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o início do mês de julho tive a alegria de parti-
cipar de um encontro no interior de São Paulo, 
no qual a espiritualidade era uma das temáti-

cas de reflexão. Foi uma experiência enriquecida pela 
partilha de vários tópicos relativos à 
vivência da fé cristã, entre os quais 
discutiu-se sobre espiritualidade e 
profetismo, a partir da Sagrada Escri-
tura e do testemunho de vida de al-
guns místicos da tradição da Igreja.  

Confesso que nunca havia 
parado para pensar na grande proxi-
midade que existe entre espiritualida-
de e profetismo. Desconfio que haja 
um entendimento generalizado sobre 
espiritualidade como algo parecido 
com a capacidade para uma vida har-
monizada consigo mesmo, com Deus 
e com o próximo, num equilíbrio encantador e profun-
do conhecimento da vontade do Pai, nos ensinamen-
tos do Filho, sob o impulso do Espírito. No meu enten-
der essa compreensão não está errada, porém, deve-
mos considerar outras possibilidades para o entendi-
mento da espiritualidade. 

Numa tentativa de ampliação, identificamos 
alguns aspectos que complementam a descrição e um 
deles é o desafio de articular espiritualidade e profetis-
mo, a partir da Bíblia. A começar pela capacidade para 
um viver em harmonia, diria que toda e qualquer situ-
ação de injustiça já é em si mesma um confronto à 
harmonia interior. É difícil alguém estar em paz, em 
harmonia, quando presencia ou convive com situações 
que desrespeitam a dignidade humana. Nossos profe-
tas, desde o Antigo Testamento, foram pessoas que 
saíram do seu cotidiano para denunciar as injustiças 
do seu tempo. Devemos pensar também que se espiri-
tualidade se relaciona com o conhecimento da vontade 
de Deus, nos ensinamentos de Jesus, temos clareza a 
todo instante do quanto Jesus confrontava a injustiça 
– “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo 10,10), atento aos sofrimentos do 
povo – “Vinde a mim todos vós que estais cansados e 
eu vos darei descanso” (Mt 11,28).  
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Horário de Missas: 

De 2ª a Sábado: 18h30 

Domingo: 8h, 10h30, 18h30 e 20h 

Primeira 6ª: Hora Santa, 18h - Missa 19h 

Dia 18, 18h30: Missa da Mãe Peregrina  

Dia 23, 18h30: Missa a Santa Rosa de Lima 

Batizados: um sábado por mês, às 16h 

Casamentos: Informações na Secretaria 

Expediente da Secretaria: 
De 2ª a sábado: 8h às 12h e 14h às 18h30 
Domingo: 8h às 12h 

 

Existe, portanto, uma numerosa referência na 
Bíblia sobre a relação entre espiritualidade e profetis-
mo, que nos ajuda a perceber o dinamismo da espiri-
tualidade na vivência da fé cristã.  

Logo, cultivar a espiritualidade envolve o 
recolher-se, o silêncio, a escuta, a leitura 
orante e também o olhar para as injusti-
ças, seguido da reação profética em de-
fesa dos mais fracos e oprimidos, desco-
brindo na oração a melhor forma de aju-
dá-los e reagir às artimanhas do mal que 
agridem a dignidade humana. 

Pe. Sergio Lucas 

Santidade e Profetismo  

da Comunidade 

Paróquia Santa Rosa de Lima 

 Ano - N.129 - Agosto/2018 

03  

18h00 Hora Santa 

19h00 Missa Sagrado Coração de Jesus  

20h00 Palestra Maristela Tezza 

06 15h00 Reinício da Catequese 

08 08h30 Reinício da Catequese 

11 15h00 Curso de Batismo 

13 19h15 Grupo de Meditação 

18 
16h00 Batizado Comunitário 

18h30 Missa Nossa Sra. Schoenstatt  

21 19h30 G. Oração - Tenda 

23 18h30 
Missa Santa Rosa de Lima – início do Tríduo 

para a Solenidade de Santa Rosa 

24 18h30 Segundo dia do Tríduo 

25  
18h00  Início Festa das Nações 

Terceiro dia do Tríduo  18h30 

26  

08h00 Missa 

9h30 Procissão 

10h30 Missa Solene Santa Rosa Lima 

12h00 Festa das Nações 

18h30  Não Haverá Missa 

20h00 Missa de encerramento da Festa das Nações 

Agenda  

Agosto 



 

 

Com muita união, 
dedicação e partici-
pação da comunida-
de, realizamos nossa 
tradicional e alegre 
Festa Junina, presti-

giada por muitas pessoas da paróquia, do bairro e 
de outros lugares que vieram juntar sua alegria à 
nossa alegria. Parabéns a todos que se empenha-
ram na realização. Que possamos viver sempre a 
dimensão festiva da experiência comunitária. 

 

 
Paróquia Santa Rosa de Lima 

Aconteceu  
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Centro Social  

A Diretoria do Centro Social realizou a 
reunião semestral de avaliação das 
atividades, com saldo positivo e muita 
motivação. A diretoria reconhece que 
ainda há muitos desafios a serem en-
frentados e sempre podemos melhorar 
aquilo que realizamos, mas não pode-
mos esquecer todo o trabalho realizado 
com a boa vontade, dedicação, discipli-
na e esforço dos muitos voluntários que 
atuam nas atividades acompanhadas 
pelo Centro Social, entre as quais estão 
a assistência às famílias carentes, a 
alfabetização de adultos, o incentivo ao 
coral e ao atendimento psicológico, que 
começaram a funcionar este ano. Que 

Santa Rosa de Lima inspire sempre 
mais formas de construção do Reino. 

Confraternização 

 Para comemorar a realização da nossa 
festa junina, aqueles 
que exaustivamente 
não mediram esforços 
para a realização da 
festa, reuniram-se 
para uma avaliação e 
confraternização, nu-
ma noite da pizza ani-
mada pelos músicos da 
própria comunidade. 
Além das orações de agradecimento, a 
confraternização é outra expressão de 
gratidão. 

Sínodo Arquidiocesano 

Nossa paróquia continua sua participa-
ção no Sínodo da Arquidiocese de São 
Paulo, com as reuniões dos grupos. É 

importante que haja partici-
pação do maior número pos-
sível de pessoas, mesmo 
aquelas que não estão direta-
mente vinculadas a um grupo 
ou pastoral, pois o objetivo é 
de interesse de todos os ca-
tólicos da Arquidiocese. A 
Comissão Paroquial continua 
se reunindo e avaliando os 

trabalhos do sínodo na comunidade, 
em vista da realização da assembleia 
que acontecerá na próxima etapa. Par-
ticipe! 

 

25 de agosto — 18h às 23h30 
26 de agosto — 12h às 20h00 
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ELEIÇÕES 

 Aproximam-se as 
eleições e o cenário social, 
econômico e politico em 
todos os níveis, municipal, 
estadual e nacional continu-
am sem apresentar razões 
para o otimismo. Entretan-
to, não podemos negligen-
ciar nossa participação no 
processo eleitoral e para 
isso contamos com o apoio 
da CNBB que publicou a 
“CARTILHA DE ORIEN-
TAÇÃO POLÍTICA – OS 
CRISTÃOS E AS ELEIÇÕES 2018”. 
Antes de credibilizar “no escuro” as 
inúmeras informações que circulam 
nessas horas, procure o material, co-
nheça a opinião da Igreja Católica no 
Brasil e faça seu discernimento. 

CRISTÃOS PERSEGUIDOS   

 No domingo, dia 05 de agosto, 
os cristãos católicos são convidados a 
participar de uma grande corrente de 
oração pelos cristãos que são persegui-
dos por professarem a fé ou que vivem 
em situações extremas de dificuldades 
no Oriente Médio e no mundo. A oração 
é uma expressão do nosso apoio e soli-
dariedade para com esses nossos ir-
mãos e irmãs, cujas vidas são sacrifica-
das por causa do Nome de Cristo. Pro-
cure conhecer esse movimento acessan-
do o site www.acn.org.br/6deagosto, conhe-
cido como “Ajuda a Igreja que Sofre” – 
ACN Brasil. 

BÍBLIA: Primeira Carta aos Coríntios  

 Quer já se pre-
parar para a palestra 
sobre a primeira carta 
de Paulo aos Corín-
tios? Leia a carta e 
assinale o que deseja 
para que a biblista 
MARISTELA TEZZA 
explique no dia 3 de 
agosto, sexta-feira, 
às 20h no salão pa-
roquial. Leve sua 
bíblia e a sede de es-
clarecer sua fé. 

 

LITURGIA, ESPIRITUALIDADE 
E FORMAÇÃO  
 

Parece que sabemos mais o 

que é ser cristão bispo ou cristão padre, 

mas não sabemos quem somos, não 
sabemos o que é ser cristão leigo, nem 

mesmo sabemos que na Igreja somos 

chamados de “leigos”. Sim, todo aquele 

que é batizado e que não é padre, nem 

bispo, nem diácono é leigo. Sabemos 

qual é a função da hierarquia da Igreja, 

mas não sabemos qual é a nossa, a 

função de leigo, no povo de Deus, do 
qual nós e a hierarquia somos 

membros. 

 O fato é que até o Concílio Vati-

cano II, 1964, os batizados que não 

faziam parte da hierarquia não conheci-

am a Bíblia, e podemos dizer que eram 

leigos nesse assunto, pois nem a 

ela tinham acesso e nem lhes era per-

mitido esse conhecimento. Com o tem-

po, com a evolução histórica, atenta ao 

Espírito Santo que a acompanha e inspi-
ra, a Igreja foi percebendo a identidade 

específica do leigo e sua indispensável 

função: ser sujeito, ou seja, ser consci-

ente, autônomo e protagonista. 

 

 Agora está ficando mais claro, 

com os Documentos da Igreja e neste 

Ano do Laicato, o que é dito na Oração 
para o “Ano Nacional do Laicato”: Ó 
Trindade Santa, Amor pleno e eterno, 
que estabelecestes a Igreja como vossa 
“imagem terrena” (...), ou seja, se a 

Igreja é a imagem terrena da Trindade 

Santa, ela é igualmente esta comunhão 

de amor, e só pode haver comunhão 

entre sujeitos, sujeitos livres para 
amar. Essa condição do leigo como 

sujeito, livre, que age porque é consci-

ente de sua identidade e missão, é de-

corrente do seu Batismo e não é con-

cessão da hierarquia da Igreja; o leigo 

é autônomo e tem liberdade, pois a 

comunhão no amor supõe a liberdade e 

autonomia entre os sujeitos. Há um 
mundo a ser descoberto neste Ano do 

Laicato! Venha descobri-lo no próximo 

encontro da série DIÁLOGOS COM O 

LAICATO, no dia 18 de agosto, às 9h, 

no salão da paróquia Nossa Senhora de 

Fátima, Av. Dr. Arnaldo, 1831, metrô 

Sumaré. Que as luzes do Espírito Santo 

iluminem a caminhada do Ano do Laica-
to! 

 

Acontece  
 

 O Dia de Santa Rosa de Lima, nossa padroeira, é cele-
brado em 23 de agosto. Esta data homenageia 
a primeira santa da América do Sul, a padroeira do 

Peru e de toda a América 
Latina: Santa Rosa de Lima. 
Rosa nasceu em Lima, Pe-
ru, em 1586, e pertencia a 
uma nobre família espanho-
la. O seu verdadeiro nome 
é Isabel Flores, mas ganhou 
o apelido de Rosa de uma 
empregada índia que a 
achava "linda como uma 
rosa". A jovem sempre foi 
muito humilde e obediente 
aos seus pais e aos princí-
pios cristãos. Quando o seu 
pai perdeu toda a fortuna 
da família, Rosa não se 
abalou ou hesitou em tra-
balhar como empregada 
doméstica para ajudar a 

sustentar a sua casa. Rosa ingressou na Ordem Terceira de 
São Domingos, ou seja, permaneceu leiga, não se tornou 
freira – apesar de as vestimentas da época serem parecidas 
– e passou a adotar definitivamente o nome de Rosa no 
lugar de Isabel. Mesmo sendo alvo de constantes pedidos 
de casamentos e propostas que lhe garantiriam prazeres 
mundanos e vida fácil, a jovem sempre se manteve firme na 
sua fé e propósito. Rosa morreu aos 31 anos, em 1617, e 
ficou conhecida por ter exclamado a seguinte frase antes de 
falecer: "Senhor, fazei-me sofrer, contanto que aumenteis 
meu amor para convosco”. 

Oração (simplificada) a Santa Rosa de Lima 

"Ó Deus, que inspirastes à Santa Rosa de Lima, in-
flamada de amor, deixar o mundo e vos servir através de 
uma vida simples e austera, concedei-nos, por sua interces-
são, seguir na terra os vossos caminhos e participar, junto 
com Santa Rosa e todos os santos, do vosso convívio no céu. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!"  

3 da Comunidade  Voz 

PALAVRA DA IGREJA: SANTA ROSA DE LIMA 

http://www.acn.org.br/6deagosto
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Dízimo  
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES   - AGOSTO 2018 
dia 03  ENEIDE PEREIRA CAZARINI  
dia 05 MARIA AUXILIADORA DA SILVA  
dia 07 WANDERLEY POLIMENI BENETTI  

dia 14  
DAISY FRUSSA  

JOSÉ ROBERTO BRUNO  
 

dia 15  
ISAURA SOARES FERREIRA  

MARTA MARIA SOARES DE CAMARGO  
dia 16 ELCIO AUGUSTO ROCHA SARTI  
dia 17 VALQUÍRIA CARVALHAL GARCIA  

FERNANDO RAMALHO PARANHOS  
dia 18  

ROSA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA  
dia 20 MARIA DE LOURDES BRITO CARVALHO  
dia 24 CLÁUDIO CARLOS PAIVA  
dia 25  ALESSANDRA CASTRO  
dia 27 TARCILA C.R. LIMA  
dia 28  EDMILSON CESAR SALES SANTOS  

dia 29 
MICHELE MARON BORELLI  

SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA  
dia 30 

  

ANA PATRÍCIA RENTE DE BASTOS BALTAZAR  

GENIVAL BEZERRA LEITE  

2 ª 

Feira  

14h00 - 17h30 Bazar 

15h30 - 16h30 Legião de Maria 

15h00 - 16h30 Catequese Primeira Eucaristia 

18h30 - 20h30 Alfabetização de Adultos 

19h15—20h15 Meditação Cristã 

19h45 - 20h30 Terço dos Homens 

3ª 

Feira 

14h00  - 17h30 Bazar 

15h30 - 16h30 Terço Mariano 

18h30 - 20h30 Alfabetização de Adultos 

19h45  - 20h30 G.O. São Martinho—RCC 

4ª 

Feira   

  8h30 - 10h00 Catequese Primeira Eucaristia 

14h00 - 17h30 Bazar 

14h30 - 16h30 Grupo da Terceira Idade 

19h30 Grupo de Reintegração Social 

5ª   

Feira     

14h00 - 17h30 Bazar 

18h45 - 20h30 Curso Bíblico Pe. Vitório Cipriani 

18h30 - 20h30 Alfabetização de Adultos 

19h30 - 21h00 Intercessão G.O. São Martinho 

6ª Feira     14h00 - 17h30 Bazar 

Sáb.  
15h00 - 17h00 Grupo de Reintegração Social 

17h00 - 17h30 Terço em honra a Nossa Senhora 

Dom. 10h30 - 11h30 Pré–Catequese 

 

 

Algumas pessoas não compreendem a diferença 
entre Dízimo e Oferta. Assim, continuam ofer-
tando dinheiro, bens ou trabalho à paróquia e, 
por isso, imaginam que não precisam dar seu 
Dízimo. Afinal, já estão ofertando. Mas não é 
bem assim.   

Apesar de ambos serem importantes para a pa-
róquia, como resultado da fé de nossos paroqui-
anos, existe uma diferença entre eles. 

Dízimo é um compromisso MENSAL E REGULAR 
que o paroquiano faz à paróquia. É uma parte 
do que ganhamos e que devolvemos a Deus 
através da paróquia, para que esta possa reali-
zar suas obras de evangelização, a sua respon-
sabilidade social e a manutenção do templo. 

Como o Dízimo é uma contribuição regular e 
mensal, é possível à paróquia fazer um planeja-
mento financeiro para atender a todos os seus 
compromissos, pois ela sabe quanto irá receber 
e quanto poderá gastar. 

Já a Oferta, o que damos além do Dízimo e de 
maneira geral em dinheiro nas celebrações, ou 
então através da entrega de bens materiais ou 
até de serviços, não é Dízimo porque não é men-
sal nem é regular. Não é possível a paróquia 
fazer um planejamento financeiro baseada nas 
ofertas, pois não se sabe quanto, quando e co-
mo virão; porque elas são ocasionais. 

Resumindo: Dízimo é uma contribuição progra-
mada, mensal e periódica, que representa um 
compromisso do paroquiano com sua paróquia e 
é dada em dinheiro, enquanto a Oferta é uma 
contribuição livre, espontânea e ocasional, não 
tendo momento certo, podendo ser dada em 
dinheiro, em bens ou em prestação de serviços e 
depende da disponibilidade de quem oferece. 
Seja um Dizimista, mas também continue cola-
borando com sua Oferta. 

 

Luiz Eduardo Gasparetto 

DÍZIMO NÃO É OFERTA  

Atividades Semanais 
 


