Data: quarta-feira, 2 de novembro de 1988
Evento Tombo: Decreto de Criação da Paróquia

Horário:

Narrativa
Na Integra:
Cúria Metropolitana de São Paulo
Decreto
Fazemos saber que, atendendo às necessidades espirituais de Nossa Arquidiocese, tendo obtido
parecer favorável do Colendo Cabido Metropolitano e ouvido os Párocos confrontantes, usando de
Nossa jurisdição Ordinária e de conformidade com o Código de Direito Canônico. Havemos por bem
Criar a Paróquia amomível de NOSSA SENHORA APARECIDA - SÃO LOURENÇO DA SERRA.
Formada com territórios desmembrados da Paróquia de NOSSA SENHORA DOS PRAZERES Itapecerica da Serra e cujos limites vão adiante declarados.
Gozará a dita Paróquia de todos os direitos e privilégios que lhe couberem e terá seus Livros de
Assentamentos de Batizados e Casamentos, feitos em duplicata e previamente rubricados na Cúria
Portanto, damos por erigida e constituída esta nova Paróquia de Nossa Arquidiocese, mandando que
seja este Decreto lido num domingo ou dia santificado e integralmente registrado no Livro do Tombo
da Paróquia, bem como no Registro de Paróquias da Cúria Metropolitana.
Dado e passado em Nossa Cúria Metropolitana, aos 02 de novembro de 1988.
Paulo Evaristo Cardeal Arns
(Arcebispo Metropolitano)
Limites:
1 - Com a Paróquia Nossa Senhora das Dores - Ibiúna
Iniciam-se no M M 9 cravado junto à divisa de Itapecerica da Serra com o município de Ibiúna, na
Serra do Chiqueiro e seguem por essa divisa até encontrar o início da divisa com o município de
Juquitiba.
2 - Com a Paróquia Nossa Senhora das Dores - Juquitiba
Do ponto anterior, seguem pelos limites dos municípios de Itapecerica da Serra e Juquitiba até o
limite do município de Embu-Guaçu.
3 - Com a Paróquia Santa Terezinha - Embú Guaçu
Do ponto anterior, seguem pelos limites dos municípios de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu até o
ponto
M M 46.
4 - Com a Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres - Itapecerica da Serra
Do ponto anterior, M M 46, seguem em linha reta até encontrar o ponto M M 9, ponto onde tiverem
início estes limites.
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Data: quarta-feira, 15 de março de 1989
Horário:
Evento Tombo: Decreto de Criação da Diocese de Campo Limpo

Narrativa
A Diocese de Campo Limpo foi criada em 15 de março de 1989, pela bula “Com o Beneplácito de
Deus”, do Papa João Paulo II, e instalada em 4 de junho de 1989, desmembrada da Arquidiocese de
São Paulo.
A Igreja Particular de Campo Limpo abrange partes das zonas: SUL (Campo Limpo, Capão Redondo,
Jardim Ângela, M’Boi Mirim, Morumbi, Piraporinha, Valo Velho e Vila Remo) e OESTE (Caxingui,
Ferreira, Jardim Peri Peri, Vila Sônia) da capital paulista e seis municípios da Grande São Paulo
(Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra),
perfazendo uma área de 1.560 km2 e abrigando uma população aproximada de 2,7 milhões de
habitantes.
A Diocese de Campo Limpo faz limites com as Regiões Episcopais Lapa, Sé e Ipiranga da
Arquidiocese de São Paulo (ao norte) e com as Dioceses de: Osasco (a oeste), Santo Amaro (a
leste), Registro e de Santos (ao sul).
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Data:
Evento Tombo: Diversos Párocos sem Livro do Tombo

Horário:

Narrativa
1 - Pe. Frei Antônio Sérgio
Exerceu seu ministério Sacerdotal nesta Paróquia no período de mil novecentos e oitenta até mil
novecentos e oitenta e um.
2 - Pe. Marcelo de Almeida Pernambuco
Exerceu seu ministério Sacerdotal nesta Paróquia no período de mil novecentos e oitenta e nove até
mil novecentos e noventa e nove.
3 - Pe. João Gomes Moreira
Exerceu seu ministério Sacerdotal nesta Paróquia no período de mil novecentos e noventa e nove até
dois mil e um.
4 - Pe. Paulo Roberto Moliterno da Costa
Exerceu seu ministério Sacerdotal nesta Paróquia no período de dois mil e um até dois mil e três.
5 - Pe. Juarês Martins da Silva
Exerceu seu ministério Sacerdotal nesta Paróquia no período de dois mil e três até setembro de
2009.
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Data: domingo, 13 de setembro de 2009
Evento Tombo: Abertura do Livro do Tombo da Paróquia

Horário:

Narrativa
Aos treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, não tendo achado nos arquivos desta
Paróquia o Livro do Tombo, foi redigido este assento, com mais de 20 anos de história não
registrado, podendo atualmente o Pároco se responsabilizar pelo lavramento dos eventos a partir de
treze de setembro de dois mil e nove.
Dos Livros de Batismo:
Foram encontrados três livros de Batismo, tendo sido o primeiro já todo preenchido, e o segundo em
registro, em duas vias.
Dos Livros de Matrimônio:
Foram encontrados dois livros de Matrimônio, sendo os registros em duas vias. Infelizmente os
processos matrimoniais não estão completos, não tendo sido notificados os casamentos feitos nesta
paróquia desde a sua criação. Nos comprometemos desde agosto de 2008 até a presente data
efetuar as notificações.
A situação encontrada na Paróquia:
O Revmo. Sr. Pe. Juarês Martins deixou um caixa total de R$ 23.325,10, um Automóvel Fiesta com
49 parcelas de R$ 800,00 a serem pagas, móveis em situação precária na Casa Paroquial e ainda
muitas reformas para serem feitas na Matriz e Comunidades.
A Matriz paroquial não tinha secretário, pois não possuia recursos suficientes para tal, sendo o
próprio pároco o secretário paroquial.
Foi feito um grande multirão de limpeza na Matriz paroquial, com o apoio de paroquianos e da
prefeitura municipal dando uma nova cara em toda a situação da matriz (jardim, terreno, limpeza e
asseio geral).
Assim, foi devolvido o Financiamento do Automóvel Fiesta à Cúria, ficando o carro com o Mons. Luiz
Parede, pois, Pe. Marcelo Francisco Leite, mui generosamente, nos cedeu o automóvel gol, usado
por mim na Paróquia São Pedro e São Paulo, no valor de R$ 34.000,00 e ainda, com a generosidade
dos Paroquianos da referida Paróquia, foram adquiridos os móveis da Casa Paroquial no valor de R$
12.700,00.
Ressalvo a grande motivação pastoral deixada pelo pároco antecessor na 21 comunidades da
Paróquia.
A partir desta data, todas as contas das Comunidades foram encerradas, sendo uma conta única
utilizada para a movimentação bancária (0887-7/04-000036-9 - Nossa Caixa), onde o saldo de todas
as outras foram creditados, sendo separados os saldos das Comunidades por Centros de Custos,
conforme consta no SGCP da administração geral (Cúria e Matriz).
Foram ajustados os Funcionários para a Paróquia:
1 - Sr. José Cipriano (Secretário Paroquial)
2 - Sr. Thiago Lafaiete (Secretário Paroquial)
(ambos sendo pagos com doação comprometida mensalmente da Família Giorgi, Paróquia São
Pedro e São Paulo)
3 - Sra. Olga Prata (Casa Paroquial)
Agradeço e Louvo a Deus pela oportunidade que nos dá para, em obediência à sua Palavra
continuarmos a lançar as redes.
São Lourenço da Serra, 13 de Setembro de 2009
Pe. Fausto dos Santos Oliveira
Pároco
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Data: domingo, 13 de setembro de 2009
Horário: 09:00
Evento Tombo: Posse de Pároco do Pe. Fausto dos Santos Oliveira

Narrativa
Na Integra:
Dom Luiz Antônio Guedes
por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Campo Limpo aos que esta
Provisão virem, saudação. Paz e Benção no Senhor!
Por esta provisão nomeio e constituo Pároco (conforme cânones 519 a 522) da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida e São Lourenço, no Município de São Lourenço da Serra, pertencente à Forania
Itapecerica, o Revmo. Sr. Padre Fausto dos Santos Oliveira, por seis anos.
O Pároco exercerá suas funções em comunhão com os pastores da Igreja e em sintonia com suas
normas em nível universal, nacional e diocesano. Recebem todos os paroquianos o seu Pároco como
ministro de Cristo, assumindo com ele a missão de Evangelizar e formar uma paróquia viva,
conforme orientações pastorais.
Para melhor atendimento pastoral concedo-lhe a faculdade de celebrar a Eucaristia duas vezes ao
dia, e até três vezes aos domingos e festas de preceito, se as necessidades pastorais o exigem.
Concedo ainda os poderes para no ato da confissão absolver e dispensar a censura reservada do
cânon 1398 (aborto) sempre que houver sinal de arrependimento e desejo de conversão do fiel
culpado.
Esta Provisão será lida aos fiéis por ocasião de uma Missa que conte com sua presença numerosa e
transcrita no Livro Tombo da Paróquia.
Dada e passada em nossa Cúria Diocesana de Campo Limpo, aos três dias do mês de setembro do
ano da Graça do Senhor de dois mil e nove.
Dom Luiz Antônio Guedes
Bispo Diocesano
Mons. Luiz Carlos Parede
Chanceler do Bispado
Prot. nº: 186/2009 Livro: 01 Folhas: 271

Data: segunda-feira, 12 de outubro de 2009
Evento Tombo: Festa da Padroeira

Horário:

Narrativa
Novena
Foi realizada no período de dois a dez de outubro na Matriz, com presença das comunidades.
Batismo Crianças e Adultos
Foram batizados na igreja matriz cinquenta e duas crianças e onze adultos, com a permissão de D.
Luiz Antônio Guedes.
Procissão
A procissão com a imagem de Nossa Senhora teve inicio as dezessete horas em frente da igreja
matriz percorrendo as ruas da cidade e com retorno novamente a igreja matriz.
Missa Festiva
A missa em homenagem a Nossa Senhora foi realizada na Igreja matriz as (dezoito horas) onde se
encontrava um grande número de fiéis e presidida pelo Pároco Pe. Fausto dos Santos Oliveira.
Quermesse
A quermesse aconteceu na praça dez de Agosto nos dias dez e onze com show, bingo e brincadeiras
diversas.
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Data: quinta-feira, 24 de dezembro de 2009
Evento Tombo: Natal do Senhor

Horário: 20:00

Narrativa
Aconteceu na igreja matriz nesta data com a presença de todas as comunidades e foi presidida pelo
Pároco Pe. Fausto dos Santos Oliveira.

Data: sábado, 19 de setembro de 2009
Evento Tombo: Troca de Dirigentes - ECC

Horário: 20:00

Narrativa
Foi feita nesta data na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida em missa presidida pelo Padre Fausto
dos Santos Oliveira, onde foram apresentados os novos dirigentes. Sr Braulino e Sra. Suzi, Sr. Juarêz
e Sra. Vânia, Sr. Tião e Sra. Cleide, Sr. Marcos e Sra. Mara e o Sr. Eron e Sra. Marilene.

Data: segunda-feira, 2 de novembro de 2009
Horário: 09:00
Evento Tombo: Missa de Finados - 21 anos de criação da paróquia

Narrativa
Aconteceu missa na igreja matriz seguida de procissão até o cemitério onde houve a bênção dos
túmulos.

Data: sábado, 7 de novembro de 2009
Evento Tombo: Retomada da Pastoral da Criança

Horário: 08:00

Narrativa
A pastoral da criança teve sua retomada nesta data com a Coordenação da Sra Orestina e Sra.
Isolina

Data: quarta-feira, 13 de janeiro de 2010
Evento Tombo: Início Reformas

Horário:

Narrativa
Iniciou-se a reforma na igreja matriz nesta data.

Data: domingo, 1 de novembro de 2009
Evento Tombo: Retomada do Boletim Informativo

Horário:

Narrativa
O boletim informativo da Paróquia teve sua retomada com a primeira edição nesta data.

Data: sábado, 23 de janeiro de 2010
Evento Tombo: Site da Paróquia

Horário:

Narrativa
Foi inaugurado nesta data a página inicial do site, por uma equipe coordenada pelo o Sr. Junior e o
Sr. Chrystian.

LIVRO TOMBO

Página 6

Data: sexta-feira, 1 de janeiro de 2010
Evento Tombo: Registro de Funcionários

Horário:

Narrativa
A partir desta data foram ajustados os Funcionários para a Paróquia:
1 - Sr. José Cipriano (Secretário Paroquial)
2 - Sr. Thiago Lafaiete (Secretário Paroquial)
(ambos sendo pagos com doação comprometida mensalmente da Família Giorgi, Paróquia São
Pedro e São Paulo)

Data: sábado, 27 de fevereiro de 2010
Evento Tombo: Escola Catequética

Horário: 09:00

Narrativa
Foi inaugurada nesta data, na Escola Marianinha de Queiroz, a Escola Catequética. Os encontros se
darão todos os sábados das nove as doze horas sob coordenação da Sra. Márcia.

Data:
Evento Tombo: Pastorais

Horário:

Narrativa
Escolar
Iniciou-se em dois mil e dez sob coordenação da Srta. Paula e o Sr. Aguinaldo.
Acolhida
Iniciou-se em dois mil e dez sob coordenação da Srta. Larissa Srta. Natália.
Namorados
Iniciou-se em dois mil e dez sob coordenação da Srta. Cristiane e o Sr. Ronaldo.

Data: domingo, 29 de novembro de 2009
Evento Tombo: Retiro dos Crismandos

Horário: 08:00

Narrativa
Realizado no Salão Paroquial Sagrada Família na igreja Matriz nesta data.

Data: domingo, 6 de dezembro de 2009
Evento Tombo: 1º Encontro de Espiritualidade

Horário: 10:00

Narrativa
Foi realizado no sítio do Sr Lourenço no Bairro dos Pratas nesta data em período integral, com
palestras ministrada pelo pároco Pe. Fausto, onde teve grande participação das comunidades e
paroquianos.

Data: terça-feira, 8 de dezembro de 2009
Evento Tombo: Mutirão de Confissões

Horário: 18:00

Narrativa
Iniciou-se com a missa presidida pelo padre Fausto e após o término da missa seguiu-se as
confissões com a presença dos padres da forania de Itapecerica da Serra.

Data: sábado, 12 de dezembro de 2009
Evento Tombo: Crisma na Catedral

Horário: 10:00

Narrativa
O Sacramento da Crisma foi ministrado na Catedral Sagrada Família em Missa presidida por D. Luiz
Antônio Guedes, onde cento e nove pessoas receberam o sacramento.
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Data: segunda-feira, 14 de dezembro de 2009
Evento Tombo: Novena de Natal

Horário: 19:30

Narrativa
Realizada na Igreja Matriz no período de quatorze a vinte e dois de dezembro com presença das
comunidades e confraternização no Salão Rainha dos Apóstolos.

Data: domingo, 27 de dezembro de 2009
Evento Tombo: Missa da Sagrada Família

Horário: 09:00

Narrativa
Realizou-se em São Lourenço da Serra na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço e foi
presidida pelo Bispo Emérito D. Emílio Pignoli.

Data: quinta-feira, 31 de dezembro de 2009
Evento Tombo: Missa de passagem de Ano

Horário: 20:00

Narrativa
Aconteceu na igreja matriz nesta data com a presença de todas as comunidades e foi presidida pelo
Pároco Pe. Fausto dos Santos Oliveira.

Data: segunda-feira, 25 de janeiro de 2010
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário: 19:30

Narrativa
De 25 a 30 de janeiro de 2010 aconteceu a Semana Jovem com o Tema Jovens Sarados no amor de
Deus no Salão Paroquial Sagrada Família.

Data: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010
Evento Tombo: Deus é Mais

Horário:

Narrativa
Nos dias 15 e 16 de Fevereiro de dois mil e dez na escola Marianinha Queiroz aconteceu o encontro
Deus é +.

Data: sábado, 13 de março de 2010
Evento Tombo: Missa Campal

Horário: 18:00

Narrativa
A missa campal foi realizada nesta data na praça 10 de Agosto em comemoração ao 18 aniversário
da cidade de São Lourenço da Serra e foi presidida pelo padre Fausto dos Santos Oliveira.

Data: sábado, 6 de março de 2010
Evento Tombo: Assembleia Paroquial

Horário: 14:00

Narrativa
A assembleia Paroquial foi realizada nesta data onde foi votado o Projeto Paroquial de Evangelização
Desperta São Lourenço.

Data: domingo, 14 de março de 2010
Evento Tombo: Missão Jovem

Horário: 08:00

Narrativa
A missão Jovem foi realizada pelo grupo de jovens da Paroquia, aconteceu nesta data na
comunidade São Benedito no Bairro dos Pereiras.
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Data: sábado, 13 de fevereiro de 2010
Evento Tombo: Formação para Liderança

Horário: 09:00

Narrativa
A formação para liderança aconteceu na Igreja matriz nos dias 13 e 20 de fevereiro de dois mil e dez
com palestras ministrada pelo padre Fausto.

Data: quarta-feira, 9 de setembro de 2009
Evento Tombo: Economato Paroquial

Horário:

Narrativa
Fica constituido por esta provisão de protocolo número 038/2009 o economato da Paroquia Nossa
Senhora Aparecida e São Lourenço. Nomeadas para o exercício de 09 de Setembro de dois mil e
nove até oito de Setembro de dois mil e onze, as seguintes pessoas:
Presidente: Pe. Fausto dos Santos Oliveira
Tesoureiro: Ademir Zago da Silva
Vice-Tesoureiro: Jairo Cintra
Secretária: Ivone Regina Vieira da Silveira
Vice-Secretário: Braulino Soares de Oliveira

Data: domingo, 28 de março de 2010
Evento Tombo: Missa de Ramos

Horário: 09:00

Narrativa
Aconteceu nesta data, com início na igreja matriz e com a procissão saindo da igreja matriz
percorrendo a avenida principal da cidade até a praça 10 de Agosto onde foi celebrada a Santa Missa
presidida pelo padre Fausto.

Data: terça-feira, 30 de março de 2010
Horário: 19:00
Evento Tombo: Mutirão de Confissões - Preparação Páscoa

Narrativa
Aconteceu nesta data na Igreja matriz.

Data: domingo, 11 de abril de 2010
Evento Tombo: Festa da Misericórdia

Horário: 15:00

Narrativa
Teve sua retomada nesta data, na praça 10 de Agosto com missa campal presidida pelo Pe. Fausto.

Data: domingo, 18 de abril de 2010
Evento Tombo: 1º Reencontro do ECC

Horário: 08:00

Narrativa
O 1º Reencontro de Casais com Cristo aconteceu nesta data no Sítio do Sr Lourenço no Bairro dos
Pratas. com um dia de espiritualidade e grande confraternização em família com os casais que
fizeram parte desde 1º encontro ao 16º. Após o almoço teve o encerramento com a missa celebrada
pelo Pároco Pe. Fausto.
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Data: sábado, 1 de maio de 2010
Evento Tombo: Mutirão de Limpeza

Horário: 07:00

Narrativa
Aconteceu nesta data, onde os paroquianos fizeram a limpeza geral da Igreja matriz.

Data: sábado, 1 de maio de 2010
Evento Tombo: Missa do Trabalhador

Horário: 19:30

Narrativa
No bairro do Paiol do Meio, Comunidade Santa Cruz, foi celebrada a Missa do Trabalhador pelo
Pároco Pe. Fausto dos Santos Oliveira. Nesta Missa tivemos a presença membros de outras
comunidades de Nossa Paróquia.

Data: sábado, 29 de maio de 2010
Evento Tombo: Super Rosário

Horário: 07:00

Narrativa
Neste dia a Legião de Maria juntamente com algumas mulheres de Nossa cidade realizaram o Super
Rosário rezando 1000 Ave Maria, das 07h00 à 13h30 estas gerreiras mulheres se dedicaram a
oração por toda Paróquia.

Data: domingo, 9 de maio de 2010
Evento Tombo: Missa de Nossa Senhora de Fátima

Horário: 16:30

Narrativa
Esta Missa Festiva de Nossa Senhora de Fátima foi celebrada na comunidade Nossa Senhora de
Fátima no Bairro da Fazenda Vitória.

Data: sábado, 8 de maio de 2010
Evento Tombo: Bingo realizado pelo ECC

Horário: 19:00

Narrativa
Este evento para arrecadar verbas para a realização do ECC, foi realizado na escola Marianinha de
Queiroz. Foi um sucesso, mesmo com chuva várias pessoas compareceram e se divertira com o
bingo.

Data: sábado, 22 de maio de 2010
Evento Tombo: Vigília de Pentecoste

Horário: 22:00

Narrativa
Esta vigília ao Divino Espírito Santo foi elaborada com uma escala envolvendo os Movimentos e
Pastorais de Nossa Paróquia iniciou-se com a Santa Missa celebrada pelo Pároco Pe. Fausto dos
Santos Oliveira e terminou as 03h30 da Madrugada com o Terço da Dívina Misericórdia.

Data: sábado, 22 de maio de 2010
Evento Tombo: Missa das Crianças

Horário: 10:00

Narrativa
Juntamente com as crianças que estão se preparando para a primeira Comunhão na Catequese,
realizamos a missa das crianças que reuniu por volta de 60 crianças.

Data: domingo, 23 de maio de 2010
Evento Tombo: Batismo Comunitário

Horário: 10:30

Narrativa
Neste dia, após a Santa Missa, foi realizado Sacramento do batismo de várias crianças na Igreja
Matriz Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço pelo Pároco Pe. Fausto dos Santos Oliveira.
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Data: sábado, 29 de maio de 2010
Evento Tombo: Vigília

Horário: 21:00

Narrativa
Foi na Comunidade Imaculado Coração de Maria que se realizou a Vigília Mariana, com louvor,
animação e orações passou-se a noite nesta comunidade.

Data: quinta-feira, 3 de junho de 2010
Evento Tombo: Corpus Christi

Horário: 15:00

Narrativa
Foi realizada a festa de Corpus Christi em são Lourenço da Serra, com a solenidade da Santa Missa
e a Procissão do Santíssimo Sacramento festa esta que reuniu um grande numero de pessoas de
toda paróquia.

Data: sábado, 5 de junho de 2010
Evento Tombo: Conselho Paroquial

Horário: 14:00

Narrativa
Como de costume, em todo primeiro sábado do mês, tivemos o conselho paroquial onde
compareceram representantes de todas as comunidades e Pastorais de Nossa Paróquia para juntos
decidirmos os andamentos da Paróquia.

Data: sábado, 5 de junho de 2010
Evento Tombo: Festa Junina

Horário: 16:00

Narrativa
Na Comunidade João Paulo II, Bairro de Itatuba, aconteceu a Festa Junina com muita diversão
comidas e bebidas típicas, musica e muitos caipiras.

Data: sábado, 5 de junho de 2010
Evento Tombo: Festa Junina

Horário: 16:00

Narrativa
Na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Bairro da Aldeinha, aconteceu a Festa Junina com muita
diversão comidas e bebidas típicas, musicas bingo e muita alegria que envolveu a todos os
presentes.

Data: quinta-feira, 10 de junho de 2010
Evento Tombo: Tríduo de Santo Antônio

Horário: 19:30

Narrativa
Com muita alegria, em nossa comunidade Santo Antônio no centro de São Lourenço da Serra,
celebramo0s a festa de Nosso Padroeiro durante três dias, 10, 11, 12/06/10 com o tríduo de São
Lourenço.

Data: domingo, 13 de junho de 2010
Evento Tombo: Missa Festiva Santo Antônio

Horário: 18:00

Narrativa
Nestea dia de Santo Antonio, iniciamos a solenidade na Capela Santo Antônio com a Bênção dos
Pães, e em procissão saimos pela rua em direção a Igreja Matriz onde Celbramos a Santa Missa.

Data: domingo, 13 de junho de 2010
Evento Tombo: Quermesse de Santo Antônio

Horário: 14:00

Narrativa
Para comemorar Santo Antônio, fizemos a quermesse onde tivemos Barracas de comes e bebes,
barracas de brincadeira, quadrilha das Crianças da catequese e dos jovens crismandos.
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Data: domingo, 20 de junho de 2010
Evento Tombo: Missa da 3º idade e enfermos

Horário: 09:00

Narrativa
Com o ituito de inserirmos a terceira idade, idosos de asilos, e os enfermos no contexto da nossa
Paroquia, fizemos esta missa onde os fiéis se comprometeram em trazer os enfermos e idosos para
a missa.

Data: quinta-feira, 24 de junho de 2010
Evento Tombo: Missa Festiva de São João Batista

Horário: 19:30

Narrativa
Foi celebrada no Bairro do Despézio na Comunidade São João Batista, foi feita uma procissão da
entrada do Bairro até a capela. Neste dia também foram feitas homenagens ao Pároco Pe. Fausto
dos Santos Oliveira, pois foi do dia de seu aniversário de ordenação sacerdotal.

Data: sábado, 26 de junho de 2010
Evento Tombo: Quermesse São João Batista

Horário: 18:00

Narrativa
Foi realizada no Bairro do Despézio, na comunidade São João Batista, com muita alegria e diverssão
todos se envolveram com a quermesse que teve bingo, comes e bebes e até mesmo Show ao vivo.

Data: domingo, 27 de junho de 2010
Evento Tombo: Missa Instituição de Novos Coroinhas

Horário: 09:00

Narrativa
Após várias formções no decorrer dos ultimos 3 meses foram instituidos os novos coroinhas de nossa
Paróquia. Os cursos foram ministrados pelo seminarista Everton, e sendo coordenados por Rosení e
Claudemar coordenadores dos acólitos e Coroinhas.

Data: domingo, 27 de junho de 2010
Evento Tombo: Curso de Batismo

Horário: 15:00

Narrativa
O curso de preparação para a recepção do sacramento so Batismo foi ministrado pela Pastoral do
Batismo, e neste curso estavam também os responsáveis pelas crianças da Catequese que não eram
batizadas, pois antes de receberem a primeira comunhão elas davam ser batizadas.

Data: sábado, 3 de julho de 2010
Evento Tombo: Festa Junina

Horário: 17:00

Narrativa
Na comunidade São Paulo Apóstolo, Bairro dos Pratas, foi realizada a Missa seguido da Festa Junina
e Quermessa para arrecadar verbas para o término da capela da Comunidade.

Data: domingo, 11 de julho de 2010
Evento Tombo: Retiro de formação para o TLC

Horário: 08:00

Narrativa
Foi realizado no Sítio Recanto Pega Bem, no Bairro do Portal de São Lourenço da Serra, onde os
Jovens que irão trabalhar no TLC se encontraram para juntos se prepararem para este encontro.

Data: terça-feira, 29 de junho de 2010
Evento Tombo: Fundação da Comunidade São Pedro

Horário: 19:00

Narrativa
Com muita alegria nesta data, se deu o surgimento de mais uma comunidade de Nossa Paróquia
completando 22 comunidades. A comunidade São Pedro Foi fundada no Bairro do Portal de São
Lourenço da Serra com a Solenidade da Santa Missa no dia de São Pedro na Praça do Bairro.
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Data: domingo, 18 de julho de 2010
Evento Tombo: Batismo Comunitário

Horário: 09:00

Narrativa
Foi realizado na igreja Matriz, da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço o Batismo de
Crianças da catequese para receberem a primeira comunhão e outras crianças, o celebrante do
batimo foi o reverendíssimo padre Fausto dos Santos Oliveira.

Data: domingo, 4 de julho de 2010
Evento Tombo: Batismo

Horário: 17:00

Narrativa
Foi realizado na capela São José e Nossa Senhora de Fátima, da paróquia Nossa Senhora Aparecida
e São Lourenço o Batismo de Crianças da catequese para receberem a primeira comunhão e outras
crianças, o celebrante do batimo foi o reverendíssimo padre Fausto dos Santos Oliveira.

Data: sábado, 10 de julho de 2010
Evento Tombo: Batismo

Horário: 17:00

Narrativa
Foi realizado na Comunidade Santo Expedito, da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço
o Batismo de Crianças da catequese para receberem a primeira comunhão e outras crianças, o
celebrante do batimo foi o reverendíssimo padre Fausto dos Santos Oliveira.

Data: domingo, 11 de julho de 2010
Evento Tombo: Batismo

Horário: 19:30

Narrativa
Foi realizado na Capela Santa Cruz, da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço o
Batismo de Crianças da catequese para receberem a primeira comunhão e outras crianças, o
celebrante do batimo foi o reverendíssimo padre Fausto dos Santos Oliveira.

Data: sexta-feira, 23 de julho de 2010
Evento Tombo: T.L.C

Horário:

Narrativa
Foi realizado o 12º TLC da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço, tendo 45 cursista
que fizeram o encontro e jovens que organizaram de uma bela forma o TLC que retorna em nossa
paróquia.

Data: segunda-feira, 26 de julho de 2010
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário: 19:30

Narrativa
Tendo início neste dia, foi realizado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço a
Semana Jovem, cujo tema da Semana Foi "Sou um milagre, Estou aqui!. Com grande participação
dos jovens, foi uma Semana bem planejada decorrendo pelos dias 27, 28, 29, 30/07/10, com muita
alegria e louvor a Deus.

Data: sábado, 31 de julho de 2010
Evento Tombo: Baile dos Anos 60

Horário: 18:00

Narrativa
Com a união do Grupo de Jovens N.A.S.C.E.R. e a equipe de Obras e Reformas na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida e São Lourenço, no Salão da Igreja Matriz, foi realizado O Baile dos Anos 60, com
a presença de aproximadamente 400 pessoas, a equipe de Obras e Reformas ficaram responsáveis
pela venda dos salgado e o Grupo de Jovens pela organização da Festa.
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Data: sábado, 7 de agosto de 2010
Evento Tombo: Quermesse de São Lourenço

Horário: 18:00

Narrativa
Foi realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço a Quermesse de São Lourenço
no Pátio da Igreja Matriz, onde várias equipes trabalaram para organizar os come e bebes e as
brincadeiras.

Data: sábado, 7 de agosto de 2010
Evento Tombo: Tríduo de São Lourenço

Horário: 19:30

Narrativa
Foi realizado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço o Tríduo de São Lourenço nos
dia 07, 08, e 09/08/10 cada dia com a presença de um Padre que passou por Nossa Paróquia, Pe.
Juarês, Pe. Jairo e Pe. Fausto.

Data: terça-feira, 10 de agosto de 2010
Evento Tombo: Festa de São Lourenço

Horário: 19:00

Narrativa
Com muita alegria, acolhemos o nosso Bispo, Dom Luis Antonio Guedes para celebrar conosco a
Festa de São Lourenço, onde compareceram vários paroquianos para prestar homenagem a este
Santo, Também padroeiro de nossa Paróquia.

Data: domingo, 8 de agosto de 2010
Evento Tombo: Semana Nacional da Família

Horário: 19:00

Narrativa
Foi realizado eventos do dia 08 a 15/08/10 os eventos da Semana Nacional da Família em nossa
paróquia, sendo que a cada dia foi realizada uma atividade diferente a qual colocamos em destaque o
Casamento Comunitário no dia 14/08/10, onde realizamos o Matrimônio de 6 casais com uma bela
cerimônia

Data: domingo, 15 de agosto de 2010
Evento Tombo: Romaria Diocesana a Aparecida

Horário: 02:00

Narrativa
Com comunhão a Diocese de Campo Limpo, a Paroquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço
foi em Romaria a Aparecida do Norte com 13 onibus e aproximadamente 1000, participamos da via
Sacra e da Missa com nossa Bispo e Padre.

Data: domingo, 22 de agosto de 2010
Horário: 10:00
Evento Tombo: Concentração Diocesana dos Acólitos e Coroinhas

Narrativa
No dia 22/08/10, dia de São Tarcísio, Padroeiro dos Acólitos e Coroinhas, organizamos nossa
Paróquia para que todos os Acólitos e Coroinhas fossem na diocese festejar este padroeiro tão
querido. Foram aproximadamente 30 coroinhas de nossa paróquia para a missa na Diocese.

Data: sábado, 18 de setembro de 2010
Evento Tombo: Missa Festiva Exaltação da Santa Cruz

Horário: 19:30

Narrativa
Foi realizado na Comunidade Santa Cruz, Bairrodo Paiol, a Festa da Exaltação da Santa Cruz com a
celebração solene Santa Missa seguida de quermesse
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Data: sexta-feira, 24 de setembro de 2010
Evento Tombo: E.C.C.

Horário: 19:00

Narrativa
Foi realizado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço, pela Pastoral Familiar o 17ª
ECC (Encontro de Casais com Cristo). Foi feito no decorrer dos dias 24, 25, e 26/09/10 na E. E.
André Franco Montoro.

Data: sexta-feira, 1 de outubro de 2010
Evento Tombo: Missa Festiva de Santa Terezinha

Horário: 19:00

Narrativa
Foi realizada a missa festiva em honra a Santa Terezinha do Menino Jesus, na Comunidade Santa
Terezinha. Tivemos grande participação por parte dos fieis fizemos uma bela celebração dando início
ao mês missionário.

Data: sábado, 2 de outubro de 2010
Evento Tombo: Festa de São Benedito

Horário: 18:00

Narrativa
Iníciando as Festividades de São Benedito, foi feita a quermesse na Comunidade São Benedito,
devido a festa do padroeiro da Comunidade que comemoramos no dia 05/10/10, Amissa Festiva será
celebrada no dia 10/10/10 pelo Pároco Pe. Fausto dos Santos Oliveira.

Data: sábado, 2 de outubro de 2010
Evento Tombo: Novena a Nossa Senhora Aparecida

Horário: 19:30

Narrativa
Iniciando a Novena em honra a Nossa Padroeira e Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida,
vivemos grandes experiências tendo a cada dia um padre diferente celebrando em nossa paróquia.

Data: terça-feira, 12 de outubro de 2010
Evento Tombo: Festa de Nossa Senhora Aparecida

Horário: 10:00

Narrativa
Iníciamos a Festa de Nossa Padroeira com o Batismo de aproximadamente 30 crianças. As 14h00
tivemos uma hora de adoração e em seguida procissão e Missa presidida por nosso Bispo Emérito
Dom Emílio.

Data: quinta-feira, 28 de outubro de 2010
Evento Tombo: Missa Festiva de São Judas Tadeu

Horário: 19:00

Narrativa
Foi realizada a Missa Festiva na Comunidade São Judas Tadeu no bairro da fazenda Vitória, com um
bom numero de Participantes foi feita a procissão e Missa e logo em seguida a quermesse.

Data: sábado, 16 de outubro de 2010
Evento Tombo: Quermesse Santa Terezinha

Horário: 18:00

Narrativa
Foi Realizada na Comunidade Santa Terezinha a Quermesse em honra a santa.

Data: sábado, 30 de outubro de 2010
Evento Tombo: Festa de fantasia de todos os santos

Horário: 19:30

Narrativa
O grupo de jovem NASCER preparou esta com grande carinhoo,não só para os jovens mais sim para
toda a comunidade.
Com muita musica e venda de mini-pizza.
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Data: terça-feira, 2 de novembro de 2010
Horário: 09:00
Evento Tombo: Missa de Finados e Procição ao Cemiterio

Narrativa
Grande celebração pelo Pe.Fausto dos Santos Oliveira com a indugência plenaria,benção das flores
e velas.
Procissão até o cemitério com a benção dos túmulos.
Depois com as comunidades Imaculado coração de Maria com vendas de flores,Com. São Paulo
Apostolo vendendo velas e a com.São Pedro com a vanda de pasteis.

Data: sábado, 6 de novembro de 2010
Evento Tombo: Conselho paroquial

Horário: 14:00

Narrativa
Presençade algumas comunidades e pastorais dividindo coisas boas do que aconteceu dentro do
mês de outubro e a organização dos eventos do mês de novembro a dezembro(festa de natal e
encerramento do ano).

Data: sábado, 6 de novembro de 2010
Horário: 08:30
Romaria
dos
motociclista
a
Aparecida
do
Norte
Evento Tombo:

Narrativa
4º Romaria de motociclista ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida,grande participação da
comunidade
Foram depois que Pe.Fausto dos Santos Oliveira deu a benção a todos eles.
Chegaram a cidade de São Lourenço por volta das 16H30 dia 07/11/2010 e com muita alegria vieram
a missa dando testemunho do que aconteceu.

Data: domingo, 12 de dezembro de 2010
Evento Tombo: Dia de Espiritualidade

Horário: 11:00

Narrativa
O grade dia de Espiritualidadedando inicio com a missa das 09h00, logo depois teve palestras com
os irmãos missionarios,Sonia,Adriano e Rodolfo, junto com o Pe. Estevan

Data: sexta-feira, 24 de dezembro de 2010
Evento Tombo: Missa Solene preparação para o Natal

Horário: 20:00

Narrativa
Missa Solene celebrada pelo Pe. Fausto,celebrando o nascimento do menino Jesus e tambem
realizando o batismo das criançaas

Data: sábado, 25 de dezembro de 2010
Evento Tombo: Missa de Natal

Horário: 20:00

Narrativa
Missa de Natal celebrada tambem pelo Pe. Fausto, pelo nascimento do menino Jesus com uma
pequena apresentação de algumas crianças com a historia das "3 árvores".

Data: sexta-feira, 31 de dezembro de 2010
Evento Tombo: Missa Solene de entrada do Ano Novo

Horário: 19:00

Narrativa
Missa de entrada de 2011, com muita alegria, paz e saude agurdamos a entrada do ano novo
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Data: sábado, 1 de janeiro de 2011
Evento Tombo: Missa de ano novo

Horário: 19:00

Narrativa
Primeira missa do ano de 2011, celebrada pelo Pe. Fausto

Data: segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
Evento Tombo: Missão sem Fronteiras

Horário: 08:00

Narrativa
Damos inicio a missa sem fronteiras com os jovens da comunidade missionária Vila Regia
juntamente com os Pe. Estevan e Pe. Fabricio e a Irmã Sonia

Data: sábado, 15 de janeiro de 2011
Evento Tombo: Show Missionário

Horário: 18:30

Narrativa
Procissão e missa na quadra de esportes do marianinha celebrada pelos Padres Estevan e Fabricio
logo em seguida uma grande e bela apresentação dos jovens da comunidade

Data: segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
Evento Tombo: missa de despedida

Horário: 08:30

Narrativa
Missa para finalizar a missão e para agrdecer os jovens por ter ficado conosco uma semana
evangelizando e divulgado a palavra de Deus em nossa cidade

Data: domingo, 23 de janeiro de 2011
Evento Tombo: Apresentação

Horário: 09:00

Narrativa
Apresentação do novo Pe.,Luiz Antonio, dando inicio com a missa e sendo apresentado a toda
comunidade

Data: terça-feira, 25 de janeiro de 2011
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário: 19:30

Narrativa
Dando inicio todos os dias com pequenas apresentações da vida real com o lema " Digo sim a Vida"

Data: segunda-feira, 7 de março de 2011
Evento Tombo: Deus é mais

Horário: 18:00

Narrativa
O evento Deus é mais foi realizado pelos jovens de nossa comunidade com a participação de
algumas pessoas o evento foi realizados nos dias 07 e 08 de março com bastante alegria contamos e
dançamos para Jejus e logo após do louvor teve a palestra do Alberto (ministro da Eucaristia de
nossa Paroquia) com o tema buscai as coisas do alto e com o jovem Anderson e o Ivan, e também
nesses dois dis depois das apresentações adoração ao santissimo, 1º dia com o Pedre Fabio, que
veio participar e visitar a comunidade e no 2º dia com o Vigário Paroquial Luiz Antônio.Foi dis Muito
especiais.
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Data: sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011
Horário: 19:30
Evento Tombo: Lançamento da Pedra Fundamental da Com. São Pedro

Narrativa
Lançamento da Pedra Fundamental Comunidade São Pedro Apostolo untamente com a missa festiva
na comunidade Nossa Senhora de Lourdes celebrada pelo vigário Paroquial Luiz Antônio.

Data: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011
Evento Tombo: Reforma da Matriz

Horário: 09:00

Narrativa
Nodia 9 de favereiro de 2011 o Padre Fausto assinou o contrato conm o Sr Davinson R. Guelfi Junior,
onde começaram a desmontar o forro e colocar uma nova estrutura com isso tambem reformar toda
a parte elétrica da igreja com o Sr. Manuel e Sr Osmar, frequentadores de nossa comunidade, e com
muita paciência e carinho estão fazendo o possivel para que fique pronto e bonito, enquanto isso as
missas estão sendo celebradas na escola Marianinha.

Data: quarta-feira, 9 de março de 2011
Evento Tombo: Missa de Cinzas

Horário: 07:00

Narrativa
Missa de cinzas, abertura da quaresma com o Padre Fausto na Capela Santo Antônio, e dando inicio
a campanha da fraternidade,com o lema " Fraternidade e vida no Planeta". Imposição das cinzas
quanto na missa da manhã como na missa com o Vigá ro Luiz Antônio as 19h30 na escola
Marianinha missa muito bonita e com grande participação da comunidade.

Data: sábado, 5 de março de 2011
Evento Tombo: Conselho Paroquial

Horário: 14:00

Narrativa
Neste dia demos inicio mais um conselho paroquial juntamente com o parde luiz e Padre Fausto
iniciando com uma oração, demos continuidade ao que aconteceu nas comunidades e pastorais,
participação dos responsaveis e tambem apresentações dos crismandos, que tambem dando inicio
ao novo projeto para os jovens, que seria o estagio para continuarem participando da comunidade,
apresentações as comunidads e pastorais e explicando como cacda uma funciona, dicutimos
tambem as pendencias como a re gularização do terreno da comunidae João Paulo II que já foi
repassado para o cartório e da comunidae Santa Terezinha que já ganharam o terreno e estão
planejando a construção como a comunidade São José e a comunidade São Pedro Apostolo.

Data: sábado, 2 de abril de 2011
Evento Tombo: Consellho Paroquial

Horário: 14:00

Narrativa
Iniciamos com a Oração inicial feita por Pe. Fausto e Pe. Luiz, logo em seguida apresentação da
mais nova fun cio nári da paroquyia a Sra. Maria Filomena que ficar nos ajudando na secretária na
parte administrativa. Logo em seguida apresentações das comunidades e prestações de contas com
a Matriz e Comunidades, tambem se preparando para a semana santa organizando missa de ramos
e para a missão que terá inicio no dia 21/04 com 40 jovens com intuito de pintar as capelas das
comunidades, Santa Cruz, São Paulo Apostolo, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora
Aparecida.

Data: domingo, 10 de abril de 2011
Evento Tombo: Retiro Quaresmal

Horário: 09:00

Narrativa
O retiro deu inicio as 08:30 com atendimento de confissões com o Pe. Fausto as 09:00 iniciou a
missa com o Pe. Luiz, depois da missa fomos em procissão a capela São Lourenço onde foi
inaugiurado e abençoado, descemos novamente a escola marianinha onde demos continuidade com
a reflexão do Pe. Fausto, as 12h30 o lan che comunitário foi servido, em seguida fomos separados
em grupos onde refletimos sobre os 5 domingos da quaresma onde tivemos que apresentar e
apresentar o que entendemos desses 5 evan gelhos, foi muito bom, foi grande a participação das
pessoas, foi um dia de oração e reflexão para toda a comunidade!
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Data: segunda-feira, 2 de maio de 2011
Evento Tombo: Início do Piso

Horário: 08:00

Narrativa
Iniciou a reforma do piso nesta data, com Sr. Fião e equipe, começando com o presbitério.

Data: domingo, 17 de abril de 2011
Evento Tombo: Semana Santa

Horário:

Narrativa
A Semana Santa iniciou com a missa e a procissão de Ramos na matriz com Pe. Fausto. Foi
celebrada a missa do lava pés, com o Pe. Luiz Antonio, Vigário paroquial e Pe. Otaviano dos
Legionários de Cristo. Estavam presentes na missa os paroquianos mais os jovens do projeto Ong.
Sonhar Acordado. Ao término da Missa, todos sairam em procissão, em silêncio, até a Capela São
Lourenço, onde houve vigilia até a meia noite. Na sexta-feira da Paixão do Senhor, foi celebrada a
liturgia da Paixão às 15h00, presidida pelo Pe. Denis de Oliveira Matos, e a noite houve o Teatro na
praça da cidade com a encenação da Paixão de Cristo. Sábado Santo, deu inicio a Vígilia Pascal às
19h30. A missa do Domingo de Páscoa foi presidida pelo Pe. Fausto juntamente com o batismo de
23 crianças.

Data: sexta-feira, 25 de março de 2011
Evento Tombo: Término do Forro

Horário:

Narrativa
O término do forro se deu por volta do dia 25 de março de 2011. As missas derão retorno a matriz na
semana santa.

Data: quinta-feira, 21 de abril de 2011
Evento Tombo: Presença dos jovens "Sonhar Acordado"

Horário:

Narrativa
A presença dos jovens Sonhar Acordado" nos dias 21, 22, 23 e 24 em nossa paróquia, se deu com a
ajuda nas pinturas das capelas São Paulo Apostolo, Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida e Nossa
Senhora de Lourdes.

Data: sábado, 7 de maio de 2011
Evento Tombo: Festa do Rídiculo

Horário: 19:00

Narrativa

Data: domingo, 1 de maio de 2011
Evento Tombo: Festa da Misericórdia

Horário: 15:00

Narrativa
Deu inicio a festa da Misericórdia às 15h00 na Escola Marianinha e encerrou-se com a Missa às
19h00, onde teve uma participação muito boa de fiéis.

Data: sábado, 30 de abril de 2011
Evento Tombo: Festa da Misericórdia e do Trabalhador

Horário:

Narrativa
Desta realizada na Comunidade Santa Cruz.
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Data: sábado, 7 de maio de 2011
Evento Tombo: Mutirão na Comunidade João Paulo II

Horário:

Narrativa
Houve o mutirão na Comunidade João Paulo II para o término das obras da comunidade.

Data: terça-feira, 10 de maio de 2011
Evento Tombo: Situação da Com. N. Sra dos Prazeres

Horário:

Narrativa
Com os documentos que tinhamos na paróquia, fizemos a venda do terreno. Descobrimos haver mais
de um dono, Sr. Francisco e Sra. Aurea e também que o terreno foi "grilado" pela Igreja, não sendo
nossa propriedade. Encerramos esta empreitada.

Data: domingo, 12 de junho de 2011
Evento Tombo: Festa de Santo Antônio

Horário: 15:00

Narrativa
Festa de Santo Antônio, bingo e quermesse no salão paroquial que reunião toda a comunidade e dia
13/06 benção dos pães e missa na capela S.anto Antônio as 19h30

Data: quinta-feira, 23 de junho de 2011
Evento Tombo: Missa e procissão de Corpus Christi

Horário: 09:00

Narrativa
Missa que reuniu todas as comunidades na matriz logo em seguida seguimos em procissão pelas
ruas da cidade com o santissimo exposto, uma celebração muito bonita, em se reunião todos e que
quando Jesus passava todos sentiram sua presença!

Data: sexta-feira, 15 de julho de 2011
Evento Tombo: T.L.C

Horário: 18:00

Narrativa
Foi realizado mais um tlc, nos dias 15,16 e 17/07 na escola Maria Nerea Rampim participação para
os jovens que estão e são afastados da igreja.

Data: segunda-feira, 25 de julho de 2011
Evento Tombo: Semana jovem

Horário: 19:00

Narrativa
semana jovem, com palestras e testemunhos, tambem coma participação dos jovens que fizeram o
tlc, preparado pelo grupo de jovem da paroquia encerrando com afesta sertaneja no dia 31/07 as
19h00 no salão paroquial com musica ao vivo.

Data: sábado, 6 de agosto de 2011
Evento Tombo: Bingo e festa de São Lourenço

Horário: 18:00

Narrativa
Grandioso bingo de São Lourenço que teve grande participação da comunidade onde todos
ajudaram, em que todo o dinheiro arrecadado foi em prol a campanha do piso...Uma bela festa!
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Data: quinta-feira, 7 de julho de 2011
Evento Tombo: Tridou de São Lourenço

Horário: 19:00

Narrativa
1º dia do triduo com Missa, celebrada por pe. Denis, que deu continuidade no dia 08 com o pe. José
Marcos e dia 09 com pe. Gean.

Data: quarta-feira, 10 de agosto de 2011
Evento Tombo: Missa festiva e Solene a São Lourenço

Horário: 19:00

Narrativa
Procissão, saida da capela São Lourenço em seguida dando inicio a Missa em ação de graças a São
Lourenço, celebrada por Dom Emilio, bispo emérito, com a participação dos padres, juarêz, Luiz
Antônio e Fausto.Missa Muito bonita organizada com muito carinho por todos.

Data: sábado, 1 de outubro de 2011
Horário: 19:30
Evento Tombo: Novena e Missa de Nossa Senhora Aparecida

Narrativa
01 a 10 de outubro novena e missa de Nossa Senhora Aparecida na igreja matriz celebradas por
padres de outra paroquias, uma preparação para a grande festa de Nossa Mãe querida

Data: sábado, 8 de outubro de 2011
Horário: 18:00
Mega
Bingo
de
Nossa
Senhora
Aparecida
Evento Tombo:

Narrativa
Bingo realizado na escola Marianinha com apoio de algumas comunidades, todo dinheiro arrecado
será para quitar a divida do piso

Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2011
Horário: 15:00
Evento Tombo: Procissão e missa festiva de Nossa Senhora

Narrativa
Batismo comunitario das crianças as 10h00 na igreja matriz, as 14h30 procissão pelas ruas da cidade
e logo apos missa celebrada por Dom Luiz Antônio juntamente com o Pe. Fausto e Pe. Luiz Antônio,
com grande participação dos fieis.

Data: segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Evento Tombo: Festa dos anos 60

Horário: 19:00

Narrativa
Festa no salão paroquial, festa bonita todos os jovens a carater e com banda tocando apenas as
musicas dessa epoca, muito divertido.

Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2011
Evento Tombo: Missa e Procissão de Finados

Horário: 09:00

Narrativa
Missa na igreja matriz reunindo as familias dos fieis defuntos e celebrando em ação de graças por 23
anos de criação de Nossa Paroquia, celebrado por Pe. Fuasto e Pe. Luiz, logo em seguida procissão
ao cemiterio abencoando os tumulos, vendas de flores e velas com a comunidade Imaculado
Coração de Maria e

Data: sábado, 24 de dezembro de 2011
Evento Tombo: Missa de Natal

Horário: 20:00

Narrativa
Missa de Natal celebrando a nascimento de Jesus, com grande participação e alegria, celebrada por
Pe. Fausto
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Data: domingo, 25 de dezembro de 2011
Evento Tombo: Missa do Natl do Senhor

Horário: 09:00

Narrativa
Missa Celebrada as 09h00 e as 19h00 por ser domingo, celebrando em ação de graças ao
nascimento de nosso Senhor

Data: sábado, 31 de dezembro de 2011
Evento Tombo: Missa de ação de graças

Horário: 20:00

Narrativa
Missa ação de graças a mais um ano que se passou, alegrias, parcerias, reformas e construções nas
comunidades e matriz e se preparando para mais um ano repleto de luz

Data: domingo, 22 de janeiro de 2012
Evento Tombo: Confraternização Paroquial

Horário: 11:00

Narrativa
Um Evento Paroquial com a participação das Pastorais, Movimentos e Comunidades que se reuniram
para festejarem a vinda de 2012, agradecendo a Deus por todas as graças recebidas em 2011.
Uma festa alegre, com música, oração e diversão para todos.

Data: segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário:

Narrativa

Data: segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário: 20:00

Narrativa
Um retiro para jovens de toda a Comunidade de São Lourenço da Serra, para a busca maior pelo
amor a Deus e pela conversão.
Palestras, momentos de louvor e adoração Eucarística, momentos do Espírito Santo comcura e
libertação, teatro e no último dia, houve a festa de confraternização com todos os que participaram da
Semana Jovem que tinha como tema: "Ser Santo, sem deixar de ser jovem."

Data: segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
Evento Tombo: Tríduo de São Paulo

Horário: 19:30

Narrativa
Preparação para a Festa de São Paulo Apóstolo, realizada na Comunidade dos Pratas. Com o Terço
Missionário, a Via Sacra e no último dia procissão, Missa Festiva, bingo e quermesse. Reuniram - se
todos da Comunidade.

Data: quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
Evento Tombo: Tríduo de Nsa. Senhora de Lourdes

Horário: 19:00

Narrativa
Com o Terço Missionário no primeiro dia. Infelizmente não puderam ser realizados o segundo e
terceiro dia, devido ao falecimento da Sra. Neuza Previatti que ajudou muito a Comunidade (
Triângulo Azul ).
E no dia 11/02/2012 houve a Procissão e a Missa Festiva, com o bingo e quermesse.
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Data: domingo, 12 de fevereiro de 2012
Evento Tombo: Bingo E.C.C 2ª Etapa

Horário: 14:00

Narrativa
O Bingo foi realizado na Escola Marianinha que teve a participação de todos os casais das Paróquias
da Forania de Itapecerica da Serra. E com a arrecadação para a realização do Encontro que será nos
dias 09,10 e 11 de Março, na escola André Franco Montoro.

Data: sábado, 18 de fevereiro de 2012
Evento Tombo: Retiro de Espiritualidade dos Coroinhas

Horário: 09:00

Narrativa
Foi realizado na casa da Márcia, com momentos de oração e logo em seguida, palestras para que os
Coroinhas aprofundassem seus conhecimentos.
Encerrado com Adoração e a benção do Santíssimo.

Data: terça-feira, 21 de fevereiro de 2012
Horário: 15:00
Evento Tombo: Retiro Paroquial de Carnaval ( Deus é mais )

Narrativa
Um retiro de espiritualidade, realizado no Marianinha. Um aprofundamento na Cura Interior com o
batismo no Espírito Santo. Momentos de louvor, adoração e reflexão.
Nesse retiro também tivemos uma sala de intercessão onde o Santíssimo ficou exposto todo o tempo
do Retiro, para que as pessoas se sentissem realmente amadas e acolhidos pelo Amor Maior e
Misericórdia Infinita de Jesus.
Muitas pessoas sairam transformadas e realmente sentidas e movidas pela ação do Espírito Santo.
Foi um retiro muito bonito ue teve como presença além dos Padres da Paróquia ( Pe. Fausto e Pe.
Luiz) o Pe. Ricardo que atenderam confissões durante todo o dia.

Data: sábado, 25 de fevereiro de 2012
Evento Tombo: Círculo Comunitário

Horário: 19:30

Narrativa
Primeiro Círculo Comunitário da Paróquia, reunindo todas as famílias das Comunidades e para as
crianças, vídeo com pipoca.

Data: sábado, 3 de março de 2012
Evento Tombo: Conselho Paroquial

Horário: 09:00

Narrativa
Andamento das Comunidades e também a apresentação do Pe. Antônio José que o novo vigário de
nossa Paróquia. Também comemorando o aniversário do Pe. Luiz Antônio ( que foi no dia 01/03 ).

Data: segunda-feira, 12 de março de 2012
Horário: 19:30
Evento Tombo: Aniversário da Cidade de São Lourenço da Serra

Narrativa
Missa Festiva em homenagem à Emancipação de São Lourenço da Serra. Teve a participação do
pároco Pe. Fausto e de algumas das autoridades da cidade como o Prefeito Zé da Tereza e a
primeira Dama Dnª Iza.
Foi uma festa muito bonita.

Data: sábado, 8 de setembro de 2012
Evento Tombo: Mutirão São Sebastião

Horário:

Narrativa
Foi feito um mutirão na Com. São Sebastião, com 45 missionários, Pe. Pablo e 3 consagrados, cuja
iniciativa se deu por conta da ONG SuperAção que nos doou uma Capela para esta comunidade.
O Pe. Antônio (Vigário Paroquial de nossa Paróquia) foi o responsável pela organização deste dia,
juntamente com os Responsáveis da Comunidade, como a Sra. Célia,por exemplo.
A Capela ficou muito bonita e no mesmo dia foi realizada a primeira Missa.
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Data: quarta-feira, 4 de abril de 2012
Evento Tombo: Via Sacra - Com. São Vicente

Horário: 19:30

Narrativa
Neste dia, foi realizada a Via Sacra, cuja responsável pela organização foi a Com. São Vicente.
Contou com o apoio de policiamente para a segurança de todos que ali participaram.
A mesma começou no bairro Vila Rita Soares e terminou no bairro dos Carolinos.
Foi muito bonita e contou com a participação de muitas pessoas.

Data: sábado, 14 de abril de 2012
Evento Tombo: Feira da Saúde

Horário: 08:00

Narrativa
A Feira da Saúde foi um vento realizado pela Prefeitura, que o NSMATC (Núcleo de Saúde Madre
Teresa de Calcutá) de nossa Paróquia contribuiu com um setor de explicaçã sobre ervas medicinais e
tratamentos fitoterápicos.
As crianças da Catequese também estiveram presentes e gostaram muito de ter recebido uma muda
de planta, cada uma.

Data: sábado, 21 de abril de 2012
Horário: 16:00
Evento Tombo: Procissão e Missa Festiva de Santo Expedito

Narrativa
A Com. Santo Expedito localizada no bairro do Morro Grande, organizou a Procissão e Missa Festiva
da Comunidade que contou com a particpação de bastante pessoas com o desejo de fazer com que
essa festividade ficasse muito bonita.

Data: quinta-feira, 12 de abril de 2012
Evento Tombo: Romaria à Aparecida

Horário:

Narrativa
Esta Romaria foi uma das maiores já realizadas em nossa Paróquia, pois contou com 16 ônibus entre
42 e 46 lugares, onde todos felizmente estavam preenchidos.
Foi uma Romaria muito bonita e contou com a participação de nosso três padres (Fausto, Luiz e
Antônio) onde por graça de Deus co-celebraram a Missa televisionada em Aparecida.
Todos gostaram muito e se sentiram cada vez mais próximos de Nossa Senhora.

Data: domingo, 13 de maio de 2012
Horário: 10:30
Evento Tombo: Com. São José e Nossa Senhora de Fátima

Narrativa
A Com. São José e Nossa Senhora de Fátima, neste dia, realizou a Procissão e Missa Festiva da
Comunidade. Foi uma festividade simples e muito aconchegante, e após a Missa realizou uma
quermesse.
A Comunidade está localizada no bairro do Floreal Park.

Data: sábado, 19 de maio de 2012
Evento Tombo: Bingo E.C.C

Horário: 18:00

Narrativa
Este evento foi muito bem organizado e se realizou na E.E. Marianinha Queiroz. Contou com a
presença de muitas pessoas que encantadas, apoiaram e parabenizaram a Festividade.
O eventou contou com "comes e bebes" deliciosos preparados pela Equipe de Festa, entre outras
Pastorais
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Data: domingo, 15 de abril de 2012
Evento Tombo: Festa da Misericórdia

Horário:

Narrativa
A Festa da Misericórdia teve início no dia 14/04/12, pois neste dia foi realizada uma Evangelização
pelo grupo Arco-íris (Com. Aliança de Misericórdia) por quase todos os bairros de São Lourenço da
Serra, contando com o Centro da cidade. Esta Evangelização teve intuito de convidar as pessoas à
participarem da Festa da Misericórdia e acima de tudo levar o amor de Jesus com muita alegria,
música e MISERICÓRDIA.
No dia da Festa, contamos com a participação de quase todas as comunidades e Pastorais de nossa
Paróquia. Todos unidos pela Misercórdia de Deus.
Ela contou com apresentação de teatro, terço da Misericórdia, muito louvor, dança, momentos de
oração e cura, intercessão e o Sacramento da confissão durante todo o dia e para o encerramento a
Santa Missa.
Jovens, pessoas no geral que a sociedade julga de "excluídos", estiveram presentes e muitas nos
deram testemunho de que elas haviam sentido a Misericórdia de Jesus.

Data: domingo, 20 de maio de 2012
Evento Tombo: Peregrinação à Terra Santa e Itália

Horário:

Narrativa
De 20 a 02/06 foi realizada em nossa Paróquia, juntamente com a Agência Gênesis Turismo, a
Peregrinação à Terra Santa que contou com a participação de em média 50 pessoas tendo como
guia o Pe. Fausto, nosso Pároco.
Foi uma viagem inesquecível e muito importante para a nossa história e principalmente para os
nossos paroquianos!

Data: domingo, 10 de junho de 2012
Evento Tombo: Tríduo e Festa de Santo Antônio

Horário:

Narrativa
Esta festividade aconteceu dos dias 10 a 13 de junho.
O bingo e quermesse de Santo Antônio foram realizados com muito carinho e contou com a
participação de muitas pessoas, tanto para trabalharem quanto, principalmente, para participarem!
No dia 13/06/12 realizou-se a Procissão e Missa Festiva de Santo Antônio com a benção dos pães.

Data: sábado, 16 de junho de 2012
Horário: 17:00
Evento Tombo: Missa Festiva Imaculado Coração de Maria

Narrativa
Neste dia, foi a realizada a Missa Festiva na Com. Imaculado Coração de Maria, localizada no bairro
dos Brancos. Foi uma festa acolhedora e muito bonita.

Data: quinta-feira, 21 de junho de 2012
Evento Tombo: Tríduo e Festa de São João Batista

Horário:

Narrativa
Dos dias 21 a 23 de junho, realizou-se o Tríduo de São João Batista, na Com. São João Batista
localizada no bairro do Despézio.
Contou com a participação de quase toda a Comunidade, que muito envolvida colaborou com toda a
organização para a Festa.

Data: domingo, 24 de junho de 2012
Horário: 10:30
Procissão
e
Missa
Festiva
de
São
João
Batista
Evento Tombo:

Narrativa
A procissão começou em frente à Comunidade e passou pelas ruas do bairro do Despézio. A Missa
foi muito bonita e teve a participação de muitas pessoas.
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Data: sábado, 30 de junho de 2012
Evento Tombo: Procissão e Missa Festiva de São Pedro

Horário: 19:00

Narrativa
Este dia foi muito especial para uma de nossas Comunidades mais novas, que por meio de uma
procissão e missa muito bonitas fizeram com que todos que participarão ficassem numa alegria muito
grande!
Contou com cerca de 150 pessoas numa festa animada e muito bem organizada, mesmo por ser a
primeira.
A quermesse tinha comes e bebes preparados pelas senhoras da Comunidade e o Bingo estava com
bastante prêmios, muito bons!

Data: sábado, 30 de junho de 2012
Evento Tombo: Quermesse de São João Batista

Horário: 18:00

Narrativa
A quermesse da Com. São João Batista foi muito bem organizada e contou com cerca de 250
pessoas que prestigiaram a festa.
Tinha comes e bebes, música e muito alegria!

Data: sexta-feira, 13 de julho de 2012
Evento Tombo: T.L.C

Horário: 17:00

Narrativa
O T.L.C aconteceu dos dias 13 a 15 de julho.
Foi um retiro que acolheu cerca de 50 jovens sedentos do amor de Deus.
Teve intercessão durante os três dias, alimentação farta, equipes organizadas, palestras, música,
Momento de Maria, confissão com o Pe. Fausto durante os três dias.
Foi muito especial.

Data: domingo, 29 de julho de 2012
Evento Tombo: Missa e Batismo (Catequese)

Horário: 09:00

Narrativa
Neste dia aconteceu o batismo das crianças da 1ª Eucaristia,cerca de 10 crianças.
Realizou-se na Missa de manhã da Matriz e foi muito belo

Data: sábado, 28 de julho de 2012
Horário: 17:00
Evento Tombo: Festa das Com. São José e Nossa Senhora Aparecida

Narrativa
Antes da quermesse, foi realizada a Celebração Eucarística pelo Ministro da Palavra João Correa.
A festa contou com a união das Comunidades São José e Nossa Senhora Aparecida. Juntas,
preparam uma quermesse com comes e bebes e uma bela Festa Junina.

Data: quarta-feira, 8 de agosto de 2012
Evento Tombo: Tríduo e Festa de São Lourenço

Horário: 19:30

Narrativa
O Tríduo de São Lourenço:
08/08/12 foi celebrado pelo Frei Sérgio, um dos primeiros padres a participarem da vida de nossa
Paróquia.
09/09/12 foi celebrado pelo Pe. Marcelo Leite,pertecente à Paróquia São Pedro e São Paulo.
10/10/12 foi celebrado pelo Pe. Fausto e também aconteceu a 1ª Eucaristia das crianças da
Catequese.
11/10/12 houve a grande festa de São Lourenço realizada na E.E. Marianinha Queiroz. Foi muito
prestigiada por grande parte do munícipes da cidade.
Aconteceu o grande bingo teve também uma enorme variedade de comes e bebes.
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Data: quarta-feira, 15 de agosto de 2012
Evento Tombo: Semana Nacional da Família

Horário: 19:30

Narrativa
Dos dias 15 a 17 aconteceu a Semana Nacional da Família.
Dia 15/08 aconteceu o "Cinepipoca" para as crianças e suas respectivas famíias, inclusive as
crianças da Catequese e Coroinhas.
16/08 houve a confraternização com as pessoas participantes.
17/08 Palestra sobre o Matrimônio com o tema: " Matrimônio e família".
18/08 aconteceu o Casamento Comunitário para três casais. A festa aconteceu graças à doação de
comércios e pessoas colaboradoras que doaram refrigerantes, copos descartáveis, flores, entre
outros. Foi muito bonito e especial!

Data: quarta-feira, 12 de setembro de 2012
Horário:
Evento Tombo: FESTA DE SANTA CRUZ (Paiol do Meio)

Narrativa
Dia 12 as 19h30 – Terço Missionário / Dia 13 as 19h30 – Adoração Eucarística e Celebração / Dia 14
as 19h30 – Via Sacra e Espiritualidade dos Ministros. Dia 15 (sábado) Carreata saindo da Com.
Matriz as 18h00 até o Paiol do Meio, seguida de procissão e missa (com o envolvimento das
Comunidades da Paróquia). As 20h30 – Quermesse.

Data: domingo, 26 de agosto de 2012
Horário: 12:00
Evento Tombo: Strogonoff Com. São José e N. Senhora de Fátima

Narrativa
Na Com. São José e N. Senhora de Fátima, localizada no bairro Floreal Park, foi feito um delicioso
Strogonoff e seu lucro foi revertido para o caixa da comunidade.

Data: sábado, 8 de setembro de 2012
Evento Tombo: Gincana Bíblica

Horário: 10:00

Narrativa
A Gincana Bíblica aconteceu na Igreja Matriz e contou com a participação de quase todos os
catequistas que ajudaram a organizá-la.
Cerca de 100 crianças participaram. Tee muitas brincadeiras, oficinas que ensinavam de um jeito
divertido sobre a Palavra de Deus.
No final, cada criança ganhou um saquinho de pipoca doce.

Data: sábado, 8 de setembro de 2012
Evento Tombo: Mutirão novo salão dos Vicentinos

Horário: 07:00

Narrativa
Esse mutirão contou com cerca de 15 homens que fizeram todo o destelhamento do Bazar para
depois cobrirem o junto com novo salão que está sendo contruído para os Vicentinos.
Contamos também, com a colaboração de algumas mulheres que preparam as refeições para esses
homens.

Data: sexta-feira, 28 de setembro de 2012
Evento Tombo: JANTAR DANÇANTE

Horário: 20:00

Narrativa
Este jantar foi proporcionado pelas benfeitoras da Equipe de Nossa Senhora em prol das Paróquias
São Pedro e São Paulo e, Nossa Senhora Aparecida e São Lourenço.
O lugar cedido foi o Buffet Palace - Faria Lima.
Uma noite muito agradável!
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Data: sexta-feira, 28 de setembro de 2012
Evento Tombo: Tríduo de Santa Terezinha

Horário: 18:30

Narrativa
Tríduo de Santa Terezinha do dia 28 a 30/09 na Com. Santa Terezinha, bairro de Itatuba, contou com
a participação de grande parte de seus fiéis que ajudarão na organização dessa linda festa!

Data: sexta-feira, 28 de setembro de 2012
Evento Tombo: 19º Encontro de Casais com Cristo

Horário: 08:00

Narrativa
19º E.C.C. de nossa Paróquia contou com a participação de muitos casais, tanto participantes, quanto
organizadores.
Ocorreu do dia 28 a 30 de setembro na E.M.E.F Maria Nérea Rampim (onde pôde contar com uma
"creche" para os filhos dos casais), e na E.E. Gov. André Franco Montoro (onde o encontro
aconteceu).
Uma experiência muito gratifcante e deu muitos frutos!

Data: domingo, 30 de setembro de 2012
Evento Tombo: Gincana Bíblica

Horário: 15:00

Narrativa
Esta Gincana Bíblica ocorreu na Igreja Matriz e contou com a participação de muitas crianças, tanto
da Catequese quantoas que souberam pelo aviso nas Missas.
As crianças puderem participar de oficinas de desenho, histórias, brincadeiras, entre outras atividades
interessantes, repletas de alegria e envolvimento dos dedicados catequistas.

Data: segunda-feira, 1 de outubro de 2012
Horário: 20:00
Evento Tombo: Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus

Narrativa
Esta festa foi muito bonita e aconteceu na Com. Santa terezinha, no bairro de Itatuba.
Os fiéis da Comunidade participaram em grande quantidade e colaborarm na organização dos
"comes e bebes" entre outras atividades que a festa ofereceu.
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Data: segunda-feira, 1 de dezembro de 1980
Horário:
Evento Tombo: Histórico da Matriz de SLourenço relatado Ir.Célia

Narrativa
Resumo do histórico da Comunidade Matriz de São Lourenço, feito pela Irmã Célia (Hildegrard
Schrage), entre 1980 e 1988. A pedido do Bispo Dom Fernando Penteado, ela foi a primeira Agente
de Pastoral com morada fixa em São Lourenço. Com sua chegada em São Lourenço foi considerada
como quase paróquia com livros de batizados, livros de casamentos próprios e também livro caixa
com os movimentos financeiros.
A história das comunidades da região tem desde os primeiros tempos da colonização (os padres
jesuítas haviam se estabelecidos em Embu das Artes). Ir. Célia procurou conhecer algumas
tradições e práticas religiosas que mereciam ser resgatadas. Neste tempo viviam uns poucos
“capelães” e ao que parecia uma outra comunidade conservava algumas práticas e canções. Com a
chegada do frei Sérgio , o relacionamento com o povo era mais cordial e ele atraia com seu jeito de
ser povo.
Na época da colonização do Brasil, toda a região era “terra dos Jesuítas”. Sobre as terras
pertencentes a igreja nos tempos mais recentes, século XIX existe uma escritura de doação a capela
de São Lourenço. Ir. Célia se deu ao trabalho de pesquisar isto depois que um cidadão de São
Lourenço da Serra disse que a propriedade do terreno dele vai até o último degrau da escada da
entrada da Igreja de São Lourenço. No arquivo metropolitano foi encontrado o seguinte documento do
ano de 1855, quando as paróquias eram encarregadas de assentar em “livros de Terra” as terras.
Cópia do Livro das Escrituras do Arquivo Metropolitano, Livro I, fls.49: “Cópia da escritura de doação
de terrenos ao Patrimônio da Capela de São Lourenço, filial da Matriz de Itapecerica:
Dizemos nós abaixo assinados José Soares de Borba, e minha mulher Cecília Maria do Nascimento,
que entre os bens que possuímos livres e desembaraçados de toda e qualquer ônus, há uma sorte de
terras no bairro de São Lourenço. Distrito da Freguesia de Itapecerica, legitimada pelo Governo
Provincial, a quem tem as divisas seguintes: Princípio na barra de um córrego, ganhando rumo, sobe
por esta até dar onde faz divisas com Pedro Jacob descendo a procurar uma cachoeira,
atravessando por ele a entrar num espigão, descendo por este espigão, atravessando um córrego
grande e subir outra vez na chapada e por esta a dar no dito rumo, onde divide com o mesmo Pedro
Jacob, donde teve principio, isto é, na barra do córrego. Cujas terras assim divididas e demarcadas
eles fazem doação, como Patrimônio, à capela de São Lourenço, sendo eles seus protetores, e tudo
de suas livres e espontâneas vontades, e sem constrangimento de pessoa alguma, a qual nem eles e
nem seus herdeiros poderão vir contra ela, cujo Patrimônio assim constituído avaliado na quantia de
cento e cinquenta mil reis, eles se obrigam a fazer firma e valia em todo e qualquer tempo. Para
clareza mandamos passar a presente carta de doação de Patrimônio. São Lourenço, 12 de agosto de
1855. Assina a rogo do doador por não saber ler nem escrever José Soares de Borba Feliciano, José
Gonçalves. A rogo da doadora Cecilia Maria do Nascimento, Sr. Mariano da Silva. Como testemunha
que esta fiz e vi assinar Padre Cazimiro de Mattos Salles. Como testemunha desta, Agostinho Pereira
Luz. Como testemunha Joaquina Thimoteo Moraes. Nº 41, 200 reis. Pg 200 reis. Santo Amaro, 14 de
agosto de 1865. O Coletor Pinheiro de Paiva. Reconheço as firmas supras de Feliciano José
Gonçalves, José Mariano da Silva, Padre Cazimiro Antonio de Mattos Salles e Joaquim Thimoteo de
Moraes cearem verdadeiras por ter delas pleno conhecimento. Santo Amaro, 14 de agosto de 1865.
Eu Antonio Manoel da Silva Guerra. Escrivão do Juiz de Paz, servindo de Tabelião na forma da lei
que a reconheci e assino em público raso. Em testemunha da verdade Antonio Manoel da Silva
Guerra. Aos dezesseis dias do mês de agosto de mil oitocentos e sessenta e cinco nesta imperial
Cidade de São Paulo no Cartório da Câmara Episcopal dela faço estes autos com Vista ao
Reverendíssimo doutor Promotor do Juízo de que faço este termo. E de o Cônego Antonio Augusto
de Araújo Muniz, escrivão da câmara episcopal, o escrevi. Visto com 10.000 reis. Para ficar firme e
valioso o presente Patrimônio deve o protetor de a capela justificar os itens seguintes. 1º que a sorte
de terras Valle 150.000 reis e pode vender por ano 5.000 reis para a fábrica da capela. 2º que é livre
de vínculo de capela ou morgado; não tem foro, censo ... nem encargo algum; não está hipotecada,
ou por qualquer outro princípio obrigado a vender, dividas, dotes ou fincas. 3º que na doação não
houve dolo, simulação, engano nem um pacto algum expresso ou simulado sobre a sorte de terra ou
seu rendimento. A este item deporão os doadores, bem como assinarão termo nem repetindo e de
nem alienando. 4º que da presente doação não resulta prejuízo dos herdeiros ou credores
havendo-os. Deve eu, protetor tomar Posse Judicial e bem assim apresentar títulos por onde se
mostre que ele, e sua mulher, doadores eram legítimos senhores e possuidores. Requeiro se passe
Edital ao muito reverendíssimo pároco respectivo. Concluída as demais diligencias na forma do estilo
protesto por nossa parte. (segue assinatura) ilegível só parece com clareza o nome Ferreira”.
Por esta escritura não dá para saber quais as divisas das terras doadas para a capela de São
Lourenço, nem qual a extensão das mesmas. Era costume que em todas as vilas, uma grande
extensão de terras em volta das igrejas, forma doadas e pertenciam a elas. Em muitos lugares, os
“festeiros” faziam casas em volta das igrejas principalmente para receber o povo que vinha de longe
LIVRO TOMBO

Página 29

por ocasião da vistia do padre (para fazer a desobriga). Certamente as casas em volta da igreja de
São Lourenço, pertenciam a esta capela e foram tomadas por “festeiros”, eles se apropriaram destas
terras. Prova disto são as seguintes anotações encontradas no arquivo metropolitana de São Paulo.
Os livros de Tombo da Paróquia de Itapecerica da Serra foram todos queimados por ocasião de um
incêndio da Casa Paroquial. Encontrei e algum livro Tombo, os quais certamente são cópias das
originais.
Alguns trechos que se referem a São Lourenço e arredores.
Cópia do Livro Tombo (pág124v) de 1911: “O povo foi-se apoderando dos bens da igreja e foram
passando de um para outro não só as benfeitorias, mas o próprio terreno...”
“Devem cautelar-se os vigários futuros com a nomeação do fabriqueiro e não confiar na bondade
deste povo pois se ... o povo e o modo como tem procedido para com os bens da igreja. Será que a
maior parte é cúmplice neste grande roubo” (agosto de 1911)
Março de 1912: Festa de São José em São Lourenço – queixa do Vigário sobre o povo explorador,
pág 127: “Tenha o vigário ... cuidado com este povo principalmente da cidade, que frequenta a igreja
para comer e beber da mesma Igreja. São amigos do vigário com o fim de o explorarem, seja
agradável para com todos, mas acautele-se porque é viver sobre um violão. Todo vigário tem sido
perseguido nesta paróquia e alguns difamados ...
Até aqui cópia do Livro Tombo até a página 127.
Nomes de capelas e bairros que aparecem nos livros tombo, por ocasião de uma provisão, licença
para celebrar missas. Provavelmente, para cada visita às capelas, o padre recebia uma provisão. São
estas as capelas citadas: Capela de Santo Antonio, Centro; Capela de São Lourenço, Centro; Capela
Santa Cruz, Paiol do Meio; Capela Nossa Senhora da Conceição, Aldeinha; Capela de São Pedro,
bairro do Chiqueiro; Capela São Miguel, bairro do Chiqueiro; Capela de São Roque; Capela das
Laranjeiras; Bom Jesus da Vargem Grande; São João Batista, Pereiras; São João do Bairro dos
Carolinos; Nossa Senhora da Conceição do Bairro de Aldeinha; Nossa Senhora Da Conceição do
Bairro do Chiqueiro; São Sebastião no bairro de São Lourenço e Varjedo – Menino Jesus.
Obs.: No Arquivo da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo, há muito para pesquisar.
Infelizmente muito se perdeu, quando a Casa Paroquial de Itapecerica da Serra foi incendiada.
SITUAÇÃO GERAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA – anotações pessoais da época
Nesta época era uma sociedade nem rural e nem urbana, os antigos moradores não aceitavam os
migrantes. Até pouco tempo constituíam comunidades isoladas, portanto houve muitos casamentos
entre parentes. Dentro do núcleo (centro de São Lourenço) havia famílias dominadoras. Entre si não
se entendiam, mas em matéria de querer ser os maiores, estavam todos unidos.
Até uns 20 anos atrás tiveram expressões religiosas como no século passado, sec. 19. Sinais disto
são; o altarzinho com muitos santinhos nas casas, mas também nas capelas e na sede dos sítios.Os
“antigos” se regozijavam lembrando os tempos passados com longas rezas e cantos. Ainda tem
algumas pessoas que ainda sem lembram de cor mais infelizmente como não existem mais livros ,
tudo cairá no esquecimento. Tinha algumas festas como Folias de Reis, rezas como as de São
Sebastião, da Santa Cruz (Paiol do Meio), Romarias. Estas últimas foi encontrada de modo
degenerado. Até esse momento nenhum padre tinha conseguido integrar as romarias no movimento
global da comunidade religiosa. Não existia grupo de pessoas esclarecidas par ser o sustentáculo de
uma comunidade Eclesial que tenta viver como grupo, as exigências do Evangelho. Não foi
encontrada uma solidariedade no sentido de ser transformadora do mundo. Pode haver muita
solidariedade para certas expressões da religiosidade popular (novenas por ocasião da morte de uma
pessoa, rezas, etc ...) Talvez por este motivo que muitos não sabiam o que fazer com a religião e se
mantém afastados. Neste período, uns 15 anos houve atendimento mensal (missas), mas, parece
que o Pe. Alberto (francês) vinha de vez em quando e faziam visitas e uma espécie de catequese.
Não achava que o povo estava preparado para os sacramentos. De uns 10 anos para cá houve
atendimento de padres espanhóis. O primeiro grupo residia em Itapecerica da Serra. O segundo
grupo procurou viver junto com o povo de São Lourenço da Serra. Mantinha o princípio: Sustentar-se
pelo trabalho fora do campo da pastoral (emprego em fábricas) e à noite e nos fins de semana
estavam à disposição do povo. Depois dos espanhóis vieram o Padre Hélio para Juquitiba e um padre
Capuchinho para São Lourenço da Serra (esse último somente nos fins de semana).
Ir. Célia, a partir de dezembro de 1980 começa a registrar tudo que encontrou aqui em São
Lourenço.Todos os domingos missa em um dos templos, um mês na capela São Lourenço e outro na
capela Santo Antônio, às nove horas da manhã. Ambas as capelas não ofereciam condições para
abrigar o povo. O povo sempre dividido. Havia sempre batizados. Bastava apresentar-se no mesmo
dia. Era aceito tudo. O mais grave era a falta de esforço para o trabalho em comunidade. A falta de
trabalho nas formações de uma comunidade eclesial com causas de haver várias tentativas para um
começo e de não darem continuidade, o povo era difícil e duro de trabalhar em equipe. Na parte da
catequese, havia só uma catequista para a catequese de Primeira Comunhão. Exercia está função há
10 anos e praticamente sem orientação ou mandato da Igreja. Era um “catecismo tradicional” ao qual
ninguém tinha acesso. O sacerdote que atendia São Lourenço até então quis visitar o grupo das
crianças e a catequista, por ocasião de uma “aula”. Segundo a informação, a catequista também
nunca participou de uma reunião de orientação para catequistas, apesar dos convites, tanto de
Juquitiba como de Itapecerica da Serra. Tinha uma outra moça, pessoa maleável que começou uma
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catequese para crianças de 4 a 7 anos, e também não recebeu orientação de ninguém. Conferência
dos Vicentinos: Faziam suas reuniões semanais, aos domingos. Era um grupo de gente sincera,
simples. Preocupavam-se com a estrutura externa do movimento. Tinham sensibilidade para
esmolas, visitas aos doentes. Não tinha senso de promoção humana. Davam impressão de um grupo
esclerosado. Também participavam algumas crianças e algumas jovens. Somente meninas e moças.
São as que acompanham as mães, em geral. E com docilidade eram fiéis à Igreja. Os membros
mais velhos demonstravam já um cansaço e já não são mais aptos para outros movimentos de
comunidade. Nesta época, todas as sextas-feiras, um grupo se reunia nas casas para uma
celebração. A origem deste grupo: Os padres que atendiam, trabalhavam durante o dia para o seu
sustento e, nos fins de semana (e às noites) ficavam à disposição do povo, então, às sextas-feiras
rezavam a missa numa das casas. Pelo fato de ser um grupo só para toda a vila e por ser em casas
particulares, o grupo ficou bastante limitado em número. Por ocasião da chegada da Ir. Célia em lugar
da missa, o povo se reunia apenas para uma espécie de celebração. Comissão de Finanças: Ir. Célia
descobriu duas comissões desativadas: 1. a comissão dos Cinco, criada pelos padres espanhóis os
quais trabalhavam em São Lourenço e em Juquitiba. Nomes que a Ir. Célia ouviu falar: Ceminha,
Cida (do Osório), Juvêncio ... e 2. Tesoureiros instituídos por Frei Nelson, Moacir e Roberto.
Tentaram fazer escrituração (livro Caixa) e desanimaram. A única fonte de renda era a Coleta aos
domingos, algumas esmolas para intenções de missas e pequenas contribuições para o padre por
ocasião dos batizados.Praticamente toda a renda foi para pagar as despesas do padre (mais ou
menos Cr$ 600,00 a Cr$ 800,00 cruzeiros por mês). Em nome da primeira comissão havia a dois
anos uma quantia de dinheiro aplicada em caderneta de poupança, cerca de Cr$ 500,00 cruzeiros.
Esta comissão tinha como objetivo especial, o aumento do templo ... a igreja de cima ...
Desanimaram por causa de um mal-entendido, mas continuaram na expectativa de aumentar a igreja
de São Lourenço. Dizem que foi feita uma votação e a ... igreja de cima ... ganhou. Quanto a segunda
comissão, como toda a renda da semana foi para pagar as despesas do padre, aos domingos,
deixaram de fazer prestação de contas. A prestação de conta foi entregue ao frei e não havia
contribuição pelo dízimo.
Início de fevereiro de 1981: Durante o mês de dezembro de 1980, Ir. Célia promoveu a novena de
natal. Procurou descentralizar o único grupo de reflexão ou de celebração existente. Conseguiu em
parte, não teve ponto de referência para desmembrar. Funcionaram apenas três grupos e a novena
se encerrou em 23 de dezembro.
Durante o mês de janeiro houve a mudança (troca de padres – saiu frei Nelson e vieram Frei Nicolau
e Frei Odair Capuchinhos que moravam no centro da cidade de São Paulo, na Rua Brigadeiro Luiz
Antonio. Ir. Célia conseguiu também durante este mês “esboçar” grupos ou Círculos Bíblicos que
usavam os subsídios Bíblia-Gente. Sua intenção era transformar estes grupos em “setores” com
seus representantes e através destes promover outros movimentos como CF, dízimo e outro tipo de
comunicação (boletins, avisos, etc.). Foram formados uns 10 grupos de reflexão (Campanha da
Fraternidade, círculos bíblicos, novenas, etc...). Mantendo a tradição, todas as sextas-feiras havia um
encontro em uma das igrejas (não nas casas). Compareciam um número razoável de pessoas. Por
esta ocasião Ir. Célia conversava sobre a “Organização da comunidade”.
Domingo, dia 08 de fevereiro de 1981, Ir. Célia, Ir. Marlene (de Juquitiba) fazem um programa
cronológico. Programa para São Lourenço: missas todos os domingos, às 09h00; legitimação de
casamentos, primeiro domingo do mês, às 08h00; batizados, segundo domingo do mês; casamentos,
segundo e quarto sábado do mês, ás 17h30 (os noivos tinham que se apresentar 1 mês antes do
casamento e nunca marcar data de casamento sem antes consultar a Ir. Célia que estava à
disposição aos sábados, na igreja Santo Antonio). Missas nas Capelas: Quarto domingo do mês
Laranjeiras, às 15h00; Paiol do Meio ou Palmeirinha, às 17h00 e Segundo domingo do mês Aldeinha,
às 15h30; Despezio, às 17h00, e nesta época ainda dois lugares que deveriam sem atendidos:
Barrinha e Itatuba. E por conveniência a capela do Vale do Chiqueiro, na qual a Igreja Brasileira
faturou com batizados e casamentos. Ela tentou introduzir o Culto Dominical e todas as atividades
eclesiais (catequese, dízimo, etc.). Estas capelas mencionadas foram atendidas durante três anos
pelo Frei Odair e Frei Nicolau, Capuchinhos. Praticamente eles chegavam a São Lourenço aos
domingos pela manhã e voltavam a São Paulo, aos domingos a tarde. Frei Sérgio começou atender
em São Lourenço, a partir de janeiro de 1984. Com o Frei Sérgio o número de capelas (comunidades)
aumentaram e eram atendidas missas mensais. O critério para o atendimento era do Frei Odair e Frei
Nicolau (Capuchinhos) durante os anos de 1981, 1982 e 1983 que atendiam regularmente nas
capelas do Paiol do Meio, Despezio, Aldeinha e Laranjeiras (pertecente à Paróquia de Juquitiba). A
partir de 1984,, com a chegada de Frei Sérgio foram atendidas além das comunidades citadas acima
uma missa mensal nos bairros de Itatuba (escola), Pocinho (escola), Palmeirinha (na Serraria, capela
particular), Triângulo Azul (na escola, ao lado do clube – não existia a escola atual), Capela Nossa
Senhora de Lourdes (esporadicamente), Barrinha (em casa particular – houve tentativas), Pereiras e
Carolinos. Em todas as comunidades foram introduzidas: catequese, culto dominical todos os
domingos, quando não havia missa (celebração da Palavra, sem eucaristia), e, em alguns lugares
foram introduzidos o dízimo. O povo ainda não tinha consciência para contribuição em dinheiro.
A capela Nossa Senhora de Lourdes foi construída em função dos vicentinos. Um grupo de
moradores do bairro Morro Grande e adjacências se reuniam na Capela do Vale do Chiqueiro (São
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Miguel ... São Sebastião) mas achavam muito longe este lugar. Por esta razão construíram uma nova
Capela, à beira da Rodovia Regis Bittencourt, a BR 116. A capela do Vale do Chiqueiro existia muito
antes da Rodovia BR 116. A estrada que passava perto da Igreja do Vale do Chiqueiro começava na
Aldeinha e passava por Itatuba, passando por Laranjeiras e parece que levavam até Miracatu ou até
certo ponto da Serra de Miracatu. Era primeira estrada de terra que descia a serra de Miracatu ou
uma parte dela. A Região de Juquitiba e São Lourenço (pertenciam ao Município de Itapecerica da
Serra) ficavam isolada tanto do Vale do Ribeira como pelo lado de São Paulo e Santo Amaro. Era
uma região muito isolada. Os Vicentinos da Capela Nossa Senhora de Lourdes tinham o seu grande
mérito, mas não entendiam que era necessário levar a Igreja ao povo e não o povo à Igreja. Por esta
razão surgiram atritos entre moradores do Bairro do Despézio, onde, na época da Construção da
Igreja Nossa Senhora de Lourdes surgiu um bairro relativamente populoso. No ano de 1981, tinha
sido feito um levantamento e já existiam uma 100 crianças no Bairro do Despézio na idade de iniciar
uma catequese. Era inconveniente levar as crianças até a igreja Nossa Senhora de Lourdes, como
queriam os moradores em volta desta capela e do Bairro do Morro Grande. O bairro abaixo do Clube
Triângulo Azul foi surgindo também nas proximidades da BR 116, principalmente quando foi
construído o clube Triângulo Azul, nos anos 70. Estes moradores não frequentavam a Capela Nossa
Senhora de Lourdes. Como a reunião vicentina saiu da Capela do Vale do Chiqueiro e se transferiu
para a Capela Nossa Senhora de Lourdes, esta ficou praticamente abandonada. Havia um grupo de
“antigos” que mantinham somente as festas, como a de São Miguel e de São Sebastião. Em 1980
alguns moradores do Triângulo azul convidaram padres da Igreja Brasileira que faziam batizados.
Não havia presença da nossa Igreja Católica ali e o povo não sabia distinguir. O que queria era
somente o batismo, mesmo não sabendo o que significava isto. A Igreja Brasileira também havia
tomado posse da Capela de Santa Cruz, do Paiol do Meio, no início dos anos 60. Foram dois padres
franceses, o Pe. Alberto e o Pe. Michel Reynaud, os quais, na época atendiam Juquitiba, que
conseguiram que a Igreja Brasileira se afastasse do Bairro do Paiol do Meio. Durante um tempo os
padres católicos celebravam missa num galpão, em baixo, enquanto os padres da Igreja Brasileira
permaneciam na Capela Santa Cruz. Isto foi na época em que a Arquidiocese de São Paulo
considerava estas terras como Região Episcopal Rural.
Em volta da Capela da Barrinha, os moradores e as principais lideranças haviam-se “convertidos”
para uma outra denominação cristã. O bairro foi atendido por Frei Sérgio em outro lugar, não na
capela. Foram feitas várias tentativas para acertar o lugar para as celebrações. Mais adiante do bairro
da Barrinha, no Pocinho, havia um grupo de moradores, a maioria migrante, muito ansiosa de ter a
visita do padre. Na época do Frei Sérgio era um grupo muito assíduo e fiel. O atendimento foi na
Escola do Bairro.
Ir. Célia transcreve uma experiência, em 1981, ao ter contato com moradores de uma capela, em
Laranjeiras, uma capela atendida a partir de São Lourenço, mas pertencente ao município de
Juquitiba. Laranjeiras foi importante no passado porque se situava na estrada de passagem para o
interior do município até Miracatu quando ainda não existia a BR 116.
Laranjeiras: Missa, 4º domingo do mês as 15h00 – o primeiro contato se deu no 3º domingo de
fevereiro para avisar que haveria missa no domingo seguinte. Ir. Célia chegou a casa do Sr. Roque
que era responsável pela igreja (chave). A capela estava fechada aos domingos. Ir. Célia avisou que
estaria no 4º domingo de fevereiro para preparar a missa e conversar um pouco com o povo. Neste
dia já deixou os cartazes da CF-1981. No dia 22.02.81, Ir. Célia compareceu as 14h00 e encontrou
algumas pessoas. Não havia livro de canto a não ser alguns exemplares de catecismo antigos e Via
Sacra. Foi encontrado um único exemplar de um livrinho com alguns cânticos que o povo conhecia.
Ao procurar alguns hinos conhecidos descobriu uma senhora ativa, capaz de liderar esta parte e
também o movimento religioso. Os capelães se mantiveram passivos, mas muito abertos. Ensaiaram
alguns cânticos para a missa. Ir. Célia animou-os a assumirem uma “reza” todos os domingos. Disse
que batizados, legitimações de casamento poderiam ser feitos daqui em diante na própria capela.
Tudo foi combinado. Ao chegar o padre (para celebrar a missa), ir. Célia se retirou e foi para o Paiol
do Meio. No dia 01.03.81, ir. Célia chegou as 15h00 e encontrou a igreja fechada. Aos poucos
chegaram mais uma algumas pessoas que sabiam ler. Estava o dono da capela. Ir. Célia descobriu
quando perguntou se não queriam rezar a Via Sacra durante a quaresma. Falaram “Só se eu falar
com fulano de tal, é ele que reza e eu tenho que ir atrás dele. Mas ele não nos acompanha”... de
resto, a turma que comparecia foi muito boa.
CRONOLOGIA DA CONSTRUÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA E SÃO
LOURENÇO
Desde 1980 ou até antes, falava-se em São Lourenço em aumentar uma das duas igrejas da cidade.
Havia discórdia entre dois grupos rivais: um grupo queria o aumento da Igreja de São Lourenço e
outro, o aumento da Igreja de Santo Antônio. Houve reuniões para tratar destes assuntos. Numa
destas reuniões houve sério confronto por parte de alguns membros da comunidade católica com o
bispo da região episcopal de Itapecerica da Serra, Dom Fernando José Penteado. Os primeiros
meses de 1981 foi feito uma sondagem sobre a possibilidade de adquirir mais terras (um armazém)
ao lado da igreja São Lourenço. Irma Célia e o Bispo fizerem uma visita ao dono deste armazém para
ver se havia possibilidade de comprar esta terra com o armazém. Nesta data o terreno ao lado da
igreja de São Lourenço pertencia ao Senhor Hamilcar Martins. Ao ter notícias desta sondagem, o
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Casal Dennis e Cemida ofereceram como doação um terreno de cerca de 3000 metros quadrados ao
lado do cemitério, na rua do Cruzeiro. Esta doação foi condicionada a escolha da Padroeira Nossa
Senhora Aparecida. Em agosto do mesmo ano, ainda em 1981, foi feito um serviço de topografia,
realizada pelo Sr. Dirceu, porque o terreno doado se situava dentro de um terreno maior, incluía
também o terreno onde se localiza atualmente a Fábrica de Jóias, ao lado da igreja. O Topógrafo fez
o levantamento de toda a área, confeccionou uma planta, colocou estacas no chão e estabeleceu as
divisas do terreno doado para a igreja. O casal Dennis e Cemida concordou com esta planta e a
metragem doada, o que foi muito importante. A escritura foi lavrada alguns anos depois. No dia 12 de
outubro de 1981, Dom Fernando celebrou uma missa por ocasião da festa nova padroeira da
comunidade Nossa Senhora Aparecida. O que existia era apenas um barranco coberto de mato.
Alguns jovens prepararam o terreno, fizeram uma cobertura para abrigar o altar com o celebrante.
Houve boa participação e adesão por parte do povo. Foi um marco na história da Comunidade de São
Lourenço da Serra. Em janeiro de 1982 foi realizado o serviço de terraplenagem do terreno. Era
imprescindível para poder construir alguma edificação. De acordo com o projeto de arquiteto da Cúria
Metropolitana o terreno, um barranco único se transformou em dois platôs, um mais acima e outro
mais para baixo, local da implantação da igreja. Em 1983, as celebrações dominicais foram
transferidas para um galpão de madeira (10x20m) construído na plataforma de cima. Era para
substituir o espaço ao ar livre em frente das “igrejas de cima e de baixo”. Este galpão serviu de
templo durante dois anos. O inicio da construção da igreja nova foi em 1983. Dom Fernando havia
pedido ao Arquiteto da Cúria Metropolitana de São Paulo um projeto, uma planta para 500 pessoas
sentadas. O arquiteto fez dois projetos com maquete: um, em estilo mais colonial e outro, em estilo
mais moderno. Este último foi escolhido. Sempre havia pequenas contribuições financeiras por parte
dos fiéis, mas para o início de uma obra de tal envergadura foi preciso pedir colaboração de fora.
Dom Fernando apresentou a ADVENIAT o projeto da construção da igreja e a verba foi concedida no
valor de DM 50.000,00. A primeira etapa, tanto o movimento financeiro como também a implantação
da construção, foi administrado pelo Padre Guido Piccoli, vigário da Paróquia São Judas Tadeu de
Campo Limpo. Uma empreiteira de Campo Limpo assumiu a obra, enquanto havia a verba da
ADVENIAT. Em 1985, depois de dois anos aproximadamente desde o inicio da obra, estava pronto
um esqueleto de igreja. Muito ficou ainda para fazer, mas logo que este ofereceu condições, as
celebrações da comunidade passaram a ser realizadas na igreja nova – bastava ter um teto – um
telhado e parede rústicas, sem janelas. Agora era a vez do povo de assumir a obra. Havia
campanhas e promoções financeiras. O galpão de madeira serviu como “centro comunitário” e como
Salão Paroquial para a realização destas promoções. (igualmente, a partir de 1985 o galpão serviu
para um trabalho de promoção humana, realizada por membros da comunidade). A partir de 1985, o
senhor Amaro de Moraes, na qualidade de empreiteiro e pedreiro realizou muitas obras de
acabamento. Trabalhou aproximadamente durante dois anos em tempo integral. Toda a mão de obra
foi paga com recursos provenientes das campanhas da comunidade. Também a partir de 1985 houve
reforço financeiro por parte de donativos de paróquias da Alemanha. O povo ainda não tinha
condições de arcar sozinho com as despesas de construção. Vieram também alguns donativos da
Províncias dos Capuchinhos. Em 1987 ou 1988 foi efetivada a doação do terreno por meio de uma
escritura, conforme a planta desenhada pelo topógrafo. Esta escritura foi lavrada no cartório DCE
Juquitiba, na presença de Don Fernando José Penteado. Em 1988 a comunidade de São Lourenço,
ainda pertencente à Arquidiocese de São Paulo foi elevada à categoria de Paróquia com a presença
de Dom Paulo Evaristo Arns. A partir de 1989 a Paróquia Nossa Senhora Aparecida passou a
pertencer à Diocese de Campo Limpo. Sempre continuou, com ajuda de vigários e do povo, a
construça da Igreja Matriz até o seu acabamento. Vieram outros párocos que contribuíram para
terminar a Construção da Igreja Nossa Senhora Aparecida, em São Lourenço da Serra.
PASTORAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA IGREJA NOVA EM SÃO LOURENÇO DA SERRA (em São
Lourenço da Serra, cópia de anotações da época, cópia de manuscrito pela Ir. Célia Hildegard
Schrage)
Durante o ano de 1982 se definiram as seguintes posições na comunidade: há um grupo que quer
controlar, dominar toda a sociedade de São Lourenço, a “religião” é um meio para isto. Este grupo é
do contra e boicota qualquer tipo de atividade da comunidade, principalmente quando se trata das
campanhas financeiras para construção de uma igreja nova, no momento uma necessidade primária
da comunidade de São Lourenço da Serra. Em junho de 1982 foi resolvido por um grupo
representativo da comunidade de ocupar o terreno doado, ao lado do cemitério, por meio de um
barracão rústico que abrigaria o povo para as cerimônias religiosas. Apesar desta decisão, um grupo
tomou a iniciativa: anunciou um “bingo” cuja renda seria aplicada para aumentar a “igreja de cima”.
Portanto, este grupo agiu por conta própria, contrário às necessidades da comunidade e contrária às
decisões tomadas. Depois deste “bingo” foi feita uma reunião para decidir sobre outro bingo. A
decisão para a realização deste foi forçada pela “oposição” que chegou a dizer: “quem não quer fazer
união é a irmã”. De fato, não fiquei ao lado deste grupo. Alias, tentei explicar que não há lado, e a
Igreja, o povo, a comunidade, junto com a autoridade (o bispo) deve decidir, de acordo com a
realidade, o que deveria ser feito. Nesta reunião foi escolhida uma comissão (tesoureiros, etc.) e ao
continuar querer que o bingo teria por objetivo aumentar a igreja de cima, eu disse expressamente
que, se for com esta finalidade, eu cairia fora, não aceitaria isto de jeito nenhum. Percebendo a
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obstinação, não dei mais presença neste movimento(bingo) e deixei as coisas correr. Quando me
queriam chamar para prestação de contas, eu disse apenas que isto não seria mais da minha conta,
que prestem conta ao padre, o qual, aliás, me repreendeu a respeito deste fato e me disse que a
gente não pode agir, decidir coisas contrárias as decisões da igreja da comunidade. Ao meu ver, esta
onde não foi fruto de um consenso da comunidade. Alguns membros ficaram indignados, outros
resignados e acomodados. Uma boa parcela das pessoas que frequentam nem chegaram a perceber
a situação.
Observações da Ir. Célia: Já em 1981 foi feita uma doação de um terreno para construir uma igreja
nova e ampla. E já em 1981 foi rezada uma missa campal, muito simples, no terreno doado, missa
celebrada por Dom Fernando Penteado. Era um gesto para confirmar que a igreja nova e grande
seria neste local. Há todo um histórico sobre esta doação. Era necessário construir uma outra igreja,
em outro local porque nem a igreja de São Lourenço (a igreja de cima) nem a igreja de Santo Antonio
ofereciam condições para serem aumentadas. Ainda em 1981 cheguei a dizer a Dom Fernando que
em volta da Igreja de São Lourenço poderia ser construída uma outra maior, para depois, derrubar a
primeira. Para poder realizar esta construção a Mitra Arquidiocesana de São Paulo deveria comprar
um terreno ao lado da Igreja de São Lourenço, um armazém. Dom Fernando e eu chegamos a fazer
uma visita ao Porto de Areia, na Barrinha para conversar com o dono das benfeitorias ao da igreja. O
Senhor Hamilcar Martins, nesta ocasião não se chegou a nenhuma coclusão sobre este negócio.
Ficamos na expectativa aguardando a solução. Esta veio de uma outra fonte. O bispo havia a
intenção de adquirir para a comunidade o armazém que ficava ao lado da igreja São Lourenço para
que esta possa ser aumentada. Um casal o senhor Dennnis e Dona Cemida ofereceram como
doação um terreno de 3.0000,00 m2 do lado do cemitério. Era um pedaço de um morro, característica
da topografia de São Lourenço. Foi neste local onde foi celebrada a primeira missa campal em honra
de Nossa Senhora Aparecida, do dia 12 de outubro de 1981. A escolha da padroeira foi desta
maneira, Dona Cemida ao doar o terreno (exigiu que a igreja nova fosse dedicada Nossa Senhora
Aparecida ou SS. Trindade. Foi Dom Fernando que então optou pela padroeira do Brasil). A estas
alturas a doação não havia sido efetuada definitivamente mediante uma escritura, foi apenas uma
doação oral. Mesmo assim Dona Cemida fazia pressão de que a construção da nova igreja deveria
ser logo, quase de imediato.
Em 1983, durante o mês de janeiro foi realizada a terraplanagem do terreno dado. Momento
esperado durante um ano e meio. As autoridades do governo (Sudelpa) não deram a sua
colaboração como foi previsto e pedido. Este foi o momento para por ordem. Dom Fernando
concelebrou com Frei Odair.Dirigiu a palavra à Comunidade, advertindo para sair da instalação e ir
para frente, como o povo de Deus que saiu do Egito e foi para a terra prometida. Depois da missa
ficaram alguns membros da comunidade (13 de fevereiro de 1983, domingo de Carnaval).Este grupo
foi constituído por: Nair Pereira, Ocirema de Brito(Ceminha), Maria de Moraes Almeida, Maria Nina
Soares, Cimodocéia S. Ribeiro (Dona Cida), Maria Coelho Mota (Maria do Lenço), Amaro de Moraes,
Juvêncio Pereira, Francisco de Assis Simioni, Martinho Vieira de Moraes, João Benedito Vaz, José
Ribeiro da Silva, Amaro Vicente e Osório Ribeiro. Posteriormente se apresentaram, Irgagibe, Nicanos
Nogueira (Dorico), José de Moraes e Pedro Pereira. Passo segunite, construir um barraco de 10 por
20m fora da área de implantação da igreja. Este projeto deveria ser apresentado ao povo, no
domingo, dia 20 de fevereiro. Neste dia foi “grande Festa Vicentina”, por falta de espaço e de
ambiente em frente das portas das duas igrejas, a missa foi campal no pátio da Casa Paroquial (era
assim chamada a casa que ficava na Rua Roberto Fadlo Daher e que serve de creche municipal).
Nota: todos os domingos havia missa campal, em frente das duas igrejas, por que nenhuma das duas
comportava o número de pessoas que compareciam aos domingos. Havia revezamento um domingo
na “igreja de cima” e outra na “igreja de baixo”. O sol queimava muito. Não havia luz (energia elétrica)
e consequentemente não havia serviço de alto-falante. O ambiente não era somente a Com. São
Lourenço, havia muita gente das comunidades vizinhas. Portanto, não foi abordado o assunto de
barracão, por ocasião desta missa. Somente foi feita uma convocação para uma reunião, no mesmo
dia, as 19h00 (após a reunião vicentina). Nesta reunião foi feito uma consulta sobre a construção de
um barracão e em seguida foi decidido realizar, por em prática esta obra. Foi decidido de cortar
eucalipto, doado pelo Sr. Inácio do Potuverá, Juvêncio, Francisco de Assis Simioni, Nicanor Nogueira
que foram encarregados de cortar as árvores (os troncos serviriam de esteios para o barracão). Dia
23 de fevereiro de 1983, compareceram novamente as pessoas de boa vontade, também Dona Maria
Viana que colocou o dinheiro do bingo, arrecadado em nome da igreja, à disposição. No dia seguinte
ela me comunicou que as pessoas que trabalharam neste bingo queriam uma reunião onde todos
pudessem falar. Então, marcamos esta reunião para dia 27 de fevereiro, depois da missa.
Pauta da reunião: 1. Combinar para dar início à obra, durante a semana. Quem? Quando? 2.
Precisamos cerca de Cr$ 150.000,00 para comprar telhas e mais alguns materiais (blocos,
cumeeiras, pregos, etc.) 3. O destino do bingo. Depois da missa foi realizada a reunião, mas o
assunto principal foi este: Vai ou não vai ser entregue o dinheiro do bingo. O grupo do bingo se julgou
com o direito de dispor sobre este dinheiro. Como não havia jeito de atacar os princípios da irmã,
passaram a atacar as atitudes... Não dá para tratar com ela ... Até o assunto de “romaria” foi
abordado e eu tive a impressão de que o padre estava inclinado a ter este grupo como pessoas que
tem aspirações de uma religiosidade popular – um grupo incompreendido, desejoso de encontrar o
LIVRO TOMBO

Página 34

seu “espaço livre” para sua manifestações religiosas. Para mim este grupo quer o controle da
“sociedade de São Lourenço, através de atos de piedade, de folclore, de festas “religiosas. Como
nunca se esforçaram de se integrar com o esforço da Igreja – da comunidade, tornaram a romaria
uma atividade autônoma, desligada da Igreja, com muitos desvios e elitismo. Para mim não é o
“espaço livre” para uma manifestação de uma religiosidade. Tentei aproximar-me do grupo, mas não
consegui, procurei respeitar. Como não encontraram na minha pessoa um instrumento útil para eles,
começaram a me hostilizar. (O bispo Dom Fernando percebia esta situação e me dava pleno apoio).
Infelizmente, neste domingo não foi realizada a reunião conforme a pauta pré-estabelecida, isto é,
tratar da construção do barraco. O único assunto tratado foi o dinheiro do bingo e assuntos de
interesse do grupo contra. Uma urgência é formar uma equipe de finanças da comunidade. E que
seja eleito um tesoureiro de dentro desta equipe. Já fiz várias tentativas. Em meados de 82 parecia
que este problema foi resolvido, mas na hora de tratar de “aumento” de igreja ou construir uma igreja
nova, a equipe se desmanchou. E importante que seja mantido a fisionomia de “equipe de finanças”
com pessoas da comunidade os quais têm a compreensão que seja despesa de uma comunidade.
Posso julgar que a maioria dos “frequentadores” (fiéis) fazem questão de pagar o dízimo e entendem
a dimensão eclesial comunitária do dízimo. Isto posso afirmar por ter muitos contatos pessoais e
também pela fidelidade com que querem dar a sua contribuição. É sempre o pessoal mais pobre. Dia
06.03.83 (domingo): o único passo dado durante a semana que passou foi “buscar” a madeira já
cortada. Após a missa o padre avisou: As pessoas que podem ajudar com “mão de obra”,
comuniquem-se com Amaro Pedro. Dia 07.03.83 (segunda-feira): O Sr. Amaro Pedro, Juvêncio e
Nicanor fizeram o alinhamento do galpão. Quinta-feira, dia 10.03.83 estamos neste pé: Foram
fincados os paus, a estrutura do galpão. Verifiquei ainda que está faltando madeira, as pessoas estão
dispersas, o Sr. Amaro Pedro tem que cuidar do serviço dele, está faltando um “líder” e não tem
alternativa para mim; é preciso convocar, escalar, ver o que falta, conversar com algumas pessoas de
boa vontade, infelizmente. Digo infelizmente porque encontrei por parte de pessoas bem próximas
uma advertência: que eu me ocupasse somente com a “administração” (no me trabalho com a
comunidade). Apesar de organizar, administrar uma obra matéria, o galpão, eu me preocupo com a
catequese, pastoral do batismo(família), jovens, etc, círculo bíblicos, novenas, CF. Farei relato de
cada pastoral. Gostaria que todo o trabalho fosse assumindo em equipe, em nível de Setor e em nível
de Paróquia. (Os padres e as irmãs que trabalham em São Lourenço). Ive uma companheira, uma
religiosa que somente vinha nos fins de semana porque estudava em São Paulo. Dia 12.03.83
(sábado) Ontem à noite, Via Sacra da CF. O povo de São Lourenço tem uma tradição: reza – tem
paciência, são compenetrados. É impressionante observar como tradições assim marcam a vida de
uma comunidade. Depois da Via Sacra, muito alvoroço, muita conversar alta, mesmo ainda dentro da
igreja – faz parte da tradição também, embora que algumas pessoas reclamaram dizendo que isto
não está certo. Depois da Via Sacra fiz um apelo aos homens para ser organizarem, aproveitei a boa
vontade de muita gente que se ofereceu para colaborar e pedi que se comunicasse com Juvêncio e
Nicanor – ninguém se mexeu. Depois me dirigi a alguns e estes diziam que não são só eles que
devem ajudar. Certo! Para um mais novo eu disse: O que falta é um líder, isto ele entendeu, mas
disse que o líder tem que ser um carpinteiro ou pedreiro. Expliquei para ele que a função dele seria ir
às casas dos homens de boa vontade, anotar os nomes dele, escalar os dias de serviços, sempre
junto com alguém que entende da profissão. Vamos ver. A construção do galpão é urgente falta ainda
bastante madeira, o que o senhor Juvêncio não previu.... não são capazes de fazer a previsão sobre
o material que falta ainda. Só falta para eu “liderar” e no fundo, eu estou fazendo isto, porque é
necessário. Será que em outros lugares os senhores vigários também se preocupam com isto,
preocupação administrativa? Dia 20.03.83, fui cumprindo a minha programação. Acho que o pessoal
está crescendo em senso comunitário. Pessoas isoladas, mas “pessoas chaves” trazem os seus
donativos em dinheiro ou colaboram com seu trabalho. Hoje, após a missa, compareceram o
“doador” e a “doadora” do terreno destinado a ser o terreno da nova e grande igreja. Teimaram
comigo que a cerca estava errada. Uma cerca anterior era provisória para demarcar, para facilitar o
trabalho das máquinas de terraplanagem. Os fatos são os seguintes: os doadores se sentiam lesados
e tomam de volta o que já foi doado e medido de acordo com uma planta feita por um topógrafo
(Dirceu). Chamei-o imediatamente. A memória dele era melhor que a minha. Havia uma primeira
cerca provisória somente para orientar o trabalho de terraplenagem. Depois foi colocada a cerca
definitiva, de acordo com a planta no papel e piquetes no chão. A metragem foi de acordo com a
doação de mais ou menos 3.000 m2 e com a qual os doadores haviam concordado. Agora voltaram
para trás, tomam de volta o que foi doado. Justamente o pedaço do terreno onde se havia iniciado a
construção do galpão (bem em frente a rua do Cruzeiro). Embora que a cerca foi correta, os donos
teimaram que eu havia avançada, havia colocada uma divisa indevida. Não deu para discutir. Eles
são os donos não se efetuou ainda a doação por meio de uma escritura. Além desta pressão havia
uma parte do povo que achava muito feio e afastado (fora) o lugar onde deveria ser construída a nova
igreja. Dia 08.04.83, de segunda a sexta-feira, depois da Páscoa encontro dos Agentes de Pastoral
da Região Episcopal. Foi necessário desligar-me do “trabalho”. A Semana Santa foi mais uma vez
uma prova como é fundamental acolher o povo em espaço amplo. O povo não tinha condições de
participar. Por exemplo, no Sábado Santo a cerimônia começou fora da igreja (de cima). Tinha que
ser interrompida porque começou a chover. A continuação foi dentro da igreja, mas grande parte do
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povo ficou fora. Nem o som, o alto falante funcionaram mais. O galpão iniciado de 10 por 20 m2
deveria ser inaugurado durante a Semana Santa, mas não foi possível porque tinha que ser
transferido (desmanchado), não havia mais espaço em baixo, bem em frente a Rua do Cruzeiro. De
acordo com a decisão de Juvêncio Pereira e Nicanor Nogueira era preciso construir o mesmo galpão
em outro local, na plataforma de cima a qual, de acordo com a planta do arquiteto da Cúria
Arquidiocesana, deveria ser destinado à construção de um salão paroquial. (Na plataforma de baixo
seria construída a nova igreja). A transferência do galpão foi aprovado por Dom Fernando. Pedi a
aprovação porque eu tive receio de assumir uma despesa assim, se, a curto prazo, o galpão deveria
ser desmanchado. Isto foi necessário porque forma feitos pedidos de dois projetos a ADVENIAT, um
para a construção da igreja e outro para construção de um salão paroquial. Agora combinar com
representantes da comunidade outra data para inauguração do galpão. Era necessária outra
motivação. Agora poderia ser o dia das mães ou encerramento do mês de maio. É importante esta
motivação, preparar nos grupos de rua. Dia 14.04.83, parece que há uma motivação geral de assumir
o galpão. Foi erguida no 2.0 platô (de cima) por voluntários e até esta data já está coberto, mas ainda
sem paredes laterais (que devem ser de madeirit). Sempre já necessidade de um empurrãozinho da
minha parte. Infelizmente depende sempre disto, a caminhada. Foi combinado de inaugurar no fim de
maio, último domingo do mês. A imagem de Nossa Senhora Aparecida ainda foi levada de casa em
casa. A ideia de trabalhar e colaborar está se difundindo. Em menos de uma semana, um cofre de
“Campanha do Galpão”, inventada pelo senhor Juvêncio rendeu mais de Cr$9.000,00. Este valor foi
significativo, porque representa o “óbolo da viúva”, praticamente a contribuição dos pobres. Com
exceção de três pessoas, havia adesão geral ao projeto. Para continuar a construção precisamos do
dinheiro da igreja, em poder de um certo grupo. Há dois meses estou esperando para ser entregue
este dinheiro. Há uma tendência de não “dar o braço a torcer”, isto num momento em que há uma
motivação geral para contribuir com o galpão. Este galpão serviu durante dois anos de templo.
Haviam acabado as missas em frente das duas igrejas pequenas. Começou a construção da igreja
nova e, logo que havia condições, as cerimônias religiosas da comunidade foram transferidas para a
igreja nova, mesmo muito inacabada, mas já havia paredes e um telhado, não havia contrapiso, nem
janelas. As portas foram improvisadas.

Data: sábado, 6 de outubro de 2012
Evento Tombo: Bênção dos animais

Horário: 19:00

Narrativa
A bênção dos animais aconteceu na Comunidade Santa Cruz, no bairro do Paiol do Meio. As pessoas
levaram seus bichinhos de estimação para receberem a bênção para os mesmos.

Data: domingo, 7 de outubro de 2012
Evento Tombo: Procissão e Festa de São Benedito

Horário: 09:00

Narrativa
Este evento ocorreu na Com. São Benedito, bairro dos Pereiras, em virtude da festa de São Benedito.
Foi uma festividade muito bonita que contou com a participação e colaboração de muitas pessoas,
principalmente as da Comunidade.

Data: domingo, 7 de outubro de 2012
Evento Tombo: Tríduo de Nossa Senhora Aparecida

Horário: 19:30

Narrativa
O Tríduo de Nossa Senhora Aparecida aconteceu do dia 07 a 09 de outubro, na Igreja Matriz. Por ser
no período da noite, muitas pessoas, principalmente as participantes das comunidades do centro,
puderam acompanhar este importante evento para nossa Paróquia.

LIVRO TOMBO

Página 36

Data: quarta-feira, 10 de outubro de 2012
Horário: 09:00
Evento Tombo: Visita Pastoral de D. Luiz Antônio Guedes

Narrativa
A Visita Pastoral de D. Luiz Antônio Guedes, foi muito importante para nossa Paróquia e durou até o
18/10. Neste evento, D. Luiz teve a oportunidade de conhecer nossas dezenove comunidades, onde,
em algumas, participação em partilhas de um lanche, almoço. Além de ter conhecido nossas
pastorais e movimentos em nosso Conselho Paroquial. O bispo também visitou a Secretaria
Paroquial e analisou os arquivos canônicos.
Uma experiência gratificante, pois foi muito trabalhosa, mas que incentivou todos os membros de
nossa Paróquia a permanecerem firmer em sua fé.

Data: sexta-feira, 12 de outubro de 2012
Horário: 14:30
Evento Tombo: Procissão e Missa Solene de N. Senhora Aparecida

Narrativa
A procissão foi iniciada na Praça Santo Antônio e seguiu até a Matriz, na presença de D. Luiz Antônio
Guedes, onde aconteceu a Missa Solene.
Uma festividade muito bonita e que contou com a participação de todas as nossas comunidades e
maioria de nossas pastorais e movimentos.

Data: domingo, 21 de outubro de 2012
Evento Tombo: Bingo das comunidades

Horário: 13:30

Narrativa
Neste dia aconteceu o Bingo das Comunidades em prol às comunidades que estavam em contrução,
ampliação ou reforma: Com. João Paulo II, Com. Santa Terezinha, Com. São Benedito, Com. São
Pedro.
Este evento aconteceu na E.E. Marianinha Queiroz e contou com a participação de muitas pessoas,
principalmente das comunidades organizadoras.
O bingo rendeu um bom lucro que foi partilhado entre as mesmas.

Data: sábado, 27 de outubro de 2012
Evento Tombo: 1º T.L.C. Mirim

Horário: 07:00

Narrativa
O 1º T.L.C. Mirim contou com uma equipe muito empenhada, como catequistas, responsáveis dos
Coroinhas, entre outros casais e jovens que se doarão nesta valiosa missão.
Cerca de sessenta crianças puderam participar deste eventou que rendeu muitos frutos.
Pôde contar também com uma equipe de teatro, organizada pelos jovens, que mostrou, por meio da
arte, a importância do amor de Cristo para com todas as pessoas, mas em especial, com os
pequeninos.
Aconteceu na E.M.E.F Maria Nérea Rampim, no centro de São Lourenço da Serra.

Data: quinta-feira, 13 de dezembro de 2012
Evento Tombo: Missa dos formandos 2012

Horário: 19:30

Narrativa
A Missa dos formandos foi celebrada aos alunos das Escolas Estaduais: Gov. André Franco Montoro,
Marianinha Queiroz e Antonio Baudusco.
Contou com a participação litúrgica de alguns dos estudantes.

Data: domingo, 28 de outubro de 2012
Evento Tombo: Procissão e Missa Festiva de São Judas

Horário: 15:00

Narrativa
Em procissão, um grupo de pessoas reuniu-se em frente à Praça Santo Antônio, às 12h00 para ir,
caminhando, até a Com. São Judas Tadeu, localizada na Fazenda Vitória, para celebrar a Missa
Festiva, junto com as pessoas da Comunidade, às 15h00 e em seguida, aproveitar a festa preparada
com muito carinho e organizada pela Sra. Áurea, responsável da comunidade.
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Data: sexta-feira, 2 de novembro de 2012
Evento Tombo: Passeata pela vida

Horário: 09:00

Narrativa
Esta passeata aconteceu com o intuito de pedirem paz em relação a toda violência que nossa cidade,
nosso país, vêm sofrendo.
Crianças da catequese, com bexigas brancas e cartazes, feitos pelas mesmas, junto com seus pais,
amigos, nosso Pároco, Pe. Fausto, reuniram-se na Praça 10 de agosto para se manifestarem e
alertarem a população de São Lourenço da Serra a abrirem seus olhos em relação a toda impunidade
que vem ocorrendo.

Data: domingo, 25 de novembro de 2012
Evento Tombo: Almoço à Pururuca

Horário: 12:30

Narrativa
Este evento contou com o empenho de toda a nossa comunidade, pois foi em prol às necessidades
financeiras de nossa paróquia e aos nossos jovens para irem à JMJ 2013.
O convite para este almoço era individual e custava 20,00 (almoço + cartela de bingo). As
sobremesas foram feitas e vendidas pela pastoral do Dízimo e E.C.C. que também colaborou com os
refrigerantes e água.
Aconteceu no sítio do Lourenço, bairro dos Pratas. Foi muito agradável.

Data: sábado, 8 de dezembro de 2012
Horário: 14:00
Evento Tombo: Missa com unção dos enfermos- morada do idoso

Narrativa
Em prol aos idosos da Morada do Idoso, localizada no bairro do Morro Grande, foi realizada uma
missa para todos, com uma bênção a todos os enfermos.
Foi muito importante, pois estes idosos se sentiram queridos e felizes por poderem participar da
Santa Missa.

Data: sábado, 8 de dezembro de 2012
Evento Tombo: Bingo e Quermesse de Santa Cruz

Horário: 18:00

Narrativa
O Bingo da Comunidade, em prol à sua reforma e ampliação, aconteceu na E.M. Mário Fischer,
localizada no bairro Paiol do Meio.
Contou com a colaboração de muitos membros da comunidade e rendeu um bom lucro, utilizado para
as obras.

Data: quinta-feira, 13 de dezembro de 2012
Evento Tombo: Mutirão de confissões

Horário: 19:30

Narrativa
Nas comunidades: São João Batista, Matriz e Santa Cruz, aconteceu o mutirão de confissões para a
preparação para o Natal.
Muitas pessoas participaram e contamos com a ajuda de alguns padres de outras paróquias de
nossa Forania, Itapecerica da Serra.

Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
Evento Tombo: Tríduo e Festa de Santo Expedito

Horário: 19:00

Narrativa
Do dia 17 a 19/01 ocorreu o Tríduo na Comunidade São Sebastião em honra ao Padroeiro (terço,
celebração e Adoração Eucarística). No dia 20/01 às 13h00, realizou-se a Cavalgada dos romeiros
até a Comunidade, onde, após a Missa Festiva, aconteceu a Quermesse que foi muito proveitosa ao
povo.
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Data: segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário: 20:00

Narrativa
Dos dias 21 a 25/01 foi a realizada a Semana Jovem que contou com a presença de palestrantes de
nossa Paróquia e muitos jovens sedentos da Palavra de Vida Eterna. Para concluir esta semana de
graças, no dia 26/01, realizou-se a Festa da Semana Jovem... Muito animada e preparando os jovens
para um ano de Fé, rumo à JMJ 2013.

Data: domingo, 27 de janeiro de 2013
Evento Tombo: Confraternização Paroquial das famílias

Horário: 12:00

Narrativa
Uma linda festa de toda a Comunidade que se reuniu com o intuito de começar o ano se
confraternizando por todas as graças. Um almoço preparado por algumas de nossas Comunidades e
E.C.C (este que organizou o evento). As crianças puderam se divertir no Futebol de Sabão, entre
outras atividades preparadas para toda a Familia. Foi um evento gratuito, apenas as famílias
levavam uma carne, refrigerante ou sobremesa (sorvete ou fruta).

Data: sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013
Horário: 19:30
Evento Tombo: Tríduo e Festa de Nossa Senhora de Lourdes

Narrativa
Dos dias 08 a 10/02, realizou o Tríduo em honra à Nossa Senhora de Lourdes, na Comunidade
dedicada à mesma (Vigília, Adoração e Celebração, Terço Missionário). No dia 11/02, aconteceu a
Missa Festiva de Nossa Senhora de Lourdes dedicada a todos os doentes.

Data: terça-feira, 12 de fevereiro de 2013
Evento Tombo: Deus é mais

Horário: 13:00

Narrativa
Na terça - feira de Carnaval aconteceu o evento Deus é mais, na Escola Marianinha. Todas as
comunidades participaram. Aconteceram palestras, louvor, adoração Eucarística e encerrou com a
Santa Missa.

Data: sábado, 16 de março de 2013
Evento Tombo: Tríduo e Festa de São José

Horário: 19:30

Narrativa
O Tríduo em honra a São José, realizou-se dos dias 16 a 18/03. No dia 19/03, a Missa Festiva foi
realizada seguida de uma Confraternização entre todos que estavam presentes.

Data: sábado, 23 de março de 2013
Horário: 17:00
Evento Tombo: Bingo e Quermesse da Comunidade São José

Narrativa
Com a ajuda dos membros da Comunidade São José, doação de prendas, entre outros, realizou-se o
Bingo e Quermesse da Comunidade. Todo o povo se alegrou com os resultados positivos do evento.

Data: domingo, 7 de abril de 2013
Evento Tombo: Festa da Divina Misericórdia

Horário: 14:00

Narrativa
Na Escola Marianinha, ocorreu a Festa da Divina Misericórdia que contou com a participação de
todas as comunidades (desde a Novena Preparatória até a Festa). Palestras, muito louvor, Teatro,
envolveram uma linda Festa em honra a Jesus Misericordioso, que foi encerrada com a Santa Missa.
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Data: sábado, 13 de abril de 2013
Evento Tombo: Feira da Saúde

Horário: 08:00

Narrativa
O evento ocorreu na Praça 10 de Agosto, organizado pelo Núcleo de Saúde Madre Tereza de Calcutá
de nossa Paróquia, com o intuito de fornecer aos interassados, mudas de plantas medicinais,
massagens, limpeza de ouvido, entre outras atividades importantes para a saúde de uma pessoa.
Contou com a presença de crianças e volutários.

Data: sábado, 20 de abril de 2013
Horário: 17:00
Evento Tombo: Procissão e Missa Festiva de Santo Expedito

Narrativa
A Procissão e a Missa Festiva de Santo Expedito, no bairro Morro Grande, concluiu o Tríduo (17 a
19/04). Contou com a colaboração de membros da Comunidade, todos estavam contentes pela
Festividade.

Data: quarta-feira, 1 de maio de 2013
Evento Tombo: Missa do Trabalhador

Horário: 19:30

Narrativa
A Missa do Trabalhador aconteceu na Igreja Matriz e contou com a presença de muitos de nossos
fiéis que puderam ter suas carteiras de trabalho abençoadas, principalmente aqueles que estavam
desempregados.

Data: sábado, 4 de maio de 2013
Evento Tombo: Conselho Paroquial

Horário: 08:30

Narrativa
O Conselho Paroquial Pastoral do mês de maio ocorreu com o intuito de se organizarem os Eventos
de jun/jul, devido a grande quantidade de compromiss

Data: domingo, 5 de maio de 2013
Evento Tombo: Encontro de Noivos

Horário: 08:00

Narrativa
Este Encontro de Noivos foi realizado de acordo com a nova organização desenvolvida pelo Pe.
Fausto e a Equipe do Matrimônio, que dedicidiram que o mesmo aconteceria em duas etapas e seria
direcionado aos casais que ainda não cohabitam. Uma experiência gratificante e que teve resultados
positivos. A 2ª Etapa foi realizada no dia 19/05 às 08h00, também na Matriz.

Data: sábado, 11 de maio de 2013
Evento Tombo: Romaria Paroquial a Aparecida

Horário: 02:00

Narrativa
A Romaria deste ano contou com cerca de 600 pessoas que, com muita devoção, fizeram questão de
ir com suas Comunidades ao Santuário Mariano. As pessoas retornaram por volta das 17h00 e
testemunharam que foi uma excursão abençoada.
Os Padres Fausto, Luiz e Antônio participaram junto com os fiéis de nossa Paróquia.

Data: segunda-feira, 13 de maio de 2013
Evento Tombo: Missa de Nossa Senhora de Fátima

Horário: 19:30

Narrativa
A Missa em honra à N. Sra. de Fátima, realizou-se na Capela Sto. Antônio e contou com a
participação de muitos fiéis. Foi uma Celebração Eucarística muito especial.
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Data: quarta-feira, 1 de maio de 2013
Evento Tombo: Mês Mariano

Horário: 19:30

Narrativa
Durante todo o Mês de Maio, a Legião de Maria rezou o terço na Capela Sto. Antônio, onde as
pessoas que puderam participar sentiram-se transformadas pela força da oração. O último terço foi
rezado às 06h00, antes da Missa, no dia 31/05.

Data: sábado, 25 de maio de 2013
Evento Tombo: Strogonoff na Com. Santa Cruz

Horário: 12:00

Narrativa
O Strogonoff na Com. Santa Cruz, realizou-se com o intuito da Comunidade concluir o pagamento da
reforma da mesma. O Evento teve muito resultados positivos, ele foi realizado na própria
Comunidade, bairro Paiol do Meio.

Data: domingo, 26 de maio de 2013
Evento Tombo: Encontro Preparatório de Batismo

Horário: 15:00

Narrativa
Este Encontro Preparatório de Batismo aconteceu tanto para os pais e padrinhos de crianças até os
seis anos, como também para os pais e padrinhos das crianças da Catequese que serão batizadas
no dia 21/07.

Data: quinta-feira, 30 de maio de 2013
Evento Tombo: Missa de Corpus Christi

Horário: 15:00

Narrativa
Uma linda Missa, que se realizou na Igreja Matriz, celebrada pelo Pe. Fausto onde todas as pessoas
que estavam participando da Ceia Eucarística pode entender o verdadeiro significado do Corpo e
Sangue do Senhor. Ao final, deu-se à Procissão pelas ruas do centro da Cidade, concluindo-se na
Praça 10 de Agosto com Benção do Santíssimo.

Data: quarta-feira, 5 de junho de 2013
Horário: 19:30
Evento Tombo: Tríduo e Missa Festiva Imac. Coração de Maria

Narrativa
O Tríduo ao Imac. Coração de Maria ocorreu do dia 05 a 07/06, encerrando-se com a Missa Festiva
no dia 08, onde o Pe. Fausto (celebrante da Missa) batizou três bebês, filhos de fiéis da Comunidade.

Data: domingo, 9 de junho de 2013
Evento Tombo: Festa de São Benedito

Horário: 14:00

Narrativa
Na Comunidade São Benedito, bairro dos Pereiras, aconteceu o Bingo e Quermesse, onde a
responsável da mesma, Genoveva, disse que muitas pessoas prestigiaram a Festividade.

Data: segunda-feira, 10 de junho de 2013
Evento Tombo: Tríduo e Missa Festiva de Santo Antônio

Horário: 19:30

Narrativa
O tríduo de Santo Antônio aconteceu do dia 10 a 12 de junho, na Capela Sto. Antônio, com a
participação de muitos fiéis da Comunidade.
A Missa Festiva foi realizada no dia 13/06 sendo iniciada com a Benção dos Pães (recebemos a
doação de 1000 pães) na Capela Sto. Antônio seguida de Procissão até a Igreja Matriz para o
encerramento com a Missa.
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Data: domingo, 16 de junho de 2013
Horário: 14:00
Evento Tombo: Festa Junina dos Jovens em Prol ao T.L.C.

Narrativa
Uma festividade muito alegre, organizada pelos responsáveis do T.L.C (jovens e Mirim) para
arrecadarem fundos para o Evento. Contou com a participação da Equipe de Festas (que doou os
salgados) o T.L.C. Mirim que organizou as bebidas, o AIM onde ficou responsável pela arrecadação e
venda de doces, os Coroinhas que se responsabilizaram pela barraca das brincadeiras e o Bingo,
dirigido pelos Jovens. Uma festa que contou com a participação de muito munícipes.

Data: quinta-feira, 20 de junho de 2013
Horário: 19:30
Evento Tombo: Tríduo e Missa Festiva de São João Batista

Narrativa
Do dia 20 a 22/06 às 19h30 aconteceu o Tríduo de São João Batista e foi encerrado com a Procissão
e Missa Festiva dia 23/06 às 11h00 na Comunidade, onde contou com a colaboração dos membros
da mesma.

Data: sábado, 22 de junho de 2013
Evento Tombo: Festa Junina da Com. São José

Horário: 17:00

Narrativa
Durante a Festa Junina da Comunidade, realizou-se, também, o Bingo. Todas as prendas foram
doadas por benfeitores e membros da Comunidade. Todos estão muito felizes com a Festa.

Data: sábado, 29 de junho de 2013
Evento Tombo: Missa das Crianças e Festa Junina

Horário: 10:00

Narrativa
Este dia foi muito especial para todas as crianças de nossa Paróquia, principalmente as que
participam da catequese, pois puderam participar da Santa Missa especial a elas e após participaram
da Festa Junina, Bingo e Quermesse, organizados pelos Catequistas. Tivemos a participação de
cerca de 150 crianças, mais os pais, responsáveis e os catequistas.

Data: sábado, 29 de junho de 2013
Evento Tombo: Festa de São Pedro Apóstolo

Horário: 17:00

Narrativa
A Procissão e Missa Festiva em honra a São Pedro, aconteceram de maneira organizada e bonita,
onde encerrou-se com a Quermesse e Bingo, onde mesmo com a chuva a festa foi muito agradável.

Data: domingo, 30 de junho de 2013
Evento Tombo: Retiro T.L.C.

Horário: 08:00

Narrativa
O Retiro aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Matriz, com o intuito de reunir todos os jovens que
trabalharam no 16º T.L.C. para um momento de reflexão, partilha e preparo na presença de Deus,
para a missão que teriam em duas semanas.

Data: sábado, 6 de julho de 2013
Evento Tombo: Conselho Paroquial

Horário: 08:30

Narrativa
Neste Conselho Pastoral Paroquial pudemos ter a resolução das atividades de Pastorais, Movimentos
e das Comunidades de nossa Paróquia. Datas de eventos e conteúdos dos mesmos foram
resolvidos, como por exmplo a Festa do Sorvete que será junto com a Gincana Bíblica nos dias 21 e
22/09. Tivemos também a despedida do Pe. Luiz ( que não estava presente, pois estava de férias)
que irá ser Pároco na Paróquia São Judas e Santa Clara. Despediu-se também, a Sra. Filomena, que
se dedicará à sua nova neta e por isso decidiu sair do cargo de secretária de nossa Paróquia.
Ficamos tristes pelas despedidas, mas sabemos que ambos estarão bem e felizes.
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Data: domingo, 7 de julho de 2013
Evento Tombo: Confraternização T.L.C.

Horário: 08:00

Narrativa
Um dia de descanso, fraternidade, alegrias compartilhadas antes do T.L.C. que será na semana
posterior. Nesta confraternização estiveram presentes todas as pessoas que trabalharão no Retiro.
Aconteceu no Sítio do Ley.

Data: sexta-feira, 12 de julho de 2013
Evento Tombo: 16º T.L.C.

Horário:

Narrativa
O T.L.C. deste ano contou com aproximadamente 58 cursistas, foi um retiro que produziu muitos
"frutos". Jovens viciados em drogas, que tinham uma vida de "prostituição", puderam se encontrar
com o verdadeiro Amor, Jesus. Aconteceu na Escola Maria Nérea, no centro de São Lourenço da
Serra.

Data: segunda-feira, 15 de julho de 2013
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário: 19:30

Narrativa
A Semana Jovem aconteceu do dia 15 a 19/07 às 19h30 no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Um
Encontro muito especial, pois contou com a maioria dos cursistas do 16º T.L.C., entre outros jovens
que se sentiram chamados por Deus a participarem. Uma semana de muitas graças, danças, teatro,
louvor, Palestras e Adoração ao Santíssimo Sacramento, esta que foi realizada na sexta-feira (19/07).

Data: sábado, 20 de julho de 2013
Evento Tombo: Festa dos Anos 60 - Semana Jovem

Horário: 20:00

Narrativa
Uma festa muito animada que encerrou a Semana Jovem com muita alegria, homenageando os anos
60. Contou com a participação da maioria dos jovens que estiveram durante a Semana Jovem.

Data: domingo, 21 de julho de 2013
Horário: 09:00
Evento Tombo: Batismo Comunitário de crianças de 0 a 6 anos

Narrativa
Juntamente com a Missa da manhã, às 09h00 na Igreja Matriz, realizou-se o Batismo Comunitário de
cerca de trinta crianças. Uma celebração muito bonita, onde quem a presidiu foi o nosso atual
Pároco, Pe. Fausto.

Data: sábado, 27 de julho de 2013
Evento Tombo: Festa de São Cristovão

Horário: 17:00

Narrativa
A Festa foi realizada pela Com. Santa Cruz, após a Missa, onde emprestaram o espaço do Posto
Panterão. Uma festividade que contou com a venda de doces, salgados, brincadeiras. Teve também
música animada e a participação de muitas pessoas, principalmente os membros da Comunidade e
seus familiares.
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Data: quinta-feira, 25 de julho de 2013
Evento Tombo: Peregrinação JMJ Rio 2013

Horário: 21:00

Narrativa
Numa das semanas mais importantes da Igreja Católica, não apenas para a juventude, o Brasil
acolheu a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro, com a participação de
pessoas do de mais de 175 países, todas com o mesmo objetivo: Acolher o atual sucessor de Pedro,
Papa Francisco. Cerca de 40 de nossos jovens tiveram a oportunidade de participar deste grandioso
Evento, onde mais 3,700 milhões de pessoas participaram deste momento de Fé mundial, voltado,
principalmente para a juventude. Nossos jovens participaram dos tres ultimos dias da JMJ (26, 27 e
28 de julho). Foi uma experiência única e que todos levarão para o resto de suas vidas em seus
corações. Pois mostraram que mesmo nas dificuldades de uma Peregrinação, como por exemplo,
caminhar cerca de 18 km diariamente à praia de Copacabana (onde o evento estava acontecendo),
tomar banho com água gelada. Não podemos deixar de citar a Sra. Hilda que mesmo com sua idade
já avançada, mostrou que era a mais jovem da turma, entre outros casos especiais, como a Cidinha
que é portadora de necessidades especiais.

Data: quinta-feira, 8 de agosto de 2013
Evento Tombo: 1º dia do Tríduo de São Lourenço

Horário: 19:30

Narrativa
O primeiro dia do Tríduo de São Lourenço aconteceu na Capela São Lourenço com a participação de
pessoas da Com. Matriz e também de outras Comunidades.

Data: sexta-feira, 9 de agosto de 2013
Evento Tombo: 2º dia do Tríduo de São Lourenço

Horário: 19:30

Narrativa
Aconteceu na Igreja Matriz com a celebração da Primeira Eucaristia das crianças da Catequese de
todas as Comunidades. Foi uma Missa muito bonita.

Data: sábado, 10 de agosto de 2013
Evento Tombo: 3º dia do Tríduo de São Lourenço

Horário: 19:30

Narrativa
No terceiro dia do Tríduo de São Lourenço, celebrado na Igreja Matriz, realizou-se o Casamento
Comunitário de seis casais que já coabitavam. Uma cerimônia simples, mas muito bonita e bem
organizada pela Equipe do Matrimônio juntamente com o Pe. Fausto.

Data: domingo, 11 de agosto de 2013
Horário: 08:00
Carreata,
Procissão
e
Missa
festiva
de
S.
Lourenço
Evento Tombo:

Narrativa
A Procissão se iniciou na Capela S. Lourenço, após dirigiu-se para a Igreja Matriz onde foi a relaizada
a Missa Festiva em honra a São Lourenço. A Missa foi organziada por algumas pastorais e
comunidades convidadas pela Equipe de Liturgia. Tudo ocorreu de acordo com o planejado e por isso
foi uma celebração muito bonita.

Data: quinta-feira, 15 de agosto de 2013
Evento Tombo: Semana Nacional da Família

Horário: 19:30

Narrativa
A Semana da Família aconteceu nos dias 15 e 16/08 no Salão Paroquial da Igreja Matriz, com o
intuito de reunir, formar e as famílias de nossa Paróquia se confraternizarem para celebrar sua união.
No dia 15/08 a palestra foi: "Família e Catequese", já no dia 16/08: "Família, berço da Fé" e logo após
houve a Confraternização.
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Data: sábado, 17 de agosto de 2013
Evento Tombo: Bingo e Quermesse de São Lourenço

Horário: 17:00

Narrativa
Realizou-se no Salão Paroquial da Igreja Matriz, contou com a participação de algumas pastorais,
movimentos e comunidades para sua organização. Apesar do tempo chuvoso, a presença do público
foi intensa.

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2013
Evento Tombo: Tríduo de Santa Cruz e Missa Festiva

Horário: 19:30

Narrativa
Realizou-se o Triduo de Santa Cruz realizado na própria comunidade nos dias 11 a 13/09, e teve
encerramento com Missa Festiva dia 14/09 às 19h00 com participação de outras comunidades na
organização da Festa.Tendo numerosas pessoas para o Evento

Data: sábado, 21 de setembro de 2013
Evento Tombo: Gincana Biblíca e Festa do Sorvete

Horário: 09:00

Narrativa
Realizou-se a Gincana Biblíca com Exposições de Maquetes e Festa do Sorvete, realizado pela
Pastoral da Catequese no Salão Paroquial com ajuda de outras pastorais. O evento foi um sucesso e
teve o apoio da comunidade que compareceu para prestigiar.

Data: sábado, 28 de setembro de 2013
Evento Tombo: Tríduo e Festa de Santa Terezinha

Horário: 19:30

Narrativa
Do dia 28/09 ao dia 30/09 tivemos o Trídua de Santa Terezinha no Bairro de Itatuba finalizando no dia
01/10/2013 às 19h30 com carreata saindo da Capela Santo Antônio até a Com. Santa Terezinha para
realização da Missa Festiva.

Data: segunda-feira, 23 de setembro de 2013
Evento Tombo: Tríduo e Festa de São Vicente

Horário: 19:30

Narrativa
Do dia 23/09 ao dia 25/09 às 19h30 houve o Tríduo de São Vicente na Comunidade São Vicente no
Bairro dos Carolinos, com participação de outras comunidades, e no dia 26/09 Procissão e Missa,
saindo da Capela Santo Antônio até a Comunidade São Vicente na Escola dos carolinos no Bairro
dos Carolinos, foi um sucesso com Participação de Comunidade São Vicente e de outras
comunidades.

Data: sábado, 12 de outubro de 2013
Horário: 15:00
Evento Tombo: Missa Festiva em Honra a Nossa Senhora Aparecida

Narrativa
Deu-se início a Festividade de NSA com o triduo realizado nos dias 08,09 e 10 de outubro sendo que
no dia 11 recebemos a presença de nosso Bismo Emérito Dom Emilio na com. NSA em Aldeinha,
realizando-se uma belíssima missa.
No dia 12/10 às 09h00 tivemos o Batismo Comunitário de 22 crianças e às 15h00 grande procissão e
Missa Festiva com a presença de nosso Pároco Pe.Fausto.

Data: sexta-feira, 4 de outubro de 2013
Evento Tombo: 20º Encontro de Casais com Cristo

Horário: 07:30

Narrativa
O 20º ECC teve abertura no dia 30/09 com a missa de entrega; e nos dias 04,05 e 06 do mês de
outubro foi realizado o encontro com a participação de 18 casais encontreiros na Escola Franco
Montoro.
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Data: domingo, 13 de outubro de 2013
Horário: 15:00
Evento Tombo: Bingo e Quermesse na Com. Santa Terezinha

Narrativa
Nessa data realizou-se na Com. Santa Terezinha Bingo e Quermesse com a presença de vária
comunidades.

Data: domingo, 20 de outubro de 2013
Evento Tombo: Retiro para Ministros

Horário: 08:00

Narrativa
O retiro contou com a presença de 41 ministros que, ao longo do dia, tiveram a aportunidade de
conhecer um pouca mais sobre a Palavra de Deus.

Data: terça-feira, 22 de outubro de 2013
Horário: 19:30
Evento Tombo: Missa Festiva na Com. Beato João Paulo II

Narrativa
Grande festividade em honra ao Padroeiro com a realização de um batizado e também 1 casamento.

Data: domingo, 20 de outubro de 2013
Horário: 18:00
Festividades
em
Honra
a
São
Judas
Tadeu
Evento Tombo:

Narrativa
Deu-se início as 18h00 com a peregrinação saindo da Com. Santo Antônio, seguida de procissão até
a Com. São Judas, na qual, houve uma belíssima Missa e quermesse.

Data: domingo, 3 de novembro de 2013
Evento Tombo: Reencontro do TLC

Horário: 08:30

Narrativa
Nesse domingo os jovens de nossa Paróquia se reencontraram como uma grande família na fé
durante todo o dia, com momentos especiais.

Data: sábado, 2 de novembro de 2013
Evento Tombo: Missa de Finados

Horário: 09:00

Narrativa
Deu-se início com uma belíssima Missa celebrada pelo nosso Pároco seguida por procissão até o
cemitério, benção dos túmulos e passeata pela Paz organizada pela catequese até a parça Dez de
Agosto.

Data: sábado, 9 de novembro de 2013
Evento Tombo: Romaria dos Motociclista a Aparecida

Horário: 09:00

Narrativa
Deu-se início em frente a Capela Santo Antônio com a Benção do Padre a todos os motociclistas;
seguiu então a Romaria. Concluindo as 18h00 do dia 10/11 com a chegada de ambos na Cidade de
São Lourenço da Serra, recebidos pela comunidade e concluido com a Santa Missa.
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Data: domingo, 17 de novembro de 2013
Evento Tombo: Dedicação da Matriz

Horário: 09:00

Narrativa
Nessa data obtivemos a graça da Dedicação da Igreja Matriz, renovação e investidura de 49 Ministros
Extraordinários da distribuição Eucaristica e da Palavra, bem como Exéquias e Visitação,na
presença de Dom Luiz que presidiu essa maravilhosa Missa juntamente com todas as comunidades
da Paróquia.

Data: sexta-feira, 15 de novembro de 2013
Evento Tombo: Construção da Capela São Vicente

Horário: 08:00

Narrativa
A Construção da Capela São Vicente foi realiza nos dias 15,16,17 de novembro pela ONG
SUPERAÇÃO. Conclluida as 16h00 do dia 17 com a Missa de Inauguração celebrada pelo Pe.
Afonso.

Data: sábado, 7 de dezembro de 2013
Evento Tombo: 2º TLC Mirim

Horário: 07:30

Narrativa
O 2º TLC Mirim foi realizado nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2013 contando com a participação de
47 crianças.

Data: segunda-feira, 9 de dezembro de 2013
Horário: 19:30
Evento Tombo: Missa de Inauguração da Com. N. Sra.de Guadalupe

Narrativa
A Comunidade N. Sra. de Guadalupe - Jardim Serrano, foi inaugurada com a realização de uma
belíssima Missa na casa da Srta. Marta.

Data: terça-feira, 24 de dezembro de 2013
Evento Tombo: Missa do Natal do Senhor

Horário: 20:00

Narrativa
Nesta Festividade do nascimente de Jesus foi realizada a Santa Missa nos Três setores de Nossa
Paróquia: Matriz, São João Batista e Santa Cruz.

Data: quarta-feira, 25 de dezembro de 2013
Horário: 09:00
Evento Tombo: Missa de Natal com Batizado Comunitário

Narrativa
Nesse dia realizou-se uma belíssima Missa com o batismo de 12 crianças.

Data: domingo, 12 de janeiro de 2014
Evento Tombo: Confraternização Paroquial

Horário: 11:00

Narrativa
Toda os paroquianos se reuniram para se confraternizar no Sítio Santa Tereza no próprio Município.

Data: domingo, 19 de janeiro de 2014
Horário: 15:00
Evento Tombo: Festividades na Comunidade São Sebastião

Narrativa
A festividade teve inicio com a realização do triduo a São Sebastião nos dias 16,17 e 18 de janeiro;
sendo que no dia 19 uma grande cavalgada saiu da Com. Santo Antônio até a Com. São Sebastião
onde realizo-se uma belíssima Missa em honra ao Padroeiro seguida por quermesse e bingo.
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Data: segunda-feira, 20 de janeiro de 2014
Evento Tombo: Semana Jovem

Horário: 19:00

Narrativa
A Semana Jovem foi um evento na qual muitos jovens participaram e através da evangelização
contida se converteram a Jesus.

Data: domingo, 26 de janeiro de 2014
Horário: 15:00
Evento Tombo: Missa Festiva e Quermesse na Comunidade São Paulo

Narrativa
A comunidade realizou uma grandiosa missa com prossição em honra ao Padroeiro São Paulo
seguida por uma belíssima quermesse.

Data: sábado, 8 de fevereiro de 2014
Horário: 22:00
Evento Tombo: Triduo e Missa festiva á Nossa Senhora de Lourdes

Narrativa
A festividade em honra a Nossa Senhora de Lourdes deu-se início no dia 08 de fevereiro às 22h00
com a vigília; no dia 09 a Celebração da Palavra e no dia 10 terço missionário.
A procissão e Missa festiva com unção dos enfermos ocorreu no dia 11 às 19h00; finalizando o
evento no dia 15 com a quemersse e bingo em prol das reformas da Comunidade.
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