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09 T 2 Cor 1,18-22 Sl 118(119), 129.130.131.132.133.134.135 Mt

5,13-16

10 Q 2 Cor 3,4-11 Sl 98, 5.6.7.8.9 (R.cf. 9c) Mt 5,17-19

11 Q At 11,21b-26; 13,1-3 Sl 97 (98),1. 2-3ab. 3cd-4.5-6 (R.2a) Mt

10,7-13

12 S Os 11,1.3-4.8c-9 Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.3) Ef 3,8-12.14-19

13 S Is 61,9-11 1Sm 2,1.4-5.6-7 8abcd (R. cf. 1a) Lc 2,41-51

15 S 2 Cor 6,1-10 Sl 97, 1.2-3ab. 3cd-4 (R.2ª) Mt 5,38-42

16 T 2 Cor 8,1-9 Sl 145,2. 5-6. 7.8-9a (R.1) Mt 5,43-48

17 Q 2Cor 9,6-11 Sl 111, 1-2. 3-4.9 (R. 1a) Mt 6,1-6.16-18

18 Q 2Cor 11,1-11 Sl 110,1-2.3-4.7-8 (R.7a) Mt 6,7-15

19 S 2 Cor 11,18+21b-30 Sl 33,2-3.4-5.6-7 (R.18b) Mt 6,19-23

20 S 2Cor 12,1-10 Sl 33, 8-9.10-11. 12-13 (R.9a) Mt 6,24-34

22 S Gn 12,1-9 Sl 32,12-13.18-19.20.22 (R. 12b) Mt 7,1-5

23 T Gn 13,2.5-18 Sl 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5(R.1b) Mt 7,6.12-14

24 Q Is 49,1-6 Sl 138(139), 1-3.13-14ab.14c-15 (R.14a) At 13,22-26

Lc 1,57-66

25 Q Gn 16,1-12.15-16 Sl 105, 1-2. 3-4a. 4b-5 (R. 1a) Mt 7,21-29

26 S Gn 17.1.9-10.15-22 Sl 127 (128), 1-2.3.4-5 (R.4) Mt 8,1-4

27 S Gn 18,1-15 Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R.Cf.54b) Mt

8,5-17

29 Gn 18,16-33 Sl 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (R.8a) Mt 8,18-22

30 Gn 19,15-29 Sl 25,2-3.9-10.11-12 (R.3a) Mt 8,23-27

Julho

01 Q Gn 21,5.8-20 Sl 33,7-8.10-11.12-13 (R.7a) Mt 8,28-34

02 Q Gn 22,1-19 Sl 114,1-2.3-4.5-6.8-9 (R.9) Mt 9,1-8

03 S Ef 2,19-22 Sl 116(117), 1-2 (R. Mc 16,15) Jo 20,24-29

04 S Gn 27,1-5.15-29 Sl 134,1-2.3-4.5-6 (R.3a) Mt 9,14-17

06 S Gn 28,10-22a Sl 90,1-2.3-4.14-15ab(R.cf.2b) Mt 9,18-26

07 T Gn 32,23-33 (gr.22-32) Sl 16,1.2-3.6-7.8b.15 (R.15a) Mt 9,32-38

08 Q Gn 41,55-57.42,5-7a.17-24a Sl 32,2-3.10-11.18-19 (R.22) Mt

10,1-7

09 Q Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 Sl 104,16-17.18-19.20-21(R.5a) Mt

10,7-15

10 S Gn 46,1-7.28-30 Sl 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (R.39a) Mt 10,16-

23

11 S Gn 49,29-32; 50,15-26a Sl 104,1-2.3-4.6-7(R.cf.Sal 68,33) Mt

10,24-33

13 S Ex 1,8-14.22 Sl 123,1-3.4-6.7-8 (R.8a) Mt 10,34-11,1

14 T Ex 2,1-15ª Sl 68,3.14.30-31.33-34 (R.cf.33) Mt 11,20-24

14 D Ez 17,22-24 Sl 91.2-3.13-14.15-16 (R. cf.2a) 2Cor 5,6-10 Mc

4,26-34

21 D Jó 38,1.8-11 Sl 106,23-24.25-26.28-29.30-31 (R.1b) 2 Cor 5,14-

17 Mc 4,35-41

28 D At 12,1-11 Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9(R.5) aTm 4,6-8+17-18 Mt

16,13-19

05 D Ez 2,2-5 Sl 122,1-2a.abcd.3-4 (R.2cd) 2 Cor 12,7-10 Mc 6,1-6

12 DAm 7,12-15 Sl 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.8) Ef 1,3-14 Mc 6,7-13

Junho de 2015

Diocese de Caxias do Sul

Sagrado coração de Jesus

Humor!

A mulher vai à farmácia e indaga:

- O senhor tem alguma coisa contra a tosse

aqui?

- Claro que não! A senhora pode tossir à

vontade...

O mês de junho é rico em celebrações religiosas e populares.

Temos no dia quatro, a festa de Corpus Christi, no dia

13, Santo Antônio, no dia vinte e um, São Luis, no

dia 24, São João Batista, no dia 29, São Pedro e

São Paulo.

Porém, o mais importante é que todo o mês

é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.

Sem dúvida, é muito significativa a

oração na qual pedimos: “Sagrado

Coração de Jesus, fazei o nosso coração

semelhante ao vosso!” Na verdade,

sempre que agimos com o coração,

somos mais compreensivos e

misericordiosos, ao passo que quando

agimos com a razão somos mais

técnicos e calculistas que às vezes é

necessário ser. Mas o grande

ensinamento de Jesus é o de sermos

MISERICORDIOSOS. Diz o Papa

Francisco na Bula de Proclamação do

Jubileu Extraordinário da

Misericórdia: “Jesus Cristo é o rosto

da misericórdia do Pai”. E continua o

Papa dizendo que nestas palavras está

a síntese da fé cristã.

Diz ainda o Papa: “A Igreja tem a missão

de anunciar a misericórdia de Deus. Por

meio dela deve chegar ao coração e à

mente de cada pessoa”.

Durante muito tempo, a Igreja e

consequentemente nós, cristãos, tenhamos sido

legalistas demais, esquecendo que o grande

mandamento de Jesus é o AMOR. Amai-vos como Eu

vos amei, diz Jesus. E São João nos lembra que só quem

ama conhece a Deus porque DEUS É AMOR.

Pe. Joni Bonato

Paróquia  Sagrado Coração de Jesus - Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLAS

16/06/2015 – 20h

Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida

07/07/2015 – 20h

Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

14/07/2015 – 20h

Ultréya

Igreja Sagrado Coração de

Jesus

Bairro Cruzeiro
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Nascido em Lisboa por volta do ano de 1195, o

santo sempre teve um ímpeto por evangelizar

famílias com as verdades sobre o amor trazidas pelo

evangelho.

O Dia de Santo Antônio é comemorado a 13 de junho por ser a

data de sua morte. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, no

dia 13 de junho do ano de 1231.

Santo Antônio foi inicialmente um frade agostiniano, tendo

mais tarde entrado na ordem Franciscana (1220). Foi muito

conhecido pela sua vida despojada de riquezas, apesar de ter

nascido em uma família afluente. O seu trabalho com os pobres foi

essencial para que fosse rapidamente reconhecido como santo

após sua morte. A canonização de Santo Antônio aconteceu

poucos anos após sua morte, e muitos consideram que terá sido

uma das canonizações mais rápidas da história.

Quem nunca ouviu dizer que Santo Antônio é capaz de

"arranjar" casamentos? Histórias e mitos em torno do que teria

feito esse santo em prol dos casais são muitos, mas a verdade é que

existe há muitos anos, uma devoção popular pelo religioso, em

especial como intercessor dos solteiros que buscam a felicidade

no casamento.

O fato específico que desencadeou a crença de que o santo era

capaz de tornar realidade o sonho de se casar. Uma jovem muito

pobre pediu a benção do então FreiAntônio porque não conseguia

realizar o casamento devido a baixa condição financeira. Sua

família não teria dinheiro para pagar o dote, as vestimentas para a

cerimônia e o enxoval. O frei abençoou a moça e pediu que

confiasse, pois receberia as doações e a solidariedade necessária

para a realização do casamento. Passados alguns dias, a mulher

recebeu em casa tudo aquilo que precisava e conseguiu se casar.

Esse fato fez com que percorresse pelo mundo inteiro a ideia de

que Santo Antônio "arranjava" casamentos. Entretanto, o mais

curioso é que as pessoas passaram a negociar com o religioso e

quando não conseguem um companheiro ou companheira, o

"castigam" de diversas formas.

No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho

já que para os católicos, é véspera do dia dedicado a Santo

Antônio, também conhecido pela fama de "casamenteiro".

Importante ressaltar que em boa parte do mundo, principalmente

em países do hemisfério norte, a data é celebrada em 14 de

fevereiro, naquele que é denominado Dia de São Valentim.

Por outro lado segundo estudos já feitos, o fato do dia dos

namorados ser em junho tem relação com a questão comercial,

pois esse era um mês de mercado pouco aquecido, considerado o

mais fraco para o comércio.Apartir de uma campanha publicitária

que fez com que as vendas subissem consideravelmente neste mês

a data que foi criada pelo comércio paulista, foi assumida por todo

o comércio brasileiro para reproduzir o mesmo efeito que o dia de

São Valentim tem no Hemisfério Norte e, é claro, incentivar a

troca de presentes entre os enamorados.

Que Deus abençoe todos os namorados e casais, (pois casados

são eternos namorados...)

Shalom!

Junho Mês Santo Antônio...
Mês do Namorados...

Jesus te ama de uma

maneira incondicional,

Ele nunca vai deixar de te

amar, ouviu bem? Nunca!

Sabe porquê? Porque

Deus não tem amor, Ele é

amor! Ele te ama, Ele te

aceita, Ele te limpa, Ele

cuida de você... Ele te

restaura, Ele te escolheu...

mesmo que você não ache isso, a sua opinião não mudará

o amor que Deus tem por você, o pecado não mudará o

amor de Deus por você, as circunstâncias não poderão

mudar o amor de Deus pela sua vida! O amor d'Ele é

inabalável, Ele olha pra você e diz: "Ele é meu! Ela é

minha!" A maior prova de amor foi Jesus...você morreria

por alguém? Pois é... Ele morreu, sofreu, sentiu dores

terríveis... Deus não é burro, Ele sabia o que estava

fazendo, Ele sabia que valia a pena, a bíblia diz que somos

sua porção, sua satisfação, somos frutos do seu penoso

trabalho, da sua morte... o que Deus está querendo dizer

com isso? "Valeu a pena morrer por você filho, filha". É

isso que Deus está querendo dizer, Ele se sente satisfeito

quando olha pra nós... Deixa Deus te amar, entregue-se ao

amor d'Ele.

O cursilho é um grande passo para se apaixonar por

Jesus, entregue-se sem receio a servir e evangelizar.

Shalom!

Colaboração: Daniel e Elisangela  de Jesus

Casal Ultréya e Clausura

Colaboração:  Daniel e Elisangela  de Jesus

Casal Ultréya e Clausura

Amor Verdadeiro
e Incondicional

Colaboração:  Nelso Alessi

Setor de Nova Pádua.

O TEMPO

O que aconteceu com o nosso tempo, o que mais se

houve dizer é:

Não tenho tempo.

Uns dias atrás fui questionado por um amigo,

perguntou-me porque não estava mais escrevendo

para o Decolores. Respondi: Aquele que era minha

inspiração deve ter me abandonado e não está mais

me mandando material.

Então veio a mensagem por meio deste amigo que

me questionou:

- Será que é ele que não está mais mandando as

mensagens ou é tu que não tem tempo para ouvir?

Temos tempo para tudo e quantas vezes o Senhor

quer nos falar e nós não temos tempo para ouvir.

Vamos tirar um tempo e pensar nisto.

Shalom e um abraço.

Assembleia GER SUL III – de 24 a 26/04/2015 reuniu os 18

GEDs do Rio Grande do Sul em Passo Fundo. Momento de

estudo, troca de experiência e de fortalecimento da unidade do

MCC.

Foram elencadas e aprovadas as seguintes prioridades para

2015:

1º - Impulsionar e fortalecer a presença do MCC nas Dioceses

do Regional .

2º Criar, incrementar, revitalizar as Escolas Vivenciais.

3º Buscar cursilhistas afastados.

4º Dar continuidade aos estudos do Evangelli Gaudium .

Que possamos ter empenho e dedicação para realizar as

prioridades.

Shalom a todos!de auxilio e paciência para levarmos a nossa

cruz.

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech - Fone (54) 3283-1625

CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS

www.ultrapoxi.com.br - ultrapoxi@ultrapoxi.com.br

16/17 e 18 de Outubro (18h)

Cursilho Feminino n º 150

23/ 24 e 25 de Outubro (18h)

Cursilho Masculino nº 152

21/22 e 23 de Agosto (18h)

Cursilho Feminino nº 149

28/29 e 30 de Agosto (18h)

Cursilho Masculino nº 151

Datas dos Cursilhos de 2015



Getsêmani

Segundo o Evangelho São Lucas 22-44

Mateus 26-36

João 18-1

Marcos 14-32

-> É um jardim situado na encosta do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, hoje Israel.Acredita-se que Jesus

e seus discípulos oraram na noite anterior a sua crucificação. , a angustia de Jesus

no Getsêmani foi tão profunda que o “seu suor tornou-se gotas de sangue, que caíram no chão”.

Getsêmani aparece

também em:

-> Então

Jesus foi com eles a um

l u g a r c h a m a d o

Gestsêmani. E disse aos

discípulo: “Sentem-se aqui

enquanto eu vou até ali

para rezar.”

-> “Tendo dito

isso, Jesus saiu com seus

discípulos e foi para o outro

lado do riacho do Cedran,

onde havia um jardim.”

-> Eles

chegaram a um lugar

chamado Getsêmani .

“Então disse aos apóstolos:

“Sentem-se aqui , enquanto

eu vou rezar.”
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Amor...

Papa Francisco

Nossa Senhora

Auxiliadora

GetsêmaniGetsêmani

Terceira Pessoa da Santíssima Trindade

traz unidade e vivifica, esclarece e providencia!

No entendimento Ilumina as nossas ideias e fortalece as

nossas ações

É o fogo que

ora abrasa e aquece, nos faz caridosos e compromete,

ora  queima e consome, o que não é de Deus.

Como vento, sopra esperança

dá a ciência ,restabelece a ordem ou traz novos ares,

renova as nossas forças:

encoraja no  ordinário e simples do dia a dia

até as missões mais extraordinárias

Luz Divina

mostra o Caminho - nos leva a Jesus

Com sabedoria abranda os ânimos, sensibiliza

e exalta as boas obras;

Suscita novas vocações tornando-as  fiéis ao chamado

que alegres

cumprem os desígnios do Senhor;

Encoraja a

testemunhar que a Verdade é Jesus.

“Ele vem” nos Sacramentos e,

conforme a abertura do coração,

faz “nova todas as coisas”e  a Graça é derramada

Quem está cheio do Espírito Santo

não se fadiga nem se cala

e crendo, “não morrerá jamais”;

“nasce de novo” e fortalecido

lança-se em águas mais profundas.

Quando “dobramos nossos joelhos”,

“abençoa “ acalma, cura e vence o mal

Na “Sua” presença

experimentamos “ um pouco de céu”:

Júbilo, gratidão ,gozo, temor (respeito),

piedade e beleza divina.

Como Pomba

nos lembra da simplicidade e da paz ...

Percebemos o cuidado que  Deus tem conosco

até  nos pequenos detalhes .

Nuvem de Amor

refresca  nossa alma,

dá o discernimento e nos aconselha

É Aquele que nos transforma a sermos mais parecidos com

Jesus.

Shalom!Feliz Pentecostes!

Q
uem, com minha idade, de duas gerações atrás, por certo,

concordará comigo, com a transformação, para melhor o

comportamento do povo, com relação à religião. É evidente a

conversão a vida, das pessoas, nestas duas descendências, como

comprovo com uns poucos fatos, os mais visíveis e de fácil

confirmação, que o espaço me dispõe.

Lembro-me, que no meu tempo de estudante, em colégio marista, a

igreja fora das celebrações, só era frequentada por algumas mulheres.

Também nas missas diárias, raríssimas pessoas do sexo masculino

compareciam, limitando-se a presença aos irmãos maristas e seus

alunos internos.

Quase igualando-se em número às mulheres, o comparecimento de

homens nas missas dominicais, não deixavam muito a desejar. Porem

poucos participavam da comunhão Eucarística, que só o faziam pela

Páscoa da Ressurreição. A presença constante era marcada pelos

Maristas e todos os seus alunos, este por obrigação estudantil e a mando

dos pais.

Por residir à meia quadra da Igreja Matriz de Farroupilha, tenho a

regalia e o costume de ir até ela diversas vezes ao dia, ocasião que

deparo com a diferença dos tempos, pois a igreja que outrora ficava

geralmente vazia. Agora isso poucas vezes acontece. Deparo-me, em

minhas visitas diárias com vários homens e mulheres fazendo suas

preces e constatei muitas vezes encontrar só homens ou mais homens

que mulheres. Também nas missas dominicais ou festivas quando a

participação era maior. Antigamente só era encontrado lugar vago, se

e x i s t i s s e m , n o s

primeiros bancos, local

ocupado por último.

Agora está ordem ficou

invertida, uma vez que as

primeiras fileiras são as

que são ocupadas de

início, pois houverem

vagas, só nos últimos

bancos.

Estes exemplos mostram

também que os fiéis

atualmente são mais

autênticos, sinceros e

c a t ó l i c o s c o m C

maiúsculos.

Shalom!

Evolução dos Tempos

Colaboração

Casal Decolores.

Quereis conhecer a vida do Coração de Jesus? Ela se divide entre o Pai Celeste e nós.

Protege-nos, e, enquanto encerrado numa Hóstia frágil, o Salvador parece dormir o sono da importância, o seu

Coração vela.”Ego dormio et cormeum vigilat”(Ct 5,2).

Vela quando pensamos n'Ele e quando não

pensamos. Não tem repouso; dirige constantemente

ao Pai clamores de perdão em nosso favor. Jesus nos

encobre com o Coração e nos preserva dos golpes da

cólera divina provocada por nossos incessantes

pecados. Seu Coração aí está como sobre a Cruz,

aberto e deixando correr sobre as nossas cabeças

torrentes de graça e de amor. Aí está para nos

defender dos nossos inimigos, qual mãe que, a fim

de proteger o filho de um perigo, o estreita ao

coração para que ele somente seja atingido depois

dela.

“E mesmo que a mãe esquecesse o filho – nos diz

Jesus – jamais vos esquecerei!” (Is 49-15)

Conservai-vos, portanto, bem pequenino sobre o

Coração do Divino Mestre, como a criancinha,

amedrontada, se refugia no regaço materno.

Livro: Flores na Eucaristia.

São Pedro Julião Eymard

Flores na Eucaristia

Espírito Santo

Colaboração: Marilene

Grupo São José

Flores da Cunha

Colaboração: Ademir J.

Bartelli –

Grupo Nova Visão

Farroupilha

Assembléia Eletiva

Para o Triênio  2016 à 2018

Assembléia Eletiva

Para o Triênio  2016 à 2018

Data: 26 de julho de 2015

Hora: 13:30h.

Local: Casa de Retiros (Seminário)

Obs.: Convocação vai por e-mail
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Lucas 9, 46-48

“Muitas coisas ainda tenho a dizer-

vos, mas não as podereis suportar

agora. Quando vier o Paráclito, o

Espírito da Verdade, ele vos

ensinará toda a verdade, porque não

falará por si mesmo, ma dirá o que

ouvir, e vos anunciará as coisas que

virão. Ele me glorificará, porque

receberá do que é meu, e vo-lo

anunciará. Tudo o que o Pai possui é

meu. Por isso, disse: Há de receber

do que é meu e vo-lo anunciará”.

João 16,12-13
As 7 Alegrias de Nossa Senhora.

1.Aanunciação

2. Visita de Maria a sua prima Isabel

3. Nascimento de Jesus

4. Encontro do Menino Jesus no Templo

5. Ressurreição de Jesus

6. Vinda do Espírito Santo

7.Assunção de Maria ao céu e sua coroação

“Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo” (Lc 1,28). “O Espírito Santo virá sobre Ti e o poder doAltíssimo te envolverá com Sua sombra. Por isso aquele que 'nascer (de Ti) será chamado Filho doAltíssimo” (Lc 1,35).

O anjo saúda a Maria como cheia de graça. Esta também é a nossa saudação. Saudá-la-emos também, em união com São Gabriel.Alegramo-nos por ser Nossa Senhora cheia de graça. Pedimos que interceda por nossas

necessidades e o faremos com toda confiança, pois ela é sumamente agradável a Deus, pela graça que recebeu.

“Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel

ficou cheia do Espírito Santo” (Lc 1,39-41). “Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!” (Lc 1,45).

Apresença de Maria na casa de Isabel trouxe o Espírito Santo. Ela, como uma mãe atenciosa, intercede agora para que o mesmo aconteça em nossa vida, pois quem tem o Espírito Santo tem todas as graças de Deus.

Alegremo-nos como Isabel, dizendo que Nossa Senhora é bendita entre todas as mulheres. Rezemos também para que Maria seja amada em todas as famílias.

“Deu à luz Seu Filho primogênito e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio; porque não havia lugar para eles

na hospedaria” (Lc 2,7).

Maria é feliz por dar seu Filho ao mundo, aos pastores e aos Magos. Participemos de sua alegria. Peçamos-lhe a

conversão dos que não crêem, dos que não amam, para que ela lhes possa dar Jesus. Nossa intenção será a conversão dos

pecadores e nossa própria conversão.

“Três dias depois o acharam no Templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e e interrogando-os” (Lc 3,46).

A perda do Menino foi a terceira das sete dores de Maria, que tradicionalmente reverenciamos. E o encontro foi uma

alegria memorável para Maria e José. Quantas vezes, infelizmente, perdemos Jesus por nossos pecados. Temos o

empenho de prontamente procurá-lo? Procurá-lo na reconciliação da confissão com o desejo de uma sincera conversão?

Nossa intenção será de pedir a graça de nunca perder a fé, mesmo diante das más notícias, enfermidades ou até a morte.

“Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou” (Lc 24,5-6).

Jesus entrou na vida eterna. A morte não tem mais força sobre Ele. Para sempre, triunfou do pecado. Obtenhamos, por

Maria, a luta contra nossos pecados e deficiências, com a certeza de que nEle venceremos.

“Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de lesus” (At

1,14). “Chegando o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar… ficaram todos cheios do Espírito

Santo” (At 2,1.4).Os primeiros cristãos permaneceram em oração com Maria no Cenáculo à espera da vinda do Espírito

Santo. A oração é a condição para manter acesa a chama da fé e receber as bênçãos de Deus. A verdadeira oração nunca

nos mantém afastados da Igreja. á Maria, que recebestes os dons do Espírito Santo, estando com os apóstolos no cenáculo,

fazei que perseveremos unânimes na oração com a Igreja, para levarmos ao mundo, com a força do Espírito, o alegre

testemunho de Jesus.

“Mas à mulher foram dadas duas asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é

alimentada por um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente” (Ap 12,14).

Jesus prometeu ressuscitar-nos no último dia. Mas antes do último, ressuscitou Sua Mãe e nossa Mãe. Quis que,

ressuscitada, ela estivesse mais unida a Ele. Roguemos a Nossa Senhora a graça de repelirmos Satanás e suas terríveis

tentações. Peçamos a graça de sermos vitoriosos por sua maternal intercessão.

Fonte: Devocionário A Nossa Senhora dos Prazeres e a Divina

Misericórdia (Pe. Alberto Gambarini)


