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MÊS DA BÍBLIA
ACOLHEI A PALAVRA DE DEUS,
NÃO COMO PALAVRA HUMANA,
MAS COMO MENSAGEM DE DEUS,
O QUE ELA É, EM VERDADE! (1 Ts 2,13).

Nosso pároco em sua palavra reflete sobre
a missão dos cristãos leigos e leigas na Igreja
e na sociedade, como sal da terra, e luz do
mundo. Página 03.

Show de Prêmios paroquial
em prol da construção da nova Igreja São Paulo.
23/09 a partir das 14h00 - no Estacionamento da Igreja Matriz Nossa Sra. de Fátima

EDITORIAL

Mês da Bíblia 2017
desastre ambiental, pobreza,
fome, doença e morte ameaçam
a vida cotidiana das pessoas.
Como no tempo de Paulo, os
poderosos de hoje, com sua
ganância e ambição sacrificam
a vida humana e a mãe natureza:
“Pois bem, sabemos que a
criação inteira geme e sofre até
agora com dores de parto” (Rm
8,22).

O tema do Mês da Bíblia deste
ano é: Anunciar o Evangelho e
doar a própria vida (1 Ts 2,8), e o
lema: Para que n'Ele nossos
povos tenham vida.
O livro bíblico a ser estudado é a
1ª carta de São Paulo aos
Tessalonicenses, um escrito de
Paulo e seus colaboradores à
comunidade recém-fundada e
perseguida de Tessalônica. Os
missionários mantêm uma
relação próxima com a
comunidade e, ao mesmo
tempo, estão preocupados com
a continuidade do anúncio do
evangelho. “Como mãe, pai e
irmão, Paulo e seus
colaboradores expressam forte
laço familiar com a
comunidade”.
É uma carta repleta de amor, alegria,
preocupação e exortação! Considerando o
c o n t e x t o n o q u a l a c a r t a s u rg i u ,
compreende-se o imenso desejo dos
missionários de estar com seus fiéis para
“acariciar” e “encorajar”. Expulsos de
Filipos, na Macedônia, por causa da
perseguição da autoridade romana (1Ts
2,2), Paulo e Silas (Silvano) dirigiram-se à
cidade de Tessalônica, capital da
província, onde fundaram a comunidade.
Aí eles também foram perseguidos, tendo
de partir para Beréia, onde novamente
foram ameaçados.
Ao anunciar o evangelho de Jesus
crucificado como Messias e Salvador,
Paulo e seus seguidores ameaçavam a
sociedade escravagista, controlada pela
força do império romano com a figura
poderosa do imperador messias e salvador:
“O nosso evangelho não chegou a vocês
apenas com palavras, mas também com
poder, com o Espírito Santo e com toda a
convicção” (1 Ts 1,5). No mundo
escravista, o evangelho teve o poder de
formar a comunidade na liberdade, na
igualdade e na fraternidade. O evangelho
de Jesus crucificado estava na contramão
da proposta do império romano. Daí a
perseguição! A perseguição atingiu
duramente Paulo, seus colaboradores e a
comunidade, cujas vidas já eram bastante
sofridas: a maioria dos membros da

comunidade cristã de Tessalônica, como a
de Corinto era constituída por escravos.
Uma vida ameaçada! Por isso, é muito
compreensível que a comunidade de
Tessalônica esperasse ansiosamente pela
vinda do Senhor Jesus, o dia da salvação:
“Quanto às datas e momentos, irmãos, não
é necessário escrever-lhes. Pois vocês
sabem muito bem que o Dia do Senhor virá
como ladrão à noite (1 Ts 5,1).
A vida ameaçada faz parte da realidade que
experimentamos em nossa sociedade.
Basta recordar algumas notícias nos meios
de comunicação: “Seis homens têm a
mesma riqueza que 100 milhões de
brasileiros juntos”; “Desemprego no
Brasil atinge mais de 14 milhões”; “A crise
econômica levou 4,1 milhões de
brasileiros à pobreza, e 1,4 milhões à
extrema pobreza”; “Dos 5 milhões de
estabelecimentos rurais, a metade possui
menos de 10 hectares, numa área de
aproximadamente 7,9 milhões de hectares.
Já os 37 maiores latifundiários possuem
juntos 8,3 milhões de hectares”; “Onda de
violência gera morte dentro e fora de
presídios”; “Fraude e corrupção na
administração política”; “Caos na
segurança pública e na saúde”.
Má distribuição de renda, concentração da
terra, desemprego, corrupção, violência,

Com afeto, Paulo e seus
colaboradores escreveram a
primeira carta aos
Tessalonicenses, para encorajar
e orientar a comunidade que
estava ameaçada: “Sem cessar,
lembramos a obra da fé, o
esforço do amor e a constância
da esperança que vocês têm no
Senhor nosso Jesus Cristo,
diante de Deus nosso Pai” (1 Ts
1,3). É necessário fortalecer a
perseverança da comunidade com a fé
ativa, o amor fraterno e a esperança
teimosa, como motor na caminhada, rumo
à realização do projeto de Jesus crucificado
e ressuscitado, para que nele nossos povos
tenham vida. Junto com Paulo e seus
companheiros, vamos colocar nossos pés
na cidade de Tessalônica.
A leitura da primeira carta aos
Tessalonicenses continua sendo para nós
um apelo para confiarmos nas pessoas que
colaboram em nossa missão. É uma carta
endereçada à comunidade cristã de
Tessalônica e às pessoas cristãs de todos os
tempos. O estudo e a meditação desta carta
desafiam as comunidades cristãs de hoje a
ser sinais do projeto do evangelho de
“Jesus crucificado” assumido por Paulo,
colaboradores e colaboradoras:
construtores e construtoras de um reino de
justiça, igualdade, fraternidade e,
sobretudo, de solidariedade com as
crucificadas e os crucificados de hoje. O
desafio nos é lançado, mãos à obra, vamos
à luta.
Vamos valorizar o estudo da primeira carta
aos Tessalonicenses na escola da palavra.
“Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
esteja conosco!” (1 Ts 5,28).

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.

Pe. Tarcísio

A Palavra do Nosso Pároco
Irmãos e irmãs, caminheiros em nossa paróquia.
Neste mês, quero refletir com vocês sobre a missão dos
cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Esse foi
o assunto da semana diocesana de formação deste ano,
que aconteceu no final do mês de julho.
“Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo”,
cf. Mt 5, 13-14.
Para que sejamos sal da terra é preciso carregar a
característica central: “Se o sal perde o sabor, com que
lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão
para ser lançado fora e pisado pelos homens”. Ou seja,
se perdemos nossa característica central de cristão, não
serviremos. O papa Francisco nos dá a dica para que
mantenhamos nossa característica. Ele diz: “Jesus os
olha com os olhos de Deus”, e sua afirmação entende-se
como consequência das bem-aventuranças, com quem
diz: se fordes pobres em espírito, mansos, puros de
coração, misericordiosos, pacíficos, se tiverdes sede e
fome de justiça, sereis sal da terra e a luz do mundo.
O Documento 105 da CNBB, que trata da missão
dos leigos e leigas reflete sobre o cristão leigo como
sujeito eclesial. Essa expressão pretende animar todos os
cristãos leigos e leigas a compreenderem a sua própria
vocação e missão como verdadeiros sujeitos eclesiais
nas diversas realidades em que se encontram inseridos,
reconhecendo o valor de seus trabalhos na Igreja e no
mundo. Através dos leigos a Igreja se faz presente nos
diversos ambientes sociais transmitindo e testemunhando a mensagem de Cristo, empenhando
decisivamente na construção de uma sociedade
totalmente justa, humana e inclusiva.
“O cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial na
medida em que cresce na consciência de sua dignidade
de batizado, e assume de maneira pessoal e livre às
interpelações da sua fé, abre-se de maneira integrada às
relações fundamentais com Deus, com o mundo,
consigo mesmo e com os outros, e contribui efetivamente
na humanização do mundo, rumo a um futuro em que
Deus seja tudo em todos” (Documento 105, nº 124).

Nutrição

Portanto, o cristão leigo é
sujeito eclesial na medida em que
assume com responsabilidade,
ousadia e criatividade a sua missão
de animar o mundo com o espírito
das bem-aventuranças, com o
espírito de Cristo.
É cada vez mais urgente e
necessário, que os leigos e leigas
tenham consciência da sua missão
própria e específica.
O beato papa Paulo VI, em seu famoso
documento sobre a evangelização no mundo
contemporâneo afirma no nº 70: “O espaço próprio da
atividade evangelizadora dos leigos e leigas é o mundo
vasto e complicado da política, da realidade social e da
economia, como também da cultura, das ciências e das
artes, da vida internacional, dos “mass media”, e outras
realidades abertas à evangelização, como o amor, a
família, a educação das crianças e adolescentes, o
trabalho profissional e o sofrimento”. Além disso, eles
têm o dever de fazer crível a fé que professam,
mostrando a autenticidade e coerência em sua conduta.
São João Paulo II dizia que a evangelização do
nosso continente não pode realizar-se hoje sem a
colaboração dos fiéis leigos.
O documento de Aparecida diz no nº 111: “Os
leigos também são chamados a participar na ação
pastoral da Igreja, primeiro com o testemunho de vida, e
em segundo lugar, com ações no campo da
evangelização, da vida litúrgica e outras formas de
apostolado, segundo as necessidades locais sob a guia
de seus pastores”.
Que cada vez mais possamos contar com a
atuação dos leigos e leigas na Igreja e na sociedade,
como sal da terra e luz do mundo.
Que possamos evangelizar com amor, ardor,
alegria e misericórdia, inspirados por Maria.
Padre Tarcísio.

Saiba quais os alimentos pouco populares que enchem o prato de nutrientes

Eles não agradam tanto quanto o morango, nem deixam inimigos por aí como o jiló. Por isso, na hora da montagem do prato ou na compra do mês, ficam esquecidos entre as prateleiras de frutas e
legumes dos supermercados. Rabanete? Nabo? Inhame? Alimentos que ficam fora do seu cardápio trivial, trazem muitos benefícios para a saúde e ajudam a compor uma dieta equilibrada. Para tirá-los
do esquecimento e pra te ajudar a montar uma dieta rica em nutrientes e cores, selecionamos cinco superalimentos que fazem muito bem para o seu organismo e para a dieta. Confira:
1. Lentilha – possui alto teor de fibras, vitaminas e ferro, pouca gordura, sendo uma ótima substituta do feijão;
2. Batata Doce – ótima fonte de vitamina C, fibras e potássio;
3. Inhame – fonte de proteínas, potássio e fósforo, podendo ser utilizado para prevenir doenças como osteoporose, artrite e cálculos renais;
4. Rabanete – estimula as funções digestivas, limpa as vias respiratórias e ainda dá uma força no sistema imunológico;
5. Ameixa amarela – rica em vitamina C, sais minerais como cálcio e potássio;
6. Nabo – excelente alimento com alto teor de vitamina A, vitaminas do complexo B e de vitamina C. Além disso, suas fibras contribuem para regularizar o funcionamento intestinal, o que ajuda
a digestão.
Ana Paula Ferraz - CRN 17655

Aconteceu!!!

Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida em nossa paróquia

A paróquia Nossa Senhora de Fátima vivenciou no mês de
agosto um momento peculiar e muito especial, pois recebemos a
imagem de Nossa Senhora Aparecida idêntica à original, para
peregrinar por todas as comunidades que compõem nossa
paróquia.
A acolhida festiva da imagem de Nossa Senhora Aparecida
aconteceu às 9h00 do dia 6 de agosto, na Praça Vagner de Paula,
momento em que muitos fiéis cantaram e rezaram para acolher a
linda imagem e seguiram em procissão à Praça da Vila Fátima
para que o nosso pároco Tarcísio celebrasse a grandiosa missa
paroquial. Exatamente, às 19h00 desse mesmo dia, deu-se início
à missa na Igreja Matriz seguida de uma emocionante carreata
que enviou a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida até
a comunidade São Francisco.
A Mãe Aparecida que foi encontrada nas águas barrentas do rio,
no mês de agosto, veio ao nosso encontro, ao encontro de nossas
comunidades e ficou ainda mais guardada em nossos corações.
No dia 7 de agosto, durante todo o dia, a imagem sagrada teve
a companhia dos fiéis da Comunidade São Francisco, que desde
às 8h00, oraram, cantaram e agradeceram por todos os dons
recebidos e, às 19h30, aconteceu a missa e o envio da imagem
para a Comunidade São Lucas.
No dia 8, a Comunidade São Lucas não mediu esforços para que
a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida fosse acolhida,

FOTOS PASCOM

e foi o que aconteceu, na certeza de que Maria
estivesse intercedendo por nossas vidas, todos
juntos cantaram e rezaram durante todo o
momento até o início da missa e o reenvio da
imagem para a Comunidade Nossa Senhora
de Fátima.
Tudo isso que aconteceu conosco foi mais um
momento de unidade, reflexão, formação,

experiência e fé.
Dos dias 9 a 12 de agosto, os membros de nossa comunidade e o
nosso pároco deram continuidade à peregrinação da imagem de
Nossa Senhora Aparecida celebrando a missa com os doentes
seguida da visita da imagem a eles, além da missa na
Comunidade São Paulo Apóstolo, Ofício de Nossa Senhora, Terço
das famílias na Praça do Ipanema, participação firme das
crianças e dos jovens na consagração a Nossa Senhora e a
Caminhada das Famílias que teve o apoio da Pastoral Familiar.
Assim como ocorreu em 1717, Deus se manifestou através desse
encontro com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida,
momento inesquecível para a nossa comunidade.
Às 11h00 do dia 13 de agosto, aconteceu a missa na Igreja
Matriz, momento marcado de grande emoção e seguido pelo
envio da imagem para a paróquia Nossa Senhora Aparecida que
fica no Jardim Vila Galvão.
A nossa comunidade confiante, veio neste mês de agosto
agradecer àquela que tanto olha por nós. Glorificar a Mãe de
Jesus na Igreja significa aprender dela a ser uma comunidade
que reza e persevera cada vez mais na fé.
“Maria vem ao nosso encontro como discípula missionária.
Façam o que ela mandar”. (João 2,5)
EDUARDO PASCOM

Aconteceu!!!

53 anos de Caminhada Evangelizadora

Há 53 anos, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima foi instalada no bairro Vila Fátima e seus fiéis em todos
esses anos criaram uma história de grandes lutas sociais e fé. O dia 15 de agosto de 2017 foi marcado por
uma linda missa festiva celebrada pelo pároco Tarcísio, momento emocionante em que muitos fiéis presentes
rezaram, cantaram e glorificaram a Deus por mais um ano de vida.
Estiveram presentes junto à comunidade Nossa Senhora de Fátima os membros das outras três
comunidades, São Lucas, São Paulo Apóstolo e São Francisco que compõem todas uma só família.
Neste dia, o pároco Tarcísio homenageou todos os seus coroinhas pois coincidentemente comemoraram o
seu dia junto ao aniversário da nossa paróquia.
Ao término da celebração, a comunidade assistiu a um vídeo criado pela Pascom que mostrou a
retrospectiva de toda a história de fé da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Não faltou também um
saboroso bolo!
Parabéns à Paróquia por seus 53 anos de evangelização, parabéns a todos os paroquianos que dela fazem
parte e que são fiéis a seu projeto de luta, esperança, amor e fé.
“Rezemos para que a Igreja seja mais santa e mais humilde, e saiba amar a Deus e servir cada vez mais aos
pobres”. (Papa Francisco)

Foto Pascom
EDUARDO PASCOM

FAÇA COMO ELES, VENHA FAZER PARTE DA NOSSA IGREJA,
VEJA A ALEGRIA E SATISFAÇÃO DELES EM DOAR UM POUCO DO SEU TEMPO PARA "DEUS»
Nome: Maria Cecilia de Paula Franco
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima - Vila Fátima
Onde atua? Coordenação Grupo de Base, Grupo de Canto, Presidente do Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus e
ajudo nas festividades e nos diversos trabalhos da Igreja.
Há quanto tempo? 55 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? É sentir se realizada em anunciar e viver o Evangelho, mesmo com minhas falhas tento ser exemplo
de família Cristã e discípula missionária. Hoje não saberia viver sem a igreja meus irmãos de comunidade. Quem ainda não faz parte
dessa família, não sabe o que esta perdendo. Jesus é tudo na minha vida não saberia viver sem ele.

Nome: Ana de Souza Vieira
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima
Onde Atua? Atualmente estou a serviço na Pastoral da catequese, mas isso não me impede de estar a serviço onde e quando
Igreja precisar, como nas festividades e nos diversos trabalhos da Igreja.
Há quanto tempo? 22 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Fazer parte de uma Igreja viva e atuante me faz feliz e me realiza, não me vejo longe da comunidade
digo sempre que sou uma mulher apaixonada por Jesus Cristo e sua Igreja. A comunidade é uma extensão da minha família.
Foi vivendo na comunidade que criei meus filhos e hoje colaboro na educação dos meus netos.

a

Nome: Cleide Barbosa Alves
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima – Vila Fátima
Onde atua? Na Liturgia como Ministra Extraordinária da Eucaristia, na coleta nas missas de quarta-feira e ajudo a equipe de casamento.
Faço parte de um grupo de base há mais de 15 anos e ajudo em diversos trabalhos e festividades na Igreja.
Há quanto tempo? 16 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? “Desde que comecei a participar me tornei uma pessoa melhor,
mais feliz e amo ajudar e fazer parte desta comunidade.”
PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM
FOTOS PASCOM

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus é “luz para os meus passos, luz para o meu caminho” (Sl 119,105).

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
10/09 – 23º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Ez 33,7-9 | Sl 95 | 2ª- Leitura Rm 13,8-10 | Evangelho Mt 18,15-20
17/09 – 24º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Eclo 27,30-28,7 | Sl 103 – 2ª- Leitura Rm 14,7-9 | Evangelho Mt 18,21-35
24/09 – 25º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 55,6-9 | Sl 145 | 2ª- Leitura Fl 1,20-27 | Evangelho Mt 20,1-16 a
01/10 – 26º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Ez 18,25-28 | Sl 25 | 2ª- Leitura Fl 2,1-11 | Evangelho Mt 21,28-32
HORARIOS DE ATENDIMENTOS DA ASSOCIAÇÃO DA PARÓQUIA
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!!!

10º Mutirão Brasileiro de Comunicação aconteceu em Joinville
com a participação da Pascom de nossa Paróquia

O 10° MUTICOM (Mutirão
Brasileiro de Comunicação) aconteceu
em Joinville entre os dias 16 e 20 de
agosto. A Paróquia Nossa Senhora de
Fátima foi uma das Paróquias de nossa
Diocese marcando presença no evento.

como auxiliar e aprimorar a leitura de
conteúdos disponibilizados pelas
diversas mídias.
O MUTICOM é um evento que
ocorre a cada dois anos, organizado
pela CNBB, e que acontece sempre
numa cidade diferente. Em Joinville,
além de palestras e conferências com
especialistas em comunicação católica,
os agentes da Pastoral da Comunicação
participaram de oficinas que auxiliam
em temas específicos dentro da
comunicação da igreja.

Fotos Pascom

Com o tema “Educar para a
Comunicação”, o 10° MUTICOM
ocorreu em Joinville, Santa Catarina,
com o objetivo de ajudar os agentes da
Pastoral da Comunicação de todas as
Paróquias do Brasil na compreensão da
comunicação como instrumento de
comunhão e progresso humano, assim

Entre os especialistas estavam
pessoas como Monsenhor Dário Viganó
que é Prefeito para a Comunicação da
Santa Sé, Irmã Helena Corazza que além
de jornalista é docente na área de
comunicação, e autora de diversos
livros, entre eles, “Educomunicação.
Formação pastoral na cultura digital”. O

Construção
Igreja São Paulo Apóstolo
Neste mês, avançamos um pouco mais em nossa
construção, e após a montagem de todo madeiramento e
ferragem, conseguimos fazer a concretagem de todo conjunto
estrutural de borda, que é base da cobertura metálica, e ao mesmo
tempo, calha interna de captação de águas do telhado. Agora,
daremos sequencia à montagem da estrutura metálica do telhado
e finalização das paredes. Estamos contudo, atualmente, fazendo
chapisco das paredes, preparando o pavimento inferior, e
montando sistema hidraulico para preparar o contra piso do
pavimento do estacionamento. Segundo o sr. Erinaldo, nosso
mestre de obras.
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evento ainda teve a presença do
jornalista Ricardo Von Dorff, da RBS,
afiliada da Rede Globo no sul.

Além disso, apresentações
culturais marcaram o evento, tais como o
Teatro Bolshoi de Joinville e o show da
banda Cantores de Deus.
O próximo MUTICOM, em 2019,
acontecerá na cidade de Goiânia, em
Goiás.
Deseja participar da Pastoral da
Comunicação de nossa Paróquia? Entre em contato
através de nossas redes sociais e/ou pelo e-mail
contato@paroquiavilafatima.com.br. A reunião
da PASCOM é sempre na terceira terça-feira do
mês, às 19h45, na comunidade São Francisco.
Participe!

Rogério - Pascom

No ultimo domingo do mês de agosto, celebramos com
alegria, em comunhão, com todos os vocacionados aos ministérios
e serviços diversos nas comunidades! Pelo batismo todos
recebemos a missão de trabalhar pelo reino de Deus. Nossa
vocação, de missionários e missionárias de Jesus Cristo, se revela,
através da nossa participação ativa, na partilha dos nossos dons, na
solidariedade , na vivencia da palavra de Deus e nos ensinamentos
de Jesus, para o bem da humanidade.

FOTOS PASCOM

Continuação

Construção
Igreja São Paulo Apóstolo
Continuação
da construção!!!
Como na construção, estamos falando sobre as
estruturas, sempre reforçadas e com todos os cuidados e
precauções necessários, assim também, deve ser a nossa
estrutura vocacional, precisamos dar à ela, todo cuidado,
valorização e atenção, para que não deixemos ela se
desmoronar, diante das dificuldades e dos desafios que
enfrentamos na evangelização dos dias atuais. Agradecemos
a Deus, pelas nossas vocações, e pedimos, pela intercessão
de São Paulo, nosso padroeiro, que soube viver tão
intensamente a vocação, que nos fortaleça, e nos faça
perseverar na vocação, cantando com alegria:

Nossa Igreja vai ficar bonita como quê!!!
Lucy - São Paulo Apostolo

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

Paulinho dos Pães
Bicicletaria

Maximinio

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

Aceitamos encomendas de Pão Francês
para lanchonetes e festas.
Temos o melhor Pão de Queijo da região!

Rua Mantena, 217 - Jardim São Francisco- Guarulhos

Funcionamento: das 6h às 13h
paulohqfernandes@bol.com.br
94776-5763
Rua Padre Claudio Arenal, 1048 - Vila Barros

Peças Serviços e Acessórios

23 ANOS

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

RESTAURANTE E
DELEVERY DE MASSAS

Tel.: 3499-8862
Wats: 96309-8847
R. Águas Limpas, 267
Vila Barros

VILA BARROS

O presente certo para
quem é especial!

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

Anuncie aqui!
2468-2215

Fotos Pascom
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AGENDA PASTORAL SETEMBRO e OUTUBRO/2017
01/09 – 19h30 - Encontro com as coordenações das Comunidades, na Vila Fátima.
02/09 – 9h00 – Encontro das pastorais sociais, no C.C. São Francisco e no C.C. São Lucas.
02 e 03/09 – 14h30 - Formação para novos catequistas, na Vila Fátima.
02/09 – 15h00 – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.
04/09 – 19h30 – Reunião de liturgia com as coordenações das equipes, dos MIPA e dos MEDE, no C.C. São Francisco.
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, no Centro Social, Taboão.
24/09 – 9h00 – Encontro de casais recém-casados, no C.C. Elizabeth Bruyere.
29/09 – 20h00 - Plenário dos grupos de base, em nível de Forania, na Igreja Matriz da Paróquia.
30/09 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO PAROQUIAL NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.
02/10 – 19h30 – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE e dos MIPA, no C.C. São Francisco.
04/10 – FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.
A
19h30 - Missa festiva na Comunidade São Francisco, Jd. São Francisco.
05/10 – 19h30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz da Paróquia.
07/10 – Dia da Comunidade São Lucas.
07 e 08/10 – 14h30 – Formação para novos catequistas, na Vila Fátima.
12/10 – SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
Missas: 9h30 – Comunidades São Paulo e São Lucas, na Escola Roberto Alves.
A
19h00 – Comunidades Nossa Senhora de Fátima e São Francisco, na Igreja Matriz da Paróquia.
A

14/10 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO, NA COMUNIDADE SÃO LUCAS.
18/10 – FESTA DE SÃO LUCAS EVANGELISTA.
19h30 - Missa festiva na Comunidade São Lucas, Jd. Ipanema.
A

19/10 – 19h30 – Reunião dos dirigentes de celebração e da Pastoral da Esperança, na Vila Fátima.
21/10 – 15h00 - Fórum Diocesano das pastorais sociais.
25/10 – 20h15 – Reunião da equipe de finanças. Tesoureiros e coordenações da Pastoral do Dízimo, na Vila Fátima.

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.

SETEMBRO / 2017

Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
13/09 - HGG - 14h00
18/09 - VILA FÁTIMA - 14h30
19/09 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)
20/09 - HMU - 14h00
21/09 - 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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