé a Deus que os médicos 
conseguissem de alguma forma pre-
servar minha mão. Foram cinco ho-
ras de cirurgia e no pós operatório 
fui informado que apesar de levar 
103 pontos a mão havia sido preser-
vada, agradeço as orações e a Nossa 
Senhora dos Prazeres. 



No próximo dia 16 de agosto, a juventude da diocese 
de Campo Limpo e região poderá conferir sua nova 
opção de entretenimento cristão! O Pub G5 - O Desa-
fio, idealizado por João Granjeiro, músico católico des-
ta diocese, trará shows de qualidade em um ambiente 
super agradável e de fácil acesso em Taboão da Serra.

A novidade traz ainda em sua proposta, o desafio 
musical cristão. Serão quatro bandas por noite, sendo 
que tocarão simultaneamente duas bandas, em dois 
palcos, promovendo um show empolgante acompa-
nhado de um ambiente totalmente preparado para 
o publico jovem e musical católico. Como trata-se de 
um bar, comes e bebes serão vendidos no local.

O evento em sua primeira edição será realizado nos 
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Juventude tem novo encontro 
em Pub G5 - O Desafio

dias 16, 23 e 30 de agosto, à partir das 21h, na Rua  R. 
João Batista de Oliveira, 270 - Taboão da Serra - SP, 
atrás do hipermercado Extra, com entrada no valor 
de R$ 10. Todas as 12 bandas já estão escaladas, 
porém só serão reveladas quais são elas no dia da 
apresentação.
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A Semana da Família no Santuário será 
realizada de 11 a 16 de agosto, iniciando 
sempre às 20h00. O tema central deste 
ano é “A espiritualidade cristã na família: 
um casamento que dá certo”, que propõe 
a prática espiritual do casal e em família. 
O evento faz parte da Semana Nacional da 
Família,  motivada pela Comissão Nacional 
da Pastoral Familiar, organismo vinculado 
à Comissão Episcopal para a Vida e a Famí-
lia da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

Viver a espiritualidade

Criada em 1992, a Semana Nacional da 
Família é um evento anual e integra o ca-
lendário das paróquias e comunidades de 
todo o Brasil. 

Para o bispo de Camaçari (BA) e presi-
dente da Comissão Episcopal para a Vida e 
a Família, dom João Carlos Petrini, o tema 
proposto para este ano quer ajudar as famí-
lias na vivência da espiritualidade. De acor-
do com o bispo, “são gestos de espirituali-
dade que podem fazer a grande diferença 
na convivência dos esposos, no crescimen-
to dos filhos na fé, na renovação da alegria 
pelo amor que se renova no dia a dia pelo 
dom da graça de Deus”.
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Mensagem

Aniversário Sacerdotal

Você se sempre fraco e desanimado com as sombras e escuridão da vida? 
Não seja vítima desse sentimento, quando estiver assim, olhe para a Cruz de 
Jesus. Ele sofreu o peso da cruz para purificar toda a humanidade. Ele nos 
convida a tomar sua própria cruz e segui-Lo.

O caminho para o calvário de Cristo não foi fácil, também Ele não nos pro-
mete que nossa vida será. Ele promete que, se você preserverar fazendo o 
bem, colherá os frutos da salvação, isto é será tirado do fundo do poço. No    
Sl 39,5 esta escrito: “Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor”.

Ana Mara e Sérgio Doi

No caminho para o Calvário, Jesus contou com a ajuda de Simão Cirineu para car-
regar a cruz. Se confiamos o nosso caminho a Deus, também surgirão Cirineus em 
nossa vida. Por exemplo, neste momento, através destas minhas palavras, Deus 
quer levantar a sua fé. Não permita aos seus pensamentos, pessoas ou circunstân-
cias tirem esta oportunidade de fazer a experiência da presença de Deus trazendo 
coragem, cura e libertação. Ao invés de olhar para as dificuldades, olhe para o alto, 
olhe para o infinito amor de Deus por você. Reaja dizendo: “Não estou sozinho, 
Deus esta comigo. Ele me ama.”

 Pe Alberto Gambarini

Nada de desanimo!

A comunidade do Santuário Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia sempre se alegrou 
com o trabalho dedicado do Padre Alexandre Ma-
tias e, agora, quando no dia 17 de agosto, será ce-
lebrada a Santa Missa em Ação de Graças pelos 11 
anos de Ordenação Sacerdotal, muito mais se sen-
tirá feliz por poder abraçá-lo e com ele rejubilar-se 
pela data significativa, pois o seu sim vocacional só 
tem dado bons frutos por ensinar que a esperança 
aos que ouvem e praticam a Palavra de Deus é fun-
damental para a vida daqueles que creem. A sua 
entrega e dedicação se sustentam em um leque de 
ações variadas junto às diferentes comunidades, 
permanente diálogo com os fiéis, atendimento às 
confissões, visitas aos doentes em hospitais e ca-
sas, participação em palestras e cursos, além de se 
inserir em outras atividades ligadas à Diocese de 
Campo Limpo, cuja atuação é louvável sob todos os 
pontos de vista. Padre Alexandre encontra-se há 
10 anos no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres 

e Divina Misericórdia, onde, como seu Vice-Reitor, 
executa um trabalho afinado e harmonioso com o 
Reitor Padre Alberto Gambarini e, por conseguinte, 
os fiéis se sentem agraciados e felizes por acompa-
nharem o cotidiano de um trabalho incansável que 
proporciona o conhecimento do amor de Deus em 
plenitude. Lembramos que a sua Ordenação Sacer-
dotal tem como liame a solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora, pois sempre frisou tratar-se de um 
sinal visível de esperança calcada na dignidade 
demonstrada como Mãe de Deus e um modelo de 
vida a ser seguido, ela que se assemelhou em tudo 
ao seu Divino Filho Jesus Cristo. Afinal, a Assunção 
da Virgem Maria representa a fé da Igreja na obra 
da redenção, considerando sua união com o Filho 
na vida e na morte. Essa verdade, para a Igreja, é a 
associação dela com a glória da ressurreição de Je-
sus Cristo, o Filho Amado. No mais, quando dos 11 
anos de Ordenação Sacerdotal do Padre Alexandre 
e dos 10 anos de intensa atividade no Santuário, 

havemos de comemorar jubilosamente a data 
com efusivos cumprimentos e, principalmen-
te, digamos a ele, do fundo do coração, um 
muito obrigado a esse filho predileto de Maria.
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Ser pai é ter compromisso.
E usar como artifício.
O seu jeito de amar.
É sentir muita alegria.
De estar em sintonia.
Como a areia e o mar.

Ser pai é um presente.
Que alegra e deixa contente.
A nação do mundo inteiro.
É como uma árvore atrativa.
Que dá fruto e cativa.
Lá no centro do canteiro.

Ser pai é a convicção.
De ter a preocupação.
De o filho ser vencedor.
No caráter e na verdade.
Manter sempre a humildade.
Cultivando sempre o amor.

Ser pai é perder o sono.
É sentir um cão sem dono.
Quando o filho está distante.
Mas que sempre trabalha duro.
Para garantir o futuro.
E o filho ser importante.

Ser pai é o extremo.
No mundo em que vivemos.
Nesse planeta sem brilho.
Com trabalho estressante.
Mas tem momentos marcantes.
Que são os abraços do filho.

Ser pai é um enredo.
Mas que não retrata o medo.
E tem alegria de monte.
É como um final de novela.
Seguindo num barco a vela.
A procura do horizonte.

Ser pai é acordar cedo.
E construir um brinquedo.
Com madeira e verniz.
Uma boneca ou um pião.
Uma pipa ou caminhão.
Só pra ver o filho feliz.

Pai tem que ser amado.
Além de tudo respeitado.
Do fundo do coração.
Pai é uma sensação gostosa.
Uma coisa maravilhosa.
Que não tem explicação.
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Destaque

O jornal argentino “El Clarín” publicou um ca-
derno especial dedicado aos primeiros 500 dias 
de pontificado do Papa Francisco.

Numa longa entrevista realizada na Casa Santa 
Marta em 7 de julho passado, o Pontífice aborda 
inúmeros temas, entre eles o da paz. Questio-
nado o que faria com o dinheiro caso vencesse 
o Nobel da Paz, ele respondeu: “É um tema que 
não entra na minha agenda, digo a verdade. Sem 
demonstrar qualquer desprezo, jamais quis re-
ceber doutorados ou prêmios. Com toda fran-
queza, não me passa pela cabeça e muito menos 
o que faria com o dinheiro do prêmio. Porém, 
prescindido disso, creio que todos devemos nos 
empenhar pela paz, fazer todo o possível, o que 
eu posso fazer daqui. A paz é uma linguagem 
que se deve falar”.

Sobre a migração, Francisco elogiou o caso da 
Suécia, que nos últimos anos acolheu 800 mil 
migrantes diante de uma população de nove 
milhões e meio de habitantes e comparou a ati-
tude do país com seus vizinhos: “A Europa tem 
medo”, disse. O jornalista apresentou ao Papa 

uma pequena fivela que pertenceu a um sol-
dado que combateu a guerra das Malvinas, em 
1982; o Pontífice a beijou.

O Papa falou da família, convidando a desligar 
a televisão nos momentos de convívio, principal-
mente quando todos se reúnem à mesa. “Às vezes, 
o consumismo chega a fagocitar o tempo e a não 
compartilhá-lo. Sei que ver televisão é uma ajuda, 
existem os noticiários, mas estar à mesa com a TV 
ligada não permite a comunicação”.

De modo especial, o Santo Padre ressaltou o 
papel das colaboradoras domésticas. Francisco 
contou que carrega sempre consigo, no bolso, 
uma pequena medalha do Sagrado Coração, que 
lhe foi entregue no leito de morte por uma se-
nhora que ajudou sua mãe quando era criança.

“Era uma senhora que ajudava minha mãe a la-
var roupa, quando ainda não existiam as máqui-
nas de lavar e se fazia tudo à mão. Nós éramos 
cinco, minha mãe sozinha, e esta senhora vinha 
três vezes por semana para ajudá-la. Era sicilia-
na, viúva com dois filhos, emigrada na Argen-

tina depois que seu marido morreu na guerra”, 
conta Francisco, que depois perdeu contato com 
a senhora porque seus pais foram transferidos.

Muitos anos depois, Bergoglio a reencontrou 
e a acompanhou em seus últimos dez anos de 
vida. Antes de morrer, no leito de morte, fez 
questão de entregar ao Papa a medalha do Sa-
grado Coração.

“Toda noite, quando a tiro do bolso, a beijo, e toda 
manhã, quando a pego novamente, vejo a imagem 
daquela mulher. Era uma pessoa anônima, nin-
guém a conhecia, se chamava Concepción Maria 
Minuto. Morreu com o sorriso nos lábios e com a 
dignidade de quem sempre trabalhou. E por isso 
simpatizo com as colaboradoras domésticas, que 
devem ter reconhecidos todos os seus direitos so-
ciais, todos. E não devem ser objeto de exploração 
ou maus-tratos”, disse ainda o Papa, recordando o 
apelo que fez no Angelus de 15 de junho passado, 
destacando o serviço “precioso” que prestam jun-
to às famílias.

Fonte: Rádio Vaticano

Jornal argentino recorda os primeiros 
500 dias de pontificado de Francisco
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No dia 03 de agosto a missa das 10h00 no San-
tuário foi também de Ação de Graças pela 55ª 
Romaria de Itapecerica à Pirapora do Bom Jesus.

O padre Alberto Gambarini abençoou todos os 
romeiros e falou da importância e do sentido de 
uma romaria e também parabenizou os organi-
zadores. “A cada ano que passa a Romaria fica 
melhor com o trabalho da diretoria que vem res-
gatando o verdadeiro sentido da Romaria”, afir-
mou padre Alberto.

A Tradicional Romaria acontece anualmente no 
mês de julho. Este ano, com a benção do padre 
Alexandre Matias, ela iniciou-se na sexta-feira, 
dia 25, com a saída dos pedestres. No sábado 
partiram do largo da Matriz de Nossa Senhora 
dos Prazeres, os cavaleiros, ciclistas, carreteiros 
e romeiros motorizados, após receberem a ben-
ção do padre Alexandre.

No domingo em Pirapora os romeiros e seus 

familiares participaram da missa celebrada pelo 
pároco, Silvio Andrei e concelebrada pelo padre 
Alberto Gambarini.

Os romeiros regressaram na segunda-feira, dia 
28, e em procissão com os andores com Bom 
Jesus e Nossa Senhora dos Prazeres, ao som da 
banda Imaculada Conceição, sob o comando do 
maestro Elias Evangelista, juntamente com a po-
pulação se posicionaram no largo da Matriz de 
Nossa Senhora dos Prazeres em frente ao Santu-
ário. Ali receberam a benção do reitor do Santuá-
rio padre Alberto Gambarini. O evento foi encer-
rado com o show do cantor e compositor Renato 
Teixeira.

O presidente da Romaria, Ricardo Nicoli, afir-
mou que o evento foi uma verdadeira benção. 
“Graças a Deus tudo correu bem não tivemos ne-
nhum problema, só temos que agradecer a Deus 
e a todos que participaram”, declarou Ricardo.

Missa de Ação de Graças pela 55ª Romaria 
de Itapecerica a Pirapora do Bom Jesus
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No inicio do mês de julho a primeira turma de 
formandos do curso bíblico paroquial foi devi-
damente diplomada. O curso ministrado pelo 
vice-reitor do Santuário Padre Alexandre Matias 
e com a colaboração do Padre Lidionor Sampaio, 
teve duração de dois anos.

 O curso aprofundou os conhecimentos sobre 
o antigo e o velho testamento da bíblia e contou 
com a participação de 65 alunos.

 Vencidos esses dois anos e para celebrar a for-

matura todos participaram de uma missa em 
ação de graças pelo encerramento, receberam os 
diplomas e também reuniram-se em uma confra-
ternização no salão paroquial, local que serviu 
de sala de estudos todos os sábados pela manhã.

 O Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Di-
vina Misericórdia orgulha-se de todos os parti-
cipantes e agradece o empenho dos padres-pro-
fessores em seus ensinamentos.

 Ainda não há previsão para o próximo curso bíblico.

Formada a primeira turma do curso 
bíblico do Santuário
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A Juventude é um período de grandes desco-
bertas, escolhas e desafios. Sei que muitos que 
passam por esse momento, vivem experiências 
das mais variadas emoções e dimensões. O 
sentimento desafiador, que nos envolve duran-
te a Juventude, é um grande dom, que precisa 
ser celebrado e bem vivido. 

A Diocese de Campo Limpo, de maneira parti-
cular na dimensão do Setor Juventude, tem se 
esforçado para dar voz e vez aos jovens, para 
que conquistem seu espaço e possam deixar 
sua marca, em todo o processo de evangeliza-
ção daqueles que o Senhor nos confia. Nossa 
vida é uma grande celebração. Precisamos en-
contrar a cada dia, motivações  que nos aju-
dem a sustentar o nosso sentimento de fé e 
confiança naquele que nos chamou e nos tem 
amado a cada dia. 

Celebra Juventude

Diante disso apresento a vocês o CELEBRA 
JUVENTUDE. Uma marca que pretende ser um 
grande sinal da celebração da vida de todos nós.  
Marca esta que nos reunirá em muitos momen-
tos, eventos e celebrações, para que nossa fé seja 
renovada e fortalecida. 

Convido você a participar do CELEBRA JUVEN-
TUDE. Dia 21 de setembro, teremos um evento 
musical, com caráter beneficente, por isso a co-
brança do ingresso, desejando levantar fundos 
para a evangelização da Juventude em nossa 
Diocese. Espero contar com a ajuda, a presença 
e alegria de todos vocês neste dia. Os ingressos 
são limitados, por isso não espere muito e ga-
ranta já o seu. 

 Pe. Rodolfo Camarotta Costa 
Assessor Diocesano da Pastoral da Juventude e 

Coordenador Dioc. da Ação Evangelizadora da Juventude

Celebra Juventude – evento em prol da 
evangelização da Juventude
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O mês de julho para a juventude do Santuário 
foi bem agitada.  Os jovens realizaram no dia 
06 de julho a segunda edição do “Sempre mais 
Alto”, que tem como o objetivo evangelizar os 
jovens mostrando a todos que é possível ser 
um jovem diferente, buscando, cada vem mais, 
crescer na intimidade com Deus. 

E para não perder o ritmo da graça do céu, no 
dia 12 de Julho a pastoral da Juventude realizou 
na casa da integrante Valéria Mendes o grupo 
de oração nas casas, levando a palavra de Deus 
a toda criatura. 

Buscar o encontro com Deus, ser uma pessoa 
nova, ser um jovem alegre, renunciar à própria 
vontade para seguir os ensinamentos de Jesus. 
Pensando nisto, os jovens no dia 13 de Julho 
foram ao encontro dos moradores de rua, que 
teve como objetivo transmitir aos moradores 
de rua a alegria e o amor de Deus para com to-
dos os seus filhos. 

 Já nos dias 18, 19 e 20, aproximadamente 100 
jovens do Santuário tiveram o privilégio de vi-
ver uma experiência maravilhosa na 16ª edição 
do acampamento PHN 2014 na sede da Comu-
nidade Canção Nova em Cachoeira Paulista – SP.  

O evento teve como tema “Coragem, valente 
e guerreiro!”.  Durante o evento, os jovens cur-

tiram a gravação do DVD “PHN” de Dunga e o 
lançamento do primeiro CD solo do missionário 
Emanuel Stênio.  Além desses momentos, os jo-
vens participaram de outros shows, pregações 
e de atividades paralelas, como grupos de ora-
ção e luau. 

Cerca de 150 mil peregrinos passaram pela sede 
da Canção Nova, dentre estes,  10 mil ficaram 
acampados. Um dos momentos mais esperados 
pelos jovens foi a tradicional troca de camisetas. 
Cada jovem personaliza sua camiseta com conta-
tos  telefônicos e redes sociais e a joga para o alto.  
Quem a pega se compromete a entrar em contato 
com a pessoa que a jogou e fazer a experiência de 
uma nova amizade em Cristo. 

Para fechar o mês abençoado, no dia 26 de ju-
lho aconteceu no salão paroquial a Noite PHN. 
Durante o encontro houve animação, pregação 
com Rogério Santos da Paróquia Cristo Rei, e 
momento de adoração ao Santíssimo Sacra-
mento.  A Noite PHN é uma proposta simples, 
de apenas dizer ao pecado, a cada dia, POR 
HOJE NÃO.  

O mês de julho acabou, mas o que ficou no co-
ração dos jovens foi à certeza de que o amor de 
Deus nos leva a sermos irmãos e, a partir dessa 
experiência, viver os laços de amizade. 

Wesley Oliveira



12  I  agosto  2014  -   O Católico  

Com o tema “Curados pelo Sangue de Cristo”, o 
padre Alberto Gambarini esteve no dia 31 de Ju-
lho na Noite de Clamor da paróquia Sagrada Fa-
mília em São José dos Campos –SP. 

O evento que acontece mensalmente é promo-
vido pela casa de Missão de São José dos Campos 
juntamente com a comunidade paroquial Sagra-
da Família e conta com centenas de fiéis.  

Depois da celebração da Santa Eucaristia presidida 
pelo padre Silvio Andrei o missionário Flavinho da 
Comunidade Canção Nova, que participa ativamen-

te na paróquia, apresentou o convidado da noite.

Em uma pregação fervorosa e cheia da ação do Es-
pírito Santo, Padre Alberto prendeu a atenção das 
mais de mil pessoas presentes e em um dos mo-
mentos ensinou: “O sangue derramado na Cruz tem 
a linguagem, meu querido e minha querida, do infi-
nito amor de Deus por você”,  e para fechar a noite 
com chave de ouro, conduziu um lindo momento 
na presença de Jesus Eucarístico. 

Ao término do evento, o padre Alberto recebeu 
muitas pessoas para fotos e bênçãos individuais.


