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JUSTIFICATIVA 

                                           

       

Rosária Faria Lima, nasceu em Paraisópolis-MG em 30 de julho de 1939. Casou-se em 

1961 e se mudou para São José dos Campos. Teve 4 filhos, sendo 03 mulheres e um 

homem. Trabalhou como costureira para ajudar na renda familiar e também fazia bolos 

de festas e salgadinhos. Em 1976 conseguiu comprar um terreno no Jardim Telespark e 

construiu sua casa com muita luta. Até o reboco externo da casa foi ela quem fez , uma 

mulher guerreira e de muita bondade. Ajudava a todos sem pedir nada em troca.  

Pessoas que passavam na rua pedindo alguma coisa, pra ela não tinha tempo ruim,  

ajudava logo. Um dia ainda quando morávamos no bairro de Santana, passou uma 

senhora pedindo comida e ela sempre prestativa, foi  atender a senhora de nome Rosa. 

Como ela morava na rua, minha mãe a colocou para dentro de casa e nós cuidamos 

dela por muitos anos, até conseguir um lugar no Asilo Santo Antonio e assim começou 

sua vida em ajuda as pessoas. Uma outra foi uma moça grávida de 08 meses, disse 

também que não tinha para onde ir e minha mãe fez o mesmo, colocou a Denise para 

dentro de casa sem a conhecer e assim ela ficou conosco até o bebê nascer e depois ela 

foi embora sem dizer nada e assim com tantas outras pessoas. 

Eu Trabalhava na Prefeitura e um menor que  trabalhava comigo e morava na casa dos 

meninos, pois não sabia onde estava sua família.Naquela época ele ao completar 14 

anos precisava sair da casa dos meninos onde morava, conversei com minha mãe e ela 

aceitou que ele morasse em casa e assim aconteceu. Hoje ele está com 40 anos, um 

filhinho e depois de tantas andanças está de volta em São José. Estes são alguns 

exemplos, é claro que teve mais pessoas, mas não quero me estender muito. Assim era 

minha mãe, sempre ajudando as pessoas que a procuravam ou que o Criador colocava 

em seu caminho. 

Sempre esteve a frente de associações ligadas a Igreja. Ajudou na construção da Igreja 

do Jardim Telespark, fazendo quermesses aos finais de semana com a comunidade para 

poder erguer a igreja. Fundou a Associação de São José do Jardim Telespark, foi 

catequista, participava da Equipe de Liturgia, Equipe da Saúde e em tudo que pudesse 

ajudar. Tinha sérios problemas de saúde, mas isto, não a impedia de fazer seus 

trabalhos na Igreja, pois, ela dizia que estava com Deus e Ele a ajudava a enfrentar as 

provas da vida. Ficou viúva em 1980 e criou os 04 filhos sozinha e com muita luta.  

Seus problemas de saúde eram muitos, mas mulher de Fé como era, não se deixava 

abalar. Mesmo com seus 77 anos ainda trabalhava fora, fazendo salgadinho em dois 

bufês e quando chegava em casa ainda ia fazer salgadinho para deixar em casa para 

aumentar a renda familiar. Nas horas que sentava para descansar fazia bico de crochê 

em panos de prato para também aumentar a renda e com o pouco que recebia, sempre 

estava pronta para comprar tecidos para fazer vestidos de anjinho nas festas do mês de 

maio para coroar Nossa Senhora, fazia as toalhas para o altar e fazia os bicos de crochê 

para colocar nas toalhas. Caminhava para o Pai o tempo todo e sempre tentando 

convencer os filhos para participarem mais na Igreja, mas ela sempre dizia, que rezava 

por ela e por nós, mas que deveríamos fazer nossa parte. 

Outra data marcante, era o dia de seu aniversário que ela chamava todo pessoal para 

rezar o terço dos homens em casa e no final oferecia caldinho para todos. Era sempre 

uma festa linda, pois sempre compareciam mais de 130 pessoas e ela esperava o ano 
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inteiro por este dia, pintava a casa, para receber os amigos no dia do seu aniversário. E 

queria fazer tudo sozinha, a energia que ela colocava em cada momento, era de pura 

alegria e gratidão. 

Infelizmente esta mulher, mãe, guerreira, faleceu em 01 de outubro de 2016, deixando 

muitas saudades e um legado de amor muito grande. Está fazendo falta, mas o céu 

ganhou uma pessoa muito especial, que aqui quando esteve só transmitiu amor e como 

disse o Pe. Edynei e Pe. Thiago e outros quando da sua partida, uma mulher que mesmo 

com os pés cheio de feridas e sentindo muita dor, nunca deixou de caminhar junto a 

Jesus. Nunca deixou de ajudar o próximo e estava sempre disposta a ajudar no que 

fosse preciso. 

 

  São José dos Campos, 28 de novembro de 2016. 
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