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Corpus Christi é uma expressão com origem no
latim que, traduzindo para o português, significa
“corpo de Cristo”. No dia de Corpus Christi, 60 dias
após a Páscoa, sempre celebrado em uma quinta-feira, a igreja católica recorda um dos princípios
mais importantes do catolicismo: o sacramento
da eucaristia. No sacramento, o pão e o vinho são
representados como o corpo e o sangue de Cristo,
respectivamente, de forma a relembrar a morte e
ressurreição de Jesus.

A Eucaristia faz alusão à Última Ceia, realizada por Cristo junto de seus discípulos na Semana Santa. O consumo do pão e do vinho em Sua
memória traz um significado ainda maior: a transubstanciação, em que o consumo da hóstia e do
vinho, após a consagração, se tornam essência, na
carne e no sangue de Cristo.
Por que em uma quinta-feira?
A celebração na quinta-feira acontece por uma
simbologia, já que a Última Ceia aconteceu nesse
dia da semana, segundo a tradição. Outro fato a
ser considerado, é o Domingo da Santíssima Trindade. Na quinta seguinte ao Domingo da Santíssi-

ma Trindade, é comemorado Corpus Christi.
Quando surgiu?
Aproximadamente em 1243, na cidade de Liège, na Bélgica. Uma freira, Juliana de Mont Cornillon, relatava ter tido visões de Jesus Cristo.
Nessas visões, segundo ela, Jesus demonstrava
seu desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com grande importância. Em 1264,
o Papa Urbano IV, estendeu a festa para toda a
Igreja, pedindo a São Tomás de Aquino que preparasse as leituras e textos litúrgicos que, até
hoje, são usados durante a celebração.
Os tapetes
A tradição dos tapetes coloridos surgiu em
Portugal. Os colonizadores foram os responsáveis por trazer esse costume para o Brasil,
onde os fiéis realizam o ato até os dias atuais.
Geralmente feitos com serragem, sal, areia, flores e materiais coloridos, na noite anterior a
festa de Corpus Christi, os tapetes trazem em
todo o seu comprimento representações de ce-

nas bíblicas, objetos e símbolos que retratam a
fé e Jesus Cristo.
Corpus Christi em meio à pandemia
Neste ano, por consequência da pandemia do
novo coronavírus que assola o mundo todo, principalmente o Brasil, o dia de Corpus Christi será
celebrado de forma diferente da usual. O centro
de Itapecerica não receberá a multidão de todos
os anos para a tradicional Missa Campal e os fiéis não se surpreenderão ao ver os belos tapetes.
Mas, tudo isso é para um bem maior. Evitar a propagação do vírus é prioridade no momento, uma
vez que o covid-19 se espalha muito facilmente.
Que em 2021, o dia de Corpus Christi possa ser
devidamente celebrado. Que o Santíssimo Sacramento possa sair da igreja para ser recebido pelas
centenas de fiéis que o esperam. Que a exposição
dos tapetes alegre o coração tanto das pessoas
que os fazem, quanto daqueles que os apreciam.
Que a Missa Campal possa ser celebrada.
Até lá, é importante viver esse dia tão especial
para a igreja católica em casa, com a família, zelando pela segurança de todos.
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Testemunhos

Vidas Transformadas
Catarina Soeli Todaro
Jundiai – SP

Minha filha não conseguia engravidar, já há algum tempo estava
fazendo tratamento para engravidar por inseminação, mas eu
tinha certeza que Jesus misericordioso e Nossa Senhora dos
Prazeres dariam a graça de um
filho para ela, assim como com
Santa Isabel. E graças a Deus meu
pedido foi alcançado, e hoje tenho um netinho lindo!
Maria de Lourdes Dias de Castro
Uba – MG

Em 2000 fui diagnosticada com
leucemia, quando o médico me
falou, passei a noite inteira sem
dormir. Então, as três horas da
manhã, conheci o senhor, Padre
Alberto. Na sua pregação, o senhor dizia: “Você que não dormiu a noite inteira, pois recebeu
uma notícia de que seu organismo iria enfraquecer, isso é mentira de satanás”. Eu tomei posse
desta oração, senti uma alegria
interior muito grande, bebi a
água abençoada e passando uma
semana, refiz os exames e não
tinha mais nada, o médico não
acreditou que aquilo poderia ter
sumido do nada.

Reportagem: Edson Hengles, Wesley
Oliveira, Barbara Mattana - Administração: André Matias Redação e Administração: Largo da Matriz de Nossa
Senhora dos Prazeres, S/N, Itapecerica da Serra - SP

Nosso Deus é maravilhoso, Ele é o
início e o fim de todas as coisas, é o
alfa e ômega, a Sabedoria suprema
e absoluta do universo. Que todo o
joelho se dobre na presença do Rei
dos reis. A Ele toda a honra, glória
e louvor! Devemos louvá-lo sempre,
ao acordar e ao adormecer. É isso
que Ele espera de nós e que alegra
o seu Coração Misericordioso. A
palavra misericórdia é a junção de
duas palavras em latim: miseratio
(compaixão) + cordis (coração).
Assim, podemos entender misericórdia como “coração compadecido”. Misericórdia Divina é Deus que
perdoa nossos pecados, apesar das
faltas cometidas.
Que nossos atos sejam dignos do
Amor misericordioso do Senhor. Ele
conta com a nossa fidelidade e precisamos exercitar atitudes cristãs.
Estejamos prontos para o grande
encontro, quando Deus assim de-

sejar. Nosso coração se rejubilará
ao contemplar tamanha graça. Por
isso rezo: “Fazei-nos dignos, Senhor,
para que possamos viver um pedacinho do Seu Reino aqui nessa Terra, a
Casa comum que criastes para a felicidade do Seu povo”.

Nós estamos indo contra a “maré
desse mundo”, pois muitos se esqueceram de Deus e cultuam o
deus da ganância, do dinheiro e do
poder. Os últimos acontecimentos
nos mostram como nada disso tem
valor. Cabe a nós um olhar interior
para refletirmos sobre nosso aprendizado. Tenho pensado muito sobre
a crise atual e, a certeza que tenho,
agora mais do que nunca, é que
precisamos evangelizar ainda mais.
Isso é urgente! O mundo precisa do
AMOR e da MISERIÓRDIA de DEUS,
fonte de todo o PODER.
Deus te abençoe, os anjos te protejam 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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A necessidade do isolamento social para prevenir a propagação do novo coronavírus acaba
fazendo com que as pessoas passem mais tempo
dentro de suas casas. Esse tempo nem sempre é
bem aproveitado, muitas vezes por falta de ideia
do que fazer. Por isso, aqui vão três sugestões de
filmes para se entreter neste tempo difícil:

interpretando a santa francesa.

Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)
O terceiro filme da franquia Indiana Jones é um
dos melhores da série. É divertido, cheio de ação,
além de repleto de simbolismos e temas católicos.
Harrison Ford e Sean Connery estrelam como filho e pai, ambos buscando o Santo Graal. O protagonista não só reencontra o apreço pelo pai distante, como também tem que dar (literalmente)
saltos de fé nessa aventura. E ainda entendemos
de onde vem seu apelido, Indiana.

*Onde Assistir: Amazon Prime, Netflix
O Rei Leão (1994)
Não é uma típica animação adaptada. O desenho
original da Disney pode não incorporar totalmente a imagética católica, mas é uma história que
lembra a parábola do Filho Pródigo e contém uma
cena similar à agonia de Jesus no Jardim de Getsêmani. Além do mais, é um divertido musical.

*Onde Assistir: Amazon Prime, Netflix
A Paixão de Joana d’Arc (1928)
Este é para cinéfilos. Este filme silencioso retrata
o julgamento da Santa Joana dÁrc. Muitos historiadores e críticos o consideram um marco, não
apenas pela fotografia e pela produção, mas também pela performance de Renée Jeanne Falconetti

*Onde Assistir: para locação no YouTube e no
Google Play
Fonte: acidigital
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Estes santos são considerados “os cabeças dos
apóstolos” por terem sido os principais líderes da
Igreja Cristã Primitiva, tanto por sua fé e pregação,
como pelo ardor e zelo missionários.
Pedro, que tinha como primeiro nome Simão,
era natural de Betsaida, irmão do Apóstolo André.
Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente
nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro.

Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus
durante o processo que culminaria em Sua morte
por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na
fé após Sua ressurreição (da qual o apóstolo foi
testemunha), tornando-o intrépido pregador do
Evangelho através da descida do Espírito Santo
de Deus, no Dia de Pentecostes, o que o tornou
líder da primeira comunidade. Pregou no Dia de
Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio
sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça

para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar
digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo.
Escreveu duas Epístolas e, provavelmente, foi a
fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho.

Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo
ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação
esmerada “aos pés de Gamaliel”, um dos grandes
mestres da Lei na época. Tornou-se fariseu zeloso,
a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles.
Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco,
quando o próprio Senhor Ressuscitado lhe apareceu
e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo
do Espírito Santo e preparou-se para o ministério.

Tornou-se um grande missionário e doutrinador,
fundando muitas comunidades. De perseguidor
passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido
como o “Apóstolo dos gentios”.
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Intenção
O caminho do coração (Pela Evangelização)

Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida, deixando‐se tocar pelo Coração de Jesus.
Reflexão
O mês de junho, tradicionalmente dedicado na
Igreja à celebração do Coração de Jesus, motivou o
Papa Francisco a colocar como sua intenção o Caminho do Coração. É uma intenção nova, a sua própria formulação parece um pouco abstrata, mas
não é por acaso. Esta intenção constitui-se como
um momento muito importante para o processo
de recriação do Apostolado da Oração como Rede
Mundial de Oração do Papa. Durante este processo – que incluiu a aprovação dos novos Estatutos
e a constituição da RMOP como Obra Pontifícia –
foi feito, ao longo de dez anos, um trabalho, a nível
global, para mostrar a identidade e missão desta
Obra através de novas imagens e com uma nova
linguagem. Um dos aspetos mais visíveis deste
processo foi a criação de plataformas digitais que
expressassem precisamente a experiência de uma
comunidade mundial de oração e serviço, mobilizada pelos desafios que o Santo Padre coloca a
cada mês: o Click To Pray; O Vídeo do Papa; o Click
To Pray eRosary.

Há agora um passo a dar, não para fora, como
expansão, mas para dentro, para o mais profundo, para o núcleo. Neste sentido, esta intenção
inaugura, de alguma forma, uma nova etapa neste
processo de recriação, que consiste na apresentação de um itinerário de oração e formação destinado a todos os que, das mais variadas formas,
fazem parte desta Rede Mundial de Oração. Este
itinerário é o «Caminho do Coração», que nos leva
à experiência interior do amor de Jesus, simbolizada no seu Coração. Este aspeto era essencial na
espiritualidade do Apostolado da Oração e assim
continua a ser. A nota que agora distingue esta
identificação com o Coração de Cristo é passar
da esfera da devoção privada para uma efetiva e
audaz missão para os outros, especialmente os

mais pequenos e os que sofrem. O «Caminho do
Coração» que todos, membros da RMOP, somos
chamados a fazer, é um compromisso a sermos
nós mesmos rostos de Cristo e transparência dos
sentimentos do seu Coração, em particular para
os que sofrem, para que estes encontrem os caminhos da Vida.
Oração
Senhor Jesus, manso e humilde de Coração.

É em Ti que encontramos o descanso para as nossas agitações
e a cura que nos livra do mal e dos nossos egoísmos.
Cheios de fé, Te pedimos:

Torna o nosso coração semelhante ao teu,
cheio de misericórdia e compaixão,
capaz de perdoar

e dar sentido e alegria a quem mais precisa.
Faz de cada um de nós,

membros da Rede Mundial de Oração do Papa,
verdadeiros discípulos e apóstolos

da tua missão de compaixão pelo mundo.
Pai-Nosso...
Desafios

- Na própria comunidade, e de acordo com o pároco, dinamizar a celebração do Coração de Jesus,
envolvendo todos os seus membros, seja durante o
mês, na sua novena, Tríduo ou Solenidade.

- Procurar conhecer melhor o itinerário de formação «O Caminho do Coração» através do site e
Redes Sociais da Rede Mundial de Oração do Papa
e das suas várias plataformas digitais ou em papel,
e encontrar formas de o fazer, individualmente ou
em grupo.

- Assumir, ao longo do mês, um compromisso
mais explícito e consciente de mostrar, com a própria vida, os sentimentos do Coração de Jesus, de
modo especial para com os que mais sofrem.
Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia precisou fechar suas portas
no dia 19 de março deste ano, visando respeitar
as medidas de segurança e evitar a transmissão
do vírus. Pouco mais de um mês depois, no dia 27
de abril, a igreja reabriu (de forma parcial) para
orações individuais. Funcionando de segunda a
sábado, das 14h às 17h, o santuário tem recebido muitos fiéis, desde aqueles que passam alguns
minutos rezando aos que passam horas adorando
o Santíssimo Sacramento.

A volta, mesmo que parcial, mostrou o quão importante é a igreja para os católicos. Alex Santia-

go, sacristão do santuário, relatou que “eles ficam
muito felizes por verem a igreja aberta (...) algumas pessoas ficam até emocionadas, até choram
de alegria, por poder estar ali dentro. Dizem que
sentiam muita falta.”

O uso de máscaras se tornou obrigatório em Itapecerica no dia 23 de abril, a partir de um decreto
municipal assinado pelo prefeito Jorge Costa, por
isso, a entrada no Santuário só é permitida com o
uso da mesma. A igreja tem disponibilizado álcool
em gel aos fiéis, a fim de garantir a segurança de
todos. Quanto a isso, Alex diz que “até o momento
não tive problema nenhum, todos que entraram na
igreja estavam usando a máscara.”

Segundo o sacristão, os fiéis “não veem a hora
de voltar a Santa Missa”, entretanto, ainda não há
uma data estabelecida para que isso aconteça. O
“relaxamento” da quarentena tem sido estudado
por várias cidades, estados e países, porém, tudo
precisa ser minuciosamente calculado e estudado,
uma vez que a segurança das pessoas em relação
ao covid-19 precisa ser garantida.
O fato é que a volta às Missas será acompanhada
de muitos novos hábitos: uso de álcool em gel, distanciamento, limitação do número de pessoas por
Missa, uso de máscaras, entre outros. Um “novo
normal” também na igreja.
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A igreja celebra na sexta-feira da semana seguinte ao Corpus Christi, neste ano em 19 de
junho, a Festa do Sagrado Coração de Jesus. Nas
palavras de São João Paulo II, “esta festa lembra
o mistério do amor que Deus tem pelos homens
de todos os tempos”.

“Peço que na primeira sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi, se celebre uma Festa especial para honrar meu Coração, e que se comungue
nesse dia para pedir perdão e reparar os ultrajes
por ele recebidos durante o tempo que permaneceu exposto nos altares (...) prometo-te que o Meu
Coração se dilatará para derramar com abundância as influências de Seu divino Amor sobre os que
tributem esta divina honra e que procurem que ela
lhe seja prestada”, disse o Senhor a Santa Margarida, em junho 1675.
A partir daí, a Santa, junto do Jesuíta São Cláudio
La Colombière, propagou as mensagens do Sagrado
Coração de Jesus que, mais tarde, em 1856, através
do Beato Pio IX, seriam consagradas oficialmente
como a Festa do Sagrado Coração de Jesus.

Você conhece as 12 promessas do sagrado coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque?

Em sua aparição a Santa Margarida, Jesus fez 12
promessas do Seu Sagrado Coração, sendo elas:

1

- “A minha bênção permanecerá sobre as
casas em que se achar exposta e venerada a
imagem de Meu Sagrado Coração”;

2
3
4
5
6

- “Eu darei aos devotos de Meu Coração todas as graças necessárias a seu estado”;
- “Estabelecerei e conservarei a paz em suas
famílias”;
- “Eu os consolarei em todas as suas
aflições”;
- “Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte”;
- “Lançarei bênçãos abundantes sobre os
seus trabalhos e empreendimentos”;

7
8
9

07

- “Os pecadores encontrarão, em meu Coração, fonte inesgotável de misericórdias”;
- “As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas
pela prática dessa devoção”;
- “As almas fervorosas subirão, em pouco
tempo, a uma alta perfeição”;

10

- “Darei aos sacerdotes que praticarem
especialmente essa devoção o poder de
tocar os corações mais endurecidos”;

11

- “As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no Meu Coração”;

12

- “A todos os que comunguem, nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da
salvação eterna”.
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Meu Sagrado Coração de Jesus, corro e venho a Vós, porque sois o meu único refúgio, o meu único consolo, a minha
única certeza, a minha única e firme esperança.
Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus
males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das
minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo.
Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos
meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita Fonte de luz e
força, de benção e de paz.

Estou seguro de que nunca, nunca vos cansareis de mim,
de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de
me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre, porque o
amor de Vosso Coração por mim é infinito e absoluto.
Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei comigo, de mim e para mim, tudo o quanto
quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de
Vosso Coração de Amor.
Abandono-me em Vós, Coração do meu Amor, com toda e
a inteira confiança de que nunca me abandonareis, de que
nunca estarei só. Amém.
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O grupo Jovens com Cristo, do Santuário Nossa
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, tem
utilizado as lives do Instagram (@jovensnsp) para
evangelizar sem sair de casa, uma vez que, em meio
a pandemia do novo coronavírus, os integrantes se
encontram de quarentena. As lives acontecem às
sextas e aos domingos, geralmente às 19h.

Nas sextas, os jovens trazem ao público o Santo
Terço. Já no domingo, os encontros costumam ser
musicais, com músicos da paróquia, visando maior
interação com a juventude. Para Pedro Francisco
(19), estudante de psicologia e membro do Jovens
com Cristo, “muita gente consegue chegar mais a
Deus por meio da música”, e complementa “estamos estudando outras formas de evangelização, outras formas de fazer a live, com convidados, temas...
em breve teremos novidades.”

A ideia surgiu da necessidade de continuar o trabalho de evangelização que já estava sendo feito

na paróquia e foi interrompido quando a quarentena começou. O grupo precisou se reinventar e
as lives acabaram sendo a melhor opção. “A ansiedade para que tudo volte ao normal é muito grande, mas é importante que a gente tenha os pés no
chão em meio a situação atual e veja o que podemos fazer para que a evangelização não pare (...)
a nossa função, como líderes e também como pessoas que querem estar mais próximas de Deus, é
levar esse Deus que estamos próximos às pessoas”, disse Pedro.
Usando como referência João 16:33, que diz:
“Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em
mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu
venci o mundo”, Pedro menciona que “mesmo que
esse tempo nos tire tudo, nós queremos recomeçar.
Nós temos tempo para recomeçar. Nós temos oportunidades para recomeçar. Então que seja agora,
usando os meios virtuais. Não temos tempo a perder, precisamos estar juntos de Deus.”
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Em consequência da pandemia do novo coronavírus, a Livraria Encontro com Cristo precisou
interromper o atendimento presencial e adotar
uma nova forma de continuar prestando seus serviços aos clientes: o atendimento online.

Para efetuar a compra, é necessário encaminhar
uma mensagem via whatsapp para o telefone (11)
9.7693-5686 de segunda a sexta-feira, das 8h às
17h, informando o produto desejado. Um dos
atendentes responderá a mensagem dentro do
horário de funcionamento e, depois de fechar o
pedido, o cliente poderá fazer a retirada do pro-

duto na Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia, de segunda a sábado, das
14h às 17h.

Além do atendimento via whatsapp, a compra
pode ser realizada através do site da livraria. Lá o
cliente consegue ter acesso a uma maior variedade de produtos, além de poder escolher por receber o produto em casa (sujeito a frete).
Adquirindo os produtos da livraria você ajuda o
Santuário a cobrir suas despesas e dar continuidade em suas obras sociais, que visam ajudar aqueles que mais precisam em Itapecerica da Serra.
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Clique aqui
Não deixe de fazer sua colaboração com o dízimo e oferta, no valor que puder. O Santuário
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia precisa da sua colaboração.

“Queridos filhos e filhas espirituais da Paróquia-Santuário de N. Senhora dos Prazeres e
Divina Misericórdia, estamos atravessando um
momento difícil na vida pessoal, no Brasil, no
mundo, e também em nossa Paróquia. Não podemos parar a pregação do evangelho e nem a
celebração dos sacramentos. Como pai espiritual e amigo, peço a todos os paroquianos, e a
quem também desejar: Continue colaborando,
com quanto você puder, com sua oferta e dízimo, sem sair de sua casa”.

Veja abaixo como você pode colaborar:
Transferência Bancária

Banco Bradesco S/A
Agência: 1464-8

Conta Corrente: 34350-1

CNPJ: 61.378.766/0003-60

Favor: PARÓQUIA N. SRA DOS PRAZERES
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