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Neste mês de abril, a igreja se despede dos 40 
dias da Quaresma para abrir portas para a mais 
antiga e importante festa cristã: a Páscoa. A data, 
que marca a ressurreição de Jesus ocorrida no 
terceiro dia após sua crucificação no Calvário, 
neste ano, será celebrada no dia 17. 

Antes deste domingo mais do que especial, os 
cristãos vivem a Semana Santa, em que se come-
mora os mistérios da salvação a partir da recorda-
ção da última semana da vida de Jesus Cristo. Em 
cada dia da Semana Santa existe uma celebração 
diferente, começando pelo Domingo de Ramos, 

passando pela Segunda, Terça, Quarta, Quinta, 
Sexta-Feira Santa e Sábado Santo, até a Páscoa, o 
Domingo da Ressurreição.

O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Di-
vina Misericórdia terá uma programação de Pás-
coa, que você confere na página 6 desta edição.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Heleninha Costa
Passei por momentos difíceis 
de saúde física e até mental. Foi 
quando, através do Facebook, vi 
suas postagens convidando-nos 
a fazer orações de cura e liber-
tação. Dou graças a Deus pela 
sua vida, por sua preocupação 
com seus filhos espirituais e eu 
sou uma delas. Hoje sou muito 
feliz, fui curada de muitas coi-
sas, aprendi a rezar mais ainda. 
Quando estava com dores apren-
di a oferecer a Jesus e logo passa-
vam. Deus lhe abençoe grande-
mente e que o senhor continue 
sendo o nosso pai espiritual.

Maria 
Padre Alberto, minha mãe fez 
um pedido de oração para um 
neto parar de beber. Ele bebeu 
até aos 45 anos. Graças às ora-
ções já tem 12 anos que ele não 
bebe. Minha mãe já faleceu tem 
10 anos e conseguiu alcançar a 
graça! Agradecemos a Jesus mi-
sericordioso, Nossa Senhora dos 
Prazeres e ao senhor por esta 
graça alcançada!

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.

Cada pessoa é única no mundo. Sem-
pre ouvimos dizer que não existem 
dois seres humanos iguais e isso é ver-
dade. Fomos criados de forma única, 
o que nos torna ímpares. Os pais sa-
bem que cada um de seus filhos pos-
suem características diferentes e que 
relacionar-se com cada um requer um 
jeito especial, sem perder os valores 
fundamentais de um cristão, tais como 
a honestidade, o respeito e o compro-
misso com a vida.

Assim é o Pai do céu, que tudo sabe 
de nós e está sempre conosco. Ele nos 
conhece profundamente, é paciente e 
bom. A nós, cabe preparar nosso cora-
ção para que Ele ceie conosco eterna-
mente, fazendo cumprir assim seu pe-
dido mais importante: “Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos amei”. 

Sejamos como o “homem da bilha” 
(leia Lucas, 22, 8 a 13), que prati-
camente passa desapercebido em 
nossa leitura, mas que cumpriu um 

papel fundamental, direcionando os 
discípulos para a casa da ceia. Seja-
mos, também, como o dono da casa, 
que gentilmente ofereceu a sala pre-
parada para receber o Mestre. Como 
está a nossa sala? Não importa como 
ela seja, pequena ou grande, mas 
que esteja pronta, pois o Mestre já 
está lá. Sim, essa sala é o seu coração 
e Jesus Cristo está lá, deixe-O seme-
ar o Amor. 

Vamos rezar, oferecendo-nos sem 
restrições a Ele: “Mestre, nesse mo-
mento, entrego-me em teus braços 
e ofereço a minha vida e o meu cora-
ção inteiramente a vós. Que teu amor 
restaure-me para que eu seja melhor a 
cada dia. Quero amar como nos amou e 
fazer da minha jornada nessa terra um 
exemplo de fé e fraternidade. Eu abro 
o meu coração para que, em mim, faça 
morada definitiva. Sei que me amas do 
jeito que sou e me abraças com amor 
incondicional. Assim seja!”

Testemunhos
Vidas Transformadas 

WhatsApp (11) 95771-2329



As responsáveis por conduzir a formação são a 
Coordenadora da Dimensão Catequética Foranial, 
Ionice Simoneti Assuane e a professora de peda-
gogia catequética/diretora do curso básico para 
catequistas, Rosana Mancini.

Os interessados devem entrar em contato 
através do telefone (11) 98300-6782 (Ionice) 
ou (11) 5841-8513 (Secretariado Diocesano  
de Catequese).

No sábado (9), o Centro Pastoral São João Paulo II 
recebe o encontro para catequese desde o ventre 
materno, às 14h30. Todos os catequistas dentro 
do território diocesano estão aptos a participar.

A formação será de apenas uma tarde e contará 
com orientações de como dar catequese desde o 
ventre materno na casa das gestantes, rezando jun-
to, cantando para o bebê e etc. Serão dez encontros 
e o décimo será no dia do batismo do bebê.
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Neste mês, celebramos no dia 29 a vida de uma 
das mulheres que marcaram profundamente a 
história da Igreja: Santa Catarina de Sena. Reco-
nhecida como Doutora da Igreja, era de uma enor-
me e pobre família de Sena, na Itália, onde nasceu 
em 1347.

Voltada à oração, ao silêncio e à penitência, não 
se consagrou em uma congregação, mas conti-
nuou, no seu cotidiano dos serviços domésticos, a 
servir a Cristo e Sua Igreja, já que tudo o que fazia 
oferecia pela salvação das almas. Por meio de car-
tas às autoridades, embora analfabeta e de frágil 
constituição física, conseguia mover homens para 
a reconciliação e a paz como um gigante.

Dotada de dons místicos, recebeu espiritual e re-
almente as chagas do Cristo; além de manter uma 
profunda comunhão com Deus Pai, por meio da 
qual teve origem sua obra: “O Diálogo”. Comun-
gando também com a situação dos seus, ajudou-o 
em muito, socorrendo o povo italiano, que sofria 
com uma peste mortífera, e com igual amor socor-
reu a Igreja que, com dois Papas, sofria cisão, até 
que Catarina, santamente, movimentou os céus e 
a terra, conseguindo banir toda confusão. Morreu 
no ano de 1380, repetindo: “Se morrer, sabeis que 
morro de paixão pela Igreja”.

Santa Catarina de Sena, rogai por nós!
Com informações da Canção Nova
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Intenção

Pelos profissionais de saúde

Para que o compromisso dos profissionais de 
saúde na assistência às pessoas doentes e aos ido-
sos, sobretudo nos países pobres, seja apoiado pe-
los governos e pelas comunidades locais.

Reflexão

Neste mês, o Papa Francisco nos faz olhar para 
todos os que, ao longo destes dois últimos anos, se 
empenharam com enorme esforço e sacrifício na 
resposta à grave pandemia da Covid-19: os profis-
sionais de saúde. É no contexto do pós-pandemia 
que o Santo Padre coloca esta intenção, como um 
exercício de releitura deste tempo que marcou e 
continuará a marcar o mundo. Importa conside-
rar que a pandemia trouxe essencialmente duas 
coisas: por um lado, a fragilidade dos sistemas de 
saúde e o pouco investimento nos seus profissio-
nais, já que, numa vasta maioria de países, estes 
sistemas acabaram por colapsar e os recursos 
humanos não foram suficientes para conseguir 
dar resposta eficaz a uma crise desta dimensão; e, 
por outro, como Francisco disse na sua Mensagem 
para o Dia Mundial do Doente de 2021, “a pande-
mia destacou também a dedicação e generosidade 
de profissionais de saúde, voluntários, trabalha-
dores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e re-
ligiosas: com profissionalismo, abnegação, sentido 
de responsabilidade e amor ao próximo, ajudaram, 
trataram, confortaram e serviram tantos doentes e 
os seus familiares”.

Mas, além disso, um sério exame deste tempo de 
pandemia deve levar a considerar as suas conse-
quências, para que algo semelhante não volte a 
acontecer no futuro. A consequência mais imedia-
ta é a constatação daquilo que ficou relegado para 
segundo plano, como diagnósticos e tratamentos 
adiados, mas também, por exemplo, especialmen-
te nos países mais pobres, os esquemas de vaci-
nação essenciais contra doenças de crianças que 

ficaram por fazer. Rezemos, assim, para que, além 
da gratidão para com estes profissionais, os gover-
nos se empenhem no fortalecimento dos sistemas 
de saúde e no apoio a profissionais de saúde e do-
entes, especialmente nos países mais pobres.

Oração
Senhor Jesus,
que curaste com ternura
a tantos doentes que se aproximaram de Ti,
invocando a sua cura ou alívio,
assiste com o teu Espírito Santo
o pessoal de saúde que hoje continua
a curar e a sanar os que estão doentes.
Fá-los sentir o teu consolo e proximidade
quando atendem os mais pobres e idosos,
para que continuem a fazer crescer o Reino do Pai,
tornando fecunda a missão de compaixão             

pelo mundo.
Que estes profissionais encontrem nos governos 

e comunidades
corações grandes que os apoiam e sustentem.

Desafios

Apoiar - De que modo pode expressar o seu apoio 
a quem trabalha em hospitais ou centros de saúde?

Dar assistência - Procure ter um gesto de proximi-
dade e ternura para com aqueles que cuidam e aten-
dem os doentes.

Cuidar - Tentar encontrar, nos próprios ambientes, 
ocasiões para dedicar tempo ao cuidado de pesso-
as doentes. Ou, já o fazendo, ter uma maior atenção      
do coração.

Atender à fragilidade - Ir ao encontro de serviços 
da pastoral da saúde ou dos doentes na própria pa-
róquia ou comunidade e oferecer alguma ajuda ou 
serviço concreto.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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No dia 24 de abril, Domingo da Divina Miseri-
córdia, às 9h, o Largo da Matriz volta a receber 
os fiéis para a Missa Campal da Festa da Divina 
Misericórdia. O evento, que precisou ser adap-
tado em 2020 e 2021 por conta da pandemia, 
agora poderá ser celebrado dentro de “um novo 
normal”.

Domingo da Divina Misericórdia

A festa da Divina Misericórdia era um desejo 
do próprio Jesus, revelado para Santa Faustina, 
que deixou essa e outras revelações registradas 

em seu famoso diário. No ano 2000, o Papa João 
II instituiu a data para toda a igreja e, no mês 
de maio daquele ano, o segundo domingo da 
Páscoa já levaria o nome de Domingo da Divina 
Misericórdia.

Revelação de Jesus a Santa Faustina

No Diário de Santa Faustina é possível ler o 
trecho exato em que Jesus demonstrou seu 
desejo pela Festa da Divina Misericórdia “ne-
nhuma alma terá justificação enquanto não se 
dirigir com confiança à Minha misericórdia. E 

é por isso que o primeiro domingo depois da 
Páscoa deve ser a Festa da Misericórdia. Nesse 
dia, os sacerdotes devem falar às almas desta 
Minha grande e insondável misericórdia” (Diá-
rio, 570). Além de revelar a Santa Faustina o Seu 
desejo para a festa da Divina Misericórdia, Jesus 
também revelou à Santa uma imagem da Divina 
Misericórdia.

#TBT

Confira a seguir os registros da Festa da Divina 
Misericórdia de 2019:
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no formato online, com alguns encontros presen-
ciais, sempre em conjunto com o grupo de jovens 
do Santuário.

O primeiro TLC de retomada aos trabalhos da 
paróquia será realizado com os jovens já inscritos 
para o encontro que aconteceria em abril de 2020, 
quando começou a pandemia. Para os próximos, 
os interessados em participar devem preencher a 
ficha de inscrição que é distribuída nas missas do 
santuário, nas comunidades e nos movimentos.

Em caso de dúvida, é possível entrar em conta-
to com os dirigentes Mariana, João Ricardo, Lucia, 
Claudinei, Luciana, Evandro, Priscila, Everton, Va-
nessa e Ronaldo nas missas do domingo, às 10h.

A 57⁰ edição do Treinamento de Liderança Cristã 
(TLC), do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia acontecerá nos dias 29 e 30 
de abril e 1° de maio, na Casa de Retiros São José 
(Jardim Imperatriz), em Itapecerica da Serra. 

O TLC é um trabalho voltado aos jovens com ida-
de entre 15 e 25 anos, cujo papel é promover um 
encontro forte e pessoal com Jesus Cristo e, assim, 
fazer com que o jovem entenda o propósito de Deus 
na sua vida. O TLC acontece duas vezes ao ano, ge-
ralmente em abril e setembro.

Durante a pandemia, o TLC foi interrompido, as-
sim como outros trabalhos da paróquia. A alternati-
va foi manter os encontros de formação e adoração 
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ESCOLA CRISTÃ

EDUCAÇÃO BILÍNGUE

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO

ROBÓTICA LEGO

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Aconteceu em março (26) o primeiro dos três en-
contros da formação para catequistas, que ocor-
rem sempre no Salão Paroquial. A primeira reu-
nião teve como tema “como tocar os pais e fazer 
com que participem da formação dos seus filhos 
e da comunidade”, com Mary Oliveira, pedagoga 
pós-graduada em ensino religioso. Os mais de 40 
catequistas do Santuário de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia ainda receberam 
orientações para realização de um projeto para 
catequese familiar.

A segunda reunião, no dia 30 às 15h, será a par-

tir do tema “motivar os pais é um desafio, como 
realizar a catequese com os pais”, com o Padre 
Francisco Glênio (coordenador diocesano da Pas-
toral da Família e professor do curso intensivo 
para catequistas).

Já a terceira e última reunião, vai acontecer 
em maio, no dia 28, também às 15h. Esta, será 
destinada à entrega do material preparado por 
Elvira Passarini. Os catequistas também rece-
berão orientações para as visitas nas casas e 
encontros para os pais e responsáveis pelos ca-
tequizandos. 

A formação para catequistas acontece em en-
contros que orientam o catequista para dar iní-
cio, no próximo semestre, a catequese com os 
pais, nas casas e, algumas vezes, nas capelas. Io-
nice Simoneti, Coordenadora da Dimensão Cate-
quética Foranial e autora do projeto, é quem or-
ganiza e seleciona os formadores, assim como os 
casais que farão parte da equipe de apoio para 
catequese familiar.

Ficou com dúvidas ou quer saber mais? Fale 
com Ionice Simoneti Assuane através do telefone: 
(11)98300-6782.
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Não é de hoje que o padre Alberto Gambarini é 
conhecido por ultrapassar barreiras em prol de 
sua vontade de levar a evangelização através dos 
meios de comunicação. O pároco, que começou 
no rádio, conquistou seu espaço na TV e no Face-
book, agora, bate mais uma marca importante em 
sua carreira: 100 mil inscritos no YouTube, com 
direito a placa comemorativa.

A marca foi alcançada em janeiro de 2021, ano em 
que os números do canal dispararam, uma vez que, 
por conta da pandemia, as pessoas estavam isoladas 
em casa e buscando novos meios de buscar a Pala-
vra. Hoje, o canal TV Encontro com Cristo já soma 
mais de 11 milhões de visualizações no YouTube.

Em entrevista à Diocese de Campo Limpo em 
junho de 2020, o padre mencionou que “não po-
demos colocar limites ou cercas na ação de Deus. 

Durante a pandemia tenho notado um crescimen-
to no número de seguidores e nas interações em 
minhas redes sociais, sinal claro de que as pesso-
as estão tentando se aproximar de Deus. A missa 
on-line, claro, não é o meio ideal, mas precisamos 
valorizar isto como uma graça oferecida por Deus, 
senão tivéssemos os meios de comunicação, aí 
sim, estaríamos privados de tudo.”

O conteúdo produzido pelo pároco vai além da 
Santa Missa. Os inscritos têm acesso ainda a ora-
ção do terço, dicas, orações para a Quaresma, 
grupo de oração, evangelho do dia e muito mais. 
“Ele existe para levar a Boa Nova de Jesus. Se você 
ainda não conhece, visite, e eu tenho a certeza de 
que será também abençoado”, mencionou o páro-
co em seu vídeo de agradecimento aos inscritos, 
via Instagram.
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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/

