
mistérios da nossa fé. À medida que 
os dias passam, os exercícios espiri-
tuais da Quaresma intensificam nossa 
espiritualidade. Aos poucos adquirimos 
mais consciência das nossas fraquezas, 
limitações, falhas. Ao se aproximar a 
celebração da Páscoa do Senhor, perce-
bemos que estamos prontos para uma 
restauradora confissão e, mediante o 

sincero arrependimento e a reta inten-
ção, recebemos a graça do perdão. Res-
taurados espiritualmente, nossa alegria 
cresce com a vitória de Cristo Jesus so-
bre o pecado e a morte. O júbilo toma 
conta do nosso coração e seguimos 
nossa caminhada anunciando a ressur-
reição do Senhor.

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
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Agenda Fevereiro

02 18h Adoração ao Santíssimo Sacramento

02 19h
Missa do Sagrado Coração de Jesus / 
Benção das velas (Apresentação do 
Senhor)

03 18h30 Missa de São Brás com benção da 
garganta

05 a 09
14h00

às 
18h00

Bazar de Carnaval

14 19h00 Quarta-Feira de Cinzas - missa com 
imposição de cinzas

15
15h00

às 
16h30

Início das inscrições para a Catequese

15 18h45 Início do Curso Bíblico com o padre 
Vitório Cipriani (toda quinta)

16 17h30 Via-Sacra (toda sexta da Quaresma)
17 18h30 Curso de Batismo
18 18h30 Missa da Mãe Peregrina
19 18h30 Início da Alfabetização de Adultos
23 18h30 Missa de Santa Rosa de Lima
24 16h00 Batizado comunitário
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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

Ser dizimista é partilhar
Iniciamos mais um ano e continua a 

mensagem para incentivar a adesão de 
mais fiéis ao Dízimo.

Infelizmente, por parte de alguns, 
mas não muitos, nota-se certo precon-
ceito com o Dízimo, que é visto apenas 
como uma forma de a Igreja arrecadar mais dinheiro (“a igre-
ja já é bastante rica e não precisa de mais recursos”,  pensam 
eles). Essas pessoas não conseguem ver toda a dimensão 
do Dízimo; não percebem que é por meio do Dízimo que 
se realizam as ações assistenciais da paróquia e também 
a grande missão deixada por Jesus para todos os cristãos, 
que é a de evangelizar.

Em nossa paróquia ainda temos algumas pessoas que 
não são dizimistas pelas mais diversas razões, e é a essas 
pessoas que esta mensagem é dirigida. Se você é uma delas 
e tem dúvidas a respeito do Dízimo, se você não consegue 
entender por que a oferta do Dízimo é necessária, entre em 

contato com um dos membros da Pastoral do Dízimo que 
suas dúvidas serão esclarecidas.

O que desejamos é que você, que ainda não é um dizi-
mista, venha fazer parte desse grupo, venha sentir a alegria 
da partilha, venha participar efetivamente das obras de sua 
paróquia pela oferta do Dízimo.

Vá até a secretaria, retire uma ficha de inscrição, deposi-
te-a no cofre do Dízimo e aguarde que um envelope chega-
rá a sua residência. Este será o sinal de que você se tornou 
dizimista, ou seja, alguém que, efetivamente, faz da partilha 
uma forma de agradecimento por tudo o que recebe. 

Luiz Eduardo Gasparetto

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
01 HELENA PEREIRA DE FRANCO
01 TÂNIA REGINA CHAVES DANTAS
03 ARMANDO CABRAL CORTEZ
03 EMILIA CARLOS PAIVA 
03 LUIZ EDUARDO G GASPARETTO
03 MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO 
04 ANGELO  DEL NERO
06 NEUZA MARIA VICENTINI MALI
06 SANDRA J. T. POLIMENI BENETTI
07 ANNA MARIA INGHETTI  MAZZEO
07 NANCY FANELLI
09 BARBARA LIMA SANTOS
09 LÍGIA FONSECA MENDONÇA CHAVES
10 IZAURA SOMERA FANTINI
10 VALÉRIA BAGGIO TRINDADE DA SILVA
11 ALZIRA FANTON PODESTÁ
11 ANA LOURDES MAGALHÃES OÑA
11 JORGE ATSUSHI  KAYANO
12 EULÁLIA  DUTRA DE SOUZA
13 MARIA DE FÁTIMA MION PETRILLO
15 MARIA CRISTINA PISSATO DE ALMEIDA PRADO
16 FLORDIVINA XAVIER DE FARIA LELIS LUIZ
16 SEBASTIÃO ARAÚJO DA SILVA
17 PEDRO CARAVATTO
18 ANDRÉA CRISTINA  CARDOSO
18 JOSÉ FERNANDO BRAGA NETTO
20 OSWALDO FERREIRA BICHO
20 SANDRA FONTANA
21 CÍNTHIA REGINA DA COSTA
21 IDA A. GOMES DUARTE
22 IRACEMA NAVARRO MOLINA
22 ORLANDA NOBREGA HERNANDES
24 SERGIO SHOJI  KOMINAMI
25 CLEIDE DE CASTRO MOREIRA
25 EDISON JOSÉ SACARDO
25 MARILIA DA COSTA CERVI  ROSA

Quaresma, tempo de conversão

“Fraternidade e Superação 
da Violência”.

CF 2018

Prezados paroquianos, que a graça 
e a paz de Deus, que é nosso Pai, este-
jam sempre no coração de todos vocês!

No próximo dia 14 iniciaremos o 
Tempo da Quaresma com a celebra-
ção da Quarta-Feira de Cinzas. No 
dinamismo da nossa fé cristã católi-
ca, o tempo quaresmal intensifica o 
convite à conversão. Na Liturgia das 
Horas encontramos um hino compos-
to de palavras dirigidas a Cristo que 
nos conduzem a uma profunda e rica 
reflexão: “Dai-nos no tempo favorável, 
um coração penitente, que se converta 
e acolha o vosso amor paciente. A pe-
nitência transforma tudo em nós que 
há de mal. É bem maior que o pecado 
o vosso dom sem igual”. Encontramos 
nesse hino um brevíssimo resumo do 
que deve ser a Quaresma para nós. 

Esses quarenta dias que antecedem 
a celebração da Páscoa do Senhor Jesus 
são liturgicamente organizados de for-
ma que adentramos mais e mais nos 

Além do convite a refletir sobre o 
pecado no âmbito pessoal e comunitá-
rio, no Brasil o Tempo da Quares-
ma é enriquecido pela Campanha de 
Fraternidade (CF), que sempre coloca 
em evidência um aspecto do pecado 
social a ser combatido. Neste ano, com 
o tema “Fraternidade e Superação da 
Violência”, a Igreja convoca os fiéis a 
refletirem sobre a grave e crescente si-
tuação de violência em que vivemos.

O objetivo da CF é refletir sobre a 
construção da fraternidade, promo-
ção de uma cultura de paz, de recon-
ciliação e de justiça, à luz da Palavra de 
Deus, como caminho para superação 
da violência. A CF é uma voz profética 
no meio da sociedade que precisa ou-
vir a voz de Deus, por isso é importan-
te que todos nós procuremos conhecer 
e viver a CF, como propõe a Igreja no 
Tempo da Quaresma. Que o Espírito 
do Senhor nos ajude a aproveitar da 
melhor forma esse tempo precioso de 
renovação espiritual.

Pe. Sergio Lucas
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Acontece Quem somos e o que fazemos

Aconteceu

Paróquia Santa Rosa de LimaParóquia Santa Rosa de Lima

Bazar de Carnaval
Veja esta novidade: pela primeira 

vez teremos Bazar de Carnaval, no sa-
lão paroquial, de 5 a 9 de fevereiro, das 
14h às 18h. É bom para você e é bom 
para as ações assistenciais da paróquia.

2018 – Ano Nacional do Laicato
Durante este ano, 

muitas iniciativas 
ocorrerão para pro-
mover a consciência 
de quem é o cristão 
leigo e leiga na Igre-
ja e qual sua missão 
na sociedade e na própria Igreja. Uma 
delas acontecerá na Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima, Av. Dr. Arnaldo 1831, 
por ser perto do metrô Sumaré. Se você 
não é diácono, nem padre, nem bispo, 
compareça no dia 17 de fevereiro, das 
8h30 às 12h. A reflexão e o diálogo 
serão baseados no documento 105 da 
CNBB que trata dos cristãos leigos e 
leigas, ou seja, de você.

Retiro Quaresmal
A Quaresma relembra os 40 dias 

que Jesus passou no deserto e nos con-
vida a fazer o mesmo. Se nesta Qua-
resma você se sente chamado a ficar no 
“deserto” do seu quarto com Ele, ve-
nha conhecer esta proposta de Retiro 
Quaresmal chegando meia hora antes 
(18h30) da missa de Quarta-feira de 
Cinzas, que será às 19h.

1º Sínodo Arquidiocesano de São 
Paulo

Fiquem atentos às notícias e ativi-
dades referentes ao Sínodo Arquidioce-
sano! Neste ano todas as paróquias vão 
promover encontros de reflexão sobre 
a estrutura e organização da Igreja na 
cidade de São Paulo.

Via-Sacra
Como em todas as Quaresmas, 

às sextas-feiras, haverá Via-Sacra na 
igreja, com início às 17h30. Participar 
dela também nos ajuda a ficar mais 
perto de Jesus, que se faz presente nas 
realidades de violência sofridas por 
nossos irmãos.

Missa de Quarta-feira de Cinzas
Nesta missa, às 19h, haverá a impo-

sição das cinzas, dando início à Qua-
resma e, aqui no Brasil, à Campanha da 
Fraternidade, cujo tema é “Fraternida-
de e superação da violência” e o lema 
“Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).

Círculos Bíblicos – CF 2018
Novamente os grupos que fazem 

os Círculos Bíblicos sobre o tema da 
Campanha da Fraternidade vão se re-
unir como fazem em todas as Quares-
mas. Adquira seu livrinho na secretaria, 
forme um grupo ou se integre em al-
gum já existente. Entre outras, esta é 
uma das formas de viver e aprofundar 
a fé “com os pés no chão”.

Curso de Teologia
Teologia não é só para padres e bis-

pos; destinado a nós, cristãos leigos e 
leigas, o Curso de Teologia do ITELSÉ 
está com as inscrições abertas durante 
todo o mês de fevereiro pelo site www.
regiaose.org.br/itelse. As aulas são às 
segundas-feiras, das 19h30 às 21h45, 
com início em dia 5 de março.

O Grupo de Oração São Martinho 
é a célula fundamental da Renovação 
Carismática Católica (RCC); é o lu-
gar da expectativa e, ao mesmo tem-
po, da realização da promessa perene 
de Deus; é cenáculo de Pentecostes 
dos dias atuais, onde juntamente com 
Maria nos reunimos em humildade e 
unânime oração, para que se cumpra 
a promessa feita tanto para os homens 
de ontem, quanto para os de hoje: “... 
acontecerá que derramarei o meu Es-
pírito sobre todo ser vivo” (Joel 3,1a).

O Grupo de Oração da RCC é uma 
comunidade carismática presente 
numa diocese, paróquia, capela, colé-

gio, universidade, pre-
sídio, empresa, fazenda, 
condomínio, residência, 
etc., que cultiva a oração, 
a partilha, e todos os ou-
tros aspectos da vivência 
do Evangelho, a partir da 
experiência do batismo 
no Espírito Santo. Tem 
na reunião de oração sua 
expressão principal de 
evangelização querigmá-
tica. Pessoas engajadas 
na RCC, líderes e servos 
– através de encontros, orações e for-
mação – buscam “fazer acontecer um 
processo poderoso de renovação espi-
ritual, que transforma a vida pessoal do 
cristão e todos os seus relacionamentos 
com Deus, com a família, com a Igreja 
e a comunidade”.

O objetivo do Grupo de Oração é 
levar os participantes a experimentar 
o pentecostes pessoal, a crescer e che-
gar à maturidade da vida cristã plena 
do Espírito, segundo os desejos de Je-
sus: “‘Eu vim para que as ovelhas te-
nham vida e a tenham em abundância”’  

Grupo de Oração 
São Martinho

(Jo 10,10b). Nesse sentido, caracte-
riza-se por três momentos distintos, 
porém interdependentes: núcleo de 
serviço, reunião de oração e grupo de 
perseverança.

“Uma corrente de graças na 
Igreja e para a Igreja.”

Papa Francisco

Missa de Natal

Causou emoção e ajudou no aprofun-
damento no mistério da encarnação o 
presépio vivo na Missa de Natal.

Festa de entrega das 
Sacolinhas de Natal
Agradecimento a todos os que con-
tribuíram com as sacolinhas, fazendo 
mais alegre e solidária a Festa de Natal 
das crianças assistidas pelo Centro 
Social.

Aconteceu

Confraternização dos Agentes 
de Pastoral
O churrasco foi gostoso e proporcio-
nou uma tarde de necessária convi-
vência fraterna.

Encontro de Fim de Ano do 
Colégio Pedroso
Muitos laços nos unem; a diretora é 
paroquiana nossa e as catequistas da 
paróquia dão catequese no Colégio.

Batizados
Foram 4 as crianças batizadas no dia 
16.12.2017; Manuela Bispo Almeida; 
Miguel Souza Silva; Natsuki Cortez 
Okazaki; Logan da Costa Boarin e um 
batizado no dia 20.01.2018; Henry  
Nelson  Matias  de  Andrade.

ANO NACIONAL DO LAICATO

Momento de oração na reunião semanal do grupo

Venha louvar a Deus conosco, toda 
terça-feira das, 19h30 às 21h30, 
no salão paroquial. 
Fique atento aos avisos paroquiais, 
em breve teremos a “Vereda do 
Espírito Santo”.


