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MÊS DE AGOSTO: MÊS VOCACIONAL
Vocação: chamado de Deus para servir na construção do seu Reino de
amor, de justiça, de paz, e de misericórdia, e para celebrar a sua glória.
Rezemos pelas vocações sacerdotais, religiosas, leigas e missionárias.
Que não faltem ao povo de Deus os servidores, e servidoras que ele
necessita. A messe é grande, mas os operários são poucos.

Nosso pároco em sua palavra
reflete conosco sobre a dignidade
humana, dos filhos e filhas de Deus. E
acentua que é missão da comunidade
eclesial promovê-la.

Na página 03

Aponte seu celular para o
QR-Code e veja o album
de fotos das nossas
quermesses.

Agradecemos de coração a todos e a
todas que participaram, trabalharam, e que
doaram prêmios para as quermesses de
nossas comunidades. Que Deus os
recompense, e os abençoe pela
generosidade e pela dedicação.
Pe. Tarcísio

EDITORIAL
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
TEMA: MISERICÓRDIA NA FAMÍLIA: DOM E MISSÃO

Estamos vivendo o Ano da Misericórdia,
proclamado pelo Papa Francisco. Ele nos convida a
conhecer e aprofundar o sentido da misericórdia de
Deus, e deixarmo-nos tocar por ela. Tocados pela
Misericórdia do Pai, como filhos e filhas fiéis, vamos
aprender a usar de misericórdia nas relações com
nossos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles e aquelas
que mais necessitam deste toque amoroso que cura,
salva e liberta.
“Vistam-se de sentimentos de compaixão”, nos
diz Paulo na carta aos Colossenses 3,12. O próprio
Jesus nos convida: “Sede misericordioso, como vosso
Pai é misericordioso” (Lc 6,36). Precisamos, diante
deste convite, olhar o Pai Misericordioso como as
crianças olham para seu pai, buscando Nele o modelo
do seu ser e do seu agir, e assim, entendermos que a
misericórdia de Deus é, a um só tempo, um dom para
nossa família e também uma missão.
É dom porque a família nasce das mãos
criadoras do Pai, e recebe Dele todo o sustento e
auxílio necessários para crescer, desenvolver e
frutificar. É missão porque a Misericórdia é a expressão
de um amor profundo e verdadeiro capaz de buscar e
salvar aqueles que estão perdidos, curar os que estão
feridos e dar a todos a oportunidade de ser bom de
novo.
Quero motivar todas as famílias, membros de

nossas comunidades, a participarem ativamente das
atividades da Semana Nacional da Família, que
acontecerão em nossa paróquia. Acompanhe a
programação na agenda do mês na página 12.
Além das atividades programadas pela
paróquia, quero convidar cada família para que nesta
semana faça um momento de oração juntos, pode ser
a leitura orante de um texto bíblico escolhido pela
própria família, pode ser também um bate papo sobre
o tema da Semana Nacional da Família, Misericórdia
na família: dom e missão.
A Semana Nacional da Família é um tempo
forte de promoção dos autênticos valores da família
fundamentados na Palavra de Deus. É um apelo para
que formemos nossas famílias segundo o projeto de
Deus, e na rocha firme de sua Palavra salvadora e
libertadora.
Para aprofundar o tema geral da Semana
Nacional da Família, vamos refletir os seguintes temas:
Criados por um Pai Misericordioso; Criados na
Misericórdia e para a Misericórdia; Procurados pela
Misericórdia; Família e Igreja: Lugares de Misericórdia;
O perdão na família: fonte de reconciliação e
libertação; As obras de Misericórdia na família, e da
família; Família promotora da Misericórdia na
sociedade.
Que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José,
ilumine, abençoe, e ajude nossas famílias na missão de
anunciar e de viver a Misericórdia de Deus.
Padre Tarcísio.
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A Palavra do Nosso Pároco
A dignidade humana dos
filhos e filhas de Deus. O serviço à
vida plena, a uma vida digna para
todos, é uma das urgências da ação
evangelizadora da Igreja no Brasil.
Deus criou o ser humano,
“homem e mulher ele os criou”. Mas
“Deus criou o ser humano à sua
imagem e semelhança, à imagem
de Deus os criou” (cf. Gn 1,27).
A criação é fruto de uma
vontade pessoal, de amor, não do
acaso. Significa também reconhecer
que o homem e a mulher, criados
semelhantes ao criador, são pessoas
dotadas de liberdade e chamados à
criatividade, à responsabilidade e
ao amor oblativo.
O ser humano não está na
terra simplesmente para aguardar
uma ordem, mas para colaborar
com o criador. Por isso, a felicidade
do ser humano não está no ter, mas
no ser. O ser humano se realiza
vivendo a vida como dom de Deus
para os outros. Somos parceiros de
Deus na obra da criação. O dom da
vida é a primeira vocação que Deus
dá à pessoa humana, depois ele nos
dá o dom da vida cristã pelo
Batismo, e deste nasce nossa missão
que dá sentido à vida humana e
cristã.
Deus criou o ser humano à
própria imagem porque o quis
próximo de si, não somente amigo,
mas filho. Deus fez os seres
humanos “capazes de Deus”. Isso
significa que o ser humano está
aberto ao infinito, “capaz” de
participar da vida divina. Paulo em
Atenas citando um poeta grego,
afirma: “Somos da raça do próprio
Deus” (cf. At 17,28).
Crer que Deus nos quer
como filho é crer que Deus nos ama.
A revelação nos diz que Deus é amor

(cf. Jo 4, 8). 16. Crer no amor de
Deus é crer que ele quer a nossa
felicidade. Aliás, o projeto de Deus
para a pessoa humana é a
felicidade. Deus nos quer pessoas
felizes. Não uma felicidade
passageira, à custa da infelicidade
do outro, mas uma felicidade que
acontece na prática do amordoação, uma felicidade vista como
imagem e antecipação de outra
felicidade, para uma vida além da
morte. O verdadeiro programa de
felicidade que Deus quer para nós
se encontra no sermão da
montanha, nas bem-aventuranças
do Evangelho, cf. Mt 5,1-12.
Pr o m o v e r a d i g n i d a d e
humana da pessoa humana é
missão da comunidade eclesial.
Causa-nos angústia ver todas as
formas de vida ameaçadas desde o
seu início, em todas as suas etapas,
até a morte natural. A cada dia
vemos aprofundar a cultura de
morte e de violência. Ela é
incentivada pelas redes sociais,
pelos meios de comunicação social
com programas sensacionalistas, e
que muitas vezes fazem até apologia
a essa cultura de morte.
É urgente que promovamos a
cultura da vida e da paz, motivados
e inspirados pelo 4º mandamento
da lei de Deus e pelo Evangelho da
vida, anunciado e testemunhado
por Jesus Cristo. Ele, o evangelho
vivo do Pai, veio para que todos
tenham vida, e a tenham em
abundância (Jo 10,10).
As dores e as necessidades
de muitos de nossos irmãos são
grandes e não podem passar
despercebidas, elas desafiam nossa
ação evangelizadora, nossa fé
cristã. E nos dizem que não
podemos ficar indiferentes e

omissos. Frente aos sofrimentos de
nossos irmãos, nossa atitude
pastoral como comunidades cristãs
deve ser de solidariedade e de
acolhimento. Temos que reivindicar
aquelas políticas públicas de
combate à violência, à miséria, e à
fome.
O Documento de Aparecida
nº 118 diz: Devemos evitar “a
tentação de ser cristãos, mantendo
uma prudente distância das chagas
do Senhor”. E o Papa Francisco, na
Alegria do Evangelho nº 19 diz:
“Jesus quer que toquemos a miséria
humana, que toquemos a carne
sofredora dos outros”.
As atuais Diretrizes da Ação
Evangelizadora sugerem que cada
comunidade eclesial pergunte quais
são os grupos humanos ou as
categorias sociais que merecem
atenção especial e lhes dê
prioridade no trabalho da
evangelização.
Nunca é demais dizer que
devemos articular e dinamizar
nossas pastorais sociais, para que
elas colaborem para mudar as
estruturas injustas presentes em
nossa sociedade.
Coragem! Esperança
sempre! Mãos à obra.
Fé em Deus. Bíblia na mão e
no coração, e pé na missão.
Padre Tarcísio.

foto Irmãs de Ottawa

“E ouvi a voz do Senhor dizendo:
'Quem enviarei'? 'Quem será o nosso
mensageiro'? Eu respondi: 'Eis-me
aqui, envia-me”!
Isaías 6, 8

Vamos iniciar este bate papo vocacional,
agradecendo a Deus por nossa Igreja Católica!
Seriam muitos os agradecimentos, mas de modo
especial por nos ajudar a refletir sobre temas
específicos, e neste mês de Agosto, nosso tema é:
VOCAÇÃO!
Podemos conversar um pouco sobre os tipos
específicos de vocação?

· Vocação à Vida – Primeiro chamado que Deus nos faz, nos convida a existir, nos chama a vida. Por seu imenso
Amor, Ele nos chama. Chamado que respondemos ao sermos gerados e ao nascermos. Nosso primeiro Sim a
Deus.
· Vocação ao Matrimônio – Eis aqui outro belo chamado, o autor da vida nos apresenta a possibilidade de unirse a outra pessoa em matrimônio, e por meio deste sacramento, sermos fecundos no amor, na entrega, no
respeito, no acolhimento dos filhos. Gerar vida com amor profundo à outra vida, que é semelhante a minha.
· Vocação à Vida Religiosa Consagrada, e ao Sacerdócio/Ordem – Existe aquele e aquela que encontra
outro grande significado para corresponder ao Amor de Deus, e decide consagrar-se a Ele com todo o seu ser,
com toda a sua alma, a serviço da humanidade. Viver a vocação é recordar exatamente este sentimento
chamado Amor, que está dentro de cada de nós que transborda..., e precisa ser anunciado ou seja , Revelar este
Amor a outras pessoas as Irmãs da Caridade de Ottawa, vivem a missão como mulheres consagradas a Deus,
sua espiritualidade, seu Carisma de Revelar o Amor de Compaixão de Deus Pai,
· Vocação Leiga – Vejamos que grande Amor Deus tem por nós, e como é livre o nosso Deus. Sim, em sua
liberdade Ele nos faz livres, e desta forma encontramos aqui, esta bela vocação, cheia de significado, a vocação
leiga, ou seja, pessoas que não querem se casar, e também não querem ser consagradas a Deus. Simplesmente
encontram sua realização realizando outras pessoas, por meio do serviço. São pessoas solteiras que dedicam
seu tempo e seu Amor na vida da Igreja e em outros engajamentos da sociedade, para simplesmente: Servir.
E você jovem? Quer descobrir sua vocação? Gostaria de participar de encontros vocacionais As Irmãs da Caridade
de Ottawa e Padre Tarcísio estão à vossa disposição. Pode nos procurar na secretaria da Paróquia ou nas
Comunidades.
Irmãs da Caridade de Ottawa (11) 942705908
TERÇO DOS HOMENS

Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
10/08 - HGG - 14h00
15/08 - VILA FÁTIMA - 14h30
16/08 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)
17/08 - HMU - 14h00
Terço dos Homens
Região Pastoral Nossa Senhora de Fátima
Na Igreja N. Sra de Fátima
nas 2ª e 4ª Segunda feira ás 19h30.
Região Pastoral São Paulo Apóstolo
No Centro Comunitário São Lucas Evangelista
nas 1ª e 3ª segunda feira ás 19h30.

18/08 - UBS Vila Barros - 15h00
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.

ALIMENTAÇÃO NA
GESTAÇÃO E AMAMENTAÇÃO
A gestação é uma fase extremamente
importante e que necessita de cuidados especiais. A
gestante passa a se preocupar mais com a sua
saúde: aumento de peso, escolha de alimentos,
atividade física adequada, uso de medicamentos.
Em relação ao aumento de peso, a conduta vai
depender das condições iniciais da gestação. Se o
peso estiver adequado na fase de concepção, o
aumento de peso previsto para todo o período deve
ser entre 9 a 12kg, sendo 3 kg reservados para
amamentação.
Dietas restritas não são recomendadas para
mulheres que já iniciam a gestação com sobrepeso
ou obesidade. Neste caso, é feita uma adequação
das calorias, suprindo guloseimas e carboidratos
em excesso, mantendo as proteínas e outros
nutrientes essenciais.
A evolução do peso deve ser gradativa
durante a gestação, com aumento de apenas 1,5kg
nas primeiras 12 semanas, e entre 250 a 400g por
semana, nas semanas subsequentes.
Para isso, não é necessário acrescentar mais
do que 300 Kcal á dieta humana.
Algumas consequências podem surgir durante esse
período de 9 meses:
Náuseas: Comum no primeiro trimestre de
gravidez, principalmente pela manhã. Pode evoluir
para vômitos, com perda importante de eletrólitos.
Tende a desaparecer no segundo trimestre. Para
amenizar o problema, deve-se adotar uma dieta
mais seca, pobre em gorduras, evitando ingerir
líquidos juntos com as refeições. Evitar o jejum
prolongado. Opção: biscoitos cream cracker ou 1
maçã.
Constipação: Resulta da redução da
atividade física, da motilidade intestinal diminuída,
além da pressão aumentada no útero sobre o trato
gastrointestinal. Devem ser utilizados alimentos
mais ricos em fibras (frutas, vegetais, feijão,
alimentos integrais) e consumir maior quantidade
de água.
Azia: Também pode resultar da pressão
aumentada do útero sobre o estômago. Evitar
alimentos cítricos, condimentados, frituras,
alimentos com gorduras e bebidas á base de
cafeína.
Fazer refeições a cada 2-3 horas com
volumes reduzidos.

Edema nos membros inferiores: O edema
costuma ocorrer após o 5° ou 6° mês de gestação,
ocasionado pela compressão do útero, dificultando
a circulação sanguínea. Reduzir o uso do sal e de
alimentos ricos em sódio, manter o peso adequado,
evitar sedentarismo fazendo caminhadas
moderadas.
Anemia: Durante a gestação ocorre um
aumento do volume sanguíneo, levando a um fator
hematócito e contagem de hemoglobina mais
baixos, considerados normais. Se houver uma
maior redução das taxas, sem reposição adequada
de ferro e acido fólico, pode resultar em anemia.
Nesta fase é importante optar por alimentos ricos
nesses nutrientes, tais como vegetais verde escuros,
feijão, carnes magras, fígados e consumir junto
alimentos ricos em vitamina C para melhorar a
absorção do ferro.
A nutrição exerce um papel importante
durante a gestação. Não significa ter que comer por
2, mas sim comer com qualidade, sem excessos,
seguindo orientações nutricionais, fracionando o
volume em 6 a 7 refeições, consumindo todos os
nutrientes necessários para o bebê.
Durante a gestação, há uma necessidade
aumentada de todas as vitaminas e minerais (ferros,
cálcio, ácido fólico, vitamina A, C, D complexo B,
magnésio, fósforo...). Quando a alimentação é
pobre nesses nutrientes, pode resultar em bebês
com baixo peso ou prematuros, além de consumir
todos os nutrientes do organismo da mãe.
Durante a amamentação, os cuidados
continuam em relação á alimentação, hidratação,
evitando alimentos fortes e condimentados. As
exigências nessa fase continuam focadas na
qualidade de nutrientes.
Ana Paula Ferraz - CRN 17655

Ano eleitoral desafia
A direção correta é a participação clarividente em discussões e
reflexões sobre política.

Situações muito complexas no ambiente
sociopolítico emolduram este ano de eleições - com
riscos de fracassos que poderão afetar ainda mais
seriamente as dinâmicas da sociedade. O quadro de
candidaturas não é promissor quando se toma
conhecimento dos cenários que estão se configurando
nos municípios todos, dos maiores aos menores.
Quando não se investe em líderes lúcidos, capazes de
priorizar o bem comum e de agir com a velocidade
indispensável para solucionar graves problemas,
paga-se alto preço. Por isso, é fundamental que todos
os cidadãos se comprometam com o processo
eleitoral, interessando-se pelo assunto, superando o
consequente desânimo que se abate sobre o conjunto
da sociedade, em razão das derrocadas e
desarticulações ocorridas, especialmente, nestes
últimos anos. “Virar as costas” para o processo eleitoral
é um risco, pois favorece os “aventureiros”, as escolhas
inadequadas. Desconsiderar a importância das
eleições significa menosprezar a força que só o povo
tem, de exigir dos políticos novas posturas.
A direção correta é a participação clarividente
em discussões e reflexões sobre política. A dedicação a
esse tema pode promover uma participação popular
mais adequada, com a adoção de critérios que
favoreçam as eleições destituídas de emocionalismos
e, sobretudo, dos interesses partidários e cartoriais que
têm marcado o modo de fazer política no Brasil. Nesse
sentido, corrigir as dinâmicas que definem o universo
da política é um modo eficaz de debelar a corrupção,
freando interesses pequenos e grupais que prejudicam
o bem comum, o equilíbrio social e econômico. Por isso
mesmo, as igrejas, as escolas, a mídia, os segmentos
culturais e artísticos, associações e grupos organizados
da sociedade civil, de todo tipo, têm o dever de se
mobilizar para que o ano eleitoral não seja marcado
pela apatia dos cidadãos.
Vale lembrar o que ensina o Papa Francisco:
para o cristão é uma obrigação envolver-se na política,
não se pode lavar as mãos como Pilatos. O Santo
Padre afirma que “devemos nos envolver na política,
pois a política é uma das formas mais altas da
caridade, porque busca o bem comum. E os leigos
cristãos devem trabalhar na política”. Francisco ainda
apresenta a seguinte argumentação: “Você, então, me
dirá: 'mas, não é fácil porque a política está suja'. E,
então, eu pergunto: a política está suja por quê? Não
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será porque os
cristãos se
envolveram na
política sem o
espírito do
Evangelho? Façolhe outra pergunta:
é fácil dizer que a culpa é de outro, mas o que eu estou
fazendo? É um dever trabalhar para o bem comum, é
um dever do cristão”.
Sem o envolvimento cidadão de todos não será
possível alcançar as metas de um país democrático,
economicamente justo, socialmente igualitário, sem
corrupção, sem violências, discriminação e com
oportunidades iguais para todos. Por isso, não se pode
abdicar da participação na política. É preciso ir aonde
está sujo para limpar. E a etapa que precede as
eleições, as campanhas eleitorais, é de grande
importância para que o voto seja escolha adequada.
Para votar bem é imprescindível conhecer os
programas dos partidos, os candidatos e suas
propostas de trabalho. Oportuno lembrar também que
o dever cidadão não se esgota nas eleições, mas
abrange outra fundamental fase: o acompanhamento
dos mandatos, tecendo culturas e práticas que possam
comprometer os governantes a estarem sempre a
serviço do povo, do bem comum.
Muitas são as iniciativas que agora precisam
entrar em cena para a mobilização participativa de
toda a sociedade, com a promoção de debates,
sabatinas, apresentação e assinatura de cartascompromisso, relacionadas a causas relevantes para a
comunidade. Ações que abrangem, até mesmo, a
elaboração de projetos de lei fundamentados no bem
comum, solicitando o comprometimento de candidatos
para que, de fato, essas iniciativas sejam incorporadas
ao sistema legal. A democracia precisa ser fortalecida e
as eleições municipais são uma “oportunidade de
ouro”. Para aproveitá-la, é preciso sair da apatia,
promover a participação, conhecer a vida dos
candidatos, avaliar se “dão conta do recado”, se têm
competência humanística. Trata-se de um desafio,
mas, ao mesmo tempo, de grande chance para reverter
o quadro calamitoso da política brasileira, investindo
em mudanças que já são tardias.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Aconteceu...
Foi muito bom o encontro de D. Edmilson com as
lideranças dos grupos de base das quatro comunidades que
compõem a paróquia, no dia 22 de junho de 2016. Estavam
presentes umas 130 pessoas, entre membros e coordenadores (as)
de grupos. Temos 55 grupos de base em toda a paróquia que se
reúnem semanalmente, e estão fazendo a LEITURA ORANTE de
acordo com o roteiro da folha diocesana. Deu para perceber neste
encontro com o Bispo que os membros dos grupos estão
gostando, e estão satisfeitos em realizar estes encontros com o
método da LEITURA ORANTE.
As Missas nas ruas e os plenários com partilha e formação
têm também colaborado para fortalecer e animar os grupos.
Deus seja louvado por esse encontro de D. Edmilson, nosso Bispo
diocesano, com as lideranças de nossos grupos de base. Foi um
encontro animador e de fortalecimento da caminhada.
Valeu, povo de Deus, que forma essa Igreja viva de Jesus Cristo.
Coragem sempre. Que a Palavra de Deus nos leve sempre
a experimentar o amor e a misericórdia de Deus para conosco.

Fotos Pascom

Pe. Tarcísio

5° Encontro Nacional da Comunicação
Aconteceu em Aparecida do
Norte, nos dias 14 a 17 de julho, o 5°
Encontro Nacional da PASCOM, que
teve por objetivo aprofundar a
compreensão sobre o serviço da
comunicação no campo da liturgia da
igreja.
Os agentes participaram de
seminários, onde puderam aprimorar
seus conhecimentos. Os temas foram:
* Dinamismo da comunicação na
liturgia;
* Celebração litúrgica na mídia;
* Comunicação e espaço sagrado;
* Comunicação corporal e litúrgica;
* Dicas para a PASCOM paroquial;
* Como viabilizar projetos da pascom.

Foto Pascom Diocesana

E a nossa paróquia não ficou de fora. Estiveram presentes os agentes da PASCOM Rogério Princiolli (Comunidade
Nossa Senhora de Fátima) e Joice Cogo (Comunidade São Paulo Apóstolo). Parabéns.
JOICE - PASCOM
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Aconteceu no dia 03/07 o 5° MUTICOM, na Centro Diocesano de Pastoral, Bom Clima.
O evento realizado pela Pastoral da Comunicação diocesana teve como tema
“Comunicação e Misericórdia – Um Encontro Fecundo”.
O objetivo do evento foi reunir agentes de
pastorais e convidados para discutir sobre os meios
de comunicação como instrumento de
evangelização.
Além de palestras com profissionais da área
de comunicação, como o Doutor em Comunicação
João Elias Nery, Professor da FAPCOM – Faculdade
Paulus de Comunicação – e da Jornalista Maria
Cristina Angelini, produtora do programa Profissão
Repórter, da TV Globo, o evento contou com oficinas
sobre Mídias Impressas, Mídias Digitais, Fotografia e
Fundamentos da PASCOM.
Se fez presente também nesse encontro
agentes da Pastoral da Comunicação da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima.
O encerramento do evento contou com a
presença do Padre Juarez de Castro, que contou
suas experiências com foco na comunicação e
cantou para os participantes.
ROGÉRIO - PASCOM

Fotos Pascom

CELEBRAÇÕES DO BATISMO
Comunidade Nossa Senhora de Fátima: 1º Sábado às 10h30 e no 3º Domingo às 11h00
Comunidade São Paulo Apóstolo: 1º Domingo às 9h15

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
HORÁRIOS DE CELEBRAÇÕES NAS COMUNIDADES
1. Comunidade São Francisco de Assis
Rua Síria, 384 - Jardim São Francisco
Aos Sábados às 19h
4ª terça-feira às 19h30.

3. Comunidade São Lucas Evangelista
Rua Ana Coelho da Silveira, 226 - Jd. Ipanema
Aos Domingos 9h15, exceto o 4º Domingo que é ás 17h30
2ª terça-feira às 19h30.

2. Comunidade São Paulo Apóstolo
Rua Fonte Boa, 173 - Vila Barros
Aos Domingos às 9h15
2ª e 4ª quinta-feira às 19h30.

4. Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Av. Otávio Braga de Mesquita, 800 - Vila Fátima
Aos Domingos às 7h30, 11h00 e 19h00
Quarta-feira às 19h30, e Sexta às 7h30

Pároco: Pe. Tarcísio A. de Almeida
Atendimento da Secretaria Paroquial:
Terça e Sexta: das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 18h00
Quarta: das 8h30h às 11h00 e das 13h00 às 19h30
Quinta: das 13h00 às 18h00
Sábado: das 8h30 às 12h00
OBS: Para intenções de aniversário, aniversário de casamento ou intenções de falecidos, procurar a equipe de liturgia 30 minutos antes das missas.
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ACONTECEU!
Semana Diocesana de Formação

Foto Pascom

E a semana Diocesana de Formação na Forania Aparecida foi assim...
Nossos agentes atenderam ao chamado e compareceram em grande número ao Centro Diocesano de
Pastoral para entendermos melhor o tema deste ano – “A Doutrina Social da Igreja e a Prática da Misericórdia
Divina” – à luz da Quinta Urgência das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora: Igreja a serviço da vida Plena
para todos.
Tivemos ótimos assessores, trabalhos divididos entre as paróquias presentes e muita animação.
Muito foi dito sobre misericórdia, desde o antigo testamento até os dias de hoje, sobre o conhecimento, a vivência e
a prática da misericórdia em nossas vidas, nas vidas de nossos irmãos. Um questionamento ficou pra que
pudéssemos refletir: Como estão as nossas pastorais sociais? Até onde estão envolvidas com a causa do outro? Até
onde somos misericordiosos como o Pai?
Um apelo foi feito à Igreja de Guarulhos: Que sejamos uma Igreja SAMARITANA, que busca o bem do
próximo independentemente de quem é e de onde venha, pois somos todos irmãos, filhos de Deus.
Oxalá que tudo o que refletimos essa semana possamos trazer para nossas vidas, para nossas pastorais;
que essa semana tenha contribuído para um renovado ardor e amor missionário.
Ana de Souza

4º ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Levando em consideração a tônica que se
fundamenta na doação, pobreza, simplicidade, alegria
e oração, aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de julho o 4º
Encontro de Casais com Cristo, das quatro
comunidades que compõem a Paróquia Nossa Senhora
de Fátima e também alguns casais da paróquia Nossa
Senhora Aparecida do Bela Vista.
O E.C.C. é um serviço da nossa Igreja na
evangelização das famílias, para despertar os casais na
construção do Reino de Deus a partir da família e da
comunidade paroquial, mostrando pistas para que os
casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos,

com a comunidade e, principalmente, com o Cristo.
Queremos agradecer a todos os casais que
trabalharam e que mostraram aos Encontristas deste
ano a força da partilha, gratuidade e missionaridade.
Desejamos a todos os Encontristas muita luz, paz e
que todos possam vivenciar o Cristo dentro de seus
lares e na comunidade.
("A família está convocada a ser templo, ou seja,
casa de oração: uma oração singela, cheia de esforço
e ternura. Uma oração que se faz vida, para que toda a
vida se converta em oração") - (Papa João Paulo II)
EDUARDO - PASCOM
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GRUARIN
Móveis Planejados

Mel / Natale
Rua Nobel de Almeida Kuke,295
Pq. Continental II - Guarulhos - SP

Tel.: 2402-9316

Anuncie aqui!
2468-2215
Fotos Pascom

Anuncie nesta página!
Pastoral da Sobriedade - Comunidade Salva Vidas
Atendimento à dependentes químicos e seus familiares.
Encontro toda segunda-feira às 19h30
Local: Igreja Nossa Sra de Fátima
LITURGIA DA PALAVRA
“Vossas palavras são uma verdadeira luz, que dá sabedoria aos simples” (119,130).

07/08 – 19º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Sb 18,6-9 – Sl 33

|

14//08 – 20º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Jr 38,4-6.8-10 – Sl 40

|

2ª- Leitura Hb 11,1-2.8-19

|

Evangelho Lc 12,32-48

2ª- Leitura Hb 12,1-4

|

Evangelho Lc 12,49-53

21/08 – Solenidade da Assunção de Nossa Senhora: 1ª- Leitura Ap 11,19 a; 12,1-6 a.10 ab – Sl 45 | 2ª- Leitura 1 Cor 15,20-27 a | Evangelho Lc 1,39-56
28/08 – 22º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Eclo 3,19-21.30-31 – Salmo 68 | 2ª- Leitura Hb 12,18-19.22-24 a | Evangelho Lc 14,1. 7-14
04/09 – 23º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Sb 9,13-18 – Sl 90
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|

2ª- Leitura Fm 9 b-10.12-17

|

Evangelho Lc 14,25-33

Nossa Paróquia Nossa Senhora de Fátima também está
promovendo uma Ação entre amigos em prol da construção da
Igreja São Paulo Apóstolo.
Será sorteado pela milhar do 1º prêmio da loteria federal do
dia 24/09/2016 - 01 moto 125 ou o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
VALOR R$ 12,00

imagem meramente ilustrativa
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AGENDA PASTORAL PAROQUIAL
AGOSTO/2016
01/08 – 19 h 30 - Encontro de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco.
02/02 – 20 h - Celebração de Abertura da Escola da Palavra, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
04/08 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
05/08 – 19 h 30 - Reunião do CPP, na Vila Fátima.
06/08 – 15 h - Encontro paroquial de canto litúrgico, na Vila Fátima.
11/08 – 19 h 30 – Missa, com o lançamento da pedra fundamental da nova Igreja dedicada a São Paulo Apóstolo, na Vila Barros.
13/08 – 16 h – Celebração, e Caminhada com as famílias, saindo do C.C. São Francisco.
15/08 – ANIVERSÁRIO DA PARÓQUIA, 52 ANOS.
17/08 – 19 h 30 – Encontro com as famílias, no C.C. São Lucas.
18/08 – 19 h 30 – Encontro com as famílias, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
19/08 – 20 h – Missa com as famílias, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, Cocaia.
21/08 – 15 h – Encontro com os jovens dos grupos de Crisma, no C.C. Elizabeth Bruyere.
24/08 – 20 h 15 – Reunião do COMIPA, na Vila Fátima.
27/08 – 14 h 30 - Plenário dos grupos de base, na Vila Fátima.

Coordenadoria de Política para Mulheres
Casa da Mulher Clara Maria I
Tels.: 2468-3569 2472-6926

CONVITE
A Casa da Mulher Clara Maria I que faz Atendimento Social e
Orientação a Mulheres Convida você Mulher a participar da Palestra
na Associação Caritativa Nossa senhora de Fátima com o tema:

Violência Doméstica
Data: 10/08/2016 Horário: 10h00 e 14h00
Rua Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima
“SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE”

