
 Nosso pároco reflete conosco sobre a vida de 
comunidade na perspectiva do tempo pascal. A 
comunidade é casa do pão, da palavra, e da 
caridade. Na página 03

Resultado líquido do Bingo paroquial que ocorreu no 
dia 25/03/17 = 14.677,00.
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07/05 - 19h00 - Missa com abertura da Festa. 
Envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para a comunidade São Francisco.

08/05 - Das 8h00 às 18h30 - Oração na Comunidade São Francisco, e Missa às 19h30. 
Após a Missa envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para a Comunidade São Lucas. 

09/05 - Das 8h00 às 18h30 - Oração na Comunidade São Lucas, e Missa às 19h30. 
Após a Missa envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para a Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

10/05 - 19h30 - Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz). 
Após a Missa envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para a Comunidade São Paulo.

11/05 - Das 8h00 às 18h30 - Oração na Comunidade São Paulo, ao lado do C.C. Comunitário e               
Missa às 19h30 na Rua Fonte Boa, 102.
Após a Missa, envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima, para a Comunidade N. Senhora de Fátima.

12/05 - 7h30 - Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz). 
Após a Missa, Oração até às 18h30. 
19h30 - Celebração Mariana, com ofertas de flores a Nossa Senhora, na Igreja Matriz da Paróquia.

13/05 – Dia de Nossa Senhora de Fátima. Padroeira da Paróquia.
Missas: às 8h00, às 16h00 e às 19h00.  Ofício de Nossa Senhora às 14h30.  Procissão com velas às 18h00.    | |
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BENÇÃOS

Agradecemos a todos e a todas que de maneira generosa 
colaboraram com a Coleta da Campanha da Fraternidade, como 
fruto da penitencia quaresmal. Penitência que se transformou em 
gesto de amor, e de partilha. No próximo número de nosso jornal, 
divulgaremos o valor arrecadado. Deus os abençoe pelo gesto de 
partilha. 



 Peço licença aos meus irmãos 
e  m i n h a s  i r m ã s  d e  I g r e j a s 
Evangélicas e mesmo de quem 
professa fé não cristã para fazer uma 
p e q u e n a  a b o r d a g e m  s o b r e  a 
importância de Maria de Nazaré no 
mistério da salvação.
 Todos os que professam a fé 
autêntica e verdadeira, pura e santa, 
em Jesus Cristo, como Filho de Deus, 
segunda pessoa da Santíssima 
Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 
reconhecem em Jesus o nosso 
ÚNICO SALVADOR. Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém vai ao Pai, senão por meio 
de mim", disse Jesus (João 14,6). "Eu 
e o Pai somos um" (João 10,30).
 Está errado, mal informado, 
ou está de má vontade, quem afirma 
que nós católicos "adoramos" Maria 
ou a vemos também como Salvadora. 
NÃO! Nós sempre acreditamos e 
reconhecemos que Maria é uma 
mulher, portanto, humana como nós. 
Todos os verdadeiros católicos 
reconhecemos que temos um único 
Salvador e este é Jesus, o filho 
nascido de Maria, e é o Filho de Deus. 
Por isso, se Jesus é a segunda pessoa 
da Santíssima Trindade, nos foi 
enviado como Salvador por Deus Pai 
e concebido no ventre materno de 
Maria, pelo Espírito Santo de Deus, 
então, Maria recebe de nós o 
reconhecimento de "Mãe de Deus", 
na pessoa de Jesus, o Salvador e Deus 
Filho.
 Não é justo chamar Jesus de 
Filho de Deus quando assim nos 
convém e depois não querer que sua 
mãe, Maria, seja sua Mãe em 
plenitude, isto é, na totalidade de 
quem Jesus  é ,  em suas  duas 
naturezas, a humana e a divina. 
Foram as duas naturezas que 
nasceram juntas e inseparáveis 
naquela criança que veio à luz no 
parto virginal de Maria.

 P o d e m o s  e  t e m o s  q u e 
reconhecer e chamar Jesus de 
"Salvador" e Maria, "A PORTA DA 
SALVAÇÃO".
 Veja bem que nós cristãos 
católicos NUNCA, em nenhum 
documento oficialmente reconhecido 
pe l a  Ig re j a ,  f o i  chamada  de 
Salvadora. Ela não é a salvação, mas 
por ela o Salvador, a Palavra viva de 
Deus Pai, por obra do Espírito Santo, 
se encarnou, se fez gente e veio morar 
entre nós. Isto aconteceu por absoluta 
escolha de Deus, por absoluta 
iniciativa de Deus.  Deus não 
consultou nenhum ser humano para 
tomar esta decisão A NÃO SER 
MARIA. Sim! Deus, por meio do 
Anjo Gabriel, fez uma "consulta" à 
sua filha predileta, entre todas as 
mulheres já nascidas desde Eva e, de 
Maria recebeu o consentimento, 
recebeu o Sim, recebeu o "faça-se em 
mim, segundo a tua vontade" (Lucas 
1,38).
 Desde aquele  momento 
Maria soube que ela não teria 
nenhum mérito porque a iniciativa 
era de Deus, a concepção aconteceria 
pela Força do Altíssimo e de Seu 
Espírito Santo que a cobriria com a 
sua sombra (Lucas, 1,35), mas em 
tudo ela seria a "colaboradora", a 
"serva" de Deus, ou seja, Ela seria "A 
Porta da Salvação", a porta que 
possibilitaria a entrada do Salvador 
no mundo.
 Desde aquele instante, até o 
último respiro, até a última batida do 
coração do Salvador- Jesus -, Maria 
em nenhum momento se afastou do 
Filho Salvador. Participou de cada 
momento da obra do Filho, muitas 
vezes sem entender, mas acolhendo e 
meditando tudo no silêncio de seu 
coração materno.
 M a r i a  f o i  t ã o  f i e l 
colaboradora e serva do Salvador, 
que o próprio filho, mas também 

ANO MARIANO
 

EDITORIAL

Filho de Deus, em seu último 
momento olha do alto da cruz 
salvadora e entrega "Sua Mãe", como 
nossa Mãe, "filho,eis a tua Mãe" 
portanto, Mãe da humanidade, na 
pessoa do discípulo amado, João. "E 
desde aquela hora, o discípulo a levou 
para sua casa", a Igreja.(João 19,26 - 
27).
 Vejam meus irmãos e minhas 
irmãs que não foi, São Pedro ou outro 
papa ou mesmo a  Igre ja  dos 
Apóstolos que deu o título de "Mãe" 
nossa, a Maria, mas foi Jesus, o Filho 
de Maria e Filho de Deus.
 M a r i a  e s t e v e  d e p o i s 
imediatamente com os Apóstolos em 
todos os lugares onde João andava 
porque recebera do Salvador, na cruz, 
a missão de jamais largar Sua e nossa 
Mãe. Temos o testemunho registrado 
em Atos dos Apóstolos 1,14 que logo 
depois da Ascensão, quando os 
discípulos voltaram para o Cenáculo, 
onde ficariam esperando o Espírito 
Santo prometido por Jesus, ENTRE 
ELES ESTAVA MARIA, A MÃE DE 
JESUS.
 Neste Ano dedicado para 
homenagem a Maria pelos 300 anos 
da retirada da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição das águas do 
Rio Paraíba, e assim chamada Nossa 
Senhora Aparecida, quero deixar 
claro que podemos chamá-la, sem 
fazer nenhum pecado de idolatria, de 
"PORTA DA SALVAÇÃO" porque 
"Porta escolhida por Deus para a 
"entrada" do Salvador Jesus Cristo no 
mundo.
 Maria, Porta da Salvação e 
Mãe de Jesus,o Filho de Deus e nosso 
único Salvador, Rogai por todos os 
teus filhos e filhas, quer te aceitem ou 
não, como Mãe.

Dom Guilherme Antônio Werlang
Bispo de Ipameri (GO)



 empo Pascal: vida nova, nova criação, nova T
comunidade e povo da nova aliança. Cristo está vivo, venceu a 
morte e as forças contrárias ao seu projeto de vida, de salvação 
e de libertação. Sua missão continua na vida e na missão dos 
seus discípulos de ontem e de hoje.
 A comunidade cristã é o lugar privilegiado para se 
encontrar com o Ressuscitado. Quando a comunidade no dia 
do Senhor se reúne para ouvir a Palavra e para partir o pão, ali 
ele pode ser ouvido e visto com os olhos da fé.
 O Cristo Ressuscitado é o centro da comunidade 
cristã, e ao seu redor ela se estrutura e dele recebe a vida que a 
anima e que lhe permite se lançar na missão sem medo, e 
enfrentando as dificuldades, os desafios que são muitos, nessa 
mudança de época, e diante de uma globalização da 
indiferença.
 Não é necessário exigência de sinais extraordinários e 
miraculosos para provar que Jesus ressuscitou. Jesus é o 
grande milagre de Deus. Basta a fé nas provas e nos sinais que 
encontramos na vida da comunidade cristã, para crer que de 
fato Jesus venceu a morte, e está vivo.
 Na vida de comunidade encontramos as provas de que 
Jesus está vivo. É no encontro com o amor fraterno, com o 
perdão dos irmãos, com a Palavra proclamada, com o Pão de 
Jesus partilhado (Eucaristia), na partilha e no serviço que se 
descobre Jesus Ressuscitado.
 Diante da incredulidade de Tomé e dos incrédulos de 
hoje Jesus diz: “Bem- aventurados os que creram sem terem 
visto!” (Jo 20,29). 
 O Tempo Pascal é um tempo privilegiado e propício 
para uma maior valorização da comunidade cristã e da missão 
que ela recebeu de Cristo Ressuscitado.
 Sem comunidade, não há como viver autenticamente a 
experiência cristã, e a Paróquia tem o grande desafio de ser este 
espaço, como nos afirmou o Documento de Aparecida.   
 A comunidade cristã é a experiência de Igreja que 
acontece ao redor da casa. É a Igreja que está onde as pessoas se 
encontram, independentemente dos vínculos de território, 
moradia ou pertença geográfica. No Novo Testamento, a 
palavra “casa” muitas vezes significa a comunidade – igreja, 
construída por pedras vivas (1Pd 2,5).

 A comunidade cristã é 
casa da Palavra,  na qual o 
discípulo escuta, acolhe e pratica a 
P a l a v r a .  C o n t i n u e m o s 
valorizando nossos grupos de 
base, que ajudam as comunidades 
a ser casa da Palavra.  
 A comunidade cristã é 
c a s a  d o  p ã o .  E l a  v i v e  d a 
Eucaristia, que alimenta a vida de 
seus membros, e os envia a 
testemunhar a vida nova que brota 
da ressurreição de Jesus.
 A comunidade cristã é essencialmente uma 
comunidade, que dá testemunho de Cristo Ressuscitado, na 
força da Eucaristia.
 A comunidade cristã é casa da caridade. Sendo 
missionária, a comunidade cristã anuncia Jesus Cristo com 
gestos concretos de promoção e defesa da vida em todas as 
suas fases, e trabalhando pela justiça e pelos direitos da pessoa 
humana, principalmente dos mais pobres. Sendo casa da 
caridade a comunidade precisa investir no trabalho e na 
articulação das pastorais sociais
 Valorizemos cada vez mais a vida de nossas 
comunidades, as pastorais, os grupos de base, principalmente 
as pastorais sociais que são a expressão mais viva e fiel de uma 
Igreja Samaritana. Valorizemos os agentes de pastoral, que 
sem dúvida são um dom de Deus para a comunidade cristã. 
Renovemos neste Tempo Pascal nosso compromisso com o 
mandato missionário de Jesus: “Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio” (João 20,21);
 “Vão e façam com que todos os povos se tornem meus 
discípulos” (Mt 28,19);
 “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia 
para toda a humanidade” (Mc 16,15).
 Que possamos evangelizar com amor, ardor, alegria e 
misericórdia, inspirados por Maria.    
 Que a paz do Cristo Ressuscitado esteja com todos 
vocês. 

Padre Tarcísio. 

A Palavra do Nosso Pároco

T

QUERMESSES NAS COMUNIDADES DE NOSSA PARÓQUIA: 
20 e 21  -  27 e 28/ Maio, 03 e 04/Junho – Comunidade N. Senhora de Fátima, no C.C. Elizabeth Bruyere. 

20 e 21/05 – Comunidade São Lucas.
10 e 11, 17 e 18, 24 e 25/Junho – Comunidade São Francisco. 

a

PARTICIPE E COLABORE COM AS OBRAS DA PARÓQUIA!!!

Colabore também com uma das seguintes formas:



FOTO PASCOM

Use um leitor de QR CODE
pelo seu celular e veja o
a l b u m  d e  f o t o s  d a 
Semana Santa

 Todas as celebrações da Semana Santa em nossa Paróquia foram bem 
animadas, houve muita participação da comunidade. Foram seis celebrações 
realizadas no Domingo de Ramos, atingindo assim todo o território paroquial; o 
povo de Deus foi motivado a celebrar intensamente todas as celebrações da Semana.
 Na segunda-feira, como já fazemos há alguns anos, fomos todos celebrar 
na missa de rua no Parque Seringueira, e aproveitamos também para dar graças a 
Deus pelo aniversário de ordenação e de missão sacerdotal do nosso pároco, que 
comemorava 29 anos de dedicação ao serviço da Igreja.
 Na terça-feira, a tão esperada procissão do encontro. A cada ano mais 
homens e mulheres participam com fé, devoção e emoção, a noite estava linda e 
fomos acompanhados de uma bela lua e um céu estrelado. Durante a procissão, 
refletimos o tema da CF, sobre os Biomas Brasileiros e defesa da vida, e também 
sobre a reforma da previdência. 
 “Tirem as mãos de nossos direitos”, foi o nosso grito durante a procissão.
 Na noite de quarta-feira, aconteceu o ofício das trevas, cantamos e 
meditamos vários salmos, hinos e a leitura da Paixão. As velas que iam se apagando, 
uma a uma, significam os discípulos que abandonaram Jesus, e hoje nós que o 
abandonamos com nossas atitudes contrárias aos seus ensinamentos. A vela que 
permaneceu acesa, e que foi tirada significa Jesus que venceu a morte.
 Com o início do Tríduo Pascal na quinta-feira, celebramos a Instituição da 
Eucaristia e do Sacerdócio, com o gesto do lava-pés. O amor feito serviço, doação.
 Muito além da liturgia, o lava-pés foi o evento que marcou a insistência do 
Senhor Jesus em um dos assuntos mais importantes do seu ministério: O papel dos 
cristãos e da igreja. O serviço. A humildade. O colocar-se abaixo, considerar uns aos 
outros superiores a si mesmo.
 Logo após a missa aconteceu o translado do Santíssimo Sacramento para 
uma capela especialmente preparada para o momento. Tivemos momentos de 
vigília e oração com o revezamento do povo de Deus.
 Na Sexta-Feira Santa, dia de jejum e abstinência de carne para nós 
católicos, a Via Sacra saiu de cada comunidade, rumo à Igreja Matriz da Paróquia; 
retomamos a questão dos Biomas Brasileiros e o sofrimento de Jesus no Calvário.
 Celebramos a Paixão que se repete hoje, nos moradores de rua, nos 
refugiados, nos desempregados, nos idosos abandonados, nas crianças vítimas de 
violências e abuso sexual, nos doentes sem assistência à saúde...
Celebrar a Paixão de Cristo é trabalhar para transformar essas realidades em 
realidades de vida, de RESSURREIÇÃO.
  Viva Cristo Ressuscitado, Sábado Santo, dia de celebrar a grande vitória 
de Jesus, dia de renovar a nossa fé, dia do fogo novo, dia da benção das flores e da 
água, dia de ministrar os Sacramentos da Iniciação Cristã aos irmãos adultos que 
fizeram a catequese ao longo do ano, dia de muita festa, de cantar ALELUIA, afinal 
CRISTO RESSUSCITOU, verdadeiramente.
 Fechamos a semana com a sensação de quero mais. Domingo, nas 
celebrações na matriz e nas comunidades, festejamos a Paz do Ressuscitado, com 

muita alegria e motivação.
 Todas as celebrações foram muito bem 
preparadas e animadas, o povo de Deus na 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima pode dizer 
com toda certeza o quanto é bom ser Católico e 
participar de uma Paróquia Viva e Atuante como 
a nossa.
 Viva Cristo Ressuscitado!!!                                                                                          

Ana de Souza

SEMANA SANTA TERÇA FEIRA SANTA:

Procissão do Encontro 
das imagens de Nossa 
Senhora das Dores e a 

imagem de Jesus Senhor 
dos Passos. 

SEXTA FEIRA SANTA:

PAIXÃO E MORTE DE 
NOSSO SENHOR JESUS 

CRISTO.

Q U I N TA  F E I R A  S A N TA :
CEIA DO SENHOR, INICIO DO TRÍDUO 
PASCAL.
Muito além da liturgia católica, o lava pés foi o 
evento que marcou a insistência do Senhor 
Jesus em um dos assuntos mais importantes 
do seu ministério: O papel dos cristãos e da 
igreja. O serviço. A humildade. O colocar-se 
abaixo, considerar uns aos outros superiores 
a si mesmo. 

SÁBADO SANTO:

A GRANDE V IG ÍL IA 

PASCAL.

QUARTA FEIRA SANTA:

Ofício das trevas, e 
Celebração Penitencial 

na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima.

Domingo de Páscoa
“E vão depressa contar aos discípulos 

que ele ressuscitou dos mortos e que vai 
à frente de vocês para a Galiléia. Lá vocês 

o verão” (Mt 28,7). 



Aconteceu PRIMEIRO ACAMPAMENTO DA PJ PARÓQUIA VILA FÁTIMA

Ana Paula Ferraz - CRN 17655 

 Um estudo constatou que as crianças cujos pais têm os níveis elevados de estresse possuem 

um índice de massa corporal cerca de 2% mais elevado que aquelas cujos pais têm baixo nível de 

estresse. Crianças de pais estressados também ganharam peso em uma taxa de 7% durante o período 

de estudo, em relação a outras crianças.

 Esses números podem parecer baixos, mas eles são importantes porque estão acontecendo 
em crianças, cujos corpos e hábitos alimentares e de exercícios ainda estão em desenvolvimento. Além 
disso, o ganho de peso continua e é agravado ao longo da vida, podendo levar a problemas de 
obesidade e de saúde graves.
O IMC das crianças estudadas foi coletado a cada ano, e os pais receberam um questionário para medir 
o seu estresse percebido, em questões sobre as suas rotinas, percepções e atitudes. Os cientistas 
garantem que os pais poderiam mudar seu comportamento quando estão estressados, reduzindo, por 
exemplo, a quantidade de atividade física em família, ou aumentar a quantidade de alimentos não saudáveis disponíveis.

 Estresse dos pais também pode criar estresse nas crianças, que lidam comendo mais ou menos, fazendo menos atividade física, ou até mesmo levar a 
alterações biológicas que causam ganho de peso, segundo o pesquisador. Em vez de focar apenas em conseguir que os pais mudem seu comportamento, seria útil a 
concentração em intervenções que possam apoiar as famílias que vivem em condições difíceis, garantindo que tenham fornecimento confiável de alimentos 
saudáveis, oportunidade para viver em um bairro agradável e outros recursos financeiros ou de serviços para ajudar a lidar com o estresse. Para a ciência, o dano 
na infância pode ser irreversível ou muito difícil de mudar mais tarde, por isso essa questão merece atenção.

 Pense na sua saúde e na saúde de sua família! 

LITURGIA DA PALAVRA
“A Palavra está muito perto de ti: na tua boca e no teu coração, 

para que a ponhas em prática” (Dt 30,14).

07/05 – 4º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 2,14a.36-41 | Sl 23 | 2ª- Leitura  1 Pd 2,20b-25  |  Evangelho Jo 10,1-10
14/05 – 5º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 6,1-7 | Sl 33 | 2ª- Leitura 1 Pd 3,15-18 | Evangelho Jo 14,1-12 
21/05 – 6º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 8,5-8.14-17 | Sl 66 | 2ª- Leitura 1 Pd 3,15-18 | Evangelho Jo 14,15-21
28/05 – 7º- Domingo da Páscoa – Ascensão do Senhor: 1ª- Leitura At 1,1-11 | Sl 47 | 2ª- Leitura Ef 1,17-23 | Evangelho Mt 28,16-20

Construção 
Igreja São Paulo Apóstolo

 Neste mês, após ter enchido a laje, piso da igreja, 
demos sequência à construção, erguendo as paredes, colunas e 
vigas, já dando forma à igreja. Preparando para a montagem da 
laje do mecânico, segundo o Sr. Erinaldo, nosso mestre de 
obras.
 Estamos vivendo o tempo pascal, o qual nos encanta 
recordar, a experiência dos primeiros cristãos, que eram 
perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na 
comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações (pilares da 
igreja) e entre eles, ninguém passava necessidades, pois, tudo 
era distribuido, conforme a necessidade de cada um! 
 Este é o ideal que Deus quer para a humanidade, 
porém, no episódio de Emaús, os dois discípulos, caminham 
na estrada do desânimo, do fracasso, da derrota, é como nós 
nos sentimos hoje, quando presenciamos, os acontecimentos  
políticos e economicos do nosso tempo: roubalheiras, 
conchavos políticos, corrupções, abuso dos cargos públicos, 
explorações, exclusões, todos estes fatos, nos remetem à 
estrada de Emaús, numa situação de morte.
 Porém, Jesus vai ao encontro e caminha com os 
discípulos, justamente, para mostrar, que, sair de Jerusalém, e 
ir para Emaús, é não acreditar no acontecimento da 
ressurreição.  Voltar para Jerusalém, é acreditar que Jesus está 
vivo, que a vida venceu a morte, é testemunhar essa vitória! É a 
Páscoa! 

 Quando abrimos nossos ouvidos para ouvir a  palavra 
de Deus, quando  deixamos ela, arder em nossos corações, 
quando abrimos os olhos para enxergar Jesus no partir o pão, 
ou seja, participamos da santa eucaristia,  quando vamos ao 
encontro das pessoas para anunciar a boa nova da ressurreição, 
e denunciar as injustiças, exercendo nossa cidadania, lutando 
contra as forças do mal na nossa sociedade, estamos dando 
forma à igreja humana unindo nossas vozes à dos discípulos 
rogando: Fica conosco Senhor!!! 
 Conscientes de que a páscoa, não é so hoje, a páscoa é 
todo dia, se nós levarmos o Cristo em nossa vida, tudo será, um 
eterno aleluia!!! Com certeza: Nossa igreja vai ficar bonita 
como quê! 

Lucy - São Paulo Apostolo
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Anuncie aqui!
2468-2215

CALÇADOS E ROUPAS PELO MENOR PREÇO
AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA, 1513

VILA BARROS - GUARULHOS - SP

FONE: 2402-2690

MAGAZINE

Aconteceu!!!
 No dia 10 de Abril, segundo dia da Semana Santa, 
aconteceu a solene Missa no Parque Seringueira, foi um momento 
marcante e muito importante para todos nós que pertencemos às 
comunidades que integram a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
pois neste dia, comemoramos os 29 anos de vida sacerdotal do nosso 
Pároco Tarcísio Anatólio de Almeida.
    É com muita honra e alegria que todos os integrantes das 
comunidades que formam a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
mais uma vez, louvam a Deus, pelo imenso dom dado ao Senhor, 
Padre Tarcísio, e pelos seus 29 anos dedicados ao Ministério 
Sacerdotal.
    É nítido como a luz da ordenação sacerdotal o transforma 
diariamente, pois todos nós percebemos a sua alegria ao presidir 
todas as nossas comunidades na fé, na esperança e principalmente na 
caridade.
    Sabe Padre, podemos afirmar, com toda a convicção, que 
comemorar o seu aniversário de 29 anos de ordenação é o mesmo 
que comemorar a vida e o amor, pois o senhor não é apenas um 
homem que simplesmente fala, mas cumpre com o prometido, faz da 
sua vida uma verdadeira entrega, uma concreta doação e um lindo 
exemplo de caridade.

    Todas as nossas comunidades são abençoadas pela sua 
presença e pelo seu trabalho e somos muito gratos pela sua 
disposição e seu comprometimento.
    Em nossas, orações, pedimos para que Deus o mantenha 
sempre assim, abastecido de coragem, sendo essa infinita fonte de 
luz e lutando a favor dos pobres. Deus seja louvado e glorificado 
pelos seus 29 anos de sacerdócio.
"Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o 
separei e o designei profeta às nações"      Jeremias 1;5

Eduardo - Pascom

Fotos Pascom



AGENDA PASTORAL MAIO e JUNHO/2017
02/05 – 19h30 – Reunião de liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco.

04/05 – 19h30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhor de Fátima.

05/05 – 19h30 – Reunião do CPP, na Vila Fátima.

06/05 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO NAS COMUNIDADES.

07-13/05 – FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

22/05 – 19h30 – Reunião da pastoral do Batismo, no C.C. São Francisco.

30/05 – 19h30 – Plenário dos grupos de base, na Vila Fátima.

01/06 – 19h30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

06/06 – 19h30 – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco. 

14/06 – 20h15 – Reunião do COMIPA, na Vila Fátima.

15/06 – SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI. 
9h30 – Missa com todas as Comunidades que compõem a paróquia, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
seguida de procissão, e benção do Santíssimo Sacramento. 

21/06 – 20h15 – Reunião da equipe de finanças. Tesoureiros, e coordenações da pastoral do dízimo, na Vila Fátima. 

22/06 – 12h – Visita Pastoral de D. Edmilson à Associação Caritativa da Paróquia.

22/06 – 19h30 – Reunião com os dirigentes de celebração, e pastoral da esperança, na Vila Fátima.  

30/06 – 02/07 – Encontro paroquial, de casais com Cristo.

30/06 – 19h30 – Encontro de CEBs (comunidades eclesiais de base), no Centro Diocesano de Pastoral.

MANDE SEU ARTIGO SE POSSÍVEL COM FOTO DO EVENTO

PARA O BOLETIM INFORMATIVO ATÉ O DIA 15 DE CADA MÊS.

PARA UM DESSES E-MAILS: 

pascomvilafatima@gmail.com

contato@paroquiavilafatima.com.br 
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PEREGRINAÇÃO DAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA ÀS FAMÍLIAS

02, 16, 18, 23, 25/05 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

02, 16, 17, 23, 25/05 – Comunidade São Paulo Apóstolo.

02, 16, 17, 24, 25/05 – Comunidade São Francisco.

02, 16, 17, 23, 24, 05 – Comunidade São Lucas.
A

QUERMESSES NAS COMUNIDADES:

20 e 21  -  27 e 28/ Maio, 03 e 04/Junho – Comunidade N. Senhora de Fátima, no C.C. Elizabeth Bruyere. 

20 e 21/05 – Comunidade São Lucas.

10 e 11, 17 e 18, 24 e 25/Junho – Comunidade São Francisco. 

Use um leitor de QR CODE
pelo seu celular e veja a
nota-cnbb-contra-aborto

CNBB emite nova nota 

contra o aborto 

Acesse nosso site:

www.paroquiavilafatima.com.br

 

  A

Rua Oswaldo Cruz, 150, Centro no Ambulatório da Criança.
Nesta reunião pode ser levada as queixas da UBS de seu bairro e dos hospitais citados acima.

Reuniões das UBS de nossa Região, 
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, 

HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

10/05 - HGG - 14h00

15/05 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil) 

15/05 - VILA FÁTIMA - 14h30

16/05 - UBS Vila Barros - 14h00

17/05 - HMU - 14h00
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