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Na 19ª Assembleia Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1981, agosto foi 
instituído como o Mês Vocacional que conhecemos 
hoje em dia. O propósito é trazer conscientização 
às comunidades sobre as responsabilidades que os 
membros partilham dentro da Igreja Católica.

-

chamados por Deus à santidade. A resposta desse 
chamado é dada por meio das vocações.

O vocacionado, por sua vez, é alguém que dis-
cerniu em si a vontade do Senhor, seguindo Sua 
convocação por ações ativamente concretas e que 
contribuem para a construção do Evangelho.

As celebrações são distribuídas entre os qua-
tro domingos do mês, com foco em diferentes 
vocações. Em oração, a intenção é pedir que 
Deus abençoe cada um desses pilares que com-

põem o corpo da Igreja.

As vocações celebradas

O primeiro domingo é dedicado às vocações sa-
cerdotais – bispos, padres e diáconos. A data se 
deve a São João Maria Vianney, patrono dos pá-

esses sacerdotes anunciantes do Evangelho, que 
tanto contribuem para fortalecer a fé das comuni-
dades em todos os cantos do mundo.

O segundo domingo, no Dia dos Pais, é destina-
do à vocação familiar. Junto com a mãe, o pai deve 

-
mitir os ensinamentos e a vivência do Evangelho. 
Ora-se, então, pela grandeza da família, cujo amor 
manifesta profunda comunhão de vida.

O terceiro domingo é voltado às vocações reli-

giosas de homens e mulheres que consagram suas 
vidas ao Senhor. Motivada pela Assunção de Nos-
sa Senhora, a Igreja se propõe a clamar pela bên-
ção daqueles que vivem sob as ordens de pobreza, 
castidade e obediência, e que também agem em 
Cristo a favor dos mais necessitados.

O quarto domingo é atribuído às vocações lei-
gas que se dispõem a assumir funções pastorais, 
missionárias ou de qualquer outra espécie, aten-
dendo ao chamado de Deus e contribuindo para o 
fortalecimento da fé.

Nos anos em que agosto tem cinco domingos, é 
celebrada a vocação catequista – quando há qua-
tro domingos, é comemorada junto com a vocação 
leiga. A proposta é agradecer e pedir pelos cate-
quistas que, por chamado e missão, imprimem os 
ensinamentos cristãos a crianças, jovens e adul-
tos, formando mais gerações de semeadores da 
palavra divina.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Maria Lucia  - Perdões – MG
Há anos eu tentava me apo-
sentar, mas sem sucesso. Até 
que comecei a acompanhar o 
Programa Encontro com Cris-
to e a beber a água abençoada. 
Com a intercessão de Nossa 
Senhora dos Prazeres, hoje 
estou aposentada. É verdade, 
Padre Alberto – Deus jamais 
nos abandona!

Rita Matilde Silveira da 
Conceição - Porto Alegre – 
RS
Meu marido estava com câncer 
no pulmão. Pedi tanta oração e 
rezei muito pela cura dele. Ao 
ser operado para tirar parte 

mal e todos os aparelhos da 
UTI foram desligados. Pedi a 
Deus todo poderoso que não 
deixasse meu esposo morrer. 
Pedi a Jesus Misericordioso 
que desse a cura para meu ma-
rido. Depois disso, ele teve um 
aneurisma e não foi preciso 
operar, apenas os remédios já 

Reportagem: Edson Hengles, Wesley 
Oliveira, Isabela Reis - Administração: 
André Matias Redação e Administra-
ção: Largo da Matriz de Nossa  Senho-
ra dos Prazeres, S/N, Itapecerica 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.

 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.

Em agosto, a Igreja Católica celebra 
a Assunção de Maria ao céu, reconhe-
cendo por dogma de fé a sua impor-
tância no plano Divino da Salvação. A 
jovem Maria, preparada e escolhida 
por Deus para abrigar em seu ventre o 
Verbo Divino, sem dúvida alguma está 
ao lado da Santíssima Trindade, inter-
cedendo por nós e olhando com amor 

 Sendo assim, vamos relem-

Cristo no monte Tabor. “Seis dias de-
pois, Jesus tomou consigo Pedro, Tia-
go e João, seu irmão, e conduziu-os à 
parte a uma alta da montanha. Lá se 

rosto brilhou como o sol, suas vestes 
tornaram-se resplandecentes de bran-
cura. E eis que apareceram Moisés e 
Elias conversando com ele”. (Mateus 
17, 1 – 3)

“Apareceu em seguida um grande sinal no céu: uma Mulher revestida 
do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estre-

las”.  (Apocalipse, 12 – 1).

Esses versículos provam a presença 
real de Moisés e Elias na ocasião da 

de Jesus com seus corpos iluminados 
pela graça Divina. No antigo testamen-
to, encontramos as passagens de Elias 
e Moisés (Leia II Reis cap. 2 e Deutero-
nômio 34).

Se Elias e Moisés foram elevados ao 
céu, Maria Santíssima também foi le-
vada pelos anjos à presença da San-
tíssima Trindade. Ela é a mulher do 
apocalipse, revestida de sol e da gra-
ça de Deus. Hoje, além de ocupar seu 
lugar merecido no céu, ocupa em nos-
sos corações um espaço imenso. Aqui, 
em Itapecerica da Serra, a veneramos 
sob o título de NOSSA SENHORA DOS 
PRAZERES.

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

Testemunhos
Vidas Transformadas 



Passados Imaginados

Tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento 
da curadoria histórica da exposição Passados Ima-
ginados, que fará parte da reabertura do Museu 
do Ipiranga. O curso estudará as representações 
visuais do passado brasileiro e paulista à história 
da cultura e da arte, com foco na apropriação que 
os livros didáticos fazem de tais conceitos.

Inscrições: até 10 de agosto – clique aqui

Realização: 17 a 18 de agosto, das 18h às 21h

Territórios em Disputa

O curso analisará a formação do território bra-
sileiro e as estratégias utilizadas para a conquista 
das terras. Além dos portugueses e indígenas, os 

-
ses e holandeses. Portanto, Territórios em Disputa 
procura examinar as guerras, escravização e per-

Inscrições: até 17 de agosto – clique aqui 

Realização: 24 e 25 de agosto – das 9h às 12h

Com o intuito de explorar o potencial das novas 
exposições e multiplicar o conhecimento sobre 
cultura e história brasileira, o Novo Museu do Ipi-
ranga vai oferecer cursos gratuitos sobre temas 
que farão parte dos acervos presentes na reaber-
tura do espaço, em 2022.

As aulas serão ministradas pela plataforma 
Google Meet e terão recursos de acessibilidade 
como Libras, legendagem e audiodescrição. Os 
conteúdos vão tratar sobre a formação de identi-
dades nacionais, regionais e sociais; o espaço da 
moradia como lugar da formação de subjetivida-
des; e as estratégias, critérios e técnicas de con-
servação, restauração e mediação do patrimônio 
artístico e cultural do Brasil.

Com duração de seis horas, cada curso é divi-
dido em dois dias e tem 300 vagas disponíveis, 
sendo que 50% serão destinadas a alunos e pro-
fessores da rede pública. Os participantes que 

-
dos na categoria de Difusão Cultural emitidos 
pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Uni-
versidade de São Paulo.
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clique aqui

clique aqui

Foto: Rodrigo Soldon



04  I   agosto 2021  -   O Católico   

Clara de Assis nasceu em uma família nobre de 
Assis, na Itália, em 1194. Desde muito jovem, sem-
pre se destacou por suas características caridosas 
e profundamente religiosas. Aos 18 anos, partiu 
para Porciúncula, igreja onde estava São Francisco 
de Assis.

Foi o próprio São Francisco que cortou os belos ca-
belos de Clara, símbolo de completa entrega aos vo-
tos de pobreza, castidade e obediência de uma vida 
plenamente dedicada a Cristo. Depois, foi encami-
nhada para o Mosteiro das Beneditinas. Ela vendeu 
todos os seus pertences – inclusive seu dote para 
casamento – e distribuiu o dinheiro aos pobres.

Alguns familiares até tentaram levar Clara de vol-
ta para casa, mas ela se recusou veementemente 
a ir embora. Depois da desistência da família, en-
trou integralmente para a vida religiosa. Passou 
pelo convento Santo Ângelo de Panço e depois 

Foi ali que ela deu origem à Ordem contemplativa 
e feminina da Família Franciscana (as Clarissas), 
da qual se tornou mãe e modelo absoluta.

Vários milagres são atribuídos à Santa Clara, mas 
o mais conhecido se dá quando o povo sarraceno 
tentou invadir o convento das Clarissas. Para pro-
teger sua casa e suas irmãs, ela pegou o ostensório 
com o Santíssimo Sacramento e enfrentou os inva-

sores, dizendo que Jesus era mais forte. Tomados 
por um medo inexplicável, eles foram embora sem 
roubar ou machucar ninguém. É por conta disso 
que, hoje em dia, a santa é representada seguran-
do o ostensório.

Pouco antes de falecer, Santa Clara estava muito 
doente e não tinha condições de participar da Ce-
lebração da Eucaristia na Igreja de São Francisco 
– que, nesta época, já não estava mais vivo. Assim, 
orou e pediu que pudesse testemunhar a missa 
sem sair da cama. Deus concedeu seu clamor e, em 
uma espécie de projeção na parede de seu quarto, 
ela conseguiu assistir tudo o que acontecia.

Quando Santa Clara contou o que viu às pessoas 
que estavam presencialmente na celebração, to-

eram reais. Por causa disso, em 14 de fevereiro de 
1958, o Papa Pio XII concedeu-lhe o título de pa-
droeira da televisão.

Santa Clara morreu em Assis no dia 11 de agosto 
de 1253, aos 60 anos de idade. Antes de seu último 
suspiro, ela proferiu as seguintes palavras: “Vá se-
gura, minha alma, porque você tem uma boa esco-
lha para o caminho. Vá, porque Aquele que a criou 
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Intenção

Rezemos pela Igreja, para que receba do Espí-
rito Santo a graça e a força de se reformar à luz 
do Evangelho.

Papa Francisco é a reforma que ele tem feito na Cú-
ria Vaticana, um processo lento, em discernimen-
to, que vai, pouco a pouco, procurando fazer da 
estrutura do Vaticano um organismo mais voltado 
para a missão da Igreja no mundo do que debruça-
do sobre si e as suas questões internas.

si mesma e nem sequer se pode resumir a refor-
ma da Igreja a isto. A reforma da Igreja é, antes de 
mais nada, entrar num processo que a torne mais 
capaz de ser sinal e presença do Amor de Deus Pai 
no mundo, de uma forma mais evidente e consis-

do mundo e numa época de grandes mudanças, 
num mundo ferido por divisões, extremismo, de-
sigualdades, violência, perda do sentido do valor 
sagrado da vida humana, a Igreja deseja, com a 
força do Espírito Santo, mas comprometendo-se a 
fundo com as fronteiras existenciais onde vivem e 

Diremos, com certeza, que isto é o que a Igreja 
fez, através da vida santa de tantos cristãos ao lon-
go da sua história, mas o Santo Padre, com esta 
intenção, deseja que aquilo que moveu esses cora-
ções seja mais visível no modo como a Igreja, insti-
tucionalmente, se entende e percebe o seu lugar e 
estilo de missão no mundo.

É a partir disso que o Papa Francisco se refere a 
este estilo de presença à luz do Evangelho, como 
uma Igreja que é «hospital de campanha», sem 
medo de se sujar, uma «Igreja pobre e para os po-

bres». Em várias circunstâncias, tem feito ecoar 
estes apelos, que não são apenas para os que têm 
responsabilidades eclesiais, mas para cada um de 
nós. Unamo-nos ao Santo Padre nesta conversão 
que começa no coração, a conversão a Cristo, para 
mais amar e servir o mundo como Ele fez.

Oração
Senhor Jesus,
deixaste aos teus Apóstolos
o mandato de ir por todo o mundo
e anunciar o Evangelho.
A Igreja, que é o teu Corpo,
continua hoje essa missão,
levando a proximidade do Reino
a todos os que precisam da tua graça.
Envia à Igreja o teu Espírito Santo,
para que se renove e conforme à tua imagem,
e seja no mundo sinal de ternura e misericórdia.
Pai-Nosso...

- Amar a Igreja, na sua beleza, diversidade e tam-

Corpo e responsável pela sua missão.

- Discernir e escolher o melhor, pedindo na oração 
a graça do Espírito Santo, que me ilumina e me faz 
escolher aquilo que é a vontade do Pai, tal como Je-
sus o fez.

- Viver em amizade profunda com Jesus, a única 
forma de verdadeiramente reformar a própria vida, 
a partir da oração.

- Ser disponível para a missão de Cristo, sentindo-
-me apóstolo enviado em nome da Igreja a todos 
aqueles com quem me encontro.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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O padre Alexandre Matias, vigário do Santuário 
de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Miseri-
córdia, completa, no dia 15 de agosto, 18 anos de 
ordenação sacerdotal.

O desejo pela missão foi colocado em seu cora-
ção quando ainda era muito jovem. A certeza de 

mais forte com o passar do tempo. Em 1996, en-
trou para o seminário Propedêutico São Pedro e 
São Paulo. No ano seguinte, começou a faculdade 

estava completamente envolvido em atividades 
pastorais e até mesmo atuou como secretário do 
bispo por dois anos.

Em 1999, recebeu de Dom Emílio o abençoado 
convite para estudar na Itália, onde se formou em 
Teologia e Mestrado em Teologia Dogmática. Só 
voltou para o Brasil em 2003 para receber a orde-
nação sacerdotal e rapidamente retornou a terras 

vez em Itapecerica da Serra em 2005, pronto para 
assumir sua posição como vigário no Santuário.

Mesmo que ele seja conhecido como um ho-
mem cheio da luz do Senhor, que trabalha incan-
savelmente para servi-Lo, também é uma pessoa 
comum, que sente fome, sede, alegria e tristeza. 
Antes que pudesse ser chamado de padre, era so-
mente Alexandre Matias, um jovem como qualquer 

A trajetória da vida religiosa é dolorosamente 
-

grado, mas as pessoas que se dedicam à Igreja têm 
famílias que também fazem parte dessa jornada – 
mesmo que de longe ou de forma indireta.

Por isso, conversamos com Maria de Lourdes Ma-
tias, mãe do padre Alexandre, para entender qual 

família pode ajudar uma pessoa que tem vocação 
para a vida religiosa.

Quando foi a primeira vez que o padre, naque-
la época apenas Alexandre, manifestou inte-
resse pela vida religiosa? Qual foi a sua reação?

Desde pequeno. Com os primos, ele fazia todas 

feliz em saber que ele tinha esse interesse mesmo 
na infância.

Em algum momento a senhora quis que ele 
desistisse da ideia e vivesse uma vida conven-
cional?

preocupada, porque a gente sabe que essa vida é 
complicada, que tem que abrir mão de muitas coi-

possível por ele.

Durante a formação, ele foi para a Itália para 

anos. Para a senhora, como mãe, como foi viver 
esse tempo longe? Em algum momento a se-
nhora pensou em pedir para que ele voltasse?

-
to tempo longe da gente, então não foi fácil, mas 
nunca pedi para ele voltar. Mesmo que a gente só 
se falava de vez em quando porque o telefone era 
muito caro e não podíamos ligar direto, nunca pedi 
para que ele voltasse. Se esse era o gosto dele e 
ele estava feliz lá, nós respeitamos. Ele até preci-

porque ele estava longe de casa, mas graças a Deus 
correu tudo bem.

Qual foi o seu papel para a formação dele? 
Como a mãe de um rapaz que tem a vocação 
para ser padre pode ajudá-lo a alcançar esse 
objetivo?

Como mãe, eu sempre ensinei os caminhos da 
religião. Minha família também é muito religio-
sa. Inclusive, a minha mãe, a avó dele, também o 
incentivou muito. Sempre procuramos dar bons 
exemplos.

Na sua opinião, qual é a importância que 
o padre Alexandre tem para o Santuário de 
Nossa Senhora dos Prazeres e também para 
a comunidade?

Como padre, pai espiritual, ele faz os atendimen-
tos e dá palavras de consolo para quem precisa de 

o trabalho com muito amor e carinho pela paró-
quia de Nossa Senhora dos Prazeres.

Há alguma coisa que a senhora gostaria de di-
zer para ele em homenagem a esses 18 anos de 
ordenação sacerdotal?

Alexandre, em primeiro lugar, quero te dar os 
parabéns por esses 18 anos de sacerdócio – que 
não foram fáceis. Mas tenho certeza de que foram 
muito abençoados. Tanto eu como o seu pai, que já 
não se encontra entre nós, temos muito orgulho da 
pessoa que você se tornou. Saiba que te amo e que 
sempre estarei ao seu lado te ajudando e apoiando 
no que for necessário.

Padre Alexandre e seus pais, 
Ademir da Silva e Maria de Lourdes Matias da Silva
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Em meados de julho, o governador João Dória 
(PSDB) anunciou os planos do governo de São 
Paulo de expandir o Programa de Ensino Integral 
(PEI) para mais de 778 escolas em 2022.

Em Itapecerica da Serra, as escolas contempladas 
serão a EE Asa Branca da Serra, EE José Silveira 
da Motta, EE Leda Felice Ferreira, EE Lucia Akemi 
Miya, EE Isabel a Redentora e EE Jardim Montesano.

Escolas de Embu das Artes, Embu-Guaçu, Juquiti-
ba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra tam-
bém farão parte do programa, assim como outros 
421 municípios do estado.

Durante o anúncio de expansão, Dória afirmou 
que o sistema de ensino integral apresenta re-

sultados mais significativos na vida dos estu-
dantes. “É sabido que as escolas de tempo in-
tegral são transformadoras na via dos jovens, 
de crianças e jovens, porque permitem uma me-
lhor educação, uma melhor integração, um me-
lhor campo de proteção, uma melhor alimenta-
ção e a formação daqueles que no futuro serão 
profissionais, serão dirigentes, serão empreen-
dedores”, disse o governador.

Sobre o Programa de Ensino Integral

Criado em 2012, o PEI tem o intuito de otimi-
zar a aprendizagem e o desenvolvimento inte-
gral dos estudantes, nos cenários intelectual, fí-

sico, social, socioemocional e cultural, por meio 
de um modelo pedagógico articulado a um Mo-
delo de Gestão.

No primeiro modelo, práticas pedagógicas são 
trabalhadas, como Tutoria, Nivelamento, Prota-
gonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de 
Turma. Além disso, também são utilizados compo-

de Estudos e Práticas Experimentais, que poten-
cializam a formação integral do aluno a partir de 
seu projeto de vida.

O segundo modelo visa mais estruturação no pla-
nejamento, desenvolvimento e acompanhamento 
das ações pedagógicas.



Dai-nos santos ministros do vosso altar,

-
ristia,

o sacramento do supremo dom de Cristo,

para a redenção do mundo.

Chamai ministros da vossa misericórdia,

os quais, através do sacramento da Reconciliação,

e, dóceis aos seus ensinamentos,

cuide das vocações ao ministério sacerdotal

e à vida consagrada.

as pessoas consagradas e todos os batizados em 
Cristo,

Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Amém!

O Dia do Padre é celebrado no mesmo dia da festa 
de São João Maria Vianney, padroeiro de todos os 
sacerdotes, no dia 4 de agosto. A comemoração foi 
instituída em 1929, pelo Papa Pio XI.

Ser padre é ser pai espiritual e cuidar do rebanho 

Evangelho, reproduzir os passos de Cristo e esten-
der a mão a quem precisa de consolo fazem parte 
da missão desses servos do Senhor.

Ungidos pela graça dos céus, os padres são pilares 
fundamentais da Igreja, sustentando e disseminan-
do a fé de milhões de devotos no mundo, sempre 
com muito amor, cuidado e compaixão.

Oração pelos sacerdotes

numerosas e santas vocações ao sacerdócio,

e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus,

e pela administração dos sacramentos,
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Este é o Mês das Vocações e, dentro da vocação fa-
miliar, nós celebramos o Dia dos Pais no segundo 
domingo de agosto. Em 2021, comemoramos no dia 
8. É nesta data que lembramos a presença paterna 
em nossas vidas, agradecendo todo o amor, carinho 
e dedicação proporcionado desde o momento que 
nascemos.

É no acompanhamento do crescimento, nas bron-
cas cheias de afeto, na orientação em momentos 
árduos e na função provedora que os pais zelam 

-

dona e não usa de sua autoridade para atos hostis e 
de impetuosidade.

Tal qual foi São José na estrutura da Sagrada Família, 
os pais devem representar amparo e segurança. E tal 

seus herdeiros é paciente, caloroso e imensurável.

pois quem honra pai e mãe tem seus dias prolon-
gados sobre essa vasta terra concedida por Deus 
(Êxodo 20, 12). 

ESCOLA CRISTÃ

EDUCAÇÃO BILÍNGUE

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO

ROBÓTICA LEGO

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

I

I

I

I

I

I
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Em julho, o Papa Francisco, depois de se consul-
tar com bispos de todo o mundo, decretou a mu-
dança de diretrizes que regem o missal de 1962, 
o Rito Romano Extraordinário, liberalizado por 
Bento XVI.

O Santo Padre divulgou o motu proprio Tradi-
tionis custodes sobre o uso da liturgia romana 
anterior a 1970, restringindo o uso do latim em 
celebrações de missas tridentinas. Francisco 
disse que sua decisão foi motivada pelas res-
postas dos bispos consultados, que expuseram 
uma “situação que me aflige e me preocupa, 
confirmando-me na necessidade de intervir”, 
impulsionada por atitudes que ele diz terem 
servido para “aumentar as distâncias, endure-
cer as diferenças, construir contraposições que 
ferem a Igreja e dificultam seu caminho, expon-
do-a ao risco de divisões”.

A restrição é uma tentativa de restabelecer as or-

dens do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 
a 1965, e modernizou vários aspectos da Igreja, 
sendo um deles a língua das celebrações. Na épo-

fossem realizadas de acordo com a cultura e idioma 
do país para tornar o ritual mais acessível.

Em 2007, Bento XVI extraiu a norma que deman-
dava a permissão de um bispo local para a realiza-
ção da missa em latim. Por causa disso, algumas 
comunidades mais tradicionais continuaram com o 
antigo rito. A deliberação de Francisco, por sua vez, 
reconstitui essa regra e impõe outras restrições.

As mudanças

responsabilidade de regulamentar a celebração 
-

car que os grupos que ministram o antigo missal 
“não excluam a validade e a legitimidade da re-

forma litúrgica, os ditames do Concílio Vaticano 

o motu proprio.

As missas antigas não serão mais realizadas em 
igrejas paroquiais, e o bispo apontará a igreja e os 
dias de celebração. As leituras devem ser feitas na 
língua vernácula – o idioma próprio do país –, e 
sempre utilizando traduções que foram aprovadas 
pelas conferências episcopais.

O bispo também é o encarregado de analisar se é 
oportuno manter as celebrações conforme o anti-
go missal, estudando sua “utilidade efetiva para o 
crescimento espiritual”.

Os párocos que manifestarem o desejo de usar 
o missal pré-conciliar deverão fazer uma solicita-
ção formal ao bispo diocesano, que consultará a 
Sé Apostólica para conceder ou não a autorização. 
Os que já usam as práticas do antigo rito precisam 
receber o aval do bispo diocesano para continuar.

Foto: Comunidade Salve Maria - Manaus, AM
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A Semana Nacional da Família será realizada no 
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia na segunda semana de agosto, ini-
ciando pelo Dia dos Pais, dentro do contexto da 
vocação familiar.

A temática geral do evento em 2021 é “Alegria do 
amor na família”, em referência à exortação apos-
tólica Amoris Laetitia, que completou cinco anos 
no dia 19 de março. O documento foi criado pelo 
Papa Francisco e é o resultado de duas assem-
bleias sinodais sobre a estrutura familiar.

Na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, o even-
to se dividirá em três dias com subtemas diferen-

para não perder nada:

pregação com padre Al-
berto Gambarini com o tema “O verdadeiro amor 
mais ama do que é amado”

encontro com o padre 

Wilson vai explorar como “O amor perdoa sempre”

 palestra de Alberto 
Carneiro sobre a “Beleza e os desafios da vida 
em família”

Os que estiverem longe poderão acompanhar os 
encontros pelas redes sociais. Todos os dias do 
evento serão transmitidos ao vivo, às 20h, pela 

-
-

ma Encontro com Cristo.

Clique aqui

Clique aqui



12  I   agosto 2021  -   O Católico   

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.

-
-Santuário de N. Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia, estamos atravessando um momen-

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

 

Agência: 1464-8
Conta Corrente: 34350-1
CNPJ: 61.378.766/0003-60
Favor: PARÓQUIA N. SRA DOS PRAZERES

Clique aqui




