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Noite da Panquecas

Sabado 

dia 

19 / Set.

dás

18h às 21h

Retirada
Na Igreja São Paulo Apóstolo

Rua Fonte Boa, 173 - Vila Barros
(para retirada aceitamos cartões

débito/crédito)

PEDIDOS PELO 
Whats App:  94918-7303

a

OU ACESSE O LINK:
https://chat.whatsapp.com/KhTTu0QUnsQ6pmq5950x3B

KIT - 2 PANQUECAS DE FRANGO.........R$ 10,00

KIT - 2 PANQUECAS DE BRÓCOLIS......R$ 10,00

SOBREMESA - DELICIOSO PUDIM..........R$   5,00

Entregamos 

pedidos
 acima de R$ 20,00

pagamento somente
em dinheiro

PROMOÇÕES BENEFICENTES NO 

MÊS DE SETEMBRO. QUEREMOS 

CONTAR MAIS UMA VEZ COM O 

APOIO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. 

NOSSO PÁROCO EM 
SUA PALAVRA 

REFLETE SOBRE O 
MÊS DA BÍBLIA, 

PROMOVIDO NO 
MÊS DE SETEMBRO 

PELA NOSSA IGREJA 
NO BRASIL.

Na página 03.

DELICIOSAS FOGAZZAS

R$ 

6,00

* Frango

* Queijo

* Calabresa

* Bolo de Pote

* Refrigerante

Comunidade N. Sra. de Fátima

SÁBADO dia 26 de SETEMBRO
No estacionamento da Igreja

Nossa Senhora de Fátima

dás 18h00 às 21h00

 

Sistema pega e leva (pagto dinheiro e cartão) 
Teremos Delivery (pagto dinheiro)

}
R$ 

5,00}



EDITORIAL                                                                                                  

Irmãs e irmãos, neste artigo vamos tratar de 
alguns aspectos abordados nas mensagens 
que o Regional Sul II da CNBB, traz para nós 
na Cartilha de Orientação política: Os cristãos 
e as eleições 2020.

“A política, segundo a Doutrina Social da 
igreja, é uma das maiores formas de 
caridade, porque significa servir ao bem 
comum. Eu não posso lavar minhas mãos: 
todos devemos fazer alguma coisa. (Papa 
Francisco).

Já refletimos em artigos anteriores a 
importância de nós cristãos entendermos o 
funcionamento da sociedade e estarmos 
atentos a conjuntura política.

Vivemos em um regime democrático, um 
sistema no qual o povo possui o poder de 
governar, através da representatividade. Nas 
eleições temos a responsabilidade de apoiar, 
defender e eleger quem de fato nos 
represente.  No entanto, é necessário dizer 
que o compromisso com a política não se 
encerra na eleição, quando apertamos o FIM 
na urna eletrônica. Para fazer valer essa 
representatividade, a democracia exige de 
todos nós o acompanhamento da atuação de 
nossos representantes, devemos defender e 
valorizar a participação popular e exigir 
compromisso com aquilo que acreditamos. 
Devemos sempre defender políticas públicas 
que promovam a dignidade humana e o bem 
comum, como nos alerta o Papa Francisco. O  
voto é uma forma indireta de participar, na 
qual o eleitor dá carta branca para alguém 
governar em seu nome. 

Não podemos cair em contradição, como 
irmãos em Cristo, defendemos a vida em sua 
plenitude, é na verdadeira política que vamos 
superar as desigualdades sociais, não é com 
a indiferença que encontraremos as saídas 
especialmente para o povo mais pobre.

Com a instabilidade que a pandemia impôs a 
todos nós, agravada pela crescente crise 
econômica e política, devemos estar atentos, 
para que não se agrave ainda mais a exclusão 
do nosso povo já tão sofrido. Os caminhos da 
retomada de uma economia produtiva e 
inclusiva com distribuição de renda, passa 
pela escolha de políticos comprometidos com 
a defesa dos direitos sociais fincados na 
constituição federal.

Esse ano votaremos para escolher os 
representantes ao nível local, ou seja, o 
prefeito (a) e vereadores (as), serão os 
eleitos que irão governar, administrar a 

cidade e legislar pelos próximos 4 anos, a 
partir de 2021.  Com um orçamento anual na 
casa dos 4 bilhões de reais da prefeitura de 
Guarulhos, deverão definir no dia a dia a 
aplicação desses recursos nas diversas 
políticas, como saúde, educação, assistência 
social, moradia, meio ambiente entre outras.

Por isso não podemos sair por aí fazendo 
couro com o discurso vazio de que a política 
não presta e é coisa suja. É nosso dever como 
cidadão participar e cobrar dos políticos uma 
atitude coerente com o cargo que ocupa, que 
seu mandato esteja a serviço do bem comum 
e não de interesses pessoais ou de pequenos 
grupos. Devemos nos indignar com a fome, a 
miséria, a falta de moradia digna, não 
podemos aceitar que ninguém fique a 
margem da sociedade excluído dos direitos 
fundamentais à vida humana. Devemos 
combater o ódio, as mentiras, as fake News. É 
fundamental estar bem informado, fazer o 
bom debate de ideias, ouvir o diferente e 
valorizar as boas propostas.

“A Política se relaciona à organização da vida 
em sociedade e a mediação de conflitos. Está 
associada ao Estado, ao governo e à 
administração pública. Sua finalidade é 
alcançar o bem comum”. 

A Igreja incentiva os leigos, que têm vocação 
para a política, a assumirem cargos púbicos.

A política busca o bem comum de todos, por 
isso nenhuma instituição deve buscar seus 
próprios interesses. O político católico atua 
em torno de valores humanos recebidos da 
tradição cristã. Não é a Igreja instituição que 
atua politicamente, mas homens e mulheres 
com compromisso cristão.

“Não merecem ser eleitos ou reeleitos 
candidatos que se rendem a uma economia 
que coloca o lucro acima de tudo e não 
assumem o bem comum como sua meta, nem 
os que propõem e defendem reformas que 
atentam contra a vida dos pobres e sua 
dignidade”.

Nem toda informação disponível está a 
serviço da verdade. Muitas notícias só 
trazem confusão, divisão, desinformação e 
mentiras. O cidadão, especialmente no 
período eleitoral, precisa estar atento e 
saber filtrar as informações que recebe. 

Diga NÃO e DENUNCIE a corrupção eleitoral: 
Quando o candidato doa ou oferece, promete 
ou entrega ao eleitor, bens ou vantagens 
pessoais de qualquer natureza, tendo como 
objetivo o voto. Tanto o candidato que 

 A igreja, a política e o bem comum.

compra quanto o eleitor que vende o voto 
cometem crime eleitoral. Seu voto não é 
mercadoria.

Vimos que a igreja não vive em uma ilha e nos 
pede part ic ipação na v ida pol í t ica 
comprometida com a sociedade e em defesa 
dos ensinamentos do Evangelho de Jesus 
Cristo.

Estamos vivendo no Brasil, um caos nos 
sistemas econômico, social e político, uma 
realidade assustadora.

A polarização dos valores, princípios, 
conceitos, estão mudando o nosso jeito de 
ver e de pensar a política.

O período das eleições, deve ser um tempo de 
reflexões, onde precisamos pensar a cidade, 
o estado e o país melhor para todos. 
Precisamos eleger candidatos preocupados e 
comprometidos com que é essencial nas 
vidas das pessoas.  Os ensinamentos da 
palavra de Deus devem guiar as nossas 
escolhas políticas. 

Jesus fez política durante sua vida inteira, 
lutava o tempo todo para defender os que 
eram marginalizados e descartados pelo 
regime da época.

O Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas 
em situação extrema de pobreza, essa 
miséria é visível em todo país, mas 
principalmente nas grandes cidades e 
atingindo principalmente a população negra 
com baixa escolaridade e gerando graves 
consequências.

A situação da miséria dói não apenas na 
fome, dói na alma, numa cultura que ainda 
carrega a carga da escravidão. Contudo, 
muitas vezes parece que a cada eleição 
assistimos a todo esse cenário desolador de 
camarote, negligenciando o poder de nossa 
escolha pelo voto.

Para que haja mudança no cenário político é 
preciso nos organizar, a participação popular 
é a chave para mudança desse processo. 
Temos que denunciar as estruturas injustas e 
opressoras, promover espaços de diálogo e 
exigir a garantia dos direitos básicos para 
todos, anunciando a esperança de um mundo 
mais justo e fraterno.

Não há democracia sem participação 
popular, só o exercício da participação nos 
ajudará a edificar uma cultura de vigilância 
na defesa das garantias de nossos direitos.

Márcia e Benê – Comissão do Laicato



A Palavra do Nosso Pároco

 A Igreja Católica no Brasil 
dedica o mês de setembro à Bíblia, 
palavra do Deus da vida, para a vida do 
povo de Deus. Um mês para a Bíblia 
significa uma maior conscientização da 
importância da Palavra de Deus para 
nós. Como afirma o Apóstolo Paulo: 
“Toda Escritura é inspirada por Deus e é 
útil para ensinar, para refutar, para 
corrigir, para educar na justiça, a fim de 
que o homem de Deus seja perfeito, 
preparado para toda boa obra” (2 Tm 
3,16-17). 

 N a  p a l a v r a  d e  D e u s 
encontramos o alimento da fé e a força 
para o testemunho cristão no mundo, na 
família e na igreja. O mês da Bíblia é 
para aumentar nossa confiança na 
palavra de Deus e nosso compromisso 
de não sermos apenas ouvintes, mas 
crentes e praticantes; é sábio aquele que 
acredita e vive de acordo com a palavra, 
que deve estar na nossa mente, na nossa 
boca e no nosso coração. Ela não é um 
livro a mais em nossa estante, mas o 
livro dos livros. Deve ser valorizada e 
nela devemos buscar respostas para os 
dramas da nossa vida. Jesus venceu 
todas as tentações pela força da palavra 
de Deus. Nela encontramos luzes e 
indicações para dizermos “sim” ao 
projeto de Deus, e “não” ao projeto das 
forças do mal. 

 As Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil de 
2003-2006 nos dizem: “A escuta e a 
acolhida da Palavra  desde que 
traduzidas coerentemente em atos são 
fundamentos da vida e da missão da 
Igreja”. As Diretrizes dizem também 
que deve ser incentivada a prática da 
leitura pessoal e orante da Bíblia, 

especialmente a prática dos círculos 
bíblicos ou grupos de base, como nós 
chamamos em nossa paróquia. Nesses 
grupos, a palavra de Deus deve ser 
proclamada e refletida a partir da 
realidade de vida em que vivemos e 
com o decorrente compromisso cristão.

 As Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora 2019-2023 apresentam 
a Palavra de Deus como um dos pilares 
da comunidade. “Não basta ler ou 
estudar a Sagrada Escritura, pois a 
inteligência das Escrituras exige ainda 
mais do que o estudo, a intimidade com 
Cristo e a oração”.  As atuais Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora 
destacam que é indispensável uma 
leitura orante comunitária, que evite o 
risco de uma abordagem individualista, 
tendo presente que a Palavra de Deus 
nos é dada precisamente para construir 
comunhão e vida eclesial. Neste tempo 
de pandemia, em que as famílias estão 
em isolamento social ,  e las  são 
convidadas e motivadas a fazerem a 
leitura orante seguindo o Evangelho do 
dia, ou o Evangelho do domingo. 

 Que nossas comunidades, 
famílias, pastorais e grupos saibam 
valorizar cada vez mais a palavra de 
Deus e confiar em sua força. Nossas 
comunidades devem ser verdadeiras 
sementeiras e casas da palavra de Deus, 
que precisa cair em terra boa, ou seja, 
ela deve ser acolhida no coração de cada 
um de nós. Coração aqui quer dizer: a 
nossa vida, toda a nossa existência.

 Para despertar as pessoas à vida 
cristã, no seguimento de Jesus, e à vida 
comunitária é urgente aproximá-las da 
Palavra de Deus, pela prática da leitura 
orante. São Paulo afirma que a fé vem 

pela pregação da Palavra de Deus, cf 
Rm 10,17.

 Neste ano de 2020, durante o 
mês da Bíblia que acontece em 
setembro, iremos estudar o livro do 
Deuteronômio, que faz parte do 
Pentateuco, com o lema “Abre tua mão 
para o teu irmão” (Dt 15,11). Este lema 
faz eco e está em consonância com o 
lema da Campanha da Fraternidade 
des te  ano,  que  é :  “Viu ,  sent iu 
compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33). 

Devido à pandemia, não teremos a 
Escola da Palavra presencial, como 
acontece todos os anos; ela acontecerá 
de forma virtual, através de lives, todas 
as quartas-feiras, às 20h00. Convido e 
i ncen t i vo  a  t odos  e  a  t odas  a 
acompanharem pelo Facebook CNLB 
Diocese de Guarulhos. 

 Valorizemos cada vez mais a 
palavra de Deus; como nos sugere o 
Papa Francisco, acolhamos o tesouro 
sublime da Palavra revelada. Como 
também afirmava Santo Ambrósio, 
quando tomamos nas mãos, com fé, as 
Sagradas Escrituras e as lemos com a 
Igreja, a pessoa humana volta a passear 
com Deus no paraíso. 

 Deus abençoe a todos e a todas. 

 

     Padre Tarcísio. 

PASCOM

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO
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anos

Cel.: 11 99315-8853
          Darciano

Bíblia, palavra do Deus da vida, 
para a vida do povo de Deus.



PACTO PELA VIDA E PELO BRASIL

 Lançado num período em que o Brasil se deparava com o agravamento da 
pandemia. Foi assinado em 07 de abril, do corrente ano, dia mundial da saúde. A 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) assinou o Pacto pela Vida e pelo 
Brasil, impulsionada por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável 
da luz da verdade, luz indispensável para clarear caminhos e rumos novos que a 
sociedade brasileira precisa com urgência para construir um novo tempo. Este pacto foi 
assinado também por outras entidades representativas da sociedade civil.  

 É urgente a formação deste Pacto pela Vida e pelo Brasil. Que ele seja abraçado 
por toda a sociedade brasileira em sua diversidade, sua criatividade e sua potência vital. 
E que ele fortaleça a nossa democracia, mantendo-nos irredutivelmente unidos. Não 
deixaremos que nos roubem a esperança de um futuro melhor.  

 O Papa Francisco, na audiência geral de quarta-feira, dia 02/09, nos exortou a seguirmos em frente pelo caminho da 
solidariedade ou as coisas irão piorar. De uma crise sai-se melhor ou pior. Temos que escolher. A solidariedade é precisamente o 
caminho para sairmos melhores da crise. Por isso, o Pacto pela Vida e pelo Brasil conclama os cidadãos brasileiros, homens e 
mulheres de boa vontade, especialmente os governantes e representantes do povo, a se unirem no exercício de uma cidadania 
guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de 
soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. O momento que estamos enfrentando 
clama pela união de toda a sociedade brasileira. O desafio é imenso: a humanidade está sendo colocada à prova. A vida humana 
está em risco.

 Todos juntos pela Vida e pelo Brasil. 

Padre Tarcísio.    

 A igreja tem como missão ser presença viva de Cristo no 

mundo, e Deus, com seu amor de Pai, nos capacita em vários 

aspectos necessários para vivermos com dignidade e 

enfrentarmos as dificuldades que se apresentam em nossas 

vidas.

 O dízimo é nossa resposta silenciosa à comunidade, em que dizemos: “Podem contar conosco!”. É o amor que 

transborda, sai de nós mesmos e reflete em nosso irmão.

 Neste momento de pandemia, em que a rotina de todos foi afetada, e embora a interação presencial comece a 

ser retomada, ela ainda acontece na maioria das vezes em ambiente virtual. Por isso, precisamos continuar revendo 

constantemente os preceitos que regem a devolução do dízimo, pois ele é sinal de pertença e da nossa maturidade na 

fé.

 A Igreja nasceu para continuar a missão de Cristo, de anunciar o Reino de Deus em toda a parte, começando 

pelos pequenos e mais pobres, e nosso gesto concreto possibilita que isso aconteça.

 Conhecemos as dificuldades encontradas por várias famílias, quer sejam por problemas financeiros, por não 

dominarem os canais eletrônicos ou ainda por fazerem parte de grupo de risco. Porém, pedimos que cada um faça o seu 

melhor, e dentro de suas possibilidades contribua com sua comunidade paroquial, a fim de que a Igreja possa honrar 

com seus compromissos e continuar presente em nosso meio. Paz e bênçãos para todos!

                                                                                                Pastoral do Dízimo - Comunidade São Francisco

PASTORAL DO DÍZIMO

 DIZIMO IGREJA VIVA. 



LITURGIA DA PALAVRA
“Dias virão oráculo do Senhor Deus, em que vou mandar a fome sobre o país: 

não será fome de pão, nem sede de água, e sim fome de ouvir a Palavra de Deus” (Am 8,11).
“A Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela” (VD, n. 3).  

06/09 – 23º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Ez 33,7-9 – Sl 95 – 2ª- Leitura Rm 13,8-10 – Evangelho Mt 18,15-20 

13/09 – 24º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Eclo 27,30-28,7 – Sl 103 – 2ª- Leitura Rm 14,7-9 – Evangelho Mt 18,21-35 

20/09 – 25º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 55,6-9 - Sl 145 – 2ª- Leitura Fl 1,20-27 – Evangelho Mt 20,1-16 a 

27/09 – 26º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Ez 18,25-28 – Sl 25 - 2ª- Leitura Fl 2,1-11 – Evangelho Mt 21,28-32

04/10 – 27º- Domingo do Temo Comum: 1ª- Leitura Is 5,1-7 – Sl 80 – 2ª- Leitura Fl 4,6-9 – Evangelho Mt 21,33-43

ACONTECEU        
 NO DIA 15 DE AGOSTO CELEBRAMOS COM ALEGRIA O ANIVERSÁRIO DE CRIAÇÃO DE NOSSA PARÓQUIA. SÃO 56 ANOS 
DE CAMINHADA EVANGELIZADORA, MARCADA PELA MISSIONARIEDADE. A CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA ACONTECEU NA 
IGREJA MATRIZ DA PARÓQUIA, E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES QUE A COMPÕEM. 
NOSSA PARÓQUIA NASCEU SOB O OLHAR, E A PROTEÇÃO DE NOSSA 
SENHORA, QUE A TEM COMO SUA PADROEIRA, SOB O TÍTULO DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA, E NO ESPÍRITO DO CONCÍLIO VATICANO II. 
 QUE AS COMUNIDADES QUE COMPOEM A PARÓQUIA, SEJAM 
CASAS DA ACOLHIDA HUMANA, E FRATERNA, DA TERNURA, DA 
MISERICÓRDIA, DA SOLIDARIEDADE, E DA COMUNHÃO FRATERNA, 
SUSTENTADAS PELOS PILARES DA CARIDADE, DA PALAVRA, DO PÃO, E DA 
AÇÃO MISSIONÁRIA. 

Comunidade São 
Francisco de Assis 

Comunidade 
São Lucas 
Evangelista 

Comunidade Nossa  
Senhora de Fátima  

Comunidade 
São Paulo Apóstolo 
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ACONTECEU        
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 No dia 29/08/20 na missa das 19h, ainda no mês vocacional, aconteceu o rito de admissão 
dos novos coroinhas de nossa Paróquia. O Coroinha tem uma missão muito importante na liturgia,  
ele desempenha um ministério, um serviço que exige dedicação, responsabilidade, amor e 
compromisso. O bom coroinha é aquele que procura dar testemunho de vida em sua casa, na rua, 
na escola, com os amigos, ou seja em todos os lugares onde ele estiver, pois o  coroinha é 
chamado a servir no altar e na vida. Hoje, o coroinha que serve ao altar, futuramente pode assumir 
outros ministérios leigos ou até mesmo descobrir um chamado à vida religiosa ou sacerdotal. Ser 
coroinha é um ato de amor.

Pascom

ACONTECEU        

 Nos dias 09 a 15 de agosto foi realizada a semana nacional da família, tivemos a 
abertura da semana no dia 08/08 na Paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora Aparecida do 
Jardim Presidente Dutra, com a missa presidida pelo nosso bispo Dom Edmilson. Neste ano de 
2020 o Tema foi ( EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR ).
 Aqui na nossa Paróquia a semana da família foi movimentada nos dias 11, 13 e 14 de 
agosto. No dia 11/08, foi realizada uma live com a Pastoral Familiar, onde abordaram o tema 
“FAMILIA E EDUCAÇÃO”. Tivemos neste dia alguns convidados que colocaram sua vivência 
relacionado ao tema proposto, enriquecendo e mostrando a todos nós que a educação deve 
estar ligado com a proposta do PAPA Francisco que é um PACTO EDUCATIVO GLOBAL,
envolvendo toda a sociedade. No dia 13/08, tivemos Adoração ao Santíssimo 
Sacramento , com o Padre Tarcísio, Irmã Claricia e a Pastoral Familiar, foi um momento 
forte de adoração onde abordaram o tema HORA SANTA DA FAMILIA.
 No dia 14/08, tivemos o terço com as famílias com o padre Tarcísio, a irmã 
Claricia e alguns membros da Pastoral Familiar, neste dia rezaram por todas as famílias 
e as intenções dos temas do livro Hora da família ( EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO 
SENHOR ).
 Em nome da Pastora Familiar da nossa Paróquia quero agradecer a todas as 
pessoas que participaram ativamente da semana da família e a todos que assistiram as lives, o nosso muito obrigado 
e que DEUS ABENÇOE A TODOS.

CASAL COORDENADOR: VALTER E CÉLIA

Pastoral familiar
Semana da família 2020

Fotos Pascom

Fotos Pascom



   
  

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

Essas são as frases mais 

curtidas do mês de Agosto.

 
 

Acessem nossas 
redes sociais.

ARTES:  Michele, Thais e Thaina Pascom

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 

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

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Bicicletas , Manutenção, Peças e Acessórios em geral.
 

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

11 2403-2726   -  11 94047-7043
contato@bicicletariamaximinio.com.br

Gonçalves
Corretor Eztec - CRECI: 184.271-F

goncalves.tecvendas1@gmail.com
 

TEC VENDAS
Consult. de imóveis Ltda.
CRECI 5677-J

Tel.: (11) 99541-1628

Participe e acompanhem nossas atividades 
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Todas a segundas feira, no Facebook, às 21h00
Da varanda para o mundo!



Rua Maria de Fátima Kida, 205 

Vila Fátima - Cep: 07191-210 

Guarulhos - São Paulo 

CNPJ: 48.150.296/0001-53

 Fone: *(11)  2408-6771
E-mail: social.vilafatima@hotmail.com 

Associação Caritativa 
da Paroquia Nossa Senhora de Fátima

“Transforme seu cupom scal em SOLIDARIEDADE, 
ele vale muito para nós”

Associação Caritativa da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima

www.nfp.fazenda.sp.gov.br
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Para os depósitos feitos por envelope, pedimos que nos enviem o comprovante 
através de Whatsapp no numero 11 2468-2215, ou entregue junto com seu envelope 

na secretária da Paróquia de Terça a Sábado das 12h00 ás 18h00.

Ah! Não se esqueça de se identificar com nome, 
número do Dizimista e sua Comunidade, Ok?

COMUNICADO IMPORTANTE
Atentos às orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), 

e visando o bem-estar de todos, adotamos algumas medidas preventivas 
referentes á contribuição do dízimo.

Para uma maior comodidade, a Partilha do Dízimo poderá ser feita através 
de depósito ou transferência bancária.

O SEU NÚMERO DE 
DIZIMISTA SE ENCONTRA NO
CANTO INFERIOR ESQUERDO

Para os casos de transferência, fizemos uma lista para facilitar na identificação.
No campo identificação do depósito, você vai colocar 

a sigla da sua Comunidade + o seu número de Dizimista.
Por exemplo: NSF 123

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Diocese de Guarulhos

Nº_____________   MÊS____________________123

N. S. FÁTIMA - NSF

SÃO PAULO APÓSTOLO - SPA

SÃO FRANCISCO - SF

SÃO LUCAS - SL

Banco Itau   -   Agência: 1622   -   Conta Corrente: 08846-4

EXPEDIENTE

Diretor Resp.: PE. TARCÍSIO A. DE ALMEIDA   

Pesquisa, Diagramação e Revisão: EQUIPE PASCOM

 Impressão:  

Tiragem : 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   

www.paroquiavilafatima.com.br    

pascomvilafatima@gmail.com

contato@paroquiavilafatima.com.br 
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