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 Nosso pároco em sua 

palavra reflete sobre a 

d i g n i d a d e  d a  p e s s o a 

humana criada à imagem e 

semelhança de Deus. 

Na página 03 

Semana Diocesana de Formação, 

de 23-26 de julho às 19h30, 

no Centro Diocesano de Pastoral. 

O tema será sobre a exortação 

apostólica pós - sinodal do Papa 

Francisco, para todos os jovens e 

para todo povo de Deus. 

Cristo vive: é Ele a nossa esperança, e 

a mais bela juventude deste mundo!  

Deve participar todos os agentes de 

pastoral, principalmente nossa 

juventude. 

EXPRESSÃO DE FÉ, DE GRATUIDADE, 

E DE VIDA COMUNITÁRIA! 

SEJA UM DIZIMISTA CONSCIENTE.

Estão abertas as inscrições para a Escola da Palavra 2019. 
Escola da palavra é curso bíblico, e neste ano vamos estudar a 1ª carta de 

São João, que fala do amor. Só na vivência concreta do amor, 
é que fazemos uma verdadeira experiência de Deus. 

As inscrições podem ser feitas nas Comunidades.

NOVAS DIRETRIZES GERAIS 

DA AÇÃO EVANGELIZADORA 

DA IGREJA NO BRASIL 

PARA CONTINUAR DANDO 

IMPULSO MISSIONÁRIO À 

EVANGELIZAÇÃO



EDITORIAL                                       

 É tempo de colocarmos em prática o que 

aprendemos na Campanha da Fra tern idade. 

Precisamos, como filhos de Deus, defender a vida em 

primeiro lugar, anunciando a esperança de um mundo 

melhor, promovendo ações que transformem a realidade 

do povo sofrido e denuncie os males causados por este 

sistema. 

 O ano de 2019 em especial tem sido marcado por 

uma conjuntura extremamente adversa aos pobres, com 

cerceamento de liberdade, retirada de direitos, aumento 

de desemprego, volta da fome e aumento da violência 

contra os menos favorecidos. O resultado das eleições de 

2018 deixou evidente a mudança na correlação de forças 

entre as classes sociais, fazendo com que a classe 

dominante ocupe o poder e tenha a possibilidade de 

romper novamente com o pacto social que vinha sido 

garantido pelos governos anteriores e pela própria 

constituição federal no provimento de políticas públicas 

sociais.

 É perceptível que o governo que aí se instalou 

(absurdamente pelo voto popular) ,  recorre a 

agressividade para afastar e eliminar do campo político 

os grupos que defendem as classes menos favorecidas, 

como as centrais sindicais, partidos de oposição, 

movimentos sociais, indígenas, quilombolas, mulheres, 

LGBTS, ou os que os apoiam como setores ligados à 

igreja, universidades, intelectuais, etc.

 Os serviçais desse modelo de exploração 

tomaram o poder e estão tentando a qualquer custo a 

retirada de direitos conquistada pelas classes 

trabalhadoras através de muita luta. A reforma trabalhista 

em vigor, o congelamento dos gastos sociais por 20 anos 

que impactam diretamente na saúde e na educação e a 

reforma da previdência, são exemplos claros da intenção 

de piorar as condições de trabalho e descartar as 

pessoas depois de explorá-las ao máximo tirando as 

condições mínimas de sobrevivência e dignidade.

 O povo trabalhador é quem constrói a riqueza 

desse país e precisa ser respeitado, ter seus direitos 
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garantidos, o qual foi alicerçado na Constituição de 1988 a 

partir de muita luta. Não podemos retroceder, a todo 

momento, querem tirar nossos direitos com reformas e 

emendas à Constituição, sem consulta e debate popular.

 O Papa Francisco nos diz que, a aparição do mal 

no meio dos homens interrompeu a comunhão com Deus, 

com os outros e com a criação, a ponto de o jardim se 

transformar num deserto. “Trata-se daquele pecado que 

leva o homem a considerar-se como deus da criação, a 

sentir-se o seu senhor absoluto. Quando se abandona a lei 

de Deus, a lei do amor, acaba por se afirmar a lei do mais 

forte sobre o mais fraco. ”

 Diante do momento em que passamos é urgente 

que nós, povo de Deus, anunciadores de seu Evangelho, 

denunciemos as estruturas opressoras e excludentes 

deste sistema capitalista insustentável que promovem a 

exclusão, a degradação e a morte.

 Precisamos urgentemente promover espaços de 

diálogo e troca de experiências para construir as lutas e as 

mudanças através da organização, mobilização e 

resistência popular. 

 Precisamos lutar contra as privatizações dos 

recursos naturais, contra a exploração irresponsável da 

casa comum e contra as reformas que retiram direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras. É urgente ocuparmos os 

espaços públicos para exigir do Estado a garantia e a 

universalização dos direitos básicos.

 Na solenidade de Christi pedimos a Deus “Pão 

para quem tem fome e fome de justiça para quem tem 

pão”.  Jesus espera de nós como igreja viva, que sejamos 

construtores da promoção da vida, anunciando a 

esperança de um mundo justo, através de ações 

organizadas que possam construir um novo projeto de 

sociedade, onde não haja exploradores e explorados. 

Como cristãos de uma igreja em saída, possamos ser 

construtores de um Reino de paz e justiça.

Márcia Amélia e Benê - Membro da Comissão do Laicato

Lutemos por justiça, direito e liberdade!



A Palavra do Nosso Pároco

 Deus criou o ser humano, 
“homem e mulher Ele os criou”. Mais: 
“Deus criou o ser humano à sua 
imagem e semelhança, à imagem de 
Deus os criou” (cf. Gn 1,27).
 A criação é fruto de uma 
vontade pessoal, de amor, não do 
acaso. Significa também reconhecer 
que o homem e a mulher, criados 
semelhantes ao Criador, são pessoas 
dotadas de liberdade e chamados à 
criatividade, à responsabilidade e ao 
amor oblativo.
 O ser humano não está na terra 
simplesmente para aguardar uma 
ordem, mas para colaborar com o 
Criador. Por isso que a felicidade do ser 
humano não está no ter, mas no ser. O 
ser humano se realiza vivendo a vida 
como dom de Deus para os outros. 
Somos parceiros de Deus na obra da 
criação. O dom da vida é a primeira 
vocação que Deus dá à pessoa 
humana, depois Ele nos dá o dom da 
vida cristã pelo Batismo, e deste nasce 
nossa missão que dá sentido à vida 
humana e cristã. 
 Deus criou o ser humano à 
própria imagem, porque o quis 
próximo de si, não somente amigo, mas 
filho. Deus fez os seres humanos 
“capazes de Deus”. Isso significa que o 
ser humano está aberto ao infinito, 
“capaz” de participar da vida divina. 
Paulo em Atenas, citando um poeta 
grego, afirma: “Somos da raça do 
próprio Deus” (cf. At 17,28).
 Crer que Deus nos quer como 
filho é crer que Deus nos ama. A 
revelação nos diz que Deus é amor cf. 
Jo 4, 8. 16. Crer no amor de Deus é crer 
que Ele quer a nossa felicidade. Aliás, o 
projeto de Deus para a pessoa humana 
é a felicidade. Deus nos quer pessoas 
felizes. Não uma felicidade passageira, 
à custa da infelicidade do outro, mas 
uma felicidade que acontece na prática 
do amor-doação, uma felicidade vista 
como imagem e antecipação de outra 

felicidade, para uma vida além da 
morte. O verdadeiro programa de 
felicidade que Deus quer para nós se 
encontra no sermão da montanha, nas 
bem-aventuranças do Evangelho, cf. Mt 
5,1-12.
 Promover a dignidade humana 
da pessoa é missão da comunidade 
eclesial. 
 Nos causa angústia ver todas as 
formas de vida ameaçadas, desde o seu 
início, em todas as suas etapas, até a 
morte natural. A cada dia vemos 
aprofundar a cultura de morte e de 
violência. Ela é incentivada pelas redes 
sociais, pelos meios de comunicação 
social com programas sensacionalistas, 
e que muitas vezes fazem até apologia 
a essa cultura de morte. O governo 
atual assinou decreto facilitando o porte 
e o uso de armas, com o discurso que 
isso vá diminuir a violência, ou proteger 
o cidadão, quando na verdade trará 
mais violência. Violência não se resolve 
com violência, mas com educação, com 
geração de empregos e renda, com 
justiça social, com disseminação de 
verdadeiros valores humanos, éticos, 
religiosos e cristãos.
 É urgente que promovamos a 
cultura da vida e da paz, motivados e 
inspirados pelo 4º mandamento da Lei 
de Deus e pelo Evangelho da vida, 
anunciado e testemunhado por Jesus 
Cristo. Ele, o evangelho vivo do Pai, veio 
para que todos tenham vida, e a 
tenham em abundância (Jo 10,10). 
 As dores e as necessidades de 
muitos de nossos irmãos são grandes e 
não podem passar despercebidas, elas 
desafiam nossa ação evangelizadora, 
nossa fé cristã. E nos dizem que não 
podemos ficar indiferentes e omissos. 
Frente aos sofrimentos de nossos 
irmãos, nossa atitude pastoral como 
comunidades cristãs deve ser de 
solidariedade e de acolhimento. Temos 
que reivindicar aquelas políticas 
públicas de combate à violência, à 

miséria e à fome.  A Campanha da 
Fraternidade desse ano sobre políticas 
públicas teve como objetivo geral 
“estimular a participação em políticas 
públicas, à luz da Palavra de Deus e da 
doutrina social da Igreja para fortalecer 
a cidadania e o bem comum, sinais de 
fraternidade”. 
 O Documento de Aparecida nº 
118 diz que devemos evitar “a tentação 
de ser cr is tãos, mantendo uma 
prudente distância das chagas do 
Senhor”. E o Papa Francisco, na Alegria 
do Evangelho nº 19, diz: “Jesus quer 
que toquemos a miséria humana, que 
toquemos a carne sofredora dos 
outros”.
 Cada comunidade eclesial deve 
descobrir quais são os grupos humanos 
ou as categorias sociais que merecem 
atenção especial e lhes dar prioridade 
no trabalho da evangelização, e quais 
políticas públicas estão faltando na 
cidade, no bairro.  
 Nunca é demais dizer que 
devemos articular e dinamizar nossas 
pastorais sociais, para que elas 
colaborem para mudar as estruturas 
injustas presentes em nossa sociedade.
 Acreditemos e lutemos pela 
sociedade do bem viver e conviver. 
 Coragem! Força! Vamos em 
frente!
 Deus abençoe a todos e a todas. 

     Padre Tarcísio. 

A DIGNIDADE HUMANA DOS FILHOS E FILHAS DE DEUS!

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes Hb 4,12

07/07 – 14º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 66,10-14 – Sl 66 - 2ª- Leitura Gl 6,14-18 – Evangelho Lc 10,1-12.17-20

14/07 – 15º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Dt 30,10-14 – Sl 69 – 2ª- Leitura Cl 1,15-20 – Evangelho – Lc 10,25-37 

21/07 – 16º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Gn 18,1-10a – Sl 15 – 2ª- Leitura Cl 1,24-28 – Evangelho Lc 10,38-42

28/07 – 17º- Domingo do Tempo Comum: 1ª Leitura Gn 18,20-32 – Sl 138 – 2ª- Leitura Cl 2,12-14 – Evangelho L� c  11 , 1 - 1 3



 A Conferência Nacional dos Bispos Brasil (CNBB) 

acaba de publicar, por meio da Edições CNBB, as 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 

Brasil (DGAE) para o quadriênio 2019 – 2023.  A 

publicação integra a série Documentos da CNBB sob o 

nº 109. Trata-se do principal documento que o 

episcopado brasileiro aprovou durante a sua 57ª 

Assembleia Geral, realizada em Aparecida (SP), de 1º a 

10 de maio.

 Para o quadriênio 2019-2023, as diretrizes foram 

estruturadas a partir da concepção da Igreja como 

“Comunidade Eclesial Missionária”, apresentada com a 

imagem da “casa”, “construção de Deus” (1Cor 3,9). Em 

tudo isso, as Diretrizes – aprovadas pelos bispos do 

Brasil– convidam todas as comunidades de fé a 

abraçarem e vivenciarem a missão como escola de 

santidade.

 Na apresentação da publicação, a presidência da 

CNBB ressalta que as diretrizes são o caminho 

encontrado para responder aos desafios do Brasil, “um 

país que, na segunda década deste século XXI, 

experimenta grandes transformações em todos os 

sentidos”. A introdução da publicação defende que as 

diretrizes constituem uma das expressões mais 

significativas da colegialidade e da missionariedade da 

Igreja no Brasil.

 O 

Documento nº 

1 0 9 ,  d e  9 3 

p á g i n a s ,  é 

organizado em 

q u a t r o 

capítulos. No 

primeiro, cujo 

t í t u l o  é  o 

“Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo”, o texto 

aprofunda os desafios do contexto urbano e o papel das 

comunidades eclesiais missionárias neste contexto. O 

capítulo 2,  fala do “O olhar dos discípulos missionários” 

sobre os desafios presentes na cidade.

 O terceiro capítulo, “A Igreja nas Casas”, 

apresenta a ideia de casa, entendida como “lar” para os 

seus habitantes, acentua as perspectivas pessoal, 

comunitária e social da evangelização, inserindo no 

espírito da Laudato Si', a perspectiva ambiental. Essa 

casa é a comunidade eclesial missionária que, por sua 

vez, é sustentada por quatro pilares: Palavra, Pão, 

Caridade e Ação Missionária. O quarto capítulo, cujo 

título é “A Igreja em Missão” apresenta enca-

minhamentos práticos de ação para cada um dos 

pilares.

 A publicação pode ser adquirida no blog da Edições CNBB 

no link: www.edicoescnbb.com.br

CNBB publica as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023

Campanha das 
Pastorais Sociais
  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

                   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 (Exceto aos 4° Domingos que é às 17h30)                                             
e 2° terça-feira às 19h30 nos setores da comunidade.

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.

Fotos Pascom

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

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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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
contato@bicicletariamaximinio.com.br

Às proximidades da comemoração dos 55 anos da 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Vila Fátima, 
gostaria de olhar para o passado de nossa comunidade de fé 
para relembrar o chão em que crescemos, ou seja, a nossa 
história, e também buscar as pistas para alinhar os passos 
para o futuro.

Sou um jovem seminarista, de apenas 24 anos, cresci 
e fui inserido na comunidade cristã numa paróquia semi-
periférica, edificada em 1964 por padres e religiosas 
canadenses  que, com o objetivo de contribuir na 
evangelização do Brasil, das dioceses de Ottawa, Mont 
Laurier e Hull no Canadá, atenderam generosamente ao 
convite de Dom Marie-Joseph Lemieux, Arcebispo de Ottawa, 
para partilhar a Missão Ad gentes na América Latina, sob o 
impulso da CECAL (Comissão episcopal canadense da 
América Latina) e do CELAM (Conferência Episcopal Latino-
Americana). Estes, adeptos da nascente teologia latino-
americana iniciaram suas atividades pastorais no espírito do 
Concílio Vaticano II, imprimindo nesta paróquia, pelo 
testemunho dos mesmos, a identidade eclesial “Povo de 
Deus” (cf. Lumen Gentium, n.9). Esta identidade paroquial 
adotada foi a estrutura pelas CEBs (comunidades eclesiais 
de base), que desenvolveram por espiritualidade e missão a 
vida de comunhão; a justiça social; o cuidado para com a 

criação. 
Nesta dinâmica, a paróquia da Vila Fátima, que no início compreendia territorialmente praticamente metade do 

que hoje é chamada forania Aparecida, foi cenário de superação de muitos obstáculos sociais, mas foi também casa de 
partilha da fé, da vida, dos sonhos. Quando criança, junto de minha mãe e da saudosa Maria Valiatti, minha querida avó 
de coração que era agente da pastoral saúde na comunidade São Francisco, participávamos do grupo de base da rua em 
que morávamos, coordenado pela também saudosa e querida dona Sofia. Foi lá o primeiro contato eclesial que 
realmente me cativou; não foi numa Igreja de pedras, cheia de beleza e esplendor, mas numa comunidade viva de fiéis, 
testemunhas do ressuscitado. Me recordo que sempre eles falavam, em torno da Palavra de Deus, de coisas 
importantes, de projetos a serem seguidos, falavam da implantação de uma realidade nova. Quando eu ingressei no 
seminário e voltei às minhas fontes vocacionais, percebi que o assunto discutido por meu pequeno grupo de base, na 
minha infância, era o Reino de Deus. 

Com isto, quero deixar como reflexão, para a celebração dos 55 anos de nossa paróquia, a doação tantos dos 
nossos irmãos e irmãs na fé que dedicaram suas vidas intensamente à construção do Reino de Deus por meio de novas 
relações, novas posturas sociais, novo modo de ser Igreja. Esta é a marca fundamental da rede de comunidades que é a 
paróquia da Vila Fátima, o nosso povo soube gerar diálogo entre a Igreja e uma sociedade em efervescência, entre a fé 
cristã e o anseio por transformação e libertação crescente do povo. Celebremos a nossa história recordando quantas 
maravilhas Deus fez na união vida da gente e mantenhamos o ânimo e a coragem para o quanto ainda Deus pode 
realizar em nós e por nós.   

Seminarista Fernando Benetti 
  

Paróquia Nossa Senhora de Fátima sua vida é missão
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Aconteceu!!! 2º ENCONTRO DE NAMORADOS

 Aconteceu dia 16/06 o 2° Encontro de Namorados da 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Com o tema NAMORO: 
TEMPO DE SE CONHECER, DICERNIR E CRESCER JUNTOS. 
Realizado com muito amor e carinho pela Pastoral Familiar da 
Paróquia. Foi uma tarde de oração e reflexão sobre esse período tão 
importante da vida e terminou com a bênção dos namorados na 
missa das 19h00 com nosso Pároco Padre Tarcísio. Obrigado e que 
Deus abençoe  a todos que participaram e ajudaram a realizar esse 
encontro.

Pastoral Familiar 

Fotos Pascom

SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI. EUCARISTIA: VIDA E COMUNHÃO.

Foi linda, bem participada, e bem animada a Celebração de Corpus Christi em nossa paróquia. Os tapetes destacando o tema da Campanha da 
Fraternidade desse ano, sobre políticas públicas,e a comunhão das quatros comunidades que compõem a paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
foram muito significativos. Renovamos o mandato dos Ministros da Palavra (leitores e leitoras, e Dirigentes de Celebração da Palavra), dos 
Ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, e também foram apresentados novos Ministros da Palavra, e novos Ministros extraordinários 
da Comunhão Eucarística. Concluímos a Celebração com a Procissão, Benção do Santíssimo, e uma bonita partilha de pães, expressando a 
solidariedade, e a partilha, exigências que brotam da Eucaristia, e assumindo o compromisso com o mandato de Jesus: "Dai-lhes vós mesmos de 
comer" (Lc 9,13).

FOTOS PASCOM

Pascom



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

Nome: Rafael Juliano Teixeira Bento
Comunidade: São Francisco
Onde Atua: Hoje participo das missas e celebrações com os meus 
pais
Há quanto tempo: Participo desde de que nasci da comunidade 
São Francisco, 
Como é se doar e ajudar na Igreja? É muito bom, conheci muitas 
pessoas e fiz muitos amigos aqui, sempre procuro ajudar, como 
posso, participo das missas e celebrações com os meus pais, que 
me inseriram na vida da igreja e da comunidade. Já fiz a 
caminhada para receber os sacramentos, gosto de ajudar nas 
quermesse e quando posso ajudo meus pais nas visitas 
missionárias, para as famílias com crianças na catequese  Desde 
de pequeno, meus pais me levavam com eles nos grupos de base 
e novenas. Procuro sempre participar das missas e celebrações 

com a minha família. Aprendi que a eucaristia é o alimento essencial para o cristão, por isso não 
deixo de ir às missas, me sinto acolhido e participo com alegria da igreja desde de criança. 
Se doar  para mim, uma atividade a qual eu me sinto útil e acolhido, onde eu posso fazer as 
atividades e ajudar de alguma forma. É  ótimo servir e participar, sempre me senti acolhido pela 
comunidade, se doar para Deus significa, para mim, não me sentir sozinho enquanto faço o que 
gosto. Atualmente sirvo a comunidade como posso. Fui coroinha por 4 anos. Como jovem penso 
que ser cristão é permanecer no amor de Cristo e levar o amor de Deus as pessoas.  

Nome:  Beatriz Creuza Oliveira Ramos
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima. 
Onde atua: Comipa e Pastoral da Saúde 
Há quanto tempo: 26 anos.  
Como é se doar e ajudar na Igreja:
Doar é muito gratificante. Sou grata a Deus 
a fazer parte dessa comunidade. Minha 
primeira experiência foi participar de 
grupos de pais, Apostolado de oração, 
Ministra da Eucaristia e Grupo de Base. 
Hoje estou  no Comipa e Pastoral da Saúde 
fazendo visitas missionárias as famílias. 
Agradeço ao Espírito Santo que fortalece a 
minha caminhada .

 
    

 

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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Nome: Luiz Claudio Gomes
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde atua: Pastoral da Liturgia
Há quanto tempo: 13 anos na equipe de liturgia, 
11 anos como dirigente de celebração e há cerca 
de 44 anos na paróquia.
Como é se doar e ajudar na igreja: Sou grato a 
Deus todos os dias pela oportunidade que me 
oferece de poder participar da comunidade e de 
servir a Ele. Como costumo dizer nas homilias, a 
vida em comunidade lhe possibilita estar 

sempre acompanhado, você sempre tem alguém por você e 
consequentemente você se torna companhia de alguém e isso contribui 
para a construção do reino de Deus e podemos cumprir com a determinação 
de sermos esta igreja de saída, que trabalha para a construção do reino de 
Deus melhorando a vida das pessoas. Portanto, gratidão é a palavra que 
define o sentimento que tenho poder se doar e ajudar a igreja.

Nome: Selma Aparecida Zulmiro 
Limiro
Comunidade: São Lucas
Onde atua: Pastoral Familiar
Há quanto tempo: Já atuo na 
comunidade desde 1997. Participei 
das pastorais da criança e Ministra da 
Eucarística.
Como é se doar e ajudar na Igreja: 
Para mim atuar na igreja é uma 

retribuição a tudo que Deus nos dá, ao amor e morte na cruz.  
Creio que o mínimo que podemos dar é se doar pelo irmão 
sempre.

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. 

www.paroquiavilafatima.com.br    

Essas são as frases mais curtidas do mês de junho. Acessem nossas 
redes sociais.



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 

EXPEDIENTE

Diretor Resp.: PE. TARCÍSIO A. DE ALMEIDA   

Pesquisa, Diagramação e Revisão: EQUIPE PASCOM

 Impressão: ARTES GRÁFICAS PRÁTICA LTDA   

Tiragem : 1500 EXEMPLARES

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   

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 JULHO / AGOSTO
03/07 – 20 h 15 – Encontro com os coordenadores (as) de grupos de base, na Vila Fátima. 

04/07 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

06/07 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

  23-27/07 – 19 h 30 – SEMANA DIOCESANA DE FORMAÇÃO, NO CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL. 

03/08 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima. 

05/08 – 19 h 30 – Reunião de liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco. 

06/08 – 20 h – Encontro de abertura da Escola da Palavra, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima. 

10/08 – 17 h – Missa diocesana de abertura da Semana Nacional da Família, 
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima.

12/08 – 19 h 30 – Terço, com as famílias, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

14/08 – 19 h 30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento, com as famílias, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

15/08 – 19 h 30 – Missa de aniversário da Paróquia, 55 anos, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

16/08 – 19 h 30 – Caminhada luminosa com as famílias, saindo da Praça Vagner de Paula, Vila Barros.  

 no estacionamento da Igreja Nossa Senhora de Fátima.24/08 – FESTA DAS FAMÍLIAS,

 

 

 

  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.

JULHO / 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

10/07 - HGG - 14h00

13/07 - HMCA - 9h00

16/07 - UBS Vila Fátima - 14h30 

17/07  - HMU - 14h00

25/07 - UBS Vila Barros - 14h00

COMITÊ POPULAR DA SAÚDE E ADJACÊNCIAS

CONVITE

 Convidamos a todos interessados pela continuidade e melhoria nos trabalhos na Área da Saúde em nosso 
Município para a nossa Assembleia a ser realizada no dia 03 de agosto de 2019 ás 15h00, no Centro Comunitário 
Elizabeth Bruyere, sito a rua Maria de Fátima Kida nº 205 - Vila Fátima - Guarulhos, onde será discutida a seguinte 
ordem do dia:

1- ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA;
2- ELEIÇÃO DE NOVO CONSELHO FISCAL;
3- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.


