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CRISTO REINA PELA MISERICÓRDIA,
PELO AMOR, E PELO SERVIÇO QUE GERA VIDA E ESPERANÇA.

Nosso pároco em sua palavra reflete
sobre as celebrações de Finados, todos
os Santos e, Santas, e Cristo Rei do
universo. Na página 03.
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Colaborando com a rifa Diocesana, você estará ajudando
o fundo Diocesano de Solidariedade
e as obras da construção da Igreja São Paulo Apóstolo.
PROCURE A COORDENAÇÂO DA SUA COMUNIDADE!

EDITORIAL

Ano Nacional do Laicato

A Igreja no Brasil vai celebrar, no
período de 26 de novembro de 2017 Solenidade de Cristo Rei - a 25 de
novembro de 2018, o "Ano do Laicato".
O tema escolhido para animar a
mística do Ano do Laicato foi: Cristãos
leigos e leigas sujeitos na “Igreja em
saída”, a serviço do Reino, e o lema: “Sal
da Terra e Luz do Mundo”, Mt 5, 13-14.
Pretende-se trabalhar a mística do
apaixonamento e seguimento a Jesus
Cristo. Isto leva o cristão leigo a tornarse de fato um missionário na família, no
trabalho, onde estiver vivendo.
O Ano do Laicato terá como
objetivo geral: como Igreja, povo de
Deus, celebrar a presença e organização

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.

dos cristãos leigos e leigas no Brasil;
aprofundar a sua identidade, vocação,
espiritualidade e missão; testemunhar
Jesus Cristo e seu Reino na sociedade.
Pretende-se ainda dinamizar o
estudo e a prática do documento 105:
Cristãos leigos e leigas, na Igreja e na
sociedade, e demais documentos do
Magistério, em especial do Papa
Francisco, sobre o laicato, e estimular a
presença e a atuação dos cristãos leigos
e leigas, verdadeiros sujeitos eclesiais
(Dap nº 497 a), como “sal, luz e
fermento” na Igreja e na Sociedade.
Espera-se que este ano traga um
legado para a Igreja missionária
autêntica, com maior entusiasmo dos
cristãos leigos e leigas na vida eclesial, e
também na busca da transformação da
sociedade. Se conseguirmos estimular
a participação e presença efetiva dos
cristãos leigos na sociedade, fazendo
com que aconteça a justiça e a paz, será
um grande legado.
Na Encíclica A Missão do
Redentor, São João Paulo II identifica
alguns desafios prioritários à missão
evangelizadora da Igreja no mundo
contemporâneo. Ele os chama de
“modernos areópagos”. Lembra que o
Apóstolo Paulo, depois de ter pregado
em numerosos lugares, chega a Atenas
e vai ao areópago, onde anuncia o

Evangelho, usando uma linguagem
adaptada e compreensível para aquele
ambiente (At 17,22-31).
O areópago, que representava o
centro da cultura do povo ateniense, é
tomado como símbolo dos novos
ambientes onde o Evangelho deve ser
proclamado (Doc. 105, nº 250).
O 14º Intereclesial das CEBs,
que irá acontecer de 23 a 27 de janeiro
de 2018, em Londrina - PR, quer ser um
marco significativo no Ano do Laicato. É
a Igreja da base, a Igreja pé no chão, que
acolhe todas as pessoas de boa
vontade, por isso é da base. Essa gente
boa deve comemorar, celebrar, festejar,
afinal é o ano dos milhões de cristãos
leigos e leigas.
Estão sendo programadas
at i v i d a d e s q u e a co nte c e rã o n a
paróquia, e na diocese, para a vivência
deste Ano do Laicato.
Va m o s c e l e b r a r e v i v e r
intensamente o Ano do Laicato, que
deve ser o tempo da graça de Deus na
vida dos cristãos leigos e leigas, sujeitos
na “Igreja em saída, a serviço do Reino,
Sal da Terra e Luz do Mundo".
Maria, mãe de Jesus e nossa,
que foi uma grande leiga engajada no
projeto de Deus, seja modelo e
inspiração para todos.
Padre Tarcísio.
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Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
08/11 - HGG - 14h00
15/11 - HMU - 14h00
16/11 - UBS Vila Barros - 14h00
20/11 - VILA FÁTIMA - 14h30
21/11 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)
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.

Queremos agradecer a todos que participaram, ajudaram,
divulgaram, seguiram, curtiram, compartilharam, acessaram e se
inscreveram na campanha de fortalecimento das nossas Redes
Sociais e canais de comunicação. Pedimos a todos que continuem
esse trabalho, para fazermos desses meios de comunicação um canal
de evangelização e divulgação da Boa Notícia da Palavra de Deus,
além de informar o que vai acontecer e o que aconteceu de importante nas 4 Comunidades que compõe a
Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Obrigado a todos #PAROQUIAVFATIMA
Cesar - Pascom

A Palavra do Nosso Pároco
Neste mês de novembro quero
refletir com vocês sobre as
Celebrações de Finados, Todos os
Santos e Santas, e Cristo Rei do
Universo.
Finados: Nesse dia, não só
recordamos nossos entes queridos
que se foram, mas renovamos
nossa certeza na ressurreição.
Sentimos a dor da separação, mas
não a do desespero. Sentimos o
peso da saudade, mas nunca da
incerteza da presença de Deus.
A morte é e sempre será um mistério que perpassa a história
humana, e somente a Fé nos dá a certeza de um dia
participarmos da alegria eterna no céu. Se com Cristo
vivemos, com Ele morremos e como Ele ressuscitaremos. Com
a ressurreição de Jesus, a morte foi derrotada, portanto ela
não tem a última palavra. A última palavra é do Deus da vida
que ressuscitou Jesus. Como afirma o prefácio da Páscoa, 1:
“Jesus morrendo destruiu a morte, e ressurgindo deu-nos a
vida”. O prefácio 1 da missa para os mortos tem um tom de
humana suavidade e divina certeza: “Nele refulge para nós a
esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte
entristece, a promessa da imortalidade consola. Ó Pai, para
os que crêem em Vós, a vida não é tirada, mas transformada,
e desfeito nosso corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo
imperecível”.

Santos e Santas é celebrar a nossa vocação à santidade.
Santidade não é privilégio de ninguém. Todos os cristãos de
qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida
cristã e à perfeição da caridade. É bom ressaltar que
santidade não é fuga das realidades do mundo, e não é ficar
de mãos postas rezando o dia todo. Santidade não é beatice,
não é medo de viver, é uma atitude dinâmica, uma busca de
pertencer mais a Deus. Não exige boa aparência. Santidade é
viver o projeto de Deus, testemunhar os valores do Reino, viver
segundo o espírito das bem-aventuranças, é viver e agir de
acordo com a vontade de Deus. Ser Santo significa ser de
Deus.
Que o exemplo de todos os Santos e Santas revigore nossa
caminhada de santidade.
Cristo Rei: Com essa celebração, a Igreja encerra o Ano
Litúrgico. Essa festa celebra o Cristo que reina pela cruz,
dando sua vida para que todos tenham vida, e vida em
abundância. Cristo é rei, porque se identifica e revela um
amor de predileção pelos empobrecidos. Ele afirma que tudo
o que fizermos pela libertação e pela promoção da dignidade
humana dos empobrecidos e marginalizados, é a ele que
estaremos fazendo, cf. Mt 25,31-46. Portanto, essa festa não
pode ser compreendida no sentido de triunfalismo e pompa. A
festa de Cristo Rei nos mostra o caminho do reino de Cristo: o
serviço. Um rei que serve a humanidade, que se fez um de nós
para que pudéssemos ter acesso a ele.
Que tenhamos aprendido essa sublime lição e estejamos
prontos para servir. Que através da solidariedade, da
misericórdia, do serviço que resgata e promove a vida em
todas as suas fases e manifestações possamos fazer Cristo
reinar no mundo de hoje.

Vivamos aqui na terra preparando nossa morada no céu, pela
vivência das bem-aventuranças, e vivendo a vida na doação
por amor.

Continuemos firmes evangelizando com amor, ardor, alegria
e misericórdia, inspirados por Maria.

Todos os Santos e Santas: Celebrar a festa de Todos os

Padre Tarcísio.

INFORMAÇÕES SOBRE ATENDIMENTOS NA ASSOCIAÇÃO CARITATIVA 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
ATENDIMENTO JURÍDICO: A Associação oferece Atendimento Jurídico todos os
sábados das 9h às 11h, no C.C. Elizabeth Bruyere.
Os atendimentos devem ser agendados antecipadamente, no local ou pelo
telefone 2408-6771, de segunda à sexta.

Ação
Comunitária
Dia : 11/11/2017 -

Das 09h00 ás 17h00

SERVIÇOS GRATUITOS
nas áreas de saúde, beleza, apoio á cidadania, qualidade
de vida, cultura, entretenimento e lazer.
Local:

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora Fátima
Rua Maria de Fátima Kida, 205
Site: socialvilafatima.wixsite.com/acpnsfatima

Nutrição

Novembro Azul – Alimentação Saudável x Câncer de Próstata

Há inúmeros fatores que podem aumentar o
risco de desenvolver câncer de próstata. Entre eles incluise a idade avançada, um histórico familiar de ocorrência
da doença e a dieta alimentar. Sabemos que não é possível
controlar ou alterar os dois primeiros fatores, mas a
decisão sobre quais alimentos consumir é individual.
Melhorando a sua alimentação, o indivíduo assume o
controle da sua saúde, obtendo melhor qualidade de vida.
As estatísticas indicam que um a cada seis homens será
diagnosticado com câncer de próstata durante sua vida,
mas muitos desses casos poderão ser prevenidos tão
somente adotando uma dieta adequada.
Durante os últimos 50 anos, a dieta ocidental incluiu cada
vez menos frutas e vegetais em confronto com a maior
ingestão de carnes e gorduras saturadas. Essas alterações
alimentares aumentam o risco de desenvolver câncer de
próstata ao longo dos anos.
Alguns estudos demonstram que dietas livres
de carnes e laticínios, combinadas com outras mudanças
no estilo de vida, podem impedir a progressão do câncer
de próstata nos seus estágios iniciais, bem como também

prevenir o reaparecimento da doença após o tratamento.
Os laticínios são os maiores responsáveis pelo aumento do
risco de desenvolvimento deste câncer. Muitos estudos
mostram uma moderada elevação no risco do
desenvolvimento do câncer de próstata associada à
ingestão de produtos lácteos, incluindo leite (integral,
semidesnatado e desnatado), queijos e sorvetes.
As carnes também são vilãs neste processo, pois
foi observado que uma dieta livre de carne pode reduzir o
risco de homens desenvolverem o câncer de próstata. Em
um estudo, após um ano de dieta vegetariana pobre em
gorduras, complementada por exercícios aeróbicos
moderados e técnicas de controle do estresse, os
sobreviventes de câncer de próstata incluídos obtiveram
um bom resultado.
Realizar refeições com a família e amigos é
parte importante do cotidiano e as mudanças não podem
reduzir o prazer desses eventos sociais. Por este motivo,
devemos tentar eliminar o que for prejudicial à saúde,
mas não excluir totalmente determinados alimentos do
dia-a-dia.
Aumentando o consumo de vegetais, frutas,
feijão e cereais integrais e, ao mesmo tempo, evitando
laticínios, carnes e produtos de origem animal o homem
pode dar importante passo no sentido de preservar sua
saúde.
Recomendações Nutricionais
– Consumir pão integral, pois este possui fibras que
ajudam no bom funcionamento do intestino;
– Dar preferência às carnes brancas (frango e peixe),

carne vermelha 3 vezes por semana, no máximo;
– Consumir peixe pelo menos uma vez por semana
(contém ômega 3);
– Variar frutas, verduras e legumes com relação às cores,
deixando assim o prato bem colorido, pois cada cor possui
uma vitamina diferenciada;
– Consumir suco de laranja após o almoço ou a própria
fruta durante, pois a vitamina C ajuda a absorver o ferro
contido no feijão, carnes e verduras;
– Evitar pratos que contenham molho branco, pois o cálcio
do leite compete com o ferro dos outros alimentos, e a
absorção torna-se quase nula de ambos;
– Procure utilizar temperos naturais: alho, cebola, louro,
manjerona, orégano e pimenta. Evite os temperos
industrializados, pois muitos têm gorduras saturadas (os
caldos de carne e galinha já existem em versão light);
– Utilize o mínimo de óleo possível nas preparações.
Tempere a salada com azeite de oliva, que é rico em
ômega 3 (eleva o HDL);
– Evite o consumo de carnes gordurosas, banha, bacon,
pele de frango e embutidos;
– Evitar frituras (batata frita 2 vezes por mês);
– Evitar refrigerante (calorias vazias);
– Ingerir bastante água para hidratação (recomendado
2litros/dia), não esquecer de carregar consigo uma
garrafa de água;
– Praticar atividade física;
– Evitar sobremesas.
Ana Paula Ferraz - CRN 17655

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: Sueli de Cassia Avelar Cândido
Comunidade: São Francisco de Assis
Onde atua? Pastoral do Dízimo
Há quanto tempo? 10 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja?
É muito bom fazer parte de uma comunidade, poder ajudar
e doar um pouco do nosso tempo em prol de uma pastoral,
além do que, viver em "comum unidade" com nossos irmãos de fé é muito bom.
Criam se laços de amizade, afetividade e solidariedade, que levamos para nossa
vida diária.

Nome: Érica Fernanda Farias Oliveira
Comunidade: Atualmente na São Lucas
Onde atua? Atuo na Pastoral da Juventude hoje como membro e sou
catequista da Crisma
Há quanto tempo? 05 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja?
Muito bom, na Pastoral da Juventude temos como missão ajudar o
jovem a transformar-se em homens e mulheres novos, por meio de uma autêntica vivência do
evangelho. Ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama até
as últimas consequências”. Dom Pedro Casaldáliga. Está frase marca a minha vida como
membro da Igreja Católica, se cremos no evangelho devemos vive-lo e uma boa opção de
viver o evangelho é na comunidade.

Nome: João Vitor
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde atua? Catequese, Liturgia, Coordenador de Grupo de
Base, Pastoral Social, Equipe Paroquial Iam, Pastoral da
Sobriedade
Há quanto tempo? 04 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Se Doar a todas essas
Atividades pra mim é muito gratificante é Maravilhoso, Divino!
Todos que me perguntam, sempre digo "Eu Amo o que faço", fazendo tudo com Amor,
dedicação, fé e Doação, e sempre procurando melhorar pois não somos perfeitos, mais
buscamos a perfeição, pois tudo para Deus deve ser perfeito, e contando além de tudo com
a força do Senhor Jesus, pois sem ele não conseguiria nada. Agradeço pelo dom que ele me
concedeu, pela vida em Comunidade, e por todos os meus irmãos que caminham comigo,
eu sozinho não sou nada, preciso também do Irmão para me ajudar
Pois juntos somos mais, Sozinhos somos menos
Com Deus nós somos tudo, Sem ele não somos nada!
Eu sou feliz é na comunidade...!

Nome: Marinilda Aparecida Moreno
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima – Vila Fátima
Onde atua? Coordenadora da Pastoral da Liturgia e ajudo
nas festividades e nos diversos trabalhos da Igreja.
Há quanto tempo? 53 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Estou a
aproximadamente 18 anos na Pastoral da Liturgia. A
Liturgia é a ação do povo de Deus que celebra o Mistério
Pascal de Cristo com gestos, símbolos e ações, para prestar culto ao Pai pelo Filho
através do Espirito Santo.
Não há nada mais gratificante do que preparar o momento das celebrações, onde
levamos o povo a celebrar com alegria a Palavra de Deus e a Eucaristia. Louvo e
agradeço a Deus por ter essa oportunidade.
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Campanha para Evangelização de 2017 será
em sintonia com o Ano do Laicato
A Igreja no Brasil se prepara para a Campanha para a Evangelização, que
acontecerá do Dia de Cristo Rei até o 3º Domingo do Advento. A iniciativa visa
despertar os discípulos missionários para o compromisso evangelizador e para
a responsabilidade com a sustentação das atividades pastorais no Brasil. Nesta
edição, é proposto o tema “Cristãos leigos e leigas comprometidos com a
Evangelização” e o lema “Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5, 13-14), em
sintonia com o Ano Nacional do Laicato, que terá início no mesmo dia da
Campanha.
Outro objetivo da Campanha é favorecer a vivência do tempo litúrgico do
Advento e mobilizar os católicos do Brasil para uma Coleta Nacional que ofereça
recursos a serem aplicados na sustentação do trabalho missionário no Brasil. Tal iniciativa considera a ajuda para dioceses de regiões mais desassistidas e
necessitadas.

Coleta
O gesto concreto da Campanha para a Evangelização é a Coleta do 3º Domingo do Advento. De acordo com a Comissão Episcopal responsável pela campanha,
pretende-se com os recursos arrecadados neste ano apoiar as inúmeras iniciativas da Igreja no Brasil promovidas pelos cristãos leigos e leigas no serviço da
evangelização, da dinamização das pastorais, na luta pela justiça social, nas experiências missionárias das Igrejas irmãs e na missão ad gentes.
A colaboração na Coleta será partilhada, solidariamente, entre as dioceses, que receberão 45% dos recursos; os 18 regionais da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), que terão 20%; e a CNBB Nacional, que contará com 35% das contribuições.

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus é “luz para os meus passos, luz para o meu caminho” (Sl 119,105).
05/11 – Solenidade de todos os Santos, e Santas: 1ª- Leitura Ap 7,2-4.9-14 | Sl 24 | 2ª- Leitura 1 Jo 3,1-3 | Evangelho Mt 5,1-12
12/11 – 32º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Sb 6,12-16 | Sl 63 | 2ª- Leitura 1 Ts 4,13-18 | Evangelho Mt 25,1-13
19/11 – 33º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Pr 31,10-13.19-20.30-31 | Sl 128 | 2ª- Leitura 1 Ts 5,1-6

| Evangelho Mt 25,14-30

26/11 – Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rei do universo: 1ª- Leitura Ez 34, 11- 12.15-17 | Sl 23 | 2ª- Leitura 1 Cor 15, 20-26.28 | Evangelho Mt 25,31-46
03/12 – 1º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Is 63,16-17;64,1.3-8 | Sl 80 | 2ª Leitura 1 Cor 1,3-9 | Evangelho Mc 13,33--37
10/12 – 2º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Is 40,1-5.9-11 | Sl 95 | 2ª- Leitura 2 Pd 3,8-14 | Evangelho Mc 1,1-8

Aconteceu!!! FESTA DE SÃO LUCAS - PADROEIRO DA COMUNIDADE DO IPANEMA
Aconteceu em nossa
comunidade São Lucas o tríduo em
comemoração ao dia do nosso
Padroeiro São Lucas Evangelista.
Iniciamos na segunda-feira com o Terço
das Famílias. Terça-feira rezamos o
Ofício Divino das Comunidades. No dia
18 de outubro, com Procissão e Missa
festiva, encerramos nossas festividades
em honra a São Lucas Evangelista.
Tivemos uma linda participação de
nossa Comunidade, das Comunidades
que compõem nossa Paróquia e das
Paróquias vizinhas. Agradecemos a
todos que vieram celebrar conosco este
dia tão especial! O padre Tarcísio
lembrou em sua homilia que
“precisamos nos unir e não separar. Só
com a união ficaremos mais fortes!”
Jesus Cristo nos fala: “Vá e pregue o
Evangelho a todos sem distinção”. Neste
mês tão especial dedicado às Missões,
vamos pregar a alegria do Evangelho em
uma igreja em saída, sinal do Cristo
Ressuscitado, nas famílias, na sociedade
e na Comunidade!
Ivete Tada
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Aconteceu!!! Celebração dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida em nossa paróquia
No dia doze de outubro de dois mil e dezessete, aconteceu
a Celebração comemorativa aos 300 anos da Aparição da Imagem
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em nossa Paróquia e
em todas as igrejas do Brasil. Os fiéis e os devotos compareceram
em grande número, nesse sentido, juntamente com o Pároco Padre
Tarcísio e a equipe de liturgia possibilitaram que todos
participássemos desta Missa festiva cheia de momentos fortes e
significativos, dentre eles destacamos o jogral inicial, a procissão de
entrada, a coroação da imagem, a entrada da bíblia, o momento da
oferenda, entre outros.
O Jogral no início da celebração buscou retratar fatos que
contribuíram para evidenciar historicamente, a época, o contexto
social, político e econômico do Brasil nestes trezentos anos; vale
ressaltar também os relatos dos milagres concedidos por Jesus,
pela intercessão de Maria. A Virgem apareceu em diversas
localidades ao redor do mundo em momentos importantes da
história. “ Graças à misericórdia de Deus, Maria apareceu no Brasil
na forma de uma imagem negra, na época em que a escravidão no
país estava em alta. ”
Aprofundando um pouco mais na história se percebe que a
aparição da imagem de Nossa Senhora de Aparecida ocorreu em
1717, momento em que governantes das capitanias de São Paulo e
Minas de Ouro (época das Capitanias Hereditárias) passariam pelo
Vale do Paraíba (Guaratinguetá). Assim sendo, a população
resolveu fazer uma festa de boas-vindas convidando três
pescadores para lançar as redes no rio e pescar bons peixes.
Ocorre que naquela época (meados de outubro) não era tempo de
peixes, para não contradizer o pedido, os pecadores rezaram pela
proteção e bênção da Virgem Maria e de Deus para que pudessem
voltar a terra firme com fartura. Após diversas tentativas sem

sucesso, pescaram o corpo de uma imagem e em seguida, a
cabeça que se encaixava perfeitamente naquele corpo. Como
milagre após a aparição da imagem, as redes se encheram de
peixes. Assim sendo, Maria foi proclamada Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, Rainha do Brasil, em 16 de julho de 1930
pelo Papa Pio XI. O Brasil rende-se ao amor incondicional da “Mãe
negra” no dia 12 de outubro, data que marcou, em 1980, a
proclamação de feriado e consagração do Santuário Nacional de
Aparecida pelo Papa João Paulo II.
Na homilia, sobretudo, na menção que o Padre Tarcísio
fez sobre a “cultura de morte” contemporânea (corrupção,
pedofilia, racismo, homofobia, machismo, etc.), alertou-nos sobre
o apelo missionário, protagonizado por Maria a 300 anos, através
da imagem negra. Fato este que ocorreu para denunciar as
injustiças e anunciar a Boa Nova de Cristo, nesse sentido, diante
da cultura de morte a qual estamos reféns; o apelo de nosso
pároco implica a todos os Cristãos um posicionamento crítico,
ativo e combativo. Só assim, poderemos sonhar com uma
sociedade mais justa e igualitária. O momento da coroação de
Nossa Senhora foi muito alegre e cheio de espiritualidade, a
dinâmica de escrever o nome de cada fiel em um bonequinho e
fixa-lo a uma rede, a qual acompanhou a procissão e ficou exposto
durante a coroação ao lado dos pescadores, nos remeteu ao
“chamado” missionário naquele momento mágico e ao mesmo
tempo concreto, olhar para nossos nomes naquela rede significou
“que a imagem negra, cheia de simbolismo e missionariedade
pescada a 300 anos, HOJE nos convoca a continuar seu trabalho,
munidos de fé, a partir dos trabalhos pastorais, na família, na
sociedade e em todos os cantos da terra.
Roseli da Silva Martins/ Comunidade São Paulo Apóstolo
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Construção
Igreja São Paulo Apóstolo
Dando continuidade à nossa construção, neste
mês, avançamos um pouco mais: foi feito o telhado, com
alguns procedimentos, que ainda sendo realizados, para
FOTOS PASCOM
conclui-lo totalmente. Iniciamos também, o reboco da
parte externa da Igreja, a qual, envolve o uso de andaimes, por conta da altura das paredes, o que requer, muitos cuidados e segurança. Segundo o Sr.
Erinaldo, nosso mestre de obras. Estamos todos muito felizes por termos visto o telhado! Já partilhamos esta alegria na Comunidade, e acredito que
muitos de nós, já passamos lá em frente, para constatar esta fase muito importante da obra, pois, já não é mais uma ideia de como vai ficar, mas esta fase,
nos revela a Igreja, como tal. Outubro é o mês dedicado às missões, e todo cristão batizado, tem como vocação, ser missionário(a), pois, a nossa Igreja,
nasceu missionária. Recordando Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, sobre o nascimento de Jesus, e ficou sabendo que Isabel se encontrava
grávida, dirigiu-se apressadamente, pela região montanhosa (difícil), para servir, pois, Isabel, já era de idade avançada; lendo os evangelhos, podemos
perceber que Jesus, estava sempre indo, não tinha uma parada certa e única, era o Missionário itinerante, à outros povoados. Outro fator muito
importante para nós, é que São Paulo, foi um dos maiores missionários da Igreja, em seus escritos, podemos perceber, que ele, andou por todas as regiões
da Palestina, da Judéia, Grécia, até em Roma. Nos tempos atuais, temos grandes desafios na missão evangelizadora: o individualismo, o consumismo, o
celular, a internet (quando usados negativamente), mas sobretudo, a indiferença, mesmo dentro das nossas Comunidades, diante dos apelos das
pastorais, que necessitam de membros para os trabalhos, e também as visitas missionárias, que são pouco assumidas. Neste mês das missões, pedimos
pela intercessão de São Paulo Apóstolo, que Deus nos conceda a alegria do Evangelho, bem como o renovado ardor missionário, para que sejamos uma
Comunidade, que não só se identifique com o nosso padroeiro, mas também que revele o seu rosto, como se revela agora na obra!!!
Com alegria continuamos cantando: Nossa Igreja tá 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
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Anuncie aqui!
2468-2215
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AGENDA PASTORAL NOVEBRO e DEZEMBRO/2017
02/11 – Dia de Finados.
Missas: 7 h 30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz da Paróquia.
9 h 15 – Comunidade São Lucas, no Jd. Ipanema.
03/11 – 19 h 30 - Reunião do CPP.
04/11 - 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.
10/11 – 19 h 30 – Reunião de liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, na Vila Fátima.
11/11 – De 9 as 17 h - Ação Social, promovida pela Associação Caritativa da Paróquia, no Centro Comunitário Elizabeth Bruyere.
14/11 – 20 h – Missa, com encerramento da Escola da Palavra, na Igreja Matriz da Paróquia.
15/11 – 9 h 30 – Missa com Crismas, dos jovens das comunidades, na Igreja Matriz da Paróquia.
16/11 – 19 h 30 – Reunião da pastoral da pessoa idosa, no C.C. São Francisco.
18/11 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO NAS COMUNIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SÃO PAULO APÓSTOLO.
20/11 – 19 h 30 – Missa com estilo afro. Celebração do dia Nacional da Consciência Negra, na Igreja Matriz da Paróquia.
22/11 – 20 h 15 – Reunião do COMIPA (comissão missionária paroquial), na Vila Fátima.
24/11 – 19 h 30 – Plenário dos grupos de base, lançamentos da Novena de Natal, e da Campanha Nacional para a Evangelização,
na Igreja Matriz da Paróquia.
30/11 – 19 h 30 – Reunião das pastorais sociais, no C.C. São Francisco.
01/12 – 19 h 30 – Reunião da pastoral do Batismo, na Vila Fátima.
02/12 – 8 h – Assembléia paroquial.
07/12 – 19 h 30 - Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz da Paróquia.
08/12 – SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA. Padroeira da nossa Diocese, e da cidade de Guarulhos.
Celebrações: 7 h 30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz da Paróquia.
19 h 30 – Comunidades São Lucas.
19 h 30 - Comunidade São Paulo.
19 h 30 – Comunidade São Francisco.
11/12 – 19h 30 – Reunião de liturgia, com as coordenações das equipes, dos MIPA, e dos MEDE, e um cantor (a) de cada comunidade,
no Centro Comunitário São Francisco.
12/12 – 15 h 30 – Missa com os doentes das Comunidades, na Igreja Matriz da Paróquia.
20/12 – 20 h – MUTIRÃO DE CONFISSÕES, NA IGREJA MATRIZ DA PARÓQUIA.
22/12 – 20 h – Encerramento da Novena de Natal.
24/12 – MISSAS DE NATAL: 16 h - Comunidade São Lucas.
18 h – Comunidade São Paulo, na Escola Roberto Alves.
20 h 15 – Comunidades Nossa Senhora de Fátima, e São Francisco, na Igreja Matriz da Paróquia.
25/12 – NATAL DO SENHOR JESUS.
19 h – Missa - Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz da Paróquia.
31/12 – MISSAS DA SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS, ANO NOVO, E DIA MUNDIAL DA PAZ: 16 h – Com. São Francisco.
18 h – Comunidade São Paulo, na Escola Roberto Alves.
18 h – Comunidade São Lucas.
20 h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz da Paróquia.

AÇÃO ENTRE AMIGOS

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.
BULOVA

EXPEDIENTE

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.
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