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Participe desta ação entre amigos
Em pról da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Vila Fátima - Diocese de Guarulhos

Você pode ser o ganhador deste lindo carro
SÃO 2 CHANCES DE GANHAR POR BILHETE
O Sorteio será pelo 1º prêmio da loteria federal
do dia 22 de dezembro de 2018.

COMPRE SEU BILHETE
BOA SORTE!!!

VALOR : R$ 15,00

FOTO ILUSTRATIVA

FORD FIESTA 1.6 LSE - Ano 2014 Modelo 2015
COR PRATA - direção hidráulica / Vidros e Travas eletrica /
Som / 4 Portas / Flex.

Cristo reina pela entrega da
vida por amor. 25 de novembro,
dia de Cristo Rei. Encerramento
do Ano Litúrgico, e do Ano
Nosso pároco em sua palavra deste mês reflete
sobre a santidade. Todo cristão é chamado à
santidade. Na página 03.

Nacional do Laicato, início da
Campanha Nacional para a
Evangelização.

Reuniões das UBS de nossa Região
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
U B S, e t a m b é m d a q u a l i d a d e d o
atendimento aos usuários dessa unidade.
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HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

14/11 - HGG - 14h00
20/11 - HMCA - 10h30
21/11 - HMU - 14h00
22/11 - UBS Vila Barros - 14h00
23/11 - UBS Vila Fátima - 14h30
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.

EDITORIAL
Estamos chegando ao final de mais
um ano civil e litúrgico.
Quantas coisas boas aconteceram,
quantas atividades pastorais foram
realizadas, e quantas celebrações vivas,
animadas e encarnadas foram celebradas
em nossas comunidades eclesiais.
Tivemos a graça de vivenciar com a
nossa Igreja presente no Brasil o Ano
Nacional do Laicato, com o tema: Cristãos
leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a
serviço do Reino. E o lema: Sal da Terra e Luz
do Mundo. Como gesto concreto do Ano do
Laicato foi criado o conselho diocesano de
leigos. E a comissão dos leigos e leigas
escolhida em cada paróquia, para
representá-la nas atividades deste ano,
continuará ajudando na articulação laical
em cada paróquia.
É hora de avaliarmos nossa
caminhada, vendo os avanços, os recuos, os
passos que não foram dados, onde
crescemos mais, ou crescemos menos, ou em
algumas situações que continuamos
estacionados.
Avaliar para acertar os passos, olhar
para frente sem medo, sem pessimismo.
Portanto, teremos assembleia com todas as
pastorais das comunidades, e em nível
paroquial, nas datas que já estão na agenda.
Queremos continuar lançando as redes para
águas mais profundas, sem receio, mas com
o coração ardendo pela missão de Jesus e
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com um ardor missionário sempre maior.
Somos convidados pelo nosso amado Papa
Francisco a nos abrirmos sem medo à ação do
Espírito Santo, e a ouvirmos o que Ele nos diz
diante dos desafios que a sociedade
contemporânea coloca diante de nós.
Não nos deixemos roubar o entusiasmo
missionário. Não deixemos que nos roubem
a alegria da Evangelização.
Em 2019, vamos continuar
avançando na catequese de inspiração
catecumenal, incentivando ainda mais a
participação e o envolvimento dos pais na
catequese e na comunidade.
Nestes últimos anos muito se fez na
dimensão missionária em nossa paróquia,
mas há muito que se fazer ainda. É
necessário criar mais consciência
missionária nas lideranças das
comunidades, as pastorais devem ter mais
espírito missionário, temos que trabalhar a
missão ad gentes e a missão além fronteiras.
As visitas missionárias ainda permanecem
como desafio, pois as mesmas não são bem
assumidas pela maioria das lideranças das
Comunidades.
A exortação apostólica do Papa
Francisco sobre a Alegria do Evangelho deve
continuar presente em nossa caminhada, nos
iluminando e nos lançando sempre mais no
compromisso missionário, numa Igreja que
não se acomoda, mas que sai em busca dos
afastados, dos marginalizados, dos doentes

e dos pecadores.
Cada cristão e cada comunidade há
de discernir qual é o caminho que o Senhor
lhe pede, mas todos nós somos convidados a
aceitar esta chamada: sair da própria
comodidade e ter a coragem de alcançar
todas as periferias que precisam da luz do
Evangelho (EG nº-20).
As pastorais sociais e os grupos de
base devem continuar sendo nossa
preocupação, e merecendo nossa solicitude
pastoral.
E a participação dos agentes de
pastoral nas atividades pastorais e
celebrativas em nível diocesano e paroquial,
ainda permanecem um enorme desafio
pastoral. Será pauta na assembleia das
pastorais.
Continuemos firmes na caminhada,
olhando sempre para frente com esperança,
com ousadia, apertando os passos e
confiando na promessa de Jesus: “Eis que eu
estou com vocês todos os dias, até o fim do
mundo” (Mt 28,20).
Que todas as lideranças das
pastorais se sintam convocadas e motivadas
a participar da assembleia da pastoral em
que atua. Se algum agente participa em mais
de uma, que ele escolha uma das
assembleias para participar.
Padre Tarcísio.

PASTORAL DO DÍZIMO
COMUNIDADE SÃO PAULO APÓSTOLO

A Palavra do Nosso Pároco

‘‘SEDE, POIS, SANTOS, PORQUE EU SOU SANTO’’
O Senhor escolheu cada um de
nós “para sermos santos e íntegros
diante dele, no amor” (Ef 1,4).
Neste mês de novembro, em que
celebramos a festa de todos os santos e
santas de Deus e da humanidade, quero
refletir com vocês sobre a santidade,
pois todo cristão é chamado à santidade.
“Sede, pois, santos, porque eu sou
santo” (Lv 11,45; cf 1Pd 1,16). O
C o n c í l i o Va t i c a n o I I s a l i e n t o u
vigorosamente: “munidos de tantos e
tão grandes meios de salvação, todos os
fiéis, seja qual for a sua condição ou
estado, são chamados pelo Senhor à
perfeição do Pai, cada um por seu
caminho”.
Para ser santo, não é necessário
ser bispo, padre, religiosa ou religioso.
Muitas vezes, achamos que a santidade
esteja reservada apenas àqueles que têm
possibilidade de se afastar das
ocupações comuns, para dedicar muito
tempo à oração. Não é assim. Todos
somos chamados a ser santos, vivendo
com amor e oferecendo o próprio
testemunho nas ocupações de cada dia,
onde cada um se encontra. Santidade
não é fuga do mundo. Estamos no
mundo e não somos do mundo, ou seja,
nós nos santificamos procurando
transformar as coisas erradas do mundo
segundo a vontade de Deus. Portanto,
devemos viver a santidade no mundo.
Na Igreja, santa e formada por
pecadores, encontramos tudo o que
precisamos para crescermos rumo à
santidade. O Senhor nos cumulou de
dons com a Palavra, os Sacramentos, a
vida das comunidades, o testemunho
dos santos e santas, e uma beleza
multiforme que deriva do amor do
Senhor. Esta santidade a que o Senhor

nos chama irá crescendo com pequenos
gestos. Por exemplo, alguém vai à feira,
encontra uma pessoa conhecida,
começam a falar e surgem críticas. Mas
um diz consigo: “Não! Não falarei mal
de ninguém”. Isso é um passo rumo à
santidade. Depois alguém nos faz mal,
nos prejudica imensamente, e nós não
vingamos e retribuímos com o bem. Ou
então podemos atravessar um momento
de angústia e sofrimento, mas
lembramos do amor de Deus e rezamos
com fé. É mais um passo.
O Papa Francisco nos exorta a
não termos medo da santidade. Ela não
nos tirará forças, nem vida, nem alegria.
Muito pelo contrário, chegaremos a ser
o que Deus pensou quando nos criou e
seremos fiéis ao nosso próprio ser. Cada
cristão, quanto mais se santifica, tanto
mais fecundo se torna para este mundo
dilacerado pelo ódio, pela discórdia e
marcado por tantas situações de
violência e morte.
Somos chamados a sermos
evangelizadores e evangelizadoras,
com espírito, nos abrindo sem medo à
ação do Espírito, e assumindo a nossa
missão de ser sal, luz e fermento no
mundo, onde quer que nos
encontremos.
Diz o Papa Francisco, na
exortação apostólica sobre a chamada à
santidade no mundo atual, nº 34: “Não
tenhas medo de apontar para mais alto,
de te deixares amar e libertar por Deus.
Não tenhas medo de te deixares guiar
pelo Espírito Santo. A santidade não te
torna menos humano, porque é o
encontro da tua fragilidade com a força
da graça”.
Só Deus é santo, e Ele é a fonte
de toda santidade. Mas como ele nos

ama com amor eterno, Ele nos concede
a graça de participarmos da sua
santidade. E ao seu amor por nós,
devemos corresponder com uma vida
santa.
Jesus explicou, com toda
simplicidade, o que é ser santo; assim o
fez quando nos deixou as bemaventuranças (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23).
Estas são como que a carteira de
identidade do cristão, o verdadeiro
caminho para a perfeição, para a
santidade. Assim se cada um de nós
quiser saber como fazer para se tornar
um bom cristão, é só cada qual, a seu
modo, realizar aquilo que Jesus propõe
no sermão das bem-aventuranças.
A palavra “feliz” ou “bemaventurado” torna-se sinônimo de
“santo”, porque expressa que a pessoa
fiel a Deus e que vive a sua Palavra
alcança, na doação de si mesma, a
verdadeira felicidade.
Concluo essa minha palavra
incentivando a todos e a todas a
trilharem o caminho da santidade, e que
nossas pastorais e a vida de nossas
comunidades sejam Oásis de santidade
para o povo de Deus. E faço minha a
palavra do Papa Francisco, o mundo
precisa de santos; e eu acrescento,
nossas comunidades eclesiais precisam
de santos e santas.

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Anuncie aqui!!!
2468-2215

Padre Tarcísio.

Nosso projeto de Sociedade: A Civilização do Amor
Na esteira do testemunho fiel e profético das
primeiras comunidades cristãs, queremos reafirmar
nosso compromisso com o projeto do Reino de Deus,
encarnado no Cristo e seguido pela Igreja. Diante do
momento histórico em nosso país, as eleições fizeram
emergir discursos e propostas que colocam em disputa
diferentes projetos de sociedade e de humanidade.
Por isso, atenta aos valores do Evangelho, aos
ensinamentos da Igreja e aos anseios reais da
sociedade, especialmente da juventude, dos pobres e
oprimidos, precisamos limpar as mentes e o coração
para refletir para uma tomada de posição mais
consciente e coerente, à luz da nossa fé e da nossa
missão.
É preciso reconhecer e reafirmar o projeto de
sociedade que nós acreditamos, defendemos e
buscamos, a Civilização do Amor! Tal projeto se
fundamenta centralmente em Jesus Cristo, quando o
mesmo afirma “Eu vim para que todos tenham vida, e
vida em abundância” (João 10, 10). Jesus é categórico:
seu projeto é a vida para todos e todas, não apenas
para uns poucos privilegiados. E não se trata de uma
vida qualquer. Não! Jesus quer vida abundante, ou
seja, vida plena de dignidade, respeito e direitos que
possibilitem a felicidade e realização para todas as
pessoas.
O próprio Jesus nos disse “Eu dou a vocês um
mandamento novo: amem-se uns aos outros. Assim
como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos
outros” (João 13, 34). Ora, e como foi que Ele nos
amou? Entregando a própria vida em favor da vida de
todos nós. O Amor foi, em Jesus, a chave de sua missão
e de sua doação ao projeto de Deus. Eis ao que somos
convocados como cristãs e cristãos: amar e amar, sem
medida!

A nossa Igreja, por sua vez, reconhece e
professa o Amor de Deus em Cristo como sendo seu
caminho e seu horizonte. Em diversos documentos a
Igreja reafirma o seu compromisso com o Amor
enquanto fundamento central de sua missão. A
Doutrina Social da Igreja (DOCAT, 2016), nos afirma
que: “O fio condutor de Deus na Criação é o Amor.
Portanto, o plano de Deus é que o homem ame e
responda ao seu amor e assim ele próprio pense, fale e
atue no amor” (n. 1).
Nossa decisão sobre o tipo de civilização que
vamos implantar em nosso país e em nosso estado de
São Paulo, terá consequências duradouras para nossa
sociedade. Estão em jogo direitos sociais e
trabalhistas, respeito e acolhimento ao pobre e
oprimido, o combate às injustiças e liberdade para
todos.
Por isso em nosso momento de recolhimento
para confirmar nossa decisão no dia das eleições, livre
da poluição das redes sociais, fake news e ruídos do
mundo, ouçamos a palavra de Deus expressa no
Deuteronômio 30, 19: “diante de ti ponho a vida e a
morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida,
para que vivas tu e tua descendência.
Temos responsabilidade com a história, Não
podemos deixar crescer dentro e fora de nossas
comunidades a cultura do ódio, a cultura da morte,
culturas que vem sendo propagadas no processo
eleitoral, temos que estar vigilantes, combatendo o
ódio que nos persegue, persegue nossas relações de
amizades e de familia, portanto desarmados do ódio e
pautados pelo dialogo, vamos votar por amor ao
próximo e guiados pelos valores do Evangelho.
Márcia Amélia - Membro da Comissão do Laicato
Luís Carlos de Lima - São José dos Campos

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

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

Eles se alegram em poder doar um tempo para servir a Deus
Nome: João Clemente
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima
Onde Atua: Pastoral do Batismo, Grupo de Base, Grupo
animador do Oficio Divino, na Liturgia como
Instrumentista, no terço dos Homens, Tesoureiro ( na
contabilização no Sistema da Diocese e sempre a
disposição para onde houver necessidade.
Há quanto tempo? Na Comunidade a mais ou menos
30 anos e atuando há pouco mais de 10 anos
Como é trabalhar e ajudar na Igreja?
No inicio, como a maioria, participava das missas e
julgava ter cumprido minha obrigação dominical.
Minha esposa sempre atuante participava da Pastoral da Criança, o que despertou
em mim o interesse em saber das atividades pastorais além das missas, e descobri
que ajudar o próximo é se ajudar. Descobri também a importância da presença do
casal participando juntos, e hoje não vejo outra forma de ser comunidade, a não ser
como uma família unida.

Nome: Sebastião Teixeira de Mendonsa
Comunidade: São Francisco de Assis
Onde Atua: Pastoral do Dízimo
Há quanto tempo? 15 anos
Como é trabalhar e ajudar na Igreja?
Eu acho muito bom, é bem gratificante saber que
Deus tem um lugar na Igreja para que possamos
servir nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande
projeto de vida do nosso Pai.

Nome: Regina Célia Maraia
Comunidade: São Paulo Apóstolo.
Onde Atua: Pastoral da Criança e Pastoral do Dízimo.
Há quanto tempo? Na Paróquia há mais de 37 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Servir a Deus e a nossa
comunidade é um dever de todo cristão, me realizo
quando eu posso ajudar a todos com alegria e amor a
Deus e peço que ele me abençoe e me de saúde pra
continuar servir a Deus e a comunidade.

Nome: Paulo Aparecido Balanciere
Comunidade: São Lucas
Onde atua: Equipe da Litúrgia como Ministro da
Eucarístia, Coordenador dos Ministros e Coroinhas.
Há quanto tempo: 10 anos.
Como é se doar e ajudar na igreja:
Sou muito feliz por me doar e ajudar na igreja, pois
ao nos doar, percebemos que tudo que fazemos não
se compara com as infinitas bênçãos que ele nos
proporciona todos os dias. Inicialmente pode não
parecer tão fácil diante da correria diária, mas é
muito gratificante. O serviço à Deus é graça e quem serve entende que tudo que
temos vem da gratuidade do Senhor. Peço a ele que continue me dando forças e
motivação para continuar a servi lo de alguma forma, por todos os dias da minha
vida.
PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

Aconteceu!!! NA COMUNIDADE SÃO LUCAS
Outubro, mês dedicado às missões com o tema: “Enviados para anunciar o Evangelho da
paz”, e o lema: “Vós sois todos irmãos”, na Comunidade São Lucas começou com a peregrinação
das imagens de Nossa Senhora nos Grupos de base. Tivemos o Dia da Comunidade, onde
celebramos à alegria de pertencer à esta comunidade. No dia14/10 mais uma celebração
emocionante: a Primeira Eucarístia de nossas crianças. Dia15/10, iniciamos o Tríduo do nosso
padroeiro São Lucas Evangelista. Primeiro dia: rezamos o Terço Missionário com ás famílias;
Segundo dia: rezamos o Ofício Divino das Comunidades, com a presença dos integrantes do
grupo do Ofício Divino da Comunidade Nossa Senhora de Fátima; Dia 18/10, dia do Padroeiro,
começou com a procissão, caminhando e cantando em direção à igreja São Lucas. Iniciamos a
Santa Missa festiva com muita animação. Com muita alegria agradecemos a participação das
outras comunidades da nossa paróquia. Graças a Deus: em todos os eventos desse mês a
comundiade São Lucas se fez presente de uma forma significativa. Parabéns a todos! Que São Lucas, nosso padroeiro, nos
ilumine e nos inspire sempre em nossa caminhada de discípulo missionário de Jesus Cristo!
COMUNIDADE SÃO LUCAS

FOTOS PASCOM

Aconteceu!!!

- FESTA DE SÃO FRANCISCO

Nos dias 1 e 3 de outubro, na comunidade São Francisco, aconteceu a oração
do terço e Ofício Divino como parte da festa do padroeiro.
Fotos Pascom
No dia 4 de outubro tivemos a missa festiva em honra a São Francisco de
Assis.
Após uma linda procissão, iniciamos a santa missa com a participação de todas as comunidades que
compõem nossa paróquia, além de convidados de outras paróquias. Durante a homilia, o padre Tarcísio refletiu
sobre o exemplo de vida que é para nós São Francisco, e trouxe para a realidade atual como podemos ser mais felizes
seguindo os passos de nosso padroeiro.
VIVA SÃO FRANCISCO!!!
Renata - Pascom

Aconteceu - Solenidade de Nossa Senhora Aparecida
Certamente nossa Mãe junto ao seu filho e Nosso Pai se alegra por nós, membros das comunidades que compõem a
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, por prestarmos culto e devoção a Ela.
Aconteceu no dia 12 de outubro a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Durante o dia, nosso pároco
Tarcísio celebrou com muita alegria três missas festivas com a grande participação dos membros de todas as pastorais que compõem
nossas quatro comunidades.
A primeira missa foi celebrada na Igreja Nossa Senhora de Fátima por membros de todas as comunidades, a segunda missa
aconteceu na Igreja São Paulo Apóstolo com a participação dos membros das comunidades São Lucas e São Paulo e a terceira missa foi
celebrada novamente na Igreja Nossa Senhora de Fátima com a participação dos membros das comunidades São Francisco e Nossa
Senhora de Fátima.
Grande motivo de alegria para nós foi perceber a valiosa participação de nossas crianças e jovens que com um lindo sorriso
no rosto fizeram notar a presença de Deus em todos e em tudo o que foi feito durante toda a solenidade, e por isso agradecemos a
todos os responsáveis pela catequização de nossos pequenos evangelizadores.
“Nosso caminho de fé está unido de maneira indissolúvel a Maria, desde o momento em que Jesus, morrendo na cruz,
entregou-a a nós como Mãe.” – Papa Francisco
Eduardo - Pascom

Fotos Pascom
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Bicicletas , Manutenção, Peças e Acessórios em geral.

Aconteceu!!! - 3º Congresso Diocesano Missionário no Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso

No dia 29 de setembro de
2018, aconteceu o 3º Congresso
Diocesano Missionário no Santuário
Nossa Senhora do Bonsucesso,
promovido pelo Conselho
Missionário Diocesano – COMIDI, os
presentes discutiram o tema
“Batizados e enviados a serem
testemunhas de Jesus Cristo na
cidade” e seguiram o lema “...sereis
minhas testemunhas” – (At. 1, 8).
A mesa foi composta pelo Bispo de nossa Diocese
Dom Edmilson, pelo Padre Assessor Diocesano Hechilly
de Brito Timóteo, pela Coordenadora do COMIDI e
membro de nossa comunidade Ivete Tada e pelo
convidado especial Arcebispo de Belo Horizonte Dom
Walmor Oliveira de Azevedo que conferiu de forma
objetiva e cativante o tema sugerido pelos
coordenadores do Congresso. A reunião foi marcada
pela presença de padres, de nossos seminaristas que
hoje compõem o Conselho Missionário de Seminaristas
– COMISE, pelos integrantes do Conselho Missionário
Regional – COMIRE, pelos coordenadores diocesanos
da Infância e Adolescência Missionária – IAM e pelos
leigos e leigas das paróquias que compõem as cinco
foranias de nossa Diocese.
A palavra inicial ficou por conta do nosso Bispo
Dom Edmilson, que com uma calorosa e fraterna
acolhida, levou a todos os presentes a certeza de que
temos que contemplar a nossa realidade com o
verdadeiro olhar de discípulos missionários e fortaleceu
o lema “...sereis minhas testemunhas” através da leitura
da passagem de Atos dos Apóstolos, momento que
impulsionou a participação de todos de maneira
bastante concreta.
Na sequência, os convidados puderam apreciar

as palavras do Arcebispo de Belo Horizonte Dom
Walmor a respeito de nossa missão diante dos
obstáculos presenciados em nossa cidade e puderam
ouvir os exemplos concretos de sucesso que foram
colocados em prática como missão na diocese de Belo
Horizonte.
O Espírito Santo nos chama à responsabilidade
para com o mundo, com a missão de salvá-lo,
pensando dessa maneira, aconteceu, no final da tarde,
a Missa de Envio à missão que temos pela frente, que é a
de testemunhar a vida de Jesus Cristo através do
anúncio de sua palavra.
Que todos os leigos e leigas que compõem a
paróquia Nossa Senhora de Fátima possam no Mês
Missionário colocar em prática sua ação cristã
resgatando a beleza que existe dentro de cada um,
deixando de lado o comodismo e executando uma
missão que contribua para que aconteça cada vez mais
atitudes cristãs e uma interação entre a fé e a vida.
Que todos os leigos e leigas possam proclamar a
palavra no contexto orante, pois agindo assim, estamos
fazendo sob a mesma luz daqueles que a escreveram.
“Não deixemos assorear a fonte, que nosso rio seja
caudaloso e firme na caminhada”!
(Dom Walmor Oliveira de Azevedo – Arcebispo de
Belo Horizonte)

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.

04/11 – 31º- Domingo do Tempo Comum - SOLENIDADE DE TODOS 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 a
11/11 – 32º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura 1 Rs 17,10-16 – Sl 146 -2ª- Leitura Hb 9,24-28 – Evangelho Mc 12,38-44
18/11 – 33º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Dn 12,1-3 – Sl 16 – 2ª- Leitura Hb 10,11-14.18 – Evangelho Mc 13,24-32
25/11 – 34º- Domingo do Tempo Comum – SOLENIDADE DE CRISTO REI DO UNIVERSO: 1ª- Leitura Dn 7,13-14 – Sl 93 – 2ª- Leitura Ap 1,5-8 – Evangelho Jo 18,33 b -37
02/12 – 1º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Jr 33-14-16 – Sl 25 – 2ª- Leitura 1 Ts 3,12-4,2 – Evangelho Lc 21,25-28.34-36
0 9 / 1 2 – 2 º - D o m i n g o d o A d v e n t o : 1 ª - L e i t u r a B r 5 , 1 - 9 – S l 1 2 6 – 2 ª - L e i t u r a F l 1 , 4 - 6 . 8 - 11 – E v a n g e l h o L c 3 , 1 - 6
07

AGENDA PASTORAL NOVEMBRO / DEZEMBRO
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.
19 h – Comunidade São Paulo.
03/11 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.
03/11 – 19 h - 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, da pastoral da esperança, e da PASCOM, na Vila Fátima.
30/11 – 19 h 30 – Assembléia dos grupos de base, e do COMIPA, na Vila Fátima.
01/12 – 15 h – Assembléia das pastorais: familiar, batismo, catequese, juventude e dízimo, no C.C. Elizabeth Bruyere.
08/12 – SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA. PADROEIRA DE GUARULHOS, E DE NOSSA DIOCESE.
9 h 30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
14/12 – 15 h 30 – Missa com os doentes.
21/12 – 20 h – CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA NOVENA DE NATAL.
MISSAS DE NATAL:

24/12 – 17h45 – Comunidade São Lucas.
19h30 – Comunidade São Paulo.
21h30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
25/12 – 10h30 e 19h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
29/12 – 19h – Comunidade São Francisco.
30/12 – 7h30, 11h e 19h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
9h15 – Comunidade São Paulo Apóstolo.
17h30 – Comunidade São Lucas.
31/12 – 19h30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
01/01 – 10h30 – Comunidade São Paulo.
19h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
04/01 – 20 h – Missa jubilar de 25 anos da inauguração e benção da Igreja São Lucas Evangelista, no Ipanema.
06/01 – 7 h 30, 11 e 19 h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
9 h 15 – Comunidade São Paulo.
17 h 30 – Comunidade São Lucas.

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.
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