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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.

DEZEMBRO / 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

12/12 - HGG - 14h00

18/12 - HMCA - 10h30

19/12 - UBS Vila Fátima - 14h30

 19/12 - HMU - 14h00

20/12 - UBS Vila Barros - 14h00

 Nosso pároco em sua 
palavra reflete sobre a missão 
profética da Igreja. Ela é 
essencial  em sua missão 
evangelizadora.   Na página 03. 

NATAL: NASCEU JESUS, 
ESPERANÇA DA TERRA SEM MALES! 

HOJE, NA CIDADE DE DAVI, 
NASCEU PARA VÓS UM SALVADOR, 
QUE É O CRISTO SENHOR (Lc 2,11).

FOTO ILUSTRATIVA

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

Em pról da Paróquia Nossa Senhora de Fátima 

Vila Fátima - Diocese de Guarulhos

CORRA AINDA DA TEMPO
ESSE CARRO PODE SER SEU

Você pode ser o ganhador deste lindo carro

SÃO 2 CHANCES DE GANHAR POR BILHETE

VALOR : R$ 15,00COMPRE SEU BILHETE 
BOA SORTE!!!

O Sorteio será pelo 1º prêmio 
da loteria federal 

do dia 22 de dezembro de 2018.

21/12 às 20 h Celebração de 

encerramento da Novena de 

Natal na Igreja São 

Paulo Apóstolo, Vila Barros. 

Participe das Celebrações de Natal, 

acompanhe a programação em 

nossas Comunidades. 

Página 08 

Natal sem Missa é mundanidade.

Desejamos a todo povo de Deus 

caminheiro nas Comunidades que 

compõem a Paróquia, um abençoado 

ano de 2019, com saúde, paz, 

e esperança, com votos de 

dias melhores para todos.  



EDITORIAL                                       
O Natal é tempo de acender a luz    

em seu coração 

 Passado o processo eleitoral e 
encerrado o ano nacional do laicato, 
chega o tempo do Natal. Quais eram 
mesmo os nossos desafios como 
cristãos leigos e leigas ao iniciar o ano 
nacional do laicato, que precedia as 
eleições no Brasil? Será que tudo que 
refletimos em comunidade foi tão 
somente para “cumprir tabela”? 
Vamos agora apostar no “Se Deus 
quiser”, ou vamos continuar a refletir e 
exercer o nosso papel de igreja em 
saída? O tempo de Natal é um convite 
para refletirmos sobre os valores que 
Jesus veio nos deixar.

 Acreditar verdadeiramente 
naquilo que falamos e fazemos 
continua sendo o nosso principal 
desafio. As grandes causas sociais, as 
políticas públicas e a luta pelos 
e x c l u í d o s  f a z e m  p a r t e  d o s 
compromissos que assumimos nas 
diversas vezes em que nos reunimos, 
seja nas participações em missas, nos 
momentos de reflexões nos grupos ou 
na comunidade. 

 Somos chamados a fazer a 
nossa  parte  enquanto  cr i stãos 

b a t i z a d o s .  N ã o  p o d e m o s  s e r 
indiferentes ao sofrimento de nossos 
irmãos, a realidade depõe contra nossa 
paralisia, desde 2016 os indicadores 
sociais em sua maioria só pioram, 
segundo dados do IBGE, atualmente 
54,8 milhões de brasileiros vivem 
abaixo da linha da pobreza, destes 15,2 
milhões vivem abaixo da linha da 
extrema pobreza, 13,7 milhões não 
tem emprego, cerca de 63 mil pessoas 
são  assassinadas anualmente, em sua 
maioria negros, jovens, do sexo 
masculino e pobres, sendo que 71% 
das mortes ocorrem por armas de fogo. 
Não adianta ficarmos reclamando 
pelos cantos e dizendo que os culpados 
são os políticos; somos nós que os 
elegemos. Quantas vezes refletimos 
s o b r e  a  a t u a ç ã o  d o s  e l e i t o s , 
fiscalizamos as contas públicas ou 
cobramos os invest imentos em 
políticas públicas para todos?

 Somos chamados a resistir, não 
podemos aceitar nenhum direito a 
menos,  nenhum retrocesso das 
conquistas sociais, e para que as 
mudanças e avanços aconteçam, a 
nossa fé tem que fortalecer a nossa 
ação. 

 Neste tempo em que nos 

p r e p a r a m o s  p a r a  c e l e b r a r  o 
n a s c i m e n t o  d e  J e s u s ,  s o m o s 
convidados a sermos luz. A cada 
semana, vamos nos aproximando da 
Luz Maior, que é o próprio Cristo. Em 
meio a tantas situações de trevas, 
devemos levar a luz da paz, do amor, 
da misericórdia, da solidariedade e da 
esperança aos nossos irmãos. 

 Como disse o Papa Francisco: 
“Acender a própria luz é acolher Cristo 
Luz dos Povos e conseguir caminhar 
nas trilhas do bem, da verdade e da 
justiça”

 Que o espírito do Natal nos 
fortaleça e nos motive a sermos 
v e r d a d e i r o s  a n u n c i a d o r e s  d o 
Evangelho de Jesus Cristo na fé e na 
ação, a mudança depende de nós.

Márcia Amélia - Membro da Comissão do Laicato

          O Dízimo na Pastoral de Conjunto.

 O Dízimo contribui para concretizar a comunhão 
eclesial e a organicidade de sua ação Evangelizadora.
A solidariedade que o Dízimo promove, é vivência concreta de 
Catolicidade da Igreja e de sua Missionariedade.
A consolidação do Dízimo, como meio ordinário de 
manutenção eclesial, reforça o sentido de pertença a uma Igreja 
particular concreta.
 Quando uma Igreja particular assume o Dízimo como 
meio ordinário de sua manutenção, significa que não apenas 
cada paroquia ou comunidade será atendida, mas também as 

estruturas supraparoquiais, como Seminários, a Cúria, o Bispo etc..
 Recomenda-se que a conscientização sobre o Dízimo faça parte da iniciação à vida cristã, para que a todos seja dada a 
oportunidade de compreendê-lo bem e de contribuir generosamente.
A motivação deve ser permanente.
 Promove-se o Dízimo cultivando a fé e que as pessoas compreendam o quanto são importantes para a vida da comunidade.
 Visitas Missionárias, Cadastro, escolha de um domingo fixo por mês, Oração do Dizimista, a correta administração do 
Dízimo com transparência e sensibilidade Evangelizadora, estas orientações e propostas são oferecidas às nossas comunidades 
como uma referência em seu empenho de Conversão Pastoral e de Renovação Comunitária.
 Nesta hora Missionária, a Igreja no Brasil renova vigorosamente sua opção pelo Dízimo, como forma habitual de 
manutenção das comunidades e da ação Evangelizadora.
 Estas orientações querem contribuir para a consolidação da Pastoral do Dízimo onde já existe, e, estimular todas as 
comunidades a fazerem com coragem a opção pelo Dízimo.
 Confiamos a opção pelo Dízimo à Santa Virgem Maria, invocada em todo o Brasil com o título de Nossa Senhora 
Aparecida.

Pastoral do Dízimo - Comunidade Nossa Senhora de Fátima.



A Palavra do Nosso Pároco

 Neste mês de dezembro minha 
reflexão será sobre a missão profética 
da igreja. 

 A igreja, enquanto caminha na 
história, se sente solidária com todos os 
seres humanos, sobretudo com os 
pobres ,  comungando com seus 
sofrimentos e vivendo suas esperanças 
(documento conciliar,  alegria e 
esperança, nº 1). No cerne de suas 
preocupações estão a pessoa humana, 
que deve ser salva, e a sociedade, que 
deve ser  renovada (documento 
conciliar alegria e esperança nº 3). 

 No momento presente de tão 
radicais mudanças culturais, em que se 
verifica uma profunda crise de valores, 
o crescimento de várias formas de 
violência, intolerancia e preconceitos, 
ameaças a direitos conquistados a duras 
p e n a s  p e l o  p o v o ,  a m e a ç a s  à 
democracia, destruição da natureza e do 
meio ambiente, é dever da igreja 
proclamar a boa nova e a verdade do 
evangelho, a palavra profética de Jesus 
Cristo. Evangelizar é uma ação 
eminentemente profética, anúncio de 
uma boa nova portadora de esperança. A 
profecia será, pois, a forma mais eficaz 
de anunciar a boa nova.

 Dentre tantas propostas ou 

palavras comunicadas, discernir a 
verdade e o melhor nem sempre é fácil. 
Precisamos nos treinar para isso, com a 
exe rc i t ação  dos  sen t idos  e  da 
experiência. A profecia na bíblia, para 
ser legítima e crível, foi exercida e 
experimentada dentre o antigo povo de 
Deus. Mas a profecia não trata 
simplesmente de se adivinhar sobre o 
futuro, e sim ouvir o que a pessoa fala 
em nome de Deus. A verdadeira 
profecia é mostrada na realização do 
que o profeta está dizendo.  

 O s  p r o f e t a s  n o  a n t i g o 
testamento fizeram uma autêntica 
experiência de Deus, que os levaram a 
consciência de que Deus não quer a 
opressão dos  grandes  sobre  os 
pequenos, a exploração, a idolatria, as 
grandes potências dominando os 
pequenos e os pobres. O profeta é a 
consciência crí t ica de Deus na 
sociedade, diante de seus erros e 
injustiças.

 A palavra profética, por vezes, é 
crítica, quando estão em jogo a 
dignidade da pessoa, a sacralidade da 
vida, a justiça social e a forma de viver a 
religião. 

 Os profetas ensinam que a 
finalidade de tudo é Deus, que nos criou 

para o amor. Eles nos dão a base para o 
exercício da fraternidade, a promoção 
da justiça, da misericórdia e da 
promoção da vida plena e de sentido 
para todos. 

 Precisamos de modo especial, a 
partir de nossas comunidades eclesiais, 
fazer a conscientização para o exercício 
da profecia dentro da realidade política, 
social, econômica e cultural em que 
vivemos. 

 A d i m e n s ã o  p r o f é t i c a  é 
d imensão  e s senc i a l  da  mi s são 
evangelizadora da igreja.

 N ã o  d e i x e m o s  m o r r e r  a 
profecia! É tempo de profecia!

 Que Jesus ,  o  profeta  por 
excelência, nos abençoe e nos conduza 
nos caminhos da profecia. 

 

‘‘MISSÃO PROFÉTICA DA IGREJA’’

Padre Tarcísio. 

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Campanha das Pastorais Sociais
 

Venha participar deste trabalho evangelizador!!
Não conhece? quer conhecer ou participar?

www.paroquiavilafatima.com.br    

Entre em contato conosco através de nossas redes sociais ou pelo telefone: (11) 2468-2215
Ajude a divulgar esse trabalho social muito importante para a população, curta, compartilhe e 
marque um amigo nos comentários da postagem.

#Paroquiavfatima #Pastoraissocias #trabalhosocial #pastoraldasaude #pascom #vemvocetambem 
#missao #soucatolico



Mensagens de Natal

A Luz brilhará mais forte neste dia de Natal... 
A luz que nos permitiu vencer as dores, os medos, os assaltos de alegria, a falta de compreensão e de fé. 

Essa Luz que é duradoura, que é quente e que envolve nosso caminhar na longa e árdua estrada da 
evangelização. 

Todos nós da comunidade São Lucas desejamos a você toda mansidão e ternura desta Luz!
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo…                                                                           

Repletos da Luz que é JESUS.
           

 São o votos da Comunidade São Lucas Evangelista.

 Mais um ano se finda e, com ele, surge a necessidade de 
agradecermos, sobretudo, pela vida e pelas oportunidades que 
nos foram concedidas, pelo bem de todos àqueles que amamos e 
daqueles que ainda não conhecemos.
 Que a chegada do Natal nos permita refletir e agradecer 
por todos os momentos em que Jesus esteve conosco. Por cada 
dia em Ele que nos deu forças quando estávamos prestes a cair. 
Por ser a nossa fortaleza quando tudo parecia ruína. Por cada 
lágrima que se transformou em sorriso. Pela mão estendida para 
nos guiar em cada uma de nossas travessias. Por cada benção que 
recebemos.  
 Desejamos que a magia do Natal esteja no nosso amor 
ao próximo e nas transformações que podemos fazer na vida 
daqueles que mais precisam. Que este momento nos mostre o 
que temos de melhor dentro de nós e que possamos oferecer à 
comunidade o que há de mais bonito em nossas vidas. Que 
possamos levar luz onde há escuridão. Fé onde há dúvida e 

amor a qualquer canto.
 Que o novo ano que se aproxima seja repleto de bons 
momentos e que tenhamos sempre a certeza de que mesmo nos 
momentos mais difíceis, Jesus estará conosco, sendo verdade e 
vida. Que entreguemos em suas mãos nossos mais profundos 
atos de fé e que não fraquejemos diante das adversidades, 
confiantes de que Ele tudo sabe e olha para cada um de nossos 
desejos e necessidades.
 Desejamos que, neste novo ano que se anuncia, sejamos 
capazes de fortalecer a nossa fé e que possamos semear bons 
frutos com a certeza incontestável de que tudo podemos com 
Deus em nossas vidas. 

 Esses são os votos da comunidade São Paulo Apóstolo!

 

 Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Jesus:  luz que brilha nas trevas, 

razão de nossa esperança

 “O povo que andava nas trevas viu brilhar uma 
grande luz; para os que habitavam nas sombras da morte, 
uma luz resplandeceu” (Is 9,1).
 Alegria, felicidade, regozijo tomam conta de todos, 
porque deus faz nascer nova esperança para o povo oprimido 
e marginalizado.  Deus quer o melhor para nós e nos dá o 
que ele tem de melhor. Ele nos dá seu filho Jesus. O anjo 
então lhes disse “não tenhais medo! Eu vos anuncio uma 
grande alegria que será para todo o povo: hoje nasceu para 
vós o Salvador, que é o Cristo Senhor” (Lc 2,10-11).
 Nesta criança frágil está o amor infinito de Deus por 
nós, e sua solidariedade para a com a humanidade. 
Nesta criança está a esperança de um novo céu, e de uma 
nova terra, onde habitará a justiça e uma sociedade mais 
civilizada, mais respeitosa dos direitos humanos, e mais 
pacificada no amor.

 À luz do natal de Jesus, sejamos sinais de esperança 
para as pessoas desanimadas cansadas, que já não encontram 
sentido para a vida, e que vivem situações difíceis e 
dolorosas. Sabemos que a esperança não nos decepciona, 
pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado (Rm 5,5). Portanto 
esperança sempre, não deixemos que nos tirem a esperança.
 Somos portadores de boas novas para a humanidade, 
não profetas de desventuras. 
 Sejamos uma boa notícia para os outros. 
Contagiemos a todos com a alegria do evangelho que enche o 
coração e a vida inteira de quem o recebe e o acolhe.
 Desejo de coração a todos e a todas que caminham 
nas comunidades que compõem a paróquia Nossa Senhora 
de Fátima um feliz natal com Cristo e em Cristo, razão de 
nossa esperança!

Padre Tarcísio.



PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Anuncie aqui!!!
2468-2215

O Natal representa o aniversário do menino Jesus. As famílias se reúnem para FESTEJAR, comemorar a Paz, 
a União, as pessoas no Natal ficam mais sensíveis, acolhedoras, fraternas, caridosas, etc. 

Muitas famílias se reúnem para festejar o Natal, mas esquecem o verdadeiro significado desta festa quando fazem o uso 
abusivo de bebidas alcoólicas; no entanto, o Natal da Comunidade Salva Vidas é diferente, nos reunimos para 

comemorar a VIDA, VIDA em SOBRIEDADE. Nossa caminhada é uma séria busca da conversão, 
festejamos alegres em Jesus Cristo a libertação.

Nós da Comunidade Salva Vidas desejamos a todos um Natal único, 
inesquecível em SOBRIEDADE e um Ano Novo abençoado e iluminado!

CSALVI

 Estamos no tempo do Advento e assim vem a certeza de que estamos nos preparando para a vinda 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos, portanto, vigilantes à espera da vinda do Senhor.   
 É importante que, continuemos sendo uma família e juntos tenhamos um propósito que nos 
permita avançar no caminho que nos leva ao Natal.   Que possamos todos viver com nossos corações 
convertidos e firmes na fé, que possamos buscar o perdão e viver sempre em harmonia.   Que a alegria, o 
carinho e o Amor faça cada vez mais parte de nossas celebrações.   
 Um Feliz Natal e que seus sonhos se realizem no ano que vai nascer!    

 É  o que deseja a Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Natal é o amor, que se faz presente!

Natal é simplicidade, é lembrar que precisamos de pouco, para sermos felizes.
Natal é ser família, é estar com quem amamos. É celebrar, com amor e alegria a união entre todos.
Natal é solidariedade, é abrir o coração e acolhermos o irmão, que bate à nossa porta e procurar atendê-lo em suas necessidades.
Natal é contemplação, é olhar a vida, com mais serenidade, Enxergando nos pequenos gestos, emoções e sentimentos, que as 
palavras não são capazes de traduzir.
Natal é luz, é manter a chama da vida acessa, em nossos corações. Acreditando sempre na força da fé e na esperança de dias 
melhores.
Natal é perdão, é reconciliação. É momento de perdoarmos, a quem nos ofendeu na humildade de também, sermos perdoados. 
Refazendo assim, os laços fraternos de amor e amizade.
Natal é celebração, é comemorar o nascimento do Menino Jesus, momento de renovarmos nossa fé e redescobrir o imenso 
amor de Deus por nós.
Natal é um novo começo, é Jesus, fazendo novas todas as coisas e devolvendo, a esperança e a capacidade de acreditar, que tudo 
pode ser diferente.
Natal é muito mais, do que dar e receber presentes. Nosso maior presente na verdade, é o próprio Jesus! Que se dá, como 
presente a cada um de nós, para celebrarmos o dom da vida e do amor ao próximo.

“Que Jesus, possa ser o seu maior presente de Natal!”

Desejamos um Santo e abençoado Natal.
E um Ano Novo, repleto de amor e paz, a todos vocês e suas famílias.

Comunidade São Francisco.
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Aconteceu!!!     -   5ª MISSA EM ESTILO AFRO

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP
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Anuncie aqui!!!
2468-2215

Bicicletas , Manutenção, Peças e Acessórios em geral.
 

 Aconteceu no dia 20 de novembro do corrente ano, em nossa paróquia o quinto ano consecutivo da Missa em Estilo Afro. Primeiramente 
parabenizamos ao Pároco, Padre Tarcísio e as centenas de leigos que não sucumbiram ao longo desses anos, às críticas severas e ameaças, 
sobretudo, nas redes sociais, por conta da grande parcela de cidadãos desenformados e infelizmente preconceituosos.

 Celebrar a memória do povo africano que foi “arrancado a força” da sua pátria, da sua cultura, do braço de seus familiares e amigos, 
para trabalhar em regime de escravidão num outro continente. Nesse sentido, enquanto cristãos celebrar a memória de mártires (Zumbi, 
Mandela, Martin Luther King, Carolina de Jesus, Mariela, entre outros.) que morreram em nome da luta pela liberdade, dignidade e respeito ao 
direito à vida plena. Não é heresia (aquilo que nega nossa doutrina) e nem pecado; trata-se do reconhecimento do erro cometido também pela 
nossa Igreja que ao longo de séculos posicionou-se ao lado dos senhores de engenho, afirmando que o negro não tinha alma, assim sendo, não 
os consideravam pessoa humana. Por assim acreditarem, foram torturados até a morte; mutilados; tratados como animais confinados em 
navios e senzalas; as mulheres violentadas sexualmente e afastadas dos seus filhos, para amamentar e cuidar dos filhos dos senhores de 
engenho, os sinhozinhos. 

No entanto, o que observamos ao participarmos desta Celebração em Estilo Afro é a alegria contagiante que envolve a todos, 
sobretudo, nos ritmos e danças, sinônimo do povo louvando com o mesmo entusiasmo do rei Davi. É notório a afetação das crianças e jovens que 
estão recebendo da Assembleia uma lição de amor aos nossos ancestrais, aqueles que preparam “com suor e sangue” a pátria para hoje 
habitarmos. Falar sobre a influência positiva das matrizes africanas, da contribuição cultural e da sabedoria milenar; transporta a todos a 
condição de retorno a identidade primeira, quase uma vontade de relembrar aquilo “que não vivemos”, pelo fato de estarem presente em 
nossa memória afetiva. Vale relembrar o momento pós comunhão preparado pela Comunidade São Paulo Apóstolo; a roda de história trouxe 
um conto reproduzido no vídeo (YouTube) de Thiago Rodrigo cujo tema é Gratidão. Este apresenta uma palavra do contexto africano, com 
grande significado contemporâneo; UBUNTU é uma palavra africana e tem origem na língua Zulu (pertence ao grupo linguístico bantu) e 
significa que “uma pessoa é uma pessoa através (por meio) de outras pessoas” 
(www.mundoubuntu.com.br). Não menos importante foi a coreografia do “Nego Nagô”, 
também esperada por toda assembleia, que contagiada por um espírito de pertença e 
gratidão, ocupam os corredores e altar, num ritmo único, manifesto de uma oração 
comunitária que leva a todos se colocarem no lugar do “UM” – povo escravizado de 
ontem e de hoje. 

Agradecemos a contagiante presença do Padre Valdocir, Assessor Diocesano da 
Pastoral Afro e demais seminaristas que contribuíram para que tudo ficasse ainda mais 
abençoado. Que Deus seja louvado por tudo e por todos!

COMUNIDADE SÃO PAULO APÓSTOLO (Roseli da Silva Martins)

Fotos Pascom



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

Nome : Eduarda Santos Lopes

Comunidade: São Lucas Evangelista
Onde atua: Catequese (Assessora da Infância 
Missionária) e Pastoral da Juventude.

 Há quanto tempo : 1 Ano
Como é se doar e ajudar na igreja? Se doar é 
extremamente gratificante, ver que suas sementes 
estão dando frutos é saber que tudo aquilo que Deus 
da diariamente eu estou retribuindo de alguma forma. 
Fazer parte de uma comunidade é fomar e caminhar 
com sua família de fé, sabendo que todos trabalhamos 
juntos para o bem comum do próximo, faz pensarmos o 

quando nossa missão é única e especial. A cada presente que Ele concede é a certeza 
que essa é minha vocação. Deus olha por cada um de nós e se alegra com nosso 
papel e compromisso missionário.
«Servir a Deus não é uma obrigação, é um privilégio"

Nome: Artur Mendonsa
Comunidade: São Francisco de Assis
Onde atua: Pastoral da Liturgia (Canto)

Há pelo menos 15 anosHá quanto tempo? 
Como é se doar e ajudar na Igreja?
Apesar de eu buscar doar o dom que recebi 
sem querer nada em troca,  acabo 
recebendo muito mais na vida, mesmo que 
de outras formas.
Essa é a beleza do trabalho na igreja. 
Particularmente no canto, é pensar,  tento 
que ajudar as pessoas a meditar e 
interiorizar a liturgia através de uma 
melodia, um acorde, uma batida.

Nome: Benedito Silva (Benê)
Comunidade: São Paulo Apóstolo – Vila 
Barros
Onde atua: Comissão paroquial de Leigos
Há quanto tempo: Desde o inicio de 1980
Participo desde o início dos anos 80, nas 
CEBs, iniciei após a catequese nos grupos de 
jovens, casei em 1987, e temos dois filhos. Já 
nos anos 90, participamos da pastoral 

familiar, grupo de fé e política, e em conjunto à essa participação na comunidade, 
sempre atuei em vários movimentos sociais e políticos de nossa cidade. E tenho 
certeza que alimentados pela Fé, todo o nosso aprendizado em comunidade, devem 
nos motivar e levar a busca constante de justiça social.
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Nome: Fátima Núbia
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima - Vila 
Fátima
Onde Atua: Ministra Extraordinária da 
Eucaristia,  Coordenadora de grupo de base e 
nas festividades.
Há quanto tempo: São 44 anos - agora como 
Ministra e Coordenação de Grupo de Base são 4 
anos.
Como é se doar e ajudar na Igreja? É uma 

bênção pois desde a minha infância fui evangelizada por minha mãe, e daí em 
diante não tive dúvidas. Sou muito feliz em ser católica amo tudo que faço, agradeço 
a Deus e a minha saudosa mãe.

 
 

  

  

 A Associação Caritativa da nossa paróquia realizou, no dia 24 de novembro, uma Ação 
Comunitária oferecendo atendimento gratuito em várias especialidades como oftalmologia, 
psicologia, serviço social, jurídico, odontologia e vários outros. Muitos funcionários e voluntários se 
colocaram a serviço com amor, dedicação e participação. Essa ação comunitária celebrou também o dia 
mundial dos pobres que aconteceu no dia 18 de novembro do corrente ano.

 Foi um dia muito movimentado, cheio da alegria do DOAR-SE. Alegria essa que só quem se 
coloca a serviço do outro consegue sentir. Que Deus abençoe a nossa Associação Caritativa e a 
acompanhe em todo seu caminhar e em todas as suas realizações.

Associação Caritativa da paróquia N. Sra. de Fátima - Vila Fatima   

Ação Comunitaria

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 
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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 
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 Impressão: ARTES GRÁFICAS PRÁTICA LTDA   
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Digite seu artigo em fonte Times New Roman, corpo 12
respeitando o limite de até 2000 caracteres ou 25 linhas. www.paroquiavilafatima.com.br    

AGENDA PASTORAL DEZEMBRO 2018 / JANEIRO 2019

21/12 – 20 h – CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA NOVENA DE NATAL, NA IGREJA SÃO PAULO APÓSTOLO.

03/01 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

04/01 – 20 h – Celebração jubilar dos 25 anos da Igreja São Lucas.

25/01 – Festa da Conversão do Apóstolo São Paulo.
19 h 30 – Missa na Comunidade São Paulo.

31/01 e 01/02 – 19 h 30 – Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), na Vila Fátima.

MISSAS DE NATAL:
24/12 – 17 h 45 – Comunidade São Lucas.
19 h 30 – Comunidade São Paulo.
21 h 30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).

25/12 – 10 h 30 e, 19 h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).

29/12 – 19 h – Comunidade São Francisco. 

30/12 – 7 h 30, 11 e 19 h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
9 h 15 – Comunidade São Paulo Apóstolo.
17 h 30 – Comunidade São Lucas.

31/12 – 19 h 30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).

01/01 – 10 h 30 – Comunidade São Paulo.
19 h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).

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. 

 

 

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

16/12 – 3º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Sf 3,14-18a – Sl Is 12,2-6 – 2ª- Leitura Fl 4,4-7- Evangelho Lc 3,10-18 

23/12 – 4º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Mq 5,1-4a - Sl 80 -2ª- Leitura Hb 10,5-10 – Evangelho Lc 1,39-45 

25/12 – Natal de Jesus: 1ª- Leitura Is 52,7-10 – Sl 98 – 2ª- Leitura Hb 1,1-6 – Evangelho – Jo 1,1-18

30/12 – Sagrada Família: 1ª- Leitura Eclo 3,2-6.12-14 – Sl 128 – 2ª- Leitura Cl 3,12-21 – Evangelho Lc 2,41-52

01/01 – Santa Maria, Mãe de Deus: 1ª Leitura Nm 6,22-27 – Sl 67 – 2ª- Leitura Gl 4,4-7 – Evangelho Lc 2,16-21

06/01 – Epifania do Senhor: 1ª- Leitura Is 60,1-6 – Sl 72 – 2ª- Leitura Ef 3,2-6 – Evangelho Mt 2,1-12

13/01 – Batismo de Jesus: 1ª- Leitura Is 42,1-7 – Sl 29 – 2ª- Leitura At 10,34-38 – Evangelho Lc 3,15-16.21-22

20/01 – 2º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 62,1-5 – Sl 96 – 2ª- Leitura 1 Cor 12,4-11 – Evangelho Jo 2,1-11  


