
O amor de Deus certamente nos une!

Isto é evidente através da resposta dos paroquianos em 
relação ao programa annual de compromisso. OBRIGADO! 
Agradeço o seu compromisso com a Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, especialmente em tempos difíceis. Por meio do seu 
compromisso, nossa paróquia permanece vibrante, ativa e 
centrada em Cristo na Eucaristia e no serviço ao próximo.

A obra de Deus nunca acaba! Sua resposta material e 
espiritual está lançando o alicerce para o caminho a seguir, 
enquanto planejamos o futuro da nossa paróquia e a 
continuação de ministérios essenciais e programas de serviço. 
A Igreja Nossa Senhora de Fátima continua a crescer como 
uma comunidade servidora, forte e cheia de fé por causa de 
paroquianos como você.

Me sinto honrado em servir como seu pároco enquanto 
continuamos a demonstrar o verdadeiro discipulado.

Atenciosamente em Cristo,

Pe. Rogério

God’s love certainly unites us!

!is is evident in the parish response to our recent annual 
stewardship outreach.  THANK YOU!  I am humbled 
and grateful for your commitment to Our Lady of Fatima 
Church, especially during challenging times.  !rough your 
commitment, our parish remains vibrant, engaged and 
Christ-centered in the Eucharist and in serving one another.  

God’s work is never done!  Your prayerful response both 
materially and spiritually is setting the groundwork for a 
path forward as we plan for the future of our parish and 
continuation of critical ministries and service programs. Our 
Lady of Fatima Church continues to grow as a strong, faith-
"lled stewardship community because of parishioners like 
you!

I am humbled to serve as your pastor as we continue to 
demonstrate true discipleship.

Yours in Christ, 

Fr. Rogerio
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N O T E  O F  G R A T I T U D E

Highlights - Fatos Importantes
$22,406
in additional offertory 

commitments 
(contributions not yet 

realized)

compromissos 
adicionais 

ao ofertório 
(contribuições ainda 

não realizadas)

If you have not yet renewed your commitment to our parish, please return your commitment card within the next 
few weeks.  We are looking for 100% participation from our parish families!  Each response makes a huge impact!

Se você ainda não renovou o seu compromisso com a paróquia, devolva o seu cartão de compromisso nas próximas 
semanas. Procuramos a participação de 100% das famílias da nossa paróquia! Cada resposta causa um grande 

impacto!

$4,810
committed in 
one-time gifts

comprometidos em 
uma única doação

31%
response rate 

from those actively 
supporting the parish

índice daqueles 
que participam 
ativamente da 

paróquia

4
new families 

welcomed into our 
parish community

novas famílias 
acolhidas em 

nossa comunidade 
paroquial

1
additional electronic 
giving participants

novo participante 
online

N O T A  D E  A G R A D E C I M E N T O

Respecting our Past, 
Serving in the Present, 
Growing for the Future

Respeitando o nosso passado, 
servindo no presente,  

crescendo para o nosso futuro


