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Participe desta ação entre amigos

Boa sorte!!!

 Nosso pároco em sua palavra reflete sobre a importância da campanha missionária 

realizada todos os anos no mês de outubro. Na página 03. 

Peregrinação das 

imagens de Nossa 

Senhora

No mês de outubro, os 
grupos de base de 
nossas comunidades 
r e a l i z a r ã o  a 
p e r e g r i n a ç ã o  d a s 
imagens de Nossa 
Senhora às famílias. 

         Participem!



 “O FUTURO DO BRASIL ESTÁ EM SUAS MÃOS!
EDITORIAL                                       

Márcia Amélia - Membro da Comissão do Laicato

 É chegado o momento de decidirmos o rumo do nosso país, de 
escrevermos parte importante de nossa história, de escolhermos se 
queremos dias bons ou ruins.

 A fé cristã nos direciona a escolhas e ações políticas com base 
nos valores do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja historicamente 
defende e se compromete com a política no sentido mais amplo da 
palavra. Política tem a ver com Paz e com a Justiça Social e está 
diretamente relacionada com o princípio da igualdade e da 
prosperidade.

 Ao longo dos anos somos chamados a discutir a importância da 
política na cidade, no estado e no país. Deste modo torna-se necessário 
refletir seus impactos na vida do povo e defender políticas públicas para 
todos, sem nenhum tipo de distinção ou discriminação. Devemos nos 
atentar ainda que a política e a ética têm que ser intrinsicamente 
ligadas, permeando a vida em sociedade e o relacionamento humano. 
Enquanto cristãos é nosso dever observar se temos atitudes justas e 
honestas no meio em que vivemos. 

 Cabe a todos nós estarmos presentes na igreja e na sociedade 
exercendo e defendendo a democracia como instrumento de promoção 
humana. No Brasil, a constituição federal trata em seu artigo 1º: “Todo 
poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes 
eleitos (...)”. Por isso devemos apoiar e votar em candidatos que tenham 
compromisso com a luta do nosso povo.

 A eleição é o momento em que escolhemos livremente quem 
vai nos representar. Portanto, nosso voto não está à venda, não 
podemos alimentar a corrupção. Quem vende seu voto, se iguala a 
qualquer corrupto e perde o direito de cobrar a ética. Voto não tem 
preço, tem consequência.

 Dentro do atual sistema político, votaremos no próximo dia 
sete de outubro para eleger: deputados federais, deputados estaduais e 
distritais, dois senadores, governador e presidente. Aqueles que forem 
eleitos pelo voto popular para ocupar os cargos legislativos ou 
executivos, passam a ter poder político para decidir sobre o 
funcionamento da sociedade, ou seja, sobre a economia, o 
abastecimento, o emprego, a saúde, a educação e todas as políticas 
públicas que tanto interferem na nossa vida. 

 Segundo as palavras do Papa Francisco, “Nenhuma família 
deve ficar sem casa, nenhum camponês sem terra e nenhum trabalhador 
sem direitos”. Terra, teto, trabalho, justiça, liberdade e um futuro digno. 

É em torno desses direitos que devemos reconstruir nossa democracia.

 A consciência política de cristão deve nos levar a votar em 
quem defende políticas públicas para todos, principalmente em defesa 
da vida, da Paz e da igualdade. É alarmante que muitos cristãos 
mantenham uma postura alienada e de adesão ao discurso de 
candidatos que pregam a violência, o ódio, o racismo, a homofobia, o 
preconceito contra as mulheres e pobres. Não devemos nos deixar levar 
pelo falso uso de temáticas como o aborto, a família e a ética, enquanto 
se faz apologia à tortura, a pena de morte e ao armamentismo. Não é 
com propostas simplistas, alicerçadas no medo, que iremos combater a 
crise.

 Não basta desejar o fim da corrupção e acreditar em um 
salvador da pátria. É preciso nos conscientizar da necessidade da 
participação popular e do controle social, junto aos governantes, dentro 
ou fora dos mandatos de todos aqueles que forem eleitos, fortalecendo 
cada vez mais a democracia. Nosso compromisso de cidadão não pode 
ser exercido somente de quatro em quatro anos na eleição. 

 Temos um imenso desafio, enquanto leigos e leigas católicos, 
estar presentes no mundo da política e fortalecer cada vez mais o 
caminho do Evangelho, fazer aquilo que acreditamos, nivelar a política 
pela justiça social, combater o ódio, a intolerância, a roubalheira e tudo 
que oprime a vida em sua plenitude. Cristo nos confia a vida em 
sociedade, afirmando que temos que ser “sal da terra e luz do mundo” 
(Mt 5,13-16).

 Passamos a vida buscando e construindo a formação de nossa 
consciência, sobre os direitos e defesa da vida, formação essa que 
acontece em principio à luz da palavra de Deus, seguida pela nossa vida 
em sociedade (Fé e vida). Será que eu vivo e testemunho aquilo que 
aprendi? Ou vou deixando ser induzido por facilidades ilusórias e 
momentâneas que apontam caminhos contraditórios à nossa formação 
enquanto igreja viva no meio do povo?

 O futuro do Brasil depende de nossa opção em defesa do que é 
justo. Saibamos fazer escolhas lucidas nesta eleição, observando o que 
está em jogo. Dois principais projetos estão sendo apresentados, um 
deles defende a inclusão e o bem comum, o outro, no entanto, busca 
privilegiar os mais ricos e oprimir aqueles historicamente já excluídos. 

“ Não deixem que vos roubem a esperança “ (Papa Francisco)

COLETA MISSIONÁRIA - 20 E 21 DE OUTUBRO 

 SUA COLABORAÇÃO NO DIA MUNDIAL DAS MISSÕES TEM COMO 
FINALIDADE A EVANGELIZAÇÃO, ANIMAÇÃO E COOPERAÇÃO MISSIONÁRIA. 
ESSA COLETA É DESTINADA A AUXILIAR DIOCESES POBRES EM TERRITÓRIOS 
DE MISSÃO, DIVERSOS PROJETOS NA ÁFRICA, ÁSIA, OCEANIA, AMÉRICA 
LATINA E PARA  A  AÇÃO MISSIONÁRIA NO BRASIL.

 VOCÊ, COLABORANDO COM GENEROSIDADE NESTA COLETA, ESTARÁ SENDO TAMBÉM UM 
MISSIONÁRIO, UMA MISSIONÁRIA. 

 COLABORE COM A OBRA MISSIONÁRIA DA IGREJA. 



A Palavra do Nosso Pároco

 Neste mês, quero refletir com 
vocês sobre a Campanha Missionária 
realizada todos os anos no mês de 
outubro. Esta campanha é promovida 
pelas pontifícias obras missionárias.

 O mês missionário tem sua 
origem no Dia Mundial das Missões 
(penúltimo domingo de outubro, este 
ano será dia 21). A data foi instituída 
pelo papa Pio XI em 1926, como dia de 
o r a ç ã o  e  o f e r t a s  e m  f a v o r  d a 
evangelização dos povos. A inspiração 
vem do mandato de Jesus para anunciar 
a Boa Nova entre todas as nações.

 O tema deste ano é: Enviados 
para testemunhar o Evangelho da paz. E 
o lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 
23,8). O tema e o lema estão em 
continuidade com a Campanha da 
Fraternidade deste ano que nos mostrou 
a urgência em superar a violência, 
promovendo uma cultura de paz, pois 
somos todos irmãos. E Jesus, o grande 
missionário do Pai, veio nos revelar o 
Reino da fraternidade universal, 
proclamando e testemunhando que Deus 
é Pai e que somos todos irmãos e irmãs. 
Diante de uma sociedade marcada pela 
violência e pela cultura da morte, Deus 
nos chama a sermos instrumentos de paz 
onde nos encontrarmos. Os altos índices 
de violência são alarmantes e se tornam 
u m  d e s a f i o  à  n o s s a  m i s s ã o , 
principalmente nos centros urbanos. 
Segundo dados do Atlas da Violência de 
2018, produzido pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 
o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública de São Paulo, o Brasil tem uma 
taxa de homicídios 30 vezes maior que a 
Europa. Dentre os afetados pelo 
crescente número de homicídios, um 
grupo que se destaca: é o dos jovens. Nos 
anos de 2006 e 2010, o Brasil assistiu a 
um aumento de 23,3% nos assassinatos 
de seus jovens, representando 53,7% das 

vítimas totais no país, ou seja, 33.590 
óbitos, e especificamente 94,6% são 
homens. Em 15 anos, se matou uma 
pessoa a cada 10 minutos, são 786 mil 
pessoas assassinadas, número maior que 
o das guerras da Síria e do Iraque. O 
número de mortes violentas também é 
um retrato da desigualdade racial no 
p a í s ,  o n d e  7 1 , 5 %  d a s  p e s s o a s 
assassinadas são negras e pardas.  É 
necessário unir forças e esforços para 
enfrentar a violência. 

 Diante de tantas necessidades 
pastorais, de tantas situações de injustiça 
e violência, nos fecharmos em nossas 
instituições, salões e templos seria um 
contra-testemunho evangélico, e 
estaríamos negando a natureza da Igreja, 
que é missionária. Igreja em saída é 
sermos uma Igreja próxima, aberta, 
capaz de sair de si para ir ao encontro das 
pessoas, por caminhos novos, como 
profecia para a sociedade.  Este 
movimento de saída renova a nossa vida 
e revitaliza a Igreja. Saiamos sem medo 
para comunicar a todos o Evangelho da 
vida e da paz, para vencermos a 
violência e a cultura de morte que está 
tão enraizada em nossa sociedade.

 O  o b j e t i v o  d a  c a m p a n h a 
missionária é sensibilizar, despertar 
vocações missionárias, criar sempre 
maior consciência missionária nas 
comunidades eclesiais e em suas 
lideranças.

 Neste mês dedicado às missões, 
cada comunidade da paróquia deve dizer 
c o m  a r d o r  m i s s i o n á r i o  e  c o m 
consciência: nossa vida é missão. E 
assumir para valer este compromisso, 
através de gestos e atitudes missionárias. 
Chamo a atenção de todos e  todas para o 
nosso projeto de visitas missionárias, 
que deve ser assumido por todas as 
forças vivas e atuantes das comunidades 
que compõem a paróquia. Este projeto 

nos ajudará a concretizar a missão 
permanente, que é uma das cinco 
urgências na ação evangelizadora da 
Igreja no Brasil. 

 A missão é de Deus, com a qual 
devemos colaborar. Os batizados 
receberam “a missão de anunciar o 
Reino de Cristo e de Deus” e “de 
estabelecê-lo em todos os povos” 
(Documento Conciliar, Luz dos Povos 
5 ) .  N ã o  p o d e m o s  f u g i r  d e s s a 
responsabilidade. O Documento de 
A p a r e c i d a  d e s t a c a  a 
corresponsabilidade missionária de 
todos os batizados. Todos somos 
discípulos missionários de Jesus Cristo a 
serviço da vida, da fraternidade e da paz.

 T o d o s  o s  m e m b r o s  d a 
comunidade paroquial são responsáveis 
pela evangelização de homens e 
m u l h e r e s  e m  c a d a  a m b i e n t e 
(Documento de Aparecida 171).

 Vivamos intensamente o mês 
missionário, nos fortalecendo no espírito 
missionário e nos comprometendo com 
uma Igreja de saída, como nos pede 
nosso amado papa Francisco. Saiamos, 
saiamos para anunciar e testemunhar que 
“Cristo é nossa paz. De dois povos, ele 
fez um só. Na sua carne derrubou o muro 
da separação: o ódio” cf. Ef 2,14.

 Coragem! Vamos em frente! Eis 
que chegou a nossa hora missionária. 

Deus os abençoe. 

  CAMPANHA MISSIONÁRIA 2018

Padre Tarcísio. 

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Anuncie aqui!!!
2468-2215



MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA 
FRANCISCO

PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2018 

«Juntamente com os jovens, levemos o Evangelho a todos» 

 Queridos jovens, juntamente convosco desejo refletir sobre a missão que 
Jesus nos confiou. Apesar de me dirigir a vós, pretendo incluir todos os 
cristãos, que vivem na Igreja a aventura da sua existência como filhos de 
Deus. O que me impele a falar a todos, dialogando convosco, é a certeza 
de que a fé cristã permanece sempre jovem, quando se abre à missão que 
Cristo nos confia. «A missão revigora a fé» (Carta enc. Redemptoris missio, 
2): escrevia São João Paulo II, um Papa que tanto amava os jovens e, a eles, 

muito se dedicou.

 O Sínodo que celebraremos em Roma no próximo mês de outubro, mês missionário, dá-nos oportunidade de entender melhor, à luz 
da fé, aquilo que o Senhor Jesus vos quer dizer a vós, jovens, e, através de vós, às comunidades cristãs.

 A vida é uma missão
Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a razão pela qual se encontra a viver na terra. Ser atraídos e ser enviados são os dois 
movimentos que o nosso coração, sobretudo quando é jovem em idade, sente como forças interiores do amor que prometem futuro e 
impelem a nossa existência para a frente. Ninguém, como os jovens, sente quanto irrompe a vida e atrai. Viver com alegria a própria 
responsabilidade pelo mundo é um grande desafio. Conheço bem as luzes e as sombras de ser jovem e, se penso na minha juventude e na 
minha família, recordo a intensidade da esperança por um futuro melhor. O facto de nos encontrarmos neste mundo sem ser por nossa 
decisão faz-nos intuir que há uma iniciativa que nos antecede e faz existir. Cada um de nós é chamado a refletir sobre esta realidade: «Eu sou 
uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo» (Papa Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 273).

 Anunciamo-vos Jesus Cristo
A Igreja, ao anunciar aquilo que gratuitamente recebeu (cf. Mt 10, 8; At 3, 6), pode partilhar convosco, queridos jovens, o caminho e a 
verdade que conduzem ao sentido do viver nesta terra. Jesus Cristo, morto e ressuscitado por nós, oferece-Se à nossa liberdade e desafia-a a 
procurar, descobrir e anunciar este sentido verdadeiro e pleno. Queridos jovens, não tenhais medo de Cristo e da sua Igreja! Neles, está o 
tesouro que enche a vida de alegria. 

 Transmitir a fé até aos últimos confins da terra
Pelo Batismo, também vós, jovens, sois membros vivos da Igreja e, juntos, temos a missão de levar o Evangelho a todos. 
Ambientes humanos, culturais e religiosos ainda alheios ao Evangelho de Jesus e à presença sacramental da Igreja constituem as periferias 
extremas, os «últimos confins da terra», aos quais, desde a Páscoa de Jesus, são enviados os seus discípulos missionários, na certeza de terem 
sempre com eles o seu Senhor (cf. Mt 28, 20; At 1, 8). Nisto consiste o que designamos por missio ad gentes. A periferia mais desolada da 
humanidade carente de Cristo é a indiferença à fé ou mesmo o ódio contra a plenitude divina da vida. Toda a pobreza material e espiritual, 
toda a discriminação de irmãos e irmãs é sempre consequência da recusa de Deus e do seu amor.

 A missão até aos últimos confins da terra requer o dom de nós próprios na vocação que nos foi dada por Aquele que nos colocou nesta terra 
(cf. Lc 9, 23-25). Atrevo-me a dizer que, para um jovem que quer seguir Cristo, o essencial é a busca e a adesão à sua vocação.

 Testemunhar o amor
Queridos jovens, o próximo mês missionário de outubro, em que terá lugar o Sínodo a vós dedicado, será mais uma oportunidade para vos 
tornardes discípulos missionários cada vez mais apaixonados por Jesus e pela sua missão até aos últimos confins da terra. A Maria, Rainha 
dos Apóstolos, ao Santos Francisco Xavier e Teresa do Menino Jesus, ao Beato Paulo Manna, peço que intercedam por todos nós e sempre nos 
acompanhem.

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



Elas se alegram em poder doar um tempo para servir a Deus

Nome: Katia Rancan
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima
Onde atua: Comunidade Salva Vidas CSALVI

 26 anosHá quanto tempo? 
Como é se doar e ajudar na Igreja?  Participo da Comunidade 
com alegria de servir a exemplo de Maria, fazer dos excluidos 

os nossos preferidos. Comecei participar da comunidade através do Grupo de Base 
aqui na rua onde moro, e em uma das reuniões a Meire minha vizinha fez um convite 
para participar da Intercessão na Comunidade Salva Vidas, e eu fui conhecer em 
2005 pela primeira vez,em 2012 fui escolhida para Coordenaçao e até hoje estamos 
acolhendo nossos irmãos com a ajuda da igreja que sofrem com a problematica das 
drogas e o álcool em nossas famílias. Procuro fazer o meu melhor, os desafios são 
muitos, mas nessa   vou aprendendo a ver e amar com os olhos Deus o meu próximo , 
participar desta comunidade me leva a um crescimento pessoal e espiritual, e 
principalmente ter a certeza de que somente unidos a Cristo e aos irmãos seremos 
capazes de fazer a diferença neste mundo.    Jesus manda Teu Espirito para 
transformar meu coração!

Nome: Maria Cileide da Silva.
Comunidade: São Paulo Apóstolo.
Há quanto tempo? 11 anos na comunidade.
Onde atua: Catequese, Liturgia(acolhimento), Comipa e 
equipe de eventos.
Como é se doar e ajudar na Igreja?  Servir a Deus e a 
comunidade foi a decisão mais importante que tomei na 
minha vida. Pois é servindo a Deus e a comunidade que 
me realizo como cristã . É onde encontro forças para 

seguir em frente. O meu coração se enche de alegria a cada missão realizada, a cada 
irmão que eu sirvo, a cada criança que eu encontro, a cada pessoa que eu abraço. 
Deus seja louvado por essa missão que Deus me confiou. Venha você também sentir 
essa alegria de servir a Deus.
Não mais vivo eu, mais Cristo vive em mim.

Nome : Margarida Levandoski Rondon 
Comunidade: São Francisco 
Onde atua: Pastoral da Criança,Pastotal da Esperança, Grupo de 
Base e Ecc (Encontro de Casais com Cristo).
Há quantos anos? 36 anos
Como é se doar e ajudar à igreja? É muito gratificante servir a Deus 
e ao próximo.
Comecei a participar como coroinha do Pe. João Roque e não parei 
ate hoje !! Agradeço muito a minha mãezinha (Sofia) que me 
catequizou e me mostrou o caminho do bem e amor ao próximo e 
hoje faço o mesmo com meus filhos que também são engajados na 
igreja. Sou lider da pastoral da criança, amo essa missão que me faz 
crescer espiritualmente, pessoalmente e a cada dia  me fortalece.  
Quem acolhe o menor a mim acolhe: Disse Jesus!

“Você transforma o país quando educa as famílias para cuidarem melhor de seus filhos “
AGRADEÇO A DEUS POR FAZER PARTE DESSA FAMIÍA CHAMADA PASTORAL DA CRIANÇA E DA 
COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

 

 
       

 

 

Nome: Rosa Maria R. Silva
Comunidade: São  Lucas Evangelista 
Onde atua? Ministra da Eucarística, Pastoral da Pessoa 
Idosa, Pastoral Social ( Associação  Caritativa)
Há quanto tempo?  Nesta  paróquia  mais ou menos 25 
anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? 
Trabalhar na Igreja faz parte da minha essência.   Na 
Igreja eu começo  e termino  como pessoa. Não  existe 
vida naquele que não  sabe servir. Quanto mais eu me 

entrego mais sinto que preciso me entregar à  serviço  daqueles que nada têm.  Faço  
da minha  alegria, meu escudo e deixo que Deus transpareça nas minhas  atitudes.  
Não  sou perfeita mas sei que o Deus que habita em mim ê  perfeito.  Então  não  me 
canso de amá-lo.

 
 

  

  

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP
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Aconteceu!!!   
No dia 08 de setembro foi celebrado o Dia da Comunidade São 

Francisco!

 Após a missa, com a participação de nosso pároco, todos permaneceram 
na comunidade para uma série de brincadeiras, aula de dança zumba e muitos 
comes e bebes.
 Destaque para a brincadeira na qual cada pessoa escolhia um irmão para 
“tirar o chapéu” em sinal de agradecimento, justificando em seguida pelo menos 
uma característica que faz do escolhido(a) uma pessoa admirável.
F o i  m u i t o  l i n d o  o b s e r v a r  a 
p a r t i c i p a ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  d a 
catequese, jovens recém-crismados, 
adultos e nossos sábios avós e avôs da 
comunidade, todos juntos rindo e 
conf ra te rn izando ,  a l egres  em 
pertencer à comunidade e, sobretudo, 
à Igreja de Jesus Cristo.

Renata – Pascom

Anuncie aqui!!!
2468-2215

FOTOS PASCOM

Bicicletas , Manutenção, Peças e Acessórios em geral.
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 No último dia quinze de setembro aconteceu a 5ª Romaria à Casa da Mãe. Pela primeira vez, participei. 
Dizem que não tem lugar melhor no mundo do que "casa de mãe". Aquele lugar onde o amor transborda, a 
alegria é certa, a união e a acolhida não discriminam. Pois foi assim que me senti, e acredito que todos se 
sentiram também. 
Foi um dia abençoado e cheio de emoções; a missa foi presidida pelo nosso bispo Dom Edmilson e concelebrada 
por vários padres de nossa diocese, incluindo nosso Pároco Pe. Tarcísio, e teve a participação de 
aproximadamente doze mil pessoas das paróquias de nossa Diocese. Um dia para se guardar na memória e no 
coração. Oramos, cantamos, brincamos, comemos, sorrimos, fizemos novas amizades e sentimos a energia e o 
amor de nossa mãe em cada ação e lugar que passamos. Agora só nos resta esperar pela próxima. Você que não 
foi, fica o convite, posso garantir que você não se arrependerá. Deus seja louvado por nos proporcionar 
momentos como esse.
“Nossa Senhora, faz o teu querer acontecer em nós, pois sabemos que o teu desejo é a vontade de Deus”

Vanessa - Pascom - Paróquia N. Sra. de Fátima

`

Aconteceu   -   5ª Romaria Diocesana em Aparecida 

Fotos Pascom

   Nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro de 2018 aconteceu o 6º Encontro de Casais com Cristo na Escola 
Estadual Glauber Rocha, momento em que todos os presentes puderam celebrar como Igreja em comunidade 
que somos, agradecer por tudo o que vem ocorrendo em nossa paróquia, formar cada casal que esteve 
presente na escola e evangelizar a todos para que juntos possamos viver o Evangelho intensamente e para 
que sejamos instrumentos para a sua divulgação, na ação, na oração e no testemunho de vida para a nossa 
comunidade.
   O ECC, fiel a 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 vinte e seis casais que até hoje demonstram 
estar muito felizes e satisfeitos com o final de semana que passaram junto a Jesus Cristo.
   Agora, os encontreiros já estão trabalhando a caminho do 7º ECC. Que todos os casais possam fazer parte 
dessa grande família!

“Quantas dificuldades na vida do casal se solucionam se arranjamos um espaço para o sonho! ” – Papa Francisco

Eduardo - Pascom

Aconteceu!!!   



Aconteceu!!!          -            PASTORAL DA CRIANÇA
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 Aconteceu, no dia 01/09/2018, no Centro Comunitário Elisabete Bruyère, o retiro espiritual da Pastoral da 
Criança, com os agentes que compreendem a Área 2, composta pelas seguintes paróquias:  Santa Mena, São João 
Batista (Jd Adriana), Nossa Senhora Aparecida (Cocaia), Nossa Senhora Aparecida (Bela Vista) e Nossa Senhora de 
Fátima (Vila Fátima).
 A abertura se deu com a missa presidida pelo padre Valdocyr. Na sequência, o encontro foi conduzido pela 
irmã Clarícia que, com todo seu carisma, nos proporcionou um dia brilhante ao compartilhar o documento do Papa 
Francisco: A Exortação Apostólica Gaudete Et Exsultate, que nos propõe enxergar os desafios de ser santos nos dias 
atuais, e que devemos dedicar a totalidade da nossa vida em missão, vivendo com amor e oferecendo o próprio 
testemunho, já que todos nós somos chamados a ser santos. Sendo assim, nossos irmãos saíram de lá com o convite 
de se aprofundarem no estudo do referido documento do Papa Francisco, e convictos da importância de se dedicar à 
santidade.
 O padre Tarcísio também passou por lá e encorajou os agentes a se manterem firmes na caminhada. Tudo 
esteve perfeito! Agradecemos a Deus primeiramente e a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, 
contribuíram para que esse dia não se tornasse apenas mais um, e sim um dia que ficará marcado em nossos 
corações com muita alegria.
 Deus abençoe e fortaleça a caminhada da Pastoral da Criança!

Pastoral da Criança – Eliana dos Anjos

LITURGIA DA PALAVRA
“Lâmpada para meus passos é tua palavra e luz para o meu caminho”. Sl 119, 105.  Leigos e, leigas, 

discípulos missionários, testemunhas da Palavra de Deus no mundo. Ano Nacional do Laicato.  

07/10 – 27º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Gn 2,18-24 – Sl 128 – 2ª- Leitura Hb 2,9-11 – Evangelho Mc 10,2-16

14/10 – 28º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Sb 7,7-11 – Sl 90 - 2ª- Leitura Hb 4,12-13 – Evangelho Mc 10,17-30 

21/10 – 29º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 53,10-11 – Sl 33 – 2ª- Leitura Tg 2,14-18 – Evangelho Mc 8,27-35

28/10 – 30º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Jr 31,7-9 – Sl 126 – 2ª- Leitura Hb 5,1-6 – Evangelho Mc 10,46-52

Todo dízimo entregue ao Senhor 
se transforma em fonte de benção para 

toda comunidade 
 

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

“Você já é dizimista de 
nossa Paróquia?” 

Seja um e ajude-nos a evangelizar!
Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Comunidade São Paulo Apóstolo
Pastoral do Dízimo
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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.

OUTUBRO / 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 

b a i r r o . 
N e s s a s 
r e u n i õ e s 
m e n s a i s 
participam 
os usuários 

Reuniões das UBS de nossa Região

12/10 - HGG - 14h00

19/10 - HMU - 14h00

19/10 - UBS Vila Fátima - 14h30

21/10 - HMCA - 10h30

20/10 - UBS Vila Barros - 14h00

01, 03, e 04/10 – 19 h 30 - FESTA DE SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.

06/10 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

07/10 – ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO (sagração), da IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. 
Comemoração na Missa das 19 h na Igreja matriz, e nas demais Celebrações das Comunidades.

10/10 – 20 h 15 – Reunião da equipe de finanças. Tesoureiros e coordenação da pastoral do dízimo. 

12/10 – SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA. PADROEIRA DO BRASIL.
PROGRAMAÇÃO DAS MISSAS: 8 h – Igreja Nossa Senhora de Fátima.
10 h – Igreja São Paulo Apóstolo, com a participação das comunidades São Lucas, e São Paulo. 
19 h – Igreja Nossa Senhora de Fátima, com a participação das comunidades São Francisco, e Nossa Senhora de Fátima.  

13/10 – DIA DA COMUNIDADE SÃO LUCAS.

15,17, e 18/10 – 19 h 30 – FESTA DE SÃO LUCAS EVANGELISTA, NA COMUNIDADE SÃO LUCAS, JD. IPANEMA.

22-25/10 – SEMANA DE LITURGIA NA FORANIA APARECIDA. 

24/10 – 19 h 30 – Reunião do COMIPA, na Vila Fátima. 

27/10 – 9 h – Assembléia das pastorais sociais, e da PJ, no CC São Francisco.

01/11 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

02/11 – DIA DE FINADOS. 
MISSAS: 8 h - Igreja Nossa Senhora de Fátima.
10 h – Comunidade São Lucas.

03/11 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

03/11 – Dia da Comunidade São Paulo.

09/11 – 19 h 30 – Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), na Vila Fátima.

12/11 – 19 h 30 – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MIPA, e dos Mede, no CC São Francisco. 

13/11 – 20 h – Missa com encerramento da Escola da Palavra de 2018, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

20/11 – 19 h 30 – Missa com estilo afro, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

24/11 – DIA DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PARÓQUIA.

24/11 – 9 h 30 – Missa com Crismas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

29/11 – 19 h 30 – Assembléia de Liturgia, e da pastoral da esperança, na Vila Fátima.

30/11 – 19 h 30 – Assembléia dos grupos de base, e do COMIPA, na Vila Fátima.  

 

 


