
MISSÃO

na vida paroquial por vários anos, trabalhando com o 
anúncio e a catequese em algumas pastorais e 
movimentos de caráter piedoso e evangelizador.

A missão da Comunidade Fanuel é Ver e Fazer Ver a Face 
de Cristo. Isto fala da primazia do ser sobre o fazer e da 
necessidade de primeiro estarmos aos pés do Senhor e 
ouvi-Lo, para então falar dEle com autoridade e eficácia, 
alcançando com o Evangelho as pessoas em suas 
necessidades.

Nossa missão consiste, portanto, em ser uma 
comunidade de amor fraterno e relacionamentos sadios, 
comprometida com a expansão do Reino, mediante a 
prática do serviço, do evangelismo e do discipulado.

VISÃO
A partir de uma contemplação orante, que privilegie a 
adoração e a escuta da Palavra de Deus, anunciar a Jesus 
Cristo por meio da estratégia celular e da consagração 
missionária.
“Nós atenderemos sem cessar à oração e ao 
ministério da Palavra” (At 6, 4).

PROPÓSITO
Ser uma família de Deus, onde cada discípulo seja um 
missionário, formando uma comunidade que cresça e 
multiplique para o bem da Igreja.

«VER E FAZER VER A FACE DE CRISTO»

O nome Fanuel se encontra na passagem de Gn 32,24-30. 
Ele significa face de Deus. Nesta leitura o patriarca Jacó 
tem uma experiência mística, se vê face a face com Deus e, 
tem até mesmo seu nome mudado. Assim nossa vocação 
só tem sentido se estivermos diante da Face do Senhor e 
diante dessa presença deixarmos que Ele nos transforme 
e nos dê  o material fundamental de toda a obra de Deus, a 
presença de Deus. Assim o imenso dom de Deus sobre o 
qual estamos alicerçados é:

A Comunidade Fanuel, Rosto de Deus foi iniciada por 
Sandro Fatobene Peres e sua esposa Rosemeire da Silva 
Fatobene Peres. Ela identifica-se com as Novas 
Comunidades nascidas sob o impulso do Concílio Vaticano 
II, sendo constituída essencialmente por fiéis católicos, 
celibatários e casados, que se dedicam na expansão do 
Reino de Deus, procurando imitar ao máximo o estilo de 
vida das comunidades da Igreja Primitiva, vivenciando os 
valores da vida fraterna, da partilha dos bens, da intensa 
vida de oração, das reuniões nos lares, da evangelização, 
bem como no compromisso ativo de serviço de anúncio e 
caridade, sobretudo aos mais pobres.  

O surgimento da comunidade é o fruto concreto do desejo 
de seus fundadores, que, desde a juventude procuram 
cultivam o ardor missionário, que os levou a servir a Deus 

FANUEL, MAIS QUE UM NOME, UMA MISSÃO

FUNDADORES




