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Horários 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

Agenda de Outubro

Batismo Comunitário

Tríduo a São Martinho de Lima Palestra Sobre o Livro do Apocalipse

Missa em Intenção dos Dizimistas

Todas as Missas em Intenção dos Dizimistas

Curso bíblico com Pe. Vitório Cipriani

Adoração ao Santíssimo Sacramento (Apostolado da Oração)

Missa do Sagrado Coração de Jesus 

Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida

Missa da Mãe Peregrina

Curso bíblico com Pe. Vitório Cipriani

Curso de Batismo

Missa Festiva do Señor de Los Milagros

Missa de Santa Rosa de Lima

Vereda - Grupo de Oração S. Martinho de Lima

Curso bíblico com Pe. Vitório Cipriani
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Paróquia Santa Rosa de Lima

O
 ano de 2017 é especial para os cristãos, já 
que se comemora o centenário da primeira 
aparição de Nossa Senhora de Fátima, e 

também o Jubileu dos 300 anos de Nossa      
Senhora  Aparecida. 
 Quanto ao “surgimento” de Fátima, agora no 
mês de outubro encerram-se as celebrações dos 
100 anos do episódio, 
ocorrido em 13 de maio de 
1917,  que teve como 
protagonistas três crianças 
que  pas to reavam um 
rebanho, na Cova da Iria, 
em Portugal. Os jovens 
eram Lúcia de Jesus (10 
anos )  e  seus  p r imos 
Franc isco (9  anos)  e 
Jacinta Marto (7 anos). 
Após saírem de casa para 
brincar, o trio viu uma luz 
brilhante, parecida com um 
re lâmpago,  enquanto 
construíam uma casa       
de  pedras.
 Nesse momento, 
eles decidiram ir embora mas foram surpreendidos 
por outro clarão, que logo se transformou em uma 
senhora segurando um terço. Segundo Lúcia, a 
sensação era de ver alguém com um vestido branco, 
mais brilhante que o Sol, exalando uma luz tão clara 
e intensa quanto um copo de cristal. O semblante da 
imagem era de uma beleza inenarrável, com uma 
expressão de ligeira censura.
 Em resumo, a Senhora disse aos pastorinhos 
que era necessário rezar muito, afinal de contas, “a 
graça de Deus é o vosso conforto”. Em seguida, 
convidou as crianças para retornarem ao mesmo 
local durante cinco meses consecutivos, sempre no 
dia 13, no mesmo horário. Foi o que aconteceu. No 

último encontro, em outubro de 1917, a imagem 
surgiu para o trio e também para um grupo de          
70 mil pessoas.
 Já a história da padroeira do Brasil aconteceu 
bem antes. Foi em 1717, e a imagem milagrosa foi 
encontrada por pescadores, no Rio Paraíba do Sul, 
localizado próximo a Guaratinguetá. Na época, 
grandes governantes estavam de passagem pelo 

Vale do Paraíba e, animados 
com a visita, o povo da região 
resolveu dar uma grande 
festa. Por causa disso, os 
p e s c a d o r e s  D o m i n g o s 
Garcia, João Alves e Felipe 
Pedroso foram chamados 
para buscar comida.
 Só que aquele perí-
odo (meados de outubro) não 
era tempo de peixes. Como 
não podiam contradizer o 
pedido, o trio rezou pela 
proteção e benção da Virgem 
Maria e de Deus para que 
pescassem com fartura. 
Após tentativas sem su-

cesso, eles pegaram com uma rede o corpo da 
imagem de uma moça negra. Curiosos, lançaram a 
rede novamente na água e acharam uma cabeça 
que se encaixou perfeitamente ao corpo. Depois 
desse encontro, o barco se encheu de peixes até 
quase virar. A partir daí, a devoção à Nossa Senhora 
Aparecida só cresceu. 
 Olhando para essas duas belas histórias, 
podemos perceber quão importante é a fé, e é com 
ela e com amor que vamos celebrar neste mês estas 
duas festas da Mãe de Deus e também nossa Mãe, 
fechando assim o Ano Mariano.

2017 marca grandes celebrações: Nossa Senhora de Fátima e Aparecida 

Pedro Tritto
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Aconteceu
Peregrinação à Terra Santa 

 P e .  S e r g i o ,  a l g u n s 

Oparoquianos e pessoas de 
outras paróquias partiram 

no dia 28 de agosto e voltaram em 
14 de setembro. Em Portugal 
foram a Lisboa, Óbidos, Batalha, 
Fátima, Coimbra e Porto. Na 
Espanha foram a Santiago de 
Com-postela; em Israel, Tel Aviv, 
Nazaré, Caná, Cafarnaum, Rio 
J o r d ã o ,  M o n t e  d a s  B e m -
aventuranças, Jericó, Belém, Mar 
Morto, Jerusalém, Muro das 
Lamentações, Via-Sacra, Santo 
Sepulcro e outros.
 A fim de propiciar a quem 
não pode ir um pouco da benção e 
alegria desta Peregrinação, aqui 
estão algumas fotos.
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N
esta edição, sob o título QUEM SOMOS E O QUE 
FAZEMOS, começamos a editar reportagens sobre 
as atividades e os serviços nos quais os 

paroquianos estão engajados em prol da própria 
comunidade paroquial ou da comunidade maior – nosso 
bairro ou esta cidade imensa onde Deus habita: 
disso somos testemunhas.
O Centro Social
 Localizado no piso superior do estacionamento, o 
Centro Social contará com uma sala para atendimento às 
pessoas e, ao lado, já possui uma sala para o recebimento 
de doações, onde são feitas as triagens para o Bazar 
Permanente, situado à Rua Apiacás nº 250, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Neste Bazar, as 
peças são vendidas a preços simbólicos ou doadas às 
pessoas que as solicitam. Também há Bazar em datas 
especiais, como o Bazar das Mães e o Bazar de Natal, nos 
quais são aproveitadas as doações em melhores 
condições. Todo o valor arrecadado nas vendas é revertido 
para a complementação das cestas básicas e para 
assistência social nas solicitações das pessoas carentes. 
 Na última quinta-feira do mês, são entregues 
Cestas Básicas (com o material arrecadado nas missas e 
completadas com a venda dos bazares) a 70 famílias 
cadastradas, bem como a cerca de 20 a 30 pedidos 
avu lsos de Cesta Bás ica.  Nesse d ia  também                   
são distribuídos cobertores, roupas etc..., e ninguém        
sai de mãos vazias.
 Por essa razão é tão importante fazermos doações 
de roupas (principalmente de homem), calçados, 
bijuterias, utensílios domésticos, enfim, tudo que ainda 
está em condições de uso.
 O enxoval de bebê é garantido a toda mãe que 
apresentar o exame pré-natal. Quem fornece os lindos 
enxovaizinhos são a dona Hilda, da “Confederação das 
Famílias Cristãs”, e as senhoras do “Mãos que Doam”. 
Há todo um trabalho “escondido”, absolutamente gratuito, 
de pessoas que dispõem de um dia da semana como 
voluntárias e que, entre outras atividades, recebem e 
fazem a triagem das doações: ver o que precisa ser lavado 
ou consertado, etiquetar, direcionar o que vai ao Bazar 
Permanente, o que vai para o Bazar de Natal ou Bazar das 
Mães, e vender, ou doar conforme o caso. Embora o 
Evangelho diga que a mão direita não deve saber o bem 
que a esquerda faz, queremos agradecer e homenagear 
essas paroquianas/o voluntárias/o (há um homem): Ana 
Maria Pisa Casagrande; Carlos Eduardo Castro Costa; 
Denise Messih; Emília Pacheco; Fátima Neri; Gessia 
Bernardes; Helena Pereira de Franco; Izaura Somera 
Fantini; Joselita Gonçalves de Oliveira; Kátia Cristina 

Zenez; Maria Aparecida Pisa Bonomi; Maria Aparecida de 
Paula Samora; Maria Eliza Pisa Melendez; Maria Lucia 
Prata; Rafaela Munhoz Lima; Dora Angelina Russa 
Esperandio; Thereza Baos; Valdete Maria de Oliveira;   
Vera Lúcia Ricciardone.
 Os membros da Diretoria do Centro Social 
também trabalham voluntariamente. Vejam quem são eles: 
Pe. Sergio Lucas Camara, presidente; Márcio Gonçalves 
Rodrigues, vice-presidente; Maria de Lourdes Rocha 
Cupido, diretora social; Patrícia Garcia de Moura Schiecht, 
vice-diretora social; Lucimar Regina Santana Rodrigues, 
1ª secretária; Édila Rossi Werneck, 2ª secretária; Marcio 
Tadeu Soares Pinto, 1º tesoureiro; Fernando do Carmo 
Aquino, 2º tesoureiro; Edison José Sacardo, conselheiro 
fiscal; Guilherme Tadeu Shiecht, conselheiro fiscal; Tiago 
Vedovato Innarelli, conselheiro fiscal; Sandra Regina 
Ramos Garcia Assis, suplente de conselheiro fiscal; Izaura 
S. Fantini, suplente de conselheiro fiscal; Denize Abdel 
Messih, suplente de conselheiro fiscal.
 Em 12 de outubro, Dia da Criança, no salão 
paroquial, haverá festa, com brincadeiras e comes            
e bebes para as crianças das famílias assistidas                 
com as cestas básicas.
 No final do ano, dia 19 de dezembro, haverá a 
confraternização natalina no salão paroquial, com a 
distribuição das sacolinhas, montadas pela comunidade 
de Santa Rosa de Lima, aos filhos das famílias assistidas 
pelo Centro Social.
 Alfabetização de Adultos, Grupo de Reintegração 
Social, Grupo da Terceira Idade também são Serviços do 
Centro Social, mas serão abordados individualmente nas 
próximas edições.
 Oficina de Artesanato, Atendimento Psicope-
dagógico são projetos para um futuro próximo.
 Como não se alegrar por, de alguma maneira, 
fazer parte de tudo isso? O Reino de Deus está aqui, é 
sementinha, mas vai crescendo, misteriosamente, com a 
graça de Deus e a nossa boa vontade.

Na sala de armazenamento e triagem de doações do Centro Social, as voluntárias Maria 
Aparecida Pisa Bononi, Maria de Lourdes Rocha Cupido (Malu), Ana Maria Pisa Casagrande e 
Vera Lúcia Ricciardone.

No Bazar Permanente, as voluntárias Ana Maria Pisa Casagrande, Maria Aparecida Pisa 
Bononi, Vera Lúcia Ricciardone, Maria de Lourdes Rocha Cupido (Malu), Thereza Baos e duas 
compradoras.

Quem Somos e o Que Fazemos
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Nossa Senhora, a Partilha e o Dízimo

Dízimo

Luiz Eduardo Gasparetto

N
este mês de outubro comemoramos os trezentos 
anos do encontro da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida no Rio Paraíba, e por isso este ano é 

chamado de Ano Mariano Nacional. Iniciamos também em 
nossa paróquia uma nova Campanha do Dízimo.
 E não é coincidência que a campanha do Dízimo 
de 2017/2018 na Arquidiocese de São Paulo tenha como 
tema “Ele fez em mim maravilhas”, frase dita pela        
jovem Maria quando soube que seria a mãe do filho                   
de Deus (Lucas, 1,49).
 Maria representa bem a essência do Dízimo e da 
partilha, porque ela partilhou o amor de mãe em todos os 
momentos de sua vida, não só com seu filho, mas com 
todos que a cercavam. Como disse o Papa Francisco,      
no Jubileu Mariano: “é preciso aprender com Maria a      
alegria da partilha”.
 Foi com sua mãe que Jesus aprendeu a 
importância da partilha com amor, que o levou ao milagre 
da multiplicação dos pães e dos peixes. E o exemplo       
de Maria nos incentiva a também partilhar o nosso             
amor com todos, e isso é realizado, hoje, pelos dizimistas                
em suas paróquias através das contribuições que                         
fazem como Dízimo.
 O 5º mandamento da Igreja Católica diz: “atender 
as necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo 
as próprias possibilidades”. E qual a melhor maneira que 
um fiel pode fazer isso senão através das suas 
contribuições do Dízimo?
 É por isso que, com esta 
campanha do Díz imo em nossa 
paróquia, fazemos um chamado para 
você que ainda não se decidiu a ser mais 
um dizimista: venha se juntar a nós para 
podermos realizar, juntos, a nossa 
partilha fraterna, lema da campanha 
deste ano.
 Abra seu coração, seja dizimista!
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Dizimistas Aniversariantes

Cristiane Pepe Agulha Sarti

Margarida Portelinha Bueno

Denize Rimes da Silva

Marcelo Américo de Oliveira

Esmeralda G. de Moura

Genival Vidal Martins

Ascenção Gonçalves Videira

Efigenia Vaquero

Regina Helena Canel 

Maria Celina B. C. S. Cahino

Therezinha C. Bussoloti

Ana Maria Mendes Silva

Mary Franklin A. Gonçalves

Lourdes Cecília Innarelli

Valéria Geraldo Almeida

Valdete Maria de Oliveira

Cyntia Thomaz Panico

Oscarina R. dos Santos

Renata Crocci  Innarelli

Marcelo de Souza Ulhoa

Maria Lucia Moreira da Silva 

Michele Cammarota

Elena Oliveira Deusdeante

Enoy da Silva Neto

José Eduardo Panico

Marco Aurélio Costa Tritto

Maria Cecilia da Costa Cesario

Salete Buchaim de Oliveira

Welton  Lima Pereira

Plinio José Janini Figueiredo

Alzira João M. Cardoso

Sônia Maria de Almeida Flores

Maria Tereza F. D. Lourenço

Patricia Silva Hilário

Ester S. S. T. Bordim

Vilma Victoria  Pezzuto
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 Você já notou que Nossa Senhora Aparecida 
ganhou uma capelinha nova? É o antigo velário que 
foi reformado para recebê-la em seu Tricentenário.
 Ao entrar na igreja, logo à direita, você pode-  
rá visitar Nossa Senhora e, se quiser, poderá tam-     
bém acender uma vela, pois lá mesmo há                
um lugar adequado.
 A imagem do Senhor morto, que já estava      
no antigo velário, continua lá, pois onde está a            
Mãe, está o Filho.
 Este novo espaço em nossa igreja, propício ao 
recolhimento necessário para uma verdadeira 
oração, só foi possível graças ao Dízimo e a todos os 
que colaboram nas festas da paróquia.

Capelinha de Nossa Senhora Aparecida - Velário

om Odilo convida: 12 de outubro, 9h, Missa no 

DLargo de Santa Ifigênia, seguida de procissão 
solene até o Anhangabaú, onde haverá o 

momento mariano final e a bênção. Será anunciada a 
instituição de um Santuário Mariano Arquidiocesano, 
dedicado a Nossa Senhora Aparecida.


