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Quão saborosas são para mim vossas palavras,
mais doces que o mel à minha boca” (Sl 118, 103).

“Vossa palavra é um facho que ilumina meus
passos. E uma luz em meu caminho” (Sl 118, 105).

A Igreja no Brasil dedica todo o Mês de Setembro a Bíblia. Sem dúvida é uma iniciativa
muito salutar. A motivação provém do fato da
Igreja celebrar no dia 30 de setembro a memória do grande santo e doutor da Igreja, São
Jerônimo, que a pedido do Papa Dâmaso (366384) preparou uma excelente tradução da Bíblia em latim, a partir do hebraico e do grego;
a chamada Vulgata. Foi um trabalho gigantesco
que demandou cerca de 35 anos nas grutas de
Belém, onde ele realizava esse ofício, vivendo
uma austera vida de oração e penitência. São
Jerônimo dizia que quem não conhece os Evangelhos não conhece Jesus.

São Jerônimo (347-420), chamado de “Doutor Bíblico”, nasceu na Dalmácia e educou-se em
Roma; é o mais erudito dos Padres da Igreja latina; sabia o grego, latim e hebraico. Viveu alguns

anos na Palestina como eremita. Em 379, foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de Antioquia; foi ouvinte de São Gregório Nazianzeno e
amigo de São Gregório de Nissa. De 382 a 385 foi
secretário do Papa São Dâmaso. Pregava o ideal
de santidade entre as mulheres da nobreza romana (Marcela, Paula e Eustochium) e combatia os
maus costumes do clero. Na figura de São Jerônimo destacam-se a austeridade, o temperamento
forte, o amor a Igreja e à Sé de Pedro.

Conhecer a Palavra de Deus é fundamental para
todo cristão. A Carta aos hebreus diz que “a Palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do
que uma espada de dois gumes, e atinge até à divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas,
e discerne os pensamentos e intenções do coração” (Hb 4,12).
Jesus conhecia profundamente a Bíblia e a citava. Isso é o suficiente para que todos nós façamos
o mesmo. Na tentação do deserto ele venceu o
demônio lançando em seu rosto, por três vezes,
a santa Palavra. Quando o tentador pediu que Ele

transformasse as pedras em pães, para provar Sua
filiação divina, Jesus lhe disse: “O homem não vive
só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor” (Dt 8,3c).

Quando o tentador exigiu que Ele se jogasse do
alto do templo, Jesus respondeu: “Não tentarás o
Senhor; vosso Deus” (Dt 6,16a). E quando Satanás
tentou fazer com que Ele o adorasse, ouviu mais
uma vez a Palavra de Deus: “Adorarás o Senhor,
teu Deus, e só a ele servirás” (Dt 6,13).
O demônio não tem força diante da Palavra de
Deus lançada em seu rosto; por isso, cada um de
nós precisa conhecer o poder dela. Jesus morreu
rezando todo o Salmo 21: “Meu Deus, meu Deus,
por que me abandonaste? ” (Sl 21,2).
É preciso ler e estudar a Bíblia regularmente, todos os dias; aquecer a alma com um trecho dela;
e saber usá-la nos momentos de dor, dúvida, angústia, medo, etc. Abra a Palavra, deixe Deus falar
a seu coração. E fale com Deus; é a maneira mais
fácil de rezar.

Fonte: Cléofas
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Flora - Sorocaba – SP
Há 20 anos minha filha foi diagnosticada com um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja, ela fez quatro
cirurgias no cérebro e neste intervalo
teve um AVC. Então, uma de minhas
amigas foi em uma pregação do padre Alberto e levou uma camiseta da
minha filha para o padre abençoar.
No dia seguinte, o médico diagnosticou que tumor da minha filha não
era maligno. Hoje por honra e glória
de Jesus e Nossa Senhora Aparecida,
minha filha está curada e muito bem!
Nós somos muito gratas a Jesus e pelas orações do Padre Alberto.
Margarida Aracoiaba da Serra – SP

Há 17 anos tive uma infecção muito
forte na garganta, o médico falou que
seria necessário fazer uma cirurgia.
Fiquei alguns dias sem conseguir falar
e me alimentar. Então, meu pai levou a
água que o padre Alberto havia abençoado no programa Encontro com
Cristo e dizia: “Você vai sarar”. Graças
a Deus fui melhorando e para a honra
e glória do Senhor fui curada.

“Vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas
vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim, minha
alma vos louvará sem calar jamais. Senhor, meu Deus, eu vos
bendirei eternamente.” (Salmo 29, 12-13)

Não existem barreiras para a graça de Deus, pois Sua misericórdia é
infinita. Todos nós temos momentos difíceis, os quais julgamos instransponíveis aos olhos humanos.
Mas, como verdadeiros seguidores
de Cristo, confiamos plenamente na
graça que brota do Seu Coração Misericordioso. Não sabemos os tempos e nem os momentos, mas Ele
tudo sabe e tudo pode.
Quando cantamos as glórias de
Deus, quando elevamos nossa voz e
nosso espírito, em plena comunhão
com a Santíssima Trindade, em nós
resplandece a Luz que nunca se
apaga, nossas lágrimas são afagadas
pelo doce toque do Senhor que com
infinito amor nos acolhe em Seus
braços generosos e abundantes de
Amor. Um sentimento inexplicável
de paz suplanta a nossa dor, que se

transforma em força.

Sim, Ele disse “EU SOU” e Ele é absolutamente tudo o que precisamos,
pois habita em nós, sua criação.
Quando assumimos nosso lugar de
filhos e filhas nada nos abala e nossa passagem por essa vida torna-se
plena e suave, pois sabemos o que
para nós está reservado é a VIDA
ETERNA, repleta da Luz que hoje
recebemos do Espírito Santo.

Quem, verdadeiramente, recebe
o Santo Espírito já não consegue
olhar o próximo com os mesmos
olhos, mas sim com os olhos de
Cristo, ama e acolhe como Ele, age
e promove transformação como Ele.
E é isso que você junto comigo e
toda, fazendo com que os corações
se abram para Ele.

Siga o Padre Alberto pelo twitter: @padrealberto_

Padre Alberto Gambarini

paroquial: terça a sexta das 9h às 11h30
e das 13h às 16h30.
Sábado: das 9h às 11h30.
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Infinito más Uno, a produtora espanhola que fez
sucesso nos cinemas do Brasil em 2015 com o filme “Terra de Maria”, traz uma nova proposta para
2019: “O Maior Presente”.

Este é um relato de ficção, estilo velho oeste, que
se mistura com depoimentos reais e trata sobre o
poder do perdão e a mudança de vida que provoca
nas pessoas. Este novo filme promete mais emoções
do que o filme anterior porque os testemunhos reais são muito fortes e levam o público, entre risos e
lágrimas, a refletir sobre a própria história de vida.
Lançado em 18 países, o filme fez sucesso em

2018. Foi o mais visto no Equador e bateu recorde como um dos filmes com maior arrecadação de
crowdfunding na história do cinema espanhol. Em
2019 estreia em mais 10 países.
No Brasil: A produção será exibida uma semana a
partir do dia 19 de setembro de 2019 na rede Cinemark em mais de 35 salas, dependendo da procura, o longa poderá continuar mais tempo em cartaz
e ampliar o circuito de cidades e cinemas. A divulgadora conta ajuda de todos os fiéis para aumentar a divulgação, dessa forma o filme atingirá mais
corações, sua mensagem de perdão é a chave para
muitos corações que se encontram aprisionados.

03

04

I setembro 2019 - O Católico

São Mateus deixou tudo imediatamente, pondo
de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder

A Igreja celebra no dia 21 de setembro, de forma
especial, a vida de São Mateus apóstolo e evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em
Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a Palavra
de Jesus: “Segue-me” deixou tudo imediatamente,
pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder
para um serviço de perfeita pobreza: a proclamação da mensagem cristã!

Mateus era um rico coletor de impostos e respondeu ao chamado do Mestre com entusiasmo.
Encontramos no Evangelho de São Lucas a pessoa
de Mateus que prepara e convida o Mestre para
a grande festa de despedida em sua casa. Assim,
uma numerosa multidão de publicanos e outros
tantos condenados aos olhos do povo, sentaram-se à mesa com ele e com Àquele que veio, não
para os sãos, mas sim para os doentes; não para
os justos, mas para os pecadores. Chamando-os à
conversão e à vida nova.

Por isso tocado pela misericórdia Daquele a
quem olhou e amou, no silêncio e com discrição,

livrou-se do dinheiro fazendo o bem.

É no Evangelho de Mateus que contemplamos
mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, tais como: “Não ajunteis para vós, tesouros
na terra, onde a traça e o caruncho os destroem. ”
E ainda: “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.”

Com Judas, porém, ficou o encargo de “caixa” da
pequena comunidade apostólica que Jesus formava com os seus. Mateus deixa todo seu dinheiro
para seguir a Jesus, e Judas, ao contrário, trai Jesus
por trinta moedas!

Este apóstolo a quem festejamos com toda a
Igreja, cujo significado do nome é Dom de Deus,
ficou conhecido no Cristianismo nem tanto pela
sua obra missionária no Oriente, mas sim pelo
Evangelho que guiado pelo carisma extraordinário da inspiração pôde escrever, entre 80-90
na Síria e Palestina, grande parte da vida e ensinamentos de Jesus. Celebramos também seu
martírio que acabou fechando com a palma da
vitória o testemunho deste apóstolo, santo e
evangelista.
São Mateus, rogai por nós!

Fonte: Canção Nova
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Intenção
Universal - A proteção dos oceanos

Para que os políticos, os cientistas e os economistas trabalhem juntos pela proteção dos mares
e dos oceanos.
Reflexão
CUIDAR DA NOSSA CASA

O mês de setembro inicia com a Jornada Mundial
de Oração pelo cuidado da Criação, instituída pelo
Papa Francisco. A celebração deste dia é uma chamada de atenção a todos pela necessidade urgente
de cuidarmos do planeta Terra, que vive uma gravíssima degradação, pondo em questão o futuro
das novas gerações.

Na sua intenção de oração, o Santo Padre pede
uma maior atenção ao cuidado dos oceanos, e por
aqueles que, a nível das decisões políticas, científicas e econômicas podem tomar decisões de modo
a contrariar os danos que estão a ser feitos.

A comunicação social e as redes sociais têm, nos
últimos anos, mostrado aspetos muito preocupantes sobre os oceanos, a imensa quantidade de
lixo, especialmente plásticos, que põe em risco a
sobrevivência de muitas espécies e o equilíbrio do
ecossistema, com implicações já a curto prazo na
vida humana.
A Igreja representa uma grandíssima percentagem da população mundial e, por isso, somos
chamados ainda mais a ser os primeiros a assumir
com firmeza boas práticas ecológicas para proteger os oceanos. Os plásticos que usamos e jogamos
fora, o lixo que não reciclamos nem reutilizamos,
temos consciência do impacto desta negligência?

Um dos grandes problemas que temos é que
não vemos em primeira pessoa o resultado dos
nossos desperdícios. Quando jogamos o lixo
fora, pensamos onde ele vai parar? Quando não
separamos o lixo, não temos critério na compra
de materiais que não são ecológicos, estamos
contribuindo, numa pequena escala, para um
drama futuro com consequências terríveis para

a natureza. Se cada cristão levasse a sério este
desafio do Papa, imagine os frutos que seriam
colhidos no futuro?
Oração

Pai de bondade, criaste o mundo para nós e confiaste aos teus filhos a obra da criação.

Nós te pedimos perdão por não sabermos cuidar
da beleza que nos foi confiada e usarmos de forma
egoísta e irrefletida os recursos que necessitamos
para viver.
Pedimos-te perdão pela nossa falta de sensibilidade e amor para com a natureza e para com os
teus filhos e filhas que sofrem as consequências
das nossas más opções.

Dá-nos luz para optarmos decididamente pela
defesa da criação, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para fazer da Terra o lugar de beleza
que sonhaste para nós.
Pai-Nosso...
Desafios

– Procurar informar-se, na internet, através das
redes sociais e outras publicações, do impacto e
dimensão da poluição dos oceanos e as consequências que trazem para o futuro do planeta. Tomar
conhecimento das boas práticas que devem ser
adotadas em casa, nas escolas, nos locais de trabalho, etc.

– Em casa, tomar decisões sobre as coisas que se
compram, a quantidade de plástico, matérias poluentes e os resíduos que se criam. Optar pela regra ecológica do: reduzir; reciclar; reutilizar.
– Na própria comunidade, pensar como as instituições ajudam à sensibilização para boas práticas
ecológicas, falando disso nas celebrações litúrgicas, na catequese, na implementação da separação
do lixo, na diminuição dos desperdícios, no uso de
materiais recicláveis, etc....
Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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No dia 18 de agosto, o Santuário Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia comemorou
duas datas importantíssimas, a primeira em solenidade a assunção de Nossa Senhora ao céu e a
segunda, o aniversário de 16 anos da ordenação
sacerdotal do padre Alexandre Matias. A celebração da Santa Missa foi presidida pelo padre
Alexandre Matias os concelebrantes foram os
padres Alberto Gambarini, reitor de santuário,
e o padre Lídio Sampaio. O Diácono Adilson Seguezi também participou da celebração.

Após a iniciar a Santa Missa, o padre Alexandre Matias ensina que somos convidados a contemplar as virtudes de Maria que é um modelo
de humildade, simplicidade e caridade. “Maria é
um exemplo de vida para nós Cristãos que muitas
vezes não somos capazes de dizer: “Eis me aqui
Senhor, faça-se em mim segundo a Tua vontade”
(Lucas 1,38) ”, termina.

A homilia foi feita pelo padre Alberto Gambarini, o
sacerdote fez um paralelo entre a vida do sacerdote
e a vida da doce Virgem Maria. O padre diz que o
sacerdote é o filho preferido da virgem, pois a vida
do padre é muito próxima da vida que Maria teve.
Primeiro no ato da decisão, Maria foi chamada para
ser Mãe de filho de Deus, ou seja, de gerar Jesus.
O Sacerdote também é chamado a entregar a vida
para gerar Cristo para o povo. Quando Maria visita
Isabel ela anuncia Jesus e leva o Espírito Santo. Da
mesma forma é com o sacerdote, que deve levar a
Jesus para todos. A resposta de Maria é a resposta
que o sacerdote deve dar todos os dias de sua vida,
pois é um sinal de rendição a Deus, amando-o mais
do que qualquer coisa e anunciando-o para todas
as nações. “Quem não anuncia Jesus não foi tocado
pelo Espírito Santo “, explica o padre.
O Sacerdote finaliza ensinando que Maria é a
nova arca da aliança, lá era possível encontrar as

“tábuas da lei” com os dez mandamentos, o “maná”
vindo dos céus, e o “báculo do sacerdote”, todas essas lembranças de que Deus exista. Maria, porém,
trazia consigo o próprio Deus encarnado, a própria verdade, Maria trazia consigo Jesus, por isso
ela é cheia de todas as graças, nascida sem pecado
e em seus últimos dias foi elevada de corpo e alma
para os céus.

Ao final da missa, teve o momento de homenagens ao Padre Alexandre Matias pelos 16 anos de
ordenação sacerdotal. As comunidades São João
Batista, Rainha da Paz, Santa Luzia, N.S Aparecida
(Potuverá e Nissalves), Beatíssima Virgem, e Madre Teresa de Calcutá entregaram diversos presentes o padre. As crianças da catequese levaram
diversos quadros que mostravam a caminhada de
vida do sacerdote, foi um momento de muita emoção e agradecimento pelos 16 anos de sacerdócio
do padre Alexandre Matias.
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Mesmo com frio intenso, a volta do evento “De
Bem com a Vida”, promovido pelo Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em
parceria com a Prefeitura de Itapecerica, realizado
no dia 24 de agosto, no largo da Matriz, alcançou
seus objetivos. As crianças se divertiram com os
brinquedos e gincanas, os jovens e seus familiares curtiram as apresentações das bandas e do
teatro. A população teve acesso a vários serviços

disponibilizados por profissionais voluntários da
comunidade e também por órgãos da prefeitura,
tais como: Procon, Cadastro Único, Secretaria de
Saúde. Foram 20 medições de pressão arterial,
250 medições de glicemia, 23 atendimentos do Cadastro Único, 10 atendimentos de dentistas, diversas orientações de nutricionistas, entre outros. O
grupo NA (Narcóticos Anônimos) também esteve
presente. Um estande da creche “Menino Jesus”
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foi montado no evento para divulgação deste trabalho social do Santuário. As comunidades e movimentos montaram barracas de comes e bebes.

O evento quer ser instrumento para o desenvolvimento de uma cultura de paz e solidariedade em
nossa cidade, e visa também ajudar na manutenção da Creche Menino Jesus, um dos trabalhos sociais realizados pela Associação Promocional Nossa Senhora dos Prazeres de Itapecerica da Serra.

08

I setembro 2019 - O Católico

de Cristo no mundo, com suas atitudes, escolhas e
se necessário, com as palavras. Nascemos e fomos
designados a sermos Luz das nações.
O Católico: Quais os próximos passos da banda?

Ministério Decisão: Por enquanto queremos fazer com que #sobeotom (DVD) chegue onde Deus
o quer. Para depois, não há planos, a não ser o desejo de continuar evangelizando pela música, porém qualquer novo projeto precisa e será feito com
maior responsabilidade e maturidade. Há uma
necessidade de tornar o ministério cada vez mais
sério e comprometido em todos os sentidos que envolvem a arte e o evangelho.
O Jornal “O Católico” entrevistou o Ministério Decisão. A banda é conhecida em diversas paróquias
por mostrar para as pessoas que em nossas vidas
é necessário tomar a decisão de seguir Jesus Cristo
para ser luz nesse mundo, no mês de agosto o grupo
lançou um novo álbum.
O Ministério Decisão começou sua missão quando
Samuel Frederico reuniu alguns amigos para tocar
na missa da paróquia Santo Antônio Caxingui – SP
na missa por cura e libertação presidida pelo Padre
Sérgio Roberto – Padre Serginho, Voz dos Pobres.
Mais tarde ao realizar o mesmo trabalho no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia começaram a surgir diversos convites para tocar
em outras paróquias. Isso os fez tomar a decisão de
levar Jesus por meio da música. A banda é marcada
por um estilo jovem e participa de diversas missões
em grupos de orações, missas e diversos retiros.
Confira com exclusividade a entrevista.
O Católico: Qual foi a principal inspiração para
criação do novo disco?
Ministério Decisão: Foram os grupos de oração
que participamos nos últimos anos.

O Católico: Qual a missão principal da banda?

Ministério Decisão: Nós desejamos junto com a
igreja alcançar a Graça e bênçãos que Deus nos reserva.

O Católico: Qual foi o motivo pela escolha do
nome da banda?
Ministério Decisão: Escolhemos este nome por
considerar que a conversão é um processo sério de
escolha e decisão diária de cada um.
O Católico: Quais orações, passagens ou santo que
acompanham a Banda?

Ministério Decisão: Nós temos o costume de rezar o terço juntos. Isso nos uniu como família e nos
trouxe uma profunda relação com a virgem Maria.
O Católico: Quantas músicas já escritas e quantas
já gravadas?

Ministério Decisão: O processo de composição se
dá justamente quando a necessidade de gravar um
álbum surge. Não temos número exato de composições, mas já são dois álbuns cada um com 10 faixas.
O Católico: Na opinião de vocês, qual o papel do
cristão no mundo de hoje?

Ministério Decisão: O Cristão precisa ser sinal

O Católico: Como e onde adquirir o novo álbum?
Onde escutar o Ministério Decisão?

Ministério Decisão: Por enquanto os álbuns estão sendo vendidos manualmente. Mas em breve
estará disponível na livraria do Santuário. Além disso, boa parte do álbum já está disponível em todos
as plataformas digitais.
O Católico: Vocês se sentem realizados?

Ministério Decisão: Sim, muito. Ainda mais quando olhamos para nossa simplicidade e tudo o que
nós realizamos impulsionados pela fé.
O Católico: Se fossem parar hoje, qual seria a
mensagem que deixariam para o mundo? Qual o legado de vocês?

Ministério Decisão: Se parássemos hoje, diríamos para todos que é preciso decidir urgentemente pelo caminho de Deus. É preciso enxergar Cristo
neste mundo e fazê-lo conhecido. O legado são nossas canções, mas só aquelas que trazem consigo o
exemplo. E não gostaríamos que as pessoas se esquecessem que, nenhum de nós nasceu para o sucesso. Nenhum de nós nasceu para ser maior que
o outro. Toda honra e toda glória deve ser dada a
Deus. A Ele pertencemos, D’Ele viemos. Nossa parte
é apenas deixar o mover em nossos corações arder
o amor de Deus por todos nós.
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Prazeres e Divina Misericórdia. A cartela de número 4107 foi sorteada através da extração da loteria
federal do dia 31 de agosto de 2019.

Durante a festa junina do Santuário foi realizado
um bingo no qual os participantes concorreram a
três prêmios principais. O 1º prêmio, uma viagem de
7 dias a Porto Seguro com direito a um acompanhante, teve 4 ganhadores (José Eduardo Cavalheiro, Augusto Rodrigues da Silva, Nubya Waishaupt Moreira
e José Carlos Rodrigues), os quais optaram em dividir o prêmio. Wagner foi o vencedor do 2º prêmio e
levou uma TV de 48 polegadas. A ganhadora do 3º
prêmio, um kit cozinha, foi Cléa Catarina.

Foto: Westerley Waishaupt

A paroquiana Maria Lisieux Hong foi a ganhadora do 1º prêmio, uma moto Honda CG 160, da Ação
entre Amigos do Santuário de Nossa Senhora dos

Nos dias 12 a 16 de agosto, ocorreu no Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia a
“Semana da Família” com o tema: E a família como
vai? Agosto é o mês dedicado as vocações, sendo
assim a Igreja é chamada a realizar uma semana
dedicada a vocação familiar. Desde 1994 a celebrada uma semana dedicada as famílias com pregações, convivências e principalmente gestos práticos
como a visita a familiares e o acolhimento de famí-

A campanha teve como objetivo arrecadar recursos para a creche Menino Jesus, mantida pela Associação Promocional Nossa Senhora dos Prazeres, a
qual atende a 100 crianças em período integral de
segunda a sexta-feira.

lias incompletas. No primeiro dia teve a pregação
de Alexandre e Cleusa, o casal falou da necessidade
da compreensão de que as famílias de todo o mundo pedem socorro. Na terça-feira Odair e Rose falaram sobre a importância viver em família e da importância do perdão. Na quarta-feira, dia de grupo
de oração no Santuário, padre Alberto Gambarini
falou da importância de entender que quem quiser
ter uma experiência verdadeira com Deus, é necessário ter em mente que Deus quis que vivêssemos
em família. Na quinta-feira Tio João e sua esposa
Zenaide retomaram a pergunta: “E a família como
vai? ”, mostrando que a família é a menina dos olhos
de Deus, ou seja, é o sonho de Deus para o mundo e
que muitas vezes não damos mais a atenção que ela
merece. Na sexta-feira o Padre Alexandre Marias
celebrou a Santa Missa que finalizou com chave de
ouro a semana da família do Santuário.

09

10

I setembro 2019 - O Católico

Mais de 1,4 mil mulheres participaram do Retiro de Mulheres do Santuário Nossa Senhora
dos Prazeres e Divina Misericórdia no dia 17 de
agosto, com o tema “Eu renovo todas as coisas”.
O evento, realizado no ginásio de esportes de
Itapecerica da Serra, contou com uma equipe de
serviço de 80 pessoas.
O encontro iniciou-se com a invocação da presença da mãe, para que Ela, Nossa Senhora, levasse às mulheres ao encontro com seu filho Jesus. O
momento com Maria foi conduzido por Cléo Flores, da Aliança de Misericórdia. A animação ficou
por conta da cantora Lucimare Nascimento.

Alessandra Santtos, da diocese de Belo Horizonte e fundadora da Missão Homens e Mulheres de Pentecostes, ministrou as duas pregações
do retiro, cujos temas foram: “Eu renovo todas
as coisas” e “Descerá sobre vós o Espírito Santo
e vos dará força”. Alessandra leva a palavra de
Deus a diversos encontros no Brasil e no exterior,
mostrando em suas pregações a necessidade da
transformação integral do ser humano pela ação
do Espírito Santo.
Foi um encontro de muitas graças, com pregações,
adoração, momentos fortes de oração totalmente
voltados à temática feminina. Muitas mulheres se
sentiram tocadas e restauradas em seus dramas
pessoais e emocionais. Algumas delas partilharam
como foram tocadas pela graça de Deus.
A psicóloga, Sandra Fagundes de São Paulo, gostou das pregações sobretudo porque tocaram
em assuntos que envolvem o dia a dia da mulher.
“Alessandra tocou em vários temas ligados às mulheres, que poucas pessoas têm coragem de falar
dentro da igreja. Questões como sexualidade e
relacionamentos. Me surpreendi, foi muito bom o

retiro, as horas voaram”, revela Sandra.

Katia Maria do jardim Jacira conta que foi ao retiro em busca de uma resposta de Deus para sua
vida e seu casamento. “Estava cansada das inúmeras brigas com meu marido, chegando a ponto de pensar em desistir de meu casamento. Fui
ao encontro em busca de respostas. E Deus usou
das mulheres para falar comigo. Voltei para casa
determinada a salvar meu casamento, a lutar
como uma mulher de Deus. Quando cheguei em
casa, meu esposo estava me esperando com muito
amor. Tomamos a decisão de sempre resolver os
problemas sem brigas e nossa intimidade melhorou”, relata Katia.
Para Silvana Martins Cipriano, 47, o encontro a
ajudou recuperar sua autoestima, perdida por
conta de uma depressão. “Fui vítima de violência
doméstica e por conta disso veio a depressão. Fui
internada nove vezes e com isso parei de me arrumar, de me maquiar. Andava totalmente desleixada. Mas durante o retiro tudo mudou. Comecei
a sentir vontade de novamente me arrumar, me
maquiar, a cuidar de mim”, conta Silvana.

Néia Moraes, uma das coordenadoras do evento,
conta que foi uma experiência nova esta edição do
retiro. “A gente não tinha experiência com evento grande. Nosso último retiro foi com 430 mulheres...Tivemos muitas dificuldades, mas Deus
honrou cada detalhe. Sem dúvida foi um encontro
muito abençoado. “, comemora Néia.
O padre Alexandre Matias conduziu um momento de adoração ao Santíssimo e o evento foi encerrado com a Santa Missa, presidida pelo padre
Lídio Sampaio.
O evento contou com o apoio da Prefeitura de
Itapecerica da Serra.
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No último final de semana de agosto, a pastoral
da catequese reuniu as crianças para receberem
a última entrega dos símbolos de fé antes de participarem da “Primeira Comunhão”. Ao total são
4 símbolos de fé, o “Creio”, a “Bíblia”, a “Cruz” e o
“Pai Nosso”. Esses sinais são uma forma de mostrar o avanço das crianças enquanto se preparam
para receber pela primeira vez, o corpo e o sangue
de Jesus Cristo. No dia 29 de setembro as crianças
da catequese farão a primeira comunhão.
As entregas foram divididas entre as missas
de sábado e domingo, ao todo 106 crianças receberam a oração do pai nosso. Essas crianças
terão a experiência de ter Jesus vivo tocando-as
fisicamente, em um interior que ainda está em
formação. Portanto, não existe ninguém melhor

para formar esses interiores do que o próprio Jesus, pois foi ele mesmo que deixou esse Santo Sacramento para todos nós. Guiados pelo Espírito
Santo, concebido em seus batismos, as crianças
também serão apresentadas ao Sacramento da
Reconciliação onde confessarão os seus pecados,
estando prontas para o dia tão especial.

Felizes são as famílias que caminham juntas
ao Senhor, felizes os que temem ao senhor pois
nele encontrarão misericórdia. Após o mês das
vocações e adentrando no mês da bíblia, essas
crianças orientadas por seus pais e catequistas
tem a graça de presenciar essa maravilha de
Deus, a vida em uma comunidade que não mede
esforços para que elas tenham uma experiência
pessoal com Deus.
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