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Dezembro é o mês de uma das maiores festas 
católicas, o Natal. No dia 25 de dezembro celebra-
mos o nascimento de Jesus Cristo. Nasce, de uma 
mulher, a segunda pessoa da trindade em uma 
gruta de Belém.

O nascimento do salvador foi simples e humilde, 
nos céus os anjos cantam e glorificam o nome de 
Jesus as alturas, mas a sua primeira vinda foi da ma-
neira mais que um ser humano poderia ter vindo. 

Nascido da Santíssima Virgem, Jesus é uma 
criança humilde sem oferecer medo para nin-
guém. Essa criança cresce, é batizada, recebe o 
espírito santo, realiza incontáveis milagres, Ele 
ainda seria crucificado e morto por amor a todos 
nós. Três dias depois Jesus ressuscita e após a sua 
ida deixa a promessa de que um dia voltará.

O Advento é o tempo de reflexão que se debruça 
sobre a expectativa da segunda vinda de Jesus.  A 
Igreja convida a todos para refletirem essa pro-
messa.  Advento significa “chegada”, ou seja, vive-

mos o tempo da chegada de Cristo, o salvador. 

Durante a primeira vinda, Jesus anuncia o tem-
po da misericórdia, já na segunda será a vez do 
tempo da justiça. Chegará a hora onde o joio será 
separado do trigo. Jesus virá para julgar e eleger 
seus eleitos, além de condenar todos aqueles que 
o negaram durante a vida. 

A coroa e as velas do Advento

As leituras do advento são passagens proféticas 
que enaltecem a segunda vinda do Salvador, elas 
deixam claro à grande sua chegada. O Advento é 
dividido em quatro domingos que marcam quatro 
manifestações de cristo, são elas:

1° Encarnação, Jesus Histórico; 

2° Jesus nos pobres e necessitados; 

3° Jesus nos Sacramentos; 

4° Parusia: Segunda vinda de Jesus.

A igreja pensou em símbolos capazes de expres-
sar esses sentimentos, a começar pela coroa ou a 
grinalda do Advento. Ela é o primeiro anúncio do 
Natal representada por um círculo de folhagens 
verdes, sua forma simboliza a eternidade e sua 
cor representa a esperança e a vida.

As quatro fases são simbolizadas por velas que 
ficam dentro da coroa do Advento. Algumas paró-
quias, como a de Nossa Senhora dos Prazeres e Divi-
na Misericórdia, costumam utilizar quatro velas com 
cores diferentes simbolizando os quatro tempos li-
túrgicos (verde, vermelha, roxa e branca).

A utilização dessas cores é mais um costume do 
que uma obrigação. Não é errado utilizar quatro 
velas brancas, por exemplo. O importante é que 
cada vela seja acesa durante as missas.  A luz aces-
sa simboliza Cristo.  No final dos quatro domin-
gos, a última vela é acesa coroando e encerrando 
o período do Advento com o nascimento do me-
nino Jesus.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Taynara Cristina Benedicto 
Pereira - Embu-Guaçu – SP

Em novembro de 2019, tive um 
aborto retido com 6 semanas de 
gestação. Era a minha primeira 
tentativa, um sonho enorme de ser 
mãe com gravidez planejada por 
mim e meu esposo William.

Perdi o chão quando descobri que o 
bebê já não estava mais evoluindo. 
Sofri muito emocionalmente e fi-
sicamente. Foram 4 dias internada 
para a retirada do meu filho, visto 
que ele não saiu naturalmente.

Sempre fui uma mulher de fé e de 
confiar muito em Deus. Entendi 
que precisava passar por tudo isso, 
que Deus tinha planos. Assistindo 
ao terço do Padre Alberto, sempre 
pedi a Deus e a Jesus Cristo a bên-
ção de uma nova gestação e de ter o 
filho que sempre sonhei. Foi através 
do padre que Deus falou comigo, 
me dizendo que meu ventre estava 
sendo curado e em breve iria gerar 
meu filho. Tempos depois, descobri 
minha nova gestação. Orei todos os 
dias pedindo que meu filho viesse 
com saúde. Hoje estou com a mi-
nha filha Vitória, em mãos. Glória a 
Deus por tudo! Amém.

Reportagem: Edson Hengles, Wesley 
Oliveira, Rodrigo Soares - Administra-
ção: André Matias Redação e Adminis-
tração: Largo da Matriz de Nossa  Se-
nhora 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) 4666-3619.

Na primeira carta aos Coríntios, 
capítulo 13, o apóstolo Paulo nos 
deixa uma belíssima mensagem de 
Amor e Caridade, palavras essas 
sinônimas, ou seja, iguais em seu 
significado. Quem ama verdadeira-
mente, pratica a caridade de manei-
ra intensa, tendo o próximo como 
seu irmão, doando-se para ajudar a 
todos que necessitam encontrar-se 
com o Amor de Cristo. 

O ato de doar ganha um significa-
do muito além dos bens materiais, 
transcende os gestos concretos e 
imensamente importantes, pois cada 
doação vem repleta de amor incondi-
cional. Quem pratica a verdadeira ca-
ridade, é incapaz de ficar indiferente 
às situações que denigrem o ser hu-

“Ainda que falemos as línguas dos homens e dos anjos, se não tivermos 
caridade, somos como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine.” 

 (I Coríntios, 13)

mano. Não existem portas fechadas, 
corações insensíveis e egoístas. Ali-
ás, egoísmo é algo que não cabe na 
vida de quem tem em sua essência o 
Amor que preenche e alegra a alma 
de todos em sua volta.

O Natal só tem sentido se tirarmos 
Jesus da manjedoura e o levarmos até 
nossos irmãos e irmãs que necessi-
tam saber o quanto Deus os amam e 
o quanto eles são capazes de trans-
formar, para melhor, suas vidas tão 
sofridas. 

Que a força que emana da manje-
doura, nos alimente e motive a com-
partilhar o Amor de Cristo durante 
todo o ano que há de vir. 

FELIZ NATAL E ABENÇOADO 2022!

Testemunhos
Vidas Transformadas 

WhatsApp (11) 95771-2329



A feira tem como objetivo promover a con-
vivência dos itapecericanos e dar visibilidade 
aos artistas da cidade. Venha participar, traga 
sua família.

Serviço: Artesita, rua Major Telles, centro, Itape-
cerica da Serra, todos os domingos das 9h às 17h.

Todos os domingos acontece no centro de Ita-
pecerica a Artesita, feira que reúne música, gas-
tronomia e artesanato em um mesmo evento, 
promovido pelas secretarias de Cultura, Turis-
mo, Planejamento e Meio Ambiente de Itapece-
rica da Serra.
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Nascido em 1310, no castelo de Grisac, nas Ce-
venas, França, Guilherme de Grimoard, filho do 
cavaleiro do mesmo nome e de Anfelisa de Mon-
tferrand, mostrou-se, desde a infância, hostil a 
toda frivolidade. Vendo-o fugir dos jogos próprios 
da sua idade e recolher-se à capela, sua mãe di-
zia: “Eu não o compreendo; mas, enfim, basta que 
Deus o compreenda”.

Os Papas residiam em Avignon (Avinhão), mas 
já pensavam em voltar para Roma; para prepa-
rar esse regresso, Guilherme desenvolveu grande 
atividade diplomática na Itália. Nos fins de 1362, 
sucedeu a Inocêncio VI, com o nome de Urbano V, 
sendo um dos sete Papas que, de 1309 a 1377, re-
sidiam em Avignon. 

O seu Pontificado assinalou-se pelo envio de mis-
sionários para as Índias, a China e a Lituânia; pela 
pregação de uma nova cruzada; pelo apoio que 
deu aos estudos eclesiásticos, e por diversas refor-
mas que levou a efeito na administração da Igre-
ja. Depois de renovar a excomunhão pronunciada 
por Inocêncio VI contra Pedro IV, rei de Castela, 
assassino de sua mulher e polígamo, autorizou 
Henrique de Trastâmara, seu irmão, a destroná-lo. 
Convidou ao mesmo tempo Du Guesclin e as suas 
“companhias brancas” a prestar-lhe auxílio, asse-
gurando assim o êxito dessa revolução dinástica. 

No terreno político e militar seu trabalho tam-

bém foi reconhecido. Organizou uma cruzada 
contra os turcos muçulmanos que ameaçavam a 
Europa. No plano missionário, enviou numerosos 
grupos de religiosos às regiões européias ainda 
necessitadas de evangelizadores, como a Bulgária 
e a Romênia. Além de organizar uma expedição 
missionária para levar a palavra aos mongóis da 
longínqua Ásia.

O grande sonho do Papa Urbano V, porém, era le-
var de volta a sede da Igreja para Roma. Conseguiu 
isso, em outubro de 1367, sendo recebido com en-
tusiasmo pela aclamação popular. Foi o primeiro 
a se estabelecer no palácio ao lado da Basílica de 
São Pedro, no Vaticano. E, desde então, se tornou a 
residência oficial dos pontífices. A paz durou pou-
co e alguns anos depois, Urbano V foi novamente 
obrigado a deixar Roma, e voltar para Avignon.

Mudou-se para casa de seu irmão, por não de-
sejar acabar a vida num palácio. Por sua ordem, 
as portas dessa casa mantinham-se abertas, a fim 
de que todos pudessem entrar livremente e ver 
“como morre um Papa”.   Santo Urbano morreu em 
19 de dezembro seguinte, revestido do hábito be-
neditino. Ele foi beatificado em 1870 pelo Papa Pio 
IX, sua festa é comemorada no dia de sua morte. 

Santo Urbano V, rogai por nós!
Fonte: Pia Sociedade Filhas de São Paulo Paulinas http://www.

paulinas.org.br
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Intenção

Os catequistas (Pela Evangelização)

Rezemos pelos catequistas, chamados a anun-
ciar a Palavra de Deus, para que sejam testemu-
nhas da Palavra com coragem e criatividade na 
força do Espírito Santo.

Reflexão

Para este mês, o Santo Padre tem como intenção 
de oração para todos os cristãos a importância da 
missão do catequista. O tempo de Advento e Natal 
é sempre uma excelente oportunidade para aju-
dar os mais novos a fazer o seu itinerário de fé e 
descoberta do amor de Deus, que envia o seu Filho 
Jesus, pequeno e um de nós, pobres e humilde. O 
presépio é, em si mesmo, uma catequese, a repre-
sentação de um acontecimento passado que fala à 
nossa vida de hoje.

O Papa Francisco põe o acento no anúncio da 
Palavra, com coragem e criatividade. Na verdade, 
anunciar a Palavra, num mundo sobrelotado de 
mensagens e estímulos, não é fácil. Por isso, são 
tão importantes a coragem e a criatividade da-
das pelo Espírito pois, como o Papa tem insisti-
do com frequência, o catequista é, antes de tudo, 
aquele que fez a experiência pessoal do amor de 
Deus que transformou a sua vida e este é o grande 
anúncio. Como disse na sua Exortação A Alegria do 
Evangelho: Na boca do catequista, volta a ressoar 
sempre o primeiro anúncio: “Jesus Cristo ama-te, 
deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo 
todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar”. 
Ao designar-se como “primeiro” este anúncio, não 
significa que o mesmo se situa no início e que, em 
seguida, se esquece ou substitui por outros con-
teúdos que o superam; é o primeiro em sentido 
qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele 
que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes 
maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a 
anunciar, duma forma ou doutra, durante a cate-

quese, em todas as suas etapas e momentos. (...). 
Nada há de mais sólido, mais profundo, mais segu-
ro, mais consistente e mais sábio que esse anún-
cio» (nn. 164 e 165).

Que tenhamos sempre presente este anúncio nas 
nossas vidas, do qual o Presépio nos fala de modo 
tão eloquente.

Oração
Senhor Jesus,
que vieste até nós, na humildade do Presépio,
para que os pobres e simples
te pudessem encontrar.
Ajuda-nos a ser facilitadores do encontro contigo,
com a experiência da tua misericórdia
e da força da tua Palavra.
Que o teu Espírito nos faça criativos e corajosos
para anunciar nos dias de hoje
aquilo que queres que digamos
aos nossos irmãos e irmãs.
Pai-Nosso...

Desafios

- Testemunhar o Ressuscitado, a partir da experi-
ência pessoal da intimidade com Jesus Cristo, para 
poder evangelizar com a vida.

- Estar à escuta, ter em atenção quais são as per-
guntas mais importantes que hoje as pessoas fazem 
sobre a vida, sobre a fé, especialmente as gerações 
mais novas.

- Ter gestos evangélicos, que os outros reconheçam 
em mim as mesmas atitudes de Jesus, em relação 
aos pequeninos e aos que sofrem.

- Ser criativos no anúncio, não caindo no facilitismo 
de repetir fórmulas do passado, mas procurar novas 
formas de anunciar o amor de Deus.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita 
alegria que o jornal O Católico publica essa ma-
téria! Foram dois anos de muita luta e oração 
para chegar nesse momento. O dia em que cele-
bramos a retomada das atividades presenciais 
no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Di-
vina Misericórdia. 

É impossível não demonstrar este sentimento de 
alegria. Todas as linhas do mundo seriam insufi-
cientes, mas graças a Deus temos a Santa Missa. 
E não poderia ser de outra maneira. No dia 26 de 
novembro a Missa da Retomada foi celebrada no 
Santuário pelo Padre Alberto Gambarini e conce-
lebrada pelo padre Alexandre Matias.

Na introdução, o Padre Alberto disse que a co-
munidade do santuário estava correspondendo 
ao chamado de Deus por estar presente naquela 
missa, mesmo depois de terem passado por tantas 

dificuldades causadas pela pandemia. Segundo o 
sacerdote, em diversos momentos, registrados na 
Bíblia Sagrada, homens e mulheres responderam 
ao chamado de Deus da mesma forma.

A esperança pairava no ar, muitos ali não partici-
pavam de uma missa presencial há muito tempo, 
mas permaneceram firmes nas celebrações online 
que ocorriam nas redes sociais do Padre Alberto. 

Na homilia, lembramos que por muitas vezes 
ficamos abalados por tudo o que enfrentamos 
todos os dias. No livro de Neemias, a cidade de 
Jerusalém acabou destruída pelo exército de 
Nabucodonosor: “O vírus da Covid foi como o 
exército de Nabucodonosor que destruiu a Ci-
dade Santa e levou o povo para longe de sua 
pátria. O vírus fechou as igrejas, paralisou os 
trabalhos pastorais e dispersou as pessoas para 
todos os lados. E trazendo também, muitas divi-

sões”, disse o Padre Alberto.

O paroquiano Jandair Andrade, 67, que frequenta 
o Santuário desde o dia 20 de julho de 1981, co-
mentou estar feliz em ter visto a igreja cheia de-
pois de tanto tempo: “O peso da covid para mim 
foi muito grande. Devido à minha idade fiquei em 
casa sempre com a família. Mesmo assistindo a 
missa online, eu me sentia sozinho.” revelou.

Jandair era solteiro quando começou a frequen-
tar o santuário. Trinta anos depois, ele permane-
ce cantando aos sábados, ao lado de suas filhas 
Renata Rossi, 33 e Olívia Rossi, 30. “Eu tenho 67 
anos de idade, nunca passei por nenhuma situ-
ação como essa e espero nunca mais passar no-
vamente, foi uma novidade estarrecedora. Eu 
desejo que tenhamos uma vida normal e estável 
novamente e tenho certeza que pela graça de 
Deus teremos.”, completou. 
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Em todas as nossas edições separamos a palavra 
do pastor onde lemos com alegria no coração, os 
desejos do Padre Alberto Gambarini a nós enquan-
to comunidade católica. Também trazemos sempre 
as palavras de sabedoria do Padre Lídio Sampaio 
que tanto ajuda na paróquia entendendo aos mais 
necessitados. Desta vez, escrevemos uma carta de-
sejando felicidades aos nossos queridos sacerdotes. 

Para quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salva-
dor há sempre o que comemorar! O jornal O Cató-
lico celebra com muita alegria os 43 anos de orde-
nação Padre Alberto Gambarini e 13 anos do Padre 
Lídio Sampaio.  

O ano de 2021 não foi fácil, infelizmente a pande-
mia levou muitos de nossos irmãos e irmãs. Apesar 
das dificuldades, o Padre Alberto e o Padre Lídio 
conseguiram manter-se firmes como líderes de 
uma das paróquias mais tradicionais do Estado de 
São Paulo. Eles foram capazes de guiar a comunida-
de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericór-

dia com a graça de Deus. Foram incontáveis lives e 
missas à distância, nos momentos mais difíceis, eles 
levaram Jesus eucarístico para a casa de milhares 
de pessoas. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo 
temos dois sacerdotes dignos do respeito e carinho 
de todos.  Além disso, o Padre Alberto manteve fir-
me seu programa de TV (Encontro com Cristo) com 
a ajuda dos associados, levando a palavra de Deus 
para vários países do mundo. 

Feliz é a paróquia que ama seus párocos, feliz a 
comunidade que têm sacerdotes de Deus como nós 
temos. Parabéns pelos 43 anos de ordenação sacer-
dotal Padre Alberto Gambarini e pelos 13 anos do 
Padre Lídio Sampaio. Obrigado por tudo!

Um pouco da história do Padre Alberto 
Gambarini   

Padre Alberto Gambarini, filho único de Ernes-
to Gambarini e Gabriella Gori Gambarini, rece-

beu seu chamado ao sacerdócio no ano de 1974, 
depois de participar de uma experiência de ora-
ção no Espírito, coordenada pelo Padre Jonas 
Abib. Neste final de semana, como em um Novo 
Pentecostes, recebeu uma verdadeira efusão do 
Espírito Santo, e percebeu que ali Deus lhe mos-
trava qual seria a sua grande missão: “levar a 
todos os filhos e filhas de Deus a beber da “água 
viva”, através de um encontro real e verdadeiro 
com Cristo”. 

Nesta época, preparava-se para prestar o ves-
tibular para medicina. Deus o conduziu por um 
outro caminho com o mesmo ideal, seria médico 
de almas! Em 06/12/1978 foi ordenado padre 
diocesano, pelo bispo-auxiliar da Arquidiocese 
de São Paulo, D. Mauro Morelli, na Igreja Matriz 
de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica 
da Serra/SP.



Hengles, um casal apaixonado de origem católica, 
casa-se no dia 22 de setembro de 2007. Eles sem-
pre sonharam em ter a casa cheia de filhos, mas du-
rante três anos não conseguiram. A falta de sucesso 
causou estranheza ao casal que decidiu buscar um 
profissional especializado no assunto.

Em 2010, depois de uma série de exames, uma no-
tícia mudaria por completo a vida de Deco e Erika. 
Erika tinha uma condição que dificultava a gravi-
dez. Seria impossível gerar um filho em seu ventre 
sem realizar um tratamento. 

O casal decidiu pagar o tratamento apesar do alto 
preço. Mal sabiam eles que seria necessário repe-
tir esse processo nove vezes. Apesar dos esforços 
e investimentos, a primeira tentativa falhou: “Eu 
achei que seria fácil, afinal estávamos pagando o 
tratamento e fazendo tudo certinho, foi difícil”, co-
mentou Erika.

Deco é conhecido na paróquia como uma pessoa 
muito brincalhona, mas sempre firme ao tomar 
uma decisão. Ele sonhava todos os dias em ter 

14 de abril de 2021, o mês mais cruel da pan-
demia, o país ultrapassa a marca de 4 mil óbitos 
diariamente e o medo ronda todos os lares. As ruas 
estavam vazias e as igrejas fechadas devido uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal que impedia 
cultos presenciais. 

Era um cenário apocalíptico, contudo, para os que 
têm fé em Jesus há sempre o que agradecer. Os pla-
nos de Deus são misteriosos, sabe-se que Ele nunca 
quis a pandemia.

Nessa época de tristeza e luto, nasce uma vida que 
dá sentido a toda uma história de matrimônio dita 
no salmo 127,3-4:

“Tua mulher será em teu lar como uma vinha 
fecunda.Teus filhos em torno da mesa serão 

como brotos de oliveira. 4 assim será abençoa-
do aquele que teme o Senhor.”

Para contar melhor essa história precisamos vol-
tar para o ano de 2007…

Vanderlei Manighetti, o Deco, e sua esposa Érica 
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ESCOLA CRISTÃ

EDUCAÇÃO BILÍNGUE

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO

ROBÓTICA LEGO

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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  sua filha e não mediu esforços para garantir que 
ela nascesse. 

Em 2012 o casal tentou novamente engravidar, 
mas sem sucesso. Deram uma pausa, devido a pro-
blemas financeiros. A vida seguia e em meados de 
2013 decidem participar do Encontro de Casais 
com Cristo — um retiro matrimonial realizado pelo 
Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Mi-
sericórdia. Nele o casal teve um encontro pessoal 
com Jesus e tudo mudou.

Agora, apesar de ainda não terem engravidado, o 
casal ajudava nos encontros de jovens como o TLC 
(Treinamento de Liderança Cristã). Trabalhar com 
os jovens e ajudar na comunidade deu força para 
que eles permanecessem firmes. “Eles nos viam 
como pais, buscavam conselhos e colo. Tudo isso 
nos deu força para continuar lutando por nossa fi-
lha”, disse Erika. 

De 2013 até 2015 o casal tentou mais quatro ve-
zes o tratamento, mas sem sucesso. Já tinham ven-
dido uma série de bens pessoais para custear o 
tratamento. E nesse momento de imensa dor eles 
tomaram uma decisão que pode ter sido o divisor 
de águas. 

A tristeza de receber seis resultados negativos 
fez o casal pedir uma luz para Deus. Eles queriam 
um médico que pudesse ser usado Jesus. Miseri-
cordioso e de infinito amor, Deus ouve as preces 
de Deco e Erika e coloca no caminho deles o Dou-
tor Ricardo Luba.

Atencioso e simpático, ele diz a Érica que seria ne-
cessário cuidar de alguns problemas de saúde para 
aumentar as chances de engravidar. Erica realizou 
uma cirurgia de alto risco e perdeu mais de 20kg. Já 
em 2019, o casal realiza a sétima e a oitava tentati-
va, mas sem sucesso.

Firmes na fé, Érica e Deco tornaram-se pais espiri-
tuais de mais de 80 jovens da paróquia, por através 
do TLC. Em 2020 eles mudam de emprego e come-
çam a organizar suas vidas. Sabendo das dificulda-
des financeiras do casal, o médico resolve fazer um 
preço mais acessível para que eles fizessem o trata-
mento mais uma vez.

A família só tinha um terreno e decidiram então 
negociá-lo.  A intenção era bancar a última tentativa 

afinal, Erika tinha 31 anos quando fez o primeiro 
tratamento, agora com 40 a gravidez era considera-
da de alto risco. A dor de receber mais uma negativa 
seria grande mais. Por sorte, Maria Catarina já era 
sonhada por Deus. 

Era 2020 e a pandemia assolava o mundo. Diferen-
te das últimas tentativas, Erica e Deco decidem não 
contar para ninguém que fariam o tratamento. No 
dia 12 de agosto o resultado do exame saiu, mas era 
preciso ir até o médico para saber detalhes. Em pa-
ralelo. ocorria a quaresma de São Miguel Arcanjo e 
todos os amigos do casal estavam orando por eles, 
sem saber que ela estava realizando o tratamento. 
Os amigos pediam incessantemente para que o ca-
sal recebesse seu milagre.

Durante uma poderosa oração, o Padre Alberto 
Gambarini — que presidia o momento de oração 
—“Todos que estão pedindo a Deus para que uma 
mulher engravide, tenham fé! Pois nesse exato 
momento Jesus já realizou esse milagre”, revelou 
o Padre. Erika e Deco estavam grávidos, uma ale-
gria no meio da pandemia. Haveriam mais alguns 
desafios a serem superados, mas Deus concedeu a 
graça ao casal. 

Durante a gravidez, Erika foi diagnosticada com 
trombofilia e precisou tomar uma injeção na bar-
riga todos os dias até o nascimento da criança. 
Cada dose custava em média R$90,00, porém 
todas as mais de 270 aplicações foram doadas e 
realizadas por hospitais e prefeituras. Deus pla-
nejou tudo. 

Deco pegou covid 15 dias antes do parto. Ele teve 
contato direto com sua esposa e filha cinco dias 
antes do diagnóstico. Quando soube, ele já esta-
va infectado há pelo menos 4 dias. Mesmo assim, 
o vírus não foi transmitido para elas. Deco ainda 
testou negativo dias antes do parto programado, 
e conseguiu ver sua filha nascer: “Não percam a 
fé e a esperança e esperem a hora de Deus”, disse 
emocionado o pai — “A espera é difícil, mas Deus 
não demora, Ele capricha”. 

Maria Catarina nasceu no dia 14 de abril de 2021, 
saudável e hoje com 7 meses é o maior presente 
de Natal que essa família poderia ter recebido. O 
casal pede para que ninguém jamais desista, pois 
Deus é Fiel. 
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Nos dias 11 e 12 de dezembro haverá um grande 
movimento de arrecadação para que diversas fa-
mílias possam receber cestas natalinas especiais 
na semana do Natal. As entregas serão feitas com 
horário marcado evitando aglomeração. As cestas 
terão diversos itens específicos de Natal. Além 
disso, todas as cestas acompanharam um kit festa 
com doces. Assim, todas as crianças poderão ter 
um Natal mais doce.

A associação já está realizando o cadastro das fa-
mílias que querem receber cesta de Natal do san-
tuário. As cestas básicas são entregues às famílias 
no prédio pastoral João Paulo II — local onde fun-
ciona o Brechó da associação — na Rua Antônio 
Manoel Pedroso de Castro no Centro de Itapeceri-
ca ao lado do restaurante Skalla. 

Quando uma família retira a cesta é feito um 
cadastro e entregue uma carteirinha. A partir 
desse momento, essa família passa a ser acom-
panhada recebendo o apoio necessário. A presi-
dente da Associação Maria, Izabel Diniz enviou 
uma mensagem exclusiva para os leitores deste 
jornal, confira:

“Seguindo o que Jesus nos ensinou a Associa-
ção Promocional Nossa Senhora dos Prazeres, 
busca amar o próximo como a ti mesmo, esten-
dendo a mão para pessoas em situação de vul-
nerabilidade. Fica o convite para quem quiser 

conhecer melhor o nosso trabalho e se tornar 
voluntário em uma de nossas frentes. Como 
disse Madre Teresa de Calcutá: O que nós faze-
mos é uma gota d’água no oceano, mas sem ela, 
o oceano seria menor.”

Vem novidade por aí!

O conselho está realizando reuniões para re-
tomar de forma mais estruturada a “Obra do 
Berço”, que acompanha gestantes carentes até 
o nascimento da criança. Serão oferecidos cur-
sos de costura e um kit enxoval para o bebê que 
irá nascer. Por fim, o famoso bingo paroquial 
voltará em janeiro e permanecerá ativo men-
salmente em 2022.

Ajude a associação a continuar realizando 
essa obra!

De segunda a sexta funciona o brechó da Asso-
ciação, com a venda de roupas usadas com pre-
ços atrativos. Você pode ajudar a instituição com-
prando ou doando roupas que não usa mais. Esses 
e outros trabalhos só acontecem graças a ajuda de 
pessoas que o financiam com doações espontâne-
as. Se você deseja doar algum valor, acesse o site 
apnsp.com.br ou ligue para 4667-1280.

https://apnsp.com.br/
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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/

