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Nosso pároco em sua palavra reflete sobre a devoção mariana, nos motivando 
a imitarmos Maria na sua acolhida à Palavra de Deus. Na pagina 03

Bem- aventurada 
aquela que acreditou! Lc 1,45

A vida triunfou! 
Jesus Ressuscitou! 

Festa de nossa Senhora 
de Fátima 2019

acompanhe a programação
na página 04 

Agradecemos de coração a todos, e a todas que 
colaboraram de forma generosa com a Coleta da Campanha 
da Fraternidade, como fruto da penitencia quaresmal, e em 
sinal de solidariedade com os projetos sociais de nossa 
Igreja no Brasil. Deus os recompense. 

Dias:

04, 05, 11, 12, 18, 19 de Maio, 

no estacionamento 

da Igreja Nossa Senhora 

de Fátima, 

a partir das 18 h.

Quermesse na Comunidade

Nossa Senhora de Fátima

Também teremos

Quermesses 

nas Comunidades
Comunidade São Lucas: 

01, 02, 08 e 09 de junho

Comunidade São Francisco:  

08 e 09, 15 e 16 de junho 

Comunidade São Paulo Apóstolo: 

29 e 30 de junho 

06 e 07 de julho   



 O arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), cardeal Sergio da Rocha chama a atenção, em artigo, para os 

verdadeiros símbolos da Páscoa: o cordeiro e o círio pascal, que representam o 

próprio Cristo morto e ressuscitado. Embora tenham adquirido uma conotação mais 

comercial, ovos e coelhos também, na avaliação do presidente da CNBB, também 

remetem ao sentido final da celebração a Páscoa: a festa da vida. Veja, abaixo, a 

íntegra do artigo.

Os símbolos Pascais
 O sentido da Páscoa tem sido manifestado através de diversos símbolos. Alguns 

deles, como coelhos e ovos de chocolate, acabaram reduzidos a artigos de consumo cada 

vez mais refinados, tornando-se difícil reconhecer o seu sentido pascal. Muitos se 

perguntam: O que o coelho tem a ver com o ovo? Ou o que ambos têm a ver com a 

Páscoa?

 Embora possam ofuscar o verdadeiro sentido pascal, para entendê-los, é 

preciso recordar a razão de ser da Páscoa: a ressurreição de Jesus! Jesus ressuscitou! A 

vida venceu a morte! Páscoa é a festa da vida. À luz deste significado maior, podemos 

compreender o sentido que se quer atribuir a ovos e coelhos como símbolos pascais. Os 

ovos são símbolos da vida que nasce; os coelhos, conhecidos pela fertilidade, também 

estão associados à vida abundante.  Contudo, por mais que se possa atribuir significado 

pascal a eles, nada se compara aos dois maiores e mais genuínos símbolos pascais: o 

cordeiro e o círio pascal, que representam o próprio Cristo morto e ressuscitado.

 O Círio Pascal é a grande vela acesa na Vigília Pascal, a partir do fogo novo, no 

qual se encontram gravados: as letras A e Z ou suas correspondentes Alfa e Ômega, no 

alfabeto grego, lembrando que Cristo é o princípio e o fim de tudo; os algarismos 

representando o ano em que se celebra a Páscoa, 2.0.1.9, portanto, a sua atualidade; 

uma grande cruz, na qual são inseridos cinco cravos, recordando as marcas da Paixão 

trazidas pelo Ressuscitado. O Cristo glorioso é o mesmo Jesus que doa sua vida na cruz, 

conforme o célebre episódio do encontro de Tomé com Jesus.

  O Cordeiro é um símbolo pascal de origem bíblica, utilizado na celebração da 

Páscoa judaica. Jesus é o novo cordeiro pascal, cujo sacrifício traz a vida e a salvação; sua 

morte coincide com o sacrifício dos cordeiros no templo de Jerusalém, segundo a 

narrativa joanina da Paixão.

 Na iconografia cristã, Jesus é representado por um Cordeiro, como nas imagens 

de São João Batista, que apresentou Jesus aos primeiros discípulos, como o “Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo”. Toda essa riqueza dos símbolos pascais quer ajudar-

nos a compreender e a viver o verdadeiro sentido da Páscoa, levando-nos a entoar com a 

voz e a vida o “aleluia” pascal, expressão alegre e solene de louvor, verdadeiro símbolo 

sonoro da Páscoa da Ressurreição de Jesus.

Cardeal Sergio da Rocha

Arcebispo de Brasília

Presidente da CNBB

EDITORIAL                                       

Somos chamados a ressuscitarmos com Jesus. 

 Páscoa significa passagem, para os judeus foi a 
passagem da escravidão para liberdade, para nós é a passagem 
da morte para a vida. Vida com Cristo.
 Ao vivenciarmos a Páscoa, fomos chamados a renovar 
o nosso coração de cristãos, através do arrependimento, da 
conversão e do perdão, para podermos viver toda a riqueza da 
graça do mistério pascal.
 Acabamos de vivenciar o período da quaresma, onde 
fomos chamados a encarnar, de forma intensa e concreta 
através do jejum, da oração e da caridade, o mistério pascal em 
nossa vida pessoal, familiar e social.  
 Jejuar, é aprender a modificar as nossas atitudes com 
nossos irmãos, deixar nosso egoísmo, nossa intolerância, nossa 
indiferença, e recuperar nossa capacidade de amar, de nos doar, 
de nos colocar a serviço, preenchendo o vazio do nosso coração. 
É lutar unidos pela preservação de direitos, por avanços socias, 
caminhar juntos combatendo o comodismo, a letargia, que nos 
impedem de enxergar tantas famílias a margem da sociedade, 
sem teto, sem comida e sem emprego.
 Orar, para saber renunciar à idolatria e à 
autossuficiência do nosso eu, e nos declararmos necessitados do 
Senhor e da sua misericórdia. Reconhecer no outro, meu irmão 
em Cristo ressuscitado, o direito à vida em plenitude. 
Aprendemos em nossa catequese a combater permanentemente 
a cultura da morte e da violência, até quando vamos suportar e 
aceitar, covardemente o assassinato de nossos irmãos negros, 
de nossos jovens, assim como a violência contra as mulheres?
 Dar esmola, para sair da insensatez de viver e 
acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos 
um futuro que não nos pertence. Somente com políticas públicas 
inclusivas e de preservação ao meio ambiente teremos futuro de 
verdade. 
 Nosso pároco nos alerta,” Pela força do Ressuscitado 
vamos ser promotores de mais vida, vamos vencer a indiferença, 
vamos vencer a apatia, vamos vencer o medo, vamos vencer 
esse estado funeral que muitos cristãos vivem, vamos 
testemunhar a vida, Jesus está vivo e ele venceu a morte.
 O Papa nos faz um apelo: “Não deixemos que passe 
em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que nos ajude a 
realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o 
egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a 
Páscoa de Jesus; façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em 
dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e 
materiais. Assim, acolhendo na nossa vida concreta a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre a 
criação a sua força transformadora.”
“Não deixemos que passe em vão este tempo favorável!” 

Márcia Amélia e Benê - Membro da Comissão do Laicato

O Cordeiro e o Círio Pascal

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO



A Palavra do Nosso Pároco

 Bem-aventurada aquela que 
acreditou, porque vai acontecer o 
que o Senhor lhe prometeu (Lc 1,45). 
 Na devoção popular o mês de 
maio é dedicado à Maria, mãe de 
Jesus e nossa, e é também o mês em 
que celebramos a festa da padroeira 
de nossa paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, que acontece no dia 13 de 
maio.
 Maria é feliz porque acreditou 
na Palavra de Deus, acolheu-a, na 
vida e no coração. Ai está o seu 
principal mérito.  Como afirma o 
documento de Aparecida nº 271 “Ela 
fala e pensa com a Palavra de Deus; 
a Palavra de Deus se faz a sua 
palavra e sua palavra nasce da 
Palavra de Deus”.
 Na visita a Izabel Maria se 
torna portadora de Deus. Deus 
reconhece Maria como a bem-
aventurada, a agraciada porque ela 
acreditou. Quem acredita em Deus e 
segue sempre seus caminhos, 
ouvindo e colocando em prática sua 
Palavra é feliz e faz os outros felizes.  
Maria abriu espaço interior, deixou 
Deus entrar. Saiu de si e investiu sua 
vida num grande projeto, a que se 
sentiu chamada. Nos coloquemos na 
escola de Maria, para sermos 
h o m e n s  e  m u l h e r e s  d e  f é , 
comprometidos com a Palavra de 
Deus. Continuemos firmes na leitura 
orante da Palavra de Deus, nos 
grupos de base, nos encontros e nas 
reuniões, nos inspirando em Maria 
para dizermos sim a essa Palavra no 
compromisso com políticas públicas 
q u e  v i s a m  a  s u p e r a ç ã o  d a 
desigualdade e a inclusão social dos 
pob re s ,  como  r e f l e t imos  na 
Campanha da Fraternidade desse 
ano, despertando pessoas para o 

engajamento na comunidade, e 
envolvendo-as no seguimento de 
Jesus e na caminhada comunitária.
Maria tem um posto especial na 
comunhão dos santos. Como diz o 
Concílio Vaticano ll, ela ocupa o 
lugar único, mais perto de Cristo e 
mais perto de nós. Por isso, podemos 
rezar a ela, contar com a sua 
intercessão, pedir sua proteção e 
auxílio e entregar–nos em suas mãos. 
A graça que Maria nos dá não vem 
dela e ela nada segura para si. Tudo 
vem de Deus e para Deus volta. 
Qualquer oração a Maria nos coloca 
em sintonia com Deus mesmo: o Pai, 
o Filho, e o Espírito Santo. Mais que 
rezar a Maria, devemos rezar como 
Maria. 
 Maria é a grande profetiza do 
povo de Deus, atenta aos sinais dos 
tempos. Ela no Magnificat, cf. Lc 
1,46-56, reconhece a grandeza de 
Deus e a proclama. Ela se alegra em 
Deus, seu salvador, porque, ao ser 
escolhida e salva por Deus, viu nessa 
salvação a salvação de todos aqueles 
a quem o mundo descarta, exclui e 
condena à morte: os humildes, os 
pobres, os marginalizados e os 
famintos. Ela é a representante da 
comunidade dos  pobres  que 
aguardam ansiosos o fim de toda 
opressão, prepotência, injustiça e 
miséria. Maria diz a todos nós 
cristãos de hoje: não deixem morrer a 
profecia. Aprendamos de Maria a 
estarmos atentos aos apelos de Deus, 
que nos vem das realidades e dos 
fatos da vida.  Aprendemos com 
Maria a reconhecer a grandeza de 
Deus e a nos alegrarmos, porque Ele 
faz em nós maravilhas, basta 
estarmos atentos e percebermos o 
quanto nos ama e nos concede 

graças. Ela reconhece o poder de 
Deus  e  anunc ia  e s se  poder, 
mostrando que as injustiças deste 
mundo não passam despercebidas 
aos olhos de Deus. Quem fere, 
desrespeita ou ignora os pequeninos, 
fere e desrespeita diretamente a 
Deus. 
 Quero motivar e incentivar 
todo o povo de Deus, caminheiro nas 
comunidades que compõem a 
paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
a participar da festa de nossa 
padroeira de 05-13 de maio. Quero 
destacar que neste ano celebramos 
os 55 anos da Paróquia. Portanto, na 
festa da padroeira, vamos dar graças 
a Deus pelos bons frutos dessa 
caminhada. Com Maria, a primeira 
missionária de Jesus e estrela da 
evangelização, continuemos firmes 
na missão a serviço do projeto do 
Reino de Deus, enfrentando sem 
medo os desafios que não são 
poucos, mas sustentados pela 
presença e pela força de Cristo 
Ressuscitado, vamos avante. 
 S a n t a  M ã e  M a r i a  v e m 
caminhar conosco. 
 Coragem, esperança sempre, 
e sigamos em frente.

Padre Tarcísio. 

 

  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.

MAIO / 2019

 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

08/05 - HGG - 14h00

15/05 - HMCA - 10h30

 15/05  - HMU - 14h00

16/05 - UBS Vila Fátima - 14h30

16/05 - UBS Vila Barros - 14h00



PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP

Bicicletas , Manutenção, Peças e Acessórios em geral.
 

Rua São Miguel dos Campos 668 
Vila Barros - Guarulhos / SP 

11 2403-2726   -  11 96617-2022

FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – PADROEIRA DA PARÓQUIA
BEM – AVENTURADA AQUELA QUE ACREDITOU (Lc 1,45)

CONTEXTO: Celebração dos 55 anos da paróquia.

05/05- 19 h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima com Abertura da Festa  – 
Participação = Pastoral da juventude, e grupos de crisma - Presidente da Celebração = Padre 
Tiago.

06/05 – 19 h 30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima – Participação = Terço dos 
Homens, Legião de Maria, e Apostolado da Oração – Presidente da Celebração = Padre Cássio. 
Envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para a comunidade São Lucas.  

07/05 – 19 h 30 – Missa na Comunidade São Lucas – Participação = Pastorais Sociais –                                                     
Presidente da Celebração = Padre Marcos.

08/05 – 19 h 30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima – Participação = COMIPA, Grupos de Base, Pastoral da 
Esperança, e Pascom – Presidente da Celebração = Padre Ítalo. Após a Missa envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para 
a Comunidade São Paulo.

09/05 – 19 h 30 – Missa na Comunidade São Paulo – Participação = Pastorais Familiar, Batismo, Dízimo – Presidente da 
Celebração = Padre Jonas. Após a Missa envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para a comunidade São Francisco.

10/05 – 19 h 30 – Missa na Comunidade São Francisco – Participação = Comissão de leigos - Presidente da Celebração = Padre 
Edson.  

11/05 - 18 h – Celebração Mariana na comunidade Nossa Senhora de Fátima – Dia de oferta de flores a Nossa Senhora – 
Participação – Ministros da Palavra, Ministros extraordinário da Comunhão Eucarística, e coroinhas. 

12/05 – Missas às 7 h 30, 11 h, 19 h - Na Igreja matriz da paróquia.
19 h – Missa presidida por D. Edmilson – Participação – Catequese. 

13/05 – DIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
7 h 30 – Missa – Presidente – Padre Tiago.
14 h 30 – Ofício de Nossa Senhora.
16 h 30 – Missa – Presidente - Padre Pedro Paulo.
19 h 30 – Solene Procissão da imagem de Nossa Senhora de Fátima, com velas.
20 h – Missa solene da padroeira – Presidente – Padre Tarcísio.

LITURGIA DA PALAVRA

“Bem- aventurada aquela que acreditou” Lc 1,45

05/05 – 3º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 5,27b- 32.40-41 – Sl 30 - 2ª- Leitura Ap 5,11-14  – Evangelho Jo 21,1-19 

12/05 – 4º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 13,14. 43-52 – Sl 100 – 2ª- Leitura Ap 7,9. 14b-17 – Evangelho – Jo 10, 27-30 

19/05 – 5º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 14,21b -27 – Sl 145 – 2ª- Leitura Ap 21,1-5a – Evangelho Jo 13,31-35

26/05 – 6º- Domingo da Páscoa: 1ª Leitura At 15,1-2.22-29 – Sl 67 – 2ª- Leitura  Ap 21,10-14.22-23 – Evangelho Jo 14,23-29

02/06 – 7º- Domingo da Páscoa. Solenidade da Ascensão do Senhor: 1ª- Leitura At 1,1-11 – Sl 47 – 2ª- Leitura Ef 1,17-23 – Evangelho Lc 24,46-53



 É assim que eu defino a história de nossa Paróquia, quantas conquistas, quantas pastorais, nascidas 
aqui, sob os cuidados de padres zelosos e das Irmãs da Caridade de Ottawa ao longo desses 55 anos de 
existência. 
 Onde a Igreja já existia nasce um templo, com trabalhos de muitos braços; são incontáveis o numero de 
irmãos que se dedicaram ao longo de suas vidas na construção dessa história.
 Me pego aqui em lembrar e relatar alguns feitos nos quais testemunhei ao longo de 37 anos de 
caminhada junto a essa comunidade de fé. O zelo pelas pastorais sociais sempre foi e ainda é uma constante, 
as conquistas alcançadas por movimentos organizados pelos grupos de base, fomos a primeira paróquia a 
criar a Pastoral da Pessoa Idosa, a Pastoral da Criança juntamente com 
Nossa Senhora Aparecida do Cocaia,  a criação da creche  para assistir 
as crianças para as mães poderem trabalhar, as missões populares....., 
enfim muitas conquistas, na linha do amor feito serviço.
 A comunidade organizada e muito bem liderada pelo atual 
pároco também teve muitas conquistas materiais, foram grandes obras 
e reformas, que não pararam por aqui.
 É claro que temos muitos desafios a serem vencidos ainda, ser 
Igreja viva na vida do povo nessa sociedade globalizada não é tarefa 
fácil, mas nunca nos faltou a misericórdia de Deus. Com muita fé e 
esperança sigo em frente, com a certeza de que Deus estará sempre a 
minha frente.
 Longe de mim relatar tudo nesse texto, deixo aqui o espaço para 
que outros irmãos relatem as suas experiências, e memórias. Oxalá 
sejam tão boas quanto as minhas.

Ana Souza 
  

Paróquia Nossa Senhora de Fátima sua vida é missão

Campanha das 
Pastorais Sociais
 

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

 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 

                   HORÁRIOS DE MISSAS E CELEBRAÇÕES:

Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Av. Otávio Braga de Mesquita, 871 - Vila Fátima

Domingo: às 7h30, 11h00 e 19h00
Quarta-feira: às 19h30 - Sexta-feira: às 7h30

Comunidade São Francisco - Rua Síria, 384 - Jd. São Francisco
Sábado às 19h00

Comunidade São Lucas - Rua Ana Coelho da Silveira, 266 - Jd. Ipanema
Domingo às 9h:15 (Exc. Aos 4° Domingos) e às 17h30 2° terça-feira às 19h30

Comunidade São Paulo Apóstolo - Rua fonte boa, 173- Vl. Barros
Domingo às 9h15 - 2° quinta-feira do mês às 19h30 na igreja da comunidade - 
4ª quinta-feira do mês às 19h30 nos setores da comunidade

ECC
ENCONTRO DE

CASAIS COM CRISTO

UM SERVIÇO A FAVOR
DA EVANGELIZAÇÃO

DAS FAMÍLIAS

INSCRIÇÕES ABERTAS
E LIMITADAS

DATA: 13, 14 E 15 DE
SETEMBRO

INFORMAÇÕES 
COM O CASAL 

CARLOS E VALDIRENE

TELS:
98864-7758
94117-6448
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Aconteceu!!! Semana Santa de 2019 

Fotos Pascom

 As celebrações da Semana Santa foram bem vividas pelo povo caminheiro em nossas 
Comunidades. Foram celebrações bem preparadas, encarnadas nas realidades em que vivemos, e 
iluminadas pelo tema da Campanha da Fraternidade que neste ano foi sobre políticas públicas.  
Sentimos o fervor e a fé de todos que participaram. 
 Deus seja louvado pela Semana Santa de 2019. Que renovados na fé, na esperança, e no amor, 
possamos continuar nossa caminhada como discípulos missionários de Jesus Cristo, anunciando, e 
testemunhando o Evangelho da vida, contra a cultura da morte, e da violência. 

Pascom



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

Nome: José Rodrigues de Oliveira.
Comunidade: São Lucas Evangelista 
Onde atua? Na pastoral da liturgia, como 
d i r i g e n t e  d e  c e l e b r a ç ã o ,  M i n i s t r o 
extraordinário do Batismo, pastoral da 
esperança , sou membro da equipe de 
coordenação de catequese, Vice Presidente 
da Associação Caritativa da Paróquia N. S. de 
Fátima.
Já atuei na pastoral da saúde, já fui coord. na 
pastoral do batismo, também faço visitas 

missionárias...
Há quanto tempo? Na Paróquia N. S. de Fátima 35 anos e10 anos em outra 
Paróquia!
Como é se doar e ajudar na Igreja? É gratificante e necessário, somos 
membros do corpo de Cristo! Devemos articular com equilíbrio e meta ,com o 
objetivo de contribuirmos no anuncio da Boa Nova.
Sendo sal e luz no mundo! No Batismo recebemos essa missão, já mais 
devemos ser omisso. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. .. Mt 28 , 18 ! 
Pesso a Deus, saúde e sabedoria e disponibilidade para contribuir na 
construção do seu Reino.

Nome: Sonia Maria Gonçalves Messias        
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima      

 Pastoral  da Liturgia                       Onde atua:
 2 7  a n o s                              H á  q u a n t o  t e m p o :

 É Como é doar e ajudar na Igreja:
gratificante poder  doar um tempo em prol 
de uma pastoral . Faço com amor e  
dedicação. Já participei em várias 
pastorais, hoje estou no canto que faz 
parte da Liturgia. Agradeço a Deus todos 

os dias por estar participando dessa comunidade.

 
      

 

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
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Nome: Vitoria Cristiny
Comunidade: São Paulo Apóstolo 
Onde atua: Liturgia (Ministra da 
Eucaristia), IAM, Grupo de Base, C-Salvi.
Há quanto tempo: 12  anos 
Como é se doar e ajudar na igreja? Muito 
Gratificante. Jesus me escolheu, e eu com 
toda a Alegria e Amor, sirvo a ele e aos 
irmãos.
É um Prazer atuar e ajudar na igreja. 
Fácil não é, no começo tive medo, sempre 

tão quieta e tímida. 
Mas confiei e deixei ser conduzida, pelo senhor.
E ele me refez, me moldou, capacitou e deu me coragem e forças. E hoje 
tudo faz parte de mim, da minha essência, da minha vida.
  Agradeço sempre ao Senhor por tudo que está fazendo na minha vida.
      "Que ele cresça e eu diminua."(João 3:30)

Nome: André Henrique 
Menezes de Mendonsa.
Comunidade: São Francisco 
de Assis
Onde atua:: Liturgia (canto), 
mas já atuei na pastoral do 
dízimo, da catequese e na 
Pastoral da Juventude.
Há quanto tempo? Há mais 
de 10 anos, 
Como é se doar e ajudar na 
Igreja? Para mim atuar na 
igreja é uma grande bênção. 

Poder colocar os dons que Deus me deu a disposição da 
comunidade me preenche completamente.

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

    

Todos os dias de manhã postamos no Facebook e Instagram uma frase de fé e 
esperança do nosso Pároco Padre Tarcísio Almeida. 

As frases mais curtidas serão 
publicadas em nosso Jornal da 
Paróquia.

Acessem nossas 
redes sociais.

www.paroquiavilafatima.com.br    
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AGENDA PASTORAL MAIO / JUNHO 
01/05 – 9 h 30 – Missa pelo dia do Trabalho, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

02/05 – 19 h 30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

03/05 – 19 h 30 – Reunião do Conselho Pastoral Paroquial (CPP), na Vila Fátima.

04/05 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima. 

05-13/05 – FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DA PARÓQUIA. PROGRAMAÇÃO A PARTE. 

15/05 – 19 h 30 – Reunião da Comissão Missionária Paroquial (COMIPA), na Vila Fátima.

17/05 – 19 h 30 – Plenário dos grupos de base, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

19/05 – 16 h – Encontro paroquial de catequese, com todos os catequistas, na Vila Fátima.

21-23/05 – 19 h 30 - Formação sobre Doutrina Social da Igreja, para os agentes das pastorais sociais, 
no Centro Diocesano de Pastoral.

30/05 – 19 h 30 – Encontro com a pastoral da esperança, e com os dirigentes de celebração da Palavra, na Vila Fátima. 

01/06 – 15 h - Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

04/06 – 19 h 30 – Encontro de liturgia com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, na Vila Fátima. 

05/06 – 20 h 15 – Reunião da equipe de finanças, tesoureiros e coordenação do dízimo das comunidades, na Vila Fátima. 

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

 Missas com a bênção dos pães: 13/06 – FESTA DE SANTO ANTONIO.
7 h 30 –  - 19 h 30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima Comunidade São Paulo Apóstolo.

16/06 – Encontro de namorados. 

18/06 – 19 h 30 - Encontro de CEB'S no Centro Diocesano de Pastoral. Devem participar os coordenadores (as) de 
grupos de base, e um coordenador (a) de cada comunidade. 

20/06 – SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI. 
9h30 - Missa paroquial na Igreja matriz da paróquia, seguida de procissão, e benção do Santíssimo.

 Missa na Igreja matriz da paróquia. 19 h –

24/06 – SOLENIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA. 19 h 30 – Missa na Igreja matriz da paróquia. 

28-30/06 – FESTA DE SÃO PAULO APÓSTOLO, na Comunidade da V. Barros.

28/06 – SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 

29/06 – ANIVERSÁRIO DE DEDICAÇÃO DA IGREJA SÃO PAULO, VILA BARROS.  

30/06 – SOLENIDADE DOS APÓSTOLOS SÃO PEDRO E SÃO PAULO. 
DIA DO PAPA, SUCESSOR DE PEDRO. COLETA DO ÓBULO DE SÃO PEDRO.   

 

 


