Algumas Graças
“Eu tenho a convicção de que meu ﬁlho está na graça
de Deus, está bem amparado por Deus, e fazendo de
lá o que a gente daqui não consegue fazer”
(Leatrice Pavan, mãe)
Nomeação em Concurso
Gostaria de compartilhar que após alguns meses fazendo
a oração e pedindo a intercessão do Marcelinho para
que eu fosse chamada em um concurso que estava para
expirar, eu alcancei o meu pedido.
- Claudia Cristina Wagner Fritzke
Enfermidade
Minha mãe foi internada no Hospital de Caridade com
uma infecção na perna. Começou a tomar os antibióticos
e quando a médica abriu o curativo demonstrou
preocupação, indicando que minha mãe teria que ir
para o Centro Cirúrgico. Eu encontrei na entrada do
hospital a oração do Marcelo e comecei a rezar com a
minha mãe e pedir que ele ajudasse a ela não ir para o
Centro Cirúrgico, pois ela já tem 75 anos. No dia seguinte
quando a médica abriu o curativo estava muito melhor,
ela ﬁcou impressionada!
- Simoni Di Bernardi Martins

Depressão
Sobre graças que pedi a intercessão do Marcelinho, uma
das mais importantes que já recebi e que tenho até receio
de falar de tão preciosa que é, foi eu ter parado com o
pensamento de suicídio, de morte.
- Anônimo

Visite o túmulo de
Marcelo Câmara

Santuário Sagrado
Coração de Jesus
Ingleses - Florianópolis - SC

Comunique uma graça alcançada pelo e-mail:

depoimento@marcelocamara.org.br

Seja um promotor
Compromissos do Promotor

Santidade

UM CHAMADO PARA TODOS

1. Rezar diariamente pela causa da beatiﬁcação/
canonização do jovem Marcelo Câmara.
2. Pedir a intercessão do Marcelo pelas suas
necessidades e por aqueles que sofrem e que
necessitam de orações
3. Participar da Santa Missa no dia 20 de cada
mês
4. Fazer a visita piedosa ao túmulo em que Marcelo
está sepultado
5. Divulgar o chamado à santidade no mundo atual
a partir do testemunho deixado pelo Marcelo:
na sua paróquia, nos locais de convivência
cotidiana, nas redes sociais, etc
6. Engajar na causa um novo promotor
7. Contribuir mensalmente para os custos da
causa, segundo suas possibilidades.
Conta bancária para depósito:
BB Ag 4428-8 | CC 18.051-3
Associação Marcelo Henrique Câmara
CNPJ: 32.188.231/0001-67

Cadastre-se no site
www.marcelocamara.org.br
E acompanhe a causa pelas redes sociais
Instagram: @ marcelinhocamara
Facebook: /marcelohenriquecamara

chamados a ser santos,
“ Somos
vivendo com amor e oferecendo
o próprio testemunho nas
ocupações de cada dia, onde
cada um se encontra.

“

- Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, n. 14

Quem
f
o
i
MarceloCâmara?

Sobre a causa

Depoimentos

Com o intuito de divulgar, promover e fomentar o
chamado à santidade no mundo atual, imbuindo
de espírito cristão a ordem temporal; bem como de
promover os processos de beatiﬁcação e canonização
de Marcelo Henrique Câmara, foi criada a
ASSOCIAÇÃO MARCELO HENRIQUE CÂMARA.

“Um jovem da Palavra,
da Eucaristia e do Serviço”
(Padre Márcio Vignolli)
Um ﬁlho e irmão extremamente
dedicado à sua família.
Um jovem apaixonado pelos estudos e de
inteligência rara
Tornou-se mestre em Direito, atuou como professor
substituto da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e como Promotor de Justiça do Estado.
No início da faculdade participou do retiro espiritual
do Movimento de Emaús, quando obteve a graça de
profunda conversão ao Evangelho.
Nos anos seguintes exerceu intenso apostolado com
os jovens do Movimento e na sua Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, nos Ingleses.
Participando dos meios de formação da Opus Dei,
encontrou a conﬁrmação da sua vocação laical de santiﬁcar
as realidades temporais, incluindo o trabalho proﬁssional.
Em 2004 foi surpreendido pela descoberta de um linfoma,
que posteriormente evoluiu para leucemia. Enfrentou com
extraordinária serenidade o longo processo de luta pela
vida, transformando o sofrimento em fonte de esperança e
fé para as pessoas que o procuravam.
Veio a falecer em uma Quinta-feira Santa, dia 20 de
março de 2008. Desde então, sua fama de santidade
começou a se espalhar.

Conheça mais sobre a
vida de fé deste jovem na
biograﬁa “No caminho
da Santidade: a vida de
Marcelo Câmara, um
Promotor de Justiça”
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"
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A Associação foi reconhecida como Associação
Privada de Fiéis e seu estatuto aprovado pelo
Arcebispo Metropolitano de Florianópolis, Dom
Wilson Tadeu Jönck, scj, pelo decreto assinado
na Solenidade de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, Padroeira do Brasil, em 12 de outubro de
2018 (Prot. Nº 282/18 L. 23).
Lembrei das nossas reuniões no Grupo São Paulo,
das palavras de amor, paz e serenidade, além do
testemunho de vida, que ele nos dava. Lembrei de
como vi Cristo transbordar nele. E sempre sobrava
um pouco mais de Cristo em cada um de nós depois
de falar com ele. Lembrei também que ele era tão
humano quanto nós e como nos divertíamos nos
nossos jantares, churrascos e encontros de amigos.

(Manoel de Queiróz Córdova dos Santos, amigo)

"

Marcelo identiﬁcou-se plenamente com a espiritualidade
do Opus Dei sobre a santiﬁcação do trabalho e de todas
as circunstâncias de sua vida, procurando transformar
seus estudos e trabalhos, realizados com extrema
perfeição, em verdadeira oração.

"

(Padre Flávio Sampaio de Paiva, Diretor Espiritual)
Chegou uma fase em que ele já estava com diﬁculdade
de andar e começou a se movimentar com andador.
Isso não o impediu de passar nos outros quartos, com
a nossa ajuda, e ele levava palavras de aconchego, de
conforto e de fé para todos! (...) Era impressionante,
porque ele estava lá, no hospital, na situação dele e
via aquilo como uma oportunidade de estar ajudando
as outras pessoas, alguém podia estar lá num pósoperatório, ou em situações mais simples que a dele e
ele sempre dizia: ‘Eu quero ir lá. Você me ajuda?

(Marilis Cabral Broering Diener, enfermeira).

"

Na Celebração Eucarística do dia 25 de novembro
de 2018, no Largo São João Paulo II, em frente à
Catedral de Florianópolis, na festa da padroeira
Santa Catarina de Alexandria e encerramento do
Ano do Laicato, a Associação Marcelo Henrique
Câmara ofereceu o Libelo de Súplica da causa do
Marcelinho, ao Arcebispo Dom Wilson Jönck, scj.
O Libelo foi assinado pelo Postulador da Causa, Pe.
Vitor Galdino Feller.
Em 25 de março de 2019, na Solenidade da
Anunciação do Senhor, o Arcebispo assinou o edital
tornando público o Libelo de súplica e convidando os
ﬁéis a darem notícias úteis à causa.
É necessário esclarecer que a causa encontra-se
no âmbito da devoção privada, aguardando a
convocação do Tribunal Eclesiástico para a Sessão
de Abertura do Processo de Beatiﬁcação.

Sua oração é muito importante!

