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CELEBRAÇÃO DA UNIDADE 

VAMOS CELEBRAR JUNTOS 

 Nosso pároco em 
s u a  p a l a v r a  r e f l e t e 
conosco sobre o grave 
momento em que vive 
nosso país. Destaca que vivemos uma crise 
ética e moral, mais que econômica. Mas 
que apesar de tudo isso, não devamos 
perder a esperança de dias melhores. Na 
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 Resultado líquido da coleta da 
Campanha da Fraternidade arrecadada 
pelas comunidades que compõem a 
paróquia, 15.410,85. Essa coleta visa 
apoiar projetos sociais a níveis de Diocese, 
e de CNBB. É a partilha generosa que se 
transforma em ação solidária aos mais 
pobres, e necessitados. Que Deus abençoe 
a todos pelo gesto de partilha. 

PASTORAL DA ESPERANÇA: A pastoral da esperança tem como missão ser presença amiga fraterna e solidária 
da Igreja junto àqueles que sofrem a dor do falecimento de um ente querido. O trabalho desta pastoral deve 
lembrar que a vida cristã não está limitada à realidade terrena, mas envolve esse tempo, esse lugar.  A pastoral 
convida a todos para participarem desta obra de misericórdia levando conforto aos que sofrem.
O agente da pastoral da esperança é mensageiro de fé, paz, esperança, e amor.

Porque tem sentido uma Pastoral da Esperança? É por causa da fé na ressurreição que nossas preces pelos 
falecidos têm sentido. É pela fé na ressurreição que a pastoral faz “encomendação do corpo” colocando a pessoa 
falecida sobre a proteção de Deus.    

SERVIÇOS DA PASTORAL DA ESPERANÇA:
- Celebrar as exéquias em nome da Igreja.
- Visitas às pessoas enlutadas (fazer um momento de oração 
com elas), levando conforto espiritual.
- Em alguns casos ter a presença de um agente da pastoral, no 
momento em que a pessoa recebe o anúncio da morte de um 
ente querido.
- Presença dos agentes da pastoral, na Missa de quarta-feira 
na Igreja Matriz da paróquia. Pode-se fazer uma escala, para 
que cada quarta-feira tenha dois agentes presentes. 
- Entregar uma mensagem de conforto, e de esperança, para 
a pessoa enlutada.

Surgiu mais uma pastoral em nossa paróquia: 

Ano Mariano
2016-2017

Jubileu
300 ANOS DE

BENÇÃOS



 “Sete pecados sociais”

Atribui-se a Mahatma Gandhi esta 
afirmação:

 “Sete pecados sociais: política sem 
princípios, riqueza sem trabalho, prazer 
sem consciência, conhecimento sem 
caráter, comércio sem moralidade, 
ciência sem humanidade e culto sem 
sacrifício.”

Embora vivamos em tempos e lugares 
diferenciados, os “sete pecados sociais” 
estão presentes em nosso quotidiano, 
somos vítimas e ao mesmo tempo 
sujeitos.

“Política sem princípios”:
A ausência de princípios éticos abre 
brechas para medidas e posturas que 
aumenta  o  ab i smo dos  r i cos  e 
empobrecidos; a política e seus atores 
caem na vala comum: da apatia, 
indiferença, desconfiança e perda de 
esperança de tempos novos. A falta de 
princípios faz com que a política deixe 
de ser a prática sublime de caridade, e 
assim deixamos de buscar e promover o  
bem comum, com vida e cidadania 
digna para todos, sem resquícios de 
exclusão.

“Riqueza sem trabalho”:
Porque certamente conseguida com 
trabalho de outros, por vezes mal 
r e m u n e r a d o ,  d i r e i t o s  s o c i a i s 
v i l i p end i ado s ,  conqu i s t a s  n ão 
asseguradas, mutiladas, reduzidas, 
aniquiladas; retrocessos de conquistas 
a l c a n ç a d a s .  O u  p o r  v e z e s  d a 
especulação de qualquer ordem, da 

acumulação, extorsão, ágios, lucros não 
partilhados...

“ Prazer sem consciência”:
Porque pode ser a máxima expressão do 
hedonismo; do prazer inconsequente, 
com preços altos a serem pagos; 
comprometimento de futuros e projetos 
que poderiam serem evitados, por vezes 
impossíveis de serem revertidos, porque 
deu à história de quem ao prazer se 
curvou, um outro indesejável e infeliz 
sentido.

“Conhecimento sem caráter”:
A busca do conhecimento é como uma 
espiral que tende ao infinito. Mas todo 
conhecimento somente tem sentido 
quando ele se volta em favor do próprio 
homem e mulher que pensam e tem sede 
do conhecimento. Há conhecimentos 
s e m  c a r á t e r,  s e m  u t i l i d a d e s , 
conhecimentos fúteis e inúteis, que não 
corroboram para que a vida humana 
seja mais bela. Todo conhecimento a ser 
buscado e alcançado é para que se 
favoreçam novos relacionamentos, e, 
com isto, promover a fraternidade e 
possibil idade de que todos dele 
desfrutem.

“Comércio sem moralidade”:
Há valores sagrados que não se 
negociam; exploração abundantemente 
execrada pelos Profetas na Sagrada 
Escritura; tráficos de qualquer espécie 
que desconsideram a beleza, dignidade e 
sacralidade da vida (tráfico de drogas, 
armas, órgãos humanos), da concepção 
ao declínio natural. Negociatas para 
garantir vantagens, postos, privilégios, 
ainda que muitos sejam prejudicados.

EDITORIAL

 “Ciência sem humanidade”:
Ciência é saber que deve também fazer 
seus progressos numa busca inacabada 
do saber, com a religação de todos os 
saberes, mas sem jamais colocar em risco 
a existência da humanidade.  O grande 
pecado da ciência é quando aqueles que 
a buscam e promovem não têm como 
meta a elevação das possibilidades de 
existência da  condição humana. A 
ciência somente tem razão de existir, 
quando  em favor do próprio homem e 
mulher que a busca e a promove.

“Culto sem sacrifício”:
I n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  c r e d o 
professado, da religião vivida, todo 
culto exige daquele que o realiza, 
abertura, disponibilidade, doação, 
entrega, renúncias, para que todos 
possamos viver melhor; que um mundo 
mais humano e fraterno construamos. 
Pode parecer um sonho, uma ilusão, mas 
é exatamente o ponto convergente de 
todos os  cul tos ,  e  para i s to,  a 
necessidade de sacrifícios, penitência e 
conversão permanente.

Concluindo:
Longe de esgotar esta reflexão, temos 
apena s  um breve  en sa io,  pa ra 
aprofundarmos sobre os pecados sociais, 
e firmarmos nossos passos na busca de 
um mundo mais humano e fraterno.

Dom Otacílio Ferreira de Lacerda

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.

Terço dos Homens

TERÇO DOS HOMENS

ATENDIMENTO DO PADRE TARCÍSIO PARA CONFISSÕES, ATENDIMENTO ESPIRITUAL, OU QUALQUER ORIENTAÇÃO, 
AGENDAR COM AS SECRETÁRIAS NA PARÓQUIA OU PELO TELEFONE 2468-2215.

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    



A Palavra do Nosso Pároco

QUERMESSE NAS COMUNIDADE SÃO continuam: 
03 e 04/Junho – Comunidade Nossa Senhora de Fátima. 

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:

 Na minha palavra deste mês dirigida ao povo de Deus que 
caminha nas comunidades que compõem a paróquia, quero fazer 
uma reflexão sobre o grave momento político, ético e econômico do 
nosso país.  Essa minha reflexão será inspirada nas notas da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), sobre o dia do 
trabalho, e sobre o grave momento nacional. 

 A crise que nosso país vive é mais ética e moral que 
econômica. 

 Nossos bispos perguntam: O que está acontecendo com o 
Brasil? Um país perplexo diante de agentes públicos e privados que 
ignoram a ética e abrem mão dos princípios morais, base 
indispensável de uma nação que se queira justa e fraterna. O 
desprezo da ética leva a uma relação promiscua entre interesses 
públicos e privados, razão primeira dos escândalos de corrupção. 

 Desvios de dinheiro público, cobrança e recepção de 
propinas viraram “lei” e se tornaram meios de vida para a grande 
maioria dos políticos brasileiros. Pessoas que foram eleitas como 
nossos representantes no parlamento, para servir ao bem comum de 
todos, transformaram a política em um balcão de negócios espúrios, 
transformando o bem comum em bem pessoal, e legislando em 
causa própria, e com isso negam a ordem e o progresso expressos 
em nossa bandeira. Todas essas situações nos fazem temer o futuro, 
sufocam a esperança, e impedem a superação da miséria e da 
desigualdade social. Uma das coisas que mais atrapalha o 
crescimento econômico de nosso país é a praga da corrupção.  

 Na nota sobre o grave momento nacional, nossos bispos 
dizem que é urgente retomar o caminho da ética como condição 
indispensável para que o Brasil reconstrua seu tecido social. Só 
assim a sociedade terá condições de lutar contra os males que mais 
afligem a vida dos brasileiros, como a violência contra a vida, o 
tráfico de drogas, o desemprego, a malversação dos bens públicos, o 
abuso do poder econômico e político, crimes ambientais, e falta de 
políticas públicas para a saúde, saneamento básico e de inclusão 
social dos mais pobres. Intimamente unida à política, a economia 
globalizada tem sido um verdadeiro suplício para a maioria da 
população brasileira, uma vez que dá primazia ao mercado, ao lucro 

a todo custo, em prejuízo da pessoa humana 
e de suas necessidades básicas, quando 
deveria ser o contrário. Essa economia 
mata, descarta e torna os mais pobres uma 
massa sobrante. 

 Nenhum desenvolvimento será 
autêntico e verdadeiro, se a pessoa humana, 
criada à imagem e semelhança de Deus, não 
tiver a primazia.   

 No esforço de superação do grave momento atual, são 
necessárias reformas, que se legitimam no diálogo com toda a 
sociedade, com vistas ao bem comum. Percebemos uma má vontade 
muito grande do poder executivo e legislativo em escutar a 
população, os seus clamores e os seus anseios. Projetos e reformas 
são feitos em gabinetes, por meio de conchavos políticos que visam 
tirar direitos e conquistas sociais dos mais pobres, sem atingir os que 
já são abastados. É de desejar que a reforma da previdência se torne 
uma oportunidade para a retomada da participação cidadã em torno 
de tantas questões que estão exigindo hoje uma nova abordagem e 
novas providências de ordem política, social e econômica. 

 Na nota sobre o dia do trabalho, nossos bispos encorajam a 
organização democrática e mobilizações pacíficas em defesa da 
dignidade e dos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras, 
com especial atenção aos mais pobres. O Papa Francisco também 
afirma: Nenhum trabalhador sem teto, terra e trabalho. 

 Temos que dizer em alto e bom som aos poderes executivo, 
legislativo e judiciário, que tirem as mãos de nossos direitos, e que 
não aceitamos nenhum direito a menos. 

 Apesar de toda essa situação grave do nosso país, não 
vamos perder a esperança de dias melhores. O povo brasileiro tem 
coragem e fé.  Confiemos no Deus da vida que está do lado dos 
sofredores e sofredoras.

 Que possamos evangelizar com amor, ardor, alegria e 
misericórdia, inspirados por Maria.

Padre Tarcísio.

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

VILA BARROS - GUARULHOS - SP

FONE: 2402-2690

MAGAZINE



Nos dias 24, 25 e 26 do mês de abril, tivemos uma riquíssima 
formação para todos nós agentes de Pastoral da PARÓQUIA 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, no Centro Comunitário 
Elisabeth Bruyere. As comunidades SÃO PAULO APÓSTOLO, 
SÃO LUCAS, SÃO FRANSCISCO e NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA marcaram presença nesses três dias, em que tivemos a 
graça de receber em nosso meio para nos dar essa formação a IRMÃ 
Creuza, que nos ajudou muito a entender sobre o QUERIGMA, o 
tema deste nosso encontro. 

O QUERIGMA é o primeiro anúncio, anúncio da chegada do reino 
de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Uma proposta que convida o 
povo a aderir ao projeto de Cristo em suas vidas; lembrando que 
para evangelizar os outros, nós devemos ser evangelizados em 
primeiro lugar; acolhemos o ''QUERIGMA'', depois O anunciamos; 
consiste na morte e Ressurreição de JESUS que são o fundamento 
da nossa fé. Acolhemos a proposta evangelizadora com amor para 
depois transmitirmos com ardor missionário. 

Como foi dito também neste encontro: Este ANÚNCIO 
QUERIGMÁTICO requer uma formação bíblica doutrinal, 
bastante nos mostra isso na passagem dos discípulos de EMAÚS, 
“Não estava nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo 
caminho” (Lc, 24,32). Nós cristãos (AGENTES DE PASTORAL) 
devemos fazer com que o nosso coração e o do povo de Deus 
também ardam ao falar de Jesus, sempre com Alegria, Amor e 
Misericórdia. E reconhecer e fazê-lo conhecido com nossa Partilha 
(comunhão) partilha da vida, com Cristo; assim como Jesus partiu o 
pão e os discípulos o reconheceram, devemos também partir o Pão 
da vida, o testemunho, pois isto é o QUERIGMA, anúncio, 
pregação da Palavra, que leva ao verdadeiro discipulado do Senhor. 

Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, deixa para nós um grande 
exemplo de acolhida, principalmente quando o anjo do Senhor vai 
até ela e diz: “Alegre- se, cheia de graça, o Senhor é contigo”', ela 
ouve o chamado e atende o desejo de Deus. Assim como ela, 
devemos, pois acolher este chamado, colocá-lo em prática e sermos 
obedientes a Deus em tudo. Peçamos a intercessão de NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA por todos nós, para que sejamos, pois, 
pregadores da Palavra de Deus. Que Ele nos dê coragem e 
entusiasmo missionário. E também a nossa querida irmã Creuza, 
que nos ajudou a entendermos o chamado querigmático (anúncio), 
que ela sempre seja essa maravilhosa evangelizadora da palavra de 
JESUS CRISTO, e a cada um de nós para que sejamos sempre 
anunciadores do amor infinito de Deus!!!                                                                     

MARIA, ESTRELA DA EVANGELIZAÇÃO E APÓSTOLA 
DO QUERIGMA, ROGAI POR NÓS!!                                                                                      
#BÍBLIANAMÃOEPÉNAMISSÃO!!!

a                                                                                                                                                                                   
João Vitor - Catequista (Comunidade São Paulo Apóstolo)

 Em homenagem aos 11 anos de Pastoral da Pessoa 
Idosa, nós, das comunidades que compõem a paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, agradecemos a Deus por essa 
caminhada, e por todos os que apóiam a nossa pastoral.  
 Que cada comunidade acompanhe com uma 
compreensão amorosa todos os que envelhecem.

Agradecemos a nossa fundadora, em memória, Zilda Arns. 

Pastoral da Pessoa Idosa

Aconteceu!!!

FOTO PASCOM

 No dia 07 de Maio, aconteceu a nossa 
Feijoada, cujo objetivo foi levantar recursos 
financeiros para a construção de nossa Igreja.

 A Equipe de Eventos da Comunidade 
São Paulo Apóstolo agradece a todos que, 
direta ou indiretamente, ajudaram a realizar 
esse evento.

Pedimos desculpas as Comunidades que 
compõem nossa paróquia pelos transtornos 
ocorridos, pois não conseguimos ser 100%. O 
importante é que unidos levantaremos o 
prédio e formaremos Igreja viva.

 De coração, o nosso muito obrigado às 
mãos amigas que se uniram e fizeram 
acontecer e que as bênçãos de Deus e a 
intercessão de Nossa Senhora, sejam 
derramadas em abundância sobre todos nós.

Equipe de Eventos Comunidade São Paulo Apóstolo

     Nos dias 20 e 21 de maio, iniciaram as tradicionais 
quermesses da nossa Paróquia nas comunidades São 
Lucas e Nossa Senhora de Fátima e nos dias 27 e 28 
de maio a nossa quermesse continuou com todo 
entusiasmo na comunidade Nossa Senhora de 
Fátima.

    No mês de Junho as nossas quermesses 
continuam, estejam todos bem atentos às datas. Nos 
dias 03 e 04 de junho teremos a última semana da 
quermesse da comunidade Nossa de Fátima que 
acontecerá no C.C. Elizabeth Bruyere e nos dias 
10,11,17,18, 24 e 25 teremos a quermesse na 
Comunidade São Francisco.

    É muito bom perceber e ver as pessoas nesse 
gostoso clima de confraternização, por isso queremos 
agradecer a todos que se dedicaram para que tudo 
ocorresse bem e, sem medir esforços, empenharam-
se para que mais um projeto a favor da comunidade se 
concretizasse.

    Obrigado a todos que colaboraram para que nossa 
comunidade fosse mais família e que, de uma forma ou 
outra, estiveram juntos à igreja de Cristo.

    Que Nossa Senhora de Fátima abençoe a todos!

Pascom



Aconteceu!!!

A 13 de Maio, na Cova da Iria do céu aparece a Virgem Maria...

 Os dias que antecederam à festa da Padroeira Nossa Senhora de 
Fátima foram de intensas atividades. Neste ano em especial, celebramos 
em comunhão com o Papa Francisco e toda a Igreja os 100 anos das 
aparições da Virgem em Fátima (Portugal), e acompanhamos com 
carinho e devoção a canonização dos dois irmãos, Jacinta e Francisco.
 Na noite do domingo, Dom Edmilson, Bispo Diocesano nos deu 
a honra de sua presença na abertura dos festejos, e também ministrou os 
Sacramentos da Iniciação Cristã para alguns adultos de nossas 
comunidades. Nessa noite, a Imagem de Nossa Senhora foi enviada para 
a comunidade São Francisco e começou a peregrinar pelas comunidades 
que compõem a paróquia.
 No decorrer da semana, tivemos missa presidida pelo Padre 
Pedro Nacélio, na comunidade São Francisco, Padre Toninho na 
Comunidade São Lucas, também celebrando os seus 30 anos de 
sacerdócio, nessa paróquia que o acolheu bem, lá no começo de sua 
missão sacerdotal - “O Bom Filho ao lar retorna”.
 Na quarta-feira, foi a vez do Padre Pelegrino, que com muita 
sabedoria e simplicidade nos ensinou muito de Maria Mãe de Deus e 
nossa. E enviou a imagem pra comunidade São Paulo, onde o Padre 
Paulo Leandro nos deu a graça de sua presença descontraída e alegre.
 Na sexta-feira, tivemos a celebração mariana com a participação 
especial da querida Irmã Creuza, que com muita sabedoria nos ajudou a 
conhecer um pouco mais dessa grande e magnifica “MULHER do SIM”. 
O povo de Deus, com devoção e amor ofereceu flores para a mãe de 
Deus.
 Em todas as noites, o Padre Tarcísio concelebrou com os padres 
convidados, tivemos a presença do grupo do Oficio Divino nas 
comunidades, e grande carreata com vários carros, que com bandeiras, 
bexigas e muita alegria, percorreu as ruas dos bairros seguindo a imagem 
e fazendo um “buzinaço”, buzinas de louvor e graça pela presença de 
Nossa Senhora em nosso meio, e de protesto pela atual situação política 
em nosso País.
 No dia 13 de maio (sábado), tivemos missa pela manhã presidida 
pelo Padre Pedro Paulo, e à tarde o Ofício Divino e missa com o Padre 
Tiago, com especial participação dos membros da Legião de Maria.
 Ao anoitecer, uma grande multidão com velas nas mãos 
acompanhou Nossa Senhora em procissão até a Igreja Matriz, onde 
celebramos a Santa Eucaristia presidida pelo Padre Tarcísio, e com 
grande alegria participamos da coroação, carinhosamente preparada por 
nossos catequistas e catequizandos.
 Em todos os momentos, houve grande participação de todas as 
comunidades.
 Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, por nossas famílias, por 
nossa Igreja e pela paz no mundo.

Ana de Souza

  No dia 21 de maio de 2017, comemoramos com muito carinho 
os 174 anos de fundação da IAM, Obra criada por Dom Carlos Forbin-
Janson na França e que se espalhou por todo mundo. Em Guarulhos, 
com alegria temos a presença de muitos grupos que despertam o ardor 
missionário universal em crianças e adolescentes e ajudam a Igreja 
local a ser uma Igreja em saída missionária. E neste dia, com muita 
alegria, participamos do EDIAM (Encontro Diocesano da Infância e 
Adolescência Missionaria), que aconteceu na Cúria Diocesana, com a 
presença de várias paróquias da nossa Diocese, inclusive a nossa 
paróquia Nossa Senhora de Fátima. 
  Foi um dia de muitas atividades orações com nossas crianças 
que se divertiram muito, e encerramos com a missa, celebrada pelo Pe. 
Hechilly Timotedo , assessor espiritual das missões da Diocese de 
Guarulhos. 

 'De todas as crianças e adolescentes do mundo: Sempre Amigos!!'
Joice Cogo, Comunidade São Paulo Apóstolo.

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 da Padroeira.



Ana Paula Ferraz - CRN 17655 

 O sal comum, também chamado de sal de cozinha ou sal de mesa, é quimicamente conhecido 
como cloreto de sódio. A função do sal no organismo humano é controlar as substâncias que entram e 
saem da célula.
Graças ao sal, a quantidade de nutrientes e água das células está sempre regulada. Entretanto, por mais 
essencial que o sal seja, pesquisas em diversos países, incluindo o Brasil, já comprovaram que o consumo 
da substancia está acima dos valores recomendados. Na verdade, o ser humano adulto de um décimo de 
uma colher de chá de sal, por dia, para manter suas funções no organismo. 
Conheça agora 05 maneiras de diminuir a quantidade de sal para ter uma vida mais saudável:

1. Use ervas e temperos como alho e cebola para intensificar o sabor dos alimentos. Pimenta do 
reino, canela, manjericão fresco, suco de limão, entre outros, podem dar um gosto especial aos ingredientes de uma refeição;

2. Aproveite as nozes, castanhas, abacate e os óleos vegetais, que são ricos em gorduras do “bem” para usar nas suas preparações;
3. Grelhe ou asse seus alimentos. Ao assar, por exemplo, vegetais e carnes, é possível sentir um gosto levemente adocicado, típico deste modo de 

preparo;
4. Opte pelos alimentos integrais, escolher um alimento integral é essencial, pois geralmente este tipo de produto possui menos sal quando comparado 

as versões refinadas;
5. Diminua a quantidade de alimentos industrializados, procure manter uma alimentação saudável, e opte pelos alimentos in natura.

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).

Construção 
Igreja São Paulo Apóstolo

 Neste mês, estamos avançando mais um pouco no 
andamento da construção, onde, após enchermos todos os pilares 
junto com as paredes, estamos montando todas as armaduras 
metálicas, escoramentos, formas das vigas e laje do mezanino, 
incluindo escadarias onde chegamos com altura de 3,00 mt, já é 
possível agora, visualizar como ficará em breve, nossa Igreja e seu 
tamanho. Sobre a referida laje deste mezanino, caberá, cerca de 
100 pessoas bem acomodadas. Segundo o Sr. Erinaldo, nosso 
mestre de obras. Liturgicamente, estamos prestes a coroar o tempo 
pascal de 2017, o qual, nos motiva a viver numa constante 
renovação da nossa fé, já, que neste período, celebramos a festa do 
Pentecostes, ocasião, em que, Jesus, sopra o Espírito Santo sobre 
os apóstolos, e à  todos os que estavam juntos, ou seja em 
comunhão.
 No domingo após o Pentecostes, a Igreja celebra, a festa da 
Santíssima Trindade, nela, somos chamados a nos aproximarmos 
do mistério de um Deus Uno e Trino, verdade fundamental da fé 
cristã. Contemplamos Deus, que se revelou por Amor na história 
da salvação, para estarmos em comunhão com Ele. Comunhão 
significa, estar com, ou, caminhar juntos. A experiencia de Deus, 
no mistério da Trindade, não tem palavra para explicar, mas deve 
ser entendida, na vivencia. Os reflexos dessa união, se dão em 
nossa vida, quando buscamos viver no amor. Deus estabeleceu 
conosco, uma vida de união, na diversidade. Deus, é o Criador, 
Jesus o Redentor e o Espírito Santo, é o Santificador, é o maior 
exemplo de Comunidade, ou seja, Comum Unidade,  percebemos 
que, cada um, tem seu papel, e formam um único corpo, que vive 

em perfeita comunhão e sintonia, na diversidade. Nesta fase da 
obra, observamos a sintonia que deve haver, na montagem das 
armaduras metálicas, junto com as paredes, formas vigas etc..., que 
são procedimentos distintos, numa mesma obra. Assim deve ser 
nossa vida pessoal, familiar, comunitária e social, hoje, em 
especial, falamos das diversidades na Comunidade. Como São 
Paulo, nos fala dos diversos de dons e carismas, que devem estar a 
serviço e em sintonia, comparando-os, aos membros do corpo 
humano, para que nele, todos os membros possam desempenhar 
suas funções, e assim, tenha saúde e vitalidade,  também, nós, 
devemos criar comunhão nas nossas diversidades, e estar em 
perfeita sintonia, em vista de um bem maior e supremo, que é o 
Amor de Deus, a ser revelado por  cada um, e por todos nós, nas 
nossas atitudes.  Que a Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo, estejam sempre 
conosco!!! Amém!!! 
 Nossa Igreja vai ficar bonita como quê... 

Lucy - São Paulo Apostolo

3
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04/06 – Solenidade de Pentecostes: 1ª- Leitura At 2,1-11 | Sl 104 | 2ª- Leitura 1 Cor 12,3b-7.12-13 | Evangelho Jo 20,19-23

11/06 – Solenidade da Santíssima Trindade: 1ª- Leitura Êx 34,4b- 6.8-9 | Sl Ct. Dan 3,52-56 | 2ª- Leitura 2 Cor 13,11-13 | Evangelho Jo 3,16-18 

18/06 – 11º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Êx 19,2-6a | Sl 100 | 2ª- Leitura Rm 5,6-11 | Evangelho Mt 9,16-10,8

25/06 – 12º Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Jr 20,10-13 | Sl 69 | 2ª- Leitura Rm 5,12-15 | Evangelho Mt 10,26-33 

Nutrição             5 maneiras de reduzir a quantidade de sal para ter uma dieta mais saudável

FOTOS PASCOM
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Anuncie aqui!
2468-2215

Aconteceu!!!  No domingo de 21 de maio, aconteceu a missa em 
nível diocesano, em comemoração ao 51º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, e os agentes da Pascom de nossa 

comunidade estiveram presentes no Santuário de Nossa Senhora do Bonsucesso, local em que ocorreu a 
celebração.
 A cerimônia foi presidida por Dom Edmilson e concelebrada pelo Reitor do Santuário, Padre Carlos 
Vicente, e pelo Assessor Diocesano da PASCOM, Padre Marcos Vinicius.
      E a nossa paróquia juntamente às paróquias que possuem PASCOM reconhecida na Diocese, receberam 
das mãos de Dom Edmilson o 8º Selo de Comunicação.
      A procissão de entrada contou com a presença da atual coordenadora da nossa PASCOM, Natalia Nunes 
da Silva, atuante da comunidade São Paulo Apóstolo, que com imensa alegria teve a honra de carregar a imagem 
de Nossa Senhora da Comunicação. O grande encontro foi encerrado com um almoço de confraternização, que contou com a presença de mais de 200 agentes da Pastoral 
da Comunicação de nossa Diocese. Queremos agradecer a todos os nossos agentes da PASCOM, que vêm ultimamente concretizando projetos a favor da evangelização e 
aperfeiçoando a comunicação através das redes sociais e do Jornal Boa Notícia.

     “Gostaria, pois, de dar a minha contribuição para a busca de um estilo comunicador aberto e criativo, que não se prontifique 
a conceder papel de protagonista ao mal, mas procure evidenciar as possíveis soluções, inspirando uma abordagem propositiva 
e responsável nas pessoas a quem se comunica a notícia.”

         Papa Francisco

Eduardo - Pascom

Fotos Pascom

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

            Galinhada Beneficente 
Comunidade São Francisco de Assis
 Realizou-se no domingo (28/05) na 
Comunidade São Francisco de Assis 
galinhada beneficente com mais de 200 
pessoas presentes. O evento foi organizado 
com a colaboração dos Agentes de Pastoral e 
mães da catequese, recebendo elogios de 
todos que compareceram. Agradecemos a 
Deus por este momento de união. 

A coordenação.



AGENDA PASTORAL JUNHO E JULHO/2017
01/06 – 19h30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz da Paróquia. 
a

03/06 – 15h00 – Encontro de canto litúrgico, na Vila  Fátima. 
a

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

13/06 – FESTA DE SANTO ANTONIO.
Missas: 7h30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz da Paróquia.
19h30 – Comunidade São Lucas. 
a

14/06 – 20h15 – Reunião do COMIPA (comissão missionária paroquial), na Vila Fátima. 
a

15/06 – SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI.
9h30 – Missa com todas as Comunidades que compõem a paróquia, na Igreja Matriz da paróquia, seguida 
de procissão, e benção do Santíssimo Sacramento.
19h00 Missa na Igreja Matriz, para os que não puderem participar da Celebração de manhã. 
a

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

22/06 – 12h00 – Visita Pastoral de D. Edmilson à Associação Caritativa da Paróquia.
a

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

23/06 – SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 
7h30 – Missa Festiva, na Igreja Matriz da Paróquia.
a

24/06 – NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA.
9h00 – Missa na Igreja Matriz da Paróquia. 
a

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

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

01/07 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO NA COMUNIDADE SÃO PAULO.
a

01/07 – 15h00 Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima. 
a

02/07 – SOOLENIDADE DOS APÓSTOLOS SÃO PEDRO E SÃO PAULO. DIA DO PAPA, SUCESSOR DE PEDRO. 
COLETA DO ÓBULO DE SÃO PEDRO. 
9h15 – Missa Festiva, em Louvor a São Paulo, na Vila Barros.
a

22/07 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO NAS COMUNIDADES SÃO LUCAS, SÃO FRANCISCO, E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. 
a

25-28/07 – 19 h 30 - SEMANA DIOCESANA DE FORMAÇÃO, NO CENTRO DIOCEANO DE PASTORAL.
a

29/07 – DIA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
a

30/07 – DIA DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. 
a

31/07 – 19 h 30 – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco. 

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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  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.

14/06 - HGG - 14h00

19/06 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil) 

19/06 - VILA FÁTIMA - 14h30

21/06 - HMU - 14h00

22/06 - UBS Vila Barros - 14h00

JUNHO / 2017

ATENÇÃO AOS NOVOS HORÁRIOS 
de atendimento da Secretaria Paroquial: 

Terça e Sexta: das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 18h00
Quarta: das 13h00 às 19h30  /  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.


