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 Nosso pároco em sua palavra 

reflete sobre evangelização e 

promoção humana integral da 

pessoa. Na página 03.

Neste domingo, 01/07 – Festa de São 

Pedro e São Paulo, e dia do Papa; é 

também o dia da coleta do óbolo de São 

Pedro. Essa coleta é em prol das obras 

de caridade da Igreja no mundo, que 

são realizadas através do Papa. 

Escolhi e consagrei este 
Templo para que o meu 
Nome esteja para 
sempre neste lugar 
(2 Cr 7,16).

Nova Igreja da Comunidade São Paulo – Vila Barros. 

Estão abertas as inscrições para a 

Escola da Palavra (Estudo Bíblico) e a 

venda das passagens para a Romaria 

Diocesana em Aparecida, dia 15/09.  

Procure a coordenação da comunidade 

antes ou após as celebrações. 



 Construir o bem comum, a 

igualdade e a justiça social é nossa 

missão como cristão leigo e leiga na 

sociedade. Quantas vezes falamos ou 

ouvimos falar desses desafios e 

achamos que “não temos nada a ver 

com isso”? É preciso viver o evangelho 

junto com Jesus Cristo, na vida do 

povo. É nessa realidade onde vivemos 

que se dá a luta contra as injustiças. 

Acreditar e não desistir da luta pela 

dignidade da pessoa humana é o 

p r ime i ro  pas so  pa ra  sa i r  do 

comodismo, sendo necessário se 

colocar em missão, estando presente 

nos espaços de disputas sociais e na 

organização da sociedade atuando ou 

fiscalizando os três poderes (executivo, 

legislativo e judiciário). Somente desta 

forma é que nós cristãos abriremos 

espaços para defender aquilo que 

acreditamos, sempre à Luz do 

Evangelho. 
 As políticas públicas devem ser 

construídas coletivamente, sempre 

promovendo e valorizando a pessoa 

humana, com políticas inclusivas, 

feitas para todos, com respeito às 

minorias e com prioridade para o 

p o v o  m a i s  p o b r e ,  e x c l u í d o 

socialmente. Surge aí a nossa 

obrigação de participar diretamente 

das discussões, sendo alicerce do 

reino de Deus aqui e agora.  Não 

podemos  f i ng i r  ou  f ug i r  do s 

enfrentamentos na sociedade, pelo 

contrário, devemos encarar de frente e 

combater os maus políticos, os maus 

empresários e enfrentar as falsas 

lideranças, que acabam assumindo os 

vácuos muitas vezes deixados por nós 

cristãos. 
As vezes quando ouvimos as 

denúncias e cobranças feitas aos 

políticos que sustentam um sistema 

insuportável, que exclui, degrada e 

mata (denúncias inclusive feitas pelo 

nosso Pároco, Padre Tarcísio em suas 

homilias, e de outras lideranças 

religiosas) por vezes “torcemos o 

nariz”, como se esse assunto não nos 

interessasse ou afetasse, quando, na 

verdade, nada mais é do que uma 

motivação para nós leigos e leigas 

irmos para os locais onde vivemos e 

atuamos com mais esclarecimentos da 

realidade que devemos enfrentar, 

p a r a  q u e  a l i m e n t a d o s  d e 

conhecimento e da palavra de Deus 

possamos propor ideias e promover 

políticas inclusivas, na tentativa de 

garantir a justiça social para todos. Se 

faz necessário combatermos a cultura 

da indiferença e cuidarmos de nossa 

casa comum. 
O Papa Francisco, em muito 

tem nos animado a reencontrar a 

alegria em ser Discípulos missionários 

de Cristo, rompendo os esquemas 

enfadonhos que tentam o tempo todo 

nos aprisionar, ao passo que ao“ 

recuperar o frescor original do 

evange lho ,  despon tam novas 

estradas, métodos criativos e outras 
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formas de expressão, sinais mais 

eloquentes, palavras cheias de 

renovado significado para o mundo 

atual.”(exortação apostólica Evangelii 

Gaudium – A Alegria do Evangelho).
A Fé e a participação política 

dos Cristãos a partir do documento 

105 da CNBB - Cristão leigos e leigas 

na igreja e na sociedade, e da 

exortação apostólica, Evangelii 

G a u d i u m  -  A  A L E G R I A  D O 

EVANGELHO, do Papa Francisco, nos 

consagram e desafiam, a sermos 

“cristãos leigos e leigas, como sujeitos 

eclesiais, discípulos missionários, 

membros da igreja e cidadãos do 

mundo (. . . )  Como tais, somos 

chamados a colaborar na ação 

evangelizadora em todos os âmbitos 

da igreja e do mundo...” (doc. CNBB 

105, 92). 
Estas reflexões nos convidam a 

s e m p r e  b u s c a r  c r e s c e r  e m 

conhecimento e sabedoria. Não 

podemos nos ausentar dos desafios 

atuais colocados em nossas vidas, 

devemos pelo contrário, cada vez mais 

assumir com alegria nosso lugar no 

mundo tão desafiador da política, as 

crises sociais vão e vem, mas jamais 

p o d e r e m o s  n o s  o m i t i r  d a 

responsabilidade de sermos: “ SAL DA 

TERRA E LUZ DO MUNDO” (Mt 5, 13-

14).  

Márcia e Benê - Membros do Laicato
Paróquia N. Sra. de Fátima

 Reencontrando a alegria em ser Discípulos missionários de Cristo na participação e na política

São Paulo Apóstolo: 07 e 08, 14 e 15/Julho
Música e Shows ao vivo! 

Brinquedos e diversões para as crianças!!!

Todos os dias a partir das 18h00

Local: Rua Fonte Boa, 173 - Vila Barros

IGREJA  SÃO PAULO APÓSTOLO 

Participe e 
traga sua família!!! 

VENHA 
SABOREAR 

NOSSAS DELÍCIAS



A Palavra do Nosso Pároco

 A relação entre evangelização 

e promoção humana é profunda 

como a fé e a caridade.

 O Documento de Aparecida 
diz que todo processo evangelizador 
envolve a promoção humana e a 
autêntica libertação “sem a qual não 
é possível uma ordem justa na 
sociedade”. 

 O  d o c u m e n t o  d a  I V 
Conferência dos Bispos da América 
Latina (Santo Domingo) considera a 
promoção humana como dimensão 
privilegiada da nova evangelização. 
As  a tua i s  d i r e t r i z e s  da  ação 
evangelizadora da Igreja no Brasil 
ap resen ta  como urgênc ia  na 
evangelização o serviço à vida plena 
para todas as pessoas. O Evangelho 
da vida está no centro da mensagem 
de Jesus.

 O Documento de Aparecida 
aponta os novos rostos pobres que 
emergem da global ização: os 
refugiados, os migrantes, as vítimas 
d o  t r á f i c o  d e  p e s s o a s ,  a s 
enfermidades endêmicas, os tóxicos 
dependentes, meninos e meninas 
vítimas da prostituição, mulheres 
maltratadas e vítimas da exclusão e do 
tráfico para exploração sexual, etc. E 
afirma que a Igreja, com sua pastoral 
s o c i a l ,  de ve  da r  a co l h i da  e 
acompanhar essas pessoas excluídas 
nas respectivas esferas. No Brasil, a 
renda dos mais pobres diminuiu 

consideravelmente de 2016 para cá. 
Os ricos ficaram mais ricos e os 
pobres mais pobres.

 A Igreja vive dentro deste 
mundo globalizado, interpelada a um 
permanente discernimento. O desafio 
do cristão será sempre viver no mundo 
sem ser do mundo (Jo 17,15-16). 
Discernir significa aprender a separar 
as coisas positivas das negativas que 
fazem parte do mesmo modo de vida 
atual.  “Uma globalização sem 
solidariedade afeta negativamente os 
setores mais pobres. Os excluídos não 
são somente “explorados”, mas 
“supérfluos” e “descartáveis” (D. Ap. 
65). O Papa tem insistido para 
vencermos a cultura do descartável, 
do supérfluo. 

 O documento de Aparecida 
nos fala de uma pastoral social para a 
promoção humana integral. Temos a 
missão de promover renovados 
esforços para fortalecer nossas 
pastorais sociais para que elas 
possam, com a assistência e a 
promoção humana, se fazerem 
presentes onde a situação de exclusão 
e marginalização ameaça e prejudica 
a vida dos mais pobres e injustiçados. 
Os diferentes serviços das pastorais 
sociais colocam-se na dinâmica do 
seguimento de Jesus, para que nele os 
marginalizados, os excluídos, os 
descartados, os pobres tenham vida, e 
a tenham em abundância. 

Alugamos: Mesas e cadeiras - Brinquedos - Máquina 
de algodão doce - Salão Para festa e eventos como 

casamento, batizados, aniversários, etc

 Rua Mantena, 217 - Jardim São Francisco- Guarulhos 

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

 É importante a participação 
dos agentes das pastorais sociais nas 
reuniões mensais das Unidades 
Básicas de Saúde, nos conselhos de 
direitos que estão presentes na cidade 
e nas sessões da Câmara Municipal. 
N ã o  p o d e  f a l t a r  t a m b é m  o 
compromisso das pastorais sociais 
com a defesa do meio ambiente, a 
nossa casa comum.

 O Papa Francisco, na alegria 
do Evangelho, afirma que cada cristão 
e cada comunidade são chamados a 
ser instrumentos de Deus a serviço da 
libertação e da promoção dos pobres, 
para  que  possam in tegra r- se 
plenamente na sociedade; e que ouvir 
o clamor do pobre é ouvir a Deus. 
Segundo Bento XVI, a pastoral social é 
chamada a “dar razões da sua 
esperança” pela solidariedade e pela 
caridade promocional e libertadora.

A promoção humana, como indica a 
doutrina social da Igreja, deve levar o 
homem e a mulher a passar de 
condições desumanas para condições 
humanas de vida.

Padre Tarcísio. 

 Evangelização e promoção humana.



SEMANA DIOCESANA DE FORMAÇÃO

 De 24 a 27 de julho acontecerá mais uma vez a Semana 
Diocesana de Formação. Iremos estudar o Documento 107, Iniciação 
à Vida Cristã: itinerário para formar discípulos missionários, da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Semana 
Diocesana de Formação deste ano acontece no contexto do Ano 
Nacional do Laicato. Leigos e leigas inseridos na vida de Jesus Cristo 
para serem sal da terra e luz do mundo. O objetivo da catequese é 
evangelizar. O catequista é um pregador da Palavra de Deus. Temos 
que avançar em uma evangelização que transforme a Igreja de 
batizados em uma Igreja de evangelizados e de evangelizadores. 
Quantas pessoas foram batizadas, crismadas, fizeram primeira 
comunhão, e não foram evangelizadas suficientemente, receberam 
uma catequese só em vista do sacramento. A catequese de 
inspiração catecumenal que a Igreja está assumindo visa formar 
discípulos, como Jesus pede em seu mandato missionário “Ide e 
fazei discípulos meus todos os povos” (Mt 28,19). Portanto, uma 
catequese que insira de fato os catequizandos na vida de Jesus 
Cristo, levando-os ao seu seguimento como discípulo e à vida em 
comunidade. 

 Como afirma o Papa Francisco, “anunciar Cristo significa 
mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e 

justo, mas também belo, capaz de cumular a vida de um novo 
esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das 
provações”. 

 A iniciação à vida cristã está presente em nossas Diretrizes 
Gerais, como uma das urgências na Ação Evangelizadora. E sem 
dúvida nenhuma a inspiração catecumenal (catequese renovada) é 
uma exigência atual. Ela nos permitirá formar discípulos 
conscientes, atuantes e missionários. 

 Como diz os bispos no Documento 107, número 9: 
“Sabemos que o processo de Iniciação à Vida Cristã requer novas 
disposições pastorais. São necessárias perseverança, docilidade à 
voz do Espírito, sensibilidade aos sinais dos tempos, escolhas 
corajosas e paciência, pois se trata de um novo paradigma”. 

 Quero motivar e incentivar os agentes de pastoral a 
participar de mais essa semana diocesana de formação. Nessa 
semana, devem ser suspensas todas as atividades pastorais de 
nossas comunidades que acontecem à noite. Vamos dar testemunho 
e sentido à comunhão. Conto com o empenho e o esforço de todos 
para que participem.

Padre Tarcísio. 

14 A N O S - COMUNIDADE SALVA VIDAS – C S A L V I 
  A Comunidade Salva Vidas é um grupo de auto-ajuda para dependentes químicos e seus familiares, 
temos como objetivo acolher toda pessoa que sofre pelo flagelo das drogas.
 O dependente busca substancias para aliviar seus sofrimentos psíquicos, emocionais e físicos. A 
droga rouba a alma  da pessoa, por trás de toda dependência existe uma causa, muitas vezes por fuga de um  
meio familiar, preocupações na escola, medo de fracassar, ansiedade por harmonia, anseios por experiências 
espirituais e  curiosidade.  A perseverança no grupo de auto-ajuda através da vivência dos 12 passos que são 
Bíblicos, nos leva a buscar uma nova maneira de viver , a religião dá sentido a nossa vida, nos passa valores, 
nos ajuda a praticar o autoconhecimento, a cada reunião temos que sair melhor, fazer as pazes consigo 
mesmo, fazer de cada aprendizado um crescimento pessoal.
 Somos convidados a servir e ajudar nosso irmão a mudar  a vida dele, somos responsáveis uns pelos 
os outros, a fazer a diferença e buscar a evolução neste mundo.
 Precisamos acreditar na ação transformadora de Jesus Libertador, e testemunhar os valores que são sinais de vida através de nossas 
atitudes e fazer dos excluídos  os nossos  preferidos através do AMOR.

  Agradecemos a Deus pelos 14 anos da Comunidade Salva Vidas, que o Senhor possa nos dar coragem, sabedoria e perseverança 
nesta caminhada, que saibamos  acolher nosso irmão com muito amor , sobriedade e paz!

CONVITE: Haverá curso de CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO para NOVOS AGENTES DA COMUNIDADE SALVA 
VIDAS NOS DIAS: 18 e 19/08/2018 – horário: 7:30 às 17:00h
 Local – Centro Comunitário Elizabeth Bruyére.
Já estão abertas as inscrições aos interessados favor procurar nossos agentes CSALVI nos horários das 
missas ou  pelo fone: 2468-2215 -  cel/whatsapp  97432-3491 Katia - email: csalvivilafatima@hotmail.com 
      � � � � � � � � � �                                                         Katia- CSALVI

Paulinho dos Pães

Funcionamento: das 6h às 13h

paulohqfernandes@bol.com.br

94776-5763

Rua Padre Claudio Arenal, 1048 - Vila Barros

Aceitamos encomendas de Pão Francês 
para lanchonetes e festas.

Temos o melhor Pão de Queijo da região!

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO



Sagrados compromissos com a Boa-Nova do Reino
A Igreja, fiel à sua ação evangelizadora, se coloca a serviço da vida plena e feliz para todos, na prática da autêntica caridade.

É preciso reler a história para não repetir os erros, revigorando a construção da verdadeira democracia, restaurando o verdadeiro 
sentido da política, que consiste na arte sublime do exercício da caridade, na promoção o bem comum.

Urge propiciar uma vida plena e feliz para todos, e não o alcance de privilégios para poucos, em detrimento de muitos que são 
condenados ao abandono, ao desemprego, analfabetismo, doença, e tantas outras situações que roubam a beleza e maculam a 
sacralidade da vida, desde sua concepção até seu declínio natural.

Queremos uma nação que ofereça reais possibilidades para uma vida digna, como prevê a própria Constituição. E isto não é uma 
ilusão, desde que os recursos sejam investidos sem extravios e corrupção, mas com transparência e prioridades estabelecidas.

Iluminadora é a passagem do Evangelho, em que o cego Bartimeu suplica a Jesus que o cure de sua cegueira: - “Mestre, que eu 
veja” (Mc 10,46-53). Que seja esta também a nossa súplica ao Senhor, para que tenhamos um olhar crítico, discernindo os fatos, 
suas causas e consequências, exercendo o nosso direito legítimo ao voto, de forma cada vez mais consciente e consequente, com 
o acompanhamento daqueles que elegemos.

“Mestre, que eu veja” a história como um processo que se desenvolve em páginas, que são escritas como um grande enredo, em 
que os fatos não são se dissociam, mas têm implicações permanentes, muitas vezes com efeitos penosos sobre a vida do povo.

“Mestre, que eu veja” caminhos a serem trilhados numa participação ativa, consciente e frutuosa, no âmbito da política, para que, 
bem exercida, produza os frutos saborosos por Deus esperados, e por todos nós desejados.

Que nosso olhar não apenas fique condenado à cegueira, mas que também não seja um olhar derrotista, que nos leve a cair no 
imobilismo e indiferença política, com funestas consequências, que tão somente agravariam a situação em que estamos 
submetidos em todos os âmbitos (econômico, político, econômico, cultural, social).

Curados de nossa “cegueira”, tenhamos um olhar que ultrapasse a linha do horizonte do inédito que Deus tem a nos oferecer, mas 
que depende de cada um o melhor de si dar e, num compromisso afetivo e efetivo com a justiça, a fraternidade, a cada dia, 
renovar.

Curados, compreendamos e renovemos sagrados compromissos com a Boa-Nova do Reino, sem jamais na fé vacilar, na 
esperança esmorecer, e a chama da caridade permitir que se apague.

Supliquemos ao Divino Mestre, Jesus, que vejamos o Paraíso não como algo que ficou no passado, perdido, mas que pode ser, 
aqui e agora, reconstruído.

Dom Otacílio F. de Lacerda - Bispo Auxiliar de Belo Horizonte

 

 O Documento 106 da CNBB nos diz que:
 A Pastoral do Dizimo é a ação Eclesial que tem por finalidade, concientizar, motivar, 
planejar, organizar e executar as iniciativas para que as contribuições e partilhas de todos os 
membros de nossa Paróquia sejam contabilizadas e destinadas com igualdade dentro de suas 
dimensões Religiosa, Eclesial, Missionária e Caritativa, tudo em sintonia com a Pastoral de 
Conjunto na Igreja Particular de Guarulhos (Diocese).
 A Pastoral do Dizimo precisa ser administrada com sensibilidade Evangelizadora e 
organicidade Missionária. O investimento nas açôes pastorais não pode sofrer detrimento por motivo do necessário cuidado com as 
estruturas e meios materiais que requerem abertura Missionária e Evangelizadora.
 A Pastoral do Dizimo necessita de uma equipe com pessoas honestas e responsáveis e que sejam fiéis aos vários aspectos de 
seu funcionamento e de sua relação com a Pastoral de Conjunto ou Pastoral Organica. O Dízimo e sua correspondente Pastoral 
precisam estar baseados em uma correta compreensão sobre os fundamentos Biblicos, Cristológicos e Eclesiais assim como 
também as suas dimensões e finalidades. Isso garante com que o Dizimo situe-se no ambito da Fé Cristã e que a Pastoral do Dizimo 
se situe adequadamente na Pastoral de Conjunto em perspectiva de Evangelização.
 Todos nós, cristãos conscientes, sabemos que nossa Igreja e toda a sua ação Evangelizadora, dependem de nossas partilhas e 
contribuições para com o Dizimo. O Papa Francisco reafirma a importância do antigo principio, segundo o qual “ o que diz respeito 
a todos deve ser por todos tratado”.
 Portanto, desde que tenhamos uma fonte de Renda, todos nós, cristãos conscientes, devemos ser dizimistas,
mesmo que já tenhamos uma atividade dentro da Igreja, isto não nos isenta de partilhar o Dizimo.
O Dizimo é um compromisso moral com nossa Igreja.
 A Pastoral do Dizimo, tem entre outras obrigações, a de levar ao conhecimento de todos dizimistas, das situações que nos 
apresenta, quer seja a comunicação ou conscientização dos fatos e ocorrências relacionadas
ao Dizimo. Cada Comunidade de nossa Paróquia tem a sua Pastoral do Dizimo em conformidade com nosso Pároco e a Pastoral de 
Conjunto da Igreja Particular de Guarulhos (Diocese).

Pastoral do Dízimo - Comunidade Nossa Senhora de Fátima.   

Dízimo 



BicicletariaBicicletaria

MaximinioMaximinio
Peças Serviços e AcessóriosPeças Serviços e Acessórios

23 ANOS23 ANOS
A LOJA DOS CAMPEÕESA LOJA DOS CAMPEÕES

* BICICLETAS* BICICLETAS
* PEÇAS* PEÇAS

* ACESSÓRIOS* ACESSÓRIOS

* MANUTENÇÃO* MANUTENÇÃO

2403-2726 / 2358-1500

bmaximinio23@gmail.com

94047-7043

bicicletariamaximinio

R. São Miguel dos Campos, 668 - Vl. Barros - Guarulhos - SP

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

GUIANT
Auto Peças

Disk Peças
2404-1427

2498-5576
2498-3729

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP
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FAÇA COMO ELES, VENHA FAZER PARTE DA NOSSA IGREJA, 

VEJA A ALEGRIA E SATISFAÇÃO DELES EM DOAR UM POUCO DO SEU TEMPO PARA "DEUS»

Nome: Leonardo Nunes.
Comunidade:  São Paulo Apóstolo
Onde atua?  IAM, Sobriedade, Equipe de Eventos, 
liturgia, grupo de base, social.
Há quanto tempo? 8 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? 
"Bom é uma satisfação, uma alegria muito 
grande... Amo fazer o que faço pela igreja, pela 
comunidade e pela Paróquia. Mas além disso amo 

doar minha vida ao próximo; ajudando no que for preciso.
Amo esse serviço é serviço que não tem preço".
Esse é meu dom ! EIS ME AQUI SENHOR !

Nome: Maria Zenilda Leal da Silva
Comunidade: São Francisco
Onde atua? Pastoral da Esperança e Batismo
Há quanto tempo? 16 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? É gratificante, não 
somente, mas é o dever de cada Cristão colaborar para a 
construção do Reino de Deus. Para mim é um prazer 
trabalhar para que a Igreja cresça na fé e no compromisso 
com Deus. Como batizada devo cumprir a missão que recebi 
no dia do meu batismo, quando me tornei Cristã chamada 

ao amor e ao serviço com meu irmão. 

Nome: Wanda Tavares da Costa 
Comunidade: São Lucas
Onde atua? Pastoral da Criança
Há quanto tempo? 4 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Servir a Deus é 
dedicar sua vida a Ele, procurando o agradar e 
obedecendo a seus mandamentos.
Sinto que  servir a Deus não é uma obrigação, mas sim 
um chamado, uma retribuição de tanto amor. Que o 
servir é a aproximação, a comunhão com Ele. E me sinto 

imensamente grata, em servir a minha igreja, em servir o meu Deus. Em poder 
evangelizar o seu amor e seus ensinamentos.

 O servir para mim é a plena intimidade e adoração com Deus. 

Nome: Silvia Helena Gabriel da Crus
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima
Onde atua? Pastoral da catequese e Pastoral da Liturgia
Há quanto tempo? 10 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? É sempre um grande 
prazer fazer parte destas duas pastorais e tudo mais que 
eu possa colaborar. Me sinto gratificada por todas as 
vezes que desempenho alguma atividade e com isso 
sinto que recebo muitas bênçãos em minha vida. Sou 

nascida e criada nessa comunidade e sou muito feliz por isso. 

Obrigada, comunidade São Lucas por me acolher com tanto carinho.

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

 Vamos falar sobre educação?
4 maneiras de ajudar seu filho no processo de alfabetização.
Olá pessoal! Dando continuidade ao tema “Os pais e a Escola”, neste 
mês resolvemos compartilhar alguns caminhos dos quais os pais da 
nossa comunidade poderão se apropriar para contribuir juntos aos 
professores no sucesso da alfabetização dos filhos.
A alfabetização fisiológica começa a partir dos cinco anos de idade. 
Porém antes disso, os pais já podem começar a estimular as crianças 
para o mundo letrado.
Sabemos da importância da leitura e da escrita para o futuro de 
nossas crianças e os pais precisam ter a consciência de que a sua 
participação em todo e qualquer processo escolar é ferramenta 
indispensável.
Pois bem, para que você possa participar no processo de 
alfabetização deles temos 4 dicas que fortalecerão cada vez mais o 
letramento, a autonomia e a confiança deles no momento da leitura 
e da escrita.
1. O mundo é letrado, aproveite isso!
Vocês podem ler um outdoor juntos, o pacote de bolacha, a placa de 
trânsito, a manchete do jornal, são diversos momentos em que você 
pode aproveitar e ajudar o seu filho a ler.

2. Tenha um tempo em casa para fazer a lição junto com ele
A lição de casa tem uma função social e emocional muito importante, 
se o pai atribuir valor a essa tarefa, isso vai despertar vontade na 
criança de aprender. Sente com seu filho, façam uma pesquisa 
juntos, participe desse momento para que ele veja o quanto se 
importa com o seu aprendizado.

3. Dê o exemplo
Deixe que seu filho veja você lendo 
e escrevendo, comente sobre isso 
com ele.

4. Use a brincadeira para ensinar
É possível aprender a ler brincando. 
Reproduza com as  c r ianças 
brincadeiras que eram populares na sua época como pular elástico, 
pular corda, e melhor ainda é adicionar as cantigas que eram 
educativas.

Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem 
contato com a literatura desde cedo, principalmente se for com o 
acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos sentidos: ela 
aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica 
melhor de forma geral.

O acompanhamento dos pais cristãos na educação de seus filhos 
nunca foi tão imperativo. Deus confiou essas vidas a vocês, pais.  
Sejam persistentes, perspicazes e confiantes nessa importante 
missão.

Texto de Thalita Tomé, Coordenadora pedagógica dos Programas 
Educacionais Ensina Mais Turma da Mônica adaptado por Eduardo 
Ferreira Abreu da Pascom. 

http://www.paisefilhos.com.br/crianca/4-maneiras-de-ajudar-seu-filho-
no-processo-de-alfabetizacao/?offset=0

Vamos falar sobre educação?    OS PAIS E A ESCOLA



Aconteceu!!!   Missa e Procissão de Corpus Christi.

 Na certeza de que a Eucaristia é o memorial sempre novo e sempre vivo do Mistério Pascal de Cristo, aconteceu no dia 31 de 
maio a Procissão de Corpus Christi que neste Ano Nacional do Laicato, teve como objetivo celebrar solenemente o mistério da 
Eucaristia e ao mesmo tempo agradecer pelo serviço pastoral dos leigos e leigas e mostrar qual é a verdadeira missão de todos dentro 
da comunidade.
 Durante a última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele mandou que celebrássemos sua lembrança comendo o pão e bebendo 
o vinho que se transformariam em seu corpo e sangue, e fiel a tudo isso, nosso pároco Tarcísio presidiu a missa de Corpus Christi 
renovando o nosso compromisso diante a distribuição da Sagrada Comunhão.
 Por meio da eucaristia, Jesus nos mostra que está presente ao nosso lado, e se faz alimento para nos dar força para continuar. 
Jesus nos comunica seu amor e se entrega por nós, e pensando nisso os agentes de todas as pastorais de nossa comunidade se 
reuniram e confeccionaram um lindo tapete que foi exposto no corredor central da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, trabalho 
realizado em sinal de carinho, respeito e adoração a Cristo e a Santíssima Eucaristia.
 Após a santa missa, toda a assembleia dirigiu-se em procissão com Jesus Sacramentado pelas ruas do bairro e se concentrou 
na Praça Francisco Martins Pompeu, momento em que nosso pároco realizou a adoração e benção do Santíssimo Sacramento e 
refletiu junto a todos sobre o poder de transformação da Eucaristia e nos deu a certeza de que a comunhão é o momento no qual nós 
católicos temos um encontro pessoal e muito especial com Jesus Cristo.

“A Eucaristia é o coração palpitante da Igreja, é a única matéria nesta terra que tem verdadeiramente sabor 
de eternidade” (Papa Francisco)

Eduardo - Pascom

Fotos Pascom

 Aconteceu e foi uma benção o 1° Encontro 
de Casais de Namorados da paróquia Nossa 
Senhora de Fátima no último dia 16 de junho no 
centro comunitário Elizabeth Bruyere. Promovido 
pelo setor pré matrimonial de nossa Pastoral 
Familiar, contamos com a participação de 14 
casais.
 Com o apoio de duas psicólogas foi 
explorado o tema: Convivendo com as diferenças. 
Os casais vivenciaram dinâmicas em grupo e 
receberam informações sobre a importância de 
conhecer um ao outro e respeitar suas diferenças.
 Agradecemos à psicóloga e psicopedagoga 
Cinthia Ferreira atuante na pastoral familiar do 
santuário São Judas Tadeu e à psicóloga Mirla 
Santos atuante na pastoral do batismo da 
paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia.

Pastoral Familiar

1° Encontro de Casais de Namorados da paróquia Nossa Senhora de Fátima
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Foi muito bonita, muito animada, bem viva, e bem participada a Celebração de Corpus Christi em nossa 
paróquia. Encerramos com a procissão, e benção do Santíssimo Sacramento, e a partilha de pães.



AGENDA PASTORAL JULHO / AGOSTO

01/07 – SÃO PEDRO E SÃO PAULO. DIA DO PAPA, SUCESSOR DE PEDRO.

05/07 – 19 h 30 - Adoração ao Santíssimo, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

  Todos os agentes de pastoral devem participar. 24-27/07 – 19 h 30 - SEMANA DIOCESANA DE FORMAÇÃO NO CDP.

30/07 – 19 h 30 – Reunião de Liturgia com a coordenação das equipes, dos MIPA, e dos MEDE, no C.C. São Francisco.

02/08 – 19 h 30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

03/08 – 19 h 30 – Reunião do CPP, na Vila Fátima.

04/08 – 16 h – Caminhada, e Missa com as famílias, início na Comunidade São Francisco. 

 na Igreja Nossa Senhora de Fátima.07/08 – 20 h - ABERTURA DA ESCOLA DA PALAVRA,

13/08 - 19 h 30 - Encontro com as famílias nas Comunidades São Lucas e São Paulo.

15/08 – ANIVERSÁRIO DA PARÓQUIA, 54 ANOS. Dia dos coroinhas.
19 h 30 – Missa na Igreja matriz da paróquia.

16/08 – 19 h 30 - Encontro com as famílias na Igreja N. Senhora de Fátima, para as Comunidades S. Francisco, e N. Sra. de Fátima. 

18 e 19/08 – 8 h - Formação para novas lideranças da CSALVI (comunidade salva vidas).

24/08 – 19 h 30 – PLENÁRIO DOS GRUPOS DE BASE, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

25/08 – FESTA DAS FAMÍLIAS, na Vila Fátima.

31/08 – 02/09 – ENCONTRO PAROQUIAL DE CASAIS COM CRISTO. 

QUERMESSE NA COMUNIDADE São Paulo Apóstolo - 07, 08, 14, 15/07
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  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.

 
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, 

HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

JULHO / 2018

 Você que é usuário do SUS e 
agente de Pastoral Social de sua 
Comunidade não deixe de participar das 
reuniões de Controle Social da UBS de seu 
bairro.  Nessas reuniões mensais 
participam os usuários do SUS os 
trabalhadores e o Gestor da unidade. 
Onde à o diálogo das necessidades da 
UBS, e também da qual idade do 
atendimento aos usuários dessa unidade. 

Reuniões das UBS de nossa Região

11/07 - HGG - 14h00

18/07 - HMU - 14h00

17/07 - HMCA - 10h30

18/07 - UBS Vila Fátima - 14h30

19/07 - UBS Vila Barros - 14h30

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus faz arder nosso coração, anos aquece, abre nossos olhos, e nos lança no 

compromisso missionário como Sal da Terra, Luz do Mundo, e Fermento na Massa. Ano Nacional do Laicato. 

01/07 – SÃO PEDRO E SÃO PAULO: 1ª- Leitura At 2,1-11 – Sl 34 – 2ª- Leitura 2 Tm 4,6-8.17-18 – Evangelho Mt 16,13-19

08/07 – 14º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Ez 2,2-5 – Sl 123 – 2ª- Leitura 2 Cor 12,7-10 – Evangelho Mc 6,1-6

15/07 – 15º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Am 7,12-15 – Sl 85 – 2ª- Leitura Ef 1,3-14 – Evangelho 6,7-13

22/07 – 16º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Jr 23,1-6 – Sl 23 – 2ª- Leitura Ef 2,13-18  – Evangelho Mc 6,30-34 

29/07 – 17º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura 2 Rs 4,42-44 – Sl 145 – 2ª- Leitura Ef 4,1-6 – Evangelho Jo 6,1-15  


