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Festa da Misericórdia no Santuário

O Domingo da Divina Misericórdia é celebrado no segundo domingo da Páscoa em todas as Igrejas do mundo. A data foi instituída
pelo, na época, Papa João Paulo II, em 30 de
abril do ano de 2000.

Uma das devoções que em pouco tempo se
tornou tradicional na Igreja Católica é a de
Jesus Misericordioso que se deu a partir das
aparições a Santa Faustina. Todos os anos a
Festa da Misericórdia no Santuário de Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
é celebrada com uma grande missa campal,
afinal o Santuário é também dedicado a esta
devoção. Neste dia celebramos ainda a elevação da paróquia a Santuário Mariano.

Este ano a festa aconteceu no dia 27 de abril,
o sol predominou durante todo o tempo, embora a sensação térmica era típica do friozinho do outono. Os ônibus de peregrinos
começaram a chegar às 7 da manhã e antes
das nove a praça já estava lotada de fieis. Ca-

ravanas inteiras aguardavam ansiosamente
pelo inicio da celebração, entre elas, pessoas de Limeira, Itu, Itapeva, Taboão da Serra,
Osasco e Minas Gerais.
Este ano, de forma especial, os fiéis puderam
celebrar, com toda a Igreja, a canonização de
dos Papas: João XXIII e do apóstolo da Divina
Misericórdia, São João Paulo II.
Encerramento da Novena a Divina Misericórdia.

Em preparação a grande Festa da Misericórdia os fieis do Santuário realizaram uma
novena em honra a Divina Misericórdia que
teve seu término no sábado dia 26/04 às 15
horas, hora da Misericórdia, com o Padre Alberto Gambarini.
O encerramento foi transmitido ao vivo pela
internet e todos os dias a novena podia ser
acessada através das redes sociais e do site
do Programa Encontro com Cristo.

Os novos santos
São João Paulo II e
São João XXIII.

Confira como foi a
Semana Santa no
Santuário.

Conheça a história
de Nossa Senhora
de Fátima
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Amados, estamos fazendo
a vontade do Pai!
Grandes bençãos estão
sendo derramadas!

Maria Luiza Pinho de Carvalho –
Osasco/SP
Foi diagnosticada com câncer. Resolveu
vir até o Santuário de Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia, pedir a intercessão da mãe de Deus e também uma oração ao Padre Alberto Gambarini. Contrariando os prognósticos
médicos foi curada antes do esperado.
Edinan Ribeiro - Poços de Caldas/MG
Era uma pessoa triste e sentia medo
de tudo. Acompanhando o Programa
Encontro com Cristo todos os dias,
passou a sentir um alivio e foi tomado por uma grande coragem de seguir
em frente, tudo graças as orações do
Padre Alberto no programa diário.

Alessandra Silva Santos - Engenheiro
Navarro/MG
Sofria há muito tempo de depressão e
vivia a base de muitos comprimidos anti-depressivos. Assistindo ao Programa Encontro com Cristo e rezando com o padre
Alberto Gambarini, alcançou a cura.

Então disse Maria: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se
em mim segundo a tua Palavra” (Lc.1-38).
Todas as vezes que medito estas palavras de Nossa Senhora, tento imaginar a fé e da confiança que Maria
Santíssima teve no momento da anunciação do anjo Gabriel. O que deve ter
pensado naquele momento decisivo
da história da salvação?
Ela era uma jovenzinha indefesa que
mostrou-se adulta e corajosa. Talvez se
fosse mais velha teria mais questionamentos, dúvidas, medo... talvez quisesse
provas do que realmente iria acontecer.
O seu “sim” a tornou “Sacrário Vivo” para
receber o Redentor da humanidade.

Deus Pai faz tudo correto! Não existe
margem de erro em seus planos, eles
são exatos, perfeitos, maravilhosos! Veja
a história de Nossa Senhora. Ela passou
por sofrimentos ao acompanhar as dores de Jesus, porém a alegria de ver o Filho Ressuscitado, como Salvador de toda
a humanidade, superou toda a dor. Que
alegria tamanha! Alegria essa que todos
nós temos o privilégio de viver e sentir.
Maria em nenhum momento, olhou
para si, ela não estava preocupada com
o que iria ganhar ou quais os problemas
que poderiam acontecer. No momento do seu “sim” a única preocupação
foi “obedecer o plano de Deus para sua

vida”. Quantas vezes nos preocupamos
em, realmente, seguir o plano que Deus
tem traçado para nós? “Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar...” vamos louvar a Deus!

Hoje, Nossa Senhora encontra-se ao
lado da Santíssima Trindade, e está
pronta a interceder pelos pedidos dos
que sofrem. Ela ocupa um lugar de destaque junto de Deus, mas não por que ela
assim quis, mas sim porque tudo o que
fez foi por gratuidade. Isso nos faz pensar sobre os verdadeiros sentimentos e
anseios que temos perante a vida. Nossa fé não deve estar calçada em coisas
essencialmente materiais. Podemos ter
tudo, mas sem Deus não temos “nada”!
Um dos caminhos certos para chegarmos até Jesus é através de Nossa
Senhora. Ela é nossa Mãe e Mestra!
Posso até imaginar a sua mão carinhosa segurando a nossa mão e encaminhando-nos pelo caminho reto. O destino é um só: JESUS!
Segure firme na mão de Nossa Senhora! Não tenha dúvidas de que ela irá, com
todo o cuidado, ajudar você a libertar-se
dos seus problemas. Ela é sua advogada
fiel! Amiga e sempre presente. A bênção
de DEUS PAI será derramada abundantemente sobre você e sua família.

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

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: 46663619 ou 4666-3988
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Cinema
Básico”
“Saneamento
O Filme

Sinopse
Os moradores da fictícia Linha Cristal, localizada na Serra Gaúcha, reúnem-se para tomar
providências a respeito da construção de uma
fossa para o tratamento do esgoto. A secretária
do prefeito reconhece a necessidade da obra,
mas informa que não há verba para realizá-la.
Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R$
10.000 para a produção de um filme. Este dinheiro foi dado pelo governo federal e, se não
for usado, será devolvido em breve. Surge então
a idéia de usar a quantia para realizar a obra e
rodar um filme sobre a própria obra. Porém, a
retirada da quantia depende da apresentação
de um roteiro e de um projeto do filme, além de
haver a exigência que ele seja de ficção. Desta
forma os moradores se reúnem para elaborar
um filme barato, que conta a história de um
monstro que vive nas obras de construção de
uma fossa.
Quando: 07/05 às 19h30

Onde: Complexo Administrativo , Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135

Dança

Dia Internacio

nal da Danç

Festival

a

Quando: 10/05 – 8h às 19h

Onde: Espaço Cultural do Parque Paraiso , Rua Belgica, 110

Show

Show com Hugo Pena &
Gabriel
Responsáveis por sucessos como “Fora do Eixo”
e “Mala Pronta” - tema da novela “A Favorita “-, a
dupla Hugo Pena & Gabriel tornou-se importantes
protagonista do movimento Sertanejo Universitário
na música brasileira. E após um breve período de
separação, a dupla está de volta aos palcos e principais festivais de música do país.
Quando: 10/05 às 19h

Onde: Em frente ao Complexo Administrativo , Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135

Artes Plásticas
Exposição Itinerante de Artes
Plásticas das Oficinas Culturais
Quando: 19 à 30/05 – 9h às 16h

Onde: Complexo Administrativo , Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135
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Artigo

Porque esta é a vontade de Deus, que nos chama
a amá-la tanto quanto Ele a amou. A prova do
lugar especial de Maria no Plano de Deus esta
no fato dela ter sido escolhida para ser a mãe do
Filho de Deus.
Se ela não fosse especial para Deus, o anjo não
a teria saudado como lemos em Lc 1,28: “Ave,
cheia de graça, o Senhor é contigo.”. Em toda a
Bíblia somente Maria recebeu tal saudação.
Se Deus não quisesse que prestássemos homenagem a Maria não teria permitido a revelação
de Lc 1,48: “Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações.”

Nota de Falecimento

O próprio Jesus, como judeu fiel, manteve o
quarto mandamento e honrou sua mãe. Se Cristo é nosso irmão, Maria é nossa mãe também.
De fato, em Jo 19,26 lemos: “Quando Jesus viu

sua mãe e perto dela o discípulo que amava,
disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho.” Este
discipulo amado são todos os que seguem com
alegria a Jesus.
Se olharmos para a história bíblica de Israel,
descobrimos que o povo eleito sempre prestou
homenagem não só ao seu rei, mas também para
a mãe do rei. Um filho se torna judeu não por
causa do pai, mas da mãe. E isso indica como
a mãe ocupava um lugar privilegiado.No Evangelho de Mateus, especialmente, encontramos
Jesus retratado como Filho de David e Maria
como rainha-mãe. Os Magos, por exemplo, viajaram muito para encontrar o Rei Criança com
sua mãe.
Encontramos a mãe do Filho de David retratado de forma semelhante Apocalipse, 12,1-2.5:
“Apareceu em seguida um grande sinal no céu:

É com grande pesar que comunicamos o falecimento da artista
plástica Nair Ferreira da Silva, no dia
14/04/2014. Caçula de quatro irmãos
e moradora de Itapecerica da Serra era
uma artista autodidata. Suas mãos delicadas e incansáveis trabalharam em
bustos famosos como os de Roberto
Marinho, Ulisses Guimarães e Tan-

uma Mulher revestida do sol, a lua debaixo dos
seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo
as angústias de dar à luz. Ela deu à luz um Filho,
um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro.”

Uma das críticas mais comuns feitas a nossa
devoção à Virgem Maria é, honrando Maria,
estamos de alguma forma diminuindo a glória
de Deus.. Santo Agostinho disse: “Quando Deus
nos recompensa por nosso trabalho, ele esta somente coroando sua obra em nós. Quando Deus
exaltou a Virgem Maria, Ele estava coroando a
maior de suas criações.” Portanto, quando honramos Maria reconhecemos o trabalho de Deus,
e o estamos elogiando.
Pe. Alberto Gambarini

credo Neves. Levou o nome da cidade por córdia, Padre Alberto Gambarini, em 2011.
muitos lugares e tem trabalhos espalhados
Os familiares e amigos se despedem na cerpor todo o Brasil e Europa.
teza de que agora ela desfruta da glória eterMuito simples e com um coração cheio de na ao lado de Deus. Na oportunidade, prestaesperança no ser humano, restaurou uma mos nossas condolência e solidariedade aos
imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi familiares.
entregue em mãos ao Reitor do Santuário de
15/03/1940
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Miseri14/04/2014
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Papa Francisco canoniza
São João Paulo II e São João XXIII

Com a leitura da fórmula própria do rito de canonização, na manhã do dia 27/04, o Papa Francisco declarou como santos São João Paulo II e São
João XXIII, em uma cerimônia histórica e sem precedentes, com a participação do Sumo Pontífice
Emérito Bento XVI.

Em uma Praça de São Pedro totalmente lotada desde
as primeiras horas da manhã, o Santo Padre presidiu
a missa na qual já se rezaram as ladainhas dos santos
e na qual o coro e a multidão entoaram os hinos dedicados a ambos.
Logo o Papa Francisco escutou o pedido do Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos,
Cardeal Angelo Amato, quem, de acordo com o rito

da canonização, solicitou três vezes que sejam declarados santos João Paulo II e João XXIII.

Depois de escutar a “tertia petitio”, Francisco pronunciou a fórmula da canonização com a qual João
Paulo II e João XXIII foram declarados santos neste Domingo da Misericórdia, a mesma ocasião em
que em 2005 faleceu o Papa polonês.
Esta é a fórmula que o Papa leu para canonizar São
João Paulo II e São João XXIII:
“Em honra da Santíssima Trindade,
para exaltação da fé católica
e incremento da vida cristã,
com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo,

dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e a nossa,
após ter longamente refletido,
invocado várias vezes o auxílio divino
e escutado o parecer dos nossos irmãos no episcopado
Declaramos e definimos como santos os beatos
João XXIII
e João Paulo II
e os inscrevemos no Catálogo dos Santos,
e estabelecemos que em toda a Igreja sejam devotamente honrados entre os Santos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
Fonte: Radio Vaticano
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Semana Santa

Mais uma vez as celebrações da Semana Santa
contaram com a participação em massa da comunidade católica do Santuário de Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia. Esta é a principal semana para o cristão católico, por ser um
tempo forte de celebração dos mistérios mais intensos de nossa fé: a Salvação que nos veio pela
vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus.

O Domingo de Ramos marcou o inicio das celebrações e uma missa campal e bastante festiva
celebrando também o Dia Mundial da Juventude,
aconteceu na praça da Matriz, centro de Itapecerica da Serra. Com a procissão e bênção dos
ramos, a Igreja celebra a entrada de Jesus em
Jerusalém, a caminho da sua paixão, morte e
ressurreição. Mais de 4 mil pessoas estiveram
presente na celebração comandada pelo Padre
Alberto Gambarini e concelebrada pelos padre
Alexandre Matias e Padre Lidionor Sampaio.

Na quinta-feira Padre Alberto e todos os demais padres da Diocese de Campo Limpo participaram da missa da unidade. Uma missa que é
presidida pelo bispo e concelebrada por todos os

presbíteros, onde renovam o seu compromisso
de servir o povo de Deus. Nesta celebração, também são abençoados os óleos que serão utilizados nos importantes sacramentos: o crisma, o
óleo dos catecúmenos e o óleo para os enfermos.

Nesta mesma quinta-feira à noite aconteceu à
missa da ceia do senhor, abrindo assim o Tríduo
Pascal. O rito do lava-pés, recordação do gesto de
Jesus durante a Última Ceia, foi repetido pelo Padre Alberto que lavou os pés de doze paroquianos. Neste dia também é celebrada a Instituição
da Eucaristia e do Sacerdócio. Após esta celebração todos os fieis participaram da transladação
do Santíssimo Sacramento.
Na sexta-feira Santa, às 15 horas aconteceu
a celebração da Paixão do Senhor. A principal
mensagem é a de que sua morte consumada traz
para todos a esperança da ressurreição, o mistério da Páscoa. Este dia também é muito conhecido como o dia de jejum e penitencia.
Como já acontece há alguns anos, um grupo de
jovens do Santuário apresentou a encenação teatral da Paixão de Cristo. Terminado a encenação,

Padre Alberto Gambarini conduziu a tradicional
procissão nas ruas da cidade, com a meditação
da Via Sacra.

A Vigília Pascal no sábado a noite, é considerada
a mãe de todas as santas vigílias, porque a Igreja
mantém-se à espera da vitória do Senhor sobre
a morte. As leituras meditadas neste dia percorrem toda a história da Salvação, também nesta
noite aconteceu o batismo de dois catecúmenos.
Ao término da celebração um número grande
de fieis saíram novamente as ruas em procissão
com a imagem do Cristo Ressuscitado.
A espera por fim acabou. No Domingo a celebração da Páscoa foi celebrada com bastante entusiasmo e alegria pelo Padre Alberto às 10 horas da manhã. Jesus ressuscitou! Aleluia Aleluia!

A conclusão do drama da Paixão de Cristo e a
vitória de Jesus sobre a morte entusiasmou e
revigorou o povo cristão. Mais uma vez o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina
Misericórdia por vivenciar o grande ápice do
Ano Litúrgico com muita verdade e emoção.
Cristo Ressuscitou!!!
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Tarde da Misericórdia

“Pela Sua dolorosa Paixão, tende
misericórdia de nós e do mundo inteiro”
As missionárias da Comunidade Canção Nova, Gabrieli Sanchoteni e Daniela Miranda, dirigiram o Terço da Misericórdia no dia 6 de abril no Santuário de
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia.
O evento foi uma iniciativa do seminarista Clayton,
como complemento da palestra que elas vieram fazer para 105 seminaristas do Seminário Maria Mater
Ecclesiae, cujo tema foi “Sacerdote, homem da misericórdia”. “Como o Santuário é da Divina Misericórdia, consideramos que a oração do Terço da Misericórdia no Santuário seria perfeito para o fechamento
deste dia”, declarou o seminarista.
Cerca de 400 pessoas participaram da oração do Terço da Misericórdia O padre Alberto acolheu as missionárias e também rezou o Terço com a comunidade.

As missionárias disseram que encontraram um
ambiente bastante acolher na cidade. ”Foi a primeira
vez que viemos à Itapecerica da Serra e encontramos
um ambiente acolhedor e já com bastante intimidade com a misericórdia de Deus”, afirmou Gabrieli.
Elas trabalham na comunidade também como divulgadoras da Misericórdia. “A irmã Faustina dizia que
era a secretária da Misericórdia, nós somos apenas
estagiárias”, brinca Gabrieli.
Este terço foi ensinado durante uma visão que
Irmã Faustina teve em 13 de setembro de 1935: “Eu
vi um anjo, o executor da cólera de Deus... a ponto
de atingir a terra ... Eu comecei a implorar intensamente a Deus pelo mundo, com palavras que ouvia
interiormente. À medida em que assim rezava, vi
que o anjo ficava desamparado, e não mais podia
executar a justa punição...”
No dia seguinte, uma voz interior lhe ensinou essa
oração nas contas do rosário. Mais tarde, Jesus disse
a Irmã Faustina:

“Pela recitação desse Terço agrada-me dar tudo
que Me pedem. Quando o recitarem os pecadores
empedernidos, encherei suas almas de paz, e a hora

da morte deles será feliz. Escreve isto para as almas
atribuladas: Quando a alma vê e reconhece a gravidade dos seus pecados, quando se desvenda diante
dos seus olhos todo o abismo da miséria em que
mergulhou, que não desespere, mas se lance com
confiança nos braços da minha Misericórdia, como
uma criança nos braços da mãe querida. Estas almas têm sobre meu Coração misericordioso um direito de precedência. Dize que nenhuma alma que
tenha recorrido a minha Misericórdia se decepcionou nem experimentou vexame...”

maio 2014 I

Procissão do Encontro

Procissão do encontro antecipou
Semana Santa no Santuário

Com ferventes cantos e orações, fiéis do Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
seguiram no início da tarde do dia 13 de Abril, a
tradicional Procissão do Encontro das imagens de
Bom Jesus dos Passos com a de Nossa Senhora das
Dores. A caminhada tem como objetivo direcionar
os fiéis a semana santa.

A procissão do Encontro são dois cortejos, um com
as mulheres carregando Nossa Senhora das Dores
e outro com os homens carregando Bom Jesus dos
Passos, o encontro acontece em frente da comuni-

dade Beatíssima Virgem Maria, na Rua América. O
primeiro cortejo saiu da comunidade Santa Luzia,
às 16h, o segunda cortejo saiu da frente do Cemitério Municipal Recanto do Silêncio.

Por volta das 18h, as duas imagens se encontraram
em frente à comunidade Beatíssima Virgem Maria,
já durante a procissão o Seminarista Luan Saldanha
junto com os fiéis meditaram as sete dores de Nossa Senhora, na capela foi realizado pelo Pe. Lidionor
o sermão das sete palavras de Cristo na Cruz.
Wesley Oliveira
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JDJ

A Jornada Mundial da Juventude é uma
iniciativa do Papa João Paulo II e sempre é
celebrada em âmbito diocesano no Domingo de Ramos, onde se recorda a entrada de
Jesus em Jerusalém. Essa data foi celebrada
também na Diocese de Campo Limpo (SP),
no último domingo (13), por Dom Luiz Antônio Guedes, Bispo Diocesano.
Dom Luiz Antônio abençoou os ramos
em frente à residência episcopal de onde
seguiu em procissão com uma multidão
até a Catedral Sagrada Família, celebrando
assim a solenidade do Domingo de Ramos,
que começou às 15 horas e contou com inúmeros jovens, religiosas, seminaristas, padres, movimentos e pastorais.
Após a comunhão, Padre Rodolfo Camarotta, assessor Diocesano da Juventude,
ressaltou que a Diocese de Campo Limpo
já está em preparação para a Jornada mundial da Juventude (JMJ), que acontecerá em
Cracóvia, em 2016. Ele lançou um pacote
de viagem de 13 dias para JMJ 2016 com a
sua direção espiritual. A novidade agradou
o público jovem presente.
Wesley Oliveira
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Santo do mês

Nossa Senhora de Fátima é uma das designações
atribuídas à Virgem Maria que apareu repetidamente a três crianças, Lúcia de Jesus dos Santos
(de 10 anos), Francisco Marto (de 9 anos) e Jacinta Marto (de 7 anos), em Fátima (Portugal), tendo
a primeira aparição acontecido no dia 13 de Maio
de 1917. Estas aparições aconteceram durante
seis meses seguidos, sempre no mesmo dia.
A aparição é associada também a Nossa Senhora do Rosário, sendo portanto aceita a combinação dos dois nomes – dando origem a “Nossa Senhora do Rosário de Fátima” – pois, segundo os
relatos, “Nossa Senhora do Rosário” teria sido o
nome pelo qual a Virgem Maria se haveria identificado, dado que a mensagem que trazia consigo era um pedido de oração, nomeadamente, a
oração do Santo Rosário.
Segundo relatos posteriores aos acontecimentos, por volta do meio dia, depois de rezarem o
terço, as crianças teriam visto uma luz brilhante;
julgando ser um relâmpago, decidiram ir embora, mas, logo depois, outro clarão teria iluminado

Oração a Nossa Senhora de Fátima

o espaço. Nessa altura, teriam visto, em cima de
uma pequena azinheira (onde agora se encontra
a Capelinha das Aparições) uma “Senhora mais
brilhante que o sol”.
A senhora disse às três crianças que era necessário rezar muito e que aprendessem a ler. Convidou-as a voltarem ao mesmo sítio no dia 13 dos
próximos cinco meses.

A 13 de outubro, estando presentes na Cova da
Iria cerca de 50 mil pessoas, Nossa Senhora teria
dito às crianças: “Eu sou a Senhora do Rosário” e
teria pedido que fizessem ali uma capela em sua
honra (que atualmente é a parte central do Santuário de Fátima).

Muitos dos presentes afirmaram ter observado
o chamado milagre do sol, segundo os testemunhos recolhidos na época, o sol, assemelhando-se a um disco de prata fosca, podia fitar-se sem
dificuldade e girava sobre si mesmo como uma
roda de fogo, parecendo precipitar-se na terra.
Tal fenômeno foi testemunhado por muitas pessoas, até mesmo distantes do lugar da aparição.

nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos,
livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas
para o céu e socorrei principalmente as que mais
precisarem.

Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos
dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros
de graças que podemos alcançar, rezando o santo
rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!
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Social

O número de pessoas vivendo nas ruas de
Itapecerica da Serra não para de aumentar,
muitos infelizmente padecem sem cobertor e,
às vezes, até comida. Com o objetivo de agasalhar e alimentar, na sexta feira, 25 de abril,
cerca de 20 jovens do Santuário, que moram
em Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Parelheiros, aceitaram o desafio do cantor Diego
Fernandes do projeto #AmplificAmor.

Entre eles estava Murilo, impressionado com
ação, afirmou: “Vocês são meus anjos, obrigado
por ser Jesus para nós“. Todos agradeceram e partilharam um pouco de suas histórias.

Os jovens do Santuário acreditam que a transformação da sociedade acontece não só através da
palavra, mas também de ações efetivas e eficazes
de amor ao próximo.

“O desejo desta evangelização é a cada dia alcanO projeto #AmplificAmor tem como objetivo leçar mais pessoas, sobretudo às marginalizadas
var amor aos abandonados e alimentar os cidae muitas vezes esquecidas, para que recebam o
dãos que sobrevivem pelas ruas da cidade.
anúncio da Boa Nova do Senhor”, comentou ValéA concentração aconteceu no Largo da Matriz ria Mendes.
de Nossa Senhora dos Prazeres, onde os moraOs jovens agradecem a todos que colaboraram
dores de rua foram recebidos por voluntários,
para que este #AmplificAmor fosse possível.
que ofereceram marmitas, roupas, kits com
Wesley Oliveira
produtos de higiene pessoal, café da manhã,
além das ações sociais.

