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NATAL
GRAÇAS AO AMOR MISERICODIOSO DE DEUS O SOL
NASCENTE NOS VEIO VISITAR JESUS CRISTO
NOSSO SALVADOR

Nosso pároco em sua palavra reflete conosco sobre a necessidade da renovação missionária
de nossas comunidades eclesiais. Renovar para fazer o novo acontecer de novo.
Na página 03.

01/01 Dia mundial da paz.
Um feliz e abençoado ano de 2016 para todo povo de Deus caminheiro
nas comunidades que compõem a nossa paróquia.
Mande sua sugestão
para o e-mail:
contato@paroquiavilafatima.com.br

USE SUA CRIATIVIDADE !

EM BREVE ESTAREMOS
SELECIONANDO

EDITORIAL
Natal: A festa da chegada da salvação.
Aproxima-se a festa do Natal. Para os que têm fé, Natal é a
chegada feliz de Deus que vem a nosso encontro para nos fazer
irmãos e nos ensinar os caminhos do bem. Veio na frieza da noite para
acender em nós o fogo do amor e nos fazer irmãos. Veio pobre para
nos dar a riqueza de Deus. Os anjos iluminaram a noite e trouxeram a
mensagem do céu: “Nasceu hoje para vós o Salvador” (Lc 2, 10). Isto
era o Natal…
Infelizmente hoje o Natal é festa comercial: vende-se muito e se
desperta a necessidade de comprar. A festa atual é do comércio.
Perdeu-se o clima da reunião da família, em que as crianças se
alegravam com seus pequenos presentes: bolas, bonecas, carrinhos.
Tudo simples e familiar, recordando a chegada de Deus-Menino nos
braços de Maria.
Entre as cenas tão lindas da chegada de Jesus, de que São
Lucas nos dá noticia, uma tem especial sentido para as pessoas
idosas. A lei mosaica determinava que o primogênito recém-nascido
fosse levado ao templo de Jerusalém para ser resgatado por um casal
de pombos. José e Maria levaram o Menino ao templo, cumprindo o preceito da lei antiga. Ali, no momento
da oferta, estava providencialmente presente um ancião a quem Deus prometera que haveria de contemplar,
na altura de seus vividos anos, o esperado Salvador da humanidade. Por isto tomou nos braços cansados o
Menino de quarenta dias e louvou a Deus por terem seus olhos tido a alegria de contemplar o rosto dAquele
que era esperado já há séculos. Sob a brancura dos cabelos, olhos úmidos de alegria incontida, os braços se
erguem com a Criança e dos lábios brota o hino de ação de graças: “Agora podes deixar partir este teu servo
porque meus olhos já cansados puderam contemplar nesta Criança a salvação que vem de Deus” (cf. Lc 2,
29-32).
É assim que se espera o Natal e assim que se celebra esta festa. É no encontro com o Salvador que
sentimos a felicidade de nossa vida. Natal é festa de amor para todos: para os velhos cansados da vida, há
um reconforto de esperança; para os adultos, a certeza da presença de Deus que veio para ficar conosco;
para os jovens, uma ocasião para escolher certo o rumo de seus passos; para os que ainda vão nascer, a
alegria de ter Deus bem perto de suas vidas inocentes.
O dia 31 de dezembro, último dia do ano, é o momento de refletir sobre tudo que passamos no
decorrer do ano, fazendo o firme propósito de ser um cristão e cristã melhor no ano vindouro que se
aproxima. É momento também avaliarmos nossa caminhada junto a Deus, verificando se de fato vivemos o
mandamento: “Amar a Deus sobre todas as coisas” (cf. Ex 20, 3).
Desejo a todo o povo de Deus, um feliz, santo e abençoado Natal. E um ano novo repleto de paz, amor,
realizações e vitórias. Que a presença de Deus Pai, Filho e Espírito seja uma constante em 2016 nas vossas
vidas, que a Virgem Santíssima vos cubra com seu manto sagrado de amor.
Feliz Natal e feliz Ano Novo.
Pe. José Ayllson de Sousa
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Bela Vista
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A Palavra do nosso Pároco
Renovar para fazer o novo acontecer, de novo.
É urgente que aconteça uma renovação missionária nas
comunidades eclesiais. O Documento de Aparecida assim se
expressa: “Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar
decididamente, com todas as forças, nos processos constantes de
renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas
estruturas que já não favoreçam a transmissão da fé” (Doc. Ap.
365). O Documento de Aparecida nos convoca para a conversão
pastoral; ela não se reduz a uma mudança de estruturas e planos,
mas principalmente de mentalidade.
Renovar não significa criar novas técnicas; não é modernizar. É
fazer acontecer o novo, de novo. E o sempre novo são os
começos das comunidades, como está relatado nos livros do
Novo Testamento, sobretudo os Atos dos Apóstolos. As
comunidades foram surgindo para poder vivenciar o seguimento
de Jesus, para dar testemunho da sua ressurreição. Daí a
consequência importante: não há autêntico seguimento de Jesus
sem pertencer a uma comunidade eclesial. O discípulo e a
discípula de Jesus são pessoas “eclesiais”, sujeitos eclesiais, e não objeto. A finalidade da comunidade eclesial é
ajudar seus membros a seguir Jesus Cristo. O próprio Jesus definiu a missão da comunidade eclesial quando deu
esta ordem aos seus Apóstolos: “Vão e façam com que todos se tornem meus discípulos” (cf. Mt 28,19).
Diante dos desafios da modernidade que tende submeter a sociedade ao ter e ao poder, que incentiva um
comportamento que leva ao egoísmo e ao individualismo, que acentua o isolamento das pessoas, levando-as a
perder muitos valores. Nosso esforço na ação evangelizadora será criar condições para que os valores cristãos,
éticos, morais, humanos e religiosos sejam recuperados e vividos por todos. É preciso criar condições para que as
pessoas possam viver relações de solidariedade e de fraternidade que permitam sua maior realização, no contexto
atual, superando a fragmentação da vida e das relações humanas. As atuais Diretrizes da Ação Evangelizadora
falam das atitudes de alteridade e de gratuidade que devem marcar a vida do discípulo missionário de todos os
tempos. Gratuidade e alteridade, como expressões do Amor, são fontes de paz, reconciliação e fraternidade. São,
portanto, modos de compreender o que há de mais decisivo em Jesus Cristo: a saída de si, rumo à humanidade
marcada pelo pecado, fonte de dor morte.
Temos que nos perguntar sempre se nossa ação evangelizadora através das pastorais e comunidades
valoriza a pessoa, a família, com as suas diversas exigências e inquietações. A comunidade eclesial deve
desenvolver um trabalho que crie um relacionamento mais humano e mais humanizador entre as pessoas.
A renovação de nossas comunidades passa pela criação da cultura missionária. Assim como nas grandes
cidades, o maior desafio é a mobilidade humana; na Igreja, o maior desafio é a mobilidade missionária, a sua
passagem para a missão.
Todos os membros das comunidades eclesiais devem, com gestos e atitudes missionárias dizer: nossa vida é
missão. Quando isso acontecer de verdade, acontecerá de fato a renovação das comunidades eclesiais.
Que em 2016 possamos avançar na renovação missionária das comunidades, superando uma pastoral de
manutenção ou de conservação.
As comunidades devem estar mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de viva comunhão e participação e
orientando-se completamente para a missão.
Mãos à obra! Coragem! Fé em Deus! Bíblia na mão e no coração, e pé na missão.
Que o Deus da misericórdia abençoe a todos e a todas. Amém.
Padre Tarcísio.

TODAS TERÇA-FEIRAS DAS 14H00 ÀS 17H00
ATENDIMENTO COM A IRMÃ GLÓRIA PARA ATENDIMENTO ESPIRITUAL,
OU QUALQUER ACONSELHAMENTO, NA PARÓQUIA.

ATENDIMENTO DO PADRE TARCÍSIO PARA CONFISSÕES, ATENDIMENTO ESPIRITUAL,
OU QUALQUER ORIENTAÇÃO, AGENDAR COM AS SECRETÁRIAS NA PARÓQUIA OU
PELO TELEFONE 2468-2215.

Misericórdia e compaixão
A experiência da misericórdia alimenta a esperança.
A Igreja Católica prepara um percurso de grande
importância: a celebração do Ano Santo Extraordinário
da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Tratase de um momento especial, celebrado no âmbito das
comunidades de fé, que deve ecoar em todo o mundo,
para vencer as muitas violências - física e moral, a
corrupção e também a permissividade que contracena
com a rigidez de grupos, alimentando
fundamentalismos religiosos, políticos e culturais. A
vivência desse tempo é oportunidade para tratar feridas
que atingem a sociedade como um todo, inclusive a
própria Igreja. O remédio para essas enfermidades é a
prática da misericórdia.
A audaciosa convocação do Ano Santo da Misericórdia
comprova a intuição singular do Papa Francisco no
exercício de sua missão. É pelo caminho da misericórdia
que a humanidade alcançará as mudanças e respostas
que a contemporaneidade espera, com urgência. É
remédio incidente. Pode ocorrer de se pensar,
equivocadamente, que agir de modo misericordioso se
trata de fraqueza e conivência. Mas, assinala o Papa
Francisco, reportando-se a palavras de Santo Tomás de
Aquino, que a misericórdia não é sinal de fraqueza, é
qualidade da onipotência divina.
O início do Ano Santo da Misericórdia será marcado
pela abertura da Porta Santa em Roma, pelo Papa, no
dia 8 de dezembro. Nas dioceses do mundo inteiro, no
domingo seguinte, dia 13. Essa Porta será aberta para
que qualquer pessoa possa entrar e experimentar o
amor de Deus que perdoa, consola e dá esperança. Isso
significa que a vivência da misericórdia permite
regeneração e nova compreensão da vida, um olhar
compassivo sobre a humanidade, na direção de cada
pessoa. Torna efetiva a possibilidade de se alcançar
novos sentimentos e um jeito de viver capazes de
desenhar cenários na contramão da violência, da
corrupção, da luta insana pelo poder e pelo lucro.
A experiência da misericórdia alimenta a esperança.
Permite a compreensão lúcida da fraternidade e da
solidariedade como pilares indispensáveis da
sociedade. Bases que devem substituir a lógica perversa
da economia que gera ganância, raiz de um
“desenvolvimento” que recai como peso sobre os
ombros de todos, particularmente dos pobres e
indefesos. Para encontrar um rumo novo, todos são
convocados a compreender que Deus é misericordioso,
fonte da misericórdia. E Jesus Cristo é o rosto dessa
misericórdia do Pai porque n'Ele, Jesus, a misericórdia
se tornou viva, visível e chegou ao seu ápice. Esse é o
mistério da fé cristã.
Ser cristão é, portanto, contemplar o mistério da

misericórdia, revelado
por Jesus Cristo, fonte
da alegria, da
serenidade e da paz.
Uma interpelação
incidente, pois permite
reconhecer que a
misericórdia é o ato último e supremo pelo qual

Deus vem ao encontro de todos. Pertinente é a
indicação do Papa Francisco, quando sublinha que
“a misericórdia é a lei fundamental que mora no
coração de cada pessoa, quando vê com olhos
sinceros o irmão que encontra no caminho da vida.
Misericórdia é o caminho que une Deus e o
homem, porque nos abre o coração à esperança
de sermos amados para sempre, apesar da
limitação de nosso pecado”.
Coluna mestra de sustentação da Igreja, a
experiência da misericórdia é indispensável para
conseguir respostas novas e transformadoras,
diante dos desafios da atualidade. Sem o remédio
da misericórdia, crescerão os fundamentalismos,
não se controlará a intolerância, haverá sempre
mais polarização de grupos políticos e religiosos,
um contínuo desgaste da cultura da vida e da paz.
Investir na misericórdia começa pela competência
indispensável de perdoar, como Jesus indicou a
Pedro, ao responder a sua pergunta a respeito de
quantas vezes deve-se perdoar. O perdão é núcleo
central do Evangelho e da autenticidade da fé
cristã. Por isso, Jesus mostra que a misericórdia
não é apenas o agir de Deus Pai, mas é o
verdadeiro critério para reconhecer quem são os
verdadeiros filhos de Deus.
O Ano da Misericórdia, experiência de fé na Igreja,
com incidência na vida das famílias e
comunidades, marcado por testemunhos,
significativos gestos de reconciliação e perdão, é
necessário para se alcançar nova etapa no
cuidado das fraquezas e dificuldades dos irmãos.
Um convite para que se busque a sabedoria da
misericórdia. Em lugar de violência e disputas,
que surja um tempo novo, pela força da
misericórdia e da compaixão.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte - MG

Mensagem de Natal de nossas Comunidades
O Natal do Senhor nos faz um convite ao encontro com o menino
santo. Encontro que nos leva aos braços do Pai. Onde a misericó rdia de
Deus se faz presente no nascimento do nosso salvador.
Jesus menino nos permite levantar a cabeça diante das dificuldades
que enfrentamos no dia a dia. O nascimento de Jesus nos garante o
amor infinito e inabalá vel, que se concretiza na aliança feita com sua
chegada.
Que o milagre do Natal, que é a presença do menino Deus em nosso
meio, nos faça renascer e renovar a nossa fé . E fortalecidos pelo
infinito amor de Deus, possamos testemunhar com nossas vidas o
ensinamento de Jesus, e saibamos partilhar os nossos dons, pois tudo
que somos é graça do amor de Deus.
Feliz Natal, que o amor prevaleça no decorrer do ano que se inicia.
Paz e Bem.
Comunidade São Francisco de Assis.

Natal, chegada de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Que o aniversariante seja lembrado e glorificado, e nã o seja substituıd
́ o
pelo consumismo desenfreado.
Voltemos nosso olhar para este ano extraordiná rio, para nos tornarmos sinal eficaz do agir do Pai, pois pela porta da
misericó rdia quem entrar experimentará o amor de Deus. Misericó rdia e perdã o, força que ressuscita para nova vida e
infunde a coragem para olhar o futuro com esperança.
Nó s, igreja de Cristo, temos a missã o de anunciar a misericó rdia de
Deus. A igreja é o coraçã o pulsante do evangelho e é por meio dela
que deve chegar aos coraçõ es e a mente de cada pessoa, este é o
tempo de se deixar tocar o coraçã o, permanecer no caminho do mal é
fonte apenas de ilusã o e tristeza.
Neste ano jubilar, que a igreja se faça eco da palavra de Deus que
ressoa forte e convincente, como uma palavra e um gesto de perdã o,
apoio, ajuda e amor, que ela nunca se canse de oferecer misericó rdia e
seja sempre paciente a confortar e perdoar.
Um feliz Natal e um excelente ano novo.
Coordenação da Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Graças ao misericordioso coraçã o do nosso Deus, o Sol nascente nos veio visitar. Jesus é o verdadeiro Sol que brilha
nas sombras da morte. Sombras que impedem a vida de acontecer, e sufocam as esperanças e os sonhos do povo de Deus, de
ver surgir a terra sem males.
“O povo que andava na escuridã o, viu uma grande luz; para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz
resplandeceu” (Is 9,1). Com a sua encarnaçã o, o Filho amado do Pai dissipa a dor, as trevas e a morte. “E a luz brilha nas
trevas, e as trevas nã o conseguiram apagá -la” (Jo 1,5). E assim que a liturgia da noite de Natal nos apresenta o nascimento do
Salvador: como luz que penetra e dissolve a mais densa escuridã o.
Celebrar o Natal é acolher essa luz que é Jesus, expressã o má xima da misericó rdia e do amor
de Deus pela humanidade. Celebrar o Natal é se comprometer em ser luz de Cristo na famıĺia, na
comunidade, na sociedade, e em todos os ambientes e realidades da vida quotidiana.
Somos convidados a celebrar o Natal de 2015 iluminados e motivados pelo Ano Santo
extraordiná rio da Misericó rdia. O nascimento de Jesus é o sinal visıv́el da misericó rdia de Deus
para conosco. Misericó rdia: é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coraçã o à
esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitaçã o do nosso pecado.
Desejo de coraçã o ao amado povo de Deus caminheiro nas comunidades que compõ em a
nossa paró quia, um Natal cheio da misericó rdia e do amor de Deus.
Padre Tarcísio.

Mensagem de Natal de nossas Comunidades
Precisamos de um natal de paz, que nos envolva
com um abraço amigo e que traga consigo a
alegria manifestada de todas as formas.
Neste Natal precisamos que os sentimentos
mais puros se concretizem em gestos de
bondade. Precisamos manter as portas de
nossos coraçõ es abertas para Jesus e para os
outros. Abertas para o amor.
Que neste Natal possamos estar unidos, vivendo
na prá tica os ensinamentos por Ele passados.
Que este seja o tempo para estarmos em
comunhã o e agradecermos por todas as bençã os
recebidas.
E que neste Natal possamos, sobretudo, crescer na fé e no amor à quele que primeiro nos amou.
Que Jesus Cristo continue fazendo morada em nosso meio e que sejamos testemunhas cristã s do
verdadeiro Natal.
Feliz Natal! Esses são os votos da Comunidade São Paulo Apóstolo.

Estamos vivenciando o tempo litú rgico do advento,
que nos convida a sermos construtores da paz, dentro
do ano extraordiná rio da misericó rdia, que se revela
mais uma vez, como dimensã o fundamental da
missã o de Jesus.
E um verdadeiro desafio posto aos seus
interlocutores, que se contentavam com o respeito
formal da lei, Jesus, pelo contrá rio, vai alé m da lei, a
sua partilha da mesa com aqueles que a lei
considerava pecadores e permite compreender até
onde chega a sua misericó rdia.
Felizes os que promovem a paz, porque serã o chamados filhos de Deus.
Somos nó s, os mensageiros da paz, que orientados pela Palavra de Deus, revigoramos com
alegria, nosso testemunho de anunciadores.
Desejamos a todos um Natal muito alegre, que o Menino Jesus, entre em todas as residê ncias
trazendo paz aos povos do mundo inteiro, e que o ano de 2016, seja repleto de amor, saú de e
harmonia á todos. Amé m!
Feliz natal e um abençoado 2016!!!
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Comunidade São Lucas Evangelista.

Dicas de Natal
Durante o Natal é comum as pessoas saírem de sua rotina
e cometerem excessos alimentares, essa mudança de
comportamento pode ocasionar ganho de peso e aumento nos
índices glicêmicos e de colesterol, que podem demorar meses
para ser revertido, segue abaixo dicas para se alimentar bem e
não se privar das delícias Natalinas:

1. Faça suas refeições no dia da ceia normalmente. Inclusive os lanches intermediários. Não adianta
deixar de comer para comer tudo na ceia à noite.
2. Evite beliscar enquanto prepara os alimentos. Com beliscos perde-se a noção da quantidade que
foi ingerida.
3. Enquanto não chega a hora da ceia, cuidado com os petiscos e frituras. Opte sempre por
castanhas, nozes e frutas secas. Assim, na ceia não terá tanta fome e fará escolhas saudáveis.
4. Cuidado com a bebida alcoólica. Opte por bebidas destiladas e estabeleça a quantidade antes
mesmo de começar a beber. Recomendação: 1 a 2 drinks na noite.
5. Lembre-se de iniciar com as saladas e mastigar bem os alimentos. O desespero e a vontade de
provar todas aquelas comidas deliciosas aumenta o desejo de comer rápido e logo repetir para
comer mais. Sinta bem o sabor dos alimentos.
6. Utilize produtos light como maionese, requeijão, creme de leite e leite condensado para o preparo
dos alimentos. Fará grande diferença na quantidade total de calorias ingeridas.
7. Faça sobremesas com menos gordura, prefira a base de frutas para compensar as carnes servidas
na ceia.
8. Não se esqueça de sempre beber água.
Ana Paula Ferraz - CRN 17655
EXPEDIENTE DO PADRE NA COMUNIDADE SÃO PAULO APÓSTOLO

2ª e 4ª quinta-feira das 18h00 ás 19h30.
CELEBRAÇÕES DO BATISMO NA ÁREA PASTORAL SÃO FRANCISCO

Comunidade Nossa Senhora de Fátima: 1º Sábado às 10h30 e no 3º Domingo às 11h00
Comunidade São Paulo Apóstolo: 1º Domingo às 9h15

Atendimento da Secretaria Paroquial:
Terça e Sexta: das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 18h00
Quarta: das 8h30h às 11h00 e das 13h00 às 19h30
Quinta: das 13h00 às 18h00
Sábado: das 8h30 às 12h00
OBS: Para intenções de aniversário, aniversário de casamento ou intenções de falecidos, procurar a equipe de liturgia 30 minutos antes das missas.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
HORÁRIOS DE CELEBRAÇÕES NAS COMUNIDADES
1. Comunidade São Francisco de Assis
Rua Síria, 384 - Jardim São Francisco
Aos Sábados às 19h
4ª terça-feira às 19h30.

3. Comunidade São Lucas Evangelista
Rua Ana Coelho da Silveira, 226 - Jd. Ipanema
Aos Domingos 9h15, exceto o 4º Domingo que é ás 17h30
2ª terça-feira às 19h30.

2. Comunidade São Paulo Apóstolo
Rua Fonte Boa, 173 - Vila Barros
Aos Domingos às 9h15
1ª e 3ª terça-feira do mês às 7h30, e na
2ª e 4ª quinta-feira às 19h30.

4. Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Av. Otávio Braga de Mesquita, 800 - Vila Fátima
Aos Domingos às 7h30, 11h00 e 19h00
Quarta-feira às 19h30, e Sexta às 7h30

Pároco: Pe. Tarcísio A. de Almeida
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HORÁRIOS DAS MISSAS
DE FINAL DE ANO
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
DO BELA VISTA
Missas de Natal: véspera 24/12/2015
Comunidade Medianeira e Comunidade Santa Maria:
Local - Capela Medianeira às 18h00.
Comunidade N. S. Aparecida e Comunidade São José:
Local - Paróquia N. Sra. Aparecida, às 20h00.
25/12/2015
às 19h30min, Natal do Senhor
Local - Paróquia N. S. Aparecida – Jd. Bela Vista
Missas de Ano Novo: véspera 31/12/2015
Comunidade Medianeira e Comunidade Santa Maria:
Local - Capela Santa Maria, às 18h00.
Comunidade N. S. Aparecida e Comunidade São José:
Local - Paróquia N. Sra. Aparecida, às 20h00.
01/01/2016 - Missa de Ano Novo
Local - Paróquia N. S. Aparecida, às 19h30
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - Pároco: Pe. José Ayllson de Souza
HORÁRIOS DE CELEBRAÇÕES, E ATENDIMENTOS
01-Comunidade N. Sra. Aparecida - Rua Arthur de Azevedo, 24 – Jd. América
Aos Domingos: às 7h30 e às 11h00
toda quarta-feira às 7h30, e na 1ª- sexta-feira do mês às 19h30.
Atendimento: Quarta-feira: das 16h às 18h na Rua José Lins do Rego, 358 – Jd. América
02-Comunidade São José - Rua Sorocaba, 212 – Alto da Bela Vista
Aos Domingos: às 9h15 | 2ª, 3ª e 4ª Sexta-feira: às 19h30
Atendimento: 2ª, 3ª e 4ª Sexta-feira das 18h às 19h30
03-Comunidade N. Sra. Medianeira - Praça D. João Bergese, 41 – Jd. Santa Emília
Aos Domingos às 19h30 | Todas as Terça-feira às 19h30
04-Comunidade Santa Maria - Rua Alabama, 77- Jardim Santa Maria
Aos Domingos: às 9h15 | 1ª, 2ª e 3ª Quinta-feira às 19h30
Celebrações do Batismo:
Nossa Senhora Aparecida, 1º- domingo do mês, às 11h00.
São José, 2º- domingo do mês, às 9h15.
Atendimento ao povo de Deus:
Nossa Senhora Aparecida, toda quarta-feira das 16h00 às 18h00.
São José, 2ª-, 3ª-, e 4ª sexta-feira das 18h00 às 19h30.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA
APARECIDA DO BELA VISTA

Aconteceu
Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, dia
29/11/2015, a primeira missa do crisma, presidida
pelo nosso bispo de Guarulhos Dom Edmilson,
onde 49 jovens de nossas comunidades receberam
o sacramento do crisma, pelo qual o batizado é
fortalecido com o dom do Espírito Santo, para que,
por palavras e obras, seja testemunha de Cristo e
defendendo sua fé. O Crisma é para nós o que
Pentecostes foi para os Apóstolos (cf. At 2,1-12). Nós
recebemos o Espírito Santo no Batismo, mas a
plenitude dos seus dons, recebemos no Crisma.

ROBERTO - PASCOM

Roberto - Pascom

Aconteceu!
No dia 15/11/2015, na paróquia N. Sra. Aparecida – Jd. Bela Vista, tivemos a missa de Ação de
Graças com a benção do Santíssimo. O Senhor se revelou mais doce como nunca, derramando seu amor
e bênçãos sobre todos nós. A missa foi presidida pelo nosso padre José Ayllson e animada pelo
Ministério de Música Sebaot, de nossa diocese.
Há 30 anos, no mês de novembro de 1985, iniciava o 1º encontro do Grupo de Oração da RCC. Era em
uma terça-feira, como até hoje mantemos, rezando o terço a Nossa Senhora, louvamos a Trindade
Santa; temos a pregação da Palavra e pedimos a graça de um
Novo Pentecostes em nossas vidas, para sermos homens e
mulheres novos, testemunhando o Amor de Deus Senhor. Por
aqui já passaram e permanecem na caminhada muitas
pessoas, irmãos com testemunhos lindos de conversão, busca
de santidade e perseverança num caminho de Alegria, Amor e
Oração.
Você já é nosso convidado a vir na Igreja Nossa Senhora
Aparecida, todas as terças-feiras, às 19h30min.
Grupo de Oração Doce Senhor
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ACONTECEU
Dia Nacional da Consciência Negra
No dia 20/11/2015, dia Nacional da Consciência Negra, aconteceu na
Igreja da Vila Fátima a missa com estilo afro. Deus seja louvado, por termos
padre Tarcísio, que consegue apreciar a cultura do povo negro; foi uma missa
abençoada por Deus e pela Virgem Maria, a igreja cheia, negros e brancos,
dançando, cantando e glorificando ao Senhor, em busca de uma verdadeira
igualdade social. Esse dia nos lembra da morte de Zumbi dos Palmares, em
20/11/1695, que simbolizou a luta contra a escravidão do seu povo; o objetivo
desse dia é fazer reflexão sobre a cultura do povo negro. Deus foi tão perfeito na
criação da raça humana, que por dentro somos todos iguais, independente da cor da pele.
Pascom

Gincana Forania Aparecida,
Acontenceu no dia 29 de novembro, aconteceu a Gincana Forania
Aparecida, cujo maior objetivo era uma grande confraternização
para fortalecer os laços entre os jovens e as paróquias.
Teve a participação de cerca de 350 jovens e mais de 20 ações
sociais realizadas.
Nesta gincana, os vencedores foram todas as paróquias, pelas
ações realizadas. Vamos continuar firmes na fé fazendo o bem
para quem mais precisa, levando a palavra de Deus com muito
amor e alegria.
Em nome de todos os jovens presentes nessa gincana da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, gostaria de
agradecer todas as pessoas que nos ajudaram, pessoas que nos doaram alimentos para dar aos que não têm,
e em especial ao nosso querido pároco Pe. Tarcísio, que além de ir ao local da gincana nos prestigiar, nos
apoiou muito, a ele o nosso mais sincero obrigado.
Que Deus abençoe esses jovens para que continuem firmes na fé, e que tudo seja levado adiante."
#BíbliaNaMãoPéNaMissão
Juventude da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

ENCONTRÃO DOS GRUPOS DE CRISMA
Aconteceu no domingo 29/11 no C.C. Elizabeth Bruyere o terceiro Encontro Paroquial dos grupos de
Crisma. Nossos jovens tiveram a oportunidade de descontrair com muita alegria num encontro de iguais
e ao mesmo tempo refletir sobre o desempenho deles no mundo atual, em todos os seus segmentos.
Numa dinâmica de interação, puderam analisar sobre as orientações do Papa Francisco, aos jovens,
abordando tudo que ele e o Mundo esperam deles, em suma, Autenticidade e muita Coragem. Foram
agraciados ainda com uma palestra conduzida pela Irmã Iraci, da caridade de Otawa, que de maneira
muito simples e sábia, conduziu-os à uma exploração profunda do “ser jovem” e seu chamado para as
responsabilidades de colaborar na construção do bem comum. Foi mais um desses momentos em que se
pode sentir a presença de Deus e seu amor em cada um. Nossos agradecimentos especiais aos
catequistas, à irmã Iraci e ao padre Tarcísio, que também nos iluminou com sua presença e mensagem à
juventude. Que Deus abençoe a todos e nos conceda a graça de continuar caminhando no seu amor.
Equipe de Coordenação Paroquial da Catequese.
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ACONTECEU!
Retiro Diocesano de Liturgia
Retiro Diocesano de Liturgia, no Espaço Anhanguera – Casa das Irmãs, no dia 20/11/2015, das 08h às 17h,
um dia agraciado, onde pudemos partilhar e vivenciar a Parábola do Filho Pródigo; momentos de partilha e
reflexão, fomos verdadeiramente infundidos pelo Espírito Santo, tudo foi muito maravilhoso, cantos, orações,
dinâmicas. Aprendemos que não podemos rejeitar algo sem experimentar, descobrimos mais uma riqueza do
Sal, além de dar sabor aos alimentos. Houve também um aprofundamento com o padre e professor Márcio
Leitão, sobre o ano da misericórdia proclamado pelo Papa Francisco. Louvado seja todos os que se
empenharam e doaram para que tivéssemos esse dia tão gratificante.
Pascom – Vila Fátima

Realizamos neste mês de novembro, o último plenário dos grupos de
base do ano de 2015.Foram dados testemunhos bonitos sobre a
importância dos grupos de base nas comunidades. A Leitura Orante está
sendo valorizada e acolhida. Que maravilha!
Fizemos também os
lançamentos da Novena de
Natal, e da Campanha Nacional para a
Evangelização. Refletimos também sobre o
Ano Santo Extraordinário da Misericórdia
convocado pelo Papa Francisco, a ser
celebrado de 08/12/15-20/11/16.
Todos os grupos foram bem motivados
a viverem intensamente esses acontecimentos
da nossa Igreja. Tudo para a maior glória de
Deus.

A

Olha a glória de Deus brilhando, em nossos grupos de base, e em nossas comunidades
que compõem a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Olha a glória de Deus brilhando"
Aleluia!
Valeu querido e amado povo de Deus, a caminhada de todos, e de todas ao longo deste ano.
Continuemos firmes na caminhada, na missão. Coragem! Deus está sempre conosco.
Pe. Tarcísio
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ACONTECEU!
PERMANENCEI NO AMOR PARA DAR MUITOS FRUTOS (cf. Jo 15, 8-9)
A Escola da Palavra é um Curso Bíblico Popular
com o objetivo de criar espaço de partilha e
aprofundamento da Palavra de Deus, onde à luz das
experiências vividas e da prática pastoral, os leigos e
leigas da forania podem aperfeiçoar seu ministério e,
ao mesmo tempo, tornarem-se multiplicadores,
portadores da Boa Nova que Jesus veio trazer para o
homem e a mulher de hoje, em suas Comunidades,
Pastorais e Movimentos.
A Escola da Palavra, em sua 11ª edição, este
ano aconteceu de 04 de agosto a 10 de novembro.
Professores leigos e leigas, sob a coordenação do
padre Tarcísio, se deixaram cativar pela Palavra e se
puseram em missão para transmiti-la aos mais de 400
agentes da Forania da Diocese de Guarulhos inscritos
este ano.
As aulas foram ministradas uma vez por
semana em quatro locais: Cocaia, Taboão, Santa
Mena e Vila Fátima, em horários alternativos (tarde e
noite).
O tema das aulas da Escola da Palavra é o
tema proposto para o mês da Bíblia, e este ano foi o
Evangelho segundo João (Jo). O tema escolhido
fundamenta-se nos cinco aspectos essenciais do
processo do discipulado: o encontro com Jesus, a
conversão, o seguimento, a comunhão fraterna e a
missão.

“A Palavra de Deus contida na Sagrada
Escritura suscita, forma e acompanha a vocação e a
missão de cada discípulo missionário de Jesus Cristo e
orienta as ações organizadas da Igreja. Dessa forma,
além de ser “alma da teologia” (DV 24), a Palavra de
Deus torna-se também a 'alma da ação
evangelizadora da Igreja' (DP 372; Doc. Ap. 248)”.
Deus suscita em nosso povo uma grande fome e sede
da Palavra, uma grande procura e desejo de conhecer,
viver e anunciar a mensagem da Sagrada Escritura.
Este encantamento pela Palavra é um apelo
para que, em nossa diocese, paróquias e
comunidades se ofereçam e se facilite o acesso à
Bíblia, ao estudo bíblico e à vivência da mensagem
revelada.
Deixemo-nos cativar pela Palavra. Ela faz arder
nossos corações, abrir nossas mãos e torna velozes os
nossos pés na missão.
A Equipe da Escola da Palavra - Forania
Aparecida, agradece a todos – padres, professores e
participantes – por permanecerem firmes nesta 11ª
edição da Escola da Palavra.
PERMANENCEI NO AMOR PARA DAR MUITOS
FRUTOS (cf. Jo 15, 8-9)
Fatima Nunes - Equipe de Assessores da Escola da
Palavra - Forania Aparecida.

Instalação da nova Paróquia Nossa Senhora Aparecida
no Jardim Bela Vista
O dia quatro de dezembro de 2015 ficará em nossa memória como uma missa
muito linda e festiva. A missa, presidida por nosso Bispo Edmilson, contou com a
participação das quatro comunidades: Santa Maria, Medianeira, São José e Nossa
Senhora Aparecida, comunidades estas, que passam a compor a nova Paróquia
Nossa Senhora Aparecida.
Vamos trabalhar, agora juntos, com muito amor e dedicação à serviço de Deus e dos irmãos!
Agradecemos a presença de nosso Bispo Dom Edmilson, que muito nos honrou com sua presença, que veio
para instalar a nova paróquia. Queremos agradecer também a presença do nosso querido Padre Tarcísio, pela
caminhada de todos esses anos juntos. À ele, que não mediu esforços para que hoje esta comunidade se tornasse
paróquia, nosso eterno “muito obrigado”.
Agradecemos, ainda, ao Padre José Ayllson, agora nosso pároco a quem já amamos e temos muito carinho. E
que temos certeza que fará desta paróquia uma Igreja acolhedora e missionária.
Não podemos deixar de agradecer à todos os fiéis que aqui chegaram e também à todos os padres, diáconos,
seminaristas e pessoas de outras comunidades que se fizeram presentes nesta celebração.
Que Deus seja louvado por tudo que está acontecendo conosco! Que a paz e o bem prevaleçam sempre e que
Deus nos abençoe nesta caminhada de “Igreja de irmãos na fé”. Sob a proteção de Nossa Mãe: Nossa Senhora.
Matilde - Paróquia Nossa Senhora Aparecida
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PASTORAL DA SOBRIEDADE- CSALVI – Comunidade Salva Vidas
Paróquia N. Sra. de Fátima – Vila Fátima
Família primeira fonte de
transmissão de valores:
Valores são o conjunto de
características de uma pessoa ,
que determina a forma como a
ela se comporta e interage em
relação ao outro e ao meio
ambiente.
A sociedade hoje se
tornou mais aberta e plural,
assumindo melhor as diferenças,
mas também tornou-se mais
insegura, tendendo para
depressão e até para um
individualismo egoísta e
esvaziado de valores de relações
interpessoais.
Muitos são os fatores que
prejudicam a transmissão de
valores seguros aos nossos
filhos. Os avanços tecnológicos,
o aumento de divórcios,
separações, violência doméstica,
pressões econômicas, estresse
social das famílias; levam a um
distanciamento cada vez maior
da sociedade moderna dos

valores tradicionais.
peso de bons costumes e
da cultura popular moderna,
visível na descrença nos valores
absolutos e na moral social,
substituídos pela moral
autonôma e pelo relativismo.
Portanto, enfrentamos hoje uma
crise não só de valores, mas
também de referências estáveis e
sólidas.
Todos nós temos uma
hierarquia de valores que servem
como critérios para nossa vida e
tudo o que temos e fazemos está
subordinado a essa hierarquia. A
maioria das pessoas orienta a
sua vida para a satisfação das
suas necessidades primárias e
instintivas. Assim, os valores
principais são a comida, a
bebida e o sexo, de modo que
essas pessoas, apesar de
civilizadas, possuem a mesma
hierarquia de valores que os
animais: buscam apenas a
satisfação dos seus próprios
instintos. Essas pessoas não

aceitam Jesus e criticam sua
doutrina porque a sua
dependência dos instintos lhes
cega e endurece os seus
corações, de modo que não
podem compreender a
verdadeira hierarquia de valores
que Jesus veio trazer para que as
pessoas não vivam
instintivamente, mas tenham
vida em abundância.
“Não se combatem,
queridos irmãos, os
fenômenos da droga e do
alcoolismo, nem se pode
conduzir uma eficaz ação
para a recuperação das suas
vitimas, se não se
recuperarem preventivamente os valores
humanos do amor e da vida ,
os únicos capazes, sobretudo
se iluminado pela fé religiosa,
de dar significado pleno à
nossa existência.”
Papa João Paulo II

A Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, esta com mais um horário de atendimento,
aproveitando a oportunidade para divulgar o novo horário,
pedimos que caso alguém queira ser voluntário da
farmácia entre em contato.
Célia Aguiar - Coordenadora
MANDE SEU ARTIGO SE POSSÍVEL
COM FOTO DO EVENTO
PARA O BOLETIM INFORMATIVO ATÉ O
DIA 15 DE CADA MÊS.
PARA UM DESSES E-MAILS:
pascomvilafatima@gmail.com
contato@paroquiavilafatima.com.br
Digite seu artigo em fonte Times New Roman, corpo 12
respeitando o limite de até 2000 caracteres ou 25 linhas.
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PASTORAL DA SOBRIEDADE- CSALVI – Comunidade Salva Vidas
Paróquia N. Sra. de Fátima – Vila Fátima
Caminhamos mais um ano seguindo os 12
Passos do Programa de Vida Nova da Pastoral da
Sobriedade que estão ligados a textos bíblicos, eles
nos ensina a viver um dia de cada vez, em busca de
nossa Sobriedade.
A dependência Química é uma doença
crônica, progressiva, incurável e pode ser fatal.
Aspectos da doença: Físico: não consigo parar,
comportamento compulsivo.
Emocional: desejo incontrolável de usar,
comportamento obsessivo.
Espiritual: vazio insustentável, que gera
isolamento , egocentrismo, descrença, falta de fé e
desesperança.
Através da Pastoral da Sobriedade, somos
c h a m a d o s a a c o l h e r, e v a n g e l i z a r p a r a
transformar a vida dos nossos dependentes
químicos e seus familiares, precisamos ter a
coragem de dar o 1º Passo, que é aceitação.
À medida que aceitamos a doença e
entendemos que sozinho somos impotentes,
através da partilha com nossos irmãos ,
aprendemos colocar Jesus em nosso dia a dia ,
vamos substituindo aquele vazio insustentável pelo
o Amor, sentimos que somos filhos amados por
Deus, somos limitados, e Ele nos ama assim
mesmo e está sempre de braços abertos para nos
acolher, consequentemente vamos reconstruindo
nossa história.
Mais um ano chegando ao fim, estamos em
tempo de espera , que o verdadeiro sentido do
Natal esteja presente em nossos lares, que Jesus
Cristo Libertador venha iluminar nossos corações
para o Amor e a Esperança.

-Agradecemos aos grupos de base que
participaram durante este ano intercedendo por
nós, que Deus os recompense com grandes alegrias
e muita Paz.

Desejamos a todos um Natal abençoado e
um Ano Novo repleto de grandes realizações,
Alegrias, Sobriedade e Paz!

Pastoral da Sobriedade – CSALVI
Katia

Pastoral da Sobriedade - Comunidade Salva Vidas
Atendimento à dependentes químicos e seus familiares.
Encontro toda segunda-feira às 19h30
Local: Igreja Nossa Sra de Fátima
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GRUARIN
Móveis Planejados

Mel / Natale
Rua Nobel de Almeida Kuke,295
Pq. Continental II - Guarulhos - SP

Tel.: 2402-9316
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AGENDA PASTORAL PAROQUIAL
DEZEMBRO/2015 - JANEIRO/2016
13/12 – 19 h Solene Eucaristia de abertura do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, a Nível Paroquial,
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima.
15/12 – 20 h Mutirão de Confissões, na Igreja Nossa de Fátima, Vila Fátima.
18/12 – 15 h 30 Missa com os doentes, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima.
22/12 – 20 h Celebração de encerramento da Novena de Natal, em todas as comunidades que compõem a Paróquia.
24/12 – MISSAS DE NATAL: 18 h Comunidade São Lucas.
19 h Comunidade São Paulo Apóstolo.
21 h Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja da Vila Fátima).
25/12 – 19 h Missa do dia de Natal, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja da Vila Fátima).
31/12 – Missas da Maternidade Divina de Maria. Ano Novo. Dia Mundial da Paz: 18 h Comunidade São Lucas.
20 h Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja da Vila Fátima).
01/01 – 10 h 30 – Missa na Comunidade São Paulo Apóstolo.
19 h Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja da Vila Fátima).
22/01 – 19 h 30 Assembléia Paroquial em todas as Comunidades que compõem a Paróquia.
25/01 – 19 h 30 Missa festiva da Festa da Conversão do Apostolo São Paulo,
na Comunidade da Vila Barros.
26/01 – 19 h 30 Assembléia Paroquial na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima.
28/01 – 19 h 30 Assembléia Paroquial na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima.
29/01 – 19 h 30 Missa de Abertura do Ano Pastoral da Paróquia, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Fátima.
30/01 – 14 h 30 Encontro de Formação sobre a Campanha da Fraternidade 2016, no Centro Diocesano de Pastoral Padre João Roque.

LITURGIA DA PALAVRA
PALAVRA DE DEUS: DOM DO PAI PARA O ENCONTRO VIVO COM JESUS CRISTO
20/12 – 4º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura

Mq 5,1-4 a | Sl 80 | 2ª- Leitura Hb 10,5-10 | Evangelho Lc 1,39-45

27/12 – Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria, e José: 1ª- Leitura Eclo 3,3-7.14-17a | Sl 128 | 2ª- Leitura Cl 3,12-21 | Evangelho Lc 2,41-52
03/01 – Solenidade da Epifania do Senhor: 1ª- Leitura Is 60,1-6 | Sl 72 | 2ª- Leitura – Ef 3,2-3a.5-6 | Evangelho – Mt 2,1-12.
10/01 – Festa do Batismo do Senhor: 1ª- Leitura – Is 42,1-7 | Sl 29 | 2ª- Leitura At 10,34- 38 | Evangelho Lc 3,15-16.21-22
17/01 – 2º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 62,1-5 |– Sl 96 | 2ª- Leitura 1 Cor12,4-11 | Evangelho Jo 2,1-11
24/01 – 3º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Ne 8,2-10 | Sl 19 | 2ª- Leitura 1 Cor 12,12-30 | Evangelho Lc 1,1-4;4,14-21
31/01 – 4º- Domingo do Tempo Comum: Jr 1,4-5.17-19 | Sl 71 | 2ª- Leitura 1 Cor 12,31-13,13 | Evangelho Lc 4,21-30
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