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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 MARÇO
01 MARCOS BALTAZAR
01 MARGARIDA DA SILVA 
01 THIAGO FELIPE BOAVISTA GASULLA 
02  LUCIANA DALL'AGNOL DE QUEIROZ
03 CARLOS VITOR CAITANO 
03 ADRIANA MARCONDES B. CARVALHO
04 MARCIA G. F. MANCINI
07 JOÃO ROBERTO PARO
08 YONE GUELDINI MENDES 
10 AIRES DUARTE JUNIOR
11 NAIR ELISA F. KRAVTCHENKO
12 GIVANILDO GONÇALVES SANTOS
14 ARTUR PRATES DE REZENDE
14 MARIA APARECIDA GONÇALVES VIDEIRA
15 LAURITA CRUZ DA SILVA
15 MILTON SOARES DE CARVALHO
17 LUCIANO COLELLA
19 JOSELITA GONÇALVES DE OLIVEIRA
19 MARIA VICENTINA B.CARVALHO
21 SERGIO JOSÉ PEZZUTO
23 EDSON MARTINS
25 DIVA SIMÃO TAVARES DE CARVALHO
25 HAYDÉE BRANCO GOMES
25 NELSON BENEDITO MATIAS
26 EMILIA DE JESUS NEVES PAREDES
27 CAROLINA SPILLA ANTEVERE
28 CHRISTIANNE LIMA NASCIMENTO
29 FRANCISCO S.  R.  LOURENÇO
29 LÚCIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
30 RODRIGO C. LOPEZ
31 MARIA ISABEL L. CAPELLO
31 VERA LÚCIA MENDES DE SOUSA

Oferta não é dízimo
Alguns paroquianos (não são muitos 

felizmente) ainda confundem a ofer-
ta feita durante a missa com o Dízimo. 
Mas são coisas diferentes.

A oferta é uma contribuição espo-
rádica e de valor variável, enquanto o 
Dízimo é uma contribuição regular e permanente, nor-
malmente de valor fixo, e que mostra o comprometimento 
do fiel à sua paróquia. E as consequências da oferta e do 
Dízimo são muito diferentes.

A paróquia tem uma série de despesas mensais e regu-
lares como, por exemplo, salários, luz, água, material da 
liturgia etc, e o Dízimo é que permite um planejamento 
financeiro e que se tenha um fluxo de caixa regular. Em 
outras palavras, o Dízimo, como uma contribuição fixa, 
faz com que a paróquia possa saber quanto receberá men-
salmente e, com isso, programar suas despesas.

Na Bíblia encontramos a diferença entre o Dízimo e a 

oferta. O primeiro é uma obrigação do católico que, atra-
vés dele, devolve a Deus uma parte do que recebeu. O se-
gundo é uma contribuição voluntária e não obrigatória, 
que pode ser feita não só em dinheiro, mas também em 
alimentos, materiais, roupas etc. A doação é um algo a 
mais que damos.

No Dízimo devolvemos a Deus uma parte do que ele 
nos deu. Na oferta oferecemos um pouco daquilo que é 
nosso.

Portanto, você que é um Dizimista continue fazendo 
suas ofertas durante as celebrações. E você, que apenas 

se preocupa em ofertar, mas não é um Dizimista, continue 
com as ofertas, mas preencha sua ficha de inscrição e torne-
-se mais um dizimista de 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 Março

02 18h Adoração ao Santíssimo Sacramento
02 19h Missa do Sagrado Coração de Jesus

03
15h00
18h30
20h00

Crisma
Missa em intenção aos Dizimistas
Noite da Pizza com Bingo

05 20h00 Palestra - “Paulo e suas cartas”
09, 16
e 23 17h30 Via-Sacra (todas as sextas da 

Quaresma)
12 15h00 Início da Catequese
13 19h30 Grupo de Oração - Vereda
14 08h30 Início da Cataquese
17 15h00 Curso de Batismo
18 18h30 Missa da Mãe Peregrina
23 18h30 Missa de Santa Rosa de Lima
24 16h00 Batizado

25

08h00 Não haverá missa

09h20 Concentração para Benção dos 
Ramos seguida de Procissão

10h30 Missa solene do Domingo de Ramos
18h30
20h00 Missas com Benção de Ramos

26 e 27 Confissões

29 20h00 Celebração da Instituição da Eucaristia 
e Lava-Pés. Adoração até  24h.

30

08h00 
às 12h. Adoração silenciosa

14h00 Terço da Misericórdia
15h00 Celebração da Paixão
19h00 Procissão do Senhor Morto

31
15h00 Terço da Misericórdia
19h00 Celebração da Vigília Pascal

01/04
Páscoa -  Missas às 8h, 10h30, 18h30 
e 20h.

18h00 Terço da Misericórdia

Estimados paroquianos, nós cristãos consideramos que 
a Igreja nasce da Páscoa de Cristo. Todos somos convidados 
a participar da vida nova do Cristo Ressuscitado, morrendo 
para o pecado e todas as suas manifestações e consequências, 
e vivendo desde já como comunidade de ressuscitados. Esta 
é a missão da Igreja: testemunhar a nova criação que Deus 
iniciou no mundo, ressuscitando Jesus Cristo. 

A cada domingo nos reunimos para celebrar, portanto, 
a Páscoa. Entretanto, desde os primeiros séculos do cristia-
nismo, o povo de Deus gosta de intensificar esta celebração 
uma vez por ano. É durante o tempo da Quaresma que nos 
preparamos para a celebração desse grande sacramento. Este 
ano, durante o mês de março celebraremos o terceiro, quarto 
e quinto domingo da Quaresma e, no último domingo, fare-
mos memória festiva da entrada de Jesus em Jerusalém e a 
missa do Domingo da Paixão,mais conhecido como Domingo 
de Ramos, que tem esse duplo aspecto, dando à celebração 
um caráter de antecipação figurada da Páscoa. Como acontece 
todos os anos, no Domingo de Ramos faremos a coleta dos 
envelopes da Campanha da Fraternidade, cuja arrecadação é 
destinada a obras sociais relativas ao propósito da campanha: 
a superação da violência.

A última semana de março será a Semana Santa, na qual 
teremos dois dias dedicados ao sacramento da Reconciliação: 
a segunda e a terça, e a partir da quinta-feira iniciamos o Trí-
duo Pascal. Nesses três dias celebramos a Ceia do Senhor na 
quinta, a Morte do Senhor na Sexta-Feira da Paixão e no Sába-
do, a Vigília Pascal. Toda a liturgia nos conduz a um mergulho 
extremamente rico na espiritualidade cristã. Os mistérios da 
nossa fé são celebrados com muita devoção, num movimento 
que se inicia no Domingo de Ramos, passa pelo reconheci-
mento das fraquezas humanas, recorda a instituição do Su-
blime Sacramento (Eucaristia) e o sofrimento de Jesus para 
atingir a vitória gloriosa sobre a morte. 

Que possamos, num esforço consciente, fazer das nos-
sas celebrações momentos imprescindíveis da vivência da fé, 
amando, adorando e glorificando o Cristo Senhor!

Pe. Sergio Lucas

Os Cristãos rumo à Páscoa



VOZ da Comunidade Março/20182

Acontece

Paróquia Santa Rosa de Lima

Aconteceu

Março já começa com gostosu-
ra, diversão e confraternização. 
Venham todos!

Sínodo da Arquidiocese de São Paulo

Conforme tem sido anunciado, desde meados de 2017, a Arquidiocese de 
São Paulo inicia neste ano de 2018 a etapa do Sínodo Arquidiocesano de São 
Paulo nas paróquias. Para a realização dessa etapa foi formada uma Comissão 
Paroquial, cuja composição apresentamos abaixo. No dia 10 de março, sábado, 
às 10h30, acontecerá a grande celebração de abertura das atividades. Na sequên-
cia, os grupos iniciarão os encontros de reflexão e preparação para a assembleia 
paroquial. Serão sete encontros, um por mês, no período de março a outubro. 
Na segunda quinzena de novembro deverá acontecer a assembleia paroquial. O 
sínodo possibilitará uma visão mais ampla e mais clara da Igreja de São Paulo, 
a partir das paróquias, e é importante que todos os paroquianos participem. 
Mesmo as pessoas que não estão envolvidas em atividades paroquiais são convi-
dadas a refletir sobre a nossa vida de fé e de comunidade.

Eis o membros da Comissão Paroquial do Sínodo da Paróquia Santa Rosa 
de Lima das Perdizes: Pe. Sergio Lucas; Wanderley Benetti; Márcio Tadeu Pinto; 
Sandra Josephina T. Polimeni Benetti; Maria Solange Moreira de Campos Soares 
Pinto; Luiz Eduardo Gonçalves Gasparetto; Sandra R.R.Garcia de Assis; Eliza-
beth Gasparetto; Oscarina Rodrigues dos Santos; Luiz Fernando Porto Pinto; 
Edison José Sacardo.

Paulo e suas Cartas

As profundas e diferentes palestras 
sobre a Bíblia, com a biblista Maristela 
Tezza, recomeçam no dia 05 de março, 
segunda-feira, das 20h às 21h30, no 
salão paroquial. Você também é con-
vidado a delas participar. O tema deste 
ano é PAULO E SUAS CARTAS.

Formação de Oradores / Leitores

Com larga experiência na área da 
recursos humanos e gestão de pessoas, 
o Prof. Luiz Eduardo Gasparetto ofe-
rece mais uma grande oportunidade 
crescimento para os nossos paroquia-
nos. Sob a orientação dele, nos dias 10 
e 17 de março das 10h às 11h30, acon-
tecerão os encontros de formação para 
leitores/oradores, no qual serão dadas 
orientações de como falar em público, 
utilizar os recursos de som, impostação 
de voz e posturas adequadas a uma boa 
apresentação. Esses encontros são de 
grande importância àqueles que já fa-
zem leituras nas celebrações e também 
para as pessoas que desejam participar 
da comunidade no ministério da leitu-
ra bíblica. As vagas são limitadas, entre 
em contato com a secretaria paroquial.

Atendimento Psicológico Breve

Nem sempre estamos em condições 
de refletir sozinhos sobre as responsa-
bilidades e preocupações que nos afli-
gem. Se você sente a necessidade de 
conversar com um profissional que está 
capacitado para ouvir e refletir junto, 
procure o atendimento psicológico da 
nossa paróquia. Entre em contato com 
a secretaria paroquial e veja as possi-
bilidades; as vagas são limitadas, mas 
organizamos lista de espera. 

Bazar de Carnaval

Agradecemos a todos que vieram 
ao Bazar ajudando dessa maneira as 
obras assistenciais da paróquia Santa 
Rosa de Lima. Deus os abençoe!

Reunião do CPP

No dia 22 de fevereiro o Conse-
lho Paroquial de Pastoral (CPP) re-
uniu-se para tratar da vida pastoral 
da comunidade de Santa Rosa de 
Lima. Fazem parte deste Conselho 
o pároco e cada coordenador de 
Pastoral. Porém, saiba que as reu-
niões são abertas a todos os paro-
quianos, apenas lembrando que não 
têm direito a voto, mas a voz.
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Paróquia Santa Rosa de Lima

Aconteceu

Mensagem do Papa para a Quaresma 2018

“Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos”. (Mt 24, 12)

Francisco explica que este texto refere-se ao discurso de Jesus sobre o fim dos 
tempos, anunciando a tribulação que poderia afetar a comunidade dos crentes. 
“À vista de fenômenos espaventosos, alguns falsos profetas enganarão a muitos, 
a ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é o centro de todo o 
Evangelho”.

Alguns dos falsos profetas são como “encantadores de serpentes”, aprovei-
tando-se das emoções humanas para escravizar as pessoas. “Quantos homens e 
mulheres vivem fascinados pela ilusão do dinheiro, quando este, na realidade, os 
torna escravos do lucro ou de interesses mesquinhos! Quantos vivem pensando 
que se bastam a si mesmos e caem vítimas da solidão!”

Outros, são como “charlatães”, oferecendo soluções simples e imediatas para 
as aflições, mas são remédios que se mostram completamente ineficazes: droga, 
relações passageiras e virtuais, lucros fáceis mas desonestos. “Estes impostores, ao 
mesmo tempo que oferecem coisas sem valor, tiram aquilo que é mais precioso 
como a dignidade, a liberdade e a capacidade de amar”.

Segundo Francisco, a própria criação é testemunha silenciosa desse resfria-
mento do amor, como os mares poluídos e que guardam os despojos de tantos 
náufragos das migrações forçadas. Também nas comunidades o amor resfria: são 
exemplo disso o egoísmo, o pessimismo e a mentalidade mundana, como o Papa 
indica na exortação apostólica EvangeliiGaudium.

Que fazer?
Diante desses sinais, o Papa recorda o remédio oferecido pela Igreja nesse tem-

po de Quaresma: o remédio doce da oração, da esmola e do jejum.
Francisco destaca que a oração possibilita ao nosso coração descobrir as men-

tiras secretas com que nos enganamos a nós mesmos para procurar finalmente a 
consolação em Deus, que é Pai. A esmola nos liberta da ganância e ajuda a desco-
brir que o outro é um irmão. E o jejum é uma importante ocasião de crescimento, 
pois enfraquece nossa violência, desarma-nos, além de nos fazer experimentar o 
que sentem aqueles que não possuem sequer o mínimo necessário, tornando-nos 
mais atentos a Deus e ao próximo.

“Se por vezes parece apagar-se em muitos corações o amor, este não se apaga 
no coração de Deus! Ele sempre nos dá novas ocasiões, para podermos recomeçar 
a amar”.

O Papa recorda uma ocasião propícia para colocar isso em prática: a iniciativa 
“24 horas para o Senhor”, que convida ao sacramento da Reconciliação em con-
texto de adoração eucarística. Em 2018, será nos dias 9 e 10 de março, com ins-
piração no Salmo 130: “Em Ti, encontramos o perdão” (v. 4). “Em cada diocese, 
pelo menos uma igreja ficará aberta durante 24 horas consecutivas, oferecendo a 
possibilidade de adoração e da confissão sacramental”.

Palavra da Igreja

Missa da Quarta-feira de Cinzas
Paroquianos de Santa Rosa iniciando 
a Quaresma.

Diálogos com o Laicato

O primeiro 
encontro, reali-
zado no dia 17 de 
fevereiro, foi um 
alento de espe-
rança para a Igre-
ja de São Paulo e consequentemente 
para a sociedade em geral, pois os 
cristãos leigos e leigas estão seria-
mente empenhados em conhecer e 
assumir sua verdadeira identidade 
cristã, responsável pelo avanço do 
Reino de Deus agora, neste nosso 
mundo. Parabéns para os que parti-
ciparam e já convidamos vocês que 
ainda não despertaram para o pró-
ximo, em abril, dia 21.

ANO NACIONAL DO LAICATO


