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“Quando Jesus viu a sua mãe e, ao lado dela, o 
discípulo que ele amava, disse à sua mãe: “Mulher, 
eis aí o teu filho”. Depois disse ao discípulo: “Eis aí 
a tua Mãe’ (Jo.19, 26-27).

Com essas palavras, o Evangelho de João revela 
a importância da Santa Mãe de Deus e a herança 
deixada pelo próprio Jesus: a relação estabeleci-

da entre Maria e os cristãos. No início do mês de 
maio, o país comemora o dia das mães e, a Igreja, 
celebra durante todo o mês de maio a devoção a 
Nossa Senhora.

Durante o mês mariano, a Igreja convida o povo 
a rezar junto a Maria e a conhecer suas diversas 
devoções espalhadas pelo mundo. Em Maria os 

cristãos encontram refúgio, um colo de mãe, um 
exemplo de força e fé. Maria é reconhecida como 
advogada e auxiliadora dos cristãos, especialmen-
te em tempos de aflição. Portanto, o mês de maio 
é um tempo especial de graças quando volta-nos 
para a intercessão de Maria.

Com informações da Paulus.
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Luiz Carlos 
Em 04 de julho de 2021 eu tomei 
posse da cura de minha enfermi-
dade, a espondilite anquilosan-
te. Agradeço a Jesus Cristo e ao 
senhor, padre Alberto, por este 
programa abençoado por Deus, 
que fortalece a nossa fé! Jesus eu 
confio em vós

Fátima Ferreira 
Padre, minha filha estava numa 
gravidez de risco e na hora do 
parto quase morreu. Eu fazia a 
oração do terço de cura e liber-
tação com o senhor através do 
facebook e Deus libertou minha 
filha e a minha neta! Graças a 
Deus agora está tudo bem. Obri-
gado Jesus pela saúde de todos!

Antônio Ezequiel 
Agradeço as orações pela filha 
Thaisa, que para honra de glória 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 
resultado da biópsia após a cirur-
gia do nódulo da mama esquerda 
deu benigno. Ela está curada.

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 8h e 12h;
Sábado: 12h e 19h;
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.

Quero iniciar esta carta do mês de 
maio registrando minha gratidão a to-
das as mães da “Família Encontro com 
Cristo”, que com dedicação e entrega 
cuidam de seus filhos. Ser mãe é ter 
a vida transformada pelo milagre de 
gerar vida e de promover um mundo 
melhor. Que Maria Santíssima, Mãe da 
Igreja e de todos nós, proteja todas vo-
cês. Contem com minhas orações.

Nossa Igreja celebra a Ascensão 
do Senhor, um dos pontos altos da 
história do cristianismo. Jesus, após 
sua crucificação, morte e ressurrei-
ção, permanece por 40 dias com os 
apóstolos ensinando-os e exortan-
do-os para a missão apostólica. De-
pois desse tempo, Ele sobe aos céus 
e toma seu lugar, à direita do Pai, de 
onde está nos vigiando incessante-
mente e amorosamente.

Cristo nos deixou ensinamentos va-
liosos que, ainda hoje e por toda a 
eternidade, revelam a misericórdia de 
Deus para com seu povo. Ele desmisti-
ficou a ideia de um Deus radicalmente 

punitivo para um Deus amoroso e re-
pleto de misericórdia que, com mater-
no amor, educa seus filhos para o ca-
minho reto, honesto e amoroso.

As transformações de cada um de 
nós, através das virtudes da reconci-
liação e do amor incondicional, se fa-
zem presentes na vida daqueles que 
se intitulam cristãos. Antes de subir 
aos céus, Jesus nos falou de tantas coi-
sas, contou tantas parábolas revelado-
ras e, com celestial paciência, nos fez 
mergulhar no mistério da fé, que não 
pode ser explicada, mas sim vivida. 
Quem se deixa tocar profundamente 
por esse Amor, dá passos importantes 
em sua própria ascensão, quando na 
pátria definitiva, todos estaremos jun-
tos e em comunhão fraterna.

É chegada a hora de abraçarmos e 
vivermos esses ensinamentos, não so-
mente conhecê-los através de nossa 
tradição cristã, mas pela necessida-
de intrínseca que temos de voltar de 
onde viemos, à Casa do Pai, no Cora-
ção Misericordioso que pulsa por nós.

Testemunhos
Vidas Transformadas 

WhatsApp (11) 95771-2329



noite: a banda de forró universitário Falamansa. 
O estacionamento será gratuito e para entrar é 
necessário colaborar com 1kg de alimento não 
perecível, que será destinado ao Fundo Social de 
Solidariedade do município.

Venha dançar e se divertir com a família e ami-
gos. Itapecerica da Serra, a aniversariante, merece 
toda essa alegria!

No dia 14 de maio (sábado), a partir das 20h, no 
Ginásio de Esportes, a prefeitura de Itapecerica da 
Serra e a Secretaria Municipal de Cultura trazem o 
show da banda Falamansa como presente à toda po-
pulação da cidade pelo aniversário de 145 anos de 
emancipação político-administrativa do município.

A abertura da festa ficará por conta do grupo “Os 
Kaboclos” e, logo em seguida, a grande atração da 
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É só traçar um paralelo entre a vida cheia de 
sacrifícios de São José, que trabalhou a vida 
toda para ver Nosso Senhor Jesus Cristo dar a 
vida pela humanidade, e a luta dos trabalhado-
res do mundo todo, pleiteando respeito a seus 
direitos mínimos, para entender os motivos que 
levaram o Papa Pio XII a instituir a festa de “São 
José Trabalhador”, em 1955, na mesma data em 
que se comemora o dia do trabalho em quase 
todo o planeta.

São José é o modelo ideal do operário. Sustentou 
sua família durante toda a vida com o trabalho de 
suas próprias mãos, cumpriu sempre seus deve-
res para com a comunidade, ensinou ao Filho de 
Deus a profissão de carpinteiro e, dessa maneira 
suada e laboriosa, permitiu que as profecias se 
cumprissem e seu povo fosse salvo, assim como 
toda a humanidade.

Proclamando São José protetor dos trabalhadores, 
a Igreja quis demonstrar que está ao lado deles, os 
mais oprimidos, dando-lhes como patrono o mais 
exemplar dos seres humanos, aquele que aceitou 
ser o pai adotivo de Deus feito homem, mesmo sa-
bendo o que poderia acontecer à sua família.

José lutou pelos direitos da vida do ser humano 
e, agora, coloca-se ombro a ombro na luta pelos di-
reitos humanos dos trabalhadores do mundo, por 
meio dos membros da Igreja que aumentam as fi-
leiras dos que defendem os operários e seu direito 
a uma vida digna.

Muito acertada mais esta celebração ao homem 
“justo” do Evangelho, que tradicional e particu-
larmente também é festejado no dia 19 de março, 
onde sua história pessoal é relatada.

Com informações da derradeirasgracas.com
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Intenção

Pela fé dos jovens

Rezemos para que os jovens, chamados a uma 
vida em plenitude, descubram em Maria o estilo 
da escuta, a profundidade do discernimento, a 
coragem da fé e a dedicação ao serviço.

Reflexão

Nos próximos três meses, o Papa Francisco une 
três intenções a partir de uma linha condutora: a 
família. Assim, neste mês de maio tem presente os 
jovens e o seu caminho de fé, em julho, os idosos e 
o seu lugar no mundo e, no meio, no mês de junho, 
as famílias, tendo como pano de fundo o X Encon-
tro Mundial das Famílias, que acontece em Roma, 
entre os dias 22 e 26 de junho. A família que, no en-
tendimento de Francisco, se estrutura e equilibra 
na ponte e no diálogo entre gerações, entre os mais 
novos, que são o motor e o futuro, e os mais velhos, 
que são a história e a memória. Este encontro é im-
portantíssimo para a fecundidade da vida familiar.

No que diz respeito aos jovens, o Santo Padre pre-
tende despertar neles a necessidade de discernir 
acerca da sua vida, que tem como primeira atitude 
a escuta. À semelhança de Maria, os jovens pode-
rão escutar a sua realidade, escutar o ensinamento 
dos mais velhos, beber desta fonte para que, com a 
valentia da fé e a dedicação ao serviço, possam en-
contrar um sentido e um caminho para a vida plena, 
o encontro com a vontade de Deus nas suas vidas.

O discernimento é parte essencial no caminho si-
nodal que a Igreja está a fazer e, nesse sentido, os 
jovens não poderão ficar de fora deste itinerário. 
Na verdade, do seu entusiasmo e do seu compro-
misso depende a vitalidade e a beleza da missão 
da Igreja, hoje e no futuro.

Unidos à intenção do Papa para este mês, será im-
portante que cada família, cada comunidade cristã 
possa motivar e envolver os jovens nos processos 
de discernimento, criando espaços de silêncio e de 
escuta mútua, para percebermos interiormente o ca-

minho que o Espírito Santo nos quer fazer percorrer.

Oração
Pai bom,

que nos mostraste em Jesus
um caminho seguro para os jovens.

Nós os trazemos a Ti e pedimos-Te por eles.
Tal como Jesus formou o seu jovem coração junto 

a Maria,
pedimos que, pelo mesmo Espírito, também os jo-
vens
encontrem nela a escola para os seus corações
onde possam formar uma fé corajosa, discernida 
e ao serviço.

Que o teu Filho os guie pelos caminhos que Ele 
percorreu
e que Maria lhes ensine o que a Ele ensinou.

Ilumina os seus corações para que, na escuta da 
tua voz,
e apoiados pelos mais velhos,
discirnam o caminho de uma vida em plenitude.

Amém.

Desafios

- Discernir a vida: dedicar tempo a olhar aqui-
lo que, na própria vida, dá plenitude e optar por 
esse caminho.

- Escutar: fazer com que a oração seja espaço de 
silêncio interior para reconhecer a voz do Senhor na 
própria vida.

- Ser responsável: assumir e cuidar os compromis-
sos assumidos, grandes ou pequenos.

- Servir: ter gestos de serviço e entrega para com 
aqueles que estão perto e passam necessidades.

- Amar com gratuidade: viver cada momento de 
forma inteira, amar sem cansaço e sem queixas.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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No segundo domingo do mês de maio, neste ano 
no dia 08, é celebrado o dia das mães, uma das da-
tas comemorativas mais relevantes de todo o ano. 

Como um pequeno gesto de carinho e lembran-
ça a todas elas, a seguir, relembre uma mensagem 
especial que o padre Alberto Gambarini fez para 
todas as mamães:

“Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-
-aventurada e seu marido para elogiá-la.” - Provér-
bios 31,28.

O dia das mães está chegando e muitos estão se 
perguntando: qual o presente certo para dar? An-
tes de sair procurando na internet, ou indo a algu-
ma loja, existe um primeiro presente perfeito, ao 
alcance de todos.

Qual? Quando se pesquisa sobre as necessidades 

das mulheres, aparece reconhecimento, respeito, 
como sinal do carinho. Quando o marido e os filhos 
demonstram afeição, pela esposa e mãe, sinalizam 
uma mensagem poderosa: “Nós amamos você, re-
conhecemos sua dedicação, estamos preocupados 
com suas necessidades.”

A missão da esposa e mãe é sagrada, pois tem a 
sua origem na vontade de Deus ao criar a mulher: 
“enquanto o homem dormia, tomou-lhe uma cos-
tela” (Gn 2,21). Não foi criada da cabeça, para que 
o homem não a dominasse com suas ideias.

Também não foi feita de parte do pé, para que não 
fosse pisada. E sim da costela, próxima do coração, 
para ser amada e dar amor. A esposa e mãe tem no 
amor a grande obra de sua vida, pois é principal-
mente ela quem estará sendo o suporte do marido 
e a inspiração dos filhos. O ditado popular diz que 

por trás de um grande homem está uma grande 
mulher. O mesmo vale para os filhos: serão o que 
receberam do amor de suas mães. A mulher/espo-
sa que completa a vida do homem, é a costela que 
falta, como também aquela quem gera a nova vida 
dos filhos.

Não podemos esquecer as mulheres, mães hero-
ínas, que sozinhas são pai-mãe do lar, são elas as 
leoas defendendo os filhos com todo tipo de sacri-
fício. Deus ama vocês, mulheres fortes, luz de seus 
lares, construídos sobre a rocha da fé em Jesus, 
com a ternura da Virgem Maria.

Deus abençoe a todas as mães que geram os fi-
lhos em seu ventre, como também as mães de co-
ração. A Virgem Maria seja sempre o modelo para 
todas as mulheres, esposas e mães.

Pe. Alberto Gambarini
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No dia 5 de junho, Domingo de Pentecostes, a 
partir das 9h, o Ginásio de Itapecerica da Serra re-
cebe a Festa da Unidade, com entrada gratuita. A 
festa marcará o encerramento da Fase Diocesana 

do Sínodo e a volta da peregrinação tão tradicional 
e festiva da Diocese.

Venha partilhar sua experiência paroquial si-

nodal com as presenças de padre Rodolfo Cama-
rotta, padre Alberto Gambarini e Davidson Silva. 
Garantia de muita pregação, louvor, adoração e 
Santa Missa! 



deverão ser feitas via Whatsapp, através do telefo-
ne (11) 96641-7021 (Jamila), ou (11) 95217-5920 
(Gisele) e o pagamento pode ser feito via PIX, me-
diante envio de comprovante.

Com uma equipe de 40 participantes, o Retiro de 
Mulheres acontece há mais de 20 anos, sempre ba-
seado nas necessidades específicas das mulheres, 
com pregações, dinâmicas, palestras, louvores e a 
Santa Missa. Ao longo de tantos anos, são muitos os 
testemunhos de curas emocionais e físicas.

Acontece em 29 de maio, domingo, a partir das 8h, 
o Retiro de Mulheres – Nunca é tarde para recome-
çar, com as participações de Cleo Flores, da Comu-
nidade da Aliança de Misericórdia e Antonieta, da 
Comunidade Canção Nova. O evento será na Escola 
Modelo, ao lado da Igreja Santa Luzia, na Estrada 
João Rodrigues de Moraes 3818, bairro da Lagoa, 
em Itapecerica da Serra.

Para participar, é necessário adquirir um ingresso 
no valor de R$25, que inclui refeição. As inscrições 
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aos jovens com idade 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.

Os interessados em participar do próximo TLC 
devem preencher a ficha de inscrição que é distri-
buída nas missas do santuário, nas comunidades 
e nos movimentos. Em caso de dúvida, é possível 
entrar em contato com os dirigentes Mariana, João 
Ricardo, Lucia, Claudinei, Luciana, Evandro, Pris-
cila, Everton, Vanessa e Ronaldo nas missas do do-
mingo, às 10h.

A Missa de reencontro do Treinamento de Lide-
rança Cristã (TLC) acontecerá no dia 7 de maio, às 
19h, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres 
e Divina Misericórdia. Após a Missa, os jovens que 
participaram do 57º TLC, que aconteceu nos dias 
29 e 30 de abril e 1° de maio, na Casa de Retiros São 
José, estão convidados a um momento muito espe-
cial de partilha e oração no salão paroquial.

A missa de reencontro acontece no final de sema-
na seguinte ao treinamento, e os jovens são apre-
sentados à comunidade.

O TLC acontece duas vezes ao ano, geralmente em 
abril e setembro. Trata-se de um trabalho voltado 
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Acontece em 7 de maio (sábado), a tradicional Ação 
Entre Amigos do Encontro de Casais com Cristo 
(ECC), que já está na sua 64º edição. O evento será a 
partir das 19h30, no Salão Comunidade Santa Luzia, 
no bairro da Lagoa em Itapecerica da Serra.

 Neste ano, a ação contará com um bingo que 
sorteará três prêmios: uma TV 42 polegadas, uma 
bicicleta aro 29 e uma panela air fryer, respectiva-
mente. As cartelas para concorrer custam R$20 e 
poderão ser adquiridas antecipadamente no final 
das missas ou com os coordenadores do ECC.

O Encontro de Casais com Cristo

O encontro de Casais com Cristo é um serviço 
da Igreja, em favor da evangelização das famí-
lias, que procura construir o Reino de Deus aqui 
e agora, a partir da família e da comunidade pa-
roquial, mostrando pistas para que os casais se 
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, 
com a comunidade e, principalmente, com Cris-
to, tendo uma visão do que é “ser Igreja hoje” e 
de seu compromisso com a dignidade da pessoa 
humana e com a Justiça Social.
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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/

