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 Nosso pároco em sua palavra reflete sobre vocação, como 

chamado de Deus para servir. Incentiva a todos a serem promotores e 

animadores vocacionais. Na página 03. 

Abertura da Escola da Palavra (curso bíblico), dia 07/08 às 20 h na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima. 

O Evangelho da família, alegria para o mundo
Semana nacional da família, de 12 a 18 de agosto de 2018

Motivação e Abertura da Semana 
Nacional da Família, dia 04 de agosto às 
16 h com caminhada e Missa, iniciando 
na Comunidade São Francisco. Participe 
das atividades da Semana Nacional da 
Família. Acompanhe a programação na 

página 08 do jornal.
 



 Nada substitui o olho no olho, o 
aperto de mão, a visita presencial...

Dando continuidade as nossas 
r e f l e x õ e s ,  q u e  p a s s a m  p e l o 
compromisso de cristãos leigos e leigas 
inseridos na sociedade, na participação 
popular, nos movimentos sociais e no 
mundo da política, nos deparamos com 
outro desafio igualmente importante, 
que  cons i s t e  na  l u ta  con t ra  o 
individualismo e o isolamento. 

Somos por definição seres 
soc ia i s ,  c r iados  para  v i ve rmos 
coletivamente e se relacionando. Por 
isso nascemos em uma família, que é a 
primeira comunidade da pessoa 
humana. Depois passamos a frequentar 
comunidades mais amplas, como a 
escola, o trabalho, a igreja, grupos de 
amigos, entre outras. São justamente 
nestas inter-relações que crescemos e 
nos desenvolvemos nos âmbitos 
intelectual, emocional e espiritual.

O  d o c u m e n t o  E v a n g e l i i 
Gaudium, “A alegria do evangelho”, do 
Papa Francisco (aliás um excelente e 
atual documento, com grande chamado 
para refletir tanto individualmente como 
coletivamente) traz em seu segundo 
capitulo, “Desafios do mundo atual” o 
alerta: “O individualismo pós-moderno 
e globalizado favorece um estilo de vida 
que debilita o desenvolvimento e a 
estabilidade entre as pessoas e distorce 
os vínculos familiares (...)”. 

Devemos  de s t a  f o rma ,  no s 
preocupar com todos os níveis de desgaste 
que o individualismo causa em nossas 
vidas. Desde o distanciamento familiar, até 
a indiferença frente as mais diversas 
injustiças. O próprio evangelho nos incita a 
considerar qualquer pessoa como irmão, 
amando o próximo como a si mesmo 
(Mateus 22, 39).

Apesar da facilidade promovida 
pelas redes socias e a internet, faz parte de 
nosso compromisso missionário evitar o 
distanciamento. Precisamos deixar um 
pouco de lado o grupo da família no 
Whatsapp e marcar um café com os 
familiares. Deixar de lado as “curtidas” no 
Facebook e convidar os amigos para um 
jantar. Deixar de lado a novela ou o futebol e 
participar mais ativamente da vida de 
comunidade. Deixar de lado o comodismo e 
nos dispor a ajudar o irmão, participando 
das pastorais, movimentos comunitários, 
partidos políticos, etc.

É reencontrando e valorizando os 
espaços comunitários que passaremos a 
visualizar com mais rigor a realidade 
cáustica que nos cerca. Enquanto cristãos 
não podemos tolerar as mazelas que 
atingem o nosso território e o nosso povo. 
Devemos remar contra a corrente do 
individualismo e da exploração do homem 
provocadas pelo modelo capitalista. 
Devemos através de nossas ações e da 
política, buscar novos modelos que 
promovam a justiça e a dignidade para 
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todos.

No dia 16 de agosto começa o 
período de campanha para as eleições 
que ocorrerão em outubro. Esse ano 
votaremos para presidente, senadores, 
depu tados  federa i s  e  também, 
governadores e deputados estaduais. 
Neste momento devemos estar atentos, 
e não desanimados ou incrédulos. Não 
podemos deixar nos seduzir com falsas 
promessas de fácil realização e que não 
envolvam uma mudança estrutural. 

Alimentados pela fé, devemos 
buscar conhecer os candidatos, 
sabendo de que lado da história ele se 
posiciona e quais são as suas propostas 
de políticas públicas. Ainda devemos 
questionar e propor programas de 
governo que atendam o povo mais 
pobre.

Unindo nossos esforços e 
lutando por igualdade seremos de fato 
uma igreja em saída, presente na 
realidade do povo. Na certeza de que o 
c o m b a t e  a o  c o m o d i s m o  e  a o 
individualismo é a mais bela resposta de 
amor ao próximo, vamos animar um ao 
outro na construção de um mundo 
melhor e mais justo. Como exortou Dom 
Hélder Câmara: “É graça divina 
começar bem. Graça maior é persistir 
na caminhada certa. Mas a graça das 
graças é não desistir nunca!” 

Márcia e Benê - Membros do Laicato

Paróquia N. Sra. de Fátima

 Desafios do mundo atual: O combate ao individualismo

Dízimo como primícias 
 A grande questão a ser respondida, por cada um de nós é: Honramos a Deus sobre todas as coisas? Jesus é 
realmente, o Senhor de tudo em nossas vidas? 

      Honrar a Deus, durante nossas orações, é algo bom e agradável, mas reflete apenas um fragmento do que, é 
realmente dar a vida por Ele. Somente Deus tem a primazia em todas as coisas e só Ele, é digno de receber honra.

      Em Provérbios 3:9-10 diz: “Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão 
os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”.

      Deus deve ser o Senhor do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro! Uma pessoa pode dizer amar de 
coração ao próximo, mas ser incapaz de partilhar um pouco do que possui, preocupando-se apenas com o seu bem estar.

      Em Lucas 21,1-4 Jesus fala da oferta da viúva, que deu do seu sustento e não do que lhe sobrava. Somente assim, este gesto será agradável a Deus, se for 
o primeiro e não o que resta, caso contrário se torna mecânico e vazio em si mesmo.

      Entregue o seu Dízimo como primícias, faça esta experiência! Coloque Deus em primeiro lugar e Ele derramará sobre vos todas as suas bênçãos. Este é 
o verdadeiro compromisso de fé.  

Comunidade São Francisco - Pastoral do Dízimo

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus faz arder nosso coração, anos aquece, abre nossos olhos, e nos lança no 

compromisso missionário como Sal da Terra, Luz do Mundo, e Fermento na Massa. Ano Nacional do Laicato. 

05/08 – 18º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Êx 16,2-4.12-15 – Sl 78 – 2ª- Leitura Ef 4,17-20 – Evangelho Jo 6,24-35

12/08 – 19º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura 1 Rs 19,4-8 – Sl 34 - 2ª- Leitura Ef 4,30-5,2 – Evangelho Jo 6,41-51

19/08 – ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA: 1ª- Leitura Ap 11,19 a;12,1-6 a.10 – Sl 45 – 2ª- Leitura 1 Cor 15,20-27a – Evangelho Lc 1,39-56

26/08 – 21º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Js 24,1-2a.15-17.18b – Sl 34 – 2ª- Leitura Ef 5,21—32 – Evangelho Jo 6,60-69  



A Palavra do Nosso Pároco

 A vocação é um chamado 
especial, único para cada um de nós. 
Vocação sempre indica um chamado e 
quem chama espera uma resposta da 
pessoa a quem chama. E quem nos 
chama? Deus. Este nos chama  
primeiro à vida. Neste sentido, 
podemos falar de vocação humana, 
ou seja, quando passamos a existir e 
viver como gente, participar da obra 
do criador, ser imagem e semelhança 
de Deus; ter inteligência e liberdade, 
ter espírito e ser capaz de amar. Em 
seguida, nos chama a sermos cristãos 
autênticos, o que nos remete à 
vocação cristã: ser irmão (ã) e 
discípulo de Jesus, morada do Espírito 
Santo, filho (a) de Deus, membro da 
Igreja servidora da humanidade e, 
assim tornar-se santo (a). Por fim, nos 
chama para uma vocação específica. 
Qualquer que seja a nossa vocação, 
leiga, religiosa, ou sacerdotal, 
devemos nos sentir chamados por 
Deus e motivados a ir ao encontro do 
outro, independente de quem quer 
que seja. 
 Toda pessoa é chamada a ir 
além de si mesma, pois todo ser 
humano traz na sua essência a 
vocação de viver, conviver, servir, 
crescer integralmente e alcançar sua 
perfeição de criatura humana, amada 
e querida por Deus. Ou seja, você é 
alguém chamado (a) a dar uma 
r e s p o s t a .  E x i s t e m  a l g u m a s 
características necessárias para 
acolher o chamado de Deus: Ver como 
Deus vê, ter o olhar de Deus! Perceber 

a realidade, a vida, os sofrimentos, as 
dificuldades, os clamores. Deus nos 
chama a partir dos fatos e dos 
acontecimentos da vida. Escutar o que 
Deus tem a dizer, hoje, através de 
t an t a s  i n j u s t i ç a s ,  v i o l ên c i a s , 
banalização da vida humana, da 
cultura do descarte, da exclusão 
social, e dos clamores de tantos 
sofredores na sociedade. É necessário 
sentir como Deus sente, e ser sensível 
a o  c h a m a d o  a b r i n d o - s e  à 
solidariedade.
 A resposta de cada pessoa 
depende muito de sua capacidade de 
sentir os apelos de Deus, presentes nos 
passos e acontecimentos da vida, 
especialmente nas dificuldades e 
s i t u a ç õ e s  c o n f l i t a n t e s  d a s 
comunidades. Ou seja, é necessário 
caminhar ao encontro da realidade; 
assumir uma missão que contribua 
para a realização do projeto de Deus, 
do seu Reino. Isso tudo significa que 
Deus tem um projeto de amor para nós 
seus filhos e filhas, pois Ele nos quer 
felizes, e nos criou por amor e para o 
amor. Por isso, quis precisar de nós 
para dar continuidade ao seu projeto 
de amor. Para tanto, você pode ser 
chamado (a) para participar da obra 
de Deus, como membro da Igreja, 
seguindo caminhos diferentes: como 
leigo, e leiga no matrimônio, como 
missionário, ou exercendo ministérios 
na comunidade, testemunhando o 
Evangelho de Jesus Cristo no mundo, 
sendo sal e luz na sociedade como 
propõe o Ano Nacional do Laicato, 

Alugamos: Mesas e cadeiras - Brinquedos - Máquina 
de algodão doce - Salão Para festa e eventos como 

casamento, batizados, aniversários, etc

 Rua Mantena, 217 - Jardim São Francisco- Guarulhos 

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

como ministro ordenado, como 
rel ig ioso, e,  re l ig iosa na v ida 
consagrada. Todo povo de Deus 
batizado é vocacionado a servir, a 
partir da sua vocação.  
 C o m o  v e m o s ,  a  n o s s a 
dignidade de pessoa humana é muito 
grande! A responsabilidade como 
seres humanos, criados à imagem e 
semelhança de Deus, está acima de 
todas as criaturas. Deus nos ama de 
modo infinito e espera uma resposta 
digna de seu amor. 
 É necessário falar das vocações 
em nossas famílias, na catequese, nos 
grupos de base, enfim em nossas 
comunidades eclesiais. E a melhor 
maneira de incentivar as vocações é 
pelo nosso testemunho. O testemunho 
de uma vocação bem vivida, e bem 
assumida dignifica a Igreja, suscita 
admiração nas pessoas, e incentiva os 
outros a dizer sim ao chamado de 
Deus.  
Sejamos promotores, e animadores 
vocacionais. 
 Coragem! Sigamos em frente 
na certeza de que aquele que nos 
chama é fiel.

Padre Tarcísio. 

  Agosto: mês vocacional. Vocação: chamado de Deus,
para servir, na realização de seu projeto de vida, de amor, e de salvação.



 O ECC foi idealizado pelo Padre Alfonso Pastore em 
abril de 1970 para ser desenvolvido em três etapas 
distintas, indispensáveis, inter-relacionadas entre si, cada 
uma com características e finalidades próprias. Uma etapa 
prepara a outra e deve ser observada a partir de um 
crescimento de seus integrantes e de sua comunidade.

 A 1ª etapa é o momento evangelizador e 
missionário, é o despertar, é o chamamento. Esta etapa visa 
principalmente: despertar os casais para que vivam seu 
casamento de uma maneira cristã, a partir dos valores 
humanos e cristãos do casamento, das graças do 
Sacramento do Matrimônio e da espiritualidade conjugal, 
familiar e apostólica; inspirar um maior relacionamento 
entre os cônjuges e demais membros da família; levar os 
casais da nossa paróquia a atuar em seus diversos setores, 
abrindo-lhes possibilidades de doação e, por meio do Pós-
Encontro, dar-lhes motivação para se engajarem; criar a 
convivência fraternal nas paróquias como grande apelo, a 
grande missão do ECC.

 A Espiritualidade é a tônica do ECC e se fundamenta 

em cinco pontos básicos: a Doação, a Pobreza, a 
Simplicidade, a Alegria e a Oração. Juntam-se a estes 
valores a Fraternidade, a Gratuidade e a Missionaridade. 

 Este ano, o 6º ECC da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima realizar-se-á nos dias 31 de Agosto e 1º e 2 de 
Setembro, e todos os casais que ainda não vivenciaram este 
momento único sintam-se convidados a estar conosco para 
encontrarmos Jesus Cristo concretamente. 

   Inscrições – Procure por um representante do ECC em 
nossas missas ou ligue para o casal fichas Odair e 
Carmelita através do número 96723-3066.

   Estamos ansiosos esperando por vocês! Venham fazer 
parte dessa família!

“Queridas famílias, como bem sabeis, a verdadeira alegria que 
se experimenta na família não é algo superficial, não vem das 
coisas, das circunstâncias favoráveis e na base deste 
sentimento de alegria profunda está a presença de Deus”! 
(Papa Francisco)

Eduardo - Pascom

A missão da Pastoral Familiar é a defesa e promoção da pessoa em todas as etapas e circunstâncias da vida e a defesa dos valores 
cristãos para o matrimônio e os relacionamentos pessoais e familiares.

Entre os dias 12 e 18 de agosto de 2018 será celebrada em todo o Brasil a Semana Nacional da Família, evento promovido pela 
Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) e Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da CNBB, que tem como 
tema , mesmo tema do IX Encontro Mundial das Famílias com o Papa Francisco, “O Evangelho da Família, alegria para o mundo”
que acontece em Dublim, Irlanda, em agosto. Portanto, devemos nos preparar para viver intensamente a alegria que os eventos proporcionarão.

Segundo Pe. Jorge Filho, Assessor Nacional da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, cada cristão batizado precisa esforçar-se 
para ser no mundo um evangelizador e transmissor das mensagens contidas no evangelho. " Motivados pelo tema do IX Encontro Mundial das Famílias, 
queremos, juntos com o Papa, nos empenhar para anunciarmos o Evangelho da Família que deve ser a alegria para o mundo".

Evento realizado anualmente e que já faz parte do calendário de milhares de paróquias do país, a Semana Nacional da Família foi realizada pela 
primeira vez como resposta ao desejo de se fazer algo em defesa, promoção e valorização da família. Para isso, foi escolhida a semana seguinte ao dia 
dos pais, no mês de agosto, com a proposta da Pastoral Familiar de articular-se com todas as demais pastorais da Igreja no sentido de evangelizar as 
famílias.

No mês de agosto a Pastoral Familiar da Paróquia  Nossa de Fátima organiza a semana da família, que este ano será baseado no livro “Hora da 
Família, O Evangelho da Família, alegria para o mundo.

A Paróquia N. S. de Fátima juntamente com a Pastoral Familiar, convida a todos para Festa das Famílias, que acontecerá no dia 25 de agosto das 13 ás 
18h, no estacionamento da paróquia. A festa contará com uma equipe de animação altamente brincalhona e preparada para te fazer sorrir, e com uma 
equipe de cozinha que colocará a mão na massa para preparar lanchinhos e bebidas para todos. Para que a festa fique ainda mais divertida, vá com a 
sua fantasia. 

Pastoral Familiar

E o 6º ECC vem aí!

 Semana Nacional da Família

Paulinho dos Pães

Funcionamento: das 6h às 13h

paulohqfernandes@bol.com.br

94776-5763

Rua Padre Claudio Arenal, 1048 - Vila Barros

Aceitamos encomendas de Pão Francês 
para lanchonetes e festas.

Temos o melhor Pão de Queijo da região!

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO



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: Julia Patrocinio

 * Nossa Senhora de FatimaComunidade:

  Pastoral da Liturgia como Coroinha e Pastoral da Onde Atua?
Juventude
Há quanto tempo?  7 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? "Ajudar na igreja me traz 
um bem estar , saber que estou ajudando o próximo e estou 
servindo a Deus é a melhor sensação da minha vida, eu amo 
poder ser coroinha pois me sinto mais perto de Deus , e pra 

mim me doar é uma forma de agradecer por tudo o que Deus faz na minha vida."

Nome: Alessandra Almeida
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde atua? Catequista, Equipe paroquial da catequese, 
Escola da Palavra, ECC e estudo o Quinto Ano de Teologia na 
escola de Ministérios.
Quanto tempo? 8 anos

 Gratificante demais!Como é se doar e ajudar na igreja? 
Aprendemos muito, é importante vivermos em comunidade 
e sermos construtores da PAZ. É entender que o primeiro 
lugar de evangelizar é em casa, ao lado da nossa familia!!!

Nesta caminhada percebi que encontramos Jesus em 3 momentos: *Na palavra   
*Na Eucaristia   *No próximo.  Só Jesus é o verdadeiro caminho que nos leva ao PAI
#juntoseMisturados #firmesnaFé #BoraEvangelizar*

Nome: Adriano Alves da Silva
Comunidade: São Lucas Evangelista
Onde atua: equipe liturgia
Há quanto tempo: 3anos
Como é se doar e ajudar na igreja: já participava da 
comunidade desde quando era criança sempre gostei até 
que em uma missa de rua em minha casa fiz a oração dos 
fiéis e recebi o convite para participar da equipe de 
liturgia e aceitei e muito gratificante poder trabalhar para 

Deus e muito bom ser algum exemplo de pessoa para outros.

Nome: Priscila Cristina Dias
Comunidade: São Francisco de Assis
Onde atua? Pastoral da Liturgia
Há quanto tempo? 12 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? É gratificante 
perceber que através de um serviço pastoral que 
realizamos, podemos ser um sinal na vida das pessoas, 
assim como os discípulos de Emaus perceberam Cristo, 
em seu gesto ao partir o pão. Que Deus sempre me dê 

forças para que eu possa anunciar suas  maravilhas através da música! 
Obrigada, comunidade São Lucas por me acolher com tanto carinho.

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

C S A L V I  - 14 A N O S 
COMUNIDADE SALVA VIDAS 

  A Comunidade Salva Vidas é um grupo de auto-ajuda para 
dependentes químicos e seus familiares, temos como objetivo acolher 
toda pessoa que sofre pelo flagelo das drogas.
 O dependente busca substancias para aliviar seus sofrimentos 
psíquicos, emocionais e físicos. A droga rouba a alma  da pessoa, por trás 
de toda dependência existe uma causa, muitas vezes por fuga de um  
meio familiar, preocupações na escola, medo de fracassar, ansiedade por 
harmonia, anseios por experiências espirituais e  curiosidade. A 
perseverança no grupo de auto-ajuda através da vivência dos 12 passos 
que são Bíblicos, nos leva a buscar uma nova maneira de viver , a religião 
dá sentido a nossa vida, nos passa valores, nos ajuda a praticar o 
autoconhecimento, a cada reunião temos que sair melhor, fazer as pazes 
consigo mesmo, fazer de cada aprendizado um crescimento pessoal.
 Somos convidados a servir e ajudar nosso irmão a mudar  a vida 
dele, somos responsáveis uns pelos os outros, a fazer a diferença e buscar 
a evolução neste mundo.
 Precisamos acreditar na ação transformadora de Jesus 
Libertador, e testemunhar os valores que são sinais de vida através de 
nossas atitudes e fazer dos excluídos  os nossos  preferidos através do 
AMOR.
  Agradecemos a Deus pelos 14 anos da Comunidade 
Salva Vidas, que o Senhor possa nos dar coragem, sabedoria e 
perseverança nesta caminhada, que saibamos  acolher nosso 
irmão com muito amor , sobriedade e paz!

� �                                             Katia- CSALVI

 

 
 

 
 

 
       

 

 

  

CONVITE

GRUPO DE AUTO-AJUDA PARA DEPENDENTES

 

QUÍMICOS, ALCOÓLICOS E SEUS FAMILIARES

DATAS: 18 E 19 DE AGOSTO DE 2018
 

 

HORÁRIO: DAS 7:30 HS ÀS 17:00 HS

 
LOCAL: CENTRO COMUNITÁRIO ELIZABETH BRUYÉRE 

Rua Maria de Fátima Kida, 205-Vila Fátima- Guarulhos-SP 

  

CURSO DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO PARA NOVOS 
AGENTES DA COMUNIDADE SALVA VIDAS – CSALVI

Faça sua inscrição até o dia 05 de Agosto de 2018.

BicicletariaBicicletaria

MaximinioMaximinio
Peças Serviços e AcessóriosPeças Serviços e Acessórios

23 ANOS23 ANOS
A LOJA DOS CAMPEÕESA LOJA DOS CAMPEÕES

* BICICLETAS* BICICLETAS
* PEÇAS* PEÇAS

* ACESSÓRIOS* ACESSÓRIOS

* MANUTENÇÃO* MANUTENÇÃO

2403-2726 / 2358-1500

bmaximinio23@gmail.com

94047-7043

bicicletariamaximinio

R. São Miguel dos Campos, 668 - Vl. Barros - Guarulhos - SP

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

GUIANT
Auto Peças

Disk Peças
2404-1427

2498-5576
2498-3729

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP
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Os Milagres são pura expressão do Amor de Deus

Reflitamos sobre um tema de importância singular, e por vezes complexo, que se não 
bem compreendido pode levar às dispersões, controvérsias estéreis: os milagres.

Milagres existem e são sinais que ultrapassam a explicação racional, pois a fé escapa às 
categorias da razão, do pensamento científico, e não devem ser usados como espetáculos 
midiáticos que rendem altos pontos de ibope.

A Igreja, como é de se esperar, tem muita prudência em afirmar que um determinado fato é um milagre ou não. 
Entretanto, quando ocorrem, de fato, a Igreja os atribui à expressão máxima da misericórdia de Deus.

Seja ressaltado que mais importante do que provar ou negar milagres é nos abrirmos constantemente à graça divina, 
que faz acontecer no silêncio de muitas histórias tantos milagres que não são noticiados.

E, assim, reconhecermos o grande milagre inadiável a ser vivido, que nos alcançará muito mais do que uma graça aqui 
ou acolá, trata-se do milagre do amor.

Viver amando como Jesus amou é o grande milagre, para que possamos construir novos tempos, novas relações, 
enfim, um mundo novo que não podemos mais adiar.

O milagre, portanto, deve ser entendido como prerrogativa divina. Eles acontecem porque temos fé, e não o 
contrário, ainda que muitos o queiram, logo não precisamos dos milagres para termos fé.

Uma fé viva e corajosa nos fará contemplativos e ativos, acolhendo as inumeráveis graças divinas. Não correremos 
atrás dos milagres, porque estaremos seguindo serenamente o Caminho que é Jesus Cristo, Verdade que nos liberta e 
Vida em plenitude para todos nós.

Nisto consiste a beleza do viver: abrir-se ao Mistério Divino que nos acompanha.

E, quando milagres Deus propicia, é a mais pura expressão do Seu amor para com aqueles que criou.

Dom Otacílio F. de Lacerda - Bispo Auxiliar de Belo Horizonte

 Aconteceu, neste domingo, 22  de julho, o 3º Encontro de “Viúvos e Separados”,  na Paróquia N. S. de Fátima.  
Estiveram presentes 11 pessoas e a participação da equipe da pastoral familiar. O assunto chave do encontro foi 
“Viva e Seja Feliz”, em que o casal Graziela & Wellington prepararam o momento de oração, emocionando a todos, 
refletindo sobre o tempo em Eclesiastes 03. Logo após, com a orientação do casal Miguel & Lina, as pessoas foram se 
apresentando, cada uma contando sua experiência.  Foram compartilhadas situações dos presentes nos seus 
bairros, nas comunidades e em suas famílias.
 Os casais Orlando & Lívia, Valter & Célia e Diogo & Marcela, deram um toque especial ao encontro, levando-
os a refletir uma mensagem “Nenhum de nós nasceu para ir para o lixo” e sim para a Vida, e vida em abundancia.
 Foi mencionado pelos presentes que tenham mais encontros como este.  O término do encontro contou com a 
canção “Vocação” do Pe. Zezinho,  “ A decisão é tua...   são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo”. Todos 
se emocionaram.
 O Setor Casos Especiais coordenados pelo casal Wilson & Vera, agradece a participação de todos os casais 
que estiveram presentes e o empenho de nosso Pároco Padre Tarcísio. Até o próximo.

Coordenação da Pastoral Familiar.

Aconteceu!!!  -   3º Encontro de Viúvos e Separados 



Aconteceu!!!  SAGRAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA IGREJA DEDICADA A SÃO PAULO APÓSTOLO – VILA BARROS.
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 Escolhi e consagrei este Templo para que o meu Nome esteja para sempre neste lugar 
(2 Cr 7,16)
 É com alegria que celebramos a sagração e inauguração do templo da Comunidade 
São Paulo Apóstolo, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima, nos dias 29 e 30 de 
junho, respectivamente. As duas celebrações foram bem participadas, e bem animadas, pela 
comunidade São Paulo, e pelas demais comunidades que compõem a paróquia. Deus seja 
louvado, por mais essa conquista do povo de Deus caminheiro em nossa Paróquia. Esse templo 
de pedra material aponta para o templo de pedras vivas, que são todas as pessoas que 
formam a Igreja povo de Deus, reunido na unidade da Trindade; chamado, a ser discípulo 
missionário de Jesus Cristo, à serviço do Evangelho do Reino.
 Agradecemos de coração a todas as pessoas, que colaboraram com essa obra, através 
de doações, campanhas, festas, rifas, bingos, sorteios, e o projeto do pão quentinho. Sem a 
partilha solidária, e generosa de tantas pessoas, não teríamos conseguido realizar essa maravilha.  Que Deus abençoe e recompense a todos e a todas.   
Continuemos firmes na caminhada, sendo sempre Igreja casa da Palavra, da Caridade, e do Pão. Que São Paulo Apóstolo nos inspire a termos cada vez mais 
gestos, e atitudes missionárias. 

PASCOM

Nova Igreja da Comunidade São Paulo – Vila Barros. 

Fotos Pascom



AGENDA PASTORAL AGOSTO / SETEMBRO

02/08 – 19 h 30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

03/08 – 19 h 30 – Reunião do CPP, na Vila Fátima.

04/08 – 16 h – Caminhada, e Missa com as famílias, início na Comunidade São Francisco. 

07/08 – 20 h - ABERTURA DA ESCOLA DA PALAVRA, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

13/08 - 19 h 30 – Encontro com as famílias nas Comunidades São Lucas e São Paulo.

 15/08 – ANIVERSÁRIO DA PARÓQUIA, 54 ANOS. Dia dos coroinhas.
19 h 30 – Missa na Igreja matriz da paróquia.

16/08 – 19 h 30 - Encontro com as famílias na Igreja N. Sra de Fátima, para as Comunidades S. Francisco, e N. Sra de Fátima.

18 e 19/08 – 8 h - Formação para novas lideranças da CSALVI (comunidade salva vidas).

24/08 – 19 h 30 – PLENÁRIO DOS GRUPOS DE BASE, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

25/08 – 13 h – Encerramento da Semana Nacional da Família, com festa das famílias, no estacionamento da Igreja N. Sra de Fátima.

31/08 – 02/09 – ENCONTRO PAROQUIAL DE CASAIS COM CRISTO. 

02/09- Estágio pastoral dos crismandos.

03/09 – 19 h 30 – Reunião de Liturgia com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco.

06/09 – 19 h 30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

07/09 – GRITO DOS EXCLUIDOS.

08/09 – DIA DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

09/09 – Estágio pastoral dos crismandos. 

15/09 – ROMARIA DIOCESANA EM APARECIDA.

16/09 – Encontro de recém-casados.

20/09 – 19 h 30 – Encontro dos dirigentes de celebração e pastoral da esperança, na V. Fátima.

22/09 – 14 h 30 – Encontro de formação para os catequistas, na Vila Fátima.

23-30/09 – PEREGRINAÇÃO DO ÍCONE DA SAGRADA FAMÍLIA NAS COMUNIDADES. 
COMEMORAÇÃO DO ANO NACIONAL DO LAICATO
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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.

 
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, 

HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

AGOSTO / 2018

 Você que é usuário do SUS e 
agente de Pastoral Social de sua 
Comunidade 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 qual idade do 
atendimento aos usuários dessa unidade. 

Reuniões das UBS de nossa Região

08/08 - HGG - 14h00

15/08 - HMU - 14h00

15/08 - UBS Vila Fátima - 14h30

17/08 - HMCA - 10h30

23/08 - UBS Vila Barros - 14h00


