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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 Agosto
Início da Alfabetização de adultos

Recomeço do curso com Padre Vitório

Adoração ao Santíssimo Sacramento

Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus

Recomeço Catequese

Recomeço Catequese

Curso de Batismo

Palestra – Livro do Apocalipse

1º dia do Tríduo – Missa com Coral Maranata /Fascinação 

2º dia do Tríduo – Missa com Coral Coração de Maria
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Paróquia Santa Rosa de Lima

rezamos: na primeira semana, pelos ministérios 
ordenados, lembrando o Dia do Padre (04/08); na 
segunda semana, pela vocação à vida em família, 
especialmente pelos pais; na terceira semana, pela 
vocação para a vida consagrada dos/as religiosos/as 
e consagrados/as seculares; na quarta semana, pela 
vocação para os ministérios e serviços da 
comunidade, celebrando o Dia Nacional do Cate-
quista e a atuação de todos/as os/as leigos/as.
 Que o testemunho de fé e vida de Santa Rosa 
de Lima nos inspire no compromisso com o projeto de 
Jesus Cristo!
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3º dia do Tríduo – Missa com Músicos da paróquia

Início da Festa das Nações

Missa 

Festa das Nações

Batismo Comunitário

Procissão com Santa Rosa

Missa

Missa de Santa Rosa de Lima

Missa Solene presidida por Dom Carlos Lema Garcia
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         uerido/a paroquiano/a,
    ue a graça e a paz do Senhor estejam                     
sempre em seu coração! Iniciamos o mês de agosto 
em meio a muitas atividades que são próprias da 
nossa comunidade paroquial. Alguns grupos 
suspenderam suas tarefas no mês passado, mas os 
preparativos para a festa da padroeira acontecem 
desde junho. São dois momentos muito especiais nos 
quais a Paróquia de Santa Rosa de Lima oferece, aos 
seus paroquianos e moradores do bairro de Perdizes, 
animadas festas de rua.
 A nossa Festa Junina foi marcada por uma 
alegria contagiante, e esperamos que o mesmo 
aconteça na Festa das Nações, quando celebramos a 
nossa padroeira. A riqueza cultural de alguns países 
se faz presente nas apresentações musicais, danças 
folclóricas e comidas típicas. O clima é de uma grande 
família que se reúne para festejar. Comemoramos o 
testemunho de fé da jovem Isabel Flores de Oliva, que 
se consagrou a Deus e é conhecida como Santa Rosa 
de Lima. Festejamos a união dos povos, de forma 
fraterna, alegre e respeitosa, concretizando o 
mandamento do amor a Deus e ao próximo, que 
meditamos nos momentos de oração.
 As comemorações terão início no sábado, 19 
de agosto, às 18h30. No dia seguinte, 20, domingo, 
faremos, como de costume, nossa celebração solene 
às 10h30, precedida da procissão, e estaremos em 
festa até à noite. Você que tem amor a Deus, à 
comunidade e gosta de reunir a família e os amigos é 
nosso convidado.
 Lembramos também que agosto é o mês 
vocacional para a Igreja no Brasil. Neste mês, 
xxxxxxxx
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Paróquia Santa Rosa de Lima

Acontece

VOCÊ SABIA?
 Nossa paróquia oferece um curso para 
Alfabetização de Adultos, das 19h às 21h, de 
segunda a quinta-feira?E que as inscrições estão 
abertas a todos os interessados!
 Indique para este curso alguém que você 
conhece e tenha certeza que esta pessoa lhe 
agradecerá pela indicação.
Alfabetizar também é parte do processo de 
evangelização.
 O recomeço do curso de alfabetização é 
31 de julho, mas qualquer hora é hora, e todos 
serão bem-vindos. 
Qualquer dúvida, procure a secretaria

 Muitas enganosas notícias e impressões a 
respeito deste último livro do Novo Testamento 
são desveladas e explicadas nas palestra da 
biblista Maristela Tezza. Venha se esclarecer!
 O/a leigo/a tem a obrigação de cuidar de 
sua formação. Compareça à palestra em 14 de 
agosto, segunda-feira, das 20h às 21h30! Você 
verá que a esperança animará seu coração.

Festa junina realizada nos dias 3,4,10 e 11 de junho

Batizado das crianças: Enzo Henrique Ramos dos Santos; 
Victor da Paz Nunes; Beatriz Segatto do Nascimento; Alice 
Segato do Nascimento

O Livro do Apocalipse

Festa Junina

Batizados em 29/07

Isabela e João Victor

Nossa Família

Pablo e Camila com a filhinha  Sarah Ricardo e seu filho Pedro
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Liturgia, Espiritualidade e Formação

Paróquia Santa Rosa de Lima

radicionalmente na Igreja, agosto é o Mês 

Tdas Vocações, e diversas são elas. O 
Concílio Vaticano II nos lembra que o 

batismo nos torna membros do corpo de Cristo. 
Portanto, todas as pessoas batizadas têm a 
mesma identidade cristã e a dignidade de filhos e 
filhas de Deus. Em razão do carisma pessoal e do 
serviço que é prestado, há diferentes vocações. 
Aqui na terra há os leigos e leigas, religiosos e 
religiosas, bispos, padres, diáconos. Porém, no 
céu, voltaremos simplesmente à dignidade 
originária de filhos e filhas de Deus. 
 Como toda a Igreja, nós recebemos no 
batismo a missão de evangelizar o mundo em 
que vivemos. Viver o evangelho do jeito que 
somos e onde quer que estejamos. Sal da terra e 
luz do mundo, como recorda o documento 105 da 
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil). Participantes da comunidade eclesial, 
podemos exercer vários ministérios e funções 
dentro dela, mas somos seguidores e seguidoras 
de Jesus em nossa vida cotidiana: na família, no 
trabalho, na escola, na vida social, cultural, 
econômica e política. Só assim permitiremos ao 
Espírito Santo transformar este mundo em Reino 
de Deus, como pedimos no Pai-nosso. “Para isso 
existe a Igreja: para o Reino de Deus, que o Cristo 
glorificado – na força do Espírito – continua a 
realizar na história humana” (CNBB, doc. 62).
 A terminologia “leigo” é usada apenas 
dentro da Igreja, pois no mundo devemos ser 
conhecidos/as como cristãos e cristãs. A palavra 
“leigo” vem do grego, “láos”, que significa povo. 
Significado muito positivo: somos membros do 
Povo de Deus, cidadãos do Reino! “A imensa 
maioria do povo de Deus é constituída por leigos. 
A seu serviço está uma minoria, os ministros 
ordenados”, diz o Papa Francisco (E.G.102). 
Ministros ordenados são os bispos, padres 
e diáconos.

 Com o correr dos séculos, o termo 
“leigo/a” foi sendo desvalorizado, passando a 
indicar a categoria de fiéis que não tinha qualquer 
chamamento especial, o “povão”, ignorante nos 
assuntos eclesiásticos. Graças a Deus, a partir 
de meados do século XX, a vocação laical passou 
a ser reconhecida pela hierarquia e hoje somos 
considerados/as verdadeiros sujeitos eclesiais. 
“Os cristãos são chamados a serem os olhos, os 
ouvidos, as mãos, a boca, o coração de Cristo na 
Igreja e no mundo” (CNBB, doc. 105, nº 102). 
 Para sermos, de fato, verdadeiros sujeitos 
eclesiais, não podemos nos contentar apenas 
com a participação nas celebrações dominicais. 
Precisamos buscar sempre mais formação, 
colaborar na comunidade eclesial e discernir os 
apelos do Reino, a fim de cumprir a missão 
evangelizadora que ninguém pode cumprir no 
lugar de cada um/a de nós.
 Santa Rosa de Lima, embora usasse 
roupas que nos faz pensar que era freira, era 
leiga como nós, alguém do povo de Deus que 
viveu radical e plenamente sua vocação de bati-
zada. Por essa razão, ao conhecer sua vida, 
podemos nos encorajar e sentir que é possível 
também a nós, leigos/as, nos apaixonar por 
Cristo e sua proposta de que a justiça, o direito, o 
perdão e o amor reinem aqui e agora e para sem-
pre. Peçamos a ela, especialmente neste mês, 
que nos ajude a ser fiel à nossa vocação laical.
  
 Maria e Marta Maria Soares de Camargo

Agosto, 
Santa Rosa 
e nós: tudo a ver

Agosto/2017



Alfabetização de Adultos

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 Pe. Vitório Cipriani

Grupo de Terceira Idade

Catequese de Primeira Eucaristia

4ª
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6ª
Feira

Sáb.

Dom.

08h30 - 10h

20h - 22h

14h30 - 16h30

19h - 21h

14h - 17h30

18h45 - 20h30

19h - 21h

14h - 17h30
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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 - RCC

Terço dos Homens

Bazar

Terço Mariano

Catequese de Primeira Eucaristia2ª
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15h30 - 16h30

19h - 21h
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14h - 17h30

17h - 17h30

19h - 21h
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15h - 16h30

Paróquia Santa Rosa de Lima
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Interna.

Expediente

Agosto
Eniede Pereira Cazarini

Guglielmo Mancini

Carlos Henrique Vieira

Maria Auxiliadora da Silva

Wanderley Polimeni Benetti

Francisca Rosa da Silva

Walter Ziccardi

Maria da Gloria A. Saccomani

Daisy Frussa

Fernanda Rorato 

Marta Maria Soares de Camargo

Valquíria Carvalhal Garcia

Fernando Ramalho Paranhos

Rosa Alexandrina de Oliveira

Lysias Camargo Sampaio

Maria de Lourdes Brito Carvalho

Cláudio Carlos Paiva

Tarcila C. Ribeiro de Lima

Edmilson Cesar Sales Santos

João Batista Joenck Júnior

Sonia Maria Rodrigues de Almeida

Ana Patrícia R. de Bastos Baltazar

Genival Bezerra Leite
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Dizimistas Aniversariantes

Dízimo Revitalizado Em entrevista para o Estadão, CNBB comenta
momento político do Brasil

Dízimo

Luiz Eduardo Gasparetto

o mês de maio a Pastoral do Dízimo realizou a 

Ntradicional Campanha de Revitalização, cujo 
objetivo é angariar novos dizimistas e também 

reforçar a importância de ser dizimista para aqueles que já 
o são. Somente no mês da Campanha seis novos 
dizimistas começaram a contribuir.

Já está mais do que sabido pelos nossos 
paroquianos que a nossa paróquia precisa aumentar a 
arrecadação proveniente do Dízimo para fazer frente às 
diversas necessidades que surgem a cada dia. Reformas 
no templo, distribuição de alimentos e produtos diversos 
para os necessitados de nossa comunidade, manutenção 
do prédio (água, luz, limpeza, segurança, jardinagem), 
manutenção do culto (decoração da igreja, providência e 
manutenção de vestes e panos litúrgicos, hóstias, vinho, 
folhetos), pagamento dos funcionários e os encargos 
sociais etc...
 Para tudo isso, nós contamos apenas com a 
generosidade de nossos irmãos que, percebendo a 
importância de sua contribuição, com alegria se tornam 
dizimistas.
 Cada vez que um dizimista faz sua contribuição, 
ele está dizendo que acredita na sua igreja e quer 
participar ativamente da sua missão, que é implantar o 
Reino de Deus na Terra para que todos nós possamos 
viver em igualdade, em harmonia e com solidariedade.
 Por isso, é difícil imaginar que um irmão de nossa 
paróquia possa se recusar a ser dizimista. Indepen-
dentemente do valor de sua contribuição, ela irá se juntar a 
outras contribuições e se tornará suficiente para satisfazer 
nossas necessidades.
 Assim, estamos fazendo um pedido especial a 
você, que ainda não é um dizimista: torne-se um. É muito 
simples e rápido, e temos a certeza de que lhe trará tanta 
felicidade saber que assumiu um compromisso tão 
importante, que você ficará espantado por não ter feito 
isso antes.

Palavra da Igreja 
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 Sem dúvida estamos vivendo um momento difícil 
com a situação política atual do país. Sabendo disso, o 
presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Dom Sérgio da Rocha, concedeu entrevista ao 
jornal “O Estado de S. Paulo”, no dia 03/07/2017, para 
refletir sobre o tema. Confira abaixo os melhores trechos do 
seu depoimento:
Qual a posição da CNBB sobre os pedidos de 
afastamento do presidente Temer?
 A CNBB não tem se manifestado a respeito desta 
questão, de acordo com a sua postura habitual de não se 
pronunciar sobre governos e partidos. Contudo, é evidente 
que a crise política, agravada pelas denúncias contra o 
presidente Michel Temer, não pode continuar. No cenário 
político a vida não pode seguir como se nada estivesse 
acontecendo. A corrupção mata. Mata, porque o desvio de 
recursos implica a negação do direito do povo à saúde, à 
educação, à segurança, ao emprego, à alimentação.
Quais os impactos do ponticado do papa Francisco 
sobre a Igreja Católica brasileira?
 O papa Francisco tem contribuído muito para a 
renovação da vida da Igreja no Brasil e no mundo. Ele tem 
nos ensinado não apenas por palavras, mas princi-
palmente por gestos concretos, carregados de simbolismo. 
É possível armar que com o papa Francisco a Igreja 
está mais progressista?
 Não me parece conveniente o termo “progressista” 
pelo seu significado controvertido e limitações. Ele tem nos 

recordado aspectos essenciais do 
Evangelho que necessitam maior 
atenção, como a simplicidade, o serviço 
e a misericórdia. 


