
Voz 

 mês de setembro, que se inicia, traz-nos 
um novo impulso na vivência da fé.  Primeiro 
porque dedicamos uma atenção maior à Pala-
vra de Deus, a verdadeira luz na vida dos 

cristãos. Nesse sentido, a leitura orante, os estudos, a 
proximidade com a Bíblia deve ganhar novo 
estímulo. E quando falamos da Bíblia tam-
bém lembramos um Santo muito conhecido 
da Igreja, São Jerônimo, Século IV. Entre 
seus vários escritos, está a tradução dos 
textos bíblicos para o latim, uma versão 
que ficou conhecida pelo termo Vulgata. 
Recomendo que busquem conhecer um 
pouco mais da história desse santo, que 
tinha extraordinária capacidade intelectual. 
Graças ao trabalho dele, as Escrituras tor-
naram-se mais conhecidas, muito mais pes-
soas passaram a um contato direto com a 
Palavra de Deus. 

Outro grande impulso que recebe-
mos para iniciar o mês de setembro é consequência 
das celebrações festivas da nossa padroeira. É impor-
tante que a celebração do padroeiro/padroeira de 
uma comunidade seja um momento de revigorar a fé, 
uma vez que eles/elas nos apresentam um modelo de 
santidade a ser cumprido, pois atingiram uma com-
preensão tão intensa da Palavra de Deus que conse-
guiram impregnar a própria vida com os ensinamentos 

de Jesus Cristo.  Todos os anos, durante as festivi-

dades de Santa Rosa de Lima, resgatamos fatos da  

Paróquia Santa Rosa de Lima de Perdizes 
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Tel.:  (11) 3862.0369 ou 96366.4458 

www.santarosaperdizes.com.br 

secr.santarosadelimaperdizes@gmail.com 

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 

 

sua história e ficamos cada vez mais admirados com 
as descobertas e a coragem de uma jovem ao assumir 
a fé cristã com tanta convicção e profundidade. 

Ainda que não conheçamos tudo sobre a vida dessa 
santa tão querida entre nós, não discordamos do seu 

testemunho de vida e perguntam-nos o 
quanto nos esforçamos para sermos mais 
dedicados à nossa fé. Acredito na boa 
intenção de muitas pessoas que gostariam 
de ter uma vida de fé mais disciplinada, 
cuja consequência se expressasse em 
mais paciência, confiança, respeito ao 
próximo, tolerância, humildade, disponibi-
lidade para ajudar a comunidade e o pró-
ximo, mais tempo para oração e rezar de 
forma mais tranquila, num gesto sereno 
de verdadeiro diálogo com Deus e entre-
ga. Mas, nossa correria do dia-a-dia não 
facilita para que coisas aconteçam como 
gostaríamos. Creio que a maioria de nós 

consegue avançar muito, mas não tanto quanto que-
ria. Olhamos para o exemplo dos santos, olhamos pa-
ra a vida de Santa Rosa, lemos, meditamos os ensina-
mentos da Palavra de Deus e fortalecemos a esperan-
ça de, aos poucos, crescermos sempre na vida de fé.  

Que Deus acolha as preces de todos e ajude-
nos a crescer na fé, na esperança e no amor, seguindo 
os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Pe. Sergio Lucas 

Estimados irmãos e irmãs em Cristo! 

da Comunidade 

Paróquia Santa Rosa de Lima 

 Ano - N.130 - Setembro/2018 

02 DOM Abertura do Mês da Bíblia 

03 20h00 Palestra da Maristela Tezza  

07  
18h00 Hora Santa 

19h00 Missa Sagrado Coração de Jesus        

16 20h00 
Após a missa o início do Cerco de 
Jericó até o dia 22/09 

18 18h30 Missa Nossa Sra. Schoenstatt  

22 15h00 Curso de Batismo  

23 18h30 Missa Santa Rosa de Lima 

29 16h00 Batismo Comunitário  

Agenda 
 

Setembro 

Nosso Site 

http://www.santarosaperdizes.com.br


 

 
Paróquia Santa Rosa de Lima 

Aconteceu  
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Com a graça de 
Deus realizamos 
mais uma Festa 
das Nações! Um 
dos momentos 
mais alegres de 

nossa comunidade paroquial que se realiza anualmente com 
a imprescindível colaboração de pessoas muito queridas em 
nossa paróquia. São muitos os colaboradores que empe-
nham na realização da liturgia e da festa. O resultado é 
sempre muito bonito e alegre. Nossos encontros na liturgia 
fortalecem nossa fé, nossa união, nossa missão de cristãos. 

Nossos trabalhos na festa expressam a dimensão da solida-
riedade, da partilha, da confraternização, da alegria de per-
tencer e poder colaborar com as atividades da paróquia. A 
equipe de festas e o pároco reconhecem o esforço e dedica-
ção de todos. Alguns são membros da nossa comunidade, 
outros de comunidades vizinhas que não medem esforços 
para nos ajudar. De formas variadas, nossas festas contam 
com um batalhão de voluntários, pessoas por quem nutri-
mos verdadeira admiração e expressamos gratidão. Que o 
exemplo de comunhão fraterna, dedicação, companheiris-
mo, solidariedade e fé possa contagiar outras pessoas. Nos-
so muito obrigado, nossas orações por todos! 



 

 Paróquia Santa Rosa de Lima  
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M o m e n t o  R e l i g i o s o  



 Paróquia Santa Rosa de Lima  

 

Dízimo  
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dia 01  
ABELARDO RAYMUNDO RECCO 

JOSÉ ANTONIO ROSA  

dia 02 HILDA CAMARGO CALAZANS  

dia 03  
MARCELO DE ALMEIDA PRADO  

WILSON ROBERTO GOZZI  

 
dia 04  MARIA LUCIA MEIRA H. PRAÇA  

dia 05 DARIO PARENTE SANTOS  

dia 06 CÉLIA FERNANDES MOLINA  

dia 09  MARLENE DE SOUZA LEITE  

dia 10 BERNARDINO LAVIERI GOMES  

dia 12  
JOSEANE CAMELO DA SILVA MARTINS  

MARLI REGINA H. CAPELATTO  

dia 14  GUILHERME TADEU SCHLECHT  

dia 15 PADRE SÉRGIO  LUCAS CAMARA  

dia 18   
MARCELA FONSECA ALEIXO DE REZENDE 

MARIA JÚLIA TONIOLO  

dia 19 ADILSON JOSÉ GUILHERME  

LUCIA M.S.S. LOMBARDI  dia 21 
   MARGARIDA HERNANDEZ REGINA  

dia 23 YUKKO SUEYOSHI  

dia 25 MARA JANELI L. CORTEZ  

dia 27 MARIA CECÍLIA  T. A. CONRADO  

dia 28 PAULA FRANSSINETE DE QUEIROZ SIQUEIRA 

dia 29 VICTALINA MAYER  

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.  

10h00 - 11h00 Coral 

15h00 - 17h00 Grupo de Reintegração Social 

17h00 - 17h30 Terço em honra a Nossa Senhora 

Dom. 10h30 - 11h30 Pré–Catequese 

 

A resposta à pergunta do títu-
lo é NÃO. Nenhum católico é 
obrigado a dar a sua contri-
buição em forma de Dízimo. 
Mas então por que se fazem 
campanhas para oferta de 
Dízimo, por que os jornais 
paroquiais insistem em falar 
sobre o Dízimo, por que existe 

uma Pastoral do Dízimo que sempre fala 
de uma contribuição? 

A resposta a essas perguntas é simples: 
porque ao ofertarmos o nosso Dízimo es-
tamos realizando uma das ações mais 
importantes de um católico: a caridade. 

O Dízimo é importante porque os valores ofertado 
pelos dizimistas da paróquia se transformam em 
ações de ajuda àquelas pessoas que tanto necessi-
tam de um auxílio. O Dízimo se transforma em ali-
mentos, roupas, cobertores. O Dízimo também se  

 

transforma em ações de conservação do templo, lo-
cal onde os católicos se encontram com Deus. 

Ao ser um dizimista, o católico está atendendo ao 
pedido de Jesus, de evangelizar, porque todas essas 
ações na verdade dizem respeito a mais uma forma 
de evangelização. A grande motivação para evangeli-
zar é o amor, e amar ao próximo é o segundo maior 
mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as 
coisas. 

Se você ainda não é um dizimista por que 
não se tornar mais um? Procure a secre-
taria, solicite uma ficha de inscrição, colo-
que essa ficha no cofre do Dízimo ou a 
entregue na secretaria, e aguarde que a 
pastoral do Dízimo passará a enviar um 

envelope onde você colocará sua contribuição mensal. 

E não se preocupe se o valor do seu Dízimo é grande 
ou pequeno, porque não é isso que importa, e sim o 
ato de ofertar. 

Luiz Eduardo Gasparetto 

Atividades Semanais  
 

COMO CATÓLICO SOU OBRIGADO A DAR O DÍZIMO? 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES EM SETEMBRO  

Contribuir com 
o Dízimo é uma 
forma de amar 

o próximo  


