
Comunidade Nossa Senhora de Fátima  

Alto Colina  

 

A Comunidade Nossa Senhora de Fátima está situada no bairro Alto da Colina, também 

conhecido como São Sebastião. Seu surgimento foi decorrente da forte espiritualidade 

mariana de alguns moradores da localidade, que desde 2004 conduziam a imagem de 

Nossa Senhora às residências, nas quais era rezado o terço. A esses momentos de oração 

eram somadas as novenas, sempre rezadas também com muita devoção.  

Essas práticas de fé possibilitaram a constituição de laços de união e solidariedade entre 

os vizinhos na comunidade. Assim, gradativamente o número de participantes nos 

momentos de oração ia aumentando, o que fez com que a comunidade se preocupasse 

em providenciar um espaço apropriado para acolher melhor a todos. 

A partir dessa percepção, com a colaboração da Associação de Moradores, a 

comunidade começou a reunir-se em uma casa alugada. No entanto, a melhor alternativa 

procedeu da generosidade de um dos moradores que, durante um longo período, 

concordou em ceder um galpão de sua propriedade para as preces comunitárias. 

O ano de 2006 revelou-se uma data marcante para a comunidade, que, nessa ocasião, 

recebeu um de seus símbolos mais expressivos: a imagem de Nossa Senhora de Fátima, 

trazida de Portugal pela irmã Clotilde.  A devoção a Nossa Senhora de Fátima se 

apresenta profundamente enraizada no catolicismo brasileiro. Ela remonta às aparições 

ocorridas a partir de 13 de maio de 1917. Daí se justifica a escolha da Virgem para 

padroeira da comunidade. 

Atualmente, a Comunidade Nossa Senhora de Fátima demonstra amadurecimento na fé 

e se organiza em diversas pastorais e movimentos. Todos os anos realiza a festa em 

honra a padroeira, com momentos de muita oração e espiritualidade. 

 Os moradores do Alto da Colina, em sua maioria, participam das missas dominicais na 

igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, e nas últimas terças feiras do mês, na 

própria comunidade. Essas celebrações mensais são realizadas nas casas, porque a 

comunidade ainda não dispõe de uma capela. A despeito das dificuldades encontradas 

no dia a dia, é com alegria que os fiéis conferem um reconhecimento à trajetória já 

percorrida, marcada pelo amadurecimento da fé, da solidariedade e da esperança.   

  



CONDELHO COMUNITÁRIO DE PASTORAL 

COORDENAÇÃO COMUNITÁRIA 

Heli Mendes e Maria José Lemos Mendes – Tel.: 98333-6397 / 98228-9128 / 

email:mariajoselemosmendes@hotmail.com 

Maria de Fátima de Oliveira – Tel.: 98866-3481 / email: fatimaoliveira@globomail.com 

/utilmariana@gmail.com 

Oscar de Oliveira – Tel.: 98373-5930 / email: oscar@oi.com.br 

Magna Maria da Conceição Lima – Tel.: 98315-5977 

 

DIMENSÃO LITÚRGICA 

Vera de Oliveira – Tel.: 98413 – 2702 

Thalison Maia – Tel.: 98242 – 5073 / email: thalison.2903@gmail.com  

 

GRUPOS DE REFLEXÃO 

Eugênio Pacelli Marinho – Tel.: 99914-2657 

Maria Aparecida Moreira – Tel.: 98449-7581 

Geraldo Martins de Oliveira -986367976 

 

PASTORAL DO DÍZIMO 

José Balbino de Freitas – Tel.: 98426-8176 

Welllington Mabio Araújo– Tel.: 3558-3421 / 98115-1860 

 

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

Rui Rubens Magalhães Souza – Tel.: 98529-1272 / email: ruirms@uai.com.br 

  

MÃE RAINHA 

Lucimeire Aparecida Xisto – Tel: 99689-8943 

Elenice das Dores Venâncio Ramos – Tel.: 3558-329 / 98794-3229 / email: 

eleniceramos50@yahoo.com.br  
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TERÇO DAS MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS  

 

Maria José  Mendes : 98228-9128 / email:mariajoselemosmendes@hotmail.com 

Margarida  
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