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Para que n'Ele nossos povos tenham vida 

Livro da Sabedoria

“A sabedoria é um espírito amigo do ser humano” 

(Sb 1,6a)

Lâmpadas para os

meus pés é Tua Palavra,

e luz para o meu caminho.

Salmos 119:105

Participe desta ação entre amigos

Boa sorte!!!

 Nosso pároco em sua 

p a l a v r a  f a l a  d a 

importância da palavra de 

D e u s  n a  v i d a  d o s 

discípulos e, discípulas de 

J e s u s .  A  a ç ã o 

e v a n g e l i z a d o r a  n ã o  p o d e  e s t a r 

desvinculada da palavra de Deus. Na 

página 03. 

Grito dos 

excluídos 

em Guarulhos, 

dia 07/09: 9 h 

Concentração 

na Praça 

Getúlio Vargas, 

seguida de 

Missa.      

Vamos juntos 

dar nosso grito 

pela inclusão 

social.



PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

 “A SABEDORIA É UM ESPÍRITO AMIGO DO SER HUMANO” (Sb 1,6):
caminho para a justiça e a vida

ENTENDENDO O LIVRO
DA SABEDORIA

 Ao ler as páginas do livro da 
Sabedoria, ouvimos a súplica dos justos 
pela Sabedoria de Deus que sempre 
agiu na história, apontando o caminho 
para a justiça e condição de vida e 
liberdade: “A Sabedoria é um espírito 
amigo dos seres humanos e não deixa 
impune quem blasfema com os lábios” 
(Sb 1,6); “A vida dos justos está nas mãos 
de Deus e nenhum tormento irá atingi-
la” (Sb 3,1); “A Sabedoria se mostra 
facilmente a quem lhe tem amor, e se 
deixa encontrar por aquele que a 
procura” (Sb 6,12); “Tu amas tudo o que 

existe, e não detestas nada do que fizeste. Mas tudo poupa, pois tudo 
é teu, Senhor, amigo da vida” (Sb 11,24.26).
 O livro é um escrito do final do século I a.C. destinado à 
comunidade judaica de Alexandria, no Egito, que sofre com a 
injustiça, a pobreza, o desprezo e a hostilidade social. O autor faz um 
resgate da tradição judaica para animar os judeus fiéis à fé de seus 
antepassados e, ao mesmo tempo, contém um apelo àqueles que 
governam a terra, para que “amem a justiça” (Sb 1,1) e procurem a 
Sabedoria, o espírito do Deus da vida.
 Quem é o autor do livro da Sabedoria? O título original desse 
livro na Bíblia grega é “Sabedoria de Salomão”. Conforme a tradição 
judaica, o rei Salomão era considerado o patrono da sabedoria em 
Israel (1Rs 3,5-15), por isso essa obra foi dedicada a ele. Mas na antiga 
tradução latina, o título é apenas “Livro da Sabedoria”, designação que, 
em geral, aparece nas Bíblias católicas.
 O autor do livro da Sabedoria permanece desconhecido, 
provavelmente era um judeu, conhecedor do mundo helenista 
(greco-romano), vivendo em Alexandria. Essa obra foi destinada a 
vários grupos: aos judeus fiéis, com a intenção de animar e reforçar a fé 
de seus antepassados; aos judeus que abandonaram suas tradições e 
aderiram aos ideais da sociedade helenista; aos governantes gregos e 
romanos, lembrando que suas funções deveriam ser exercidas com 
justiça (Sb 1,1-15; 6,1-11); e aos sábios gregos, para que 
reconhecessem a superioridade da sabedoria de Israel como caminho 
para a justiça e a vida (Sb 7,15-22).
 O tema da justiça está presente em todo o livro da Sabedoria. 
Desde o primeiro versículo, lemos: “Amem a justiça, vocês que julgam 
a terra” (Sb 1,1), pois “a justiça é imortal” (Sb 1,15). Os textos 
relacionados à justiça mostram, nas entrelinhas, o sofrimento dos 
justos e o julgamento dos ímpios. Os justos são mencionados cerca de 
27 vezes: sofrem, resistem e gritam por justiça. O julgamento de Deus 
contra os ímpios (14 vezes), também chamados de injustos (6 vezes), 

será rigoroso: “Vamos oprimir o pobre e o justo [...] Vamos submeter o 
justo a insultos e torturas, para sabermos de sua serenidade e 
avaliarmos sua resistência” (Sb 2,10.19); “Então o justo estará de pé, 
cheio de coragem, diante daqueles (ímpios) que o oprimiram e lhe
desprezaram os esforços” (Sb 5,1).
 Os judeus da diáspora alexandrina são discriminados e 
oprimidos por parte dos governantes gregos ou romanos e seus 
colaboradores. É uma realidade de grande instabilidade e incertezas 
em relação ao futuro da comunidade judaica na grande cidade.

CONHECENDO O LIVRO DA SABEDORIA
 A cultura e a sociedade helenista, baseadas na idolatria, são 
apresentadas como geradoras de injustiças. Para o autor, a alternativa é 
uma sociedade que reconheça e procure o Deus vivo e sua Sabedoria, que 
necessariamente levará à justiça e à vida para todas as pessoas.
 A verdadeira sabedoria é acreditar no Deus de Israel e ser fiel à 
sua Lei. Ela não é adquirida por mérito humano, mas é um dom de Deus e 
conduz à justiça e à verdadeira vida. O autor reforça o papel da Sabedoria 
divina como condutora e protetora do povo de Deus na história.
 Dentre as diversas propostas para estruturar o livro da 
Sabedoria, escolhemos o modelo que divide o texto em três partes: a) 1,1-
6,21: amar a justiça e rejeitar as estruturas de morte; b) 6,22-9,18: origem, 
natureza e meios para adquirir a sabedoria; c) 10,1-19,22: ação da 
Sabedoria na história.
 O livro é um convite para reconhecer a presença da Sabedoria
de Deus que conduz e protege a nossa vida. É possível esquematizar o 
livro da Sabedoria da seguinte forma:

1,1-6,21: a justiça e a sabedoria
 1,1-15: exortação à justiça.
 1,16-2,24: discurso dos ímpios sobre a vida presente.
 3,1-4,19: desígnios de Deus.
 4,20-5,23: discurso dos ímpios no Juízo.
 6,1-21: exortação aos governantes sobre a sabedoria.

6,22-9,18: a origem e natureza da sabedoria
 6,22-25: introdução.
 7-8: discurso de Salomão.
 9: oração de Salomão.

10-19: a ação da sabedoria na história
 10,1-21: a sabedoria protege os patriarcas.
 11-19: a sabedoria dirige a história no Êxodo.

 O livro da Sabedoria quer reavivar a fé da comunidade judaica 
em um momento de crise. Nele encontramos um forte apelo para que as 
pessoas, em especial os governantes, amem a justiça e busquem a 
Sabedoria, entendida como fidelidade a Deus e à Lei. É a Sabedoria que 
age na história da humanidade, desde as origens até o momento 
presente, e agirá em todos os tempos e lugares.

BÍBLIA GENTE - SEMANÁRIO PARA CÍRCULOS BÍBLICOS
Editora PAULUS

EDITORIAL                                       

Tel.: 11 2088-1370



A Palavra do Nosso Pároco

 Desde  1971 ,  a  I g r e j a 
Católica presente no Brasil dedica o 
mês de setembro à Bíblia.
A Bíblia é um conjunto de 73 livros 
que contêm a Palavra de Deus, a 
revelação de seu amor eterno por 
nós, seu povo amado. 
 As Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2015-2019 destaca como urgência 
na evangelização a animação 
bíblica da vida e da pastoral. 
Portanto, a pastoral, a ação 
evangelizadora da Igreja, não pode 
estar desvinculada da Palavra de 
Deus. O discípulo missionário é 
convidado a redescobrir o contato 
pessoal e comunitário com a Palavra 
de Deus, como lugar privilegiado de 
encontro com Jesus Cristo. Por isso, 
temos investido em cursos bíblicos, 
na leitura orante da Bíblia nos 
grupos de base, nas reuniões e 
demais encontros pastorais. Quero 
destacar a importância da Escola da 
Palavra, que é formação bíblica de 
nossa Forania Aparecida, e que na 
última assembleia diocesana se 
tornou prioridade pastoral em toda 
a nossa diocese. 
 A Palavra de Deus é alimento 
que sacia. Eu abri a boca e ele me 
fez comer o rolo, dizendo: “Filho do 
homem, alimenta teu ventre e sacia 
as entranhas com este rolo que te 
dou”. Eu o comi, e era doce como 
mel em minha boca (Ez 3,2-3).

No contexto da vocação de Ezequiel, 
o profeta é convidado a engolir o 
rolo da Palavra de Deus, quer dizer, 
antes de proclamar, ele deve 
assimilar e saborear. Essa palavra é 
doce como o mel, na boca do 
profeta.  O Salmo reza que as 
palavras do Senhor são “mais doces 
que o mel e que o licor de um favo” 
(Sl 19,11).  O profeta Jeremias, ao 
recordar sua vocação, comenta: 
“Bastava descobrir tuas palavras e 
eu já as devorava, tuas palavras 
para mim são prazer e alegria do 
coração” (Jr 15,16).   
 A  comparação en t re  a 
palavra e o alimento nos levaria ao 
deserto, onde Deus enviou o maná, 
“para mostrar que não só de pão 
vive o ser humano, mas de tudo o 
que procede da boca do Senhor” (Dt 
8,3). A afirmação será retomada 
por Jesus, no contexto da tentação 
no deserto (Mt 4,4). 
 A palavra de Deus ilumina 
nossa caminhada de Igreja na 
construção do Reino de Deus. Como 
muito bem expressa o Salmo 119, 
105: “Lâmpada para meus passos é 
tua palavra e luz para o meu 
caminho”. A imagem da lâmpada e 
da luz destaca, positivamente, a 
função da palavra em iluminar os 
passos e o caminho dos discípulos 
missionários de Jesus Cristo. Permite 
imaginar o caminhante, em plena 
escuridão, com a lamparina a 

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 
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romper as trevas e vislumbrar o 
caminho a seguir. Ao alumiar a 
caminhada, a palavra orienta toda a 
conduta humana, passo a passo. O 
próprio Senhor é a lâmpada que 
ilumina a treva da vida humana (Sl 
18,19) .  O Novo Tes tamento 
compara “a palavra da profecia 
como uma lâmpada que brilha em 
lugar escuro, até clarear o dia e 
levantar-se a estrela da manhã em 
vossos corações” (2 Pd 1,19). 
 Aproveitemos mais uma vez 
do mês da Bíblia para uma maior 
valorização e apreço para com a 
Palavra de Deus. Pois “Toda Escritura 
é inspirada por Deus e é útil para 
ensinar, para argumentar, para 
corrigir, para educar conforme a 
justiça” (2 Tm 3,16). 
 Que a Palavra de Deus, esteja 
em nossos lábios, em nossas mentes 
e em nossos corações, para que a 
coloquemos em prática. 
 Que Deus abençoe a todos e 
a todas.  

  Setembro: mês da Bíblia

Padre Tarcísio. 



Dízimo  
* Dízimo é a devolução que fazemos ao nosso Senhor de tudo que ele nos dá, com carinho e 
muito amor. Devolver o dízimo a Deus, é o dever do bom cristão, um gesto bem generoso, prova 
de nossa gratidão.

* É dever de todos agradecer a Deus. Nossa gratidão deve ser concreta, não apenas por palavra. 
Agradecemos concretamente a Deus quando nos abrimos a conversão, buscando viver 
integralmente o evangelho e quando nos comprometemos com as coisas de Deus ajudando a 
expansão do evangelho e da igreja.

* É justo que sejamos gratos a Deus. O dízimo é um sinal dessa gratidão. O primeiro sentimento necessário para oferecer o 
dízimo é, portanto, a nossa gratidão a Deus. O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade. Ele nos leva a abrir 
os horizontes da nossa mente, a abrir o nosso coração e as nossas mãos.

* Ser dizimista é converter-se e a conversão implica em deixar de lado nosso egoísmo, o nosso "eu", renunciar a si mesmo. 
Somente pela conversão é que conseguimos enxergar as necessidades de nossa igreja, de nossos irmãos carentes dos bens 
materiais e espirituais. E somente pela conversão atingiremos as três dimensões do dízimo/ religiosa, social e missionária.

* O amor aos irmãos é um gesto nobre que nasce da vontade do coração  de cada homem, porque Deus nossa força, habita no 
coração de cada um de nós, basta a nós encontrá-lo. A compaixão é um sentimento de nobreza humana e ao mesmo tempo divina. 
A compaixão é uma força que nos capacita não somente a sofrer a mesma paixão que o irmão, mas a lutar concretamente pelo 
bem do próximo com a totalidade de nosso ser.                                                                 

Pastoral do Dízimo – “Comunidade São Lucas”

LITURGIA DA PALAVRA
“Lâmpada para meus passos é tua palavra e luz para o meu caminho”. Sl 119, 105.  Leigos e, leigas, 

discípulos missionários, testemunhas da Palavra de Deus no mundo. Ano Nacional do Laicato.  

02/09 – 22º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Dt 4,1-2.6-8 – Sl 15 – 2ª- Leitura Tg 1,17-18.21b- 22. 27 – Evangelho Mc 7,1-8.14-15.21-23

09/09 – 23º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 35,4-7a – Sl 146 - 2ª- Leitura Tg 2,1-5 – Evangelho Mc 7,31-37 

16/09 – 24º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 50,5-9a – Sl 115 – 2ª- Leitura Tg 2,14-18 – Evangelho Mc 8,27-35

23/09 – 25º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Sb 2, 12.17-20 – Sl 54 – 2ª- Leitura Tg 3,16-4,3 – Evangelho Mc 9,30-37

30/09 – 26º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Nm 11,25-29 – Sl 19 – 2ª- Leitura Tg 5,1-6 – Evangelho Mc 9,38-43.45.47-48  

 O mês da Bíblia surgiu em 1971, na arquidiocese de Belo 

Horizonte. Foi levado adiante com a colaboração efetiva do 

Serviço de Animação Bíblica, SAB/Paulinas, até posteriormente 

ser assumido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e estender-se ao âmbito nacional. Atualmente é 

realizado em vários países da América Latina e do continente 

africano.
 Neste ano, o texto bíblico é o Livro da Sabedoria, com o 

tema “Para que n' Ele nossos povos tenham vida” e o lema “A 

Sabedoria é um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6a). 

Renovamos o desejo de beber da sabedoria da Palavra de Deus, 

a fim de nos tornarmos animadores bíblicos nas pastorais.    
 É sábio aquele e aquela que ouve a Palavra de Deus e a 

coloca em prática. 

  MÊS DA BÍBLIA NO BRASIL

Padre Tarcísio. 



Eles são adolescentes e se alegram em poder doar um tempo para servir a Deus

Nome : Elis Gabriely Luz de Souza
Comunidade: São Lucas Evangelista
Pastorais que atua: Liturgia como coroinha, Catequese como 
Assessora da IAM e membro da Pastoral da Juventude
Há quanto tempo : 1 Ano
Como é se doar e ajudar na igreja?  Eu recebi o chamado de 
Deus e o melhor que eu fiz foi dizer sim a ele , hoje participo da 

Pastoral da Liturgia sendo coroinha, sou também assessora da IAM evangelizando 
crianças e fazendo delas missionárias, além de participar com muita alegria da 
Pastoral da Juventude.

 E doar-me para um serviço tão bonito na igreja me faz maravilhada e sou grata pela 
missão que Deus me concedeu de lhe servir e eu amo o que faço . O Senhor sabe o que 
faz e o porquê faz tudo na sua vida, tudo tem um propósito e hoje a palavra chave 
que define tudo em minha vida é *Gratidão* .  Agora só agradecer as maravilhas e 
as bençãos que o Senhor me dá.
« O Senhor me chamou e eu respondi Eis-me aqui Senhor"

Nome: João Victor Figueredo Carvalho
Comunidade: São Francisco de Assis

 CoroinhaOnde atua: 
Há quanto tempo: 02 anos

  É muito importante ajudar, Como é se doar e ajudar na Igreja?
porque são poucos os jovens dispostos. Eu, como coroinha, 
acho que incentivo as pessoas, porque ficam admirando minha 

participação, e há pessoas que se aproximam para tirar dúvidas, me perguntam 
também como é ser coroinha. Eu digo que é maravilhoso fazer o que faço, pois Deus 
nos criou e nos dá toda a atenção, e esse é o mínimo que podemos fazer para Ele. A 
minha madrinha Nete foi quem me motivou a ser Coroinha, ela me fez o convite e 
fiquei uns dias pensando, e na próxima missa, quando nos vimos, eu disse: “sim, 
quero ser coroinha, pois acho muito motivador usar aquela roupa linda, estar mais 
próximo do padre, me aprofundar conhecendo mais sobre a missa”. 

Nome: Igor Facundo de Almeida
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde atua: Coroinha, catequese(IAM), Equipe de eventos e 
Pastoral da Juventude.
Há quanto tempo? 8 Anos
Como é se doar e ajudar na Igreja: São coisas que eu me 
sinto muito bem fazendo, é gratificante ajudar, e sempre 
que posso, eu faço a minha parte, porque é a melhor 

sensação da minha vida fazer a diferença no próximo e servir a Deus, e ao mesmo 
tempo retribuir tudo o que Ele me oferece todos os dias. Fico feliz em me doar na 
comunidade e fazer a diferença nela, e se for da vontade de Deus sei que estarei 
presente sempre.

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

 

 
       

 

 

Nome: Cauã Cordeiro Alves

Comunidade: Nossa Senhora de Fátima

Onde atua? Pastoral da Liturgia como Coroinha

Há quanto tempo? 01 ano

Como é se doar e ajudar na Igreja? É muito bom ajudar na 
Igreja e servir a Deus.  Comecei participando da catequese, ai 

recebi o convite da Marinilda para ser coroinha.

No começo eu achei um pouco difícil,  mas hoje consigo fazer a maioria das coisas.  
Hoje eu conheço muita gente na Igreja,  tenho muitos amigos, frequento Grupo de 
Base com meus pais, vou todo domingo na missa e na catequese e gosto muito do 
Padre Tarcísio.

 
 

  

  

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP
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Aconteceu!!!   

Que caminho é esse que estamos iniciando? É um caminho de educação na fé e na vida, que tem despertado 
em nossos corações muito amor pelo Senhor deste caminho: Jesus Cristo. Foi Jesus, o Filho de Deus, que nos 
chamou e escolheu para entrar com ele nesse caminho de vida e salvação. Percorremos em algumas semanas 
o primeiro tempo, que recebe o nome de pré- catecumenato. Ele tem como objetivo uma primeira 
evangelização (Querigma). É o anúncio inicial da Boa Nova, que é o próprio Jesus, enviado pelo Pai. Um dia,  
Jesus se apresentou aos apóstolos, discípulos e todo o povo que o seguia  dizendo “Eu sou o Caminho a 
Verdade e a Vida” . Eles  gostaram tanto desse jeito de falar que foram repetindo isso, ao longo dos séculos, 
para que aumentasse cada vez mais em todos os cantos da terra o número de seguidores do Caminho.
Hoje somos nós que estamos aqui para confirmar que essa verdade nunca se apagará. Esta é a missão da 
Igreja: Fazer ecoar sempre mais forte essa mensagem.
Foram 48 adultos acolhidos pela comunidade para o catecumenato.

 Coord. Paroquial da catequese

Celebração de entrada no catecumenato
Catequese com adultos

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Anuncie aqui!!!
2468-2215
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 Deus seja louvado pela nossa abençoada Capacitação/Formação para 
novos agentes da Comunidade Salva Vidas, que aconteceu no fim de semana 
passado 18 e 19/08!

 Foi um fim de semana de muito aprendizado e Espiritualidade, cada um que 
participou sabe a importância desta trabalho, pudemos sentir a presença do Espirito 
Santo a nos embalar, foram momentos de  muita  união, comunhão, partilha,   e 
reflexão da Palavra de Deus  aos olhos da nossa realidade  que é a  Dependência de 
drogas e alcoól e Co-dependência.., tivemos  a participação de palestrantes que nos 
ajudaram a entender melhor sobre como lidar  com o dependente e seus  familiares.
 E  principalmente  a importância  da PREVENÇÃO em nossas famílias, escolas 
e sociedade. E que é Responsabilidade nossa prevenir. 
Que Jesus nos ajude a sermos um bom Samaritano na vida  de nossos irmãos e seus 
familiares. 
 Agradecemos ao Padre Tarcísio pela participação e colaboração, aos palestrantes , aos irmãos da nossa comunidade e de outras 
comunidades, tivemos a participação de um grupo da Paróquia Santa Rosa de Lima, que será implantado  uma CSALVI em sua Paróquia.
Que  essa  capacitação  possa ser a primeira de outras que virão, que o Espírito Santo nos inspire e ilumine.

   Katia - CSALVI

Aconteceu 
Capacitação/Formação para novos agentes da 
Comunidade Salva Vidas 

A participação consciente e decisiva dos cristãos nas eleições 2018

 O Brasil vive um momento importante de sua história, iniciando o 
processo eleitoral em meio a uma grave crise econômica, política, social, ética e 
ambiental. Estamos vivendo uma turbulência, que afeta violentamente os 
trabalhadores, que sofrem com a perda de direitos, achatamento de salário, ou 
ainda com a ameaça do desemprego. A classe trabalhadora mais uma vez paga 
pela irresponsabilidade de uma burguesia inconsequente, que tenta a todo custo 
isolar o povo pobre à margem da sociedade elevando cada vez mais a miséria.

Na tentativa de introduzir uma agenda neoliberal, os representantes da 
elite econômica provocaram o Impeachment  em 2016. Ao assumirem o poder 
buscaram instaurar diversas medidas anti-populares, como a reforma da 
previdência, a reforma trabalhista e o congelamento dos gastos sociais. Esse 
mesmo grupo tem uma importante parcela de candidatos que os representam. 
Acreditam que a saída é entregar o nosso patrimônio ao capital estrangeiro 
privatizando grandes empresas públicas como a Petrobras, a Eletrobras e a 
Embraer. Contudo, cada vez mais nosso povo tem voltado para a miséria, 
enquanto os grandes empresários e banqueiros continuam lucrando.

Infelizmente, o poder judiciário que deveria ser o guardião da 
democracia e da constituição, ao lado dos poderes executivo e legislativo, se 
rendeu às influências políticas dos poderosos. Além disso, também estão aquém 
dos reais interesses da população, vide a recente tentativa de aumentar seus 
próprios salários, que já são os maiores da administração pública.

Os reflexos deste cenário refletem em todas as esferas de governo. Em 
nossa cidade, por exemplo, o atual prefeito, que também está alinhado a esse 
mesmo modelo neoliberal promoveu o desmonte na saúde, por conta de uma 
política irresponsável de terceirização da gestão do serviço. Mais uma vez levando 
o povo pobre a pagar a conta, sofrendo com a falta de atendimento. 

Por essas razões e tantas outras, somadas à impopularidade do atual 
governo surge o descontentamento do povo, criando um clima de descrença total 
com a política. Mas, por incrível que possa parecer, se nós cristãos nos 
ausentarmos da participação política, o cenário ainda pode piorar. Aqueles que 
nos meteram nessa crise e criminalizaram lideres populares, estão por aí a solta e 
estarão disputando o nosso voto. 

O documento 105, da CNBB, Cristãos leigos e leigas na igreja e na 
sociedade, que nos chama a reflexão do papel do cristão na sociedade, aponta no 
parágrafo 162 do capítulo 6:

“(...) Assim, a participação consciente e decisiva dos cristãos 
em movimentos sociais, entidades de classe, partidos 

políticos, conselhos de políticas públicas e outros, sempre à 
luz da Doutrina Social da Igreja, constitui-se num inestimável 
serviço à humanidade e é parte integrante da missão de todo 
o povo de Deus.”

Por isso, toda a nossa atenção deverá estar focada em participar e 
escolher quem de fato está do nosso lado, quem de fato defende e acredita na 
inclusão social, e defende sobretudo o direito à vida. O próprio evangelho nos 
alerta em João 10-10: “Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em 
abundância.”.

O parágrafo 166 do mesmo documento ainda nos comunica da nossa 
missão de sermos homens e mulheres da igreja no seio do mundo ao mesmo 
tempo em que somos homens e mulheres do mundo no seio da igreja.

“Permanecendo Igreja, como ramo na videira (Jo 15, 5), o 
cristão transita do ambiente eclesial ao mundo civil para ser 
sal, luz (Mt 5, 13-14) e fermento (Mt 13, 33; Lc 20, 21) 
somando com todos os cidadãos de boa vontade, na 
construção da cidadania plena para todos (...)”.

Não podemos ficar submissos ou esperando que surja um salvador da 
pátria. Também não devemos acreditar que aqueles que estão no poder há 
décadas e nada fizeram pelos menos favorecidos, possam num passe de mágica 
resolver a grave crise que os mesmos ao longo do tempo criaram. 

Nós cristãos, conhecedores do Evangelho de Jesus Cristo, não vamos 
fugir e nem devemos ficar esperando qualquer solução mágica. Devemos escolher 
com muita cautela nossos candidatos, e quando eleitos devemos cobrá-los, para 
que tenham coragem de enfrentar os poderosos, e governem junto e ao lado do 
povo, para que seja possível superar as desigualdades criadas por uma minoria 
que não se cansa de acumular riquezas à custa da exploração do pobre. Vamos 
votar sim, de forma politizada e consciente, escolhendo quem esta do nosso lado e 
defende a vida.

“Temos que nos meter na política, porque a política é uma das formas mais altas 
da caridade, porque busca o bem comum e trabalhar para o bem comum é um 
dever do cristão!”
“Não deixem que vos roubem a esperança!”

Papa Francisco

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



Aconteceu!!!  SEMANA DA FAMÍLIA

Fotos Pascom

 A semana nacional da família na 
paróquia, foi marcada com a reflexão do 
livro “HORA DA FAMILIA”.
 No dia 13/08, segunda-feira, 
tivemos na comunidade São Paulo 
Apostolo a apresentação do tema “A 
vivência da família a luz da palavra de 
Deus” e na comunidade São Lucas o tema 
foi “A família e os desafios atuais”.
 No dia 16/08, quinta-feira, foi vez 
das comunidades São Francisco e Nossa 
Senhora de Fátima, com os temas “A 
vocação da família a Santidade” e 
“Espiritualidade e oração na família e na 
sociedade”.
 Teve grande participação e a 
partilha  dos temas propostos, o teatro com 
os jovens, catequistas  e as crianças da 
catequese foi uma marca, relacionaram o 
tema do encontro com os dias atuais, 
mostrando assim a realidade de  hoje no 
mundo.
 No dia 25/08, sábado, tivemos o 
encerramento da semana da família, 
fechando assim o mês. Com muita alegria 
e participação de todas as comunidades.  
Neste dia as famílias tiveram uma tarde de 
diversão e brincadeiras com os filhos, avós 
e tios. 
 Só temos que agradecer e pedir a 
Deus muitas bênçãos para nossa paróquia, 
assim cada vez que tivermos mais famílias 
evangelizadas nossa vida em comunidade 
se tornará mais autentica e fraterna. 

Pastoral Familiar
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O que é ser coroinha?
O ministério do coroinha não se resume em transportar os objetos litúrgicos ou apenas ajudar o Padre durante a celebração. Ser coroinha é 
muito mais! 
Ser coroinha é servir ao altar do Senhor na missa e na vida. É dar testemunho da fé, dedicar-se a servir a Deus e ao próximo. O verdadeiro 
coroinha dá testemunho de sua fé com a sua missão, com seu serviço prestado a Deus. Ser coroinha é, a cada celebração, participar do 
Mistério Pascal de Cristo, entregar-se ao serviço assim como Jesus se entregou por nós na cruz.É estar consciente que ao realizar o serviço 
do altar com alegria e entusiasmo, oferece aos da sua idade um verdadeiro testemunho da importância e da beleza da Eucaristia. 
A missão do coroinha já é o seu testemunho e esta bela missão está ligada ao amor e a cada missa esse amor transborda e se transforma 
em verdadeiro serviço, pois somente com amor pode-se prestar um verdadeiro culto ao Senhor. A missão do coroinha é sublime, uma grande honra, uma grande responsabilidade, mas 
sobretudo uma grande graça. Afinal, sua missão é servir!
Agradeço a Deus pelos coroinhas de nossa paróquia. A missão deles é preciosa em nossa Igreja. Deus os abençoe pela dedicação e generosidade ao culto divino. Eles serão cristãos que 
irão transformar o mundo.

Barbara e Fábio

No dia 15 de agosto celebramos o aniversário de 54 anos de nossa paróquia e o dia de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas:



AGENDA PASTORAL SETEMBRO / OUTUBRO

01/09 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima. 

03/09 – 19 h 30 – Reunião de Liturgia com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco.

06/09 – 19 h 30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

07/09 – GRITO DOS EXCLUIDOS.

08/09 – DIA DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

09/09 – 7 h 30 - Estágio pastoral dos crismandos. 

15/09 – ROMARIA DIOCESANA EM APARECIDA.

16/09 – Encontro de recém-casados.

20/09 – 19 h 30 – Encontro dos dirigentes de celebração, e da pastoral da esperança, na V. Fátima.

22/09 – 14 h 30 – Encontro de formação para os catequistas, na Vila Fátima.

23 - 30/09 – PEREGRINAÇÃO DO ÍCONE DA SAGRADA FAMÍLIA NAS COMUNIDADES. COMEMORAÇÃO DO ANO NACIONAL DO LAICATO.

24/09 – 19 h 30 – Terço com as famílias, na praça da Vila Fátima, em frente à Igreja.

28/09 – 19 h 30 – Encontrão bíblico para todos os agentes de pastoral, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

 01, 03, e 04/10 – 19 h 30 - FESTA DE SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

06/10 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

07/10 – ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO (sagração), da IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

10/10 – 20 h 15 – Reunião da equipe de finanças. Tesoureiros e coordenação da pastoral do dízimo. 

12/10 – SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA. PADROEIRA DO BRASIL.
PROGRAMAÇÃO DAS MISSAS: 8 h – Igreja Nossa Senhora de Fátima.
10 h – Igreja São Paulo Apóstolo, com a participação das comunidades São Lucas, e São Paulo. 
19 h – Igreja Nossa Senhora de Fátima, com a participação das comunidades São Francisco, e Nossa Senhora de Fátima.  

13/10 – DIA DA COMUNIDADE SÃO LUCAS.

15,17, e 18/10 – 19 h 30 – FESTA DE SÃO LUCAS EVANGELISTA, NA COMUNIDADE SÃO LUCAS, JD. IPANEMA.

22-26/10 – SEMANA DE LITURGIA NA FORANIA APARECIDA. 

24/10 – 19 h 30 – Reunião do COMIPA, na Vila Fátima. 

31/10 – 20 h 15 – Reunião da pastoral do Batismo, na Vila Fátima. 
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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.

SETEMBRO / 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

12/09 - HGG - 14h00

19/09 - HMU - 14h00

19/09 - UBS Vila Fátima - 14h30

21/08 - HMCA - 10h30

23/09 - UBS Vila Barros - 14h00


