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12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, 
a padroeira do Brasil, além de ser amplamente 
celebrado pela comunidade católica, também é 
um feriado nacional instituído em 30 de julho de 
1980, dada a sua importância para o país.

Sua imagem foi encontrada em meados de 1717 
pelos pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Do-
mingos Garcia, no rio Paraíba do Sul, em São Paulo. 
Tal imagem, feita de terracota, medindo 36 centí-
metros e pesando cerca de 2,5 quilos, teria sido, 
originalmente, de Nossa Senhora da Conceição.

A santa apareceu em dois pedaços: primeiro o 
corpo e depois a cabeça. Acredita-se que alguém a 
jogou nas águas para descartá-la justamente por 
estar quebrada. Como ela foi “aparecida”, e teria 
ajudado os pescadores a capturar peixes depois 
de diversas tentativas falhas, o nome combinou 
perfeitamente com a situação. Por causa disso, até 
hoje, os fiéis costumam rezar para Nossa Senhora 
Aparecida em momentos de aflição.

Por anos, a imagem ficou em posse de Felipe, 
que a presenteou a seu filho. Sob o amor à Virgem, 
ele fez um oratório simples e passou a se reunir 
com familiares e vizinhos para receber as graças 

concedidas. A fama dos poderes extraordinários 
da santa, então, foi se espalhando por todo o país.

Entre construções de igrejas – que se tornavam 
pequenas devido à quantidade crescente de fiéis 
– e o reconhecimento oficial do Papa Pio XI, que 
declarou Nossa Senhora Aparecida como a padro-
eira do Brasil em 1930, ela se tornou um símbolo 
de fé e devoção.

Nossa Senhora é tão intrinsecamente do povo 
brasileiro que é, inclusive, retratada com a pele 
negra. Pesquisadores acreditam que sua primei-
ra imagem escureceu por causa do longo período 
que ficou submersa na água, mas como a popula-
ção negra é maioria no Brasil, as pessoas se sen-
tiram representadas por ela, o que fez com que o 
carinho pela santa aumentasse ainda mais.

A oração mais conhecida pelos devotos é a da 
Consagração à Nossa Senhora Aparecida, escrita 
no século XX. Contudo, sofreu algumas alterações 
pelo Papa Francisco em sua visita à Aparecida, em 
São Paulo, em 2013. Veja a seguir:

“Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de 

Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre 
todo o Brasil.

Eu, embora indigno de pertencer ao número de 
vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de parti-
cipar dos benefícios de vossa misericórdia, prostra-
do a vossos pés, consagro-vos o meu entendimen-
to, para que sempre pense no amor que mereceis; 
consagro-vos a minha língua para que sempre vos 
louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o 
meu coração, para que, depois de Deus, vos ame so-
bre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incompa-
rável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, 
no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-
-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em 
todas as minhas necessidades, espirituais e tempo-
rais, sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vos-
sa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha 
fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nes-
ta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos gra-
ças no céu, por toda eternidade.

Assim seja!

Amém.”



02  I   outubro 2021  -   O Católico   

Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Sandra Regina Moller
Monte Mor – SP  
Minha irmã ficou desem-
pregada durante muito 
tempo e foi um período 
bastante complicado. Um 
dia, ela prestou um concur-
so bem difícil na cidade de 
Indaiatuba e, para a graça e 
honra de Deus, foi aprova-
da e agora está trabalhan-
do efetiva!

Elis Cláudia Manoel de 
Souza
Itirapina – SP  
Há um ano fiz um pedido 
a Deus por um emprego. 
Agora, minha graça che-
gou. Não desistam, perse-
verem na oração, tenham 
fé e acreditem no Senhor. O 
tempo de Deus é perfeito. 
Em nenhum momento eu 
desanimei e sempre espe-
rei. Obrigada pelas orações! 
Gratidão a Deus sempre.

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 sexta às 12h 
(presencial e online);
Sábado: 12h, 17h e 19h (presencial);
Domingo: 8h, 10h (presencial e online), 
12h, 17h e às 19h (presencial);

Missa dedicada ao Sagrado Coração:
Primeira sexta-feira de cada mês,           
ao 12h(presencial e online);

Terço de Nossa Senhora pelo Brasil: 
todo primeiro sábado de cada mês, às 
15h (online e presencial)

Grupo de Oração: online.

Horário para confissões: de terça a 
sexta-feira das 10h às 11h45.

Funcionamento da Secretaria 
Paroquial: Segunda à sexta-feira das 9h 
às 12h e das 13h às 17h;. Sábado das 9h 
às 14h

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

Os amigos se conhecem e se comu-
nicam. Jesus é comunicação, e Ele nos 
trouxe tantos ensinamentos através 
das parábolas que contava para seus 
discípulos e pessoas que o acompanha-
vam, sedentas para ouvir suas palavras 
repletas de sabedoria, carinho e pro-
fundos ensinamentos.

Jesus nos fala de uma maneira com-
preensível, ou seja, Ele nos conhece e 
nos envia constantemente sua mensa-
gem, muitas vezes de forma intuitiva, 
como resposta às nossas orações.

Sim, é no silêncio de nossa língua e 
pensamentos que Ele nos fala. É pre-
ciso dar espaço para “ouvir” a Sua voz 
não com ouvidos humanos, mas pelo 
discernimento do Espírito que habita 

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.” 
(João 10, 27)

em nós. Esse é o canal de comunicação 
com Ele. Aquieta-te e confie!

Repletos do Espírito Santo, as respos-
tas de que precisamos, e também a rota 
do caminho que devemos seguir, vão se 
colocando em nossa vida. Por isso, reze 
e converse com Jesus.

Dê espaço para que Ele fale em seu 
coração. Somos uma antena que emite 
e recebe mensagens. Se você só emite, 
jamais receberá. Uma doce mensagem 
nasce no tempo certo. Muitas vezes não 
no exato momento em que você se co-
loca de forma receptiva, mas no decor-
rer da caminhada.

No final, tudo fará enorme sentido e 
compreenderemos como é bom segui-Lo.

Testemunhos
Vidas Transformadas 

WhatsApp (11) 95771-2329



Outro ponto importante é que a popularização 
das ciências ecológicas pode ser fundamental 
para que outras políticas públicas sejam com-
preendidas pelos brasileiros. “Acreditamos que a 
promoção da educação ambiental, especialmente 
relacionada ao verde urbano, torna-se peça-chave 
na construção de cidades saudáveis, com espaços 
verdes de qualidade”, declara a SPMA.

O conteúdo aborda temas sobre a biodiversida-
de das grandes cidades, o plantio de manejo de ár-
vores, a regulação do clima e do ciclo hidrológico, 
estoque de carbono, entre vários outros assuntos 
que tocam diretamente na qualidade de vida dos 
cidadãos por meio do meio ambiente.

Para fazer o download gratuito do livro “Verde 
Urbano: Eu, o Meio Ambiente e Você”, clique no 
botão abaixo:

Com informações da Prefeitura de Itapecerica da Serra

A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
de Itapecerica da Serra (SPMA) disponibilizou, 
gratuitamente, o download do e-book “Verde Ur-
bano: Eu, o Meio Ambiente e Você”, dos organiza-
dores Maurício Lamano Ferreira, Alessandro Za-
botto e Fernando Periotto.

O livro, de escrita didática e de leve compreen-
são, busca proporcionar o conhecimento necessá-
rio que o leitor deve ter para saber por que e como 
preservar a natureza, abordando ainda elementos 
de paisagens urbanas como estratégias para for-
talecer a noção de conservação do meio ambiente.

A publicação é um dos projetos da Década da 
Restauração de Ecossistemas (2021-2030), uma 
convocação sistematizada pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) para proteger e revitalizar 
ecossistemas em todo o planeta, visando o bem-
-estar humano e natural a longo prazo. O apoio 
vem do PNUMA (Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente) e da FAO (Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).
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Clique aqui

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_9_0_1_17092021170018.pdf
https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_9_0_1_17092021170018.pdf
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Embora a data exata do nascimento de Santa Úrsu-
la seja desconhecida, historiadores apontam que ela 
nasceu em 362 d.C. na Grã-Bretanha, Reino Unido.

Filha dos monarcas de Cornúbia, Úrsula era co-
nhecida por sua beleza. Quando se tornou moça, 
foi cortejada por inúmeros pretendentes. Seu 
pai aceitou a proposta de casamento feita pelo 
duque Conanus, um de seus generais aliados do 
exército e homem pagão, sem saber que a filha 
havia feito um voto secreto de castidade e total 
consagração a Deus.

Úrsula ficou muito triste quando soube do acor-
do, e mais ainda pelo fato do futuro marido não 
compartilhar de sua fé. Mesmo que quisesse recu-
sar a união, os costumes da época a obrigavam a 
aceitar a decisão de seu pai.

A solução que encontrou foi pedir um período de 
três anos para que pudesse se preparar. Seu plano 
era evitar o casamento completamente ou, pelo 
menos, converter Conanus ao cristianismo, mas 
não foi bem-sucedida em nenhum desses objetivos.

Acabou se casando e partiu para a viagem de 
núpcias em um navio, acompanhada de outras 
onze jovens, todas virgens assim como ela, que se 
casariam com os soldados do duque.

O navio percorreu pelo Rio Reno com destino 
para a Bretanha Francesa, mas se perdeu no ca-
minho e chegou até a cidade de Colônia, na Alema-

nha, que havia sido tomada pelo exército de Átila, 
rei dos hunos – povo euroasiático de costumes 
nômades. Em um primeiro momento, todos os 
membros da comitiva, salvo Úrsula e suas acom-
panhantes, foram mortos. Posteriormente, as mu-
lheres recusaram se entregar aos bárbaros, e por 
causa disso foram executadas.

Átila tentou seduzir Úrsula e até a pediu em casa-
mento, mas ela o rejeitou e disse que já era esposa 
do mais poderoso rei entre todos os outros, Jesus 
Cristo. Sua devoção ao Senhor deixou o rei tão fu-
rioso que, como punição, ele mesmo a degolou no 
dia 21 de outubro de 383 d.C. Anos depois, uma 
igreja em Colônia passou a guardar o túmulo de 
Úrsula, assim como os de suas companheiras.

Na Idade Média, Santa Úrsula apareceu para a ita-
liana Ângela de Mérici – que mais tarde também se 
tornou santa – em uma visão. Isso a inspirou a fun-
dar a Companhia de Santa Úrsula, que tinha o in-
tuito de formar meninas diante dos ensinamentos 
do Evangelho para converter suas famílias quando 
se tornassem mães. Isso foi um avanço e tanto não 
somente para os aspectos religiosos, mas também 
pedagógicos, visto que, naquele tempo, apenas os 
homens podiam receber educação acadêmica.

Hoje, as Irmãs Ursulinas, como são conhecidas as 
filhas de Santa Ângela, atuam em todos os cantos 
do mundo e têm Santa Úrsula como padroeira das 
jovens e estudantes.
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Intenção

Discípulos missionários (Pela Evangelização).

Rezemos para que cada batizado seja envolvi-
do na evangelização e disponível para a missão, 
através de um testemunho de vida que tenha o 
sabor do Evangelho.

Reflexão

Nos últimos anos, o Papa Francisco tem dedicado 
a sua intenção de oração, para o mês de outubro, 
ao tema da Missão, já que neste mês se celebra o 
Dia Mundial das Missões (dia 24). Para o Santo Pa-
dre, toda a existência cristã e eclesial é marcada 
pela missão. Na sua mensagem para o Dia Mundial 
das Missões, em 2019, afirma explicitamente isso: 
“Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma 
missão; cada pessoa batizada é uma missão. Quem 
ama, põe-se em movimento, sente-se impelido 
para fora de si mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao 
outro e tece relações que geram vida. Para o amor 
de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada 
um de nós é uma missão no mundo, porque é fruto 
do amor de Deus”.

A missão não é algo que se tem, ou que é confiado, 
é algo que se é, faz parte da identidade. Por isso, a 
expressão “discípulos missionários”, tão cara ao 
Santo Padre, une as duas dimensões da vida de fé: 
o aprender de Jesus, como discípulo, ouvindo a voz 
do Mestre e seguindo-o, e o ser enviado, sobretudo 
porque foi tocado pela Boa Notícia de Jesus e o de-
seja transmiti-la aos outros.

A vida é missão. Se encararmos assim os nossos 
dias, entramos num dinamismo muito positivo 
para as nossas palavras, gesto e ações. Damos à 
vida e um sabor particular, o “sabor do Evangelho”, 
que fala sobretudo de ternura, misericórdia, en-
trega da vida, cuidado...

É importante dar-nos conta que a Missão de 
evangelizar não está reservada aos padres, consa-
grados ou consagradas, mas é algo inerente ao ser 

batizado. Cada cristão é um missionário. Se todos 
crescermos nesta consciência, as nossas comuni-
dades cristãs e as nossas famílias serão certamen-
te luz e sinal de esperança e caridade neste mun-
do, tão sedento da graça de Deus, especialmente 
nas vidas de quem se sente só e desamparado. 
Fiquemos com esta ideia: a missão não deixa nin-
guém para trás.

Oração
Deus, nosso Pai,
que nos enviaste o teu Filho Jesus
para anunciar a todos a tua salvação.
Ao dar a sua vida, ao aproximar-se
dos mais frágeis e desfavorecidos,
o teu Filho Jesus deixou-nos um testemunho
de como devemos ser discípulos e apóstolos.
Dá-nos a graça de anunciarmos sem medo
que a vida tem sentido e é maior
se tiver o sabor do Evangelho de Jesus.
Pai-Nosso...

Desafios

- Dar testemunho de vida, assumindo-me, enquan-
to batizado, como discípulo missionário, fazendo 
com que a minha vida reflita o sabor do Evangelho.

- Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, através 
da oração pessoal e da intimidade com Cristo, que 
faz descobrir os apelos de que a realidade me faz, 
para lhe levar a consolação.

- Ser disponível para a missão de Cristo, oferecen-
do diariamente a vida, as ações e as palavras para 
o bem daqueles que mais precisam experimentar 
a compaixão do Senhor.

- Ser missionário na vida cotidiana, como parte da 
Igreja que é enviada ao mundo para anunciar a pro-
ximidade do Reino, nos ambientes onde me movo.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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O passaporte da vacina é um documento que 
comprova a imunização de uma pessoa contra 
a covid-19. Em alguns pontos do Brasil – como 
São Paulo e Salvador – e do mundo – como Fran-
ça, Japão, Dinamarca e o próprio Vaticano –, a 
apresentação desta declaração é obrigatória 
para entrar em determinados locais e participar 
de certos eventos.

Além de garantir maior segurança a todos, já que 
o contágio entre pessoas já vacinadas é menor – 
embora não inexistente –, esta também é uma for-
ma de estimular a imunização, visto que uma par-
cela relativamente significante das pessoas ainda 
se recusa a tomar a vacina contra o coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, apenas no 
Brasil, cerca de 8,5 milhões de pessoas ainda não 
tomaram a segunda dose, por uma série de moti-
vos distintos, o que dificulta a proteção coletiva e 
preserva o risco de contaminação.

As regras em relação ao passaporte da vacina 
podem variar de acordo com o local. Veja a seguir 
como isso funciona em algumas cidades do Brasil 
e no Vaticano.

São Paulo

Adotado pela Secretaria Municipal de Saúde da 
capital paulista, o passaporte da vacina da cidade 
de São Paulo funciona por meio do aplicativo e-

-saúdeSP (para Android e IOS), que servirá como 
comprovante de vacinação em eventos na cidade 
com público de 500 pessoas ou mais.

O cadastro inclui nome completo, CPF, data de 
nascimento, e-mail e telefone. O acesso ao compro-
vante é disponibilizado por um QR Code no ícone 
“Passaporte da Vacina” dentro do aplicativo. Tam-
bém é possível se cadastrar pelo e-Saúde SP Pla-
taforma da Saúde Paulistana ou usar a carteira 
de vacinação física como prova de imunização.

O desrespeito às regras pode acarretar na inter-
dição e/ou multas aos estabelecimentos. Cidadãos 
que não apresentarem o passaporte da vacina se-
rão impedidos de entrar no local.

Salvador

Os decretos de Salvador, na Bahia, exigem o dou-
mento para acesso a locais públicos, como even-
tos, restaurantes e outros estabelecimentos.

É possível realizar o cadastro pelo site Carteira 
de Vacinação Digital ou no aplicativo Passaporte 
da Vacina (disponível para Android e IOS) – este 
último apenas para moradores da capital baiana. 
Quem já fez login no Vida+ do Sistema Único de 
Saúde (SUS) pode acessar o cartão com o CPF e 
senha do sistema.

Ao criar o comprovante, é possível emitir um QR 

Code para que o comprovante digital seja acessado 
mesmo sem conexão de internet.

Vaticano

A partir do dia 1º de outubro, por decreto do Papa 
Francisco feito em audiência no dia 7 de setembro, 
a entrada no Vaticano só será possível para pes-
soas em posse do passaporte da vacina. Isso pode 
ser feito com o Green Pass Vaticano, o Green Pass 
Europeu, o Certificado Digital COVID da UE (União 
Europeia) ou o resultado negativo de exame para 
o vírus SARS-Cov-2.

O controle de acesso ao Vaticano é feito pelo Cor-
po de Gendarmaria, que demandará os documen-
tos de moradores, funcionários e visitantes.

A exigência não será aplicada apenas para quem 
for assistir as missas e outras exaltações na Basíli-
ca de São Pedro. No entanto, essas pessoas devem 
permanecer no Vaticano durante a celebração li-
túrgica e, obviamente, seguir todas as medidas de 
higiene e distanciamento.

Essas regras são necessárias, nas palavras do 
próprio Papa, para “garantir a saúde e o bem-
-estar da comunidade de trabalho, respeitando a 
dignidade, os direitos e as liberdades fundamen-
tais de cada um de seus membros”, assim como 
para “prevenir, controlar e combater a emergên-
cia sanitária”.

Com informações da CNN Brasil e Aleteia

https://e-saudesp.prefeitura.sp.gov.br/public-login
https://e-saudesp.prefeitura.sp.gov.br/public-login
https://carteiradevacinadigital.saude.salvador.ba.gov.br/
https://carteiradevacinadigital.saude.salvador.ba.gov.br/
http://www.portalvida.saude.salvador.ba.gov.br/
http://www.portalvida.saude.salvador.ba.gov.br/
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O Outubro Rosa é um movimento internacional 
de conscientização para o câncer de mama, criado 
no início dos anos 1990 pela fundação norte-ame-
ricana Susan G. Komen for the Cure.

De acordo com dados levantados pelo INCA (Ins-
tituto Nacional do Câncer), a doença ocupa a pri-
meira posição em mortalidade por câncer entre as 
mulheres. Em 2020, cerca de 2,3 milhões de casos 
foram diagnosticados em todo o mundo. No Brasil, 
apenas em 2021, calcula-se que mais de 66.280 
pessoas já descobriram o câncer de mama.

O que causa o câncer de mama?

O câncer de mama não é ocasionado por nenhum 
motivo específico e único, mas, sim, por uma série 
de elementos que podem colaborar para o desen-
volvimento da doença.

Entre eles, estão:

• Avanço da idade

• Distúrbios hormonais e/ou reprodutivos

• Histórico familiar (hereditariedade)

• Consumo excessivo de álcool

• Obesidade e sobrepeso (principalmente depois 
da menopausa)

• Sedentarismo

• Exposição frequente a radiações ionizantes 
(presentes em raios-X, tomografia computadoriza-
da, etc.)

• Histórico de tratamento prévio com radiotera-
pia na região do tórax

Como identificar?

É preciso prestar atenção nos sinais, sendo o 
mais preocupante a presença de um caroço (nódu-
lo), geralmente endurecido, em uma ou ambas as 
mamas. Vermelhidão ou rigidez na pele dos seios, 
alterações nos mamilos, saída espontânea de líqui-
dos e pequenas protuberâncias na área do pesco-
ço e/ou axilas também são possíveis sintomas do 
câncer de mama.

Para garantir a prevenção, realizar exames de 
mamografia periodicamente é a melhor solução. 
A observação e autopalpação das mamas também 
são maneiras eficientes, em que as mulheres ins-
pecionam o próprio corpo para identificar se há 

algum tipo de modificação. Com isso, a descoberta 
da doença é feita nos estágios iniciais, o que au-
menta as chances de tratamento e cura. 

É possível se prevenir?

A prevenção não é completamente executável 
por causa da multiplicidade de itens relacionados 
ao surgimento da doença – e que, na maioria das 
vezes, não são modificáveis.

No entanto, controlar os fatores de risco pode ser 
uma alternativa eficiente para se prevenir do cân-
cer de mama, especialmente em relação a hábitos 
comportamentais, como praticar exercícios físicos 
regularmente, não exagerar no consumo de bebi-
das alcoólicas, evitar o excesso de peso e manter 
uma dieta balanceada.

Estudos mostram que, por meio de alimentação 
saudável e rotina de atividades físicas, é possível 
reduzir o risco de desenvolver a doença em até 
28%. Para as mulheres que pretendem ter filhos, 
a amamentação também é vista como uma forma 
de proteção.

Com informações da Aleteia e Agência Brasil



se unem em casamento,

eles não são mais criaturas terrestres,

mas a própria imagem de Deus.

Assim, unidos, eles não têm medo de nada.

Com harmonia, amor e paz

o homem e a mulher são patronos

de todas as belezas do mundo.

Eles podem viver em paz

protegidos pelo bem que eles têm,

como Deus o preestabeleceu.

Obrigado, Senhor, pelo amor que nos destes. Amém”

Fonte: Aleteia

O casamento é um ato de amor não somente en-
tre duas pessoas, mas também à nível de enriqueci-
mento sacramental, em que Cristo une as vidas do 
casal para instituir um compromisso de paz, amor e 
cumplicidade. Este é o ponto inicial para a geração 
de herdeiros e a construção da família abençoada 
por Deus.

No entanto, isso não significa que esta união não 
seja cheia de desafios. Por isso, para a proteção do 
matrimônio, os recém-casados podem fazer a se-
guinte oração escrita por São João Crisóstomo:

“Obrigado Senhor, porque nos destes o amor

capaz de mudar a substância das coisas.

Quando um homem e uma mulher
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12 de outubro, além de ser a data de celebração 
de Nossa Senhora Aparecida, também é o Dia das 
Crianças.

No Brasil, a comemoração foi instituída pela câ-
mara dos deputados em 1924, mas só se populari-
zou de verdade em 1955 por causa de estratégias 
de marketing feitas por fábricas de brinquedos.

Apesar disso, esse dia é muito mais do que mero 
consumismo, e serve para festejar a vida as cria-
turinhas que nos alegram e nos trazem esperan-
ças de um futuro melhor. Segundo o Evangelho, as 
crianças são modelos daqueles que sabem acolher 
a Boa Nova do Reino de Deus em suas vidas (cf. Mc 
10, 14-15).

A mais pura luz e inocência vivem dentro de nos-
sas crianças, que devem ser amadas, protegidas e 
apresentadas aos caminhos do Senhor porque, afi-
nal de contas, todos já fomos pequenos, e continua-
mos frágeis e necessitados dos cuidados do Pai.

Para a proteção das crianças, faça essa prece:

“Senhor Pai! Pai que és e sempre foi o maior de 
todos, olhai por nós. Tu Senhor, conheces as aflições 
destes pais preocupados com o futuro dos filhos. Im-
ploramos, afastai nossos pequenos dos males que os 
ameaçam. Ajuda-nos a promover a paz e a unidade 
em nossas famílias, de tal forma que no nosso lar, 
nossos filhos sempre encontrem seu porto seguro. 
Faça com que os filhos queridos sejam admiradores 
e praticantes do bem. Que o ideal maior seja o amor, 
por teu filho amado, Nosso Senhor Jesus Cristo em 
primeiro lugar, e, depois, por todas as criaturas do 
mundo. Com o propósito de união indissolúvel da fa-
mília, fidelidade permanente ao teu amor generoso 
e perseverança constante na fé, nós vos pedimos: 
abençoa Senhor nossos amados filhos e livra-os de 
todos os males, hoje e sempre. Amém.”

ESCOLA CRISTÃ

EDUCAÇÃO BILÍNGUE

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO

ROBÓTICA LEGO

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

I

I

I

I

I

I



10  I   outubro 2021  -   O Católico  

A Prefeitura de Itapecerica da Serra está com ins-
crições abertas para o curso “Pronto Para Crescer”, 
oferecido pelo Sebrae Aqui, que visa orientar a to-
dos que têm ou planejam ter um empreendimento 
a administrar seus negócios de forma segura, sus-
tentável e sempre crescente.

O cadastro deve ser feito pelo número (11) 4668-
9419 até o dia 15 de outubro. O curso será reali-
zado do dia 12 a 22 de outubro, das 9h às 13h, no 
Complexo Administrativo da Prefeitura (Av. Edu-
ardo Roberto Daher, 1135 – Centro).

Para assistir as aulas, os alunos deverão cum-
prir todas as normas sanitárias contra a covid-19, 
como distanciamento social, uso de máscara e hi-
gienização das mãos com álcool em gel.

O Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas, mais conhecido como Sebrae, é 

uma entidade privada que promove a competitivi-
dade e desenvolvimento sustentável de pequenos 
negócios, ou seja, daqueles que têm faturamento 
bruto anual de até R$4,8 milhões.

 Oferecendo cursos gratuitos, programas de ca-
pacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo 
ao associativismo e eventos direcionados ao púbi-
co empresarial, o Sebrae atua com foco no fortale-
cimento do empreendedorismo e na aceleração do 
processo de formalização da economia.

As soluções ministradas pela entidade são atri-
buídas ao atendimento de pessoas que ainda pre-
tendem abrir o próprio negócio e para pequenas 
empresas que já estão consolidadas e buscam 
nova posição no mercado. É nesta modalidade que 
o Sebrae Aqui se encaixa, funcionando como um 
projeto de extensão da rede Sebrae-SP ao se ins-
talar em diversos municípios do Estado, como é o 
caso de Itapecerica.

Para garantir assistência à máxima quantidade 

possível de pequenos negócios, o Sebrae trabalha 
em todo o território nacional, inclusive em muni-
cípios menores, e já tem cerca de 700 pontos de 
atendimento espalhados pelo país.

Além de palestras, oficinas e cursos, os postos do 
Sebrae Aqui também disponibilizam orientações 
sobre serviços do MEI (Microempreendedor Indi-
vidual) e abertura e melhoria de empresas (MEI, 
ME e EPP).

Embora o Sebrae seja classificado como um 
agente de capacitação e de promoção para o de-
senvolvimento econômico, não é uma instituição 
financeira e, por isso, não empresta dinheiro. Em 
relação a questões monetárias, a entidade articula 
– junto a bancos, cooperativas de crédito e micro-
crédito) – a criação de produtos financeiros ade-
quados às necessidades de cada segmento. Além 
disso, também presta consultoria aos empreende-
dores para que o acesso ao crédito seja realmente 
uma ferramenta de melhoria ao negócio. 
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No dia 01 de outubro, dia de Santa Teresinha, 
padroeira das missões, uma missa no Santuário 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericór-
dia, em Itapecerica da Serra, marcou a entrega do 
título de cidadão Itapecericano a Dom Luiz An-
tônio Guedes, Bispo Diocesano de Campo Limpo, 
diocese na qual a cidade está inserida.

O projeto proposto pelo vereador Allan Dias, foi 
outorgado pela Câmara dos Vereadores da cida-
de em 24 de agosto, conferindo o título ao bispo. 
O Decreto legislativo Nº 399/2021, foi segundo o 
autor do projeto, um reconhecimento pelo traba-
lho incansável e de grande importância de Dom 
Luiz nestes 13 anos de governo episcopal. O pro-
jeto foi aprovado por unanimidade.

 O pároco do Santuário, Padre Alberto Gamba-
rini, com a animação que lhe é peculiar, agra-
deceu no início da celebração a presença dos 
fiéis, dos clérigos e religiosos presentes e das 
autoridades políticas que prestigiaram esta ho-
menagem, entre eles, o presidente da Câmara, 
Val Santos e do ex-governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, que estava acompanhado da sua 

esposa Lu Alckmin.

“Sejam todos bem-vindos, hoje é um dia muito fe-
liz, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, 
ao mesmo tempo em que, rendemos graças a Deus 
por nos ter dado tão zeloso pastor. A Cidade de Ita-
pecerica da Serra hoje se alegra te fazendo também 
filho desta terra”, salientou padre Alberto.

Em seus agradecimentos, Dom Luiz demonstrou 
grande alegria, este título quando é conferido é 
a mais alta honraria que um município concede: 
“Me sinto feliz e honrado, já estive outras vezes 
aqui nesta mesmo Igreja e em outras do território 
e Itapecerica é parte importante de um todo que é 
a diocese, já rezava por toda a população que aqui 
nasceu ou que vive aqui e agora rezarei ainda mais, 
sendo eu também um cidadão Itapecericano”.

O título foi entregue em um bonito estojo no fi-
nal da celebração, além de um quadro com duas 
fotos do bispo em momentos diferentes da festa 
que celebrou os 30 anos da diocese, comemorado 
em 2019 no ginásio da cidade.

Por Redação Diocese de Campo Limpo

Foto: Andrea Rodrigues
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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/

