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A igreja Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Mise-
ricórdia foi instituída oficialmente Paróquia em 20 
de fevereiro de 1841, por portaria da Câmera Epis-
copal de São Paulo, tendo como bispo Dom Manoel 
Joaquim Gonçalves de Andrade. Contudo, a evange-
lização na região começou bem antes desta data.

Em 1689, as capelas Nossa Senhora do Rosário, 
no Embu, e a de Nossa Senhora dos Prazeres, em 
Itapecerica, já contavam com mais de 900 fiéis. 
Além disso, os primeiros registros de batismos, 
casamentos e óbitos da igreja Nossa Senhora dos 
Prazeres datam do ano de 1733. Ou seja, levando 
em conta esses dados, já são mais de 300 anos de 

evangelização, sendo a Paróquia a primeira ma-
triz criada no território diocesano e uma das mais 
antigas igrejas do sul do Brasil.

Já passaram pelo Santuário 32 padres. O pri-
meiro deles foi Bento Pedroso de Camargo, em 
1841, seguido de padre Marcelino José Gonçal-
ves da Costa Ferrugem e padre Antonio Longo. 
Atualmente, padre Alberto Luiz Gambarini e Pa-
dre Alexandre Matias da Silva são os sacerdotes 
do Santuário, que sempre está de portas abertas 
para receber novos padres em celebrações espe-
ciais, como o Cerco de Jericó e o aniversário de or-
denação sacerdotal do padre Alberto Gambarini, 

pároco do Santuário.

Em 2016, o bispo diocesano Dom Luiz Antonio 
Guedes celebrou a missa campal de ação de graças 
pelos 175 anos da instituição oficial da Paróquia 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericór-
dia. Naquela ocasião, milhares de pessoas se reu-
niram na Praça da Matriz de Itapecerica em uma 
manhã de muito louvor e agradecimento. Neste 
ano, porém, por conta da pandemia de Covid-19 
que ainda assola o mundo todo, as comemorações 
serão feitas em celebrações com restrição ao nú-
mero de pessoas e de modo online, visando evitar 
a propagação do vírus.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Patricia Maria - SP
Eu tinha fortes dores nas pernas 
e estava sofrendo muito porque, 
depois de muitos anos, tinha con-
seguido um emprego, mas ficava 
de pé o dia todo. Durante o pro-
grama, senti um calor enorme na 
minha cama e, desde 2017, nun-
ca mais as varizes doeram. Amo o 
programa e nunca mais parei de 
acompanhar. Obrigada, pe. Alber-
to! Amém!

Lucilene Melim - PR
Estou orando com o pe. Alberto 
há três meses, pedindo a apo-
sentadoria de minha mãe que 
tem Parkinson. Ela estava na jus-
tiça há 3 anos. Falei com Deus no 
Terço, pedi a resposta para mi-
nha mãe e a graça veio, entrei no 
processo e ele foi deferido.

Josa Marri - SP
Eu quero agradecer uma graça 
alcançada: a porta de um em-
prego se abriu! Obrigada Jesus e 
obrigada, padre Alberto, por nos 
ajudar a rezar. Amo suas ora-
ções. Que Deus abençoe sempre 
sua vida!

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 Amor de Deus é imenso e mise-
ricordioso. Quando os fariseus co-
locaram Jesus à prova, na passagem 
da mulher adúltera, Ele disse-lhes: 
“Quem de vós estiver sem pecado, 
seja o primeiro a lhe atirar uma pe-
dra”. Ouvindo essas palavras e sen-
tindo-se acusados pela sua própria 
consciência, os fariseus se retiraram 
um por um. Então, Jesus pergun-
tou: “Mulher, onde estão os que te 
acusavam? Ninguém te condenou?” 
Respondeu ela: “Ninguém, Senhor”. 
Disse-lhe então Jesus: “Nem eu te 
condeno. Vai e não tornes a pecar”. 
Falou-lhes outra vez Jesus: “Eu sou a 
luz do mundo; aquele que me segue 
não andará em trevas, mas terá a luz 
da vida.”(São João 8, 5-12)

Constantemente somos colocados 
à prova e, muitas vezes, não enten-

demos os motivos para essas situa-
ções. Mas posso afirmar: em todas 
elas aprendemos muito, mesmo 
suportando espinhos agudos que 
ferem as nossas emoções. Acredito 
que uma palavra que se identifica 
com o ano de 2020 é “resiliência”. 
Ela significa a capacidade que temos 
de sermos colocados em situações 
extremamente desgastantes e, mes-
mo assim, como um elástico que se 
estica e não se rompe, voltamos ao 
nosso estado de equilíbrio e ainda 
mais fortes, criativos e inovadores. 
Sim, somos todos resilientes, pois 
estamos em Cristo e Ele faz novas 
todas as coisas. Quando acredita-
mos, somos novas criaturas, molda-
dos no imenso Amor de Deus. Olhe 
para trás e perceba o quanto você 
evoluiu e se fortaleceu.

Testemunhos
Vidas Transformadas 

“Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era 
velho; eis que tudo se fez novo!”  (II Coríntios 5,17)



O Curta do editor Patrick Moreira foi indicado ao 
8th Noida International Film Fest-21, um festival 
indiano voltado para produções independentes. 
Com cenas gravadas em Itapecerica, “Reflexo” 
busca levar uma discussão de interpretação ao te-
lespectador através de críticas sobre o cotidiano 
da sociedade de maneira sutil na história.

Patrick trabalha na Associação Kyrios (responsá-
vel pelo Programa Encontro com Cristo) há quase 
dois anos como editor. Começou como estagiário 
e logo ficou encarregado pelo programa. “Fiquei 
mega nervoso por ser minha primeira experiência 
profissional. Dei o meu melhor, dia após dia, e sigo 
na edição da Kyrios desde então”, ele conta.

Receber a notícia de que seu curta metragem, 
produzido como trabalho de conclusão de curso 
(TCC), havia sido indicado para concorrer a um 
prêmio internacional foi, no mínimo, emocionan-
te. “Quando recebi o e-mail fiquei mais perdido do 
que tudo, achei que ia soltar fogos e gritar com a 

notícia, mas minha reação foi mais especial: um 
sorriso verdadeiro de alegria e lagrimas de orgu-
lho no coração”, relata.

Parte das cenas foram gravadas em três luga-
res Itapecerica: uma chácara familiar na Aveni-
da Guacy Fernandes Domingues, um beco entre 
a Avenida Niterói e Avenida Belo Horizonte e no 
Boteco PUGz, na Rua Treze de Maio. Contudo, 
ainda vai levar um tempo para que o público em 
geral possa identificar essas localizações nas te-
las. Isso porque, “para participar dos festivais, 
um dos requisitos é o curta não estar público nas 
mídias digitais (...) Curtas metragens desse estilo 
geralmente são feitos em um ano, participam de 
festivais no próximo ano e ficam públicos no ano 
seguinte”, explica Patrick, que conclui: “Provavel-
mente só no final do ano estará disponível no You-
Tube, mas é possível ficar por dentro buscando 
por Curta “Sorte” Valhalla Produções. Reflexo será 
publicado nesse canal.”
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Era, segundo a tradição, irmã gêmea e filha es-
piritual do grande São Bento. Fundou o ramo fe-
minino da Ordem beneditina. Quando faleceu, seu 
irmão viu sua alma sendo conduzida ao céu.

O nome de Santa Escolástica nos leva para o sé-
culo V, para o primeiro mosteiro feminino ociden-
tal, fundamentado na vida em comum, conceito 
introduzido na vida dos monges por São Bento. 
Foi o primeiro a orientar para servir a Deus não 
“fugindo do mundo” através da solidão ou da peni-
tência itinerante, como os monges orientais, mas 
vivendo em comunidade duradoura e organizada, 
e dividindo rigorosamente o próprio tempo entre 
a oração, trabalho ou estudo e repouso.

Escolástica e Bento, irmãos gêmeos, nasceram 
em Nórcia, região central da Itália, em 480. Eram 
filhos de nobres, o pai Eupróprio ficou viúvo quan-
do eles nasceram, pois a esposa morreu durante 
o parto. Ainda jovem, Escolástica se consagrou a 
Deus com o voto de castidade, antes mesmo do ir-
mão, que estudava retórica em Roma.

Mais tarde, Bento fundou o mosteiro de Monte 
Cassino criando a Ordem dos monges beneditinos. 
Escolástica, inspirada por ele, fundou um mostei-
ro, de irmãs, com um pequeno grupo de jovens 
consagradas. Estava criada a Ordem das benedi-
tinas, que recebeu este nome em homenagem ao 
irmão, seu grande incentivador e que elaborou as 
regras da comunidade.

São poucos os dados da vida de Escolástica, e fo-
ram escritos quarenta anos depois de sua morte, 
pelo o Santo Papa Gregório Magno, que era um 
beneditino. Ele recolheu alguns depoimentos de 
testemunhas vivas para o seu livro “Diálogos” e es-
creveu sobre ela apenas como uma referência na 
vida de Bento, mais como uma sombra do grande 

irmão, pai dos monges ocidentais.

Nesta página expressiva contou que, mesmo vi-
vendo em mosteiros próximos, os dois irmãos só 
se encontravam uma vez por ano, para manterem 
o espírito de mortificação e elevação da experiên-
cia espiritual. Isto ocorria na Páscoa e numa pro-
priedade do mosteiro do irmão.

Certa vez, Escolástica foi ao seu encontro acom-
panhada por um pequeno grupo de irmãs, quando 
Bento chegou também acompanhado por alguns 
discípulos. Passaram todo o dia conversando sobre 
assuntos espirituais e sobre as atividades da Igreja.

Quando anoiteceu, Bento, muito rigoroso às re-
gras, disse à irmã que era hora de se despedirem. 
Mas Escolástica pediu que ficasse para passarem a 
noite, todos juntos, conversando e rezando. Bento 
se manteve intransigente dizendo que deveria ir 
para suas obrigações. Neste momento ela se pôs a 
rezar com tal fervor que uma grande tempestade 
se formou com raios e uma chuva forte caiu a noite 
toda, e ele teve de ficar. Os dois irmãos puderam 
conversar a noite inteira.

No dia seguinte o sol apareceu, eles se despedi-
ram e cada grupo voltou para o seu mosteiro. Essa 
seria a última vez que os dois se veriam.

Três dias depois, em seu mosteiro, Bento rece-
beu a notícia da morte de Escolástica. Enquanto 
rezava, olhando para o céu, viu a alma de sua irmã 
penetrar no paraíso em forma de pomba. Bento 
mandou buscar o seu corpo e o colocou na sepul-
tura que havia preparado para si. Ela morreu em 
10 de fevereiro de 543.

Escolástica foi considerada a primeira monja be-
neditina e Santa, pela Igreja que escolheu o dia de 
sua morte para as homenagens litúrgicas.

Últimas e Derradeiras Graças
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Intenção

A violência contra as mulheres (Universal)

Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, 
para que sejam protegidas pela sociedade e os seus 
sofrimentos sejam considerados e escutados.

Reflexão

Neste mês de fevereiro, o Papa Francisco cha-
ma-nos a atenção para o tema da violência exer-
cida contra as mulheres. O apelo vai muito além 
de uma causa social, de igualdade ou de justiça, 
como se pudéssemos delegar simplesmente este 
assunto às autoridades ou organismos que se 
dedicam à proteção e acompanhamento de mu-
lheres vítimas de violência. O Santo Padre põe o 
acento na escuta e consideração dos sofrimentos 
das mulheres. Ora, estas duas atitudes implicam, 
da nossa parte, uma aproximação efetiva e um 
agir em relação às situações que possamos en-
contrar no nosso dia a dia.

Costuma-se dizer que “a sociedade somos to-
dos nós”. Isto tem tanto de verdade como de des-
personalizante. Há certamente um crescimento 
maior a ter, enquanto sociedade, na consciência 
e ação contra a violência exercida em contexto 
doméstico, laboral ou social. Mas esta mudança 
apenas será uma realidade quando, da parte de 
cada um, houver sensibilidade relativamente ao 
modo de tratar as mulheres, particularmente 
nas violências sutis, modos de pensar, avalia-
ções quotidianas, atitudes grosseiras, coisifica-
ções normalizadas e habituais. Não foquemos 
apenas nos crimes aberrantes que aparecem 
nas notícias, os quais é imperativo denunciar e 
combater, mas falemos de uma realidade muito 
mais complexa.

Como forma de combater estas atitudes, por ve-
zes tão normalizadas, podemos cultivar as atitu-
des contrárias: valorizar, acolher, dialogar, tratar 
de igual para igual, ter respeito. Sobretudo, dar-se 
conta que esta violência acontece à nossa volta, 
junto de nós e que talvez, de forma inconsciente, 
compactuemos com ela. Somos chamados a culti-
var um olhar verdadeiro e uma escuta atenta para 

com cada mulher que encontrarmos e a fazemos 
crescer uma genuína gratidão pelo dom de cada 
mulher, ao mesmo tempo que crescemos numa 
compaixão ativa para com as tantas formas como 
a sua dignidade é posta em causa.

Oração
Pai bom,
Tu que amas cada um dos teus filhos e filhas,
Faz frutificar em mim os dons do teu Espírito,
para que aprenda a amar como Tu amas.
Dá-me a graça de olhar para cada mulher com o 

olhar do coração,
o olhar capaz de dar pleno valor e encher-se de 

gratidão.
Peço-Te por todas as mulheres vítimas de violência,
que os seus sofrimentos sejam escutados e con-

siderados,
e que me empenhe cada dia pela dignidade da 

sua vida,
sabendo que, como diz o Santo Padre,
“uma conquista a favor da mulher
é uma conquista em prol da humanidade inteira”.
Pai-Nosso...

Desafios

- Dispor-me a escutar com atenção o sofrimento 
das mulheres que conheço, com tempo, com atitude 
de acolhimento.

- Tomar consciência das formas sutis e implícitas 
de violência que existem na sociedade, muitas delas 
toleradas e normalizadas nas conversas, preconcei-
tos ou estigmas sociais.

- Considerar o valor imprescindível que as mulhe-
res trazem aos vários âmbitos da vida social, ecle-
sial, laboral, política, etc.

- Proteger com diligência as mulheres que sofrem, 
intervindo ou denunciando situações que conheço, 
ou colaborando com instituições que trabalham no 
apoio a mulheres vítimas de violência.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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Há mais de 20 anos no ramo imobiliário de Ita-
pecerica da Serra, a imobiliária Scorsatto fez, no 
dia 02 de fevereiro, uma ação que incluiu a doa-
ção de 70 cestas básicas para o Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. As 
cestas serão destinadas aos pais dos alunos da 
Creche Menino Jesus, pessoas desempregadas 
com muitos filhos e que estão em um estado de 
vulnerabilidade muito grande.

Ademir Scorsatto, proprietário da imobiliária, 
conta que “sempre que realizamos um bom negó-
cio, fazemos doações para várias instituições. Es-
pero que essas doações satisfaçam muitas pessoas 
que estão necessitadas. Ficaria muito satisfeito em 
cumprir com esse dever.”

A ação de Ademir chegou para ajudar em um 
momento muito delicado para a Creche Menino 
Jesus. Atualmente estão sendo distribuídas cerca 
de 15 cestas por dia para uma demanda de 40. 
“Estamos sofrendo uma pressão muito grande em 
consequência do corte do auxílio emergencial, as 
pessoas estão passando fome. Muitas vezes choram 
na hora em que recebem o pacote de alimento”, 
relata Clébio Rodrigues, diretor da instituição.

A creche vem enfrentando grandes dificuldades 

devido à queda nas doações, que foi ainda mais 
agravada pela pandemia de Covid-19. Clébio conta 
que “as cestas estão sendo divididas em duas para 
dar conta de ajudar as famílias, inclusive os paco-
tes de arroz, que tiveram uma queda muito grande 
nas doações devido ao alto custo.” 

O momento sensível dessa população carente vai 
além dos pais dos alunos da creche, que soma cer-
ca de 120 alunos, atingindo mais de 100 pessoas 
que não tem relação com a instituição. Por isso, a 
doação de Scorsatto se torna ainda mais impor-
tante. “Que Deus o abençoe pela caridade que está 
fazendo a dezenas de famílias que não tem mais o 
que comer e que estão desesperadas, sem empre-
go, sem perspectivas. São gestos como o dele que 
fazem a diferença na vida das pessoas e da socie-
dade”, agradece Clébio. 

Padre Alberto Gambarini, por sua vez, agrade-
ceu à doação: “Agradeço em nome de nossa pa-
róquia ao gesto de generosidade e compaixão da 
Imobiliária Scorsatto, pela doação de 70 cestas 
básicas para as famílias carentes. Nestas horas de 
dor e sofrimento, causados pela pandemia, é ne-
cessária a grandeza de coração para ser capaz de 
olhar além das próprias necessidades. Que mais 

gestos como este possam se multiplicar em sinal 
de amor a Jesus.” E citou uma passagem bíblica 
para este momento: “Porque tive fome e me des-
tes de comer; tive sede e me destes de beber; era 
peregrino e me acolhestes; todas as vezes que 
fizestes isso a um destes meus irmãos mais pe-
queninos, foi a mim mesmo que o fizestes” (Mt 
25, 35.40).

Toda a ajuda é bem-vinda!

Para tentar ajudar ao maior número de pes-
soas possíveis, o diretor da creche faz um ape-
lo: “As pessoas podem ajudar com alimentos 
não perecíveis ou depositando na conta da As-
sociação Promocional Nossa Senhora dos Pra-
zeres.” A conta a qual Clébio se refere fica no 
Banco Caixa Econômica Federal, agência 0981, 
conta corrente 0003291-2, operação 003, CNPJ 
51.252.336/0001-82, e toda ajuda é bem-vinda. 
Além disso, os alimentos não perecíveis podem 
ser entregues no Centro Pastoral João Paulo II, 
mais conhecido como bazar, das 09h às 17h, de 
segunda à sábado, na rua Antônio Manoel Pedro-
so de Castro, nº32 (atrás do banco Itaú) em Itape-
cerica da Serra, SP.
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O Governo do Estado de São Paulo encaminhou 
1,9 mil doses da Coronavac (vacina do laboratório 
chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butan-
tan) ao município de Itapecerica da Serra. Municí-
pios vizinhos como Embu das Artes, São Lourenço 
da Serra e Juquitiba também receberam a primeira 
remessa da vacina.

A vacinação, que teve início em 20 de janeiro, 
uma quarta-feira, vai seguir o cronograma estabe-
lecido pelo Governo de São Paulo, vacinando, res-
pectivamente, na primeira etapa: profissionais da 

saúde, quilombolas e indígenas.

Durvalina Ferreira Reis da Silva, de 66 anos, que 
trabalha há 20 anos na saúde municipal de Itapece-
rica, foi a primeira a receber a dose da vacina. Fran-
cisco Nakano, atual prefeito da cidade, mencionou 
através de uma rede social que “dona Durvalina re-
presenta o início de novos tempos para todos nós.” 

Através da mesma rede, Nakano comemorou a 
chegada da vacina ao município, aconselhou os 
munícipes a continuarem seguindo as medidas 

de prevenção ao vírus e afirmou: “Em breve todos 
nós iremos receber as doses e ficar imunes ao ví-
rus também (...) Mesmo com tantos anos atuando 
como médico, confesso: Hoje é um dos dias mais 
felizes da minha vida na medicina.”

A cidade de Itapecerica vem sofrendo com as 
consequências da pandemia. O prefeito chegou a 
decretar, em 16 de janeiro, o fechamento total ou 
parcial do comércio não essencial, visando conter 
o avanço do Covid-19 que já havia matado mais de 
200 pessoas até a conclusão dessa matéria.

Foto: Prefeitura de Itapecerica da Serra
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Em consequência da pandemia de Covid-19 e a 
fim de garantir a segurança tanto dos fiéis quanto 
dos sacerdotes, a Santa Sé divulgou uma nota com 
instruções sobre como serão impostas as cinzas na 
Quarta-feira de Cinzas, neste ano, em 17 de fevereiro.

A nota, assinada pelo Cardeal Robert Sarah, prefeito 
do dicastério, em 12 de janeiro, estabelece com deta-
lhes a maneira como as cinzas serão impostas sobre 
os fiéis. Confira abaixo um trecho do documento:

“Feita a oração de bênção das cinzas e depois de 
as ter aspergido com água benta sem dizer nada, 

o sacerdote, voltado para os presentes, diz uma só 
vez para todos a fórmula que se encontra no Mis-
sal Romano: ‘Convertei-vos e acreditai no Evan-
gelho’, ou ‘Lembra-te que és pó da terra e à terra 
voltarás’. Depois, o sacerdote lava as mãos, coloca 
a máscara protegendo o nariz e a boca, e impõe 
as cinzas a todos os presentes que se aproximam 
dele, ou, se for mais conveniente, aproxima-se ele 
do lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote 
pega nas cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de 
cada um, sem dizer nada.”

A Quarta-feira de Cinzas dá início à Quaresma, épo-

ca de preparação para os milagres da Paixão, Morte 
e Ressurreição de Cristo. A Quaresma, por sua vez, 
se estende da até o domingo de Ramos. O fiel que 
comparece à igreja na Quarta-feira de Cinzas rece-
be do sacerdote uma cruz desenhada na testa, feita 
com as cinzas obtidas na queima das folhas abenço-
adas no Domingo de Ramos do ano anterior.

Nesse ano, portanto, como diz a nota, o fiel rece-
berá as cinzas não mais na testa, mas na cabeça. As 
cinzas representam o símbolo do pó mencionado 
em Gênesis 3,19: “Lembra-te de que és pós e para 
o pó voltarás”. 
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A Quaresma é um tempo litúrgico de conversão, 
em que a Igreja convida os fiéis a se prepararem 
para a festa da Páscoa, que marca a ressurreição de 
Jesus, ocorrida no terceiro dia após sua crucifica-
ção. A Páscoa, que em 2021 será comemorada em 4 
de abril, é a mais antiga festa cristã, sendo conside-
rada, também, a mais importante.

Durando um período de 40 dias, a Quaresma começa 
na Quarta-feira de Cinzas (neste ano em 17 de feverei-
ro) e termina no Domingo de Ramos. Ao longo deste 
tempo, sobretudo na liturgia do domingo, os fiéis são 
convidados a se arrependerem dos pecados e mudar 
atitudes, visando uma aproximação sincera e intensa 
de Jesus, de modo a viver mais próximo de Cristo.

Durante os 40 dias, a Igreja se reveste da cor roxa 
em suas celebrações, indicando que este é um tem-
po de reflexão, penitência, conversão e até mesmo 
sofrimento de morte, uma vez que a cor roxa que 
significa luto e penitência.

Confira cinco dicas para viver bem o tempo da 
Quaresma:

Faça uma limpa no guarda roupa

Com certeza você acumula em seu guarda-roupa 
peças que não usa mais. Faça uma curadoria cuida-
dosa, retire aquilo que não mais lhe serve ou agrada 
e doe a quem precisa. Aquilo que não faz diferença 
para você, pode aquecer o coração de alguém que 
muito necessita.

Doe alimentos

Sabe aquele grupo de WhatsApp que reúne sua fa-
mília e amigos? Ao invés de jogar conversa fora, que 
tal convidar todos a, se puderem, doarem pelo me-

nos 1kg de alimento não perecível? Se todos fizerem 
o mesmo em seus respectivos grupos, a arrecadação 
será enorme e muitas famílias poderão ser ajudadas. 

Ligue para um amigo/familiar que há muito 
não conversa

A rotina do dia a dia às vezes nos afasta de pesso-
as que um dia pensamos que conviveríamos para 
sempre. Amigos da escola, primos e até avós, tias e 
irmãos acabam ficando esquecidos. Não deixe que 
o elo que um dia criaram, se parta! Faça uma cha-
mada de vídeo, diga o que sente e dê gargalhadas! A 
vida é muito curta.

Leia um livro religioso

Ler é um hábito que traz inúmeros benefícios: 
melhora o funcionamento do cérebro, estimula a 
criatividade, incita o senso crítico e muito mais. 
Pensando nisso, por que não aproveitar o tempo da 
Quaresma, em que somos convidados a nos aproxi-
marmos de Jesus, para ler um livro religioso?

Vá à missa sempre que puder

Em meio à pandemia, muitos ainda não se sentem 
seguros para comparecer à Santa Missa na Igreja. 
Contudo, a internet tem se mostrado uma ótima 
opção para que os fiéis não deixem de lado o há-
bito de ir à missa. O padre Alberto Gambarini, por 
exemplo, tem celebrado presencialmente as missas 
dominicais às 8h, e todas são transmitidas em seu 
Facebook (Padre Alberto Gambarini) e no YouTube 
(Canal Encontro com Cristo), bem como as missas 
diárias que acontecem online, às 10h. Assista e con-
vide sua família para assistir também!
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Em 25 de janeiro de 2020, o Canal Encontro com 
Cristo, do padre Alberto Gambarini, alcançou a 
marca de 100 mil inscritos no YouTube. Com o 
lema “Levar as pessoas a um real Encontro com 
Cristo. Essa é a nossa missão”, o canal existe desde 
26 de abril de 2012 e já bateu mais de 8 milhões e 
400 mil visualizações.

Além de transmitir diariamente as missas do pa-
dre Alberto Gambarini, o canal também apresenta 
quadros que vão além disso, como o “evangelho 

do dia” e o “minuto do louvor”, todos apresenta-
dos por padre Alberto e com o objetivo de levar a 
Palavra ao telespectador.

Em tempos de pandemia, o canal tem sido como 
uma “válvula de escape” para muitos fiéis, uma 
vez que evitar sair de casa é um dos principais 
meios de evitar a propagação da Covid-19.

Para acessar o Canal Encontro com Cristo e se 
inscrever, basta                 clicar aqui .clicar aqui

https://www.youtube.com/user/Programaecc/playlists


fica reduzida a exercícios verbais estéreis, sem se 
envolver na história e nas necessidades do outro, 
então falha a coerência entre o credo professado e 
a vida real. O risco é grave; Jesus, para acautelar do 
perigo de derrapagem na idolatria de si mesmo, 
usa expressões fortes e afirma: ‘Um só é o vosso 
Mestre e vós sois todos irmãos’ (Mt 23,8).

Esta crítica feita por Jesus àqueles que ‘dizem e 
não fazem’ é sempre salutar para todos, pois nin-
guém está imune do mal da hipocrisia, um mal 
muito grave, cujo efeito é impedir-nos de desabro-
char como filhos do único Pai, chamados a viver 
uma fraternidade universal.

Como reação à necessidade em que versa o irmão 
e a irmã, Jesus apresenta um modelo de compor-
tamento totalmente oposto à hipocrisia: propõe 
deter-se, escutar, estabelecer uma relação direta e 
pessoal, sentir empatia e enternecimento, deixar-
-se comover pelo seu sofrimento até lhe valer e 
servir (Lc 10, 30-35).”

Leia a mensagem completa   clicando aqui           .
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Comemorado em 11 de fevereiro, o Dia Mundial 
do Enfermo existe desde 1992, por iniciativa do 
Papa João Paulo II. O evento que acontece no dia 
de Nossa Senhora de Lourdes, também conheci-
da como “protetora dos enfermos”, visa chamar 
atenção por melhores condições de tratamento 
às pessoas que sofrem por alguma enfermidade, 
seja nos hospitais, postos de saúde ou até mesmo 
em casa.

Todos os anos, o Dia Mundial do Enfermo tem um 
tema elegido pelo Vaticano. A partir dele, é norte-
ada a discussão sobre o assunto junto à sociedade, 
governantes e mídia mundial. Neste ano, a mensa-
gem do Papa Francisco é intitulada “A relação de 
confiança, na base do cuidado dos doentes”, tendo 
como inspiração o versículo do Evangelho de Ma-
teus (Mt 23, 8) “Um só é o vosso Mestre e vós sois 
todos irmãos.”

O texto foi divulgado em 12 de janeiro e, de modo 
particular, Francisco dedica a mensagem às pesso-
as que sofrem em todo o mundo os efeitos da pan-
demia do coronavírus. “A todos, especialmente aos 

mais pobres e marginalizados, expresso a minha 
proximidade espiritual, assegurando a solicitude 
e o afeto da Igreja.”

Leia abaixo um trecho da mensagem do Papa 
Francisco para O Dia Mundial do Enfermo 2021:

“A celebração do XXIX Dia Mundial do Doente 
que acontece em 11 de fevereiro de 2021, me-
mória de Nossa Senhora de Lurdes, é momento 
propício para prestar uma atenção especial às 
pessoas doentes e a quantos as assistem, seja nos 
centros sanitários, seja no seio das famílias e co-
munidades. Penso de modo particular nas pesso-
as que sofrem em todo o mundo os efeitos da pan-
demia do coronavírus. A todos, especialmente aos 
mais pobres e marginalizados, expresso a minha 
proximidade espiritual, assegurando a solicitude 
e o afeto da Igreja.

O tema deste dia inspira-se no trecho evangé-
lico em que Jesus critica a hipocrisia de quantos 
dizem, mas não fazem (Mt 23, 1-12). Quando a fé clicando aqui

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html
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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/

