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PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA
EM NOSSA PARÓQUIA - 06-13/08
MARIA VEM AO NOSSO ENCONTRO COMO DISCÍPULA MISSIONÁRIA.
“FAÇAM O QUE ELE MANDAR” (Jo 2,5).
06/08 – 9h00 - Acolhida festiva da imagem de Nossa Senhora Aparecida, na Praça Vagner de Paula, Vila
Barros, seguida de Procissão até a Praça da Vila Fátima.
9h30 Missa Paroquial, na Praça da Vila Fátima.
19h00 Missa na Igreja Matriz da Paróquia, e envio da imagem de Nossa Senhora Aparecida, para a
Comunidade São Francisco.
07/08 – Das 8 às 18 h 30 Oração na Comunidade São Francisco.
19h30 Missa na Comunidade São Francisco, e envio da imagem para a Comunidade São Lucas.
08/08 – Das 8 às 18 h 30 Oração na Comunidade São Lucas.
19h30 Missa na Comunidade São Lucas, e envio da imagem para a Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
09/08 – Das 8 às 18 h 30 Oração na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
15 h 30 Missa com os doentes na Igreja Matriz.
19 h 30 Missa na Igreja Matriz da Paróquia.
10/08 – Visita da imagem aos doentes.
19 h 30 – Missa na Comunidade São Paulo.
11/08 – 5 h 30 Missa na Igreja Matriz.
12 h - Consagração à Nossa Senhora Aparecida.
15 h - Ofício de Nossa Senhora.
19h30 - Terço com as famílias na Praça do Ipanema.
12/08 – 7 h 30 Ofício de Nossa Senhora.
12 h - Consagração a Nossa Senhora Aparecida, das crianças, e jovens.
16 h - Caminhada das famílias com Nossa Senhora.
13/08 - 11h - Missa na Igreja Matriz - Encerramento da Peregrinação.
16h - Envio da imagem para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jd. Vila Galvão.

Nosso pároco em sua palavra deste mês reflete sobre a importância
da celebração dominical, e o valor do domingo que tem seu fundamento
na Ressurreição de Cristo. Pg. 03.
15 DE AGOSTO ANIVERSÁRIO DE NOSSA PARÓQUIA, 53 ANOS DE
CAMINHADA EVANGELIZADORA, MISSIONÁRIA. SIGAMOS EM FRENTE
NA CERTEZA QUE JESUS DEUS CONOSCO, CAMINHA CONOSCO.

NÃO PERCAM!! 12/08 – 16h00
Caminhada das Famílias com Nossa Senhora.

EDITORIAL

Vocação: Somos Chamados

O mês de agosto é o mês
vocacional, isto é, dedicado à reflexão, à
oração pelas vocações, mas, também é
um tempo para aprofundarmos a nossa
própria vocação. Mas, afinal, o que é
vocação? A palavra vocação deriva do
verbo latino vocare, que significa
simplesmente “chamar”. Ela é a
tradução do termo vocatione, que por sua
vez quer dizer chamado, chamada,
convite apelo. Portanto, vocação quer
dizer tão-somente chamamento ou
chamado.
Mas, quem chama? O chamado
vem de Deus dirigido a toda pessoa
humana, seja em particular, seja em
grupo, em vista da realização de uma
missão ou serviço em favor da
comunidade. Deus chama a todos, ele
quer que todos cheguem ao
conhecimento da verdade. Deus “nos
escolheu em Cristo para sermos em amor
santos e imaculados a seus olhos” (Ef
1,4). O primeiro chamado que Deus nos
faz é o chamado à existência, à vida, a ser
humano. Sim, ser humano, viver os
valores da justiça, da fraternidade, da
solidariedade, da liberdade. Todo ser
humano é chamado a ser feliz, suas
opções livres para o bem o conduzem à
felicidade. Mas, para quem tem fé, esta
vocação humana possui uma dimensão
cristã e eclesial. Ela é um viver em
Cristo, um permanecer Nele, para, como
Ele, amar e servir os irmãos e irmãs. Eis
aqui o sentido da nossa vocação
batismal.
Segundo a Bíblia, o elemento
central da vocação é a missão, para fazer
alguma coisa em função de uma pessoa

ou de uma comunidade. Ninguém
escolhe uma missão, sempre a recebe de
Deus. E, muitas vezes, para ser fiel a
Deus e cumprir com fidelidade a missão,
a pessoa precisa renunciar aos seus
gostos pessoais e aptidões. Vemos isto
nos relatos de vocação na Bíblia. O
centro da vocação é a missão, a tarefa que
Deus escolheu. Aquele que é chamado
sente que a vontade de Deus é
irresistível. Essa aceitação pode ser tão
radical que a pessoa é capaz de
abandonar completamente seus projetos
e interesses pessoais. Como vemos no
Evangelho os discípulos de Jesus: Jesus
andava à beira do mar da Galiléia,
quando viu dois irmãos: Simão, também
chamado Pedro, e seu irmão André.
Estavam jogando a rede no mar, pois,
eram pescadores. Jesus disse para eles:
«Sigam-me, e eu farei de vocês
pescadores de homens.» Eles deixaram
imediatamente as redes, e seguiram a
Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu
outros dois irmãos: Tiago e João, filhos
de Zebedeu. Estavam na barca com seu
pai Zebedeu, consertando as redes. E
Jesus os chamou. Eles deixaram
imediatamente a barca e o pai, e
seguiram a Jesus. (Mt 4, 18-22) E ainda
outro texto eloquente: Disse Jesus a
Simão: «Avance para águas mais
profundas, e lancem as redes para a
pesca.» E Jesus acrescentou: «Não tenha
medo! De hoje em diante você será
pescador de homens.» Então levaram as
barcas para a margem, deixaram tudo, e
seguiram a Jesus.
Sim, o chamado de Deus é
irresistível, é um imperativo, passa em

primeiro lugar. Em primeiro lugar o
Reino de Deus. O chamado de Deus
passa antes da família, da profissão, dos
projetos pessoais. Foi assim que os
patriarcas, os profetas, os apóstolos
entenderam sua vocação. É assim que
muitos se sentem chamados para uma
vocação de consagração especial:
padres, irmãs. Deixar a possibilidade de
ter uma família, de ter bens, de seguir
seus interesses pessoais, por causa de
Jesus e do seu Reino: Então Jesus disse
aos discípulos: «Se alguém quer me
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua
cruz, e me siga. Pois, quem quiser salvar
a sua vida, vai perdê-la; mas, quem perde
a sua vida por causa de mim, vai
encontrá-la (Mt 16, 24-25). E todo
aquele que tiver deixado casas, irmãos,
irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por
causa do meu nome, receberá muitas
vezes mais, e terá como herança a vida
eterna (Mt 19,29).
Finalmente, fica um apelo para
este mês de agosto: cada um tomar
consciência de sua vocação de
discípulo missionário e rezar para que
os jovens sintam o anseio por aquilo
que é realmente grande: Jesus Cristo e
o seu Reino.
Irmã Creuza Dalarte

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.

Terço dos Homens
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

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.

A Palavra do Nosso Pároco
Neste mês quero refletir com vocês sobre a
participação na celebração dominical.
“A p a r t i c i p a ç ã o n a E u c a r i s t i a s e j a
verdadeiramente para cada batizado, o coração do
domingo: um compromisso irrenunciável, assumido não
só para obedecer a um preceito, mas como necessidade
para uma vida cristã verdadeiramente consciente” (São
João Paulo II, no início do novo milênio, nº 36).
Muitos católicos contagiados pela sociedade
atual, já marcada pelo secularismo, não estão dando
suficiente atenção ao domingo e descuidam muitas vezes
da participação na celebração dominical. O domingo
para muitos é apenas um dia do final de semana, para
passeios, lazer, menos um dia para louvar e agradecer a
Deus. Há pessoas que se dizem cristãs, e falam de uma
maneira natural não ter participado da celebração
dominical. Outros já dizem que quando faltam, parece
que fica faltando alguma coisa.
Alguns justificam que estavam estudando para
prova ou que estavam cansados. Aliás, para as coisas de
Deus e da Igreja temos sempre desculpas e justificativas.
São João Paulo II, em sua Carta Apostólica Dia do
Senhor, afirma que o domingo tem diversas dimensões
para os cristãos: “é dia do Senhor, em referimento à obra
da criação; dia de Cristo, enquanto dia da nova criação
e do dom do Espírito Santo que o Senhor Ressuscitado
concede; dia da Igreja, como dia em que a comunidade
cristã se reúne para a celebração; dia do homem,
porque é dia de alegria, repouso e caridade fraterna”.
O papa emérito Bento XVI, na Exortação
Apostólica pós-sinodal, sobre a Eucaristia diz: “Cientes
desse princípio novo de vida que a Eucaristia deposita no
cristão, os padres sinodais reafirmaram a importância
que tem, para todos os fiéis, o preceito dominical como
fonte de liberdade autêntica, a fim de poderem viver
cada um dos outros dias segundo o que celebram no
“dia do Senhor”. Com efeito, a vida de fé corre perigo
quando se deixa de sentir o desejo de participar da
celebração eucarística em que se faz memória da vitória
pascal”.
Quero destacar que além do domingo, existem
também outros dias em que os fiéis devem participar da
Eucaristia, os chamados dias santos, que podem ser
considerados um domingo a mais na semana. São eles
01/01, Solenidade da Santa Mãe de Deus Maria, quintafeira depois da Santíssima Trindade, Solenidade de
Corpus Christi, 08/12, Solenidade da Imaculada
Conceição e 25/12, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ressalto que, para nós católicos, esses dias não são

feriados civis como 07/09, 15/11 e
21/04, mas são dias santos.
A participação na assembleia
litúrgica dominical, ao lado de todos
os irmãos e irmãs com os quais se
forma um só corpo em Jesus Cristo, é
exigida pela consciência cristã.
Perder o sentido do domingo
como dia do Senhor que deve ser
santificado é sintoma de uma perda
do sentido da autêntica liberdade cristã, a liberdade dos
filhos de Deus.
Não podemos perder a referência cristã e
sagrada do domingo, e também não podemos perder de
vista que a missa dominical é o centro da vida cristã e o
coração do domingo.
No seu discurso de abertura da V Conferência dos
Bispos da América Latina e do Caribe, em Aparecida,
Bento XVI falou da necessidade de dar prioridade, nos
programas pastorais, à valorização da missa dominical.
“Temos de motivar os cristãos para que
participem dela ativamente e, se possível, melhor ainda
com as famílias. A participação dos pais com seus filhos
à celebração eucarística dominical é uma pedagogia
eficaz para comunicar a fé e um estreito vínculo que
mantém a unidade entre eles”.
O domingo significou, ao longo da vida da Igreja,
o momento privilegiado do encontro das comunidades
cristãs com o Senhor ressuscitado.
É bom recordar que o domingo tem sua origem
na Ressurreição de Jesus Cristo. Segundo unânime
testemunho evangélico, a Ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos aconteceu no primeiro depois do
sábado (Mc 16, 2.9; Lc 24,1; Mt 28,1; Jo 20,1). É nesta
base que, desde os tempos apostólicos, “o primeiro dia
depois do sábado”, primeiro da semana, começou a
caracterizar o próprio ritmo da vida dos discípulos de
Cristo (cf. 1 Cor. 16,2).
É claro que também a participação na Eucaristia
dominical, deve nos comprometer com o Evangelho de
Jesus, com o projeto de seu reino, e com a construção de
uma sociedade totalmente justa e inclusiva. Ao final da
missa, quando o padre diz “Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe”, ele está nos enviando em missão.
Que cada um faça essa pergunta a si mesmo: A
Celebração dominical é prioridade em minha vida
cristã?
Que possamos evangelizar com amor, ardor,
alegria e misericórdia, inspirados por Maria.
Que Deus abençoe a todos e a todas.
Padre Tarcísio.

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.

CARTA AOS CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS DO
REGIONAL SUL I DA CNBB
Aparecida, 08 de junho de 2017
'Minha alegria e minha coroa!' (Fl 4,1). Como São Paulo, nós
também queremos reconhecer os diferentes rostos dos cristãos
leigos e leigas, irmãos e corresponsáveis na evangelização. São
para nós motivo de alegria e de ânimo na vivência do ministério
ordenado (105, 51).
Nós, Bispos, Padres Coordenadores Diocesanos de Pastoral e
Representantes Leigos dos organismos, participantes da 80ª
Assembleia Episcopal do Regional Sul 1 da CNBB (Aparecida, de 06 a
08/06/17), nos dirigimos a todos os cristãos leigos e leigas das
famílias, Paróquias, Comunidades, Movimentos, Associações e das
diversas expressões laicais que atuam nos diversos âmbitos da
Sociedade para manifestar, em primeiro lugar, o nosso
reconhecimento e gratidão pelo testemunho de sua fé e dedicação à
Igreja e pela atuação nas realidades do mundo.
Com efeito, vocês, “a partir de sua vocação específica, vivem o
seguimento de Jesus na família, na comunidade eclesial, no trabalho
profissional, na multiforme participação na sociedade civil,
colaborando assim na construção de uma sociedade justa, solidária e
pacífica, que seja sinal do Reino de Deus inaugurado por Jesus de
Nazaré” (cf. 105,11).
A 80ª Assembleia do Regional Sul 1 teve como tema central: “Cristãos
Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Sal da Terra e Luz do Mundo"
(Documento CNBB, 105), sua recepção e suas implicações em nossas
Arquidioceses e Dioceses. Iniciamos assim a preparação do “Ano do
Laicato”, de novembro de 2017 a novembro de 2018. Nesse sentido,
decidimos ampliar ainda mais a nossa reflexão e ação escolhendo o
mesmo tema para a Assembleia das Igrejas Particulares do Regional
Sul 1, que será realizada nos dias 20 a 22 de outubro deste ano.
Entre angústias e esperanças, pela situação em que se encontra nosso
país e atendendo à convocação do Papa Francisco para sermos uma
"Igreja em saída missionária”, exortamos todos a acompanharem esse
processo de recepção do Documento 105 e a caminharem juntos,
como verdadeiros sujeitos eclesiais, por meio de suas orações e
trabalhos, em unidade e comunhão.
Pedindo a intercessão de Maria, "mulher livre, forte e discípula de
Jesus, verdadeiro sujeito na comunidade cristã" (Doc. 105, 113), neste
Ano Mariano do Tricentenário do encontro da Imagem da Aparecida,
invocamos sobre todos a benção de Deus, com os votos de saúde,
perseverança e paz!

Aconteceu!!!
Missa da solenidade de São Paulo e São Pedro
Dia 02/07/17 a Missa da Solenidade de São Paulo e São
Pedro. Fiéis reunidos em grande comunhão de Comemoração ao dia
de nosso Padroeiro. Como em todos os anos a Missa estava linda ,
levando a comunidade a renovar sua fé em Cristo e viver o seu amor
como fogo abrasador que fortalece a vida da Igreja.
Comunidade São Paulo Apóstolo Vila Barros.

Nutrição
06 hábitos na sua rotina que
fazem você comer mais conheça e corte-os!
Emagrecer é difícil. Permanecer magro é mais complicado
ainda, principalmente nas primeiras fases de mudança,
quando você ainda está se adaptando a nova condição.
Comer demais é um erro que se dissolve no nosso dia a
dia. Para evita-lo, o melhor jeito é se prevenir das
situações que nos forçam a exagerar na dose. Fique de
olho!
1. Pular refeições – quem fica sem comer achando que
isso emagrece vai sofrer quando se pesar da próxima
vez, isso porque a fome acumula e você exagera na
dose;
2. Assistir à televisão enquanto se alimenta – é um forte
fator para obesidade. Sua concentração,
metabolismo e pressão sanguínea diminuem;
3. Consumir carboidratos simples – Eles são deliciosos,
mas elevam os níveis de açúcar no sangue. Quando
isso acontece, o estômago e o cérebro enviam sinais
de fome, reiniciando o ciclo;
4. Pagar para comer à vontade – não é preciso limpar o
prato só porque pagou por ele, o ideal é parar de
comer quando estiver satisfeito;
5. Comer muito rápido – comer rapidamente faz com
que você muito antes de perceber que você já está
satisfeito. Mastigar mal os alimentos prejudica a
digestão e é fator de risco para a síndrome
metabólica, uma combinação de sintomas como
pressão alta, obesidade, colesterol alto, e resistência à
insulina;
6. Beliscar – durante as atividades do dia a dia, este
hábito aumenta as chances de ficar acima do peso. A
vontade de beliscar toda a hora vem quando não nos
alimentamos corretamente durante as refeições
estipuladas ou quando os alimentos que compõem
essas refeições são de baixo valor nutricional.
Sabendo distinguir a fome da vontade de comer e
marcando horários fixos para refeições, sem
intervalos muito grandes entre elas, a vontade passa
e você come menos.
Ana Paula Ferraz - CRN 17655

Aconteceu!!! 5º ECC DA PARÓQUIA
Visando à formação e evangelização dos encontristas, aconteceu nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, o 5º Encontro de Casais com Cristo da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima e das comunidades que a compõe.
O ECC, fiel à sua missão, vem a cada ano despertar e enviar casais para atuarem nas diversas pastorais como “Sal da terra e Luz do mundo”.
Neste ano, tivemos a presença de dezenove casais que, durante todo o encontro, mostraram-se muito felizes e satisfeitos com o projeto.
Desde 2013, quando aconteceu o primeiro ECC de nossa paróquia, percebe-se uma acelerada expansão da participação dos encontreiros, ou
seja, daqueles que trabalham arduamente durante todo o ano para que os três dias de encontro ocorram de acordo com o Documento Nacional que rege
todo o movimento e, por isso, queremos agradecer mais uma vez a todos os encontreiros que não mediram esforços e que deram um grande exemplo de
partilha e missionariedade.
Agora, já estamos a caminho do 6º ECC. Que toda a comunidade sinta-se fazendo parte dessa grande família, e que possamos juntos contribuir
para que todos se constituam em “Igrejas Domésticas” e para que os casais tenham seu lugar insubstituível no anúncio e vivência do Evangelho.

O ECC é algo incorporado à Vida da Igreja. A ela cabe alimentá-lo, podá-lo e difundi-lo.
Pe. Alfonso Pastore - Fundador do ECC.
Eduardo - Pascom

Aconteceu!!! Visita pastoral de Dom Edmilson a Associação Caritativa da paróquia
No dia 22 de junho, tivemos a alegria de receber nosso querido bispo Dom Edmilson, numa visita pastoral em nossa Associação Caritativa. A ele
foram dadas as boas-vindas num almoço solene, com a participação do padre Tarcísio e toda a coordenação dos projetos que envolvem a nossa
Associação. Após o almoço, Dom Edmilson assistiu a um filme, em que são apresentadas todas as nossas oficinas (arte em madeira, corte e costura,
artesanato, cabeleireiro, culinária, informática – arte e reciclagem), e os serviços sociais de bazar, farmácia, programa leite, crochê nas comunidades
(que envolve a entrega de cestas básicas) e banco de alimentos. Recebeu presentes e homenagens dos grupos de adolescentes de arte e reciclagem, do
projeto pequeno cidadão. Conheceu nossos atendidos das oficinas de culinária e Informática que estavam em aula. Finalmente, visitou a nossa creche
que está instalada no Centro Comunitário Educacional São José, onde teve a oportunidade de interagir com nossos alunos e professores.
Sempre muito atencioso e interessado, interagiu com todos com alegria e satisfação. É gratificante saber que o nosso bispo tem seu olhar
voltado para os mais necessitados de cuidados e atenção. É gratificante o envolvimento na vida daqueles que buscam melhores oportunidades de uma
vida digna. Todos os envolvidos nesta Associação compartilham deste sentimento e se empenham com muito amor e dedicação.
Rosa Maria (Adm.de Projetos)

Fotos Pascom

Nota de falecimento
Faleceu no Canadá o nosso querido Padre Cosme
Chenier, 1º- Pároco de nossa Paróquia. Dedicou boa parte
de sua vida, e de seu ministério presbiteral às Dioceses de
Guarulhos, e de Marília. Foi também o 2º- Vigário geral de
nossa Diocese. Ao Padre Cosme a nossa eterna gratidão
por sua vida doada a serviço do Reino de Deus, e da Igreja.
Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.
Padre Tarcísio

HORARIOS DE ATENDIMENTOS DA ASSOCIAÇÃO
Horários de Atendimento:
Para Inscrição nas Oficinas: de segunda a sexta, das 8h às 17h
BAZAR: Toda terça, das 14h às 17h, e quarta e sexta, das 9h às 12h
FARMÁCIA: de segunda à quinta, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Aconteceu!!! 6º MUTIRÃO DA COMUNICAÇÃO
A Diocese de Guarulhos e a Pastoral da Comunicação (Pascom)
promoveram no dia 09/07/2017, na UNG – Universidade de Guarulhos, o 6°
Mutirão de Comunicação, o Multicom, com o tema: Comunicação e
Esperança, baseado na carta do Papa Francisco para o 51° Dia Mundial das
Comunicações Sociais de 2017.
O Diácono Leonardo Henrique e o Jornalista Valdir Carleto (fundador
do Jornal Olho Vivo) estiverem presentes como palestrantes principais,
além da Celebração da Santa Missa presidida pelo nosso Bispo Dom
Edmilson e várias oficinas para aprimorar o conhecimento de todos, como
mídias, multimídia, fotografia, fundamentação da Pascom, redação, edição
de impressos e design.
E os agentes da Pascom de nossa Paróquia estiveram presentes, neste dia
em prol da Comunicação e Esperança.
Pascom Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Fátima

Fotos Pascom

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).

06/08 - TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR: 1ª- Leitura Dn 7,9-10.13-14 | Sl 97 | 2ª- Leitura 2 Pd 1,16-19 | Evangelho Mt 17,1-9
13/08 - 19º DOMINGO DO TEMPO COMUM: 1ª- Leitura 1 Rs 19,9-13 | Sl 85 | 2ª- Leitura Rm 9,1-5 | Evangelho Mt 14,22-31
20/08 - ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA: 1ª- Leitura Ap 11,19a ;12,1-6 a. 10 | Sl 45 | 2ª- Leitura 1 Cor 15,20-26 | Evangelho Lc 1,39-56
27/08 – 21º DOMINGO DO TEMPO COMUM: 1ª- Leitura Is 22,19-23 | Sl 138 | 2ª- Leitura Rm 11,33-36 | Evangelho Mt 16,13-20
03/09 – 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM: 1ª- Leitura Jr 20,7-9 | Sl 63 | 2ª- Leitura Rm 12,1-2 | Evangelho Mt 16,21-27

Construção
Igreja São Paulo Apóstolo
Dando continuidade com a nossa construção, após
termos respaldado as paredes da Igreja, já é possível ter uma
noção do espaço e do formato, inclusive aberturas de portas e
janelas.
Agora inicia-se, nova fase de preparação das escoras e
andaimes, que servem de apoio para montar ferragem e formas
das vigas e calhas maciças, onde apoiará o telhado e águas das
chuvas, fase que ainda requer mais cuidados operacionais,
uma vez que estamos mais alto enfim, segundo o sr. Erinaldo,
nosso mestre de obras.
Por ocasião das comemorações dos 300 anos do
encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nas águas
do rio Paraíba, e dos 100 anos das aparições de Nossa Senhora
em Fátima, a CNBB decretou 2017, ano Mariano, sendo
assim, a imagem de Aparecida, está peregrinando em todas as
dioceses do Brasil, visitando todas as Paróquias e suas
Comunidades, e nossa Paróquia vai acolher a imagem
peregrina de Aparecida, no dia 06/08, trazida pela Capelânia
do Hospital Stela Maris, e dia 12/08, concluiremos esta visita,
pois, vamos conduzi-la, para a Paróquia Nª SRª Aparecida, da
Vila Galvão, e no dia 16/09, ela já terá percorrido todas as
Paróquias da nossa Diocese, que, em romaria, estaremos
conduzindo-a de volta, para o Santuário Nacional de
Aparecida, celebrando a Santa Eucaristia das 9h00,
agradecendo à Deus, pelas maravilhas que Ele realizou na vida
de Maria, e que continua realizando na vida das nossas
Comunidades. Através do exemplo dela, já que estamos

falando em altura na obra da construção, ninguém melhor,
para expressar e refletir esta altura, já que, no canto do
Magnifica, ela, expressou este hino de louvor à Deus, que
olhou para humildade de sua serva, e doravante toas as
gerações hão de chamar-te de bendita, e nós fazemos parte
desta geração. Nossa mãe Maria, por estar muito próxima de
Deus, certamente, está olhando por nós, e intercedendo por
nossa construção, pois, mesmo com as dificuldades que o
nosso país está enfrentando, estamos seguindo em frente, sem
parar nem desanimar, unidos por uma causa!
Por tudo isso, continuamos cantando: Nossa Igreja vai ficar
bonita como quê!!!
Lucy - São Paulo Apostolo
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Boa Notícia!!!
Em breve teremos ações em nossa Paróquia em defesa do Meio Ambiente.
Aproveitando que as duas últimas campanhas da fraternidade (2016) 'Casa Comum, nossa
responsabilidade' e (2017),“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema
“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15). trabalharam temas ligados a Ecologia, entendemos
que isso é um sinal de preocupação da Igreja do Brasil com o tema.
Com apoio total do nosso Pároco Padre Tarcísio estamos nos planejando para estas
ações pretendemos de alguma maneira ajudar a preservar nosso Planeta como:
- defender e preservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado;
- criar uma conscientização ambiental capaz de promover a vida;
- dar suporte às ações sustentáveis dentro e fora da Igreja;
- incentivar as políticas públicas de meio ambiente;
- educar para a questão da Água: redução de consumo e reutilização;
- incentivar o plantio de árvores em parques, praças e ruas;
- promover a saúde pública;através de palestras.
- incentivar, educar e promover a importância da reciclagem e muito mais...

Anuncie aqui!
2468-2215
Paulinho dos Pães
Aceitamos encomendas de Pão Francês
para lanchonetes e festas.
Temos o melhor Pão de Queijo da região!
Funcionamento: das 6h às 13h
paulohqfernandes@bol.com.br
94776-5763
Rua Padre Claudio Arenal, 1048 - Vila Barros

Interessados em participar e ajudar aguardem que divulgaremos em breve na Paróquia e
nesse Jornal essa BOA NOTICIA.
Cesar Augusto B. Alves, Pascom

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO
* PEÇAS
* BICICLETAS
* ACESSÓRIOS
* MANUTENÇÃO
94047-7043

Bicicletaria

Maximinio

Alugamos: Mesas e cadeiras - Brinquedos - Máquina
de algodão doce - Salão Para festa e eventos como
casamento, batizados, aniversários, etc

VILA BARROS

Peças Serviços e Acessórios

O presente certo para
quem é especial!

23 ANOS

2403-2726 / 2358-1500 A LOJA DOS CAMPEÕES
bicicletariamaximinio
bmaximinio23@gmail.com
R. São Miguel dos Campos, 668 - Vl. Barros - Guarulhos - SP

Tel.: 2401-4115
Av. Otávio B. de Mesquita, 1860

Rua Mantena, 217 - Jardim São Francisco- Guarulhos

RESTAURANTE E
DELEVERY DE MASSAS

Tel.: 3499-8862
Wats: 96308-3847
R. Águas Limpas, 267
Vila Barros

Anuncie aqui!
2468-2215
MAGAZINE

CALÇADOS E ROUPAS PELO MENOR PREÇO
AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA, 1513
VILA BARROS - GUARULHOS - SP
FONE: 2402-2690

Fotos Pascom
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AGENDA PASTORAL AGOSTO e SETEMBRO/2017
01/08 – 20h - Encontro de abertura da Escola da Palavra, na Igreja matriz da paróquia.
03/08 – 19h30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz da paróquia.
04/08 – 19h30 – Reunião do CPP, na Vila Fátima.
05 e 06/08 – 14h30 – Formação para novos catequistas, na Vila Fátima.
05/08 – 15h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.
06-13/08 – PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NAS COMUNIDADES DA PARÓQUIA.
12/08 – 16h – Caminhada das Famílias com Nossa Senhora.
15/08 – Aniversário da Paróquia, 53 anos.
Missa às 19 h 30, na Igreja Matriz.
19/08 – Confraternização das Famílias, no estacionamento da Igreja.
27/08 – 8h – Encontro com os crismandos, no C.C. São Francisco
30 e 31/08 – 19h30 – Formação para os agentes da pastoral da saúde, no C.C. São Francisco (novos, e antigos).
AGENDA PASTORAL DO MÊS DE SETEMBRO
01/09 – 19h30 - Encontro com as coordenações das Comunidades, na Vila Fátima.
02/09 – 9h – Encontro das pastorais sociais, no C.C. São Francisco.
02 e 03/09 – 14h30 - Formação para novos catequistas, na Vila Fátima.
04/09 – 19h30 – Reunião de liturgia com as coordenações das equipes, dos MIPA, e dos MEDE, no C.C. São Francisco.
07/09 – 19h30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz d Paróquia.
13/09 – 20h15 – Reunião do COMIPA (comissão missionária paroquial), na Vila Fátima.
16/09 – ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
22/09 – 19h30 – Encontro Forânico das coordenações da catequese, e dos CPPs, das Paróquias.
24/09 – 9h – Encontro de casais recém-casados, no C.C. Elizabeth Bruyere.
29/09 – 19h30 - Plenário dos grupos de base, a nível de Forania, na Igreja Matriz da Paróquia.
30/09 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO PAROQUIAL NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

Você que é usuário do SUS e
de Pastorais Sociais de sua Capela
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 qualidade do
atendimento aos usuários dessa
unidade.

AGOSTO / 2017

Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
09/08 - HGG - 14h00
15/08 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)
16/08 - HMU - 14h00
17/08 - VILA FÁTIMA - 14h30
17/08 - UBS Vila Barros - 14h00
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.

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
Digite seu artigo em fonte Times New Roman, corpo 12
respeitando o limite de até 2000 caracteres ou 25 linhas.

www.paroquiavilafatima.com.br
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