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No mês de março, a Igreja celebra o tempo da 
Quaresma – o período de quarenta dias que ante-
cede a mais antiga festa cristã: a Páscoa, que, nes-
te ano, será celebrada em 17 de abril. 

Em 2022, a Quaresma terá o seu início em 2 de 
março, Quarta-feira de Cinzas, tendo o seu fim em 
14 de abril, na Missa de Lava-Pés.

Durante esse período, os cristãos se dedicam à 
conversão espiritual, se recolhendo em oração e 
penitência, para lembrar dos 40 dias vividos por 
Jesus no deserto, em meio a sofrimentos, prova-
ções e a dor suportada na cruz.

Confira abaixo 8 dicas para viver bem o tempo 
da Quaresma segundo o padre Felipe Aquino, da 
Canção Nova:

1- Quarta-feira de Cinzas

Comece bem a Quaresma recebendo as Cin-
zas e meditando o seu significado: “voltamos 
ao pó” que as cinzas lembram. “És pó, e ao pó 
tu hás de tornar” (Gen 2,19). Esse sacramental 
da Igreja lembra-nos que estamos de passagem 
por este mundo, e que a vida de verdade, sem 
fim, começa depois da morte; portanto, deve-

mos viver em função disso.

2 – Oração

Intensifique a oração, seja ela pessoal ou comu-
nitária. Orar é entrar em comunhão com Deus, é 
tornar-se íntimo d’Ele, que é nosso Pai. Marque 
um tempo para rezar e obedeça o previsto.

3 – Palavra de Deus

Medite a Palavra de Deus, sobretudo as leitu-
ras que a Igreja coloca na Liturgia da Missa neste 
tempo. Decida, com um ato de vontade, a fazer o 
que Deus lhe pede na meditação.

4 – Jejum

Faça o jejum conforme as próprias condições, 
para que o corpo seja sujeito ao espírito. Pode 
ser um jejum a pão e água, um jejum só de lí-
quidos, um jejum parcial etc., especialmente nas 
sextas-feiras.

5 – Esmola

Dê uma boa esmola aos pobres. Pode ser de mui-

tas formas: ajudar uma família necessitada, um 
pobre necessitado etc. “Tenhamos caridade e hu-
mildade e façamos esmolas, já que estas lavam as 
almas das nódoas dos pecados” (S. Francisco).

6 – Visitar os doentes

Visite os doentes que precisam de ajuda, sobre-
tudo os velhos e abandonados. “Aqueles que têm 
saúde não precisam de médicos, mas sim os doen-
tes” (Mt 9,12).

7 – Confissão

Faça uma boa confissão geral depois de um 
bom exame de consciência, revendo toda a vida 
passada. Não omita nada, lance em Deus todas 
as suas misérias. Perdoe todas as pessoas que 
o ofenderam.

8 – Santa Missa

Participe da Santa Missa sempre que puder e co-
mungue bem. Faça uma boa ação de graças após a 
comunhão, colocando toda a sua vida para Jesus. 
Louve-O, adore-O, interceda pela Igreja, pela sua 
família etc.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Cristiane Gonçalves
Padre, gratidão pelas orações e 
palavras de Deus que me ajuda-
ram a sair da depressão. Estava 
afastada da igreja católica e fa-
zia tratamento contra a depres-
são profunda.

Marilene Aquino Dias
Padre, agradeço muito a Deus 
por ter colocado o senhor em 
minha vida. Ano passado em 
meio à pandemia, precisei mui-
to de oração, pois as discussões 
aqui estavam insuportáveis! Pedi 
ao senhor oração e fui atendida. 
Obrigada, meu Deus. Obrigada, 
padre. Por tudo!

Elza Gerotti Morita
Através do Programa Encontro 
com Cristo alcancei uma grande 
graça: pedi que Nossa Senhora 
dos Prazeres e Jesus Misericor-
dioso me dessem forças para eu 
e meu esposo deixarmos o vício 
do cigarro. Sou muito grata pois 
conseguimos deixar de fumar 
em 2010. Agradeço e rogo a Deus 
que dê muita saúde ao senhor, 
padre Alberto. Deus te abençoe!

Reportagem: Edson Hengles, Wesley 
Oliveira - Administração: André Ma-
tias Redação e Administração: Largo 
da Matriz de Nossa  Senhora dos Pra-
zeres, 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: quartas-feiras às 
20h, presencial e 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.

Em março iniciamos o período da 
quaresma e, tradicionalmente, faze-
mos propósitos durante esses dias que 
precedem a Páscoa de Cristo. São dias 
de reflexão que nos convidam a mer-
gulhar no mistério do Amor de Cristo 
pela humanidade. Muito além da tra-
dição de relembrar esses momentos 
fundamentais da história da humani-
dade, quando o Divino se funde com o 
humano e nos traz a Boa Nova, vamos 
vivê-la como se estivéssemos parti-
cipando da cena do calvário. É esse o 
convite que faço a você, sinta-se aos 
pés da cruz nesse momento.

Era uma tarde quente e abafada, 
e você vê o Mestre Jesus dilacera-
do pela maldade humana, pregado 
numa cruz, condenado pelo “crime” 
de Amar. Você não entende como isso 
pode ter acontecido. Tudo está tão 
confuso em sua cabeça...Ele não era o 
Rei prometido que iria salvar o povo 
de Deus da escravidão?

Olhando nos olhos de Jesus, aos pés 
da cruz, você pensa: quem o colocou 
nesse madeiro? Quem gritou “cru-

cifica-o”? E logo vem a resposta em 
seu coração: foi o mesmo povo que 
Ele curou e amou, pois estavam frus-
trados por Ele não ter sido o rei que 
queriam, porque não agiu com a força 
da espada...a Sua espada foi o Amor. 
Você vê a respiração do Mestre cada 
vez mais ofegante e cansada. Ao seu 
lado estão a mãe de Jesus, repleta de 
ternura, fortaleza e amor; e João, o dis-
cípulo amado. E no último gesto, antes 
de entregar Seu Espírito ao Pai, Jesus 
nos entrega sua mãe. João, o discípulo 
fiel a recebe e Maria Santíssima acolhe 
sua missão de Mãe da humanidade.

Declare, com alegria, que você tem 
uma Mãe que intercede por você no 
Reino Celeste. Viva, hoje, a certeza 
de que você é livre, pois, como segui-
dores de CRISTO, temos no poder do 
AMOR a única e indestrutível “espada 
da vitória”. Resta-nos decidir que tipo 
de poder ressoará em nossa vida e 
qual o propósito que queremos viver 
nessa quaresma.

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

Testemunhos
Vidas Transformadas 

WhatsApp (11) 95771-2329



O filme é produzido pela Goya Producciones, 
da Espanha. Em entrevista a EWTN Noticias, em 
2020, o diretor da produtora, Andrés Garrigó, 
contou que a ideia surgiu em 2019, quando foi ce-
lebrado o centenário da consagração da Espanha 
ao Sagrado Coração de Jesus por parte do rei Al-
fonso XIII. “A ideia era fazer um filme melhor do 
que ‘Fátima: O Último Mistério’”, disse, em relação 
ao filme sobre as aparições de Nossa Senhora de 
Fátima lançado pela produtora em 2017 e que foi 
assistido por cerca de 400 mil pessoas.

Para Angela Morais, CEO da Kolbe (promotora e 
distribuidora do filme), o público que for assistir 
Coração Ardente terá como “principal mensagem 
o amor de Jesus pela humanidade”. “O filme rea-
viva o nosso olhar para Cristo, para ver o quanto 
Ele nos ama, principalmente neste momento em 
que vivemos às margens da pandemia e de tantas 
outras realidades”, disse.

Para mais informações sobre o filme Co-
ração Ardente e locais de exibição, acesse                                           
www.coracaoardenteofilme.com.

Com informações da ACI Digital

Aconteceu em 26 de fevereiro a pré-estreia no 
Brasil do filme Coração Ardente, que terá como 
ideia central a devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus. A obra poderá ser assistida em cinemas de 
dez cidades brasileiras: São Paulo (SP), Campinas 
(SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Brasília (DF), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Fortaleza (CE).

Coração Ardente mistura documentário e drama. 
A parte documental fala sobre a devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus e as promessas feitas à santa 
Margarida Maria Alacoque e ao beato Bernardo 
Hoyos. Já a parte de ficção conta a história de Lupe 
Valdéz (Karyme Lozano), uma escritora famosa 
que passa por um período de dificuldades para 
se inspirar e precisa escrever novos textos para 
seu trabalho. Na busca de novos temas, conhece 
a jornalista María (María Vallejo-Nágera), perita 
em mistérios, que lhe mostra a devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus e a instiga a se aprofundar e 
conhecer mais essa história. “Para a surpresa de 
Lupe, esta jornada trará à tona velhos fantasmas 
do passado, revelando um coração cheio de cica-
trizes e feridas que ainda precisam ser curadas”.
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São poucos os dados sobre as origens, a infância 
e a juventude de José, o humilde carpinteiro de 
Nazaré, pai terrestre e adotivo de Jesus Cristo, e 
esposo da Virgem de todas as virgens, Maria.

Sabemos apenas que era descendente da casa de 
Davi. Mas, a parte de sua vida da qual temos todo 
o conhecimento basta para que sua canonização 
seja justificada. José é, praticamente, o último elo 
de ligação entre o Velho e o Novo Testamento, o 
derradeiro patriarca que recebeu a comunicação 
de Deus vivo, através do caminho simples dos so-
nhos. Sobretudo escutou a palavra de Deus vivo. 
Escutando no silêncio.

Nas Sagradas Escrituras não há uma palavra se-
quer pronunciada por José. Mas, sua missão na 
História da Salvação Humana é das mais impor-
tantes: dar um nome a Jesus e fazê-lo descendente 
de Davi, necessário para que as profecias se cum-
prissem. Por isso, na Igreja, José recebeu o título 
de “homem justo”.

A palavra “justo” recorda a sua retidão moral, a 
sua sincera adesão ao exercício da lei e a sua ati-
tude de abertura total à vontade do Pai celestial. 
Também nos momentos difíceis e às vezes dramá-
ticos, o humilde carpinteiro de Nazaré nunca arro-
gou para si mesmo o direito de pôr em discussão 
o projeto de Deus. Esperou a chamada do Senhor 
e em silêncio respeitou o mistério, deixando-se 

orientar pelo Altíssimo.

Quando recebeu a tarefa, cumpriu-a com dócil 
responsabilidade: escutou solícito o anjo, quando 
se tratou de tomar como esposa a Virgem de Na-
zaré, na fuga para o Egito e no regresso para Israel 
(Mt 1 e 2, 18-25 e 13-23). Com poucos mas sig-
nificativos traços, os evangelistas o descreveram 
como cuidadoso guardião de Jesus, esposo aten-
to e fiel, que exerceu a autoridade familiar numa 
constante atitude de serviço.

As Sagradas Escrituras nada mais nos dizem so-
bre ele, mas neste silêncio está encerrado o pró-
prio estilo da sua missão: uma existência vivida 
no anonimato de todos os dias, mas com uma fé 
segura na Providência.

Somente uma fé profunda poderia fazer com que 
alguém se mostrasse tão disponível à vontade de 
Deus. José amou, acreditou, confiou em Deus e no 
Messias, com toda sua esperança. Apesar da gran-
de importância de José na vida de Jesus Cristo não 
há referências da data de sua morte. Os teólogos 
acreditam que José tenha morrido três anos antes 
da crucificação de Jesus, ou seja quanto Jesus ti-
nha trinta anos.

Em 1870, o Papa Pio IX o proclamou São José, 
padroeiro universal da Igreja e, a partir de então, 
passou a ser venerado no dia 19 de março.
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Intenção

Pela resposta cristã aos desafios da bioética

Rezemos para que nós, cristãos, diante dos novos 
desafios da bioética, promovamos sempre a defesa 
da vida com a oração e a ação social.

Reflexão

A vida acima de tudo

Neste mês de março, o Papa Francisco deseja 
mobilizar a oração e a ação de todos os cristãos 
e homens e mulheres de boa vontade para um 
tema especialmente delicado e central: a ciência 
ao serviço da vida. A bioética é a reflexão que se 
faz sobre a influência da ciência na vida humana, 
os seus benefícios e os seus limites. Com os avan-
ços muito rápidos da investigação e da tecnologia 
torna-se muito complicado fazer uma reflexão 
que envolva não apenas os especialistas e quem 
está no terreno, mas também outros âmbitos da 
vida social, econômica e política, com o objetivo 
de determinar critérios de discernimento que 
garantam que as práticas estejam sempre ao ser-
viço do ser humano e não sejam subjugadas por 
outros interesses.

Este é o principal foco de atenção que o Santo 
Padre pretende com esta intenção: que a bioéti-
ca ajude a impedir que as práticas científicas não 
busquem interesses escusos, adotando uma lógica 
de mercado que não tem limites.

Estamos habituados a limitar os temas da bioé-
tica essencialmente ao início e ao fim da vida: as 
questões relacionadas com a concessão, o aborto, 
ou tudo o que diz respeito ao final da vida, cuida-
dos paliativos ou eutanásia. Mas a bioética abarca 
questões muito mais vastas, como, por exemplo, a 
manipulação genética, a robótica, as intervenções 
no corpo humano, etc. A própria questão das solu-
ções para travar a pandemia da Covid-19, como fe-
lizmente foram as vacinas, levantou, para muitos, 
questões sobre a sua validade e eficiência, os in-
teresses das farmacêuticas ou intenções políticas 
por detrás das medidas adotadas.

É essencial que a sociedade civil participe nestes 
debates e busque esclarecer questões tão comple-
xas, para que a defesa da vida humana nunca se 
submeta a interesses mesquinhos, que acabam por 
enraizar ainda mais a cultura do descarte, presente 
em muitas das escolhas de quem toma as decisões.

Oração
Bom Pai, fonte da Vida em abundância,
sabemos que nos chamas a ser guardiões
do dom da vida que recebemos de ti.
Que o teu Espírito Santo nos dê a coragem e a força
para colocar no centro dos nossos interesses
a vida de todo o ser humano, do início ao fim.
Que diante dos desafios da bioética
saibamos proteger este dom em todo o tempo 

e lugar,
como o defendeu o teu Filho Jesus, nosso irmão 

e amigo.
Dá-nos coragem e discernimento para denunciar 

o que tira a Vida,
e amor compassivo para dar vida a outros.

Desafios

- Defender a vida. Consigo reconhecer atitudes 
de manipulação, agressão verbal ou física à minha 
volta? Este mês terei especial cuidado nas minhas 
relações.

- Discernir. Dedicarei algum tempo para me infor-
mar sobre os atuais desafios da bioética e a discer-
nir, à luz dos ensinamentos da Igreja, o que me leva 
a agir, o que coloco no centro das minhas decisões. 
Corrigirei as minhas motivações egoístas.

- Cuidar. Ajudarei com bens e cuidados materiais 
as pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
particular os imigrantes e os refugiados.

- Proteger. Terei cuidado e carinho, até nos peque-
nos gestos diários, pelas pessoas que encontrar ao 
longo deste mês.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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A Semana Jovem, evento tradicional da Paróquia 
Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, 
aconteceu de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, com 
o tema “Se não beberdes o meu Sangue não tereis 
vida em vós mesmos”.

A celebração, que marcou o retorno das ativi-
dades do Grupo de Jovens à Paróquia, aconteceu 
de forma presencial e contou com a presença de 
aproximadamente 90 jovens por dia, com o obje-
tivo reavivar a fé e trazer de volta a juventude ao 
cotidiano da Paróquia.

Apesar da volta ao presencial, a pandemia ainda 

afeta esse tipo de evento, uma vez que “a Pandemia 
modificou a rotina de todos, e isso refletiu durante 
todo esse período até a Semana Jovem. Muitos ain-
da não retornaram às atividades da paróquia. Para 
encorajar este retorno, foi necessário tomarmos os 
cuidados necessários e recomendados pelas auto-
ridades, para que tudo pudesse ocorrer da forma 
mais segura possível” mencionou Pedro Francisco, 
um dos membros do Grupo de Jovens.

Cal Duarte, Jenadi Sena, Lucas Félix e Pedro 
Francisco, do núcleo dos Jovens, foram os res-
ponsáveis pela organização de todo o evento, que 

contou ainda com a participação dos pregadores 
Fernando Babu e Sidney Alves, que são de fora do 
território Paroquial. Gilberto Trindade e Janaína 
Trolezi, que fazem parte da Paróquia e o pároco 
do santuário, Padre Alberto Gambarini, também 
marcaram presença.

“Nossos próximos eventos estão concentrados 
no segundo e quarto sábado de cada mês, sempre 
no Salão Paroquial, após a Santa Missa das 19h, 
sendo que no segundo sábado teremos a oportu-
nidade de rezar o Santo Terço com a Juventude”, 
afirmou Pedro.
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Em 24 de fevereiro, a Santa Sé fez a publicação 
da mensagem do Papa Francisco para o tem-
po litúrgico da Quaresma 2022, que tem como 
tema “Não nos cansemos de fazer o bem, por-
que, a seu tempo, colheremos, se não tivermos 
esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, 
pratiquemos o bem para com todos” (Gal 6, 
9-10a).

“A Quaresma vem recordar-nos que o bem, como 
aliás o amor, a justiça e a solidariedade não se al-
cançam duma vez para sempre, mas sim no dia 
a dia”. Esse é o convite do Papa Francisco na sua 

mensagem para a Quaresma desse ano.

A mensagem do Pontífice é um convite também 
para a perseverança e faz refletir em suas palavras 
sobre as falas de São Paulo.

“Um tempo propício para semear o bem tendo 
em vista uma colheita. Qual poderá ser para nós 
este tempo favorável? Certamente é a Quaresma”, 
disse o Santo Padre.

Francisco também recorda que o agricultor é o 
próprio Deus, que generosamente continua a es-
palhar sementes de bem na humanidade.

O Papa também pede para os fiéis não cansa-
rem de rezar porque o mundo precisa de Deus. 
Nesse ponto, Francisco recorda o sofrimento 
com a pandemia.

“No meio das tempestades da história, encontra-
mo-nos todos no mesmo barco, pelo que ninguém 
se salva sozinho; mas sobretudo ninguém se sal-
va sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus 
Cristo nos dá a vitória sobre as vagas tenebrosas 
da morte”, finalizou o Santo Padre.

Leia a mensagem completa                  aqui     . clicando aqui

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html


rentes terços e ladainhas nos guiam a uma verda-
deira cura interior e libertação do maligno.

Batalha Espiritual

Este livro trata de um dos temas mais atuais para 
o cristianismo: a batalha espiritual. Tratar desse 
tema significa entrar na dimensão dos poderes das 
trevas. Não estamos diante de algo fácil; há sempre 
o perigo de cair no engano de desprezar a presença 
de Satanás e seus demônios ou conceder exagerada 
importância à sua influência na vida dos homens.

Cada um de nós é chamado a ocupar o seu lugar de 
sentinela e guerreiro do Senhor. Cabe a cada cris-
tão ter a consciência da gravidade dessa batalha e, 
ao mesmo tempo, saber discernir as artimanhas do 
inimigo, para saber combatê-lo eficazmente.

Para adquirir esses e outros itens da Loja En-
contro com Cristo, ligue para (11) 4667-4353 ou              
acesse lojaencontrocomcristo.com.br.

Neste mês de março, a Loja Encontro com Cristo 
preparou um kit muito especial, principalmente 
para aqueles que estão passando por algum tipo de 
provação nestes tempos difíceis.

Com os livros Orações de Cura e Libertação e Bata-
lha Espiritual em mãos, você se sentirá mais prepa-
rado para reagir as mais diversas situações. Confira 
abaixo a sinopse dos dois livros:

Orações de Cura e Libertação

Quem já não precisou de uma oração diante da en-
fermidade ou não sentiu a própria vida como que 
amarrada por alguma “força estranha”? Quantas ve-
zes estas situações acabam impedindo toda e qual-
quer reação.

Este livro de oração surge com a proposta de ser 
um livro de socorro imediato em qualquer lugar e 
para as mais diferentes circunstâncias.

Orações como a do “Exorcismo de Leão XIII”, dife-
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“Francisco é um foodie; ele come uma boa massa 
com feijão, pão e sopressa [um tipo de salame] ou 
polenta com queijo. Também preparo pizza para ele 
de vez em quando. Ele é imprevisível, ele é assim: se 
apega à cerimônia até ver alguém. Então, ele para 
para abraçá-los ou para segurar uma criança nos 
braços. Dediquei a ele um prato do cardápio dos 
meus restaurantes: ‘Ravioli papa Francesco’, uma 
massa caseira com queijo Asiago, speck [presunto 
cru] Asiago e lascas de queijo Collina Veneta”.

João Paulo II e Bento XVI

Quanto aos outros dois papas, “conheci o Papa 
Wojtyla quando ele já estava doente e sofrendo, e 
ele comia pouco. No entanto, ele amava os aspargos 
preparados de todas as maneiras. Estou muito liga-
do ao Papa Bento XVI, um grande Papa, uma pessoa 
gentil. Ele, por exemplo, não bebe vinho, mas suco. 
Ele não come cogumelos, mas o que ele nunca recu-
sa é uma fatia de bolo sacher”, revela o chef.

Texto adaptado do site pt.aleteia.org

Nascido em Treviso, Itália, Dussin tem 65 anos e 
passou quase 20 anos no Vaticano, dentro das cozi-
nhas da residência dos pontífices.

A história do chef dos papas e a de sua família fo-
ram descritas por Nicoletta Masetto, na publicação 
italiana Messenger of St. Anthony.

Sergio Dussin e sua esposa Manuela têm três filhos, 
dois dos quais estão envolvidos nos negócios da fa-
mília. Ele é chamado para cozinhar no Vaticano “todo 
mês, ainda que a cada duas semanas”, diz o chef.

“Quando eles me ligam, a pergunta ritual é ‘Você 
está disponível?’ e minha resposta igualmente ritu-
al é ‘sim’. Para um chef, todas as vezes é uma emo-
ção e um privilégio poder servir um pontífice. Nor-
malmente são almoços privados, como o do Papa 
Francisco com sua equipe na [Casa] Santa Marta ”.

O prato de Papa Francisco

Dussin revela algumas das comidas típicas apre-
ciadas pelos três papas, cada um com seus gostos 
e preferências:
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ESCOLA CRISTÃ

EDUCAÇÃO BILÍNGUE

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO

ROBÓTICA LEGO

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

I

I

I

I

I

I
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Celebrada no período quaresmal, a Campanha 
da Fraternidade (CF) convida a todos a imitar a 
misericórdia do Pai repartindo o pão com os ne-
cessitados, fortificando o espírito fraterno. A ini-
ciativa está ligada à caminhada quaresmal como 
um dos modos de viver a espiritualidade deste 
tempo favorável.   

Em 2022, a CF tem como tema “Fraternidade e 
Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina 
com amor” (Pr 31,26). Seu início se dá na abertu-
ra da Quaresma, dia 2 de março, na Quarta-Feira 
de Cinzas.

Trata-se, em 2022, da terceira vez que a Igreja no 
Brasil vai aprofundar o tema da educação em uma 
Campanha da Fraternidade. Desta vez, a reflexão 
será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, 
convocado pelo Papa Francisco. 

“Ao longo da caminhada quaresmal, em que a 
conversão se faz meta primeira, recebemos o con-

vite para buscar os motivos de nossas escolhas em 
todas as ações e, por certo, naquelas que dizem 
respeito mais diretamente ao mundo da educa-
ção”, convida a presidência da CNBB.

Objetivo geral 

A Campanha da Fraternidade de 2022 convida a 
promover diálogos a partir da realidade educativa 
do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em 
favor do humanismo integral e solidário. 

Objetivos Específicos  

1. Analisar o contexto da educação na cultura atu-
al, e seus desafios potencializados pela pandemia. 

2. Verificar o impacto das políticas públicas na 
educação.  

3. Identificar valores e referências da Palavra de 

Deus e da Tradição cristã em vista de uma educação 
humanizadora na perspectiva do Reino de Deus. 

4. Pensar o papel da família, da comunidade de 
fé e da sociedade no processo educativo, com a 
colaboração dos educadores e das instituições de 
ensino.  

5. Incentivar propostas educativas que, enraiza-
das no Evangelho, promovam a dignidade huma-
na, a experiência do transcendente, a cultura do 
encontro e o cuidado com a casa comum. 

6. Estimular a organização do serviço pastoral 
junto a escolas, universidades, centros comunitá-
rios e outros espaços educativos, em especial das 
instituições católicas de ensino.  

7. Promover uma educação comprometida com 
novas formas de economia, de política e de pro-
gresso verdadeiramente a serviço da vida huma-
na, em especial, dos mais pobres.

Com informações da CNBB
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Apesar de São José não ter uma frase sequer nas Escrituras, 
seu exemplo de cuidado com a Sagrada Família o tornou 
um dos mais queridos e importantes santos do Cristia-
nismo. Acompanhe abaixo a oração a São José que fi-
cou conhecida por nunca ter falhado:

Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e 
tão imediata diante do trono de Deus, a vós 

confio todas as minhas intenções e desejos.

Ajudai-me, São José, com a vossa podero-
sa intercessão, a obter todas as bênçãos 
espirituais por intercessão do vosso Filho 

adotivo, Jesus Cristo Nosso Senhor, de modo 
que, ao confiar-me, aqui na terra, ao vosso 
poder celestial, Vos tribute o meu agradeci-

mento e homenagem.

Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-Vos 
com Jesus adormecido nos vossos braços. Não 
ouso aproximar-me enquanto Ele repousa 

junto do vosso coração.

Abraçai-O em meu nome, beijai por mim 
o seu delicado rosto e pedi-Lhe que me 
devolva esse beijo quando eu exalar o 

meu último suspiro.

São José, padroeiro das almas que 
partem, rogai por mim!

Amém.
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Não deixe de fazer sua colaboração com o dízimo 
e oferta, no valor que puder. O Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia pre-
cisa da sua colaboração.

“Queridos filhos e filhas espirituais da Paróquia-
-Santuário de N. Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia, estamos atravessando um momen-
to difícil na vida pessoal, no Brasil, no mundo, e 
também em nossa Paróquia. Não podemos parar 
a pregação do evangelho e nem a celebração dos 
sacramentos. Como pai espiritual e amigo, peço a 
todos os paroquianos, e a quem também desejar: 

Continue colaborando, com quanto você puder, 
com sua oferta e dízimo, sem sair de sua casa”.

Veja abaixo como você pode colaborar:

Transferência Bancária

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

Clique aqui

https://www.nossasenhoradosprazeres.com.br/dizimos-e-ofertas/

