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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

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
dia 01 CARINA MARQUES DE SALLES
dia 01 VERA LÚCIA DIAS DA CRUZ
dia 02 MARIA APARECIDA P. KAGUEYAMA
dia 02 ROBERTO ROMANO DO PRADO
dia 03 MARISA MARIA BORBA
dia 04 DULCE SEGANI
dia 04 FRANCISCO  CARLOS PETRAMALE
dia 04 LUIZ CIRINO
dia 05 MAURO SIDNEY POSSAGNOLO
dia 07 PÉRICLES NEWTON ZORMAN DE MENEZES
dia 07 WAGNER SCHIAVOLIN
dia 08 BATISTA GILBERTO BORDIM
dia 08 DURVAL BORGES MORAES
dia 10 JAN KARIM MALI
dia 11 LUIZ ANTONIO SARTORI
dia 12 MARIA VIEIRA LOPES
dia 13 ADRIANA PIRES CORREIA DA SILVA
dia 15 DENISE ABDEL MESSIH
dia 15 MARIA BERNADETE L. M. HERNANDES
dia 15 PEDRO FRANCISCO MOREIRA
dia 16 ROBERTO FRUSSA
dia 19 JOANA R B GUEDES
dia 24 JOSÉ MARCILIO  DO CARMO PANETO
dia 25 ADALBERTO MARTINS
dia 27 ROZIMEIRE DE FÁTIMA TITO
dia 29 SILVIA MARIA BASAGLIA NETTO
dia 30 CARMEN LÚCIA C. DA S. FERRARI

Escolher: uma capacidade do ser 
humano

Uma das capacidades dada a todo ser humano é 
poder escolher sobre aquilo que lhe é bom e aquilo 
que não o é, e essa capacidade lhe foi dada por Deus. 

Perceba que a cada dia você faz escolhas, das mais 
simples e que pouco afetarão sua vida, até as mais 
complicadas e que, se forem boas, influenciarão po-
sitivamente em sua vida e você será recompensado; 
mas, se não o forem, poderão lhe causar angústia, de-
sespero, desânimo, tristeza.

Veja, por exemplo, os dizimistas de nossa paró-
quia. Em algum momento eles entenderam a impor-
tância do Dízimo para a paróquia e também para eles, 
já que o Dízimo nada mais é do que uma devolução 
de parte daquilo que recebemos de Deus e que é dele 
e não nosso.

Então, eles fizeram uma op-
ção, uma escolha: a de ser mais 
um dizimista. E com certeza 
essa escolha os deixou mais ale-
gres, com a sensação do dever 
cumprido por estarem de bem 
com Deus, com sua paróquia e 
com todos os que irão, de algu-
ma maneira, receber algum be-
nefício do Dízimo.

Se você já optou por ser um dizimista, fique tran-
quilo sabendo que você fez a melhor escolha. Se ainda 
não o é, por que não pensar com mais carinho nessa 
possibilidade e preencher uma ficha na secretaria con-
firmando sua opção de ser mais um neste grupo de pa-
roquianos tão comprometidos com sua paróquia?
 

Luiz Eduardo Gasparetto



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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Paróquia Santa Rosa de Lima

Agenda Abril

01 Páscoa

03 19h30 Grupo de Oração - Adoração ao 
Santíssimo Sacramento

06 18h00
19h00

Hora Santa
Missa do Sagrado Coração de Jesus

09 20h00 Palestra - “Paulo e suas cartas”
14 15h00 Curso de Batismo
15 12h00 Paella Mineira
18 18h30 Missa Mãe Peregrina
23 18h30 Missa de Santa Rosa de Lima
28 16h00 Batizado comunitário

Abril/2018

Estimados paroquianos,

O mês de abril inicia-se com a grande celebração da Pás-
coa do Senhor, o domingo mais esperado do ano para nós, 
cristãos. Após o longo período quaresmal, marcado pelo 
convite à reconciliação mediante o sincero arrependimen-
to de nossas faltas, podemos agora mergulhar na alegria 
do Tempo Pascal. Toda a Igreja se regozija com a Páscoa 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vitória maior sobre 
o pecado e a morte. Com a Páscoa de Jesus, resgatamos o 
ânimo, as forças e a confiança na caminhada, mesmo ten-
do consciência dos desafios que estão por vir. Como bem 
disse o Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, o cristão não deve ser uma pessoa triste, porque 
Cristo é nossa alegria.

Assim, com a esperança renovada e cheios da alegria 
pascal, seguimos com nossa missão no mundo, sendo tes-
temunhas da alegria da Boa-Nova apresentada por Jesus. 
Nesta caminhada de 2018, somos convidados, pela Ar-
quidiocese de São Paulo e impulsionados pela nossa fé, a 
um engajamento mais sistemático na realização do Sínodo 

Arquidiocesano. Em março, com a celebração de abertura, 
damos início aos trabalhos do sínodo em nossa paróquia. 
Aproveitemos este momento festivo para que o entusiasmo 
e a confiança acompanhem nosso empenho em participar 
dessa proposta que aponta para um bem maior da vivên-
cia da fé cristã. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo 
na realização do sínodo, para que nossos encontros men-
sais sejam frutíferos em reflexões que realmente possam 
ser concretizadas no cotidiano de nossa vida, em todos os 
âmbitos. O mundo precisa do nosso testemunho e da nossa 
ação. Desde a realidade que nos cerca, percebemos a neces-
sidade de pessoas mais atentas aos sinais de morte presentes 
em nossa sociedade. Toda situação de desânimo, tristeza, 
desespero, confusão, decepção, insegurança, medo, injusti-
ça não vêm de Deus. Somos nós que, impulsionados pelas 
convicções de fé, temos consciência do bem que devemos 
fazer porque confiamos em Cristo Jesus, que vence o maior 
inimigo dos homens, a morte. 

Que nossos votos de feliz Páscoa sejam carregados do 
sincero e sólido desejo de fazer o bem, semear alegria e es-
perança, estender os braços e as mãos para abraçar o próxi-
mo, da mesma forma que nos sentimos abraçados por Deus. 
Cristo é nossa Páscoa, Cristo é nossa alegria; sintamo-nos 
amados por Ele e n’Ele cuidemos e amemos nossos irmãos 
e irmãs. 

Pe. Sergio Lucas

Páscoa: fé e alegria.



VOZ da Comunidade Abril/2018 Abril/20182

Acontece

Paróquia Santa Rosa de Lima

Aconteceu

Paulo e suas cartas
Na primeira palestra com a biblista Ma-
ristela Tezza, foi emocionante conhe-
cer a pessoa do apóstolo Paulo, além 
de ser importante para entender suas 
cartas. A próxima palestra será no dia 
9 de abril, às 20h, no salão paroquial, e 
você está convidado a dela participar, 
mesmo que não tenha ido à primeira, 
pois haverá uma retomada da última.

Atendimento Psicológico 
Breve
 Nem sempre estamos em condições de 
refletir sozinhos sobre as responsabili-
dades e preocupações que nos afligem. 
Se você sente a necessidade de conver-
sar com alguém que está capacitado 
para ouvir e refletir junto, procure o 
atendimento psicológico da nossa pa-
róquia. Entre em contato com a secre-
taria paroquial e veja as possibilidades, 
as vagas são limitadas, mas organiza-
mos lista de espera.
 

Voluntariado para o Cen-
tro Social
 O Centro Social Santa Rosa de Lima 
está com inscrições abertas para o ca-
dastro de voluntariado. Além da arre-
cadação e distribuição de alimentos e 
roupas, o Centro Social vem estudando 
a implementação de novos projetos, o 
que implicará na admissão de novos 
voluntários. Não é necessário ter expe-
riência anterior, mas sim boa vontade, 
espírito solidário e de equipe, ter res-
peito pelo próximo, disponibilidade 
de algumas horas semanais, de acordo 
com a atividade a ser assumida e ser 
uma pessoa comprometida. Para mais 
informações, entre em contato com a 
secretaria paroquial.

Romaria a Aparecida

Já se planeje: Nossa Romaria a Apareci-
da acontecerá dia 6 de maio. 
Reserve na secretaria, seu lugar no ôni-
bus.

Sejam bem-vindos, Pietro Lenzi de To-
ledo e Maria Fernanda Alves de Siquei-
ra, batizados em 24 de fevereiro!

A Noite Pizza com Bingo, no dia 3 
de março, foi um sucesso total, com 
mais de 200 pessoas. No detalhe a 
ganhadora da TV.

Sínodo da Arquidiocese 
de São Paulo
 

Aconteceu no dia 10 de março em 
nossa Paróquia a celebração de abertu-
ra do Sínodo Arquidiocesano. Na cele-
bração, recordamos o objetivo do Síno-
do e a proposta de atividades para este 
ano, que prioriza o trabalho paroquial. 
Assim, acreditamos que os grupos já 
iniciaram os encontros mensais, sendo 
que as reflexões de cada grupo deverão 
ser entregues na secretaria paroquial 
e posteriormente encaminhadas aos 
respectivos responsáveis, como orga-
nização do nosso Conselho Paroquial 
de Pastoral e os membros da Comissão 
Paroquial do Sínodo. 

Que todos possamos empreender 
esforços no sentido de aproveitar da 
melhor forma possível esse momen-
to tão especial da nossa Igreja em São 
Paulo e expressarmos nosso gesto con-
creto de compromisso com a evange-
lização. Se você ainda não participa 
de um grupo, entre em contato com 
a Comissão Paroquial do Sínodo e in-
forme-se de como poderá participar 
ativamente da proposta.

Dia 3 de março houve o Encontro de 
Formação sobre o Batismo para os ca-
tequistas, o pessoal da Crisma (forma-
dores e formandos) – e aberto a quem 
se interessar – com o padre Sergio.

Grupo da Terceira Idade e Legião de 
Maria realizam encontro do Círculo 
Bíblico da Quaresma / Campanha da 
Fraternidade no Parque da Água Bran-
ca, na bonita tarde de 14 de março.

Curso de Oratória e Leitura em Públi-
co, nas manhãs de 17 e 24 de março, 
com o prof. Luiz Eduardo Gasparetto.
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Você já notou que do lado direito 
da nossa Paróquia existe um pequeno 
Santuário com a imagem de Nossa Se-
nhora com o Menino Jesus no colo? Ela 
é a imagem de Mãe Rainha e Vencedora 
Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
mais conhecida como Mãe Peregrina. 
A réplica desta imagem, dentro de uma 
capelinha, peregrina pelas casas dos 
fiéis, levando Jesus a cada membro da 
família visitada. Nossa igreja é um San-
tuário Paroquial da Mãe Peregrina des-
de 2009, e muitos paroquianos partici-
pam do Movimento da Mãe Peregrina, 
cuja coordenadora é Mirtes Carneiro, 
que nos enviou a seguinte notícia: 

No dia 1ºde março, dando início 
às atividades do ano da Campanha 
da Mãe Peregrina da Arquidiocese de 
São Paulo, Região Sé, o Padre Afonso 
Wosny, Padre de Schoenstatt, ressaltou 
a importância da atuação de cada um 
de nós, neste Ano do Laicato. Como 
leigos devemos assumir nossa identi-
dade cristã, vocação e missão, na Igreja 
e fora dela, em nossa vida social, nossas 
atitudes, nosso jeito de ser e estar no 
mundo, buscando levar ao outro o ros-
to de Maria, os ensinamentos de Jesus. 

Padre Afonso nos falou do pai e 
fundador do Movimento Apostólico de 
Schoenstatt, o Pe. Kentenich, um ho-
mem à frente de seu tempo, que acre-
ditava nos leigos. Movimento abriu 
espaço para os casais, mães, jovens, ho-
mens. Hoje abrange comunidades para 
sacerdotes, consagrados e leigos que ti-
veram sua origem na Aliança de Amor 
com Maria selada em 18 de outubro de 
1914. 

Citando apenas algumas delas, te-
mos a experiência pessoal de Pe . Ken-
tenich, ainda criança, de entregar-se e 
se deixar educar por Maria. A grande 
figura, a grande educadora para o Pe. 
Kentenich foi Maria. Maria educa, Ma-
ria transforma, e, se nos permitirmos 
seguir esta educação, poderemos vir a 
ser a melhor versão de nós mesmos, 
aquilo que Deus planejou para cada 
um de nós. Assim foi a vida do Pe. Ken-
tenich, ele foi pai, ele foi educador. A 
mensagem que o Pe. Kentenick quis e 
quer nos ensinar é que Deus é Pai. Deus 
está no centro; assim sendo, a Obra de 
Schoenstatt é um movimento mariano 

Quem somos e o que fazemos

Movimento 
da Mãe Peregrina

patrocêntrico. Pe. Kentenich viveu a 
experiência da fé prática na divina pro-
vidência. Sua vida foi pautada em seu 
maior desejo: ser instrumento. Por isso 
mantinha a atenção até nos pequenos 
acontecimentos de sua vida, buscando 
sinais da presença de Deus. Ele se dei-
xou conduzir pela Divina Providência, 
seu modo de agir e reagir estava sem-
pre voltado para o alto. 

E assim, cheios de alegria e ardor 
missionário, saimos de lá certos de que 
devemos ser anunciadores do carisma 
do nosso fundador, seguindo o lema: 
“Unidos ao pai e profeta, por uma nova 
terra mariana.”  

Todo dia 18 do mês, no final da 
missa, as paroquianas missionárias 
deste Movimento distribuem um fo-
lheto para que todos os fiéis possam 
também fazer a comprometida oração 
que renova a Aliança de Amor selada 
com Maria, em 18 de outubro de 1914. 
Nessa ocasião, se você quiser a visita da 
Mãe Peregrina em sua casa, fale com as 
missionárias. 

Coral que está acontecendo na 
paróquia. Sábado 10h ou quarta às 
19h30. Inscreva-se!

Pré-Catequese
2018 alçando vôos

Venha para a missa dominical das 10h30

e deixe suas crianças na pré-catequese!


