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No dia 3 de junho, quinta-feira, a Igreja celebra o 
dia de Corpus Christi, data em que se recorda um 
dos princípios mais importantes do catolicismo: o 
Sacramento da Eucaristia.

Quando se fala em Eucaristia, muitos se lem-
bram dos chamados “milagres eucarísticos”. E não 
é para menos, afinal, esses fenômenos extraordi-
nários acontecem no mundo todo.

Um exemplo clássico é o de Marthe Robin, uma 
francesa que se alimentou durante mais de qua-
renta anos apenas de Eucaristia. Outro milagre 
bastante conhecido é o de Teresa Neumann, na 
Alemanha, que durante mais de 36 anos também 
se alimentou somente do Corpo de Cristo. O mi-
lagre de Lanciano, na Itália no ano 700, também 

é muito conhecido, e está disponível no jornal O 
Católico de 2019.

Nesta edição, porém, você vai conhecer um mila-
gre eucarístico mais recente, de 2013, que aconte-
ceu em Legnica, na Polônia. Confira abaixo:

Em 2013, o bispo Zbigniew Kiernikowski, da 
diocese de Legnica, declarou:

Em 25 de dezembro de 2013, durante a distri-
buição da Sagrada Comunhão, uma hóstia consa-
grada caiu no chão e foi recolhida e colocada em 
um recipiente cheio de água (vasculum).

Logo depois, apareceram manchas vermelhas. 
O então bispo de Legnica, Stefan Cichy, criou uma 
comissão para observar o fenômeno. Em feverei-

ro de 2014, um pequeno fragmento vermelho da 
hóstia foi separado e colocado em um ostensório. 
Uma Comissão ordenou a coleta de amostras para 
realizar os testes minuciosos pelos institutos de 
pesquisa relevantes.

Após as investigações, o Departamento de Medi-
cina Legal declarou:

Na imagem histopatológica, foram encontrados 
fragmentos de tecido contendo as partes frag-
mentadas do músculo estriado cruzado. (…) O 
todo (…) é mais semelhante ao músculo cardíaco, 
com alterações que frequentemente aparecem 
durante a agonia. As pesquisas genéticas indicam 
a origem humana do tecido.

Com informações da Aleteia

Imagem: sokolka.archibial.pl
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Maria Lucia - Perdões – MG
Há anos estava tentando me apo-
sentar, mas sem sucesso. Até que 
comecei a acompanhar o Progra-
ma Encontro com Cristo e a beber 
a água abençoada. Com a interces-
são de Nossa Senhora dos Praze-
res, hoje estou aposentada. É ver-
dade, Padre Alberto, Deus jamais 
nos abandona.

Heloisa Maria Leopoldo e    
Silva - São Paulo – SP
Caí em uma depressão profunda, 
nada tinha sentido nem graça. Co-
mecei a assistir ao Programa En-
contro com Cristo, tomava a água 
abençoada, e suas orações, Padre 
Alberto, me animavam. Hoje com 
muita alegria digo que estou cura-
da da depressão. Não deixo de as-
sistir o programa e hoje faço parte 
da família Encontro com Cristo. 
Obrigada por suas orações.

Sandra Regina Moller
Monte Mor – SP
Minha irmã ficou desempregada 
durante muito tempo e foi um perí-
odo muito difícil. Ela tinha prestado 
um concurso bem difícil na cidade 
de Indaiatuba. Pela graça de Deus, 
ela foi aprovada e está trabalhando, 
para honra e glória do Senhor.

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.

“E o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós” (João 1, 14). Jesus encar-
nou-se na Terra para trazer a mais 
preciosa mensagem vinda do céu. 
Em seus ensinamentos, exaltou que o 
verdadeiro milagre está no Amor in-
condicional e na partilha do pão. Sua 
missão foi ativar em nós a verdade 
contida em nossos corações, aquela 
que suporta todas as provações des-
se mundo e nos traz a alegria que não 
tem fim.

A mensagem milagrosa que Jesus 
trouxe para nós foi a Redenção para 
toda a humanidade, que nos aproxima 
do pleno conhecimento de Deus e de 
Sua infinita Misericórdia. Quando Ele 
nos doou Sua própria vida na cruz, nos 
ensinou sobre o sentido verdadeiro 
do Reino planejado pelo Pai, que não 
está ligado aos bens terrenos. Jesus 
nos ensinou o milagre da partilha, que 
desafia a matemática humana. Vemos 
isso no milagre da multiplicação dos 
pães (leia João 6). Somente cinco pães 
e dois peixes alimentaram milhares 
de pessoas e ainda sobraram 12 ces-
tos cheios. Jesus fazia milagres não 

somente para que as pessoas acredi-
tassem nele, mas principalmente para 
deixar uma mensagem muito clara de 
como deve ser nosso comportamento 
cristão. “Eu sou o pão da vida: aquele 
que vem a mim não terá fome, e aque-
le que crê em mim jamais terá sede.”( 
João, 6, 35)

Existem vários milagres eucarísticos 
comprovados pela Igreja. Novamente 
o Poder do Alto nos envia sinais claros 
para que todos acreditem e a mensa-
gem de amor e doação se renove nes-
ses sinais prodigiosos. Jesus, através 
de seu Corpo e Sangue, nos relembra 
que a cruz não derrotou o Amor, ali-
ás, ela nunca derrota. Por causa dela, 
existe vida eterna e vida em abundân-
cia. Jesus está vivo no meio de nós, e 
basta que clamemos para que o Seu 
Santo Espírito nos preencha de Luz, 
paz e todos os dons necessários para 
que vivamos no amor incondicional. 
Deixe Jesus inundar a sua vida com 
Seu Amor infinito e perceba o poder 
que emanará de suas ações. Deixe 
aflorar em você a transformação que 
unifica as pessoas de bem.

Testemunhos
Vidas Transformadas 



Alberto Gambarini fala sobre como a Eucaristia 
é a melhor de todas as respostas. Já na segunda 
obra, o padre Oliveiros de Jesus Reis mostra o 
Sagrado Coração de Jesus como o foco do amor. E 
não acaba por aí! De graça você ainda leva cinco 
orações do Sagrado Coração de Jesus.

Não perca tempo! Para adquirir esses e 
outros itens da Loja Encontro com Cristo, basta                   
clicar aqui          ou ligar para (11) 4667-4353.

No mês de junho a igreja celebra o dia de Corpus 
Christi e o Sagrado Coração de Jesus, datas de 
suma importância para todo cristão. Pensando 
nisso, a Loja Encontro com Cristo preparou um 
kit especial, para que você possa estar mais 
próximo do Senhor nesse momento.

O kit é composto por duas lindas obras: “O 
Milagre da Eucaristia para Você” e “Mês do 
Coração de Jesus.” Nesta primeira, o padre 
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clicar aqui

https://www.lojaencontrocomcristo.com.br/produto/31907/promocao-do-mes-de-junho.html
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Julita vivia na cidade de Icônio, na Licaônia, atu-
almente Turquia. Ela era uma senhora riquíssima, 
da alta aristocracia e cristã, que se tornara viúva 
logo após ter dado à luz a um menino.

Ele foi batizado com o nome de Ciro, mas também 
atendia pelo diminutivo Ciríaco ou Quiríaco. Tinha 
três anos de idade quando o sanguinário impera-
dor Diocleciano começou a perseguir, prender e 
matar cristãos.

Julita, levando o filhinho Ciro e algumas servi-
doras, fugiu para a Selêucia e, em seguida, para 
Tarso, mas ali acabou presa. O governador local, 
um cruel romano chamado Alexandre, tirou-lhe o 
filho dos braços e passou a usá-lo como um ele-
mento a mais para sua tortura. Colocou-o sentado 
sobre seus joelhos, enquanto submetia Julita ao 
flagelo na frente do menino, com o intuito de que 
renegasse a fé em Cristo.

Como ela não obedeceu, os castigos aumentaram. 
Foi então que o pequenino Ciro saltou dos joelhos 
do governador, começou a chorar e a gritar jun-
to com a mãe: “Também sou cristão! Também sou 
cristão!” Foi tamanha a ira do governador que ele, 
com um pontapé, empurrou Ciro violentamente, 
fazendo-o rolar pelos degraus do tribunal, esmi-
galhando-lhe, assim, o crânio.

Conta-se que Julita ficou imóvel, não reclamou, 
nem chorou, apenas rezou para que pudesse se-
guir seu pequenino Ciro no martírio e encontrá-
-lo, o mais rápido possível, ao lado de Deus. E foi o 
que aconteceu. Julita continuou sendo brutamente 
espancada e depois foi decapitada. Era o ano 304.

Os corpos foram recolhidos por uma de suas fi-
éis servidoras e sepultados num túmulo que foi 
mantido oculto até que as perseguições cessas-
sem. Quando isso aconteceu, poucos anos depois, 

o bispo de Icônio, Teodoro, resolveu, com a ajuda 
de testemunhas da época e documentos legítimos, 
reconstruir fielmente a dramática história de Juli-
ta e Ciro. E foi assim, pleno de autenticidade, que 
este culto chegou aos nossos dias.

Ciro tornou-se o mais jovem mártir do cristianis-
mo, precedido apenas dos santos mártires inocen-
tes, exterminados pelo rei Herodes em Belém. Por 
isso é considerado o santo padroeiro das crianças 
que sofrem de maus-tratos. A festa de santa Julita 
e de são Ciro é celebrada pela Igreja no dia 16 de 
junho, em todo o mundo católico.
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Intenção

A beleza do matrimônio (Pela Evangelização)

Rezemos pelos jovens que se preparam para o 
matrimônio com o apoio de uma comunidade cris-
tã, para que cresçam no amor, com generosidade, 
fidelidade e paciência.

Reflexão

Quem acompanha os temas das intenções do 
Papa ao longo dos anos, se da conta que alguns são 
muito recorrentes; e o deste mês é um deles: a fa-
mília. Porém, o Santo Padre, a cada ano, propõe-no 
a partir de diferentes pontos de vista. Neste mês 
de junho, o matrimônio aparece com este desafio: 
ser olhado como uma vocação a nascer, crescer e 
ser cuidada dentro da comunidade cristã.

Faz falta tomar uma maior consciência que o 
matrimônio é uma vocação, um chamamento, um 
apelo de Deus a uma vida plena e feliz. Reduzir o 
tema da vocação à questão da consagração religio-
sa ou sacerdotal teve e continua a ter, no imaginá-
rio dos cristãos, uma tendência que leva a conside-
rar o matrimônio como vocação “inferior”, menos 
“santa”, menos “ao serviço da Igreja”. Esta concep-
ção acaba por ter consequências práticas muito 
evidentes, a começar pelos planos pastorais de 
preparação e acompanhamento do matrimônio.

Nas catequeses, o matrimônio é apresentado 
como vocação em sentido pleno? A preparação 
para o matrimônio, a vida em família, a educação 
dos filhos, o acompanhamento das crises das vá-
rias etapas da vida dos pais e dos filhos, o enve-
lhecimento do casal... estes são temas presentes na 
preparação e na oração das comunidades? Come-
ça logo por ser óbvia a diferença que se vê entre a 
preparação para o sacramento do Matrimônio e a 
preparação para o sacramento da Ordem. É verda-
de que o sacramento da Ordem tem uma função e 
ministério mais visível, mas a vocação entendida 
como caminho pleno e dom da vontade de Deus 
para a vida dos batizados é igual. Por isso, é tão 
importante que, como comunidades cristãs, espe-
cialmente os responsáveis pela formação, cresçam 
na consciência de preparar bem os seus membros 

para a beleza do matrimônio, vivido na doação de 
si, na fecundidade, no amor, com generosidade, fi-
delidade e paciência.

Oração
Deus, nosso Pai,
no sacramento do matrimônio
quiseste deixar-nos o sinal da tua união com a 

humanidade.
É no amor entre o homem e a mulher
que te tornas presente
e abres os nossos corações
ao dom da vida e da entrega mútua.
Envia o teu Espírito a todos os jovens
que se preparam para o seu matrimônio,
para que façam este caminho com seriedade e 

verdade,
alegria e entusiasmo.
E que encontrem na Igreja
pessoas capazes de os acompanhar
nos momentos felizes e nas dificuldades.
Pai-Nosso...

Desafios

 – Valorizar a vocação matrimonial, nas homilias, 
catequeses, educação cristã, falar da beleza da vo-
cação ao matrimônio como caminho pleno de vida 
cristã.

 – Crescer com paciência no caminho do amor, 
abrindo-me com verdade ao outro, acolhendo 
a sua fragilidade e sonhando um projeto de vida 
centrado em Deus e na sua vontade.

 – Ser fiel na dificuldade, sem me precipitar, mas 
procurando sempre o diálogo e a ajuda de outras 
pessoas, para que as crises me façam mais forte.

 – Viver a alegria de partilhar a vida, encontran-
do momentos em família para partilhar o que vivo, 
sinto, desejo, o que me alegra e o que me preocupa, 
em ambiente de oração.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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No dia de Corpus Christi, 3 de junho, das 8h às 
15h, a Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e Di-
vina Misericórdia receberá as doações de mais um 
tapete solidário via drive-thru. O uso de máscara 
será obrigatório.

Alimentos não perecíveis, roupas e sapatos em 
bom estado, cobertores, produtos de higiene e de 
limpeza poderão ser doados. Aqueles que quise-
rem contribuir devem levar sua doação no carro. 

Voluntários farão a retirada dos itens em frente 
à paróquia, para que não seja necessário descer 
do veículo. 

As doações têm como destino as obras sociais 
da igreja, que atende várias famílias cadastradas, 
além da Creche Menino Jesus, que dá assistência 
às famílias de crianças matriculadas na instituição.

O tapete solidário é uma iniciativa da Pastoral 
Familiar, do TLC e da Pastoral da Juventude, que, 

juntos, visam ajudar o próximo, buscando alterna-
tivas viáveis em meio à pandemia de covid-19.

No ano de 2020, o tapete solidário arrecadou 
mais de 2mil kg de alimentos. Neste ano, não há 
uma meta a ser batida mas, Wanderleya Baldusco, 
52, cozinheira e uma das organizadoras do tapete, 
brincou: “não temos meta, mas se atingir a meta, 
vamos ultrapassar a meta”, além de afirmar que “o 
que for doado será pela vontade de Deus.”



junho 2021  -   O Católico  I  07

Geralmente feitos com serragem, sal, areia, 
flores e materiais coloridos, na madrugada da 
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.

O dia de Corpus Christi em Itapecerica

A Festa de Corpus Christi em Itapecerica acon-
tece desde a década de 60. Junto com o respon-
sável pela organização dos tapetes há mais de 
14 anos pela Paróquia, José Tadeu do Carmo, os 
voluntários, dentre eles alunos e professores de 
escolas municipais e seminaristas do Seminário 
Maria Mater Ecclesiae, se reúnem para confec-
cionar os tapetes de Corpus Christi no centro da 
cidade, após receberem a benção do padre na 
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia. 

Os materiais para a confecção dos tapetes cos-
tumam ser doados pela Prefeitura Municipal, que 
também oferece lanche aos voluntários. Logo pela 
manhã os tapetes já estão totalmente prontos e 
muitas pessoas já percorrem as ruas do centro da 
cidade para admirá-los.

Na parte da tarde, os fiéis ocupam todo o Largo 
da Matriz para a missa campal de Corpus Christi, 
geralmente celebrada pelo padre Alberto Gamba-
rini e concelebrada pelos padres Alexandre Ma-
tias, Lídio Sampaio e convidados.

A procissão

A procissão é conduzida sempre pelo bispo ou 
pelo pároco da igreja, que é seguido por centenas 
ou até milhares de pessoas. A caminhada é realiza-
da em ruas próximas da paróquia (em Itapecerica, 
no Largo da Matriz) e sempre por cima do extenso 
tapete confeccionado pelos voluntários. 

O Corpus Christi

A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa 
Urbano IV, em 8 de setembro de 1264. 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 
(este ano em 3 de junho), a igreja católica recorda 
um dos princípios mais importantes do catolicis-
mo: o Sacramento da Eucaristia.

Entendendo a Eucaristia

No Sacramento da Eucaristia, 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, realiza-
da por Cristo junto de seus discípulos na Sema-
na Santa. O consumo do pão e do vinho em Sua 
memória traz um significado ainda maior: a 
transubstanciação, em que no ato da consagra-
ção ocorre a mudança da substância do pão e do 
vinho na substância do Corpo e Sangue de Jesus 
Cristo, tonando-se presença real de Cristo na Eu-
caristia. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos e 
foi instituída na Última Ceia, quando Jesus disse: 
“Este é Meu corpo, isto é o Meu sangue, fazei isto 
em memória de mim”.

Relembrando os tapetes

Por conta da pandemia, tanto no ano de 2020 
como no ano de 2021, a produção dos tapetes fi-
cou suspensa, para evitar aglomerações e, conse-
quentemente, a propagação do vírus da Covid-19. 
Mas, para matar um pouco da saudade desse mo-
mento tão bonito, o jornal O Católico separou al-
gumas fotos para que você possa relembrar alguns 
dos tapetes dos últimos anos:
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Na Igreja Católica, junho é considerado o mês dos 
santos. Isso se dá pelo fato de que, neste mês, quatro 
importantes santos são lembrados: Santo Antônio 
(dia 13), São João (dia 24) e São Pedro e Paulo (dia 
29). Os quatro fazem parte das tradicionais festas 
juninas, muito populares no Brasil. Inclusive, essa 
comemoração era inicialmente chamada de “joani-
na”, de São João. Depois, recebeu o nome “junina”, 
por acontecer no mês de junho.

Infelizmente, desde 2020, as festas juninas foram 
amplamente afetadas por conta da pandemia de 
Covid-19. São eventos que costumam reunir mul-
tidões, que se aglomeram para dançar e consumir 
comidas típicas dessa época, por isso, são inviáveis 
no momento atual.

Pensando nisso, o jornal O Católico separou algu-
mas dicas para que você possa celebrar essa data 
na sua casa! Mas atenção: sem aglomerações, ape-
nas com quem já mora com você. Confira:

Decoração

A decoração de festa junina costuma ser simples, 
usando papel EVA, celofane, papelão e até palha 
você já alcança um visual muito legal. 

A internet é um vasto manual de instruções. Não 
faltam tutoriais de “faça você mesmo” em platafor-
mas como o YouTube, por exemplo.

Aposte em tutoriais simples e não deixe de chamar 
as crianças para participarem. Vai ser um momento 
muito legal em família.

Comidas Típicas

Sem comida típica não existe festa junina! Mas as-
sim como a decoração, o banquete junino pode ser 
simples sem deixar de ser saboroso. 

Milho verde cozido, pipoca, pinhão, pamonha, pa-

çoca, doce de abóbora, pé-de-moleque, arroz doce, 
canjica e bolo de fubá são algumas opções.

Confira abaixo uma receita de Pé-de-Moleque:

Ingredientes:
½ kg de Amendoim Descascado Caldo Bom
½ kg de açúcar
1 lata de leite condensado
3 colheres (sopa) de margarina

Modo de preparo:
1 - Coloque na panela o amendoim, o açúcar e a 

margarina. Leve ao fogo, mexendo sempre.
2 - Quando começar a formar uma calda, coloque 

o leite condensado e mexa bem, até soltar do fundo 
da panela.

3 - Unte uma tigela com margarina e despeje o 
conteúdo sobre ela.

4 - Deixe esfriar e corte em pedaços.

Música

Sua festa junina já está quase pronta! Falta entrar 
no clima com um pouco de música.

Opte pelo xote, baião, forró e sertanejo raiz. As 
tradicionais quadrilhas também devem ser lembra-
das. Crie um clima alegre e que permita que todos 
dancem e aproveitem.

Santa Missa

Não deixe de participar da Missa! Mesmo que a 
festa junina não aconteça como de costume, com a 
tradicional Missa Campal, a Missa ainda vai aconte-
cer na Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e Divi-
na Misericórdia.

Fique atento à programação do Santuário, partici-
pe também de forma online!
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Se você acompanha o padre Alberto Gambarini 
nas redes sociais, já deve ter se deparado com os 
vídeos do evangelho do dia e também do terço. O 
pároco do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia não mede esforços quando 
o assunto é levar a Palavra através dos meios de 
comunicação, inclusive na TV.

Programa Encontro com Cristo

Há mais de 30 anos no ar, atualmente na Rede 
vida (de segunda à sexta às 6h30 e às 17h30 e, aos 
domingos, Às 17h) e na TV Século 21 (às 13h45 
aos sábados e 19h30 às terças), com o objetivo de 
levar as pessoas a um real “encontro com Cristo”, o 
programa é apresentado pelo padre Alberto Gam-
barini de forma muito fervorosa. 

São incontáveis os testemunhos de graças alcan-
çadas através do programa durante todos esses 
anos. Bem por isso, surgiu o “Louvor Encontro 
com Cristo”, um evento que reúne milhares de fiéis 
de todo Brasil no Ginásio Municipal de Itapecerica 
da Serra, com o apoio da Prefeitura Municipal.

O Louvor nasceu na programação de Rádio e 
TV Encontro com Cristo, do padre Alberto Gam-
barini, e acontece há mais de 30 anos em come-
moração ao programa do pároco, com o objetivo 
de levantar e fortalecer as famílias através da 
Palavra de Deus. É um dia para agradecer, teste-
munhar as graças alcançadas, pedir as bênçãos 

do Senhor e renovar a fé.

Por conta da pandemia, o Louvor Encontro com 
Cristo não tem nova data prevista para acontecer, 
mas você pode acompanhar os programas do pa-
dre nos canais citados anteriormente ou através 
do YouTube              : 

Evangelho do Dia

O Evangelho do Dia começou no início da qua-
rentena, em meados de março de 2020, e se esten-
de até os dias atuais. Tratam-se de vídeos diários 
curtos, com em média 10 minutos, em que o padre 
busca explicar o Evangelho de cada dia de forma 
clara e sucinta.

Esse conteúdo pode ser acessado através do You-
Tube, no Canal Encontro com Cristo, no Instagram 
e também no Facebook, basta procurar por “Padre 
Alberto Gambarini”.

Além das redes sociais, o fiel que se interes-
sar pode receber o Evangelho do Dia diariamen-
te no WhatsApp, solicitando através do número            
(11) 95771-2329. Essa é uma ótima opção, uma 
vez que o usuário pode compartilhar de forma rá-
pida a Palavra com sua lista de contatos!

Terço

O Terço acontece ao vivo de terça à domingo, às 
20h, no Intagram, Facebook e YouTube. O padre 

escolhe um tema, como, por exemplo, “pelo San-
gue de Jesus”, e os fiéis que acompanham as lives 
podem mandar seus pedidos de oração enquanto 
rezam com o Pároco diante do tema escolhido, 
sempre com o Santíssimo exposto.

É um momento bastante aguardado pelo pú-
blico. Bem por isso, a média de audiência no Fa-
cebook e no YouTube ultrapassa a marca de 3 
mil visualizações.

Livros

Além de um excelente comunicador, o padre Al-
berto Gambarini é também um grande escritor. Já 
são mais de 30 títulos publicados, todos disponí-
veis na Loja Encontro com Cristo                    ou               
ou através do telefone: (11) 4667-4353.

Dentre tantas obras, algumas se destacam e são 
indispensáveis para aqueles que buscam se apro-
ximar do Senhor e encontrar na Palavra a solução 
para suas dificuldades. São eles: Socorro Espiritu-
al – 40 remédios de Deus, Orações de Cura e Liber-
tação e Acenda a Luz.

Todos os meses, a Loja Encontro com Cristo pre-
para uma promoção especial para que todos pos-
sam garantir um livro do padre. Para ficar por den-
tro, basta acompanhar o Programa Encontro com 
Cristo diariamente ou acessar:

www.lojaencontrocomcristo.com.br.

clicando aqui

clique aqui

youtube.com/user/Programaecc
https://www.lojaencontrocomcristo.com.br/
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A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus acon-
tece na sexta-feira da semana seguinte à Solenida-
de de Corpus Christi, neste ano, em 11 de junho. 
O Sagrado Coração de Jesus é uma das três sole-
nidades do Tempo Comum: Santíssima Trindade, 
Santíssimo Corpo e Sangue De Cristo e Sagrado 
Coração de Jesus, respectivamente.

Reze com fé:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. Entrego-me e consagro ao Sagrado Cora-
ção de Jesus Cristo minha vida, minhas ações, do-
res e sofrimentos, para que eu utilize meu corpo 
somente para honrar, amar e glorificar o Sagrado 
Coração.

Esse é meu propósito definitivo e único: ser todo 
de Deus e fazer tudo por amor a Ele; ao mesmo 
tempo, renunciar, com todo meu coração, qual-
quer coisa que não lhe compraz; além de tomar-
-te, Ó Sagrado Coração, para que sejas ele o único 
objeto de meu amor, o guardião de minha vida, 

meu seguro de salvação, o remédio para minhas 
fraquezas e inconstâncias, a solução aos erros de 
minha vida e meu refúgio seguro à hora da morte.

O Coração de Jesus gera esperança

Seja, ó Coração de Bondade, meu intercessor 
ante Deus Pai e livra-me de Sua sábia ira. Ó Cora-
ção de Amor, ponho toda minha confiança em ti, 
temo minhas fraquezas e falhas, mas tenho espe-
rança em tua divindade e bondade.

Tira de mim tudo o que está mal e tudo o que 
não faça Tua santa vontade. Permite a Teu amor 
puro, a que se imprima no mais profundo de meu 
coração, para que eu não me esqueça nem me se-
pare de ti.

Que eu obtenha de tua amada bondade a graça 
de Ter meu nome escrito em Teu coração, para de-
positar em Ti toda minha felicidade e glória, viver 
e morrer em Tua bondade. Amém.

Com informações da Canção Nova
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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/

