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Celebrado sempre 50 dias após o Domingo de 
Páscoa, neste ano em 5 de junho, o Dia de Pente-
costes marca a descida do Espírito Santo sobre os 
apóstolos de Jesus Cristo. Juntamente com o Natal 
e a Páscoa, Pentecostes é, para os cristãos, uma das 
datas mais importantes do Calendário Litúrgico.

O significado desta celebração é apresentado 
pelo prefácio do Missal Romano:

“Hoje se completou o mistério pascal e sobre 
aqueles que fez filhos de adoção em Cristo teu Fi-
lho, efundiu o Espírito Santo, que na Igreja nas-

cente revelou a todos os povos o mistério escondi-
do nos séculos e reuniu todas as línguas da família 
humana em uma profissão de uma única fé”.

No Antigo Testamento, é possível observar o Dia 
de Pentecostes sendo citado com outros nomes, 
como: Festa da Colheita ou Sega (Êxodo 23.16), 
Festa das Semanas (Deuteronômio 34.22) e Dia 
das Primícias dos Frutos (Números 28.26).

Já no Novo Testamento, a celebração é citada no 
livro dos Atos dos Apóstolos 2, que narra o mo-
mento em que os apóstolos de Cristo receberam 

os dons do Espírito Santo, logo após a subida de 
Jesus aos céus:

“Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu 
um ruído, como se soprasse um vento impetuo-
so, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 
Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de 
fogo que se repartiram e pousaram sobre cada 
um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo 
e começaram a falar em línguas, conforme o Espí-
rito Santo lhes concedia que falassem”. (Atos dos 
Apóstolos 2:1-4).
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Sandra Regina – SP
Minha irmã ficou desempregada 
durante muito tempo e foi um 
período muito difícil. Ela tinha 
prestado um concurso bem difí-
cil na cidade de Indaiatuba, mas 
com a graça de Deus, ela foi apro-
vada e está trabalhando efetiva, 
para honra e glória do Senhor!

Rosana dos Santos – MG
Este testemunho é de uma graça 
alcançada: cura de uma labirin-
tite. Foi alguns dias após o início 
da quarentena de São Miguel e do 
terço do preciosíssimo Sangue de 
Jesus que o senhor estava fazen-
do pelo YouTube. Você falou de 
uma mulher com crise de labirin-
tite há mais de dois meses e que 
estava sendo curada. Tomei pos-
se da benção e graças a Deus não 
sinto mais nada. Obrigada, Padre 
Alberto, por suas orações e ao 
Programa Encontro com Cristo.

Irene Silva Ramos – SP
Agradeço imensamente a graça 
recebida, meu neto Gabriel con-
seguiu um emprego, após um 
ano. Muito obrigada, Senhor!

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.

Em junho nossa Igreja celebra a fes-
ta do Corpo de Cristo e de Pentecos-
tes. Nosso Mestre nos ofereceu dois 
importantíssimos “presentes espiri-
tuais”, a fim de ajudar em nossa cami-
nhada terrena. Celebrando a Páscoa 
com os apóstolos, Ele partiu o pão e 
ofereceu como seu corpo, comparti-
lhou o vinho e o ofereceu como seu 
sangue, para que repetíssemos esse 
gesto em sua memória. E desse modo, 
hoje, relembramos a vitória de Cristo 
sobre a morte. Ele se ofereceu inteiro 
por mim e por você.

Como se não bastasse, Cristo ressus-
citou da mansão dos mortos e conviveu 
por mais quarenta dias com os apósto-
los, sua mãe e outras mulheres, ensi-
nando e exortando a todos para a mis-
são. Essa experiência foi decisiva para 

que chegássemos até os nossos dias, 
pois através do Pentecostes, ou seja, do 
derramamento do Espírito Santo em 
línguas de fogo, a Igreja de Cristo re-
cebeu a Força do Alto para prosseguir 
na caminhada, a mesma Força que hoje 
eu lhe exorto a receber, experimentar e 
vivenciar diariamente. Através do San-
to Espírito que em nós habita, Deus se 
faz presente e conseguimos transpor 
todas as barreiras. Eu lhe exorto a re-
zar comigo todos os dias para fortaleci-
mento da sua fé em Cristo e para que o 
Amor incondicional seja realidade em 
nosso mundo. Façamos a diferença em 
nossos lares, em nosso trabalho e em 
nossa comunidade. Somos felizes por 
sermos Cristãos!

Deus te abençoe, os anjos te prote-
jam e salve Maria!

Testemunhos
Vidas Transformadas 

WhatsApp (11) 95771-2329
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No mês de junho, a Igreja celebra a festa de três 
grandes santos: Santo Antônio (dia 13); São João 
Batista (dia 24) e São Pedro (dia 29). Essa festi-
vidade, trazida para o Brasil pelos colonizadores 
portugueses, ficou popularmente conhecida como 
Festa Junina.

São João Batista, cujo nome João significa “Deus 
dá a graça”, foi o precursor de Jesus. Ele se alegrou 
com a chegada do Messias, ainda no ventre de sua 
mãe, Isabel, quando esta recebeu a visita de Maria 
em sua casa (Lc 1, 39-43). Ele foi o único profe-
ta a anunciar a chegada do Messias e a mostrá-
-lo no meio do povo. Ele batizou no Rio Jordão o 
próprio autor do batismo. Foi ele quem apontou 
Jesus, proclamando-o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo (Jo 1,29). No dia 24 de junho, 
celebramos seu nascimento. Ele é o único dos San-
tos que tem o dia do nascimento e o dia da morte 
celebrados, pois os demais santos têm apenas o 
dia da morte rememorado.

São Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus, 
com seu irmão André (Lc 6,14). Jesus o convidou 
para deixar o barco na praia, ir caminhar com ele, 
pois ele o faria pescador de homens. Pedro pronta-
mente deixou tudo e passou a caminhar com Jesus. 
Foi o primeiro a professar a fé no Cristo, quando 
disse: ‘Eu sei que tu és o Messias, o filho do Deus 

vivo’ (Mt 16,16) – sobre esse testemunho de fé, Je-
sus edificou sua Igreja. Pedro foi morto sendo cru-
cificado de cabeça para baixo.

Santo Antônio é conhecido com o protetor dos po-
bres, por isso no seu dia mantêm-se a tradição da 
entrega do pão. “Ele tinha enorme compaixão pe-
los pobres e sentia, como frade franciscano, a fome 
dos pobres. Certa vez, no convento onde ele vivia, 
distribuiu todos os pães para os pobres. Quando o 
frade padeiro foi buscá-los para a refeição, levou 
um grande susto, pois não havia nenhum pão no 
cesto. Ao contar o fato para Santo Antônio, este 
o mandou voltar e verificar se os pães realmente 
não estavam lá.

O frade ficou surpreso, pois encontrou o cesto 
cheio de pães. Por isso, até hoje, existe a grande 
devoção popular de abençoar o pãozinho de Santo 
Antônio, que os fiéis levam e colocam na vasilha de 
trigo, arroz ou de outro alimento na casa, na con-
fiança de que Santo Antônio nunca deixará o pão 
de cada dia faltar sobre as mesas.

Os pães distribuídos no dia de Santo Antônio 
também nos ensinam a importância da partilha. 
Se o amor de Cristo continuar tocando nosso co-
ração, como tocou o coração de Santo Antônio, 
aprenderemos que o pão não pode ser só meu, 
mas nosso; só assim haverá pão para todos”.
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Intenção

Pelas famílias

Rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo, 
para que com gestos concretos vivam a gratuidade 
do amor e a santidade na vida quotidiana.

Reflexão

A intenção do mês de junho, sobre a família, faz 
parte de um conjunto que inclui a de maio, sobre os 
jovens e a de julho, sobre os idosos. Assim, o San-
to Padre pretende mostrar a família como o lugar 
privilegiado do encontro entre as várias gerações: 
entre a sabedoria e experiência do passado e o en-
tusiasmo e projeto do futuro, o encontro entre a 
memória e o sonho. Para que este encontro aconte-
ça é necessário que a família crie as condições para 
isso, como são a estima recíproca, a atenção, o si-
lêncio, o dar importância ao outro. Por vezes, suce-
de que os mais velhos desvalorizam os mais novos, 
porque são diferentes, porque não pensam e agem 
da mesma forma que eles fizeram ao longo da vida, 
e os mais novos encaram os mais velhos como por-
tadores de mensagens antiquadas e que não se ade-
quam àquilo que são as suas perspectivas. É muito 
importante que esta intenção nos leve a refletir so-
bre a família como laboratório e coração das rela-
ções verdadeiramente construtivas e que dão valor 
ao lugar e função de cada um. A esse ponto se refere 
o Papa Francisco no Angelus de 27 de dezembro de 
2020: “À imitação da Sagrada Família, somos cha-
mados a redescobrir o valor educativo do núcleo 
familiar: ele deve fundar-se no amor que sempre 
regenera as relações e abre horizontes de esperan-
ça. A comunhão sincera pode ser experimentada 
na família quando é uma casa de oração, quando 
os afetos são sérios, profundos e puros, quando o 
perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dure-
za diária da vida é suavizada pela ternura mútua e 
pela serena adesão à vontade de Deus”.

Se a família é o lugar desta aprendizagem, então 
daí nascerão caminhos de esperança para o mun-
do tão necessitado de encontro, diálogo e paz. É na 

família, em primeiro lugar, que se aprendem estas 
atitudes como aptidões sociais fundamentais.

Oração
Jesus, Maria e José, família de Nazaré

que nos mostrais o modo de proceder
para ser família e realização do reino de Deus;
queremos, como família cristã,
ser fiéis à vocação recebida,
amando-nos nos pequenos gestos quotidianos.

Queremos viver a nossa entrega com alegria,
sendo ponte e lugar de encontro,
famílias de portas abertas,
dando-nos e perdoando-nos sempre.

Queremos ser sal e luz, fermento e boa terra.
Envia-nos, Pai, o teu Espírito Santo,

para que alcancemos de ti o dom da santidade
na nossa vida familiar.

Desafios

- Santidade na vida diária:
Fazer bem o que se tem de fazer, com alegria e 

pondo aí o coração inteiro.

- Escutar:
Pedir opinião a outros dentro da família acerca 

das próprias decisões, deixar-se ser interpelado 
por eles.

- Fazer-se responsável:
Prestar atenção às coisas em que se pode ser útil 

na família e assumir esse compromisso.

- Servir:
Servir quotidianamente nos pequenos gestos e 

tarefas, sem queixas nem pedir nada em troca.

- Amar com gratuidade:
Procurar viver e experimentar a misericórdia 

em família, perdoando e pedindo perdão.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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No domingo seguinte ao Dia de Pentecostes a igreja ce-
lebra a Santíssima Trindade, que representa o mistério 
de um só Deus em três pessoas consubstanciais: o Pai, o 
Filho (Jesus Cristo) e o Espírito Santo. Em 2022, a data 
será celebrada no dia 12.

O Pai diz respeito ao criador, o Filho, o salvador gerado 
pelo Pai e, o Espírito Santo, é gerado pelo Pai e Filho que 
santifica o Homem. É daí que surge a oração “em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, com que se batiza 
uma pessoa e com que se começa e acaba uma missa, os 
ofícios litúrgicos e os sacramentos.

Oração à Santíssima Trindade

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 

adoro-vos profundamente e ofereço-vos

o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de 
Jesus Cristo, 

presente em todos os sacrários da terra, 

em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças 

com que Ele mesmo é ofendido.

E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 

e do Coração Imaculado de Maria, 

peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.

Amém.
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No dia 16 de junho, quinta-feira, a Igreja celebra o dia de 
Corpus Christi, data em que se recorda um dos princípios 
mais importantes do catolicismo: o Sacramento da Euca-
ristia.  O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina 
Misericórdia dará início à programação desta data a partir 
das 10h, quando os tradicionais tapetes serão expostos. A 
partir das 15h, os fiéis poderão participar da Missa Cam-
pal, da Procissão e da Bênção do Santíssimo. 

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois 
do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao do-
mingo da Santíssima Trindade, em alusão à data em que 
Jesus instituiu o sacramento da eucaristia, na Quinta-Feira 
Santa, e tem como objetivo celebrar o mistério da euca-
ristia, o sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

Os tapetes

A tradição dos tapetes coloridos surgiu em Portugal. Os 
colonizadores foram os responsáveis por trazer esse cos-
tume para o Brasil, onde os fiéis realizam o ato até os dias 
atuais. Geralmente feitos com serragem, sal, areia, flores 
e materiais coloridos, na noite anterior a festa de Corpus 
Christi, os tapetes trazem em todo o seu comprimento 
representações de cenas bíblicas, objetos e símbolos que 
retratam a fé e Jesus Cristo.

Tapete Solidário

Nos anos de 2020 e 2021, o Santuário de Nossa Senhora 
dos Prazeres e Divina Misericórdia recebeu doações de 
alimentos para um “tapete solidário”, uma vez que, por 
conta da pandemia, a celebração em seu modo tradicio-
nal ficou inviável.

Alimentos não perecíveis, roupas, sapatos, cobertores, 
produtos de higiene e de limpeza foram doados para obras 
sociais da igreja, que atendem várias famílias cadastradas, 
além da Creche Menino Jesus, que dá assistência às famí-
lias de crianças matriculadas na instituição.

O tapete solidário foi uma iniciativa da Pastoral Familiar, 
do TLC e da Pastoral da Juventude, que, juntos, buscaram 
alternativas viáveis em meio à pandemia de covid-19 para 
ajudar aqueles que mais precisam.

Confira a programação do Santuário para o dia de Corpus Christi 2022:



quética Diocesana, Rosana Mancini e a enfermeira 
obstetra Helaine Camargo Carneiro. O objetivo do 
encontro é dar assistência às gestantes que, por 
algum motivo, estejam passando por dificuldades 
durante a gestação, unindo orientações técnicas ao 
conhecimento catequético.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os 
interessados devem entrar em contato através do 
telefone (11) 98300-6782 (Ionice) ou (11) 5841-
8513 (Secretariado Diocesano de Catequese).

Acontecerá no dia 18 de junho, um sábado, a últi-
ma formação interforanial para Catequese desde o 
Ventre Materno, no Centro Pastoral João Paulo II, 
das 8h às 12h, com catequistas das foranias Itape-
cerica e Embu. Apenas os catequistas que partici-
param da formação anterior estão aptos a partici-
par do encontro.

As responsáveis por conduzir a formação são a 
Coordenadora da Dimensão Catequética Foranial, 
Ionice Simoneti Assuane, a Diretora da Escola Cate-
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4 - “Eu os consolarei em todas as suas aflições”;

5 - “Serei refúgio seguro na vida e principalmente 
na hora da morte”;

6 - “Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus 
trabalhos e empreendimentos”;

7 - “Os pecadores encontrarão, em meu Coração, 
fonte inesgotável de misericórdias”;

8 - “As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela 
prática dessa devoção”;

9 - “As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, 
a uma alta perfeição”;

10 - “Darei aos sacerdotes que praticarem espe-
cialmente essa devoção o poder de tocar os cora-
ções mais endurecidos”;

11 - “As pessoas que propagarem esta devoção te-
rão o seu nome inscrito para sempre no Meu Cora-
ção”;

12 - “A todos os que comunguem, nas primeiras 
sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a 
graça da perseverança final e da salvação eterna.”

A Igreja celebra a Festa do Sagrado Coração de 
Jesus na sexta-feira da semana seguinte à Festa 
de Corpus Christi, esse ano, no dia 24 de junho. 
O coração é mostrado na Escritura como símbolo 
do amor de Deus. No Calvário o soldado abriu o 
lado de Cristo com a lança (cf. João 19,34). Diz a 
Liturgia que “aberto o seu Coração divino, foi der-
ramado sobre nós torrentes de graças e de mise-
ricórdia”. O Sagrado Coração de Jesus é um ícone 
do século XVII que foi relevado por Santa Maria 
Margarida de Alacoque.

Você conhece as 12 promessas do sagrado 
coração de Jesus a Santa Margarida Maria 
Alacoque? Confira a seguir:

1 - “A minha bênção permanecerá sobre as casas 
em que se achar exposta e venerada a imagem de 
Meu Sagrado Coração”;

2 - “Eu darei aos devotos de Meu Coração todas as 
graças necessárias a seu estado”;

3 - “Estabelecerei e conservarei a paz em suas 
famílias”;
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Foi divulgada em 12 de maio a mensagem de 
Francisco para o 108º Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado, que será celebrado em 25 de setem-
bro. Em seu texto, o Santo Padre faz um novo apelo 
para que seja mudada a abordagem e a percepção 
sobre os migrantes: nem invasores, nem destrui-
dores, nem usurpadores, mas trabalhadores dis-
postos, instrumentos para “conhecer melhor o 
mundo e a beleza da sua diversidade”, portadores 
de “dinâmicas revitalizantes e animadores de ce-
lebrações vibrantes”, no caso dos católicos, escre-
veu o Pontífice.

Um mundo com paz e dignidade 

“Construir o futuro com os migrantes e refugia-
dos” é o título do documento assinado em São 
João de Latrão. Na mensagem, Francisco entrelaça 
a sua análise sobre o fenômeno migratório – ainda 
atual e tornado ainda mais urgente pela guerra na 
Ucrânia – com passagens bíblicas dos Profetas e 

do Evangelho. A visão subjacente é escatológica, o 
Reino de Deus, a “Nova Jerusalém”, a morada de 
Deus e o objetivo da humanidade; o olhar é sobre 
a atualidade, as “tribulações dos últimos tempos” 
que chamam a humanidade a renovar o seu com-
promisso para construir “um mundo onde todos 
possam viver em paz e dignidade”, frisou.

Ninguém deve ser excluído

Para que esta “maravilhosa harmonia” reine, 
escreveu o Papa, é preciso “aceitar a salvação de 
Cristo, o seu Evangelho de amor, para que as de-
sigualdades e as discriminações do mundo atual 
possam ser eliminadas”.

“Ninguém deve ser excluído”, reiterou o Santo 
Padre. O projeto de Deus é, na verdade, “essencial-
mente inclusivo” e “coloca os habitantes das peri-
ferias existenciais no centro”. Ou seja, migrantes, 
refugiados, pessoas deslocadas, vítimas do tráfico. 
“A construção do Reino de Deus está com eles, por-

que sem eles não seria o Reino que Deus quer. A 
inclusão das pessoas mais vulneráveis é uma con-
dição necessária para a cidadania plena.”

Construir o futuro com migrantes e refugiados 
também significa reconhecer e valorizar o que 
cada um deles pode trazer para o processo de 
construção, pontuou Francisco. O Pontífice recor-
dou a profecia de Isaías, na qual “os estrangeiros 
não aparecem como invasores e destruidores, mas 
como trabalhadores dispostos a reconstruir os 
muros da nova Jerusalém”. A chegada de estran-
geiros é assim apresentada como uma “fonte de 
enriquecimento”.  

Na conclusão da mensagem, Francisco deixa uma 
oração especialmente pedindo a Deus que “onde 
houver exclusão, floresça a fraternidade” e que todos 
possam se tornar “construtores do seu Reino”, junta-
mente “com todos os habitantes das periferias”.

Acesse a mensagem completa do Papa 

clicando aqui             .clicando aqui

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
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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/

