
Palavra Amiga

Horário 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

Ano 16 -  N. 123 -  Dezembro/2017
Janeiro/2018

VOZ
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Paróquia Santa Rosa de Lima de Perdizes
Rua Apiacás, 250 - Perdizes - São Paulo / SP
CEP 05017-020 - Tel.: (11) 3862-0369
       (11) 95462-5909

www.santarosaperdizes.com.br
secr.santarosadelimaperdizes@gmail.

Queridos paroquianos!

Aproxima-se a grande celebração 
do Nascimento de Jesus Cristo, uma 
das festas mais esperadas do ano, um 
dos momentos mais bonitos e fortes da 
nossa fé cristã. É Deus quem nos pre-
senteia com seu  Filho Jesus na 
beleza de um  recém-nascido, 
num  cenário de simplicidade 
no qual o brilho maior vem do 
Deus Menino.

É com alegria no coração 
que esperamos e nos prepa-
ramos para celebrar o Natal. 
É verdade que nosso cotidia-
no muitas vezes nos impõe 
desafios que nos preocupam. 
São tantos acontecimentos 
que não nos trazem satisfação, 
quer sejam nas experiências 
pessoais, familiares, comuni-
tárias ou sociais. Entretanto, o cristão 
deve ser uma pessoa revestida da espe-
rança. Na catequese do Papa Francisco 
de 29 de março do corrente ano, a es-
perança teve um lugar especial. O Papa 
fez referência à fé de Abraão, citada 

por São Paulo, na Carta aos Romanos: 
“Contra toda a esperança, ele (Abraão) 
firmou-se na fé, assim, tornou-se pai de 
muitos povos, conforme lhe fora dito: 
‘Assim será tua posteridade’”(Rm 4,18). 
O Papa lembrava naquela ocasião que 
o Apóstolo São Paulo nos ensina que 
somos chamados a viver esta experiên-
cia de “‘esperar contra toda esperança’” 

e acreditar que Deus nos salva. 
É dentro dessa perspectiva que 

 buscamos conservar a alegria do Na-
tal, encontrando Jesus na oração, sa-
bendo que Ele deseja fazer-se próximo 
de cada um de nós. Essa é a esperan-

ça do Natal, um Deus que quer estar 
conosco e afasta os medos e a insegu-
rança,  impulsionando uma caminhada 
 repleta de fé. 

Mais uma vez recordamos as belas 
palavras do Papa, quando ele fala sobre 
o Natal: “No Menino Jesus foi-nos re-
velado o rosto terno e misericordioso 
do Pai Celeste, que deseja nos encher 

de toda consolação e graça, 
para que as transmitamos a 
todos. O Natal de Jesus é a 
festa da confiança, da alegria 
e da esperança, porque Deus 
está conosco e confia em nós”. 
Levemos, então, às pessoas es-
ses sentimentos sublimes que 
brotam da nossa experiência 
de fé e façamos um esforço 
para que eles se multipliquem 
ao longo de todo o ano que vai 
chegar.

Com esperança, alegria e 
amor, desejo a todos um Feliz 

Natal e um Ano Novo de paz e muitas 
realizações!

Pe. Sergio Lucas
Pároco

Paróquia Santa Rosa de LimaParóquia Santa Rosa de Lima

Agenda Dezembro/Janeiro

02/12 18h30 Envio da Novena de Natal – Missa 
em intenção dos Dizimistas

03/12 Todas as Missas em intenção dos 
Dizimistas

04/12 19h00 Confissão comunitária c/ Padres 
convidados

08/12 18h30 Missa de ação de graças pelo 8º Ano 
da Fundação Santuário Mãe Rainha

09/12 14h00 Festa Natalina dos Peruanos
16/12 16h00 Batizado comunitário

19/12 14h00 Entrega das sacolinhas de natal no 
centro social

24/12 8h00 
10h30 e 19h00 Missas

25/12 8h00
10h30 e 19h00 Missa de Natal 

31/12 8h00
10h30 e 19h00 Missas

01/01 18h30 Missa – Dia Mundial da Paz
20/01 16h00 Batizado comunitário

A partir do dia 01/01/2018 até 21/01/2018, não  haverá a 
missa das 20h00. Retorno em 28/01/2018.

VOZ da Comunidade Dezembro/Janeiro 20184

Ano Terminando e missão cumprida
Terminando este ano de 2017, a Pastoral do Dízimo agra-
dece a todos os paroquianos que, assumindo a missão de 
evangelização deixada aos católicos por Jesus, continua-
ram ou começaram neste ano a contribuir com essa ação 
evangelizadora que é a oferta do Dízimo.
O resultado dessa contribuição pode ser visto em ações 
junto à comunidade, como a oferta de alimentos e de re-
médios, entrega de material escolar entre outras, além de 
ações para melhorias de nosso templo.
Cada centavo do seu Dízimo foi fundamental para a rea-
lização de todas essas atividades importantes para nossa 
comunidade, e esperamos que no próximo ano possamos 
continuar contando com a sua colaboração.
Por isso você, dizimista, deve se sentir realizado como um 
católico que aceitou o convite do Papa Francisco, que disse 
que “devemos aprender de Maria a alegria da partilha”! 
Continue com essa alegria de partilhar e de devolver, atra-
vés do seu Dízimo, o muito que recebemos de Deus.
Em nome de todos os membros da Pastoral do Dízimo, 
desejamos um ótimo Natal a todos, junto com familiares e 
amigos, e um Ano Novo de grandes realizações!

Luiz Eduardo Gasparetto

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO  2017

01 SUSANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 
04 ANNA LÍVIA SALGUEIRO Z. MENEZES
04 JOSÉ ARNALDO A.  SANTOS
06 LAURINETE DO CARMO MATIAS
06 NILZE CECILIA TURCO
07 SONIA ANGELO ALMEIDA SANTOS
08 ARMENIO SOARES FERREIRA
09 MIRIAM LIMA
12 ADRIANE ANDALÉCIO BATISTA
12 LÉA MARIA MACRUZ F. DEMARCHI
12  ZÉLIA DEL NERO
19 VERA MESQUITA PINTO
21 MARIA ANGELA FRANCI AMBROSIO 
21 NELSON TOLENTINO DE SÁ
22 CARLA CRISTINA T POLIMENI BENETTI
23 JOSÉ ARTUR BRONZATTO PAGAN
27 EDISON TRINDADE DA SILVA
25 JOÃO PAULO  DE OLIVEIRA
27 RILDO PINTO DA SILVA
28 MARIA THEREZA PASCHOA
29 VIRGILIO FERREIRA LIMA
30 LUIZ FERNANDO PORTO PINTO

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 2018

01 GÉSSIA BERNARDES COSTA
01 LIA FATIMA CARDOSO
01 CLAUDIO DE ALMEIDA
02 CARMEN TONIOLO
02 MARIA IRENE GOMES F. MOREIRA
04 GENOVEVA MONTEIRO PIRES
04 LUIZ GUSTAVO LOMBARDI
05 RITA DE CÁSSIA  S. BUSSAMRA
06 WILSON BORELLI JUNIOR
09 ALEXANDRE CANEL BLUHM
09 MARLY PICAGLI
12 ANTONIO DE JESUS C. DOS SANTOS 
13 SOLANGE NASCIMENTO PINTO
14 SEBASTIÂO MISIARA
15 IVONE SAID FARAH
19 CLARICE SIMÃO TAVARES
19 MARIA FERREIRA DOS SANTOS 
19 SANDRA MARTA SBROGGIO
20 BENEDITA A. PIERIN POSSAGNOLO
20 MARIA ISABEL CARDOSO FERREIRA
21 IRACEMA LOPES DA SILVA 
24 SUMIKO KAYANO
27 ELAINE CRISTINA DE A. CORREA
29 TOMAS VIO
31 VIRGINIA MAZZETTO
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Dízimo

Expediente

Atividades semanais permanentes

2a

Feira

14h - 17h30 Bazar

15h30 - 16h30 Legião de Maria

15h - 16h30 Catequese Primeira Eucaristia

18h30 - 20h30 Alfabetização de Adultos

19h45 - 20h30 Terço dos Homens

3a

Feira

14h - 17h30 Bazar

17h - 17h30 Terço Mariano

18h30 - 20h30 Alfabetização de Adultos

19h30 - 21h30 G. O. São Martinho - RCC

4a

Feira

08h30 - 10h00 Catequese Primeira Eucaristia

14h -17h30 Bazar

14h30 - 16h30 Grupo da Terceira Idade

19h30 Grupo  de Reintegração Social

5a

Feira

14h - 17h30 Bazar

18h45 - 20h30 Curso Bíblico Pe. Vitório Cipriani

18h30 - 20h30 Alfabetização de Adultos

19h30 - 21H Intercessão G.O. São Martinho

6a Feira 14h - 17h30 Bazar

Sáb.
15h - 17h Grupo de Reintegração Social

17h - 17h30 Terço em Honra a Nossa Senhora

Dom. 10h30 - 11h30 Pré-Catequese
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Acontece Acontece Quem somos e o que fazemos

Nosso Presépio

Acontece

Novena de Natal
Ainda há tempo! Venha se preparar 
para o Natal participando de um dos 
grupos da NOVENA DE NATAL. In-
forme-se na secretaria sobre o grupo 
mais perto de sua casa ou adquira seu 
exemplar e reze com sua família ou 
mesmo forme um grupo no seu prédio 
ou seu local de trabalho. 
O Natal só acontece em nós se nos abrirmos para acolher o menino Jesus.

Ano do Laicato
Todos os anos, no último dia do Ano 
Litúrgico, comemora-se a “Solenidade 
de Jesus Cristo, Rei do Universo”, e o 
“Dia Nacional da Leiga e do Leigo cris-
tãos”. Neste ano foi no domingo 26 de 
novembro, e muito especial por ter sido 
também o início do ANO NACIONAL 
DO LAICATO, que durará até 25 de 
novembro de 2018.

Esta foto é da procissão de entrada da 
MISSA DE ABERTURA DO ANO DO 
LAICATO, na Catedral, presidida pelo 
cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.
Leiga? Leigo? O que é isso? Esse termo 
é usado na Igreja para designar todos 
os batizados que não são papa, bispo, 
padre ou diácono; ou seja, nós somos 
os cristãos leigos e leigas. 
Fiquem atentos à programação do pró-
ximo ano e participem de tudo que nos 
fará redescobrir e viver com mais in-
tensidade nossa missão de leigo/a, que 
é a de ser Sal da Terra e Luz do Mundo.

Crisma - 
Arsenal da Esperança
Como já é tradição em nossa paróquia, 
no dia 25 de novembro, as catequistas 
levaram os crismandos a visitar o AR-
SENAL DA ESPERANÇA, que é um 
local de acolhimento de homens que 
vivem nas ruas. São oferecidos cama, 
comida, banho, roupa lavada, orien-
tação profissional e oportunidade de 
encontro com Deus por meio de par-
ticipação livre nas orações da “Frater-
nidade da Esperança”, que é a respon-
sável pela casa, antiga hospedaria dos 
imigrantes, na Mooca, 
ao lado do Museu dos 
Imigrantes.
Algumas das lições 
que ficaram: perseve-
rar sempre; fazer o bem 
bem feito; dar a vida 
por uma causa; traba-
lho  voluntário não tem 
preço; liberdade com 
responsabilidade; viver é 

uma questão de disciplina. 
A visita foi emocionante e inesquecível 
para todos, catequistas e aspirantes à 
Crisma, indicando o quão determi-
nante para o mundo é a atuação do 
batizado que assume sua missão com 
seriedade e ânimo.
Doze dos 16crismandos(jovens e 
adultos) participaram dessa vivência 
e partilha, acompanhados pelas cate-
quistas Ana Lourdes Magalhães Oña 
e  Lucimar Regina Santana Rodrigues. 
Acompanharam também a ação alguns 
pais de crismandos e integrantes de ou-
tras pastorais da nossa paróquia.

Sacolinhas de Natal
Mesmo que você não 
tenha contribuído 
para as sacolinhas de 
Natal, poderá, no dia 
19, a partir das 14h, 
participar da festa 
que é a entrega das sacolinhas para as 
crianças assistidas pelo Centro Social. 
É tão bom ver o bem ser feito, não é?

8º Aniversário do
Santuário Paroquial

No dia da Imaculada Conceição de 
Maria, 8 de dezembro, o 8º Aniversá-
rio da Fundação do Santuário da Mãe 
Rainha Três Vezes Admirável de Scho-
enstat em nossa paróquia foi lembrado 
na missa das 18h30.

Festa natalina dos
Irmãos Peruanos
No salão paroquial, no dia 9 de dezem-
bro, para manter seus costumes e tra-
dição, os irmãos do Peru fizeram uma 
bonita e animada festa com encenação 
do Natal, cantos, achocolatado e pa-
netones, além de muitas brincadeiras 
com as crianças.

Paróquia Santa Rosa de LimaParóquia Santa Rosa de Lima

Mais três novos membros 
ingressaram na Igreja 
em 25 de novembro.

Da esquerda para a direita: 
Thomas de Almeida Correa;  
Luiza Vieira dos Santos; 
Julia Cemi Nogueira.

Alfabetização de Jovens e Adultos
Dando continuidade 
à reportagem sobre as 
atividades do Centro 
 Social de nossa Pa-
róquia,  focalizamos 
agora o  Curso de Al-
fabetização, que tem 
por objetivo promover 
a inclusão social de jo-
vens e adultos que não 
tiveram oportunidade 
de ser alfabetizados na 
época correta.
O curso, além de in-
centivar os alunos a 
preencher lacunas que 
ficaram para trás e/ou iniciar o ciclo alfabetizador que não puderam concretizar, 
tende a promover a  socialização, a consciência como cidadãos da sociedade em 
que estão  inseridos e a reflexão sobre seus objetivos de vida.
Os professores são voluntários e atendem duas classes, uma para iniciantes e outra 
mais avançada. Na turma de iniciantes são ministradas apenas as disciplinas de 
português e matemática. Na outra turma, além de  português e matemática, são 
ministradas as disciplinas de história, geografia e  ciências.
Atualmente os professores estão planejando e reformulando o curso para o pró-
ximo ano, a fim de oportunizar todas as disciplinas em ambas as turmas. Há doze 
alunos que frequentam o curso no horário das18h30 às 20h30, de segunda a quin-
ta-feira, em sua maioria trabalhadores deste bairro e não residentes.
Com o intuito de aumentar o número de alunos que possam ter a chance gratuita 
de ser alfabetizados, contamos com a colaboração de toda comunidade para a 
divulgação deste serviço.
Para mais informações procurem a secretaria paroquial ou o próprio  Centro 
 Social. Contamos com a colaboração de todos!

A estagiária Flávia, as alunas Ana Lúcia e Genilda, a 
 coordenadora Valéria, e as  professoras Paula e Laura.

Batizado


