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“Quando Jesus viu a sua mãe e, ao lado dela, o 
discípulo que ele amava, disse à sua mãe: “Mulher, 
eis aí o teu filho”. Depois disse ao discípulo: “Eis aí 
a tua Mãe’ (Jo.19, 26-27).

Com essas palavras, o Evangelho de João revela 
a importância da Santa Mãe de Deus e a herança 
deixada pelo próprio Jesus: a relação estabeleci-
da entre Maria e os cristãos. No início do mês de 

maio, o país comemora o dia das mães e, a Igreja 
celebra durante todo o mês de maio, a devoção a 
Nossa Senhora.

Durante o mês mariano, a Igreja convida o povo 
a rezar junto a Maria e a conhecer suas diversas 
devoções espalhadas pelo mundo. Em Maria os 
cristãos encontram refúgio, um colo de mãe, um 
exemplo de força e fé. Maria é reconhecida como 

advogada e auxiliadora dos cristãos, especialmen-
te em tempos de aflição. Portanto, o mês de maio 
é um tempo especial de graças quando volta-nos 
para a intercessão de Maria. 

Durante todo o mês de maio, em paralelo a de-
voção à Nossa Senhora, o Papa Francisco fará 30 
dias de oração pelo fim da pandemia de Covid-19. 
Confira mais sobre na página 8.

Com informações da Paulus.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Eliane Silva - Saquarema - RJ
Quero agradecer por minha 
neta Sarah ter sido curada da 
depressão. Hoje ela está seguin-
do a Jesus e não fala mais em se 
matar. Ela já tentou o suicídio 
várias vezes, mas o último foi 
o pior. Minha neta ficou na UTI 
uma semana. Hoje, para honra 
e a Glória de Deus e pelo o ter-
ço da libertação dos 3 pedidos, 
minha neta está salva e servin-
do ao Senhor. Obrigada, padre, 
pela sua dedicação a todos nós. 
Deus o abençoe sempre. 

Joao Luiz - Dianópolis - TO
Cheguei em casa e meu filho 
não estava, fiquei sabendo que 
ele estava bebendo na casa de 
colegas. Enquanto rezava o 
Terço do Sangue de Jesus, pedi 
para que, antes de acabar, meu 
filho chegasse em casa. O San-
gue de Jesus atendeu minha 
prece, quando estava termi-
nando, minha esposa ligou di-
zendo que meu filho acabara 
de chegar. Obrigado, Senhor, 
por mais esta graça.

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;
Domingo: 8h, 10h, 12h, 17h e às 19h

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.

“Junto à cruz de Jesus estavam de pé 
sua mãe, a irmã de sua mãe e Maria 
Madalena. Quando Jesus viu sua mãe 
e perto dela o discípulo que amava, 
disse à sua mãe: “Mulher, eis aí teu 
filho”. Depois disse ao discípulo: “Eis 
aí tua mãe”. E dessa hora em diante o 
discípulo a recebeu como sua mãe.” 
(João 19, 25 - 27).

Jesus nos deu a Sua vida e mostrou 
o caminho da salvação. Ele nos entre-
gou a Sua Mãe para que a mensagem 
do amor incondicional ficasse defini-
tivamente gravada na humanidade. 
Desde então, com todo o carinho ma-
terno, Maria Santíssima carrega toda 
a Igreja de Cristo em seus braços. So-
mos abençoados por esse presente 
tão especial. Ela nos ama, vai à nossa 
frente e nos protege. Com Maria, te-

mos esperança de dias melhores.

Em maio, celebramos o mês das 
mães. Elas “tocam” a beleza e o poder 
da criação, pois abrigam a vida que 
se propaga nessa terra. O amor de 
mãe é incondicional, capaz de mover 
montanhas para proteger seus filhos. 
Na Bíblia, existe uma passagem do rei 
Salomão que, com sabedoria, tomou a 
correta decisão sobre com quem de-
veria ficar uma criança recém-nascida 
(leia 1 Reis 3, 16-28). 

Rogo para que Nossa Senhora pro-
teja todas as mães, principalmente 
nesse tempo tão desafiador. Que toda 
a graça seja derramada e que a es-
perança seja renovada nas famílias. 
Mães queridas, vocês são presentes 
de Deus para a humanidade.

Testemunhos
Vidas Transformadas 



Celebrado 50 dias após a Páscoa, este ano em 23 
de maio, o dia de Pentecostes marca a descida do 
Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cris-
to, sua mãe Maria e outros seguidores através do 
dom de línguas.

Para celebrar essa data, o Sopro Cultural deste 
mês traz o livro “O Fogo de Pentecostes”, do padre 
Alberto Gambarini. Confira abaixo a sinopse:

“Existe um poder espiritual à nossa disposição, 
capaz de fazer com que a nossa vida seja abun-
dante e rica das bênçãos dos céus. O Senhor Deus 
não nos quer vivendo em um padrão espiritual 

pobre. Ele nos quer lançar na maravilhosa aven-
tura do Espírito. O que temos que fazer é dar o 
primeiro passo. Desejar de todo coração essa 
vida nova no Espírito.

Este livro deseja leva-lo a essa experiência. A 
cada página, deixe o Espírito Santo conduzi-lo ao 
manancial do poder. O Fogo de Pentecostes vai 
abraçar seu coração e sua vida nunca mais será 
a mesma!”

O livro está disponível na Loja Encontro com 
Cristo. Para adquirir esse e outros produtos, 
basta     clicar aqui   .

Livro do padre Alberto Gambarini 
é opção de leitura para o 

dia de Pentecostes
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clicar aqui

https://www.lojaencontrocomcristo.com.br/produto/13909/o-fogo-de-pentecostes.html
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Rita nasceu no ano de 1381, na província de Um-
bria, Itália, exatamente na cidade de Cássia. Rita, 
ainda na infância, manifestou sua vocação religio-
sa. Diferenciando-se das outras crianças, ao invés 
de brincar e aprontar as peraltices da idade, prefe-
ria ficar isolada em seu quarto, rezando. Para aten-
der aos desejos de seus pais já idosos, Rita casou-
-se com um homem de nome Paulo Ferdinando, 
que, a princípio, parecia ser bom e responsável.

Mas, com o passar do tempo, mostrou um caráter 
rude, tornando-se violento e agressivo. A tudo ela 
suportava com paciência e oração. Tinha certeza 
de que a penitência e a abnegação conseguiriam 
convertê-lo aos preceitos de amor a Cristo. Um 
dia, Paulo, finalmente, se converteu sinceramente, 
tornando-se bom marido e pai. Entretanto suas 
atitudes passadas deixaram um rastro de inimiza-
des, que culminaram com seu assassinato, trazen-
do grande dor e sofrimento ao coração de Rita.

Dedicou-se, então, aos dois filhos ainda pe-
quenos, que na adolescência descobriram a 
verdadeira causa da morte do pai e resolveram 
vingá-lo, quando adultos. Rita tentou, em vão, 
impedir essa vingança. Desse modo, pediu a in-
terferência de Deus para tirar tal ideia da cabe-
ça dos filhos e que, se isso não fosse possível, os 
levasse para junto dele. Assim foi. Em menos de 
um ano, os dois filhos de Rita morreram, sem 
concretizar a vingança.

Rita ficou sozinha no mundo e decidiu dar um 

novo rumo à sua vida. Determinada, resolveu se-
guir a vocação revelada ainda na infância: tornar-
-se monja agostiniana. As duas primeiras investi-
das para ingressar na Ordem foram malsucedidas.

Segundo a tradição, ela pediu de forma tão fer-
vorosa a intervenção da graça divina que os seus 
santos de devoção, Agostinho, João Batista e Nico-
lau, apareceram e a conduziram para dentro dos 
portões do convento das monjas agostinianas. A 
partir desse milagre ela foi aceita.

Ela se entregou, completamente, a uma vida de 
orações e penitências, com humildade e obediência 
total às regras agostinianas. Sua fé era tão intensa 
que na sua testa apareceu um espinho da coroa de 
Cristo, estigma que a acompanhou durante quator-
ze anos, mantido até o fim da vida em silencioso 
sofrimento dedicado à salvação da humanidade.

Rita morreu em 1457, aos setenta e seis anos, em 
Cássia. Sua fama de santidade atravessou os muros 
do convento e muitos milagres foram atribuídos à 
sua intercessão. Sua canonização foi assinada pelo 
papa Leão XIII em 1900.

A vida de Santa Rita de Cássia foi uma das mais 
sofridas na história da Igreja católica, por esse 
motivo os fiéis a consideram a “santa das causas 
impossíveis”. O seu culto é celebrado em todo o 
mundo cristão, sendo festejada no dia 22 de maio, 
tanto na Igreja do Ocidente como na do Oriente.

Com informações do derradeirasgracas.com
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Intenção

O mundo das finanças (Universal)

Rezemos para que os responsáveis das finanças 
colaborem com os governos para regulamentar os 
mercados financeiros e proteger os cidadãos dos 
seus perigos.

Reflexão

Neste mês de maio, o Papa Francisco propõe a 
toda a Igreja um olhar atento a uma questão de 
alcance global, mas que toca a vida concreta das 
pessoas, o presente e o futuro das famílias e em-
presas: a esfera econômica. Muitas destas deci-
sões são tomadas ao mais alto nível político e fi-
nanceiro, com regras e procedimentos que, para 
uma grande parte da população, é difícil acom-
panhar e entender. Como em todas as áreas, um 
maior conhecimento e domínio dos assuntos tem 
como consequência uma maior capacidade de re-
ação e questionamento, de participação e envol-
vimento mais consciente, em particular nos casos 
em que as pessoas verificam que estão a ser pre-
judicadas nos seus interesses e direitos.

Porém, no campo dos mercados financeiros, a 
capacidade de ação do “cidadão comum” não é 
tão acessível, pois trata-se muitas vezes de temas 
para especialistas. Cabe, por isso, às instâncias 
que regulamentam a esfera econômica – nomea-
damente os governos, as grandes instituições fi-
nanceiras, os bancos centrais, etc... – a decisão de 
promover cada vez mais uma sensibilidade ética 
à justiça social, para que os cidadãos sejam pro-
tegidos dos perigos que um tipo de economia que 
não tem a pessoa humana no seu centro é capaz 
de trazer. Não apenas à vida humana, mas tam-
bém ao planeta Terra, já que a busca do lucro sem 
qualquer critério leva à exploração e degradação 
do ambiente, assim como à dramática perda de 
qualidade de vida das populações afetadas por 
estas intervenções.

Neste sentido, vamos nos unir ao Santo Padre 
no desejo que tinha já manifestado na Encíclica 

Laudato Si’: “A política não deve submeter-se à 
economia, e esta não deve submeter-se aos dita-
mes e ao paradigma eficientista da tecnocracia. 
Pensando no bem comum, hoje precisamos im-
periosamente que a política e a economia, em di-
álogo, se coloquem decididamente ao serviço da 
vida, especialmente da vida humana” (n.189).

Oração
Pai bom,
Tu criaste para nós este mundo
cheio de beleza e harmonia.
Confiaste ao gênero humano a tarefa de cuidar 

dele,
para que todos os teus filhos pudessem viver
uma vida digna e feliz.
Nós te pedimos que o teu Espírito
toque o coração dos governantes
e dos responsáveis pelas finanças,
para que rejeitem uma economia de exclusão,
que cria desigualdades e exploração,
e procurem o bem comum para todos.
Pai-Nosso...

Desafios

-Colocar a pessoa no centro, olhando as suas ne-
cessidades e angústias e procurando, na medida do 
possível, prover ao que lhe faz falta.

- Viver com uma sobriedade feliz, rejeitando uma 
lógica consumista e vivendo de forma mais simples 
e sustentável.

- Partilhar os bens, destinando aquilo que me so-
bra, o que já não visto há muito tempo, o que está 
arrumado e sem uso, para dar a quem mais precisa.

- Usar o dinheiro com discernimento, sabendo 
comprar as coisas que favoreçam uma maior justiça 
social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
que trabalham para produzir o que compro.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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Inspirado no Evangelho de Mateus, “eu estou con-
tigo todos os dias” foi o tema escolhido pelo Papa 
Francisco para o Primeiro Dia Mundial dos avós. 
A data, que será celebrada no quarto domingo do 
mês de julho, acontecerá próxima à festa dos avós 
de Jesus, Santos Joaquim e Ana.

“A nossa memória, as raízes dos povos, a ligação 
entre gerações, um tesouro a ser preservado”. É 
o que os idosos e os avós são no pensamento do 
Papa, um verdadeiro “presente”, cuja riqueza mui-

tas vezes esquecemos. 

Por esta razão, como anunciado no final do Ân-
gelus de 31 de janeiro, Francisco decidiu dedicar-
-lhes um Dia Mundial. O ponto de partida do Pontí-
fice é a Festa da Apresentação de Jesus no Templo, 
em 2 de fevereiro, quando dois idosos, Simeão e 
Ana, “iluminados pelo Espírito Santo, reconhece-
ram Jesus como o Messias”.

Hoje, mais do que nunca, devido à pandemia, os 
idosos muitas vezes permanecem sozinhos e longe 

de suas famílias, e ao invés disso, devem ser pre-
servados como uma memória a ser transmitida. 
Daí a decisão do Papa:

“Os avós, tantas vezes são esquecidos e nós es-
quecemos esta riqueza de conservar as raízes e 
transmitir. E por esta razão decidi instituir o Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado 
em toda a Igreja, todos os anos, no quarto domin-
go de julho, próximo à festa dos Santos Joaquim e 
Ana, os avós de Jesus.”
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Celebrado 50 dias após a Páscoa e no sétimo dia 
depois da celebração da Ascensão de Jesus, este 
ano em 23 de maio, o dia de Pentecostes marca 
a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos 
de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguido-
res através do dom de línguas, como descrito no 
Novo Testamento, tornando-se de um dia muito 
importante para os católicos, considerado até 
mesmo como “o aniversário da Igreja Católica”.

No Pentecostes, os fiéis são convidados a revi-
ver e sentir a vinda do Espírito Santo. Para isso, 
é fundamental se abrir para recebe-Lo, renascer 
e passar a palavra dele adiante, a fim de reno-
var as esperanças e o amor que vive dentro de                    
cada um.

O que aconteceu no dia de Pentecostes?

O Dia de Pentecostes está descrito na Bíblia no 
livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2.

“Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu 
um ruído, como se soprasse um vento impetuo-
so, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 
Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de 
fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um 
deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e co-
meçaram a falar em línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem. (At 2, 1-4.)

O Catecismo da Igreja Católica diz que: “No dia de 
Pentecostes (no termo das sete semanas pascais), a 
Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espí-

rito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou 
como Pessoa divina: da Sua plenitude, Cristo Senhor 
derrama em profusão o Espírito” (CIC, n. 731).

No Antigo Testamento, o Pentecostes era cele-
brado tradicionalmente pelo povo hebraico como 
Shavuoth, que significa “Semanas”. Nesta época, o 
significado desta celebração era agradecer a Deus 
pela colheita e lembrar do dia em que Moisés rece-
beu as Tábuas com as Leis Sagradas (Torah).

“A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia 
em que tiverdes trazido o molho para ser agi-
tado, contareis sete semanas completas. Conta-
reis cinqüenta dias até o dia seguinte ao sétimo 
sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova 
oferta” (Lv 23,15-16).
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A partir de 1º de maio, o Santo Padre convoca os 
católicos a um período de 30 dias de oração, para 
pedir a intercessão da Virgem Maria pelo fim da 
pandemia de Covid-19. O Papa Francisco participa-
rá pessoalmente dos momentos de oração do Terço, 
no primeiro e no último dia do mês de maio. A ini-
ciativa desejada pelo Papa será às 18 horas (horário 
de Roma) todos os dias do mês de maio em 30 San-
tuários representativos de todo o mundo.

A iniciativa foi comunicada pelo Pontifício Con-
selho para a Promoção da Nova Evangelização, a 
pedido do Papa Francisco: “A iniciativa envolverá 
de maneira especial todos os Santuários do mun-
do, para que promovam, junto aos fiéis, famílias e 

comunidades, a oração do Rosário pedindo o fim 
da pandemia. As orações serão dirigidas em trinta 
santuários representativos, espalhados por todo 
o mundo, e serão transmitidas ao vivo nos canais 
oficiais da Santa Sé às 18 horas (Roma hora), todos 
os dias”.

O Santuário de Fátima, em Portugal, está na lista 
dos locais onde os fiéis poderão unir-se ao Santo 
Padre na intenção, ou acompanhar de suas casas a 
recitação do Rosário pedindo o fim da pandemia de 
Covid-19, que já deixou um saldo de mais de 3 mi-
lhões de mortos em todo o mundo desde seu início, 
em 2020.

Com informações da ACI Digital.
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A Creche Menino Jesus precisa de ajuda para 
manter os trabalhos assistenciais neste período 
de imensa dificuldade. A instituição está abso-
lutamente sem nenhum recurso para pagar suas 
contas e manter a doação de alimentos a centenas 
de desempregados.

Aqueles que tiverem interesse em ajudar, po-
dem contribuir através do PIX, na conta da ASSO-
CIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DOS 
PRAZERES (CNPJ 51.252.336/0001-82) ou fazer 
um depósito:

Associação Promocional Nossa Senhora dos Pra-
zeres, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 
0981, conta corrente 0003291-2, Operação 003 - 
CNPJ 51.252.336/0001-82.

Para participar do sorteio é simples:

1 – Cada número custa dez reais. Faça um PIX para 
a Associação Promocional Nossa Senhora dos Praze-
res através do CNPJ 51.252.336/0001-82 com o va-
lor equivalente à quantidade de números desejada;

2 – Envie o comprovante de pagamento para o 
WhatApp (11) 94260-5552 para receber seus nú-
meros da sorte;

3 – Guarde os números que receber;

4 – O sorteio acontecerá em 10/06.

Contatos e informações:

(11) 98747-1157

(11) 4667-1280
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Missa não foi campal como de costume, por con-
sequência da pandemia de Covid-19.

No dia 11 de abril, Segundo Domingo da Páscoa 
e Festa da Divina Misericórdia, o padre Alberto 
Gambarini celebrou a Santa Missa na Paróquia 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. 
Por conta da pandemia, a missa, que geralmente é 
campal, aconteceu na igreja, sem a presença dos 
milhares de fiéis que nesta data comparecem à 
Itapecerica, inclusive através das tradicionais ca-
ravanas. Contudo, mais de 45 mil pessoas acom-
panharam a transmissão através das redes sociais 
do pároco.

Padre Alberto deu início à celebração com belas 
palavras quando disse “que hoje os céus possam 
se abrir e derramar sobre você todas as bênçãos 
do céu. É a missa da Divina Misericórdia, para que 
possamos nos colocar diante de Jesus Misericor-
dioso e pedir: derrama sobre nós as Tuas infinitas 
graças. Derrama sobre o mundo e sobre o Brasil 
as tuas infinitas graças pelo fim desta pandemia.”

Em 11 de abril a paróquia também celebra Nossa 
Senhora dos Prazeres. Por isso, ressaltou o Páro-
co: “Nossa Senhora não quis ser lembrada somen-
te por suas dores, mas também por suas alegrias. 
Portanto, hoje, o Senhor estará cobrindo você com 
as bênçãos do céu.”

Um convite para refletir

Padre Alberto convidou os fiéis para uma refle-
xão: “quantas vezes nós nos encontramos na mes-
ma situação dos discípulos logo após a morte de 
Nosso Senhor no dia da ressurreição? Estavam 
com as portas fechadas, com medo dos judeus 
e Jesus vai ao encontro deles. Talvez nós não te-
nhamos sentido uma verdade espiritual podero-
sa. Não somos nós que vamos até Jesus. É sempre 
ele que vem a nós. Nós não enxergamos, muitas 
vezes. Ficamos fechados em nós mesmos. Mas Je-
sus sempre vem ao nosso encontro. O Evangelho 
vai dizer que Ele atravessa as paredes, mas não 
atravessa para censurar. A primeira palavra de Je-
sus foi ‘a paz esteja convosco’, e depois Ele sopra 
o Espírito Santo. O Domingo da Misericórdia nos 
convida a olhar para nossa vida e perguntar: nós 
deixamos Jesus atravessar os nossos medos? Nós 
deixamos Jesus preencher os nossos vazios? Nós 
cremos que jesus deseja nos restaurar, consolar, 
curar e libertar?

A Festa da Divina Misericórdia

No segundo domingo da Páscoa, a Igreja cele-
bra a Festa da Divina Misericórdia, instituída 
há mais de 20 anos (no ano 2000) por São João 
Paulo II. A celebração foi solicitada pelo próprio 

Jesus Cristo em uma de suas aparições à Santa 
Faustina Kowalska, na época, uma pequena frei-
ra polonesa.

No diário da agora Santa Faustina (que contém 
escritos da Santa contando a história de sua vida, 
desde a infância, até sua entrada na vida religiosa 
e as revelações feitas por Jesus Misericordioso), é 
possível ler o que disse Jesus à Faustina sobre a 
Festa da Divina Misericórdia:

“Desejo que a Festa da Misericórdia seja refúgio e 
abrigo para todas as almas, especialmente para os 
pecadores. Neste dia, estão abertas as entranhas 
da Minha Misericórdia; derramo todo um mar de 
graças sobre as almas que se aproximam da fonte 
da Minha Misericórdia. A alma que se confessar 
e comungar alcançará o perdão total das culpas 
e das penas. […] Que nenhuma alma tenha medo 
de se aproximar de Mim, ainda que seus pecados 
sejam como o escarlate. A Minha Misericórdia é 
tão grande que, por toda a eternidade, nenhuma 
mente, nem humana, nem angélica a aprofunda-
rá. Tudo o que existe saiu das entranhas da Minha 
Misericórdia. Toda alma contemplará em relação a 
Mim, por toda a eternidade, o Meu amor e a Minha 
Misericórdia. […] A humanidade não terá paz en-
quanto não se voltar à fonte da Minha Misericór-
dia” (Diário 699).

Santa Missa

https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D289263972804910%26ref%3Dwatch_permalink
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No domingo, dia 9 de maio, será comemorado o Dia das Mães. No 
Brasil, a primeira comemoração da data ocorreu em 1918, pela As-
sociação Cristã de Moços (ACM), em Porto Alegre. Vinte anos depois, 
o então presidente Getúlio Vargas tornou oficial o Dia das Mães, a 
ser comemorado todo segundo domingo do mês de maio.

Celebre a data com esta bela oração dos filhos pelas mães:

Deus Pai misericordioso, que sempre nos ouve

com amor e compaixão,

venho, hoje, pedir-te Tua proteção

para minha mãe.

Enxugai suas lágrimas de preocupação,

com a paz que emana do Teu coração paternal.

Protegei-a de todos os perigos espirituais e corporais,

para que seus dias sejam plenos de saúde.

Deus Filho, que viu nos olhos de Sua mãe Santíssima,

os silêncios da dor,

acolhe em Teu amor, as fragilidades e medos,

tristezas e desilusões que minha mãe possa

estar carregando consigo.

Senhor, Tu que é o Filho amado de Maria,

e conheces o coração de cada mãe sofredora,

cura com o balsamo do amor,

todas as dores de minha amada mãe.

Espírito Santo, doce hóspede da alma,

restabelecei no coração de minha mãe a felicidade

que, muitas vezes, eu furto com minhas limitações e pecados.

Trindade Santa, envolvei a vida de minha mãe

na luz do vosso amor, para que seus dias resplandeçam

a beleza redentora de tua infinita bondade.

Obrigado Senhor, pelo dom da vida de minha mãe!

Ajudai-me a ser cada dia um filho melhor!

Amém!
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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/

