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ROSA DE LIMA, A PARÓQUIA E A FESTA 
DAS NAÇÕES 

 
ROSA DE LIMA 
Corria o ano de 1586 quando Gaspar de Flores, 
um rico espanhol, e Maria Oliva, jovem peruana 
nascida em Lima, celebravam o nascimento de 
sua terceira filha, a quem deram o nome da 
rainha da Espanha: Isabel. Como era uma 
criança muito bonita acabaram apelidando-a de 
Rosa. 
 
Após seu nascimento, a família começou a 
enfrentar dificuldades financeiras, resultado de 
uma decisão desastrada de seu pai que arriscou 
sua fortuna em uma empresa de mineração que 
se transformou em um insucesso. 
 
Com isso a agora denominada Rosa sentiu o 
que era viver na pobreza e para ajudar sua 
família que era grande (ela tinha mais dez 
irmãos) passou a trabalhar na terra e também a 
costurar, atividade que a levava a trabalhar até 
altas horas da noite, ajudando assim o sustento 
da família. 
 
Além de tocar com muita habilidade a viola e a 
harpa, Isabel também gostava muito de rosas, 
que cultivava e as vendia no mercado. Por 
causa dessa atividade Rosa é tida como a 
patrona das floristas.  

Ela, além de bonita, era também muito prendada 
e, por isso, sempre foi muito cortejada pelos 
mais diversos jovens de Lima que com ela 
desejavam casar.  

Mas o que eles não sabiam é que Rosa já tinha 
se casado com Cristo, a quem amava 
incondicionalmente, o que a levou a fazer o voto 
de castidade. 

Nessa época então, mesmo contrariando seus 
pais que desejam vê-la casada com um de seus 
pretendentes, tomou o hábito da Ordem 
Terceira Dominicana, seguindo o caminho de 
sua santa de devoção, Santa Catarina de Sena, 
assumindo assim de vez a sua vocação de se 
dedicar a prestar serviços às pessoas mais 
humildes, especialmente os índios e negros, tão 
rejeitados naquela época, e passou a chamar-
se Rosa de Santa Maria. 

Rosa morava em uma pequena cela construída 
por ela nos fundos do quintal da casa dos pais 
aonde fazia, constantemente, penitencias que 
eram representadas por jejuns e sacrifícios 
físicos como, por exemplo, usar uma coroa de 
espinhos que lhe causavam dores profundas. 

Rosa tinha na época um confessor, Frei Juan de 
Lorenzana, que afirmava que graças a sua 
atuação piedosa, Rosa havia recebido de Deus 
o dom de realizar milagres de curas as mais 
diversas, conversões, culminando com o 
milagre de impedir a invasão da cidade de Lima 
por piratas holandeses no ano de 1615. 

Além disso, seus biógrafos e amigos afirmavam 
que ela era visitada pela Virgem Maria e pelo 
Menino Jesus, que certa vez a coroou com uma 
grinalda de rosas, que se tornou um símbolo de 
Rosa de Lima, assim como uma cruz que 
sempre a acompanhou. 

Em determinado momento de sua vida, Rosa 
adquiriu prolongada doença que lhe causava 
muitas dores e sofrimentos físicos e que acabou 
levando-a a morte em 24 de agosto de 1617. 
Ainda jovem, com apenas 31 anos de idade, 
Rosa descansou e suas últimas palavras foram: 
“Jesus está comigo”! 

Seu túmulo tornou-se lugar de perigrinação e 
local de milagres, o que a levou a ser 
canonizada em 12 de abril de 1671 pelo Papa 
Clemente X e se tornou a primeira santa da 
América do Sul, posteriormente proclamada 
como padroeira da América Latina e das 
Filipinas e passou a ser conhecida como Santa 
Rosa de Lima. 

O Cardeal Ratzinger (depois Papa Bento XVI) 
em uma visita ao Santuário de Santa Rosa de 
Lima no Perú, em 1986, disse sobre Rosa de 
Lima que “essa mulher é uma personificação da 
Igreja da América Latina: imersa em 
sofrimentos, desprovida de meios materiais e de 
um poder significativos, mas tomada pelo íntimo 
ardor causado pela proximidade de Jesus 
Cristo”.  

Fontes: Arautos do Evangelho, Canção Nova e 
Wikipédia 
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A PARÓQUIA 
Fundada em setembro de 1965 por padres 
Dominicanos, a atual Paróquia de Santa 
Rosa de Lima sempre foi um ponto de 
encontro para moradores de uma região 
do bairro de Perdizes.  

 
Mesmo localizada entre grandes e tradicionais 
paróquias, como a do Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima, a de São Geraldo e de 
Nossa Senhora do Rosário da Pompéia, além da 
igreja dos Dominicanos e da PUC, sua 
simplicidade estética e a tradicional acolhida dos 
seus paroquianos a transformou em um 
tradicional ponto de encontro muito procurado, 
não só por moradores vizinhos como por 
pessoas que veem de outras regiões. 
 
Esse carinho no tratamento de todos que a 
procuram para realização de suas orações e 
celebrações ou para os mais diversos pedidos 
de auxílio a transformaram em referencia na 
comunidade como um local aonde as pessoas, 
independente de raça, condição financeira ou 
crença, são atendidas com dignidade e com 
espírito cristão. 
 
Os membros da paróquia são extremamente 
participativos e o fato de ser relativamente 
pequena em termos de número de pessoas não 
impede que nela atuem diversas e 
entusiasmadas pastorais e movimentos, 
incentivados pelo desejo de contribuir cada vez 
mais pela evangelização e pelo atendimento das 
necessidades espirituais e materiais da 
comunidade. 
 
Missas diárias, palestras diversas, reuniões de 
pastorais e movimentos e tradicionais festas do 
bairro realizadas na rua e abertas à comunidade 
e visitantes, como a Festa das Nações e festa 
junina, criam um ambiente familiar e animado, 
sempre dentro do respeito ao próximo e de amor 
a Deus e a Igreja. 
 
Vale a pena uma visita a essa paróquia para 
comprovar que tudo o que foi dito acima é uma 
realidade vivida por todos aqueles que têm o 
privilégio de pertencer a essa comunidade de 
Santa Rosa de Lima das Perdizes. 
 
 
A PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA DAS 
PERDIZES TAMBÉM ESTÁ PARTICIPANDO 
DO PRIMEIRO SÍNODO ARQUIDIOCESANO 
DA CIDADE DE SÃO PAULO – 2019. 
 
 
 
 

 
50 ANOS DA FESTA DAS NAÇÕES 
Dentre todas as atividades realizadas pela 
Paróquia de Santa Rosa de Lima das 
Perdizes destacamos a que é considerada 
como a mais tradicional: a Festa das Nações. 
 
Fazendo parte do calendário de festividades 
oficiais da cidade de São Paulo e sendo sempre 
muito aguardada pela comunidade, essa festa 
que este ano de 2019 é realizada pela 50ª vez 
entre os dias 22 e 25 de agosto, leva as pessoas 
que dela participam a terem um maior contato 
com a culinária de diversos países através de 
seus pratos típicos e também com suas culturas 
que são tão diversas, estas representadas 
através da apresentação sempre muito 
aplaudida de grupos folclóricos e cantores que 
mostram as tradições musicais dos países que 
representam. 
 
Apresentam-se, por exemplo, grupos folclóricos 
do Perú, terra da padroeira da Paróquia, 
Alemanha, Itália, Portugal, grupos de bailado 
cigano e árabe e muitos outros. 
 
Mas também se integra à parte festiva a parte 
religiosa, com o tríduo de Santa Rosa, quando 
celebrações especiais presididas pelo pároco 
Pe. Sergio Lucas e outros padres convidados 
celebram, em missas e procissão, esse 
momento de religiosidade que fazem parte 
dessa comemoração tradicional. 
 
A festa tem início sábado à noite, após a 
celebração da missa, com a participação de 
grupos artísticos da comunidade e continua no 
domingo a partir das 12 horas, encerrando-se às 
20 horas desse dia com a celebração de uma 
missa.  
 
A Festa das Nações é um momento em que os 
membros da comunidade se unem, mais uma 
vez, para reforçar os laços de amizade e amor 
que os torna uma comunidade especial. Toda a 
festa é organizada e realizada graças ao 
trabalho de voluntários membros da Paróquia, 
que se dispõem a doar um pouco de seu tempo 
para abrilhantar esse verdadeiro acontecimento 
religioso e artístico. 
 
Luiz Eduardo Gasparetto  
 
 


