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O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como principal objetivo o 
reconhecimento do “Título de Cidadão Paulistano” a Senhora ROSA MARESCHI, 
conhecida popularmente como Irmã Petra, irmã e discípula de Deus, dedica-se à 
sua vocação desde 1964, tendo iniciado no Instituto das Irmãs Missionárias da 
Consolata. É considerada a precursora, em São Paulo, com o trabalho voluntário.  
Em maio de 1936 na lschia de Castro (Viterbo) - Itália nasce Rosa Mareschi, filha 
de Maria Bersaglia e de Leonardo Mareschi. Foi batizada no dia 20/06/1936, no dia 
de Nossa Senhora Consolata. Esta data, para Rosa, com o passar dos anos, torna-
se luz que a cativa e abre o caminho de sua vocação como religiosa e missionária, 
além de fronteiras, uma história de amor, de doação sem limites, no seguimento de 
Jesus Cristo e para missão.  
Rosa é conhecida como uma jovem alegre, dinâmica, comunicativa, festiva. Na 
escola e na ação católica de sua cidade, lidera a juventude como presidente, 
organiza e dá vida com seus colegas, com teatros, encontros musicais, festas 
dançantes, estudos de formação que apaixona e desperta na juventude o gosto 
pelo testemunho e pelo anúncio do Evangelho. É nesta realidade e neste clima que 
a jovem Rosa decide se tornar Discípula de Cristo e Missionária pelo seu Reino.  
Rosa, sentindo-se chamada por Deus e pelos gritos dos excluídos e empobrecidos, 
com o coração repartido entre família e missão, faz a sua escolha. Motivada pelo 
sussurro de Deus, diz a si mesma: “não tenho medo, me tornarei Missionária da 
Consolata”, e, na palavra do Fundador dessa Instituição: “Felizes aqueles que com 
coragem deixam tudo para anunciar o Evangelho aos que ainda não o conhecem”, e 
no lema da Congregação: “anunciarão minha glória a todos os povos”, ls.66,19. A 
irmã lança a rede, e, com carinho, ouve, mais uma vez, o que diz o fundador das 
irmãs “o Senhor me chama, hoje, são sei se me chamará amanhã”. Começa, para 
ela, a luta interior e exterior para alcançar a meta. Foram 09 (nove) anos, com os 
olhos fixos em Cristo Mestre, na família da Consolata, na missão e nos mais 
necessitados e afastados de Jesus.  
O instituto, escolhido pela jovem Rosa, “Irmãs da Consolata”, é uma Congregação 
Religiosa Missionária, fundada em 1910 na cidade de Turim - Itália, pelo Padre José 
Allamano, e os Missionários Consolata, fundados em 1901 pelo mesmo fundador, 
formando assim, uma grande família, espalhada pelo mundo: África, Ásia, Europa, 
América.  
O carisma dessa Congregação é a Consolação Libertadora, a Missão, o compromisso 
de testemunhar o Evangelho, servir os mais empobrecidos 1901 pelo mesmo 
fundador, formando assim, uma grande família, espalhada pelo mundo: África, 
Ásia, Europa, América.  
O carisma dessa Congregação é a Consolação Libertadora, a Missão, o compromisso 
de testemunhar o Evangelho, servir os mais empobrecidos e marginalizados, 
animar missionariamente a Igreja, colaborar, na formação da liderança local e 
além-fronteiras, viver a vida comunitária e o primado de Deus.  
Em 1964, com 27 anos, Rosa consegue deixar a sua família, apesar da oposição de 
sua família mesmo assim manteve a sua decisão, e entra no Instituto das Irmãs 
Missionárias da Consolata. Inicia então a sua formação no Postulantado e no dia 14 
de Novembro, do mesmo ano, inicia o 1º ano de Noviciado. No 2º ano, Rosa, agora 
Irmão Petra, nome escolhido por ela desejando ser ROCHA da igreja, Mulher forte, 
é chamada em família, pois, o seu pai, encontra-se gravemente doente e, depois de 
três meses de assistência da Irmã Petra, o pai falece, com apenas 54 anos.  
Irmã Petra a única filha mulher da família, neste momento encontra-se diante de 
um forte e doloroso dilema, mas, a mulher forte e corajosa decide ser fiel ao seu 



compromisso com Jesus e a missão e, volta à sua nova família para continuar a sua 
formação religiosa e, partir para a missão além fronteiras. A irmã entrega a sua 
mãe e seus dois irmãos aos cuidados do pai comum Deus, e fortalecida pela fé 
parte e deixando tudo e todos para continuar o seu noviciado e, em novembro de 
1966 emite a sua primeira profissão religiosa que a envolve completamente, na 
ótica de Jesus de Nazaré, na sua dimensão profética, no carisma da consolação e 
da missão além fronteiras.  
Em 1968, Ir Petra, com apensa 2 anos de consagração, é enviada em missão ao 
Brasil, em Roraima, renovando seus votos religiosos, em Boa Vista, Brasília, São 
Paulo.  
Apesar de encontrar nesta Região, plena ditadura, despótica e tirânica, um regime 
de Governo que cerceia ou suprime a liberdade individual, a Irmão Petra de cabeça 
erguida, enfrenta a escuridão da ditadura e, começa o seu novo trabalho 
Missionário na escola, e a noite dá aula aos militares da fronteira brasileira.  
Nos anos de missão, em terra indígena, cheia de riquezas naturais, numa cultura 
antiga e rica de valores humanos, a professora e irmã de todos, percebe a 
singularidade religiosa natural que expressa à presença de Deus e a visita 
misteriosa de Cristo Salvador nesta realidade; descobre também, uma história 
antiga e prática para vivência da vida diária do indígena e que, sinaliza a sua 
singular possibilidade de um futuro rico para toda humanidade. Nesta imensa 
floresta amazônica, onde, grava sobre as coisas e na redondeza, um silêncio cheio 
de mistério e de encanto, tudo se torna crenças, mitos, ritos, espíritos, tudo leva à 
contemplação e, neste dinamismo, o índio, se enriquece e dá sentido à vida na 
floresta.  
Irmã Petra, na sua função social e evangelizadora, abre-se para cultura indígena, e, 
como todo o seu entusiasmo coloca-se a serviço de uma causa, que envolve não só 
os indígenas, mas, também, todo o nosso planeta, partilha a vida, respeita a 
cultura, sem impor valores e dogmas da sua terra. A irmã acredita que, o 
testemunho cotidiano do Evangelho vivido, é a mensagem da Salvação em Cristo e 
o amor incondicional do Deus-Pai para toda a humanidade, é também, caminho 
mais autêntico e eficaz de Evangelização, de profecia, de solidariedade, de justiça, 
paz, promoção da Vida e de construção do Reino de Deus com as pessoas excluídas 
e marginalizadas. Nessa ótica testemunhal, a missionária, torna-se fermento de 
consolação e de fraternidade.  
Irmã Petra, após 7 anos de Juniorato em terra de missão, emite seus votos 
perpétuos, na Casa Madre, em Turim - Itália. Ela faz a suas férias e logo, volta em 
Roraima, para dar continuidade à sua missão, e após 11 anos de missão, comunica 
e revela aos seus irmãos e amigos uma vida de doação e uma experiência nova 
cheia de descobertas, pela exuberante natureza e pelos seus habitantes.  
Nesse caminho novo e dinâmico deslumbra-se para Irmã Petra, uma Igreja Latina 
Americana transformadora. Na conferência de Medellín - em 1968 - visualiza-se o 
grande contraste entre ricos e pobres e o clamor e sofrimento do povo latino-
americano, que leva a perceber e explicitar a opção fundamental pelos pobres que 
é a própria opção de Jesus de Nazaré. Quando a mente, o coração e a vida da irmã, 
já questionada pela realidade latina-americana, ela recebe o convite pelo Bispo 
local, para fazer um curso de um ano no ISPAC, (Instituto Superior de Pastoral e 
Catequese) na BA-Salvador. A irmã aceita a proposta e, neste ano de 1979, além 
de mergulhar com os colegas nos estudos, na Riqueza do Vaticano II e de Medellín, 
tem a graça e a alegria de abordar a “Evangelização no presente e no Futuro da 
América Latina”, tirado do texto oficial das conclusões da Conferência de PUEBLA e, 
do estágio que a irmã escolhe nas favelas dos alagados de Salvador e da Pastoral 
da Terra.  
Teoria e prática do curso, dos estudos e discernimento anteriores, os 11 anos de 
missão na realidade indígena torna-se para a irmã, Kairós, momento forte de Deus, 
tempo que obriga a Irmã Petra a uma nova e concreta conversão e uma nova 
consciência da realidade do Reino “aqui e agora”. Só assim, o Reino de Deus torna-
se fermento na massa.  



Em 1979, a irmã Petra é destinada à Região São Paulo e, seguindo a orientação da 
Arquidiocese, na pessoa de Dom Paulo Evaristo Arns, que inicia em 1979 o 
Programa de “Operação Periferia”, a irmã insere-se, nesta nova missão, no Bairro 
do Jardim Peri, na região Santana, dando início a uma trajetória de vida e de 
esperança, através, do contato direto e sistemático, nas comunidades mais 
empobrecidas e excluídas.  
A irmã Petra, nessa realidade, faz emergir as necessidades reais, como energia 
elétrica, água, canalização do córrego Guaraú, luta por moradias dignas, incentiva 
também, construções simples, e adequadas às necessidades. Os moradores, juntos 
às irmãs, preocupam-se também em construir um Centro Comunitário e uma 
pequena Igreja, dando-lhe o nome de “Nossa Senhora Aparecida” do Jardim Peri. O 
momento mais rico e significativo na comunidade, ainda em via de organização, é a 
Consagração da Igreja pelo Bispo, Dom Joel Ivo Catapan (in memoriam), Bispo da 
região Santana, e o que comoveu mais o povo, foi a explicação simples e profunda 
da Eucaristia e a colocação solene do SS. Sacramento no tabernáculo, tanto que, 
entre agradecimentos e louvores a Deus, ouve-se gritos em alta voz: “O grande 
presente para nós até este momento, foi a vinda das irmãs da Consolata morar 
nesta favela, mas, hoje, o presente é Jesus Eucarístico, que veio habitar conosco, e 
isto, supera todos os presentes deste mundo”. Uma salva de palmas irrompem 
dentro e fora da Igreja, e logo em seguida, o povo, cantando, pede a bênção à 
Padroeira do Brasil e agora, também da Comunidade.  
Neste processo de organização e crescimento do bairro e da cidade de São Paulo, 
em 1º de outubro de 1980, é fundado o Centro Comunitário Nossa Senhora 
Aparecida, e daí em diante as ações, foram se ampliando e se consolidando até a 
presente data. Irmã Petra e suas equipes enfrentam situações difíceis , mas não 
desanimam, conseguem trazer projetos, em parceria com a Prefeitura da cidade de 
São Paulo: são eles hoje:  
1. CCA - Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora Aparecida - atende 
360 usuários - desde 1980  
2. CCA São José - atende 120 usuários. Funciona na comunidade São José, desde 
2009.  
3. CCA Jardim Antártica - atende 120 usuários - atende 120 usuários      funciona 
na comunidade Jardim Antártica. Os 3 CCA’s totalizam: 600 crianças e adolescentes 
- de 6 a 14 anos e 11 meses, e tem por objetivo: potencializar o desenvolvimento 
de suas habilidades para vida, favorecer aquisições para conquista de sua 
autonomia, protagonismo e cidadania, fortalecer vínculos familiares, comunitários.  
4. Centro de Educação Infantil (CEI) - Creche Consolata - atende 120 crianças - de 
2 a 4 anos, fundada em 1981; tem por objetivo principal: proporcionar o 
desenvolvimento integral em todos os aspectos físico, cognitivo, afetivo...  
5. Núcleo de Convivência de Idosos - NCI - atende 60 Idosos, fundado em 1991. O 
projeto está voltando para realidade do idoso, com o propósito de melhorar a 
qualidade de vida e a sua inserção social, através de várias atividades.  
6. MOVA - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos - atende 60 alunos, 
fundado em 2003. Tem convênio com a Secretária de Educação - seus objetivos: o 
desenvolvimento pessoal e intelectual do aluno, facilitar a inserção no mercado de 
trabalho, conhecimento e compromisso com a realidade social.  
7. SASF - Serviço de Assitência Social à Família e Proteção Básica no Domicílio - 
atende 1.000 famílias - fundada em 2008 - funciona na comunidade Nossa Senhora 
de Fátima - Na Rua Brasil Lopes Visa: O acesso à rede sócio-assistencial; ao 
desenvolvimento de potencialidades; a garantia de direitos, ao ganho de 
autonomia; inclusão social; ao fortalecimento do vínculo familiar e comunitário e 
superacão da vulnerabilidade e risco social.  
8. MSE/MA - Medida Sócio Educativa/meio aberto - atende 105 jovens - fundado 
em 2008 - E um espaço de atendimento aos adolescentes encaminhados pelo Poder 
Judiciário, onde jovens e suas famílias podem resignificar suas relações sociais a 
partir de uma ação educativa que visa o rompimento com o ciclo de violência.  



9. CJ - Centro ara Juventude - fundado em 2009, atende 60 jovens de 15 a 24 
anos, funciona na sede fraternal do Eucaliptos - o objetivo é a melhoria da vida, a 
participação na vida Pública e comunitária, o trabalho como auto sustentabilidade, 
o direito a uma habitação digna. O projeto oferece espaços culturais de cidadania, 
inserção social e cursos profissionalizantes com foco no mercado de trabalho.  
10. TELECENTRO - José Allamano - funciona no CC N Sra. Aparecida, atende cerca 
de 120 pessoas diariamente. - Principal objetivo é a inclusão social e digital, 
através de cursos de Informática gratuitos.  
Além desses projetos conveniados, a irmã Petra conseguiu com muita luta trazer 
alguns projetos comunitários: costura, artesanato, lojinha comunitária, marcenaria, 
marchetaria e a quadra Poliesportiva inaugurada no dia 30 de setembro de 2012.  
Diante do crescimento da Entidade e das comunidades, também as exigências 
crescem rapidamente, em todos os sentidos, impelindo a irmã Petra a aprofundar 
sempre mais a cultura paulistana, e latino-americana em São Paulo, e a sua 
realidade sócio-educativa. Para isso, a irmã entra na faculdade da Assunção, 
tornando-se mestra em Teologia Dogmática, com concentração em Missiologia e, 
em seguida freqüenta a pós-graduação teórico-prático em Comunicação Social - 
USF- SEPAC- em Comunicação e IncuIturação.  
A irmã Petra enfrenta as resistências, que tem muitos nomes, e seus sintomas são 
muito variados: a pobreza generalizada, o medo, a desconfiança, as competições, 
as tentações... Esta passagem faz parte do caminho da morte, mas é a páscoa 
rumo a um novo céu e uma nova terra, a uma Vida Nova que chega à sua 
plenitude.  
Nesse processo pascal irmã Petra atenta à voz de Deus e aos gritos dos pobres, 
incentiva, apoia e articula, com sua presença missionária, e a participação do povo 
do bairro, a fundação de várias comunidades e grupos Eclesiais de base, são elas:  
. 1979 - Comunidade Nossa Senhora Aparecida - Rua Condessa Amália Matarazzo;  
. 1983 - Comunidade São José - Bruna Galéia;  
. 1985 - Comunidade Santa Luzia - Sede Fraternal - Eucaliptos;  
. 1986 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Rua Brasiluso Lopes;  
. 1990 - Comunidade São João Batista - Letícia Cine; e  
. 1991 - Comunidade Nossa Senhora Consolata - Jardim Antártica.  
As comunidades e os projetos que a irmã Petra sonha, idealiza e realiza junto à 
liderança, o povo de Deus, as irmãs e os voluntários, destacam a história, a cultura, 
o trabalho, a educação, a saúde, a socialização, a inclusão na cidade de São Paulo, 
nas pessoas mais empobrecidas e excluídas do Bairro do Jardim Peri e seus 
arredores, durante 34 anos de vida do Centro Comunitário Nossa Senhora 
Aparecida.  
Hoje, o bairro do Jardim Peri e seus arredores, mostra um novo rosto mais 
esperançoso e mais alegre, mas não obstante as conquistas, a luta continua, e, os 
desafios em São Paulo multiplicam-se, impelindo a missão do CCNSA em se 
comprometer e continuar a luta, para fazer emergir na pessoa o belo e o bom da 
sua humanidade e da sua filiação divina; suscita também, um novo protagonismo 
para enfrentar a luta pelos seus direitos e a erradicação da extrema pobreza no 
Brasil, através de um processo de conscientização sócio-educativo que firme as 
bases para um caminho de auto-sustentabilidade e de crescimento que garanta 
uma vida digna.  
Hoje, de modo particular, o CCNSA está envolvido num processo acelerado de 
urbanização, onde nasce e cresce a vida e a esperança “na minha casa minha vida”. 
Na Irmã Petra, esconde-se a utopia do horizonte com todo o seu poder de fascínio 
que mobiliza e orienta a sua pessoa e seus passos rumo a um mundo melhor e leva 
a celebrar a fé e a vida com todo povo, os colaboradores, as Missionárias e os 
Missionários da Consolata, nossos Governantes, amigos, parceiros, e familiares.  
A postura da Irmã Petra e o seu perfil no seu dia a dia, na convivência, na missão, 
na pastoral, nas festas e, em sua biografia revelam a mulher religiosa e 
missionária, corajosa que busca abrir caminhos sempre dentro da realidade, que 
espelha coragem, dinamismo, amor e doação sem limite. Descobrimos e 



valorizamos mais a pessoa da irmã Petra depois de sua queda e suas 
conseqüências na saúde que enfrenta com fé, coragem, serenidade, prontidão aos 
apelos de Deus, na certeza que as preces e o carinho de tantas pessoas é o melhor 
remédio e que, seria atendida por Deus, em suas provações e, isto aconteceu!  
Irmã Petra volta à sua missão sorridente, com sempre, dinâmica e, agradecida, 
retoma o seu caminho missionário com amor, feliz de servir aos pobres dessa 
história, e o Reino de Deus, como prometeu a Jesus durante os 5 meses de doença 
e recuperação; Deus é fiel! A irmã Petra está conosco e a comunidade a recebe de 
braços abertos e, ela, como sempre, incentivando as pessoas que estão ao seu 
lado, e encontra no seu caminho, as comunidades, os funcionários e usuários, o 
povo de Deus para olhar pra frente e nunca voltar atrás, não desistir, mas 
perseverar, sempre avançar e nunca parar! E este o seu lema: “O cuidado com a 
pessoa e a sua formação humana e cristã”.  
Obrigado irmã Petra pelo que você é para nós! Por tudo que tens feito e ainda há 
de fazer!  
 


