Boletim Informativo do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
Itapecerica da Serra, Julho de 2019 Ano V - N° 136

O “Amor é forte” será o tema da segunda semana jovem de 2019 do Santuário de Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia
realizada entre os dias 15 e 19 de julho, sempre às 20h. Promovida pelo grupo “Jovens com
Cristo”, contará com a participação de Hermano Junior, Thayná Azevedo, Oscar Lokão, Jesus
da Colo de Deus e padre Edalto Miguel.

Os jovens são verdadeiros guerreiros, muitos
têm que conciliar trabalho e estudo, outros estudam o dia todo para passar na universidade
tão desejada e estão em uma fase de decisões
e busca de um sentido para suas vidas. Tudo

isso faz com que muitos jovens percam a esperança no amor de Deus, se sintam sozinhos
e pouco escutados. Além disso, muitas vezes,
são perseguidos por defenderem a igreja. O
tema “O amor é forte” quer mostrar o caminho
certo para que os jovens encontrem o sentido
de suas vidas diante de todos os desafios que
diariamente são submetidos. Jesus ouve, Jesus
se importa, Jesus ama. “O amor é paciente, o
amor é bondoso. Não tem inveja. O amor não é
orgulhoso. Não é arrogante. Nem escandaloso.
Não busca os seus próprios interesses, não se
irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a

injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
” (I Coríntios 13,4-8)

Participe da semana jovem, venha com sua
família e amigos, convide a todos que desejam
viver uma experiência diferente. De segunda a
sexta às 20h.
A animação ficará por conta dos ministérios
Novo Pentecostes, Divino Amor, Decisão, Elisângela Liz e Cris Soares.
Você acredita que o amor é forte? Então venha participar da Semana Jovem!
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Maria Floripes da Silva Filha
Missão Velha – CE
Tinha um problema grave nos olhos,
foram várias cirurgias dolorosas, fiz
tratamento em Fortaleza, durante 3 anos, não desanimei, sempre
acompanhando o programa Encontro com Cristo, até que um dia o
senhor falou: “Coloquem a mão direita sobre o lugar onde você deseja
receber a cura e acredite. Eu, como
Pedro e João, não tenho ouro nem
prata, mas o que tenho vos dou. Em
nome de Jesus, o Nazareno, vos concedo a graça que vocês acabam de
pedir. Acreditem. ”
Acreditei e confiei. Dias depois fiz o
transplante e agora consigo ler e escrever para honra e glória do nome
de Jesus Cristo.
Patricia - Mensagem pelo Twitter

Sou evangélica, mas gosto muito
de suas mensagens. O senhor é um
grande homem de Deus, oro todos
os dias para que Deus continue te
abençoando e te dando muita sabedoria para continuar levando o
evangelho como ele é.

“Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a
vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo.”
(I Tessalonicenses, 5:18 )

Somos filhos e filhas de Deus, somos repletos da Luz que nos inspira
a trilhar o caminho do bem, da alegria, da bondade, da caridade. Agradeçamos ao Pai por tudo, louvemos a
Deus pelas provações que nos fazem
aprender e crescer nessa vida, a fim
de alcançarmos a vida eterna, a verdadeira alegria que não tem fim.

de Jesus Cristo que nos trouxe a Boa
Nova, a mesma Palavra Viva que hoje
proclamamos aos quatro cantos da
terra.

Quanto maior a provação, maior a
graça! Não devemos temer nenhuma
barreira desse mundo, pois o paraíso que nos espera é extraordinário.
Por isso, dou graças a Deus por tudo,
Assim somos nós, um exército re- na certeza de que estaremos juntos
vestido pela força do Espírito Santo, nesta caminhada. Reze por mim, eu
que a cada dia, com discernimento e estou rezando por você!
sabedoria, cumpre a vontade do AlDeus te abençoe, os Anjos te protíssimo, através dos ensinamentos
tejam 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 Filme “O Rei Leão” é um drama musical produzido pela Walt Disney, foi refeito a partir do
longa-metragem animado de 1994. A história se
passa no reino de Mufasa um leão forte, sábio e
pai do protagonista Simba.
Mufasa começa a preparar Simba para assumir
o seu trono, porém Scar antigo herdeiro do trono, elabora um plano para tomar o lugar de Mufasa como Rei.

Com história envolvente cheia de lições e músicas, Simba terá que descobrir quem é o seu
verdadeiro eu para se tornar o rei que nasceu
para ser.
O Rei Leão é uma excelente escolha para quem
quer levar toda a família para assistir um filme
alegre com muita ação, drama e comédia. O Rei
Leão estreia no dia 17 de julho nos cinemas de
todo o país.
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São Bento: Que a Cruz Sagrada seja a minha luz!

No dia 14 de julho é celebrado o dia de São Bento fundador da ordem dos Beneditinos e responsável por uma herança histórica para humanidade impagável.

Nascido no ano de 480 na Úmbria Itália, Bento manifestou desde jovem um apreço especial
pela oração. Um dia Bento conheceu um eremita
chamado Romano que lhe ensinou uns hábitos
de monge além de apresentar livros que o ajudariam no processo de amadurecimento. Bento
ficou por três anos vivendo como Eremita escondido em uma gruta. Era alimentado poucas vezes
com um pão cedido por Romano. Um dia Bento
foi descoberto por pastores que procuravam por
suas ovelhas, e assim passou a receber muitas visitas de diversas pessoas que pediam conselhos
e orações.

Devido sua fama foi chamado para ser o líder de
um convento de Vivovaro, por muito tempo recusou o convite pois sabia dos maus hábitos dos
monges daquele local. Depois de muita insistência aceitou. No convento Bento propôs mudanças
na tentativa de fazer os monges crescerem na fé e
abandonarem os maus hábitos, porém enraivecidos com as mudanças decidiram colocar um forte
veneno na taça de vinho de Bento. No momento
em que Bento abençoa o alimento a taça ela se
parte em vários pedaços. Bento se levanta e pede
para Deus perdoar os monges que tentaram o envenenar. Em seguida ele abandona o convento e
anos depois funda mais de doze conventos sobre
o lema: Orar e trabalhar.
São Bento sempre foi muito conhecido por li-

bertar pessoas de espíritos malignos por isso,
é reconhecido por ter sido um grande exorcista. Em sua medalha seguem as iniciais de uma
poderosa oração feita todos os dias por milhares de pessoas. Além disso, São Bento escreveu
um livro com as regras que os monges deveriam
seguir para se aproximar de Deus. A obediência dos beneditinos serviu de inspiração para
diversas ordens religiosas. O livro é utilizado
até os dias de hoje em mosteiro beneditinos do
mundo todo.
Os beneditinos, monges da ordem de São Bento,
compõem a história da Igreja com muitos santos,
papas, beatos e beatas. Universidades e escolas
que formaram maioria dos professores, cientistas
e mestres. Os mosteiros de São Bento formaram
as pessoas que passaram pela história criando
escolas e hospitais, além de inspirar o mundo
com a renascença, e ensinar na Europa técnicas
agrícolas. Até os dias de hoje, a gruta onde São
Bento ficou como eremita realiza inúmeros milagres. As oficinas de oração de São Bento geraram
23 papas 5 mil bispos e cerca de 3 mil santos canonizados. A igreja agradece.
São Bento rogai por nós.

Oração da medalha de São Bento

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces, bebe
tu mesmo os teus venenos!
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Intenção
Universal: Integridade da justiça

Para que todos aqueles que administram a justiça
operem com integridade e para que a injustiça que
atravessa o mundo não tenha a última palavra.
Reflexão

INTEGRIDADE DA JUSTIÇA

Neste mês de julho, o Papa Francisco faz um desafio a todos os cristãos, através da sua Rede Mundial de Oração, sobre um tema que, para a maioria
de nós, parece distante ou relativamente ao qual
pouco temos a fazer.

Muitos dos problemas do nosso mundo, em particular os relacionados com a administração da
justiça, despertam alguma sensação de desânimo
e impotência, ao darmo-nos conta das estruturas
injustas presentes nesta área da vida social, colocando sérias dúvidas quanto à verdade de tantos
processos, pelos interesses políticos e económicos
que neles têm influência e pelo flagelo da corrupção ao mais alto nível.

Para combater o desânimo e a falta de esperança,
devemos rezar muito e oferecer as nossas ações
quotidianas por aqueles que administram a justiça, pela sua imparcialidade e integridade. Mas devemos também dar-nos conta, com gratidão, que
muitos procuram exercer a justiça com verdade,
buscando soluções, apesar das muitas pressões
que podem sentir.

Da nossa parte, o que podemos tirar como consequência para as nossas vidas, a partir deste desafio do Papa Francisco? Em primeiro lugar, optarmos sempre pela transparência, a integridade
e a verdade. Como é a nossa relação com a lei?
Que cedências vamos fazendo àquilo que nos parece «pequeno» e sem consequências, mas constitui verdadeira injustiça? Nas regras de trânsito,
no pagamento dos impostos, nas relações laborais, no juízo que fazemos uns dos outros, tantas vezes precipitado e sem fundamento, somos

agentes de justiça ou pactuamos com interesses
pessoais e de grupo que não dignificam a verdade
do agir cristão?
A injustiça não tem a última palavra, e devemos
ser nós, os cristãos, e como Igreja, a ser os primeiros a dar exemplo de integridade e verdade nas
nossas relações pessoais e institucionais.
Oração
Pai de bondade,

O teu Filho Jesus foi vítima de uma tremenda
injustiça,
No desejo de morte que os seus adversários tinham para com Ele.
Hoje, tantos irmãos e irmãs nossos

São vítimas da injustiça, de falsos julgamentos.

Tantos procuram ser favorecidos por causa do
seu poder e influência.
Senhor, converte o nosso coração à verdade e a
uma vida íntegra,
A semelhança de Jesus.

Pedimos-te que o teu Espírito Santo

Seja o guia de todos os que administram a justiça,

Para que esta seja um reflexo da tua verdade
no mundo.
Desafios

– Estar atento a boas práticas de administração
da justiça, divulgando-as através dos próprios
meios, como um modo de salientar a importância
da justiça feita com integridade e verdade.
– Fazer um exame de consciência sobre o modo
como pactuamos com a injustiça, nas nossas relações pessoais, laborais, na relação com a lei, etc.
– Promover na comunidade um tempo de reflexão e oração pelos que administram a justiça e refletir sobre situações injustas que acontecem no
próprio meio e os modos de as superar.
Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa.
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Em solenidade aos apóstolos Pedro e Paulo pilares da igreja, o Santuário de Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia realizou o tradicional Arraiá de São Pedro, nos dias 28, 29 e 30 de
junho, na praça do Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, SP.
Diversas pessoas de outras regiões, cidades e até
Estados se organizaram em caravanas ou pequenos grupos para participar da festa.

as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu te darei as chaves do Reino dos céus: tudo o que
ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que
desligares na terra será desligado nos céus”.

No sábado à tarde o show ficou por conta do grupo
“Só Caipiras da Serra”. À noite, após a missa, a apresentação da quadrilha dos jovens do Santuário alegrou a todos com a uma dança bem descontraída.
Nesta noite também muitas pessoas se reuniram
para participar do bingo em frente ao Santuário.

Padre Alberto Gambarini ensina que o Cristão
deve se lembrar do otimismo de Pedro e Paulo; um
foi crucificado de ponta cabeça e o outro decapitado, mas foram otimistas e fiéis a Jesus Cristo até o
fim. Pedro deixou de ser pescador, Paulo deixou de
ser perseguidor. “O que você precisa deixar para
seguir Jesus? O que você precisa perdoar? Quem é
Jesus para você? ”., indaga o sacerdote.

A abertura da festa ocorreu na sexta-feira com a
benção do mastro de São Pedro e São Paulo pelo
padre Alexandre Matias, após a missa do Sagrado
Coração. Na sequência, show com Wesley e banda. As comunidades, pastorais e movimentos comercializaram em suas barracas comidas típicas e
brincadeiras. A dupla sertaneja Tony e Bento finalizou a noite com um show bastante animado.

Domingo, o último dia da festa, iniciou-se com
a missa Sertaneja campal. Celebrada pelo padre
Alberto Gambarini e concelebrada pelos padres
Alexandre Matias e Lídio Sampaio.
São Pedro e São Paulo tiveram vidas vem distintas, mas se uniram para a construção da igreja de
Cristo. Pedro, o primeiro líder da igreja, recebeu de
Jesus as chaves dos reinos dos céus conforme está
escrito em Mateus 16,18-19. “E eu te declaro: tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja;

São Paulo, antes Saulo, era perseguidor de Cristãos. Um dia Saulo cavalgava até Damasco, quando
um brilho intenso o derruba. Saulo vê Jesus glorificado que pergunta: “Saulo, Saulo, por que você
me persegue?” (Atos 9, 4 -5). Saulo fica cego e Jesus
pede a ele que vá para a cidade, onde será tido o
que fazer. Lá Saulo encontra Ananias que diz: “Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu
no caminho, enviou-me para que recobres a vista e
fique cheio do Espírito Santo”. Nesse momento Saulo recupera a visão se torna Paulo,o maior pregador da palavra de Deus, responsável por espalhar o
evangelho para inúmeras populações.

O padre também destacou que o criador da igreja
é Jesus Cristo, ele é o único fundador e foi o próprio Jesus que escolheu uma pessoa para comandar
sua igreja. Essa pessoa foi Pedro, o primeiro Papa. A
igreja é Santa porque Jesus a instituiu, mas deixou a
igreja para homens e não para os anjos, por isso os
erros. “Nós temos que entender que se a igreja fosse
humana já teria acabado, pois somos complicados.
Mas as portas do inferno jamais prevalecerão sobre

ela (Mt 16,18), pois eu estarei convosco até o final
dos tempos (Mt 28,20), diz Jesus ”, finaliza ele.

Após a missa, muitos saborearam a tradicional
feijoada. Marcaram presença também na festa,
os cavaleiros da Romaria e a Corporação Musical
Imaculada Conceição, que se apresentou no coreto
da praça. Na parte da tarde, a quadrilha das crianças da catequese, emocionou a todos os presentes.

No início da noite a procissão de São Pedro saiu da
casa paroquial e seguiu até o Santuário, com a imagem de São Pedro sobre o carro de boi, acompanhado dos cavaleiros da Romaria, das crianças vestidas
de anjinhos e dos fiéis. Todos caminharam ao som
de músicas sacras entoadas pela banda Imaculada
Conceição, sob a regência do maestro Elias Evangelista. Em frente ao Santuário, os padres Alberto
Gambarini e Alexandre Matias deram a benção das
chaves com a intercessão de São Pedro. Na sequência a quadrilha do ECC (Encontro de Casais com
Cristo) divertiu o público com o casamento caipira.
“Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três...”, e a festa
seguiu com o tradicional leilão, conduzido brilhantemente pelo leiloeiro Toninho da Lagoa.
A cantora Suelen Vito e banda finalizaram a Festa
de São Pedro e São Paulo do Santuário de 2019.

O envolvimento de toda a comunidade foi excepcional. O coordenador da festa, Vicente de Moraes, mais
conhecido como Campeão, agradece todos as pessoas
que ajudaram fielmente nessa missão. Agradecemos
também a Prefeitura de Itapecerica da Serra e a Secretária de Turismo por todo o apoio e ajuda.

Por mais um ano o Arraiá de São Pedro e São Paulo foi um sucesso pela Graça de Deus!
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Milhares de f iéis participam da festa de

C o r p u s Chr i s t i

Na quinta-feira, dia 20 de junho, famílias, crianças,
seminaristas, padres, estudantes, jovens e adultos,
se reuniram para, com muita dedicação e fé, confeccionaram os tapetes de Corpus Christi, no centro de Itapecerica da Serra. Antes de iniciarem os
trabalhos, receberam a benção do padre Alexandre
Matias no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. A Festa de Corpus Christi
em Itapecerica da Serra é feita desde a década de
60. Todos os materiais foram disponibilizados pela
Prefeitura de Itapecerica da Serra, que também ofereceu lanche a todos os voluntários. Antes mesmo
das 10h, os tapetes estavam totalmente prontos e
muitas pessoas já percorriam as ruas do centro da
cidade para admirá-los.

Cerca de 300 voluntários confeccionaram os 54 tapetes, sendo 45 produzidos pela comunidade católica e os demais por representantes da secretaria de
Turismo, Romaria, Escolas, Comitê de Empresários
(CEIS) e membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTURIS).

Por volta das 14h30 os fiéis ocuparam toda o largo
da matriz para a missa campal de Corpus Christi,
celebrada pelo padre Alberto Gambarini e concelebrada pelos padres Alexandre Matias, Lídio Sampaio, Martinho Alves e Robson Antônio da Silva da
comunidade Servos da Providência. O padre Robson presenteou o padre Alberto, com uma relíquia
de primeiro grau da Beata Elena Guerra, apóstola
do Espírito Santo, considerada a intercessora da
Renovação Carismática do Brasil.
A Solenidade do Corpo de Cristo é celebrada, todos os anos, na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. É o único dia do ano que
o Santíssimo Sacramento saí em procissão às ruas.

Na homilia, o padre Alberto relembrou da importância da eucaristia na fé católica além de contar o
milagre eucarístico que deu origem a festividade.
Em 1264 o padre Pedro de Praga, ao celebrar uma
missa em Volsena na Itália, duvidou da presença de
Jesus na eucaristia. De repente a hóstia começou a

sangrar. O Papa Urbano IV ordenou que fosse feita
uma perícia para provar a veracidade do milagre,
quando comprovado, o líder da igreja mandou que a
relíquia fosse levada em procissão de Bolsena a Orvieto. Ao olhar a relíquia o Papa disse: Corpus Christi.
A cidade de Itapecerica da Serra recebeu neste dia
muitos turistas vindos dos mais distantes lugares.

Belarmino Farias, 75 anos, disse que os tapetes fazem as pessoas terem mais vontade de participar
da igreja. “Maravilhosos os tapetes, muito bonito,
faz as pessoas terem gosto de vir na festa. Que Deus
abençoe a todos nós. ”, comenta com grande alegria.
Maria Maciel da Silva, 79 anos, moradora em Itapecerica há mais de 25 anos comenta do milagre
que Jesus fez em sua vida. “Nunca perdi um dia de
Corpus Christi, quase que ia perdendo hoje porque
fiquei muito doente e faz dias que eu não vinha a
igreja, mas graças a Deus e Nossa Senhora estou
recuperando minhas forças estando aqui nesse dia
que é sempre lindo”. finaliza emocionada.
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No dia 16 de junho de 2019 foi realizada a primeira
missa das crianças no Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da
Serra. A missa foi celebrada pelo reitor do Santuário,
padre Alberto Gambarini. As crianças da catequese
ajudaram em toda a celebração. Destaque para a
grande cesta de alimentos montada pelas crianças
no momento do ofertório e o coral. No dia da Solenidade da Santíssima Trindade o celebrante padre
Alberto Gambarini iniciou a missa ensinando sobre
a importância da escola e da santíssima Trindade.

HOMILIA

Celebrar a missa das crianças era um sonho antigo
do padre e da equipe da catequese, todos estavam
muito alegres. No dia da solenidade da Santíssima
Trindade o sacerdote utilizou de dois exemplos simples para ensinar o motivo da festividade. O primeiro
foi uma comparação da trindade com uma árvore. A
Santíssima Trindade é composta por três pessoas:
Deus Pai; Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma maneira é dividida uma árvore: raízes; tronco e
copa. A três partes tem funções diferentes, mas representam um único ser.
Primeiro as raízes que tem como função coletar nutrientes do solo e sustentar a vida da árvore. As raízes nessa comparação representam Deus pai, criador de toda a vida. Depois temos o tronco da árvore
que tem como função levar os nutrientes das raízes
para toda a árvore fazendo a ponte entre as raízes e a
copa. O tronco representa Jesus, filho de Deus, enviado para gerar vida em todos, fazendo a ponte entre
o céu a terra. Por fim, a copa da árvore onde estão
as folhas, flores e frutos que representam a última
pessoa da trindade, o Espírito Santo prometido por
Jesus e concedido no batismo. Cada parte não existe

sem a outra pois estão interligadas.

No segundo exemplo foram utilizados três copos
cheios de água que representavam as três pessoas
da trindade (Pai, Filho e Espirito Santo), cada pessoa
separada pela água contida em cada um dos copos.
Em seguida o padre despejou o líquido dos copos em
uma jarra, unindo-os. Isso mostra que apesar de não
ser mais possível ver os líquidos separadamente eles
estão lá, ou seja, os três são um mesmo.
O celebrante ainda deixou uma mensagem às crianças: “Vocês que estão fazendo a primeira comunhão
entendam que as catequistas não são professoras,
vocês não estão indo para aula. Estão aprendendo
a serem amigos do Pai, do filho e do Espirito Santo.
Aprender a ser amigos daquele que é realmente amigo de vocês, Jesus Cristo. “, conclui.
Ao final da missa, algumas pessoas deram seus depoimentos sobre a celebração. O casal Marcos e Viviane de Carmo, pais de Maria Eduarda de Carmo e
Giovanna de Carmo, acharam muito interessante a
forma que o padre explicou a Santíssima Trindade.
“Uma missa muito especial, iniciando com as crianças cantando, sentimos uma emoção muito grande
pois são verdadeiros anjos entoando suas vozes e
entrando em nossos corações. E a homilia do Padre
Alberto voltada para o entendimento das crianças foi
maravilhoso, pois ele usou a árvore para explicar a
Santíssima Trindade, criando uma parábola como o
próprio Jesus para explicar as coisas do Pai, foi espetacular…”, finaliza.

A Catequista Cássia disse que estava muito feliz
com este sonho realizado. “Hoje a palavra que define meu dia é gratidão. Que missa linda! Há tempos
não fico tão emocionada. Hoje tivemos um sonho realizado, nossos pequenos tesouros participando no
mistério de Cristo. “, revela.
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Padre Alberto participa do

Cenáculo na Canção Nova

O Padre Alberto Gambarini participou do Cenáculo na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, nos
dias 28 e 29 de junho.

Com o tema “O Sopro do Espírito Santo”, o evento teve como objetivo levar os peregrinos a uma
verdadeira experiência com o Espírito Santo, para
assim viverem a graça do batismo no Espírito, do
mesmo modo como aconteceu com os apóstolos
reunidos em Cenáculo em Jerusalém.
O padre Alberto celebrou a missa de abertura,
fez uma pregação no sábado, cujo tema foi “O poder transformador do Espírito Santo na vida dos
apóstolos”, e também celebrou a missa no sábado
à tarde. O padre salientou que o Papa Francisco

deseja que o batismo no Espírito seja levado para
toda a Igreja.

Segundo padre Alberto, é preciso que o cristão
clame, todos os dias, pelo Espírito Santo, para que
Ele haja em cada pessoa, e o batismo seja algo
vivo em cada um.

No sábado o padre Alberto foi convidado para
ir à casa do padre Jonas Abib. Durante este encontro os dois amigos relembraram os grandes
cenáculos no estádio do Morumbi, conversaram
sobre o nosso serviço de comunhão CHARIS criado pelo Papa, rezaram juntos, num ambiente de
muita amizade e descontração. A Luzia Santiago
também participou deste momento.

Canonização de Irmã Dulce
e mais quatro beatos será no
dia 13 de outubro

Durante o Consistório Ordinário Público realizado na manhã desta segunda-feira, o Santo Padre anunciou que os beatos serão canonizados,
no Vaticano, durante o Sínodo para a Amazônia.

O Papa Francisco presidiu, nesta segunda-feira
(1º/07), na Sala Clementina, no Vaticano, o Consistório Ordinário Público para a Canonização de cinco Beatos, dentre os quais Irmã Dulce Lopes Pontes.
Papa presidirá Consistório Ordinário Público
para a Canonização de cinco Beatos

Durante o Consistório, o Santo Padre anunciou
a data de canonização dos cinco beatos. Será no
domingo, 13 de outubro próximo.

Além de Irmã Dulce, serão canonizados os seguintes beatos: John Henry Newman, cardeal,
fundador do Oratório de São Filipe Néri na Inglaterra; Giuseppina Vannini (no século Giuditta
Adelaide Agata), fundadora das Filhas de São Camilo; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, funda-

dora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família e Margherita Bays, Virgem, da Ordem Terceira
de São Francisco de Assis.

Após a canonização Irmã Dulce passará a ser invocada por Santa Dulce dos Pobres. Trata-se, segundo o arcebispo de Salvador, da primeira santa
brasileira desta época.
O processo de canonização de Irmã Dulce foi o
terceiro mais rápido da Igreja Católica. O primeiro foi o do Papa São João Paulo II, que foi canonizado 9 anos após a sua morte; depois, madre Tereza de Calcutá, que foi canonizada 19 anos após
a sua morte; e agora Irmã Dulce dos Pobres, que
será canonizada após 27 anos de sua morte.

Ela será canonizada no ano em que as Obras Sociais Irmã Dulce comemoram 60 anos. O dia litúrgico da Santa Dulce dos Pobres será celebrado em
13 de agosto.

Fonte: Vatican News/ CNBB
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