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Horários de Missas:
De 2ª a Sábado: 18h30
Domingo: 8h, 10h30, 18h30 e 20h
Primeira 6ª: Hora Santa: 18h - Missa: 19h
Todo dia 18: Missa da Mãe Peregrina - 18h30
Todo dia 23: Missa em honra a Santa Rosa de
                      Lima - 18h30

Batizados: Um Sábado por mês, às 16h
Casamentos: Informações na Secretaria

Expediente da Secretaria:
De 2ª a Sábado: das 8h às 12h
                              das 14h às 18h30
Domingo: das 8h às 12h

Agenda de Junho-Julho

Adoração ao Santíssimo Sacramento

Curso de Batismo

Curso de Batismo

Missa em Honra ao Sagrado Coração de Jesus

Missa da Crisma (com Dom Eduardo)

Missa em Intenção dos Dizimistas

Todas as Missas em Intenção dos Dizimistas

Missa de Santo Antônio (com Benção dos Pães)

Missa de Corpus Christi

Festa Junina

Festa Junina

Festa Junina

Missa da Mãe Peregrina

Missa de Santa Rosa de Lima

Batizado Comunitário

Batizado Comunitário

Recomeço da Alfabetização de Adultos

Início do Recesso Escolar

Dia de Nossa Senhora do Carmo

Missa Festiva  da Legião de Maria (54 anos em nossa Paróquia)

Palestra - Livro Apocalipse

Visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima
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Paróquia Santa Rosa de Lima

cadeias de hotelaria. Mas para colocar-se, modesta e 
maravilhadamente, na escola do amor que olha, vê com 
respeito, contempla e entra em diálogo e comunicação. 

 O mundo assim por nós contemplado se tornará, 
então, surpreendentemente diáfano e transparente da 
presença divina, desdobrando seus mistérios e 
encantos diante de nosso humano olhar purificado de 
toda voracidade instrumentalizadora e tornado capaz de 
adoração. Nele, criaturas humanas que somos, nos 
sentiremos chamados a descobrir nosso lugar, que é de 
aliança e comunhão com a totalidade do cosmos.

 Re-adquirir, portanto, um olhar contemplativo, 
extasiado, permitiria ver no mundo e em todos os seres 
viventes a marca comum de criaturas de Deus. 
Revelaria a criação como divina morada de Deus e do 
ser humano. E poderia ser, enfim, um bom programa 
para nossas próximas férias. Assim, quem sabe 
voltaríamos ao trabalho renovados e purificados do 
muito que o cotidiano nos tem esmagado com sua 
implacável exigência e frenético ritmo.

 Mas, sobretudo, talvez aprendêssemos um 
pouco mais quem somos: não máquinas de produzir e 
consumir, mas pessoas criadas, em nada superiores aos 
outros seres, concidadãos humildemente "posteriores" 
de uma comunidade de seres vivos que nos antecedeu 
em seu emergir das mãos do Criador.

 Talvez, além de tudo isso, este tempo de 
repouso ainda nos ensinasse mais sobre quem é esse 
Criador que, desde sua eternidade, nos desejou e 
inseriu no tempo e na história, a fim de "transformar a 
terra", mas também e não menos louvar e alegrar-se 
com as maravilhas que nos circundam. Aí sentiríamos 
que a coroa da criação de Deus não é o homem, mas sim 
o sábado, festa celebrativa e gratuita do Criador e do 
criado. Essas, sim, poderiam ser férias realmente 
"sabáticas" e contemplativas.

Texto adaptado de Maria Clara Lucchetti
Bingemer. Férias contemplativas.

E
sta edição da Voz da Comunidade é bimensal, 
refere-se, portanto, a junho e julho. Considerando 
que julho é mês de férias, oferecemos, para nossa 

reflexão, trechos de um inovador e profundo texto 
intitulado Férias Contemplativas.

 Aquilo que deveria ser repouso, se torna um 
frenético ir e vir, com agências de viagens abarrotadas, 
aeroportos e rodoviárias cheias, hotéis  lotados.

 A cultura das sensações e satisfações imediatas 
na qual vivemos mergulhados roubou inclusive nosso 
tempo e,  o que é mais grave, nossa capacidade de 
repousar, descansar, relaxar. Ao estresse do tempo de 
trabalho e estudo, agregou-se o das férias, onde é 
absolutamente imprescindível fazer programas 
incessantes, viajar cansativamente para lugares 
longínquos. Atrás, arrastadas e impacientes, crianças 
entediadas, assediando sem parar os pais a fim de 
comprar, consumir, gastar o dinheiro que podem e não 
podem, adquirindo objetos, souvenires, brindes para os 
quais provavelmente nunca mais vão olhar.

 O tempo de férias seria se tal nos fosse permi-
tido pelo frenesi em que vivemos ideal para recuperar a 
relação com a criação da qual somos parte. Não para 
dominá-la ou instrumentalizá-la, como o fazem  com 
nossa cumplicidade  as indústrias de turismo e as   x
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Acontece

Nossa Família

Crisma

Palestra Sobre o Apocalipse

Reunião sobre O PERDÃO

Festa Junina

Legião de Maria

Alfabetização de Adultos Dia 3 de junho, na missa de sábado às 
18h30, o bispo da Região Episcopal 
Sé, da qual fazemos parte, Dom 
Eduardo Vieira dos Santos, virá admi-
nistrar o sacramento da Crisma a 18 
jovens: Alisson Leli Garcia; Beatriz 
Maria de Souza Ruivo; Camila 
Fernandes Carneiro; Camila Lou-
renço de Andrade; Gabriel Todisco 

Isepam; Gabriela Fernandes Carneiro; Giovana 
Capobianco Fraccaroli; Julia Bessa Freire; Julia 
Bragion Bicudo; Kleide Wana Moura da Silva; Marcia 
Domingues Fernandes Carneiro; Maycon Keycon 
Gomes da Silva; Natalia Cobucci Viega; Natalia de 
Jesus Nascimento; Rayane de Lima Pereira; Renan 
Bragion Bicudo; Roberta Ramos Vallilo; Vitor Daniel 
Nobrega Caetano. Rezemos por eles, por sua 
fidelidade ao compromisso que assumirão, a fim de 
que vivam o cristianismo com responsabilidade e 
entusiasmo.

Você sabia que instruir 
a lguém é uma obra de 
misericórdia? O Catecismo 
da Igreja Católica elenca 7 
O b r a s  d e  M i s e r i c ó r d i a 
Espiritual, e ensinar a quem 
não sabe é a segunda delas. 
Se quiser ser misericordioso, 
encaminhe adultos que não 
sabem ler e escrever ou fazer 

as operações matemáticas básicas para as classes 
que funcionam na paróquia, de segunda a quinta, das 
19h às 21h. Qualquer dúvida, procure a secretaria 
paroquial.

A última palestra deste semestre sobre o Livro do 
Apocalipse será no dia 19 de junho, às 20h, no salão 
paroquial. Se você ainda não veio a nenhuma, 
aproveite para verificar o didatismo e o profundo 
conhecimento da biblista Maristela Tezza.
Compareça com sua bíblia.

O Grupo de Reintegração Social convida todos a 
participar da sua Reunião aberta, no dia 24 de junho, 
às 15h, com a temática sobre o " Perdão ".

No dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, a 
LEGIÃO DE MARIA estará em festa, comemorando 
na missa das 18h30 seus 54 anos de existência aqui 
na Paróquia Santa Rosa de Lima. Os legionários 
reúnem-se às segundas-feiras, das 15h30 às 16h30, 
rezam o terço às terças, das 17h às 17h30, além de 
visitarem as famílias em suas casas para orar e ajudar 
no que for preciso. Se você deseja fazer algo assim, 
junte-se a eles e compareça às reuniões a fim de 
conhecer mais de perto este trabalho missionário tão 
necessário.

Consulte Programação na Secretaria

A Mãe de Deus vem nos Visitar

Jose Pereira
Mirtes, Ana Luiza

e Augusto
Antonio Carlos
e Marcelina
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Aconteceu

Palavra da Igreja

Romaria a Aparecida - 7 de Maio

55ª Assembléia da CNBB

Visita da Imagem de Nossa Senhora de
Fátima - 13 de Maio

Rosário Luminoso - 27 de Maio

Noite da Pizza com Bingo - 13 de Maio

ma vez por ano os bispos do Brasil se 

Ureúnem em Assembleia para, além de con-
viver e rezar juntos, iluminar com a Palavra 

de Deus a realidade social, política e econômica.
 A última Assembleia, encerrada no dia 5 de 
maio, reuniu 350 bispos, na cidade de Aparecida, e 
teve como tema central a “Iniciação à Vida Cristã”, 
sobre o qual foi aprovado um texto que será 
publicado como documento da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil).
 Da reflexão dos bispos sobre o momento 
nacional brasileiro, divulgamos aqui alguns     
pontos importantes:
· “A sociedade brasileira está perplexa diante da 
atual situação política do país, marcada pelo 
‘desprezo da ética e da moral’, o que produz uma 
relação promíscua entre os agentes públicos e 
privados. Esta perplexidade tem causado um mal 
muito grande à nossa sociedade, que leva a 
população a desacreditar, a se desencantar com os 
poderes públicos do Brasil”.

  “Que a Igreja seja uma voz que motive a 
população a ‘erguer a cabeça’ e a participar da 
vida pública e política do país! Isso significa viver 
e prat icar uma democracia verdadeira-         
mente participativa, que está prevista na       
Constituição Brasileira”.
  “Todos os cidadãos têm a obrigação de 
acompanhar, zelar, questionar, e ajudar os seus 
representantes políticos a realizarem bem sua 
função, inclusive ajudando-os a tomar as 
decisões corretas”.
  “Uma economia que não coloca a pessoa 
humana à frente, que coloca o mercado em 
primeiro lugar, mata as pessoas”.
x “Preocupam o avanço desenfreado da 
violência: os conflitos na cidade e no campo, a 
destruição de direitos, a criminalização dos 
movimentos populares, o desemprego, enquanto 
elemento causador de violência, e a falta de 
perspectiva de futuro para os jovens também é 
um fator desencadeante de violência”.
  “Esperamos do Judiciário uma atuação 
independente, autônoma, fundada no cumpri-
mento da lei, igual para todos”.
    “À mídia cabe informar e colocar-se a serviço 
da verdade de forma livre, plural e independente”.
  “A reconstrução do nosso país precisa 
salvaguardar a dignidade de toda a pessoa 
humana, a liberdade, a paz e a justiça”.

(Fonte de Pesquisa: O São Paulo. Semanário da Arquidiocese de São Paulo.
Ano 61. Edições 3149 e 3150.)
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Alfabetização de Adultos

Bazar

Bazar

Bazar

Intercessão do Grupo de Oração

Grupo de Reintegração Social

Terço em Honra a Nossa Senhora

Grupo de Reintegração Social

Pré-Catequese

Curso Bíblico com Padre Vitório Cipriani

Grupo de Terceira Idade

Catequese de Primeira Eucaristia

4ª
Feira

5ª
Feira

6ª
Feira

Sáb.

Dom.

08h30 - 10h

20h - 22h

14h30 - 16h30

19h - 21h

14h - 17h30

18h45 - 20h30

19h - 21h

14h - 17h30

19h - 21h

15h - 17h

17h - 17h30

10h30 - 11h30

14h - 17h30

Atividades Semanais Permanentes
Bazar

Legião de Maria

Alfabetização de Adultos

Alfabetização de Adultos

Grupo de Oração São Martinho de Lima - RCC

Terço dos Homens

Bazar

Terço Mariano

Catequese de Primeira Eucaristia2ª
Feira

3ª
Feira

14h - 17h30

15h30 - 16h30

19h - 21h

19h45 - 20h30

14h - 17h30

17h - 17h30

19h - 21h

19h30 - 21h30

15h - 16h30
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Dízimo Liturgia, Espiritualidade e Formação

Dizimistas Aniversariantes
Julho

Alfredo Rangel A. Prestes

Maximiliano Demarchi

Margoth Giacomazzi Martins

Salete Filomena F. G. Guilherme

Genny Marcello Ramalho

Teresa Francio

Cleide Emilia O. Ayres Prestes

Doroty Montesi Petramale

Sônia Maria S. de Menezes

Maria Elizabet G. Kominami

Maria Rosaria C. Caninéo

Lígia Terezinha Pezzuto

Helena Maria M. de Carvalho

Monalisa America S. Gonçalves

Luiz Carlos Flores

Izilda Rita Russo

Marisol Gonzalez Piccoli

Denise Maria Frussa Ekerman

Marcio Tadeu Soares Pinto

Aquiles Cruz Guedes

Iara Lúcia do Carmo Paneto

Thiago Vedovato Innarelli

Antônio Martins Ferrari

Renato Marx Gualdoni

Altair Tavares

Marilia Franci Ambrosio

02

03

04

06

10

12

29
30

11

13

22

15

24

25

26

27

Junho
Geny Moreira

Luiz Alexandre Saccomani

Manoel Rossetti Cardoso

Ana Paola de C. V. Colella

Jatil Sanchez

Elcy Passador Sanchez

Analice de Freitas R. do Prado

Oswaldo Rubens Ubrig

Roseni Tiberio Ubrig

Maria José Bazilli Bergamasco

Antonio Felisberto Martinho

Rosa Maria Muñoz de Sá

Rui Antônio Sanches Vaquero

Oswaldo Puertas Hernandez

Rafael Crocci Innarelli

Lucas Amadio Rodrigues Novais

Gilberto Toniolo

Maria de Lourdes F. Siqueira

Eliana L. S. Kokkinos

João Carlos Martelozzo

Maria Elizabeth P. Gasparetto

Maria Ruth Mendes da Silva

Osvaldo Américo C. Oliveira

Maria Fernanda Z. Duarte

Iraci da Silva Abreu

Olga Monteiro Rachel

Aline Mendes da Silva

02

03
04

05

06

08

12
13

15

17

18

19

20
21
22
25
26
27

29

30

Luiz Fernando Porto Pinto
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ossa pele arde como forno, pela febre da fome 

N(Lamentações 5,10).                                                                                      x     
Muitas pessoas hoje estão nessa situação, 

sentindo a dor da fome não mais no estômago, pois, de 
tão crítica, a fome já faz doer o seu corpo e toda a sua 
dignidade humana.
 Segundo o Papa Francisco, o sofrimento do 
outro constitui um apelo à conversão, porque a 
necessidade do irmão recorda-me a fragilidade de 
minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos.
 A certeza que temos é a de que o meu, o seu, o 
nosso dízimo promove as obras de misericórdia, 
levando alívio a quem já perdeu a esperança de poder 
lutar e se questiona: será que Jesus também mor-       
reu por mim?
 “Estava nu e me vestiste, estava com fome e me 
alimentaste, estava preso e foste me visitar”; através das 
obras de misericórdia temporais foi que Jesus nos 
alertou sobre as necessidades do próximo, que passam 
despercebidas a nossos olhos. Hoje Jesus continua       
a nos falar que ele permanece com fome, frio, 
encarcerado, pois aquela cesta de natal já acabou, o 
cobertor do ano passado já rasgou, contudo as suas 
necessidades não acabaram e continuam presas ao   
seu corpo, esperando que os cristãos entendam que         
ser dizimista é acreditar e colocar em prática os 
ensinamentos do Mestre.
 Ser dizimista é ver com os olhos de Jesus, sentir 
a dor do próximo e, num gesto simples de ofertar o 
dízimo, ofertar vida e esperança de uma vida nova.
 Acredite, faça a diferença, seja um dizimista.

“

“

 festa de Corpus Christi (Corpo de Cristo), que 

Asempre acontece entre os dias 21 de maio e 24 de ju-
nho, busca celebrar solenemente o mistério da Eu-

caristia, ou seja, o sacramento do Corpo e do Sangue de Je-
sus Cristo. Ela ocorre invariavelmente em uma quinta-feira, 
em alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição 
da Eucaristia. Neste ano a festa será no dia 15 de junho. 
 “O que come a minha carne e bebe meu sangue tem 
a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6, 55-59). 
Esse trecho da Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, 
através da Eucaristia, está presente ao nosso lado e se faz 
alimento para nos dar força na caminhada. 
 Como começou a celebração de Corpus Christi 
propriamente dita? Foi em 1243, em Liège, na Bélgica. No 
caso, a freira Juliana de Cornion teria visto Cristo 
demonstrando-lhe desejo de que a sua presença real na 
hóstia consagrada fosse celebrada com destaque. Em 
1264, o Papa Urbano IV estendeu a festa para toda a Igreja, 
e, para tal, pediu a São Tomás de Aquino que preparasse as 
leituras e textos litúrgicos que são usados durante a 
celebração até os dias de hoje. 
 Já a famosa procissão com a hóstia consagrada 
iniciou-se em 1274. No entanto, foi na época barroca que 
ela se tornou um grande cortejo de ação de graças. O ritual 
simboliza a caminhada de Deus, que é peregrino junto com 
seu povo, em busca da Terra Prometida. 
 Ao sair pelas ruas da cidade, a Igreja pretende 
mostrar a toda a sociedade sua fé na presença de Cristo na 
Eucaristia. Além de um testemunho de fé, é um testemunho 
esteticamente bonito, quando se ornamentam as ruas, que 
se transformam em tapetes coloridos, por onde o 
Santíssimo Sacramento passa, seguido pelo povo de Deus.

Pedro Tritto

Conheça a razão da festa de Corpus Christi


