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 Nosso paroco em sua 
palavra reflete sobre o amor de 
Deus pela humanidade, esse 
amor que que se torna concreto 
com o Natal de Jesus.  Na  página 03.

"O povo que andava nas 

trevas viu uma 

grande luz" Is 9,1.

Desejamos a todo povo de Deus 

caminheiro em nossas comunidades, um feliz, 

e fecundo ano de 2021. 

Que tenhamos um ano de paz, de esperança 

renovada, de solidariedade, e de mais 

fraternidade entre todos. 

Que pela misericórdia de Deus, e pelo 

esforço de todos nós, possamos vencer essa 

pandemia, causada pelo Covid 19.

 Agradecemos de coração a 
todos, e  a todas, que colaboraram 
com nossa paroquia, através do 
dizimo, coletas, e promoções, 
mesmo diante das dificuldades 
vividas por causa da pandemia, a 
generosidade, e a partilha não 
faltaram. Deus seja louvado por isso, 
e que Ele os recompense. Deus ama 
quem dá com alegria 2 Cor 9,7. - 

 "A cultura do cuidado como 
percurso de paz". Não há paz sem a 
cultura do cuidado. Todos juntos no 
mesmo barco,  cujo leme é a 
dignidade da pessoa e a meta, uma 
globalização mais humana. Em 
síntese, esta é a idéia que o Papa 
Francisco expressa na mensagem 
para o Dia Mundial da Paz de 2021, 
celebrado em 01 de janeiro. Para ler 
a mensagem do Papa, acesse 
nossas redes sociais.



“Vamos a Belém, ver este acontecimento que o Senhor nos 
revelou” (Lc 2,15).
A ação litúrgica, no mês de dezembro, está recheada de 
enfeites, novenas e esperanças. O mundo comercial tem 
ofertas mercadológicas para saturar as ruas, casas 
comerciais, chegando a exaustão. Dentro de tanta 
convulsão, convocamos as pessoas de fé, celebrar com 
alegria a festa de aniversário do nascimento de Jesus.

No dia 25 de dezembro, em tempo de pandemia, 
isolamento social, limite de fiéis nas igrejas, celebraremos 
o santo Natal.

Silenciosamente, Deus se manifesta ao mundo, nascendo 
numa estrebaria com a presença de animais.

Deus se encarna na simplicidade de uma manjedoura, 
distante dos poderosos, mudo para os falsos profetas que 
agridem pastores, portadores da paz, da esperança e da 
justiça.

Natal é tempo de olhar para dentro de si mesmo e deixar 
ecoar o grito dos pastores na forma dos pobres, índios, 
negros, enfermos, minorias oprimidas de nossa 
sociedade. A canção natalina se fará ouvir somente pela 
harmonia interior, consciência madura e equilibrada que 
o Papa Francisco nos aponta em Fratelli Tutti, “o essencial 
de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, 
valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da 
sua proximidade física, do ponto da terra em que cada 
uma nasceu ou habita” (n.1).

Esta é a verdadeira mensagem natalina. Descobrir a 
simplicidade do Menino Deus que vem sem alardes e 
fanfarras ao mundo, deve ser experimentado no seio da 
família, através do diálogo como os pastores, 
comunicando que o rumo é Belém, “vamos ver o que lá 
aconteceu”. O brilho da estrela, ergue os olhos ao infinito 
para contemplar as maravilhas de Deus no coração de 
todas as pessoas, sentindo a ternura de Maria que dá à luz 
da justiça, faz os Reis magos retornar por outro caminho, 
aproxima dos animais e da criança recém-nascida, nos 
ensinando a relação amorosa com toda a obra criada.

Natal é tempo de conversão e alerta para nos 
aproximarmos dos mais necessitados, do respeito pela 

NA SIMPLICIDADE DE UMA 
MANJEDOURA

Dom Severino Clasen
Arcebispo de Maringá (PR)

vida, da união na família, no cuidado pela ecologia e pela 
fraternidade universal e social.

Natal de verdade supera preconceitos, elimina 
pensamentos vingativos, educa para o olhar sem 
julgamentos, desprezo e egoísmo. Natal preparado pela 
oração, meditação, acolhimento da Palavra de Deus 
devolvendo para as pessoas batizadas a alegria original 
da fé cristã e despertando nos pagãos e incrédulos que há 
sinais de bondade no seio da humanidade que busca a luz 
apontando novo rumo para uma sociedade em 
pandemia, regida pelas falsas notícias e pelo ódio.

Os pastores, provavelmente, não tinham o hábito de 
frequentar as sinagogas, mas foram os primeiros a receber 
a notícia do Menino Jesus. Eles deixaram a lida de 
pastores e foram rumo a Belém: “os pastores foram às 
pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-
nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram 
o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que 
ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo 
que contavam” (Lc 2,16-17).

Que o nosso final de ano, exaustos de espera de novos 
tempos, superação da pandemia, nos encha também de 
alegria. Busquemos no silêncio do lar, através da oração, 
da orientação da nossa mãe Igreja, o sabor da percepção 
de celebrar a vinda de Deus para toda a humanidade.

Deixemo-nos tomar pela alegria, visto e sentido em 
primeiro lugar pelos pastores, e nos aproximemos de 
Maria e José, pessoas simples, sem preconceito, para 
descobrir que o Menino Jesus, deve ser encontrado no 
nosso coração e acalentando nossa vida de ternura, 
serenidade, da fraternidade universal.

Deixemo-nos conduzir pela estrela de Belém e 
assumamos, através de nossa fé, o compromisso para 
melhorar nossas relações na família e na comunidade.

Rezemos pelas famílias que perderam entes queridos, 
vítimas da Covid-19 e tenhamos um Natal de paz e uma 
ano de esperança em 2021.

Que seja essa a fonte de alimento para um Feliz Natal e 
Ano de 2021 com as bênçãos do Menino de Belém.



A Palavra do Nosso Pároco

Como a Celebração do Natal é a realização concreta do 
amor de Deus pela humanidade, neste mês quero refletir 
com vocês sobre este amor. 

“Deus é amor” é a definição mais correta e mais profunda 
de Deus. O ser de Deus, a sua essência é o amor. São João 
Apóstolo diz: “quem não ama não conhece Deus, porque 
Deus é amor” (1 Jo 4,8). Só O experimenta quem ama de 
verdade e sinceramente. Seu amor é abundante, 
transborda, extrapola, não tem medida. Deus ama a todos 
indistintamente, e não coloca condições para nos amar. 
Ele nos ama apesar de nossas fraquezas e infidelidades, e 
nos ama do jeito que somos. “Ele faz nascer o sol sobre 
maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos” (Mt 
5,45). Fomos criados por Deus por amor e para o amor. 
Fomos criados para amar. “Amados, amemo-nos uns aos 
outros, pois o amor vem de Deus” (1 Jo 4,7). 

Deus nos ama com infinito amor desde sempre, mas com 
freqüência nós nos mostramos incapazes de responder 
com o mesmo amor. “Quando Israel era menino, eu o amei. 
Do Egito chamei o meu filho; e, no entanto, quanto mais eu 
chamava, mais eles se afastavam de mim” (Os 11,1-2). 
Deus é fiel e reafirma esse amor mesmo quando foi 
quebrada a harmonia do paraíso com o primeiro pecado; 
providenciou uma vestimenta para o homem, quando ele 
recusou o seu amor. 

Recusando o amor de Deus ele se sente nu, e sua nudez 
significa que toma consciência do não, dado ao amor de 
Deus. “Javé Deus fez duas túnicas de pele para o homem e 
sua mulher, e os vestiu” (Gn 3,21). 

Deus manifesta todo o seu amor através de Jesus Cristo, 
para salvar e dar a vida a todos. “Deus amou de tal forma o 
mundo que entregou o seu Filho único, para todo o que 
nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna” (Jo 
3,16). Jesus é a encarnação de seu amor, é o amor de Deus 
encarnado. Toda a sua vida, suas palavras, seus gestos e 
ações foram uma constante revelação desse amor. 

O amor de Deus é um amor solidário e de compaixão. “Eu 
mesmo vou procurar as minhas ovelhas, procurarei aquela 
que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, 
curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca” 
(Ez 34, 11.16). 

Ele nos conhece pelo nome, nós somos dele. “Agora, 
porém, assim diz Javé, aquele que criou vocês, Jacó, 
aquele que formou você, ó Israel: Não tenha medo, porque 
eu o redimi e o chamei pelo nome; você é meu” (Is 43,1). 

Deus não se esquece de nós. “Mas pode a mãe se 
esquecer do seu nenê, pode deixar de ter amor pelo filho 
de suas entranhas? Ainda que ela se esqueça, eu não me 
esquecerei de você. Veja, eu tatuei você na palma de 
minha mão” (Is 49,15-16). 

Padre Tarcísio. 

O amor de Deus é eterno. “Eu amei você com amor eterno; 
por isso, conservei o meu amor por você” (Jr 31,3). 

“Se alguém possui os bens deste mundo e, vendo o seu 
irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o 
amor de Deus permanecer nele?” (1Jo 3,17). Só o serviço 
ao próximo, principalmente aos mais pobres e 
marginalizados, abre os nossos olhos para aquilo que 
Deus faz por nós e para o modo como Ele nos ama. Só a 
nossa disponibilidade para ir ao encontro do próximo mais 
necessitado e vítima de injustiças é que nos torna 
sensíveis também diante de Deus. 

As pessoas vão acreditar no amor de Deus e vão se 
convencer dele mediante o nosso testemunho. Por isso, é 
através da solidariedade ativa com os mais pobres, com os 
excluídos da vida social  e econômica, com os 
abandonados, com os desprotegidos, com aqueles que a 
sociedade descarta ou considera como supérfluo que 
revelaremos que Deus é amor. 

Diante de um mundo marcado pelo ódio, pelo preconceito 
e por discriminações, devemos proclamar e testemunhar 
profeticamente: Deus é amor. Diante de tanto egoísmo, 
individualismo e ganância, devemos proclamar e 
testemunhar profeticamente: Deus é amor. Diante da 
idolatria do mercado, em que tudo é determinado pelo 
econômico e pelo lucro, em que há uma exaltação do ter 
em prejuízo do ser, e um consumismo, em que se gasta por 
gastar, devemos proclamar e testemunhar profeticamente: 
Deus é amor. Diante de um indiferentismo religioso e 
humano, em que a vida humana é ridicularizada e 
banalizada, devemos proclamar e testemunhar 
profeticamente: Deus é amor. 

Sejamos sinais do amor de Deus que redime, transforma e 
salva, todos os homens e mulheres, assim a nossa vida 
será um eterno Natal. 

Que o amor de Deus nos anime na vida e na missão. E que 
ele abençoe a todos no seu amor de Pai.  



MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO

TEMPO DO ADVENTO

Queridos irmãos e Irmãs a paz!

Estamos chegando a mais um final de ano, um ano atípico por 

conta da pandemia, com muitas mortes, desemprego e tristeza 

que assola toda a humanidade. Para nós cristãos o Advento traz 

muita esperança e alegria, pois, o povo que andava nas trevas 

viu uma grande luz, pois, nasceu para nós um menino, e sobre 

seu ombro está o manto real, Deus Forte, Príncipe da Paz, por 

isso não desanimemos diante das dificuldades, continuemos 

fazendo o bem, amando o próximo e juntos na fé venceremos 

todas as dificuldades, um Feliz Natal e um prospero Ano Novo 

com Deus no comando, é o que deseja a coordenação da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Comunidade Nossa  
Senhora de Fátima  

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.

O natal deste ano acontece no contexto de pandemia. Em que muitas pessoas morreram, são mais de 

185.000, muitos estão infectados, são mais de 7 milhões. Muitas pessoas estão angustiadas, depressivas, 

com simdrome de panico, com medo de serem contaminadas, sem perspectiva de vida, muitos se 

perguntam: o que será de nós? O que podemos esperar?  À luz do natal de Jesus, sejamos sinais de 

esperança para essas pessoas que estão vivendo estas realidades dolorosas. Sejamos luz do amor do 

menino de Belém para todos os sofredores e sofredoras. Sejamos luz que ajuda o povo a vencer o 

desanimo, e o medo. Ajudemos as pessoas a se sentirem motivadas para reconstruirem suas vidas, a 

encontrarem razões para continuarem vivendo.   

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.



MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO

05

 Mais um ano que chega ao fim, um ano muito difícil para todos 

nós, um ano que nos trouxe muito medo e preocupação diante de tudo 

que estamos vivendo,  mas também um ano que nos trouxe muitos 

ensinamentos, nos ensinou a valorizar muitas coisas, nos mostrou o 

valor da liberdade, da convivência em família, nos mostrou o valor de 

um abraço, e nos fez  sentir  saudade... saudade dos amigos, da família, 

da casa de Deus, do trabalho, e de tantos outros momentos, mas também 

nos fez forte na fé e na confiança em Deus, e em  Deus a esperança de 

dias melhores. Está chegando o Natal, este Natal não será como os 

outros, será celebrada de maneira diferente, de maneira singela sem 

grandes reuniões familiares, sem festas, mas que deverá ser celebrado 

por todos nós em nossas casas, com nossa família, com muita alegria, 

pois Jesus Cristo nosso senhor e salvador está chegando, sim está 

chegando! Que  cada coração se abra para receber a luz de Cristo, se 

estamos passando por momentos difíceis, momentos de trevas, que brilhe para nós a luz do Salvador, é nele 

que reina a  paz e a esperança que nos adoça a vida, renunciemos o medo, as preocupação e abrimos espaço 

para confiança e esperança no Cristo nosso Senhor, e é nesta esperança que a comunidade São Lucas deseja  

a todos os paroquianos um Feliz Natal, e um próximo ano cheio de muita paz, esperança e fé.

Coordenação da Comunidade São lucas Evangelista

Comunidade 
São Lucas Evangelista 

O Natal este ano.

É natal...  Vamos celebrar este Natal com fé e otimismo. Que a saúde do corpo e 

da alma sejam plena, porque Natal é presença do menino Jesus em nossa vida.Natal 

é nascimento do menino Deus. Natal é tempo de alegria, acolhida e solidariedade. 

Natal é tempo de renascer na luz do Cristo, todos os dias. Natal é tempo de renovar 

esperanças. Natal é luz, vida, amor e fé. O maior presente que podemos ter é a 

presença do filho de Deus no meio de nós!Que o menino Jesus se faça presente em 

nossos corações. Que sejam superadas todas as tristezas e dificuldades, diante deste 

tempo específico que estamos vivendo. Que a fraternidade universal seja a nossa 

meta. Que o sentido do Natal esteja presente em nosso dia-a- dia. Que a luz do 

menino Jesus, percorra cada lar, trazendo alegrias a todas as pessoas e a cada coração. Que o amor nunca 

seja superado, que ele possa  virar rotina na vida de cada um que clama e espera na paz do Senhor por 

tempos melhores. Que a simplicidade e o desejo de fazer o bem permaneçam em nossas vidas. Que a 

esperança seja  uma força ativa em nós e  nos inspire em nossa missão. Assim, o mundo e as pessoas 

encontrarão a paz tão almejada. O Deus forte, o príncipe da paz,  nos mova a fazer o bem, nos inspire a 

cuidar uns dos outros. E a nos mantermos firmes na fé. Cheios do entusiasmos, que vem de Deus, que o 

menino Jesus se faça morada em nossa vida em nossos corações. Que a luz do Cristo resplandeça na vida de 

todos nesse Natal e em todos os lares . Paz e amor de Jesus! Feliz Natal e um Santo e abençoado ano novo. 

Coordenação da Comunidade São Francisco.
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Irmãs e irmãos,  

A chegada do fim do ano, o tempo do advento e a preparação para o nascimento do menino 

Jesus em nossos corações é uma grande oportunidade para fazermos um balanço do que 

passou. Refletir sobre a vida nos ajuda a enxergar nossas atitudes, a analisar nossos erros e 

acertos. É hora de pedir perdão por tudo o que deixamos de fazer. Muitas vezes por comodismo, 

falta de interesse, preguiça, atitudes e sentimentos que nos deixam anestesiados e nos impedem 

de avançar. Momento também de agradecer por todas as oportunidades que tivemos e de tê-las aproveitado fazendo o bem 

comum, isso nos faz crescer como pessoas e filhos de Deus.  

Muitos de nós terminamos 2019 pedindo um ano melhor, fazendo planos, estabelecendo metas. Não esperávamos que 2020 

seria um ano atípico, que uma pandemia cercearia “nossa liberdade”, que acabaria com sonhos e vidas de muitos. Apesar 

das controvérsias da vida, tivemos mais uma vez a oportunidade de aprender a aproveitar melhor nosso tempo, de 

reclamar menos das coisas, de nos aproximar mais de nossas famílias, de perdoar, de sermos mais solidários, generosos e 

humildes, de nos aproximar mais de Deus.  

A construção da Paz e da justiça deve ser um desafio constante para nós cristãos, e não se trata de um projeto individual, e 

sim a busca constante do esforço coletivo na vivência de igreja como comunidade de irmanados em Jesus Cristo, que a todo 

tempo nos alimenta de Fé e Esperança em nossa caminhada. Somos a força viva de Cristo na realidade em que vivemos, 

cada atividade e serviço em nossa comunidade contribui para continuarmos na construção da justiça para todos, 

caminhar lado a lado animando e fortalecendo cada irmão, irmã, nos faz muito bem e fortalece a nossa missão, pois 

estamos caminhando com Cristo.

Na realidade de nosso Brasil, especialmente esse ano, com crise econômica, política e agravado pela pandemia, somos 

chamados a ser sinal de esperança. O Amor de Deus que nos une é mais forte do que qualquer crise, a fé na superação dos 

obstáculos nos mostra um horizonte a seguir, sejamos firmes, o povo de Deus espera em nós a transformação de dias 

melhores. Neste Natal, renasce a esperança, sigamos a estrela guia que é Jesus alimento de vida eterna.

Caminhemos com força e coragem, é em cada um de nós que Cristo acredita que a missão aconteça, sejamos LUZ um para 

o outro e presença de Deus no meio do povo.

“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E Ele será chamado 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz”. (Is. 9,6)

Feliz Natal 

Um Ano Novo de Paz, Lutas e Conquistas!!!

Coordenação da Comunidade São Paulo Apostolo

Aconteceu... 
Nos dias 21 e 22 de novembro,  
na Paróquia Santa Rosa de 
Lima-Recreio São Jorge, 
nossa 2° capacitação para 
n o v o s  a g e n t e s  d a 
Comunidade Salva Vidas. 
A g r a d e ç o   a  t o d o s  q u e 
participaram com muito amor, 
c a r i n h o  e  d e d i c a ç ã o !   
Sobriedade e paz, só por hoje 
Graças à Deus!  

Katia CSALVI
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LITURGIA DA PALAVRA
“Sejam praticantes da Palavra, e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos (Tg 1,22).

“É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida 
na rocha da Palavra de Deus” (Dap 247). 

20/12 – 4º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 – Sl 89 – 2ª- Leitura Rm 16,25-27 – Evangelho Lc 1,26-38 

27/12 – FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA: 1ª- Leitura Eclo 3,3-7.14-17a – Sl 128 – 2ª- Leitura Cl 3,12-21 – Evangelho Lc 2,22-40

03/01 – FESTA DA EPIFANIA DO SENHOR: 1ª- Leitura Is 60,1-6 – Sl 72 – 2ª- Leitura Ef 3,2-3a.5-6  – Evangelho Mt 2,1-12 

10/01 – FESTA DO BATISMO DE JESUS: 1ª- Leitura Is 42,1-4.6-7 – Sl 29 – 2ª- Leitura – At 10,34-38 – Evangelho Mc 1,7-11  

17/01 – 2º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura 1Sm 3,3b-10.19 – Sl 40 – 2ª- Leitura 1Cor 6,13c-15a.17-20 – Evangelho Jo 1,35-42

24/01 – 3º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Jn 3,1-5.10 – Sl 25 – 1 Cor 7,29-31 – Evangelho Mc 1,14-20

31/01 – 4º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Dt 18,15-20 – Sl 95 – 2ª- Leitura 1 Cor 7,32-35 – Evangelho Mc 1,21-28 

         A caminho do Reino definitivo a Igreja deve testemunhar em seu modo de ser e de agir, os valores e os 

critérios do Evangelho.   As realidades sensíveis e os materiais indispensáveis estão presentes na Comunidade 

Eclesial em sua peregrinação terrestre.

          A Igreja necessita do pão de cada dia para o sustento das energias que são consumidas nas Celebrações 

e Missões, da mesma forma, não dispensa estruturas necessárias à formação e à coordenação do Povo de Deus.

          Na oração do Senhor aprendemos que as necessidades materiais e tentações estão presentes em cada 

dia da vida e no caminho da sabedoria o aprendizado é permanente já no caminho da virtude, o perdão é 

indispensável.

          A novidade do Evangelho deve estar presente em tudo que a Igreja vive, tanto no relacionamento das 

pessoas, cuja meta é a comunhão; ninguém isolado ou abandonado a própria sorte.

          A valorização dos dons pessoais e a comunhão de bens são exigências da própria Fé, por isso, a Igreja 

primitiva procurou viver a economia de comunhão.

          Em nosso tempo, a degradação ambiental e as dimensões catastróficas de exclusão social obrigam a 

Igreja a testemunhar novos valores e novos padrões de conduta na organização de sua economia.

          A própria Evangelização será atingida em sua credibilidade se a Igreja persistir em práticas 

administrativas e econômicas que reproduzem a malicia e a iniquidade da ordem vigente na sociedade e entre 

os povos.

          Cremos em uma Igreja de Comunidades e o Dízimo se torna para nós, cada vez mais, um instrumento 

concreto de manifestar a própria adesão e comunhão com a Igreja e a nossa corresponsabilidade pela 

Evangelização em todas as suas Dimensões, cem por cento comprometidos com a Igreja.

PASTORAL DO DÍZIMO

 Dízimo, corresponsabilidade 

pela Evangelização.

Coordenação do Dízimo - Comunidade Nossa Senhora de Fátima.



   
  

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 
Novembro/Dezembro.

 
 

Acessem nossas 
redes sociais. ARTES:  Michele, Thais e Thaina Pascom

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!
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25
anos

Cel.: 11 99315-8853
          Darciano

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 



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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