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Sob intenso frio e névoa na madrugada do dia 31 
de maio, famílias, crianças, seminaristas, padres, 
estudantes, jovens e adultos, se reuniram para, 
com muita dedicação e fé, confeccionarem os ta-
petes de Corpus Christi, em Itapecerica da Serra.

Às 4 horas da manhã, os voluntários se dirigiram 
ao Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Di-
vina Misericórdia para ali receberem a benção do 
padre Alexandre Matias para assim iniciarem os 
trabalhos. Todos os materiais foram disponibili-
zados pela Prefeitura de Itapecerica da Serra, que 
também ofereceu lanche a todos os voluntários.

“É um trabalho comunitário. A montagem co-
meça ainda na madrugada. Ao todo foram feitos 
36 tapetes com a ajuda de cerca de 100 pessoas 
voluntárias de todas as idades”, explica Tadeu de 
Carmo, coordenador geral.

Antes mesmo das 10h, os tapetes estavam to-
talmente prontos e muitas pessoas já percorriam 
as ruas do centro da cidade para admirá-los. Por 
volta das 14h45 os fiéis ocuparam toda o largo 
da matriz para a missa campal de Corpus Christi.

A missa campal foi celebrada pelo padre Alberto 
Gambarini e concelebrada pelos padres Alexan-
dre Matias, Lídio Sampaio e Martinho Alves. Du-

rante sua homilia, o padre Alberto falou sobre a 
importância da Eucaristia, centro da fé católica. 
“Está festa tem que avivar nossa fé. Nós temos 
que entrar em comunhão com a pessoa viva de Je-
sus. Quando comungamos nos tornamos sacrário 
vivo. Acolhemos não só Jesus Cristo, mas também 
o próximo. Devemos ter consciência da presença 
de Cristo entre nós e também amar, louvar e ser-
vir ao nosso Deus”, declarou o padre. 

A Solenidade do Corpo de Cristo é celebrada, to-
dos os anos, na primeira quinta-feira após o do-
mingo da Santíssima Trindade. É o único dia do 
ano que o Santíssimo Sacramento sai em procis-
são pelas ruas. 

“Acompanho desde jovem esta festa, e hoje, te-
nho o prazer de trazer meus netos. A família toda 
vem junto para passar o dia aqui em comunhão 
com Deus. As crianças adoram os tapetes. É muito 
bom estar aqui neste dia tão especial”, diz Laura 
Cardoso, 74 anos, moradora de Embu das Artes. 

Este ano além dos tapetes relacionados à Euca-
ristia, foram confeccionados tapetes com temas 
religiosos atuais específicos, tais como: Frater-
nidade e Superação da Violência, tema da Cam-
panha da Fraternidade deste ano e Ano do Lai-

cato, no qual a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), propõe à Igreja um aprofunda-
mento sobre a importância dos leigos.

“Os tapetes são a demonstração de carinho a Je-
sus Cristo que merece todo amor, toda a honra e 
toda a glória”, diz Luzia, 45, funcionária pública.

“Neste momento que o mundo está em crise, 
precisamos de mais amor e respeito ao próximo. 
Esta festa nos recorda o amor de Jesus, e também 
é uma oportunidade para demonstrarmos este 
afeto e nossa fé”, diz Ana Clara, 19, estudante.

Origem
A origem desta celebração remonta ao ano de 

1243, em Liège, Bélgica, quando a freira Juliana de 
Cornion teria tido visões de Cristo demonstran-
do-lhe o desejo de que o mistério da Eucaristia 
fosse celebrado com destaque. A procissão com a 
Hóstia consagrada conduzida em um ostensório 
foi, mais e mais, ganhando corpo e fazendo parte 
da vida dos cristãos. Assim, já em 1317, o Papa 
João XXII publicou o dever de se levar a Eucaristia 
em procissão pelas vias públicas.

Confira as fotos na página 6.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Tereza de Jesus Povoa Morais – 
São Paulo – SP
Meu filho de 32 anos, teve dois in-
fartos com duas paradas cardíacas. 
Fiquei desesperada, porque ele tem 
duas filhas para cuidar, então pedi a 
intercessão de Nossa Senhora dos 
Prazeres para que não me deixasse 
passar por essa dor de perder meu 
filho. Acessei o site do programa En-
contro com Cristo, acendi uma vela 
virtual, pedindo orações e a mise-
ricórdia de Deus. Em poucos dias, 
meu filho estava em casa e sem ne-
nhuma sequela para a Glória do Se-
nhor. Amém.

Suely da S. Bronzere – Praia 
Grande – SP
Eu estava desempregada, então 
comecei a assistir o Programa En-
contro com Cristo e o Padre Alber-
to disse: “As portas de um empre-
go vão se abrir para você que está 
desempregada”, logo tomei posse 
daquela revelação. No outro dia de 
manhã, acordei com o telefone to-
cando e recebi a grande notícia de 
que havia passado no processo se-
letivo de um hospital, no qual tinha 
feito os testes.

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

Um dos mais expressivos milagres 
de Jesus foi o da multiplicação dos 
pães e peixes: “todos comeram e 
ficaram fartos, e, dos pedaços que 
sobraram, recolheram doze cestos 
cheios” (Mateus 14,20). Os após-
tolos não acreditavam no que seus 
olhos estavam vendo, era o milagre 
do Amor e da união, a bênção de 
Deus que multiplica nossos dons.

Por isso, não devemos nos cansar 
ou desanimar na caminhada. Louvo 
a Deus por cada desafio vencido. 
Se Jesus venceu a cruz, cuja morte 
é uma das mais sofridas já conhe-
cidas, nenhum desafio pode nos 
abalar, pois são pequenos demais 
diante da grandeza de nosso Deus 
maravilhoso e misericordioso.

Somos uma Família forte e uni-
da na missão. “Cada pão e cada 
peixe”, se multiplicam e tornam 
possível nosso projeto de evan-
gelização. Isso muito alegra meu 

coração de pai espiritual.

O Sagrado Coração de Jesus arde 
de amor por você. Ele é pura mise-
ricórdia e te acolhe por completo. 
Sinta a alegria de estarmos juntos 
nessa caminhada e não desanime 
jamais, pois se Deus é por nós nada 
poderá nos abalar, nenhuma crise, 
nenhuma provação, nenhuma per-
da... é pelo fogo que passa o ouro 
para a purificação total. 

Você é como uma joia preciosa 
que brilha no Coração de Jesus. Ele 
tem guardado em Seu peito todos 
aqueles que o amam e acreditam 
no milagre do amor e da vida eter-
na. Que Nossa Senhora dos Praze-
res te proteja e que as mais pode-
rosas bênçãos recaiam sobre você 
e sua família. Até o próximo mês, 
com a graça do Pai. Amém!

Deus te abençoe, os Anjos te 
protejam e Salve Maria!



A canção ‘I Can Only Imagine’, do cantor e com-
positor Bart Millard, inspirou a produção do lon-
ga-metragem “Eu Só Posso Imaginar” que estreou 
nos cinemas no dia 31 de maio. Com distribuição 
nacional Paris Filmes, o longa que estreou nos EUA 
em 16 de março teve uma abertura expressiva, su-
perando um lançamento da Fox Film, e já ultrapas-
sou U$70 milhões em renda no país norte-ameri-
cano. No Brasil, “Eu Só Posso Imaginar” desperta 
curiosidade dos brasileiros admiradores do cine-
ma e também de música.

Criada por Bart Millard, vocalista da banda nor-
te-americana MercyMe, a música “Eu Só Posso 
Imaginar” é o single de maior sucesso do grupo e 
exprime sua jornada autobiográfica de superação 
e fé. No cinema, o ator J. Michael Finley dá vida a 
Millard, o jovem que sofreu durante a infância com 
o pai abusivo, este interpretado pelo renomado 
ator Dennis Quaid. No Brasil, a canção foi gravada 
por artistas como Chris Duran, Eduardo e Silvana e 
Giselle Di Mene.

O filme vai relatar a conturbada relação de Bart 
com sua família e seu encontro com a fé por meio 
da música. Enquanto Millard se distancia do conví-
vio com seu pai, ele persegue o sonho de cantar e 
usa sua dor como inspiração para desenvolver sua 

carreira. Nesta missão, o artista reencontra o amor, 
e é surpreendido por ensinamentos de fé que irão 
ajudá-lo a perdoar e transformar seu pai.

A canção que inspirou o filme ganhou dois Dove 
Awards em 2002, dos quais um foi na categoria 
“Música Pop/Contemporânea do Ano” e outro na 
categoria “Música do Ano”. Millard também ganhou 
na categoria “Compositor do Ano”. 

Além de Dennis Quaid e J. Michael Finley, o drama 
reúne os atores Madeline Carroll, Cloris Leachman, 
Trace Adkins e Rhoda Griffis.

Em parceria com o Ministério dos Direitos Hu-
manos do governo federal do Brasil, o filme será 
precedido de uma vinheta que informa aos espec-
tadores que é possível denunciar violações contra 
crianças e adolescentes pelo Disque 100.

Sinopse: 

A verdadeira e inspiradora história desconhecida 
por trás da renomada canção ‘I Can Only Imagine’, 
da banda de MercyMe, que oferece esperança para 
muitas pessoas, além de uma emocionante lem-
brança do poder do verdadeiro perdão.

Lançamento: 31 de maio. 

Fonte: 360 WayUp. 
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Na matéria “30 anos do ECC no Santuário” da edição nº 
122 do Jornal O Católico, deixamos de mencionar o casal 
Oswaldo e Clarice, que também fez parte da primeira 
equipe de dirigentes do ECC (Encontro de Casais com 
Cristo) do Santuário.
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No dia 13 de junho, a Igreja celebra o dia de Santo 
Antônio, um dos santos mais populares no mundo. 
Também chamado de Santo Antônio de Lisboa, ci-
dade onde nasceu, em Portugal. 

Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, seu 
nome de batismo, era frade franciscano, doutor 
da Igreja e padroeiro dos pobres. Português de 
família muito rica e da nobreza, ingressou ainda 
muito jovem na Ordem dos Cônegos Regulares 
de Santo Agostinho. Fez seus estudos filosóficos 
e teológicos em Coimbra e foi lá também que se 
ordenou sacerdote. 

Nesse tempo, ainda estava vivo Francisco de As-
sis, e os primeiros frades dirigidos por ele chega-
vam a Portugal, instalando ali um mosteiro. Foi 
quando Antônio juntou-se a eles, esperando pre-
gar e ser martirizado. 

Antônio foi o mais célebre dos seguidores de São 
Francisco de Assis e tinha a reputação de mila-
greiro. Em 16 de janeiro de 1946, o papa Pio XII o 
declarou doutor da Igreja. Na arte ele é mostrado 
com um livro, um coração, uma chama, um lírio ou 
o menino Jesus. Entre seus escritos autênticos es-
tão os sermões para os domingos e festas, publica-
dos em Pádua em três volumes em 1979.

Santo dos milagres, Antônio é protetor dos ob-
jetos perdidos, dos pobres e dos casamentos. Du-
rante muitas de suas pregações em praças e igre-
jas, os cegos, surdos e enfermos ficaram curados.

No Brasil, a fama de casamenteiro é muito forte, 
devido à ajuda dada a uma jovem pobre que que-
ria se casar. O dia dos namorados é comemorado 

na véspera do dia desse santo, 12 de junho. 

Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 
13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso ele é 
conhecido também como Santo Antônio de Pádua.

Aconteceram tantos milagres após sua morte, 
que onze meses após ele foi beatificado e canoni-
zado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua 
estava intacta. São Boaventura estava presente e 
disse que esse milagre era a prova de que sua pre-
gação era inspirada por Deus. 

Oração
Ó glorioso Santo Antônio,

meu grande advogado,
pela confiança e pelo amor

que em vós depositei,
dignai-vos conceder

um olhar benigno em meu favor.
Grande Santo,

vós que operais tantos milagres
e que tantas graças alcançais

para aqueles que vos invocam,
tende compaixão também deste devoto servo,

que está tão necessitado de vosso auxílio.
Dizei uma palavra àquele Menino,
que feliz apertais entre os braços,

e d’Ele impetrai a graça que humildemente vos 
peço…

(pedir a graça a ser alcançada)
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O aparecimento das redes sociais mudou, num 
curto espaço de tempo, o modo de nos relacionar-
mos com o mundo e as pessoas. As suas poten-
cialidades são imensas, permitem conhecermos  
aquilo que achamos importante partilhar com os 
amigos e familiares. Hoje é impensável que uma 
instituição não esteja presente neste meio, para 
que seja conhecida a sua atividade, seja para fins 
comerciais, divulgação, sensibilização, etc. 

Há um aspeto decisivo na contribuição das redes 
sociais para esta mudança, que é a aproximação 
entre as instituições, sejam elas entidades públi-
cas, sociais, religiosas ou políticas, e os cidadãos. 
É possível intervir, dar opinião, comentar, questio-
nar. As redes sociais são uma imensa praça pública 
onde cada um tem voz, pode expressar aquilo que 
pensa e sente. 

Tal como numa praça cheia de gente, também 
as redes sociais são um lugar cheio de ruído, 
onde convivem muitas sensibilidades, propostas 
e interesses. Devemos estar atentos e notar que 
estes espaços são também lugares de vozes que, 
em vez de dialogar e acolher o outro, acabam por 
tentar radicalizar discursos e apresentar pers-
pectivas através de qualquer meio, sejam eles fal-
sos rumores, ou argumentos fáceis e populistas, 
arrastando o resto dos “ouvintes” para lugares 
comuns irrefletidos que nada têm de encontro, 
respeito e solidariedade. 

As redes sociais podem unir ou dividir, podem 
informar ou mentir. É importante conhecer e 
refletir sobre o que se está vendo e no modo de 
participar. Neste sentido, o papa Francisco ape-
la neste mês a uma atitude responsável no uso 
das redes sociais. Que sejam lugar de solidarie-
dade e encontro com a diferença. Se tudo está 
tão acessível, se é tão fácil chegar a pessoas e 
instituições, que o possamos fazer para o bem, 

para a construção de uma humanidade mais 
reconciliada e não para um ambiente marcado 
pelo ódio e preconceito.

Intenção
Universal: As redes sociais 

Para que as redes sociais favoreçam a solidarie-
dade e o respeito pelo outro na sua diferença.

Oração
Deus, nosso Pai, deste aos teus filhos a capaci-

dade e a criatividade para tornar este mundo um 
lugar de comunhão. Hoje é fácil estarmos uni-
dos com pessoas de lugares e culturas tão dife-
rentes. Ajuda-nos a aproveitar as possibilidades 
do engenho humano para construir um mundo 
mais solidário, próximo das realidades difíceis, 
um mundo capaz de acolher a diferença e onde 
reinem a justiça, a paz e a verdade. Dá-nos o teu 
Espírito, para que cada um de nós saiba realizar 
a sua pequena parte, nos meios digitais onde está 
presente. Pai-Nosso...

Desafios

- Procurar ver com atenção como funcionam as 
redes sociais, que argumentos e discussões são 
mais populares e que interesses escondem. 

- Procurar ter uma atitude positiva e construtiva 
nas redes sociais, partilhando conteúdos que pro-
movam a solidariedade e o respeito, a verdade e a 
boa reflexão. 

- Conhecer bons projetos de evangelização nas 
redes sociais e procurar também trazer a voz da 
Igreja e as suas propostas para estes espaços.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa.
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O grupo “Jovens com Cristo” promoveu um retiro 
para 60 jovens, no dia 27 de maio, na comunidade 
Nossa Senhora Aparecida.

“Um dia para falar de você!”, foi o tema do retiro 
que levantou muitos questionamentos, tais como: 
Quem sou eu? O que eu quero? Qual o meu sonho?

“Foi um retiro onde nós trabalhamos a parte es-
piritual com a parte humana, onde o jovem tinha 
que falar de si, se auto descobrir e também reco-
nhecer tudo aquilo que ele viveu, as dificuldades 
e conquistas e agradecer a Deus por tudo isso”, ex-
plica o coordenador, Wagner Augusto.

Utilizando-se de diversas dinâmicas, o encontro 
levou os jovens a iniciarem um processo de auto-
conhecimento, para que se conhecendo melhor, 
eles construam ao longo de suas vidas um desen-
volvimento humano e espiritual equilibrado.

“O evento nos mostrou a realidade do nosso pas-
sado; de mágoas que a gente tinha e que ainda não 
perdoamos. Recordar tudo aquilo que vivemos, 
seja momentos bons ou ruins, e repensar em nos-
sa atitudes no dia a dia. Afinal, Deus não nos quer 
pela metade e sim por inteiro!”, revelou a estudan-
te, Vanessa Calasans, 21 anos.

Além da pregação de Márcio Santos (Marcinho), 
da comunidade ALCOM, o encontro contou com a 
participação da psicóloga Cláudia Rainha, que tra-
balhou com os jovens a questão: “Qual caminho 
seguir?”, explicando a eles que toda atitude que 
tomarem, devem seguir as três perguntas: Onde? 
Como? Por que? Elas ajudam a esclarecer o propó-
sito deles, ou seja, aonde querem chegar.  

A pedagoga Simone Luz, especializada em Coa-
ching, ajudou na capacitação humana, trazendo 

métodos de formação pessoal para que o jovem 
possa evoluir nesta etapa de sua vida.

  Neste outro testemunho, Raul Fernando Fer-
reira de 20 anos, recorda como foi sua experiên-
cia: “Sobre o retiro, como todas as experiências 
na presença de Deus, foi um momento único e 
muito especial e devo lhe dizer que desde então 
eu e minha irmã estamos muito mais unidos! A 
abordagem, a organização e  a estrutura desse 
retiro aconteceu de uma maneira diferenciada 
e boa. Gostei da forma como foram construídas 
as atividades, as dinâmicas em grupos, a experi-
ência de pensar nos seus pontos fortes e fracos, 
pensar no seu lado humano e tomar consciência 
de que somos constantes pecadores. Tudo isso 
me fez pensar de uma nova perspectiva, enfim, 
foi um retiro para uma profunda reflexão e um 
aprofundado autoconhecimento”. 
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Durante três dias 76 jovens vivenciaram uma ex-
periência única no 53º TLC (Treinamento de Lide-
rança Cristã), promovido pelo Santuário Nossa Se-
nhora dos Prazeres e Divina Misericórdia entre os 
dias 27, 28 e 29 de abril, na casa de retiro São José, 
em Itapecerica da Serra. 

A proposta inicial do TLC é atrair o jovem para o 
seio da igreja e fazê-lo refletir sobre sua conduta 
e postura em casa, no trabalho, em seus estudos e 
na sociedade. Julgar suas atitudes e posteriormen-
te aceitar ou não o convite para uma mudança de 
vida cada vez mais voltada para os ensinamentos 
de Jesus Cristo. 

“Uma das músicas mais tocadas durante o retiro 
foi ‘Eu seguirei’ de autoria do Frei Gilson”, conta 
Cristiane Anjos da equipe TLC. 

Esta música proporcionou inúmeros questiona-
mentos sobre a vida. Como neste trecho: “Para onde 
eu irei? Em quem me apoiarei?  Eu seguirei, eu irei 

aonde fores Senhor. A Tua graça me basta. Teu amor 
me sustenta”. Além disso, este encontro com Deus 
proporcionou aos participantes um maior entendi-
mento à Palavra de Deus.

 “O TLC foi o maior chamado de Deus na minha 
vida, foi uma experiência única e extraordinária. Eu 
tinha desistido de ir e estava bem afastada da igreja 
há algum tempo, também estava passando por um 
momento muito difícil em minha vida, mas Jesus 
me preparou aos poucos. Nas vésperas do retiro eu 
recebi um convite especial, daí então não tive dúvi-
das nenhuma de que o Senhor me queria de volta 
no rebanho, queria tanto que me buscou em casa 
e me chamou pelo nome. O que eu vivi lá foi sensa-
cional, eu senti um amor tão grande, preenchendo 
um vazio enorme que eu carregava há muito tempo 
dentro de mim. Uma presença tão forte do Espírito 
Santo que por palavras não sei descrever... Agora re-
conheço e sinto o quanto sou amada. Deus é bendi-
to, Deus é maravilhoso, Ele opera milagres!”, revela 

Fabiola Matielo, 29 anos.

Felipe Rodrigues de 19 anos, contou como o TLC 
transformou sua história. “O TLC foi uma experiên-
cia muito louca, antes eu era viciado em maconha, 
bebidas, baladas, etc. Então, conheci várias pessoas 
que querem o meu bem, me ajudam no que eu pre-
ciso e principalmente encontrei com Jesus. Neste 
momento, comecei a ter consciência de quem sou, e 
isso, ajudou-me a sair aos poucos dos meus vícios”. 

“O TLC foi um encontro com DEUS. Fui criada sem 
pai e perdi minha mãe aos 16 anos de idade. Neste 
tempo em que estive com ela, nunca desrespeitei 
ou tive algum tipo de problema. Sempre dei valor, 
atenção e carinho a minha família e não me arre-
pendo de nada. O TLC me ensinou a valorizar ain-
da mais os parentes. O TLC foi um encontro mais 
forte com Deus. Aprendi que tudo tem seu tempo 
e foi neste encontro que ouvi as palavras maravi-
lhosas, que eu precisava tanto”, conta Karen Dos 
Santos, 26 anos.
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O grupo “Jovens com Cristo” realizou o Terço dos 
Jovens pelas mães no dia 12 de maio, às 20h, no sa-
lão paroquial do Santuário de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia.

Com o tema “Filhos de Joelhos, Mães de Pé”, o ter-
ço foi dedicado às mães, em comemoração ao dia 
das mães e também ao mês Mariano. Participaram 
45 jovens acompanhados por suas mães, avós e 
também pais. 

As mães são dádivas de Deus nas nossas vidas. 
Elas têm a responsabilidade de criar, ensinar, ins-
truir e proteger. Não é uma tarefa nada fácil e por 
isso devem ser amadas, respeitadas e honradas. 

O terço tem sido para muitos jovens uma manei-

ra de se aproximarem de seus pais, avós e rezar 
por eles. Quando um filho está de joelho rezando 
pelos seus pais e sua família, mal nenhum invade 
este lar. As provações virão, mas o santo terço os 
sustenta. Terço na mão e joelho no chão, é sinal de 
família forte. 

“Esse ano já tivemos esse convite de rezarmos o 
santo terço e mais uma vez Nossa Senhora pediu e 
assim o fizemos”, comenta Carine Beatriz Alves, co-
ordenadora do evento.

“No decorrer dos anos Nossa Senhora vem nos 
pedindo, não só para rezar entre nós, mas que a le-
vássemos aos demais jovens e suas famílias”, com-
pleta Carine. 
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Na quarta-feira, 23 de maio, a irmã carmelita Maria 
de Lourdes da Fraternidade Mensageiras do Espírito 
Santo, conduziu o grupo de oração no Santuário.

Com o tema “Peça o Espírito Santo por Intermédio 
de Maria”, a irmã Maria de Lourdes, falou sobre o Ba-
tismo no Espírito Santo, citando o livro de Atos dos 
Apóstolos, capítulo 2, versículo 4: “Ficaram todos 
cheios do Espírito Santo e começaram a falar em ou-
tras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia 
que falassem”.

Segundo a irmã devemos buscar diariamente uma 
maior intimidade com o Espírito Santo. “Todos os 
dias temos que clamar pelo Espírito Santo, para 
sermos conduzidos por Ele em nossa vida”, afirma 
a irmã.

Ao recordar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, 
versículo 35:  “Respondeu-lhe o anjo: O Espírito 
Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te 
envolverá com a sua sombra. Por isso o ente san-
to que nascer de ti será chamado Filho de Deus”, 
a irmã explica: “A virgem Maria tem uma ligação 
estreita com o Espírito Santo, porque concebeu 
Jesus com a ação Dele. Para Maria ser a mãe do 
Salvador, ela foi enriquecida por Deus com dons 
dignos para tamanha missão”.

“Muitas vezes o inimigo coloca barreiras e difi-
culdades, mas diante dos problemas é essencial 
confiar no Espírito Santo. Porque Ele equipa, dire-
ciona e ajuda a enfrentar qualquer batalha. Todo 
aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro 
de si mesmo o maior poder que um ser humano 
pode ter: a terceira pessoa da Trindade operando 
poderosamente!”.

Tenha a certeza que Nossa Senhora também ajuda a 
todos, pedindo à Trindade para que sejamos homens 
e mulheres cheios do mesmo Espírito que a inundou. 
Lembre-se que Deus quer visitar você por intermé-
dio de Maria e mudar sua vida!
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No dia 3 de junho, o padre Alberto Gambarini es-
teve na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, conduzindo um dia de louvor na comunidade 
Palavra que Salva. O casal Osmair e Iolanda, fun-
dador da comunidade, estava aguardando a ida 
do padre há três anos. Segundo Osmair Almeida, 
o início de sua caminhada foi marcada por prega-
ções do padre Alberto. “O padre Alberto fez parte 
do inicio de minha caminhada, através das pre-
gações que na época eu ouvia nas fitas cassetes”, 
conta Osmair.

No próximo dia 10, o padre estará na TV Século 
21, em Valinhos, para conduzir o programa Louve-
mos o Senhor, durante o dia todo. Serão três pre-
gações e momentos de oração. 

Conferência Chamados à Santidade e à Missão

Entre os dias 15 e 17 de junho será realizada, na 
Associação do Senhor Jesus, em Valinhos (SP), a 
Conferência Chamados à Santidade e a Missão. 
Esta conferência faz parte de uma série de eventos 
do projeto “Semeando a Cultura de Pentecostes”, 
que preparam o caminho para a celebração do Ju-
bileu de Ouro da Renovação Carismática Católica 
no Brasil.

Padre Eduardo Dougherty, sj teve a inspiração 
de criar uma série de eventos e convidou amigos 
de diversas partes do mundo para pregar nesses 
grandes encontros na sede da Associação do Se-
nhor Jesus e em Itaici (SP).

Para abrir o ciclo das Conferências realizadas 
na sede da Associação do Senhor Jesus, em Va-
linhos (SP), a “Conferência Chamados à Santi-

dade e à Missão” contará com a participação 
dos conferencistas: Dr. Ralph Martin, um dos 
pioneiros da Renovação no Mundo e presidente 
do Renewal Ministries (uma organização dedi-
cada à nova Evangelização), e o Padre Alberto 
Gambarini, presença marcante nos Cenáculos 
do Morumbi e nos Congressos da Renovação 
Carismática Católica.

Cenáculo na Canção Nova

Com o tema “Hoje é tempo de Louvar a Deus” a 
Comunidade Canção Nova realizará, pela segunda 
vez, o Acampamento intitulado “Cenáculo”, de 22 
a 24 de junho, em sua sede, localiza em Cachoeira 
Paulista (SP).  

O evento contará com a participação do padre 
Alberto Gambarini, do padre Adriano Zandoná 
da missionário da Comunidade Canção Nova, 
da Katia Zavaris, Presidente do Conselho Na-
cional da RCC Brasil e dos missionários da Co-
munidade Canção Nova: Robson Luis e Anto-
nieta Salles.

A proposta do encontro é levar os peregrinos a 
uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, 
para assim viverem a graça do batismo no Espíri-
to, do mesmo modo como aconteceu com os após-
tolos reunidos em Cenáculo.

A programação do evento é constituída por pre-
gações, orações e o ápice do dia é a Santa Missa. 
Na noite de sábado haverá shows com a missio-
nária da Canção Nova, Ana Lúcia e do Ministério 
Adoração e Vida.
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