
Voz 

R 
ecentemente o Papa 
nos surpreendeu e nos 
presenteou com mais 
um belo texto para re-

flexão, meditação e impulso na 
vivência da fé cristã: a Exortação 
Apostólica Gaudete et Exsultate, 
sobre o chamado à santidade no 
mundo atual. As expressões em 
latim referem-se á alegria e à 
felicidade. De fato, de forma sim-
ples e com escrita de leitura muito 
agradável, nosso Pontífice discor-

re sobre coisas simples do nosso cotidiano e da nossa vida que 
podem se converter na santidade possível do dia a dia. 

Compartilho com vocês uma das primeiras partes 
desse documento, quando o papa fala dos Santos ao nosso 
lado. Temos sempre a referência dos santos e santas naqueles 
e naquelas que já foram beatificados ou canonizados; faz par-
te da nossa fé cristã católica reconhecer que algumas pessoas 
conseguiram testemunhar com tamanha autenticidade e con-
vicção a fé em Jesus Cristo, e é inspirador para todos que, 
muitas vezes, não nos sentimos fortalecidos o suficiente na fé, 
diante das fraquezas da natureza humana. O Papa estende 
esse olhar de santidade para as pessoas do nosso tempo, da 
nossa convivência, aquelas que estão por perto e que não 
reconhecemos, nem valorizamos: “Gosto de ver a santidade 
no povo paciente de Deus: nos pais que criam seus filhos com 
tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham para 
levar o pão para casa, nos doentes... Esta é muitas vezes a 
santidade ao nosso lado, daqueles que vivem perto de nós e 
são um reflexo da presença de Deus...” (GE, 7).  

Trago essa pequena citação para estimular a leitura 
do documento, em primeiro lugar, pois há muita riqueza a ser 
explorada. Mas, em segundo lugar, para que possamos refletir 
juntos sobre o respeito, o valor, o carinho, o tipo de atenção 
que damos às pessoas próximas. Muitas podem trazer consigo 
algo da presença do próprio Deus e nem sempre nos esforça-
mos para reconhecer. Ao contrário, vejo que muito mais pes-
soas têm facilidade de criticar o que os outros fazem, sempre 
comparando com aquilo que elas mesmas fariam de uma 
“forma muito melhor”.  Seguindo a sabedoria do Papa Francis-
co , o caminho da santidade passa pela humildade e importân- 
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cia que nossos irmãos e irmãs, os outros filhos e filhas de 
Deus, têm na vivência da fé e no crescimento da fraternidade. 
Muitas vezes nem percebemos que deixamos de reconhecer a 
santidade ao nosso lado; creio que, iluminado pelo Santo Espi-
rito, o Papa vem nos ajudar a cruzar o olhar, como de fato é a 
cruz de Cristo: olhar para o céu, lugar teológico de Deus, e 
olhar para os lados, onde encontramos o próximo, que é ima-
gem e semelhança de Deus, no mesmo horizonte em que 
todos nós nos encontramos.  

  Que possamos aproveitar estes meses de junho 
e, principalmente, julho, quando alguns estarão descansando 
uns dias, para saborear numa leitura suave, sem pressa, os 
ensinamentos de Jesus Cristo, nas palavras do Papa Francisco. 

  

Pe. Sergio Lucas 

Palavra Amiga   

Agenda  

da Comunidade 

Paróquia Santa Rosa de Lima 

 Ano - N.128 - Junho e Julho/2018 

01  

18h00 Hora Santa 

19h00 Missa Sagrado Coração de Je-

02 e 03  Festa Junina 

9 e 10  Festa Junina 

11  Palestra Maristela Tezza  

13 18h30 Missa Santo Antônio Benção 

18 18h30 Missa Mãe Peregrina  

15h00 Curso de Batismo 
23  

18h30 Missa Santa Rosa de Lima  

26 19h30 G. Oração São Martinho - Ten-

30 16h00 Batizado Comunitário 

Junho 



 

 

Batizado  

Duas crianças foram batizadas em 28 de 
abril: Manuela Torres Camargo e Luca 
Ribeiro de Oliveira Holanda Cavalcanti. 
Bem-vindos à nossa família!     

Bazar 

O Bazar do Dia das Mães, aconteceu de 
4 a 7 de maio. Mais uma ação promovida 
pelo nosso Centro Social.  

 
Paróquia Santa Rosa de Lima 

Aconteceu  
 

 
da Comunidade Voz 

Sacramento da Crisma 

No dia 20 de maio nossa Paróquia recebeu a visita de Dom Eduardo 
Vieira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, que durante a 
celebração de Pentecostes ministrou o sacramento da Crisma aos 
jovens e adultos que passaram pela catequese de preparação. Mo-
mento de grande alegria da nossa comunidade! 

117ª Romaria 
a Aparecida 

Venha para a missa dominical às 10h30 

programação especial para as crianças 
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da Comunidade Voz 

 Paróquia Santa Rosa de Lima 

 

CORAL 

“Quem canta seus males espanta” – 
Com certeza o canto é uma forma 
de suavizar o espírito diante das 
demandas a que diariamente somos 
obrigados enfrentar. Venha partici-
par do Grupo de Coral, aos sába-
dos, das 10h30 às 12h, aqui na 
Paróquia. 

 

 

 

 

CRISMA 

Estão abertas as inscrições para a 
Catequese de Crisma. Os encon-
tros acontecem na Paróquia, das 
16h às 18h, aos sábados. Nes-
te grupo são acolhidos todos os 
interessados a partir dos 14 anos. 
A previsão para receber o sacra-
mento da Crisma é no primeiro 
semestre de 2019. 

 

 

PALESTRA: 

“PAULO E SUAS CARTAS” 

Muitas descobertas ao lado de mui-
to aprofundamento são feitos por 
aqueles que participam das pales-
tras da biblista Maristela Tezza so-
bre PAULO E SUAS CARTAS. Se vo-
cê ainda não pode vir, terá essa 
oportunidade no dia 11 de junho, 
às 20h, no salão paroquial.  

 

DIÁLOGOS COM O LAICATO 

Você, que não é padre nem bispo, 
mas é batizado, é chamado de lei-
go na Igreja. E como estamos em 
pleno ANO DO LAICATO, muitos 
eventos estão acontecendo. Um 
deles é a série de encontros para 
conhecer o Documento 105 da 
CNBB sobre o que é ser leigo, ou 
seja, o que é ser sujeito na Igreja 
e sal e luz no mundo. Vá participar 
e se encantar com a descoberta do 
que verdadeiramente somos e a 
que somos chamados a viver. Diá-
logos com o Laicato será no dia 16 
de junho, às 9h, na  

 

Paróquia Nossa Senhora de Fáti-
ma, Av. Dr. Arnaldo 1831, metrô 
Sumaré. 

FESTA DAS NAÇÕES 

Já iniciamos nossas atividades em 
preparação para a Festa da Padro-
eira, que será no próximo mês. A 
tradicional Festa das Nações acon-
tecerá nos dias 25 e 26 de agosto. 

Prepare-se pa-
ra participar de 
mais um gran-
de evento de 
nossa comuni-
dade; a Festa 
das Nações 
tem sido um 
presente da 

Paróquia Santa Rosa de Lima para 
toda a comunidade das Perdizes e 
pessoas de longe que vêm prestigi-
ar o evento, preparado com muito 
amor e dedicação para oferecer 
diversão, cultura, diversidade culi-
nária, num clima familiar e agradá-
vel. Participe, organize seu progra-
ma de família conosco. 

Acontece  
 

02   
Início férias 

Alfabetização de Adultos  

06 

18h00 Hora Santa 

19h00 
Missa Sagrado Coração de Je-

sus  

14 15h00 Curso de Batismo  

16 18h30 
Missa Festiva de N.Sra. do 

Carmo 

18 18h30 Missa Mãe Peregrina 

21 16h00 Batizado Comunitário 

23 18h30 Missa Santa Rosa de Lima  

26 18h30 Missa S. Joaquim e Sant’Ana  

30 18h30 Reinício da Alfabetização  

Julho 
Agenda Oração para o “Ano Nacional do Laicato” 

Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, 
que estabelecestes a Igreja como vossa 
“imagem terrena”:  

Nós vos agradecemos pelos dons, caris-
mas, vocações, ministérios e serviços 
que todos os membros de vosso povo 

realizam como “Igreja em Saída”, para o bem comum, a 
missão evangelizadora e a transformação social, no cami-
nho de vosso Reino. 

Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos 
leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de 
fé, santidade e ação transformadora. 

Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da 
terra e luz do mundo: na família, no trabalho, na política e 
na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na 
cultura e nos meios de comunicação; na cidade, no campo 
e em todo o planeta, nossa “casa comum”. 

Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cris-
tãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, 
espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na 
Igreja e na sociedade à luz da evangélica opção preferencial 
pelos pobres. 

Isso vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, 
Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém! 
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 Paróquia Santa Rosa de Lima 

 
da Comunidade Voz 

02 e 03 

09 e 10 

Junho 

18h às 22h 
Paróquia Santa Rosa de Lima 

Muita diversão, comidas típicas, músicas e  
muito mais!  

 

AS DIMENSÕES DO DÍZIMO 

O Dízimo é aplicado em três dimensões diferentes: 

Dimensão religiosa: uma parte do Dízimo é utilizada 
para cobrir as despesas com o culto, com a manutenção do 
templo e com o sacerdote; 

Dimensão social: outra parte é uma ajuda direta a to-
dos aqueles que, na comunidade, estão mais necessitados de 
auxílio material; 

Dimensão missionária: finalmente, uma parte do dízi-
mo também ajuda a cobrir despesas de evangelização, dentro 
e fora de nossa comunidade, como auxílio a paróquias e co-
munidades mais carentes, obras missionárias, cursos, pales-
tras etc. 

O Dízimo é transformado, de uma maneira prática, em pão, 
em remédio, em sala de aula, em caderno escolar, em missão, 
em evangelização. O Dízimo realiza tantas coisas em favor de 
outras pessoas e ajuda a realizar a missão dada por Jesus a 
todo cristão: partilhar e evangelizar. 

Muitos cristãos católicos que ainda não são dizimistas acham 
que o Dízimo tem como objetivo enriquecer a Igreja. E como 
acreditam que a Igreja já é muito rica e que não precisa de 
dinheiro, dizem que sua colaboração não fará falta alguma. 
Mas esquecem que esse dinheiro não é para enriquecer a 
Igreja e sim enriquecer cada vez mais as suas ações, que são 
muitas, como vimos antes. 

Mas o gasto com essas ações têm um limite, porque não se 
pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. Portanto, o 
limite na assistência material e espiritual aos nossos irmãos e 
nos trabalhos de evangelização está condicionado, única e 
exclusivamente, à vontade de cada um em ser dizimista. 

Você já é dizimista? 

Luiz Eduardo Gasparetto 

Dízimo  
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES   - JUNHO 2018 
dia 02 GENY MOREIRA 
dia 03 MANOEL ROSSETTI  CARDOSO 
dia 04 ANA PAOLA DE C.V. COLELLA 
dia 05  JATIL SANCHEZ 

ELCY PASSADOR SANCHEZ 
dia 06  ANALICE DE FREITAS ROMANO DO PRADO 

IVANI  INGÊNITO 
dia 08  OSWALDO RUBENS UBRIG 

ROSENI TIBERIO UBRIG 
dia 12 MARIA JOSÉ BAZILLI BERGAMASCO 
dia 13 ANTONIO FELISBERTO MARTINHO 
dia 15 RUI ANTÔNIO SANCHES VAQUERO 
dia 17 OSWALDO PUERTAS HERNANDEZ 

RAFAEL CROCCI  INNARELLI 
dia 19 GILBERTO TONIOLO 

MARIA DE LOURDES FÉRES SIQUEIRA 
dia 21 JOÃO CARLOS MARTELOZZO 

REINALDO SOARES DA SILVA 
dia 22 MARIA ELIZABETH P GASPARETTO 
dia 25 MARIA RUTH MENDES DA SILVA 
dia 26 OSVALDO AMÉRICO C. OLIVEIRA 
dia 27 MARIA FERNANDA ZIPPINOTTI  DUARTE 

IRACI  DA SILVA ABREU dia 29  

OLGA MONTEIRO RACHEL 
dia 30 ALINE MENDES DA SILVA 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES   - JULHO 2018 
dia 03  MARGOTH GIACOMAZZI MARTINS  

JOAQUIM H. DE MOURA  

SALETE FILOMENA F. GIORDANO GUILHERME  
dia 04 TERESA FRANCIO  
dia 06  DOROTY MONTESI PETRAMALE  

INIELIO MALAQUIAS SOARES  

MARIA OLIVEIRA BORBA  
dia 08 CHANDRA CAMPOS LIMA  
dia 10 SÔNIA MARIA SALGUEIRO DE MENEZES  
dia 11  MARIA ELIZABET GALVÃO KOMINAMI  

MARIA ROSARIA DO CARMO CANINÉO  
dia 12 LÍGIA TEREZINHA PEZZUTO  
dia 13 HELENA MARIA M. DE CARVALHO  

MONALISA AMERICA DE SOUSA GONÇALVES  
dia 15  LEONÍSIA BORBA  

LUIZ CARLOS FLORES  
dia 19 JOSÉ CALABRIA  
dia 22  IZILDA RITA RUSSO  

MARISOL GONZALEZ PICCOLI  
dia 24  DENISE MARIA FRUSSA EKERMAN  

MARCIO TADEU SOARES PINTO  
dia 25  AQUILES CRUZ GUEDES  

MARIA DO DESTERRO LOURENÇO  
dia 26  IARA LÚCIA DO CARMO PANETO  

THIAGO VEDOVATO INNARELLI  

ANTÔNIO MARTINS FERRARI   

dia 27  RENATO MARX GUALDONI  
dia 30 MARILIA FRANCI AMBROSIO  


