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O Natal é a presença de Jesus em nossos cora-
ções. É tempo de comemorar a vida, espalhar 
amor, semear a esperança e recordar o nascimen-
to daquele que jamais se esquece de nós. É n’Ele 
que encontramos o verdadeiro milagre desta data. 

Que saibamos encontrar a felicidade na paz e no 
amor de Cristo, para que renovemos nossos cora-
ções a fim de viver uma vida mais plena, carre-
gada de amor ao próximo, seguindo um de Seus 
maiores ensinamentos: “Amarás teu próximo 
como a ti mesmo” (Mateus, 22:39).

Que o Senhor lhe fale ao coração neste dia de 
amor maior, que sua fé seja fortalecida e que as 
bênçãos deste dia recaiam também nos próximos 
e que assim seja para sempre!

Após o Natal é hora de se preparar para rece-
ber o Ano Novo. É hora de agradecer pelo ano 
que passou, mesmo que ele tenha trazido mo-
mentos ruins, pois são eles que nos fazem cres-

cer e nos fortalecer. 

É hora de abraçar o futuro com otimismo, rezar 
por um bom recomeço, renascer velhos e novos 
sonhos e coloca-los nas mãos de Deus, pois Ele é 
quem melhor guia nossos passos. 

Que no próximo ano a sua fé se fortaleça em Deus 
e renasça em seu coração todos os dias como se 
fosse a primeira vez!

Que Deus abençoe você e toda sua família.            
Feliz Natal!

Oração de Natal

Noite Feliz!
Senhor, nesta Noite Santa,

ofereço diante de Tua manjedoura como presente, 
o meu coração, a minha vida, a minha família com

todas as alegrias, todas as lágrimas, sofrimentos e
esperanças contidos em nossos corações.

Pedimos por aqueles que choram
sem ter quem lhes enxugue uma lágrima.

Por aqueles que gemem
sem ter quem escute seu clamor.

Suplicamos por aqueles que Te buscam
sem saber como e onde Te encontrar.

Abençoa, Jesus-Menino,
cada pessoa do planeta Terra,

colocando em seu coração a Tua Luz, a
Luz eterna que vieste acender

na noite escura de nossa fé.

Fica conosco, Senhor!

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória ao Pai.

Oração retirada do site Últimas e Derradeiras Graças
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Ana

Assisti o Terço do Precioso 
Sangue de Jesus, estava há dias 
com dores fortes na cervical. 
Quando o padre mandou colo-
car a mão na frente e rezar, co-
mecei a sentir uma quentura 
dentro de mim, como um forte 
calor. Senti um enorme alívio 
no meu corpo todo. A dor pas-
sou completamente.

Antonia

Rezando o Terço do Sagrado 
Coração de Jesus com o padre, 
alcancei a graça da cura da dor 
no ombro que sentia há mais 
de dois anos. Louvado seja 
Deus. Obrigada, padre, por 
suas orações. Rezo todo dia 
com o senhor.

Tatiane

Eu quero agradecer a graça al-
cançada através do Programa 
ECC: a porta de um emprego 
foi aberta para minha filha e 
meu esposo abriu uma empre-
sa, está começando a vender. 
Só tenho que agradecer por 
tudo! Só gratidão!

Reportagem: Edson Hengles, Wesley 
Oliveira, Barbara Mattana - Adminis-
tração: André Matias Redação e Admi-
nistração: Largo da Matriz de Nossa      
Senhora dos Prazeres, S/N, Itapeceri-
ca da Serra - SP

Missas: De terça a sábado ao 12h;
Sábado: 17h e 19h (mediante 
agendamento);
Domingo: 8h, 10h, 12h, 17h e às 19h 
(mediante agendamento).

Missa dedicada ao Sagrado Coração:
Primeira sexta-feira de cada mês,           
ao 12h.

Terço: Suspenso por conta da pandemia.

Grupo de Oração: Suspenso por conta 
da pandemia.

Horário para confissões: Suspenso por 
conta da pandemia.

Funcionamento da Secretaria 
Paroquial:
Segunda à sexta-feira das 11h às 16 
Sábado das 9h às 13h

Telefone para informações:
(11) 4666-1339 ou (11) 4666-3988.

O “sim” amoroso de uma jovem nos 
trouxe o Salvador do Universo: Jesus 
Cristo, Deus Menino. Maria Santíssima 
foi o primeiro sacrário da história, pois 
abrigou em seu ventre imaculado toda 
a Luz do Universo. A Mãe do Salvador, 
escolhida por Deus, nos ensina que, 
a entrega incondicional ao Senhor, é 
o perfeito caminho para aqueles que 
querem experimentar os mistérios do 
verdadeiro Amor contido no Coração 
do Criador.

Estamos vivendo tempos de insegu-
ranças, incertezas, confusões jamais 
vistas e polarizações radicais desne-
cessárias, que só levam o ser humano 
a resultados negativos. Mas nós, se-
guidores de CRISTO e inspirados no 
poder amoroso da manjedoura, temos 
que ser diferentes. Quando o mundo 
diz: “guerra”, nós proclamamos a PAZ; 
quando o mundo diz: “medo”, nós po-
tencializamos nossa confiança e vive-
mos a CORAGEM; quando o mundo 
diz “morte”, nós proclamamos em alto 

e bom som a VIDA. Essas são as atitu-
des dos filhos e filhas de Deus. A man-
jedoura nos confere esse o poder do 
AMOR INCONDICIONAL. 

Acolha em seu coração tudo o que te 
traz paz, absorva as melhores emo-
ções que você puder, especialmente 
nesse tempo tão confuso. Não nos con-
fundamos em nossa fé e confiança em 
Deus, Ele está sempre conosco. Respi-
re profundamente e faça suas orações 
espontâneas, pois certamente as res-
postas virão naturalmente. Não tenha 
pressa, deixe Deus agir em sua vida. 
Abasteça-se da mensagem poderosa 
da manjedoura: humildade, amor, cari-
nho, confiança plena, dentre tantas ou-
tras lições. O poder não está em armas, 
mas sim no AMOR. Viva esse Natal de 
forma intensa, em sua comunidade, 
mas essencialmente em seu LAR, com 
sua família.

Deus te abençoe, os anjos te prote-
jam e salve Maria!

Testemunhos
Vidas Transformadas 
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Clique 
aqui

https://www.lojaencontrocomcristo.com.br/
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Santa Bárbara aprendeu a amar a Deus obser-
vando a natureza, o céu, o sol, as estrelas e todas 
as maravilhas da criação. Seus pais eram pagãos.

Bárbara nasceu na Nicomédia, Bitínia, atual Tur-
quia. O meio em que vivia era pagão e desde sua 
infância participava dos cultos e homenagens aos 
deuses pagãos. A menina cresceu em beleza e in-
teligência, aprendeu os valores cristãos as escon-
didas. Assim instruída no cristianismo, recebeu 
o batismo apegando-se aos valores cristãos com 
muito vigor de sua alma.

Mas chegou o dia em que seu pai tomou conhe-
cimento disso. No início, tentou persuadi-la a vol-
tar aos valores pagãos com muitas artimanhas. O 
tempo passava e nada de Bárbara render-se. As 
pressões sobre ela aumentaram e a sua deso-
bediência também. Até que, certo dia, seu pai a 
agrediu fisicamente, com castigos muito severos. 
Bárbara conseguiu fugir de suas mãos e escon-
deu-se numa gruta.

Foi encontrada por dois pastores que a entre-
garam a seu pai, este a maltratou, novamente, de 
maneira brutal. Estava apenas começando o seu 
sofrimento e martírio. Nada conseguindo, o pai a 
entregou ao governador romano Marciano.

Impressionado com sua beleza, o governante, a 

princípio, evitou maltratá-la. Tentou a tática da 
conquista, não somente para sua religião como 
também para si. Nada conseguindo começou a 
flagelá-la sadicamente, várias horas seguidas, du-
rante dias inteiros. Relata-se que jamais se ouviu 
uma queixa ou lamento.

Conta-se que Bárbara era confortada à noite 
por um anjo, de tal modo que no dia seguinte se 
apresentava ao governador como se nada tivesse 
acontecido no dia anterior. Tanto foi seu sofrimen-
to que uma outra jovem cristã se ofereceu para 
tomar o seu lugar. Tinha 24 anos de idade e seu 
nome era Emiliana. Não conseguiu substituí-la, 
sendo depois morta no mesmo dia que ela.

Nessa ocasião, foi seu próprio pai que lhe serviu 
de carrasco. O golpe da espada paterna fez rolar 
sua cabeça e nesse mesmo instante foi fulminado 
por um raio que caiu sobre ele.

Por este motivo, santa Bárbara é invocada a pro-
teger seus devotos durante as grandes tempesta-
des de raios e trovões.

Seu nome é usado como nome de batismo, tam-
bém emprestado para várias cidades que a têm 
como padroeira.

A sua tradicional festa acontece no dia 4 de de-
zembro.
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Intenção

Para uma vida de oração (Pela Evangelização)

Rezemos para que a nossa relação pessoal com 
Jesus Cristo se alimente da Palavra de Deus e de 
uma vida de oração.

Reflexão

No último mês deste ano, o Santo Padre conduz 
o nosso coração para o fundamento da nossa vida 
cristã: a oração. É na oração que acontece o encon-
tro com o Senhor, a escuta da sua Palavra e daquilo 
que ecoa dentro de nós quando confrontamos a 
vida com o sopro do Espírito. A oração alimenta, 
faz ler os acontecimentos, ilumina e dá forças para 
continuar o caminho com o Pai, numa atitude de 
dar a vida como Jesus.

2020 foi um ano surpreendente, doloroso e ain-
da estamos nos recuperando do que aconteceu e 
continua acontecendo por causa da pandemia do 
coronavírus. Ficam na memória acontecimentos 
marcantes na nossa vida de fé: a oração do Papa 
Francisco na Praça de S. Pedro vazia, em 27 de 
março. A Semana Santa e a Páscoa, celebradas em 
igrejas vazias. No nosso país, a celebração de 12 
e 13 de maio em Fátima, sem peregrinos. Os mo-
mentos mais icônicos deste tempo, que ficarão 
para a história, nos colocam diante do silêncio, do 
despojamento e nos remetem apenas para a ora-
ção. É em Deus e na sua misericórdia que coloca-
mos a nossa vida e as nossas intenções, por nós, 
pelo mundo, por todos os que precisam.

Este ano de 2020 nos alertou para a necessidade 
da confiança e da solidariedade e de como estas 
nascem e se alimentam da oração. É neste ambien-
te que se geram as atitudes necessárias, que não 
fazem cair no desânimo e na incapacidade, mas 
elevam os olhos e o coração para a missão e para a 
transformação da realidade naquilo que é querido 
e sonhado por Deus: o seu reino de paz e de justiça.

Na celebração dos 175 anos do Apostolado da 
Oração, em junho de 2019, em Roma, o Santo Pa-
dre disse que “O coração da missão da Igreja é a 

oração”. Rezemos para que tenhamos sempre esta 
frase como um mote para a nossa vida pessoal, 
das famílias e comunidades. Quando tudo parece 
faltar, é a oração que nos mostra e confirma que 
a fidelidade amorosa do Pai nunca nos falta. Nes-
te tempo de Advento, esperando o nascimento de 
Jesus, esperamos também o nascimento da vida 
nova e da sua luz, nas noites que atravessamos.

Oração
Senhor Jesus,
enquanto esperamos o teu nascimento,
pedimos-Te a graça de cuidarmos na nossa vida
o espaço e o tempo da oração.

Que a oração seja o ambiente onde tudo começa 
e tudo acaba.
Na oração recebemos a tua inspiração
que nos leva a amar e a servir os nossos irmãos.
Na oração trazemos todos os acontecimentos
para os agradecer e aprender com eles.
Pedimos-Te a graça da fidelidade
e a alegria do encontro contigo no nosso coração.
Pai-Nosso...

Desafios

- Procurar viver de modo mais intenso este Ad-
vento e Natal, na oração pessoal, em família e em 
comunidade, preparando melhor os momentos 
de oração e enriquecendo-os com criatividade e 
profundidade.

Fazer uma releitura orante do ano que está ter-
minando, do que se retirou de todos os momentos 
mais difíceis, os momentos mais simbólicos, e dei-
xar que o Senhor fale no nosso coração para encon-
trar um sentido e uma aprendizagem para tudo.

- Procurar conhecer e praticar algumas pedago-
gias de oração, de modo particular as que são pro-
movidas pela Rede Mundial de Oração do Papa: a 
plataforma Click To Pray e O Caminho do Coração.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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A Diocese de Campo Limpo promoveu, em 21 de 
novembro, uma ação diocesana em prol da frater-
nidade e da solidariedade com os pobres. Toman-
do as devidas precauções para evitar o contágio 
pelo novo coronavírus, mais de 190 voluntários 
oriundos de comunidades católicas – e até gru-
pos independentes não católicos – se reuniram 
no Centro Pastoral Diocesano para fazer a distri-
buição de alimentos não perecíveis, kits de higie-
ne e limpeza, 650 marmitex, roupas, brinquedos 
e atenção.

A iniciativa da Diocese deu tão certo que se ex-
pandiu para outros locais. Segundo a secretária 
da Pastoral Diocesana, Sheyla Oliveira, todas as 
nove foranias foram atingidas de alguma manei-
ra. “Com a quantidade de pessoas, carros e doa-
ções, podemos atender mais de duas mil pessoas 
ao longo do dia, visitamos inclusive bairros fora 

da diocese. A solidariedade de fato não tem limi-
tes, o empenho foi tão grande que conseguimos 
inclusive ajudar um irmão em situação de rua 
com um tratamento para drogas em uma casa de 
acolhimento, é o que está escrito na mensagem 
do Papa para este dia mundial dos Pobres: Man-
ter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão 
necessário para imprimir a justa direção à nossa 
vida pessoal e social.”

O irmão ao qual Sheyla se refere é Wilson Pe-
reira da Silva, de 43 anos, que vive há 30 com os 
problemas causados pelo álcool e pelas drogas, 
passando dias na rua sem sequer dar notícias a 
seus familiares. Wilson foi levado para a comu-
nidade terapêutica “Casa de Acolhimento Mãe 
que Acolhe”, na cidade de Juquitiba, território 
diocesano, que ofereceu trinta vagas para aten-
dimento especializado para quem quisesse se 

internar no dia da ação.

O Dia Mundial dos Pobres

Desde 2017, o Dia Mundial dos Pobres é comemo-
rado no 33.º domingo do Tempo Comum, tendo sido 
estabelecido pelo Papa Francisco em 20 de novembro 
de 2016, através de sua Carta Apostólica Misericordia 
et Misera, que teve como objetivo comemorar o fim 
do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

“Estende a tua mão ao pobre” foi o lema deste 
dia especial em 2020. “Estender a mão leva a des-
cobrir, antes de tudo a quem o faz, que dentro de 
nós existe a capacidade de realizar gestos que dão 
sentido à vida. Quantas mãos estendidas se veem 
todos os dias!” – escreveu o Santo Padre.

Com informações da Diocese de Campo Limpo 

CRÉDITOS - DIOCESE DE CAMPO LIMPO
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Aos 83 anos, Francisco escreveu Vamos Sonhar 
Juntos: o Caminho para um Futuro Melhor (Edito-
ra Intrínseca), livro com lançamento mundial em 
1º de dezembro, também disponível no formato 
e-book.

A descrição da obra pelos olhos da editora Intrín-
seca, responsável por publicar o livro do Papa:

Durante a crise da Covid-19, o líder da Igreja Ca-
tólica, com seus mais de um bilhão de fiéis, perce-
beu a crueldade e a desigualdade de nosso mundo 
de forma mais vívida do que nunca. Mas viu tam-
bém a resiliência, a generosidade e a criatividade 
de tantas pessoas: uma constatação de que pode-
mos resgatar nossa sociedade, nossa economia e 
nosso planeta de inúmeras formas.

Vamos sonhar juntos traz uma análise do que esta 
crise pode nos ensinar sobre a maneira como lida-
mos com turbulências de qualquer tipo em nossas 
vidas e no mundo. Segundo ele, esta pandemia nos 
oferece uma escolha — e cometeremos um grande 
erro se tentarmos voltar para um estado anterior 

a ela. Se tivermos coragem de mudar, no entanto, 
sairemos dessa situação melhores do que antes.

Em seu livro, Papa Francisco nos lembra que o 
primeiro dever dos cristãos é servir aos outros, as-
sim como fez Jesus. Com referências não apenas de 
fontes religiosas, mas das descobertas mais recen-
tes de cientistas, economistas, ativistas e outros 
pensadores renomados, nos apresenta um projeto 
inspirador e tangível para construirmos um mun-
do melhor para toda a humanidade, colocando os 
pobres, as comunidades marginalizadas e o plane-
ta em primeiro lugar.

Com diversas observações sábias e surpreenden-
tes sobre o valor de ideias que fogem do comum, 
Vamos sonhar juntos é uma epifania, um chamado 
à luta e uma leitura prazerosa. É o Papa Francisco 
em sua versão mais pessoal, profunda e ardorosa. 
Com este livro e o coração aberto, poderemos mu-
dar o mundo.

Para a Veja, em matéria de Adriana Dias Lopes, 
“se há um consenso em torno dos comentários do 

Papa Francisco é que eles não caem no vazio — 
sempre despertam críticas de um ou de outro lado. 
Na Igreja Católica, instituição com mais de 2 000 
anos de existência regida por dogmas, preceitos e 
tradições, ora Francisco acena com simpatia para 
divorciados e homossexuais e atiça antagonismos 
na ala mais conservadora, ora eleva a espirituali-
dade acima das questões terrenas, espalhando de-
sânimo nas hostes mais progressistas. A polêmica 
tem a ver com a personalidade do pontífice nasci-
do na Argentina: abdicando da costumeira aura de 
distanciamento que envolve os ocupantes do tro-
no de São Pedro, Jorge Mario Bergoglio gosta de 
se apresentar como uma pessoa comum, que fala a 
língua dos fiéis, sem perder de vista a religiosida-
de e a solenidade inerentes ao líder máximo dos 
católicos. Equilibrar-se nessa equação significa, 
entre outras coisas, estar acima da divisão entre 
esquerda e direita que simplifica as relações no 
mundo atual.” Leia a matéria completa de Adriana 
clicando aqui.

Com informações da Editora Intrínseca e da Veja.

clicando aqui.

https://veja.abril.com.br/religiao/o-papa-francisco-se-revela-em-novo-livro/amp/
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Foi São Francisco de Assis quem montou, em Grec-
cio, na Itália, no já longínquo ano de 1223, o primei-
ro presépio da história.

E foi um presépio vivo, com moradores da pequena 
localidade representando o Menino Jesus na manje-
doura, Nossa Senhora, São José, os Reis Magos, os 
pastores e os anjos. Os animais também eram reais: 
o boi, o burrico, as ovelhas…

Não demorou para que esta piedosa iniciativa 
se espalhasse, transformando-se em costume na-
talino e dando origem aos presépios esculpidos, 
que se popularizaram nas igrejas por volta do 
século XVI, graças ao trabalho evangelizador dos 
padres jesuítas.

Existem tradições cheias de significado em tor-
no à própria montagem do presépio, que vai sen-
do preparado por etapas. Confira algumas des-
sas tradições:

Como preparar o presépio em etapas signi-
ficativas

 - Primeiro vão sendo colocados os animais, os 
pastores, a manjedoura, o cenário em geral – 
mas sem as figuras dos protagonistas Jesus, Ma-
ria e José, nem os anjos, nem a estrela, nem os 
três reis.

 - Há famílias que só colocam no presépio as ima-
gens da Santíssima Virgem Maria e de São José na 
tarde do dia 24, mas ainda sem o Menino Jesus.

 - A manjedoura permanece vazia até a meia-
-noite, quando, simbolizando o Nascimento do 
Filho de Deus, a imagem do Menino é finalmente 
ali colocada!

 - Com o Menino Deus, também são colocados os 
anjos, que evocam o cântico “Glória a Deus nas al-
turas e paz na terra aos homens de boa vontade”, 
mencionado nas Escrituras.

 - Juntamente com os anjos, é colocada no topo 
do presépio a estrela que guiou os três reis do 
Oriente até Belém para venerarem o Salvador: 
Gaspar, Melchior e Baltazar. Esses três reis re-
presentam todos os povos da terra e são figura-

dos com as suas exóticas montarias: camelos ou 
mesmo elefantes.

 - Há quem comece a posicionar os três reis no 
presépio somente a partir do dia 25: inicialmente, 
eles estão longe da gruta, ainda a caminho, e vão 
sendo aproximados um pouco mais a cada dia até 
chegarem junto ao Menino na festa da Epifania, em 
6 de janeiro.

Verdadeira catequese doméstica

O presépio, afinal de contas, não é um simples 
adorno: é uma belíssima forma visual de mani-
festarmos a nossa fé e a nossa oração, durante 
a espera e a celebração pela chegada do Salva-
dor. Essa tradição envolve um processo, um cres-
cimento, uma participação dinâmica da família 
na história mais bela de todos os tempos. É uma 
verdadeira catequese doméstica, especialmente 
para as crianças!

Via: Aleteia
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O Natal está chegando e a Associação Promocio-
nal Nossa Senhora dos Prazeres deseja que essa 
seja uma data de alegria para todos. Por isso, a 
arrecadação para a Cesta de Natal já começou e 
você pode colaborar fazendo uma doação até o dia 
13/12/2020.

Ajude doando um ou mais itens da lista abaixo:
5kg de arroz;
2kg de feijão;
2kg de açúcar;
1kg de macarrão;
2lt de extrato de tomate;
2lt de sardinha;
1kg de fubá;
1kg de sal;
1kg de tempero;
1kg de café;
2lt de óleo;

1kg de farinha;
2pct de bolacha;
2kg de leite em pó;
1lt de doce.

Locais para entrega das doações:

 - Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres - Largo da 
Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres , s/nº – Cen-
tro, de terça à sexta das 11h30 às 16h;

 - Livraria (ao lado da Paróquia). De segunda à sex-
ta, das 11h às 16h e aos sábados das 09h às 13h;

 - Creche Menino Jesus - R. Agenor Martins de Sou-
za, Jardim São Marcos. De segunda à sexta-feira, das 
09h às 15h.

Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu 
irmão em necessidade, não se compadecer dele, 
como pode permanecer nele o amor de Deus? (1 
João 3:17).
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No dia 06 de dezembro, segundo domingo do 
Advento, o padre Alberto Gambarini completa 42 
anos de ordenação sacerdotal junto com o padre 
Lídio Sampaio, que completa 12 anos. A missa 
em comemoração a esta data especial será cele-
brada pelo padre Alberto no próprio domingo, 
as 8h, mediante reserva, como vem acontecendo 
em todos os finais de semana através do site da 
paróquia                   r/).

O padre Alberto mencionou, em seu aniversário 
de 39 anos de ordenação, que o seu chamado ao 
sacerdócio aconteceu enquanto ele participava 
de uma experiência de oração: “naquele final de 
semana um versículo marcou a minha vida para 
sempre: “porque João batizou na água, mas vós 
sereis batizado no Espírito Santo daqui a poucos 
dias” (Atos 1, 5). Foi a divisão de minha vida em 
antes e depois. Eu era um católico normal, par-
ticipava da missa, do grupo de jovens, mas não 
tinha tido uma experiência do amor de Deus. A 
partir daquele final de semana, passei a buscar 
a Palavra de Deus, tive um verdadeiro encontro 
pessoal com Jesus, Deus me preparou para o cha-

mado. Primeiro avivou o meu batismo e depois 
me fez o chamado.”

Já o padre Lídio teve seu chamado de maneira 
muito forte após uma experiência no retiro do 
TLC (Treinamento de Jovens Cristãos) do Santu-
ário. “Sentia primeiramente um chamado a vida 
religiosa como irmão na Congregação do Santís-
simo Redentor, mais conhecida por ‘missionários 
redentoristas’. Para a minha família foi tranquilo, 
notei que alguns membros não acreditavam muito 
em minha perseverança, mas nunca deixaram de 
me apoiar. Posso agradecer a Deus pelo chamado 
que me fez, me sinto muito feliz por ser escolhido 
e pelo meu ministério sacerdotal.”

Em 2020, diferente de anos anteriores, por con-
sequência da pandemia de covid-19, a Paróquia 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericór-
dia não receberá as centenas de fiéis que sempre 
lotam o santuário em comemoração desta data 
especial. As homenagens ficarão apenas no meio 
virtual, visando preservar a segurança e a saúde 
de todos da comunidade.

Clique aqui

http://www.nossasenhoradosprazeres.com.br/
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Não deixe de fazer sua colaboração com o dízimo 
e oferta, no valor que puder. O Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia pre-
cisa da sua colaboração.

“Queridos filhos e filhas espirituais da Paróquia-
-Santuário de N. Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia, estamos atravessando um momen-
to 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

Clique aqui

https://www.nossasenhoradosprazeres.com.br/dizimos-e-ofertas/
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clicando aqui

https://www.encontrocomcristo.com.br/

