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“Bem- aventurada
aquela que acreditou”
(Lc 1,45).

ANO XV – Nº 168

FESTA DE
NOSSA
SENHORA
DE FÁTIMA

Mãe da
Divina Misericórdia.
Rogai por nós.

PARTICIPE DA FESTA DE NOSSA
Nosso Pároco em sua palavra reflete conosco
sobre o verdadeiro sentido, e a importância da
devoção mariana. Ela deve sempre nos conduzir
a Jesus Cristo. Na página 03.
a

SENHORA DE FÁTIMA PADROEIRA
DE NOSSA PARÓQUIA DE 08-13/05.
ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO
NA PÁGINA 06.

QUERMESSE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA:
DIAS 14, 15, 21, 22, 28, 29/05 NO CENTRO COMUNITÁRIO ELIZABETH BRUYERE
A PARTIR DAS 18h00.
PARTICIPE E COLABORE COM AS OBRAS DA PARÓQUIA!!!

EDITORIAL
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
OBRAS DE MISERICÓRDIA CORPORAL

O Papa Francisco nos orienta que neste ano Santo
da Misericórdia somos chamados a fazer a experiência
de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas
periferias existenciais. Ele nos lembra das situações de
precariedade e sofrimento presentes no mundo atual e
faz o apelo para que nós, cristãos católicos, reflitamos
sobre as Obras de Misericórdia Corporal e Espiritual.
Neste ano, a Igreja sentir-se-á chamada ainda mais a
cuidar das feridas, aliviá-las com o óleo da consolação,
enfaixá-las com a misericórdia e tratá-las com
solidariedade e atenção. Segundo o Documento de
Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia,
somos convocados a fazer da Misericórdia um
“programa de vida”, como fez Jesus em sua vida. Neste
artigo vamos refletir sobre a primeira Obra de
Misericórdia Corporal: “Dar de comer a quem tem
fome”. O alimento é uma necessidade humana básica, se
a pessoa não se alimenta, morre. Muitas Congregações
Religiosas e Associações leigas nasceram com este
carisma: socorrer os necessitados flagelados pela fome.
Nessa época, não havia a consciência de que o problema
da fome era estrutural, isto é, na organização da
sociedade, uns acumulam para ter lucro e outros ficam
sem nada, passando fome. Esta organização perversa da
sociedade gera “ricos cada vez mais ricos à custa de
pobres cada vez mais pobres”, como denunciou o
Documento de Puebla nº 30. A partir dessa análise, a
Igreja percebeu que deveria trabalhar nas causas que

geram a miséria e não apenas na consequência, que é
alimentar os pobres. E passou de uma pastoral
assistencial para uma pastoral mais promocional,
orientando as pessoas assistidas a serem sujeitos da sua
história e não apenas objeto da caridade. Atualmente,
sabemos que as pessoas mais pobres são contempladas
nos Programas de Transferência de Renda, como Bolsa
Família e outros benefícios instituídos pela Política de
Assistência Social. Contudo, ainda há muitos que não
tem como garantir o direito à alimentação. Como
refletimos no Evangelho de Mateus 25, Jesus
ressuscitado se apresenta no rosto faminto. Como
pessoas de fé, sabemos que é a partir do encontro com o
pobre e da solidariedade para com ele que podemos
reconstruir a justiça que nos humaniza e nos faz viver a
misericórdia. Portanto, dar de comer a que tem fome é
um enorme gesto de compaixão, onde reconhecemos
Jesus no faminto. Além de dar o necessário para saciar a
fome, também somos chamados a resgatar a nossa
própria pobreza lembrando que vivemos entrelaçados
como os fios de uma teia, todos precisam de todos. E que
possamos rezar como Santa Faustina, humilde apóstola
da Misericórdia: “Ajuda-me Senhor, para que meus olhos
sejam misericordiosos, para que eu jamais suspeite ou
julgue segundo as aparências, mas que busque o belo”.

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.

Ir. Ivani Costa

A Palavra do nosso Pároco

“Bem-aventurada aquela
que acreditou, porque vai acontecer
o que o Senhor lhe prometeu” (Lc
1,45).
Na devoção, popular o mês
de maio é dedicado a Maria, mãe
de Jesus e nossa; é também o mês
em que celebramos a festa da
padroeira de nossa paróquia Nossa
Senhora de Fátima, que acontece
no dia 13 de maio.
Maria é feliz porque
acreditou na Palavra de Deus e a
concretizou, aí está o seu principal
mérito. Ser mãe é uma
consequência de sua fé e uma forma
de realização da vontade de Deus.
Santo Agostinho disse que “Maria
concebeu Jesus primeiramente no
coração, e depois no corpo. Antes
de ser a sua mãe carnal, acolheu-o
pela fé”. Sem a fé, não adiantaria de
nada ela ter se tornado a mãe do
Senhor. Maria encarna com fé a
Palavra de Deus. Guarda-a no
coração. Coloca-a em prática.
Como afirma o Documento de
Aparecida nº 271 “Ela fala e pensa
com a Palavra de Deus; a Palavra de
Deus se faz a sua palavra e sua
palavra nasce da Palavra de Deus”.
Maria é o exemplo perfeito de ser
cristão. Na visita à Isabel, essa lhe
relembra: “Você é feliz porque
acreditou. Tudo o que o Senhor lhe
disse acontecerá” (Lc 1,45). Maria
não somente ouviu, mas escutou a
palavra, acolheu-a no coração.
Abriu espaço interior, deixou Deus

entrar. Saiu de si e investiu sua vida
num grande projeto, a que se sentiu
chamada. Coloquemo-nos na
escola de Maria, para sermos
homens e mulheres de fé,
comprometidos com a Palavra de
Deus.
Maria tem um posto especial
na comunhão dos santos. Como diz
o Concílio Vaticano ll, ela ocupa o
lugar único, mais perto de Cristo e
mais perto de nós. Por isso,
podemos rezar a ela, contar com a
sua intercessão, pedir sua proteção
e auxílio e entregar–nos em suas
mãos. A graça que Maria nos dá
não vem dela e ela nada segura
para si. Tudo vem de Deus e para
Deus volta. Qualquer oração a
Maria nos coloca em sintonia com
Deus: o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. Mais que rezar a Maria,
devemos rezar como Maria.
A devoção popular a Maria
pode ser um grande meio de
evangelização. O povo valoriza
muito as festas de Nossa Senhora, o
terço, o ofício, as romarias e
peregrinações aos Santuários
Marianos. E muitos dos devotos de
Maria não têm um vínculo maior
com a comunidade eclesial, não
completou a iniciação cristã pela
Crisma e pela Eucaristia. Por isso,
devemos aproveitar aNdevoção
mariana para a purificação da fé,
para uma evangelização e uma
catequese mais aprofundadas, que
ajudem as pessoas a ser

comunidade, discípulos e discípulas
de Jesus Cristo.
Uma devoção mariana que
não conduz a Jesus Cristo, ao
discipulado missionário, e à vida em
comunidade não é autêntica. A
devoção mariana deve nos levar
também a termos maior apreço com
a Palavra de Deus, sendo ouvintes,
crentes e praticantes, dessa Palavra
que é verdade, vida e salvação.
Te n h a m o s M a r i a c o m o
modelo, para nos tornarmos cada
vez mais nossos grupos de base, e
nossas comunidades casa e escola
da Palavra de Deus. E que ela,
estrela da evangelização, discípula
missionária do Senhor, nos ajude a
evangelizar com amor, ardor,
alegria e misericórdia como nos
pede nosso lema de evangelização
desse ano.
Iluminados pela devoção
mariana, possamos também
assumir as ações concretas
definidas em assembleias diocesana
e paroquial, que visam concretizar
na paróquia as cinco urgências na
ação evangelizadora.
Coragem e esperança
sempre.
Mãos à obra. Fé em Deus.
Bíblia na mão e no coração e pé na
missão.
Padre Tarcísio.

Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade
Sal da Terra e Luz do Mundo
A 54ª Assembleia da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), que aconteceu de 0615/04, aprovou o documento sobre a missão dos
cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade: eles
são chamados a ser o “sal da terra, a luz do mundo e o
fermento na massa”, conforme recomendação de
Jesus a todos os seus discípulos (cf. Mt 5,13-16). O
documento tem por objetivo elucidar o importante
papel dos leigos e leigas na Igreja.
A missão do leigo decorre do seu Batismo, e
não de um chamado especial da Igreja. Todos os
batizados são, pela própria adesão de fé a Cristo e ao
Evangelho, discípulos missionários de Jesus Cristo;
como tal, recebem a graça do Espírito Santo e são
constituídos testemunhas de Cristo no mundo: “vós sois
minhas testemunhas”. Portanto, leigos e leigas são os
cristãos que estão incorporados a Cristo pelo Batismo,
que formam o povo de Deus e participam das funções
de Cristo: sacerdote, profeta, e rei. Realizam, segundo
sua condição, a missão de todo povo cristão na Igreja e
no mundo. São homens e mulheres da Igreja no
coração do mundo, e homens e mulheres do mundo no
coração da Igreja.
Nesse documento se busca valorizar os cristãos
leigos e leigas, o verdadeiro tesouro escondido dentro
da Igreja e da sociedade. São eles que sentem as
alegrias e as dores de cada momento nesse mundo,
“lugar da ação consciente, autônoma e criativa do
cristão”.
O Documento ressalta a influência que os

leigos têm nos serviços de evangelização da Igreja.
Ressalta sobretudo a importância dos leigos na
evangelização; nós normalmente ligamos a parte da
evangelização ao bispo, ao padre, ao religioso, à
religiosa, mas cada vez mais se tem acentuado a
necessidade de uma Igreja missionária e
evangelizadora, na qual os leigos e leigas exercem
uma função, um ministério muito importante.
Mas é importante ter cada vez mais consciência
de que a missão específica dos leigos e leigas se realiza
no mundo de tal modo que seu testemunho e sua
atividade contribuam para a transformação das
realidades, e para a criação de estruturas justas
segundo os critérios do Evangelho.
A evangelização do Continente, dizia-nos São João
Paulo II, não pode realizar-se hoje sem a colaboração
dos fiéis leigos.
Quero bendizer e louvar a Deus pelos inúmeros
leigos engajados na evangelização, principalmente
aqueles comprometidos com a transformação da
sociedade, aqueles que trabalham nas pastorais
sociais, promovendo a dignidade humana das
pessoas, e tornando nossa Igreja mais samaritana, e
solidária com os mais pobres e marginalizados. Que
eles contribuam cada vez mais com a presença da
Igreja na sociedade.
Que esse documento seja bem acolhido e sirva
para uma maior compreensão e valorização da missão
dos leigos na Igreja e na sociedade.
Padre Tarcísio.

Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
11/05 - HGG - 14h00
16/05 - VILA FÁTIMA - 14h30
17/05 - HMCA - 09h00 (centro)
18/05 - HMU - 14h00
19/05 - UBS Vila Barros - 15h00

Setor Juventude

Setor
Rua Oswaldo Cruz, 150, Centro no Ambulatório da Criança.
A

Nesta reunião pode ser levada as queixas da UBS de seu bairro e dos hospitais citados acima.

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

ALIMENTAÇÃO X ACNE

A acne é uma dermatose inflamatória que se
desenvolve na adolescência, que não compromete
gravemente a saúde do indivíduo, mas
frequentemente prejudica o seu bem estar e
desenvolvimento emocional e social.
As manifestações da doença (conhecida
como cravos e espinhas) ocorrem devido ao
aumento da secreção sebácea associada ao
estreitamento e obstrução da abertura do folículo
pilossebáceo, dando origem aos comedões
abertos(cravos pretos) e fechados (cravos brancos).
Estas condições favorecem a proliferação de
microorganismos que provocam a inflamação
característica das espinhas, sendo o
Propionibacterium acnes o agente infeccioso mais
comumente envolvido.
Vários estudos referentes à possivel relação
entre alimentação e acne estão sendo realizados,
porém, o impacto da genética e os impactos
ambientais, hormonais e psicológicos, que
apresentam influências diretas sob o aparecimento
da acne, ainda mascaram os resultados dos
estudos.
Um estudo em 2004 mostrou que não há
como associar a relação entre acne e dieta já que
outros fatores, principalmente os genéticos ,
influenciam os resultados das pesquisas. Este
mesmo estudo também mostrou que não há relação
entre aumento do peso e o aparecimento de acne.
De acordo com mesmo autor, ainda há
dados insuficientes que possam comprovar que uma
dieta rica em gordura ou carboidratos possa
interferir na quantidade e na composição da
secreção formada pelas glândulas sebáceas, o que
poderia influenciar no aparecimento da acne. E
ainda, diversos estudos analisados pelo mesmo
autor, não mostraram relação entre o aumento do
consumo de chocolate e o aparecimento de
qualquer tipo de alterações na pele.
Entretanto um estudo realizado em 2007

mostrou que a ingestão alimentar pode alterar os
parâmetros bioquímicos e endócrinos que são
associados com metabolismo de acne, e que
mudanças dietéticas contribuíram para a melhora
do quadro clínico dos indivíduos estudados.
Portanto, para os indivíduos que sofrem de acne,
excluir o leite e seus derivados da sua rotina
alimentar é uma parte essencial do tratamento da
acne. A lista inclui queijo, manteiga, sorvete, ricota,
creme e todas as formas de leite e proteína de soro
de leite, inclusive os suplementos em pó.
Outra relação neste estudo é o aumento de
alimentos fonte de carboidrato e o aparecimento da
acne. As elevações de glicose do plasma ocorrem
em consequências da ingestão de uma carga
significativa de glicose, e estas elevações podem
causar um aumento da testosterona e uma
diminuição dos hormônios sexuais, envolvidos no
controle da secreção das glândulas sebáceas.
Porém, o autor ressalta que, deve-se ter muita
cautela antes de restringir o leite e os carboidratosda
dieta. Uma avaliação individual é importante, assim
como a manutenção de uma dieta equilibrada e a
administração dos medicametos recomendados
pelo dermatologista.
Po d e m o s c o n c l u i r q u e a i n d a h á
necessidaded de mais estudos sobre o assunto, e
que uma avaliaçãodos hábitos alimentares
individuais, assim como a adequação dietética e
orientações para uma dieta saudável e equilibrada é
fundamental para o tratamento da acne.
Ana Paula Ferraz - CRN 17655

FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
08 à 13/05
“Bem- aventurada aquela que acreditou” (Lc 1,45).
08/05 – Nos três horários de Missa: 7 h 30, 11 h, e 19 h, abertura da Festa da Padroeira.
09/05 – 19 h 30 Terço dos homens com as famílias. Benção das famílias, e das chaves das casas.
10/05 – 19 h 30 Celebração da Misericórdia. Benção da água, e de plantas medicinais.
11/05 – 19 h 30 Missa. Benção da Saúde.
12/05 – 19 h 30 Celebração Mariana. Oferta de flores a Nossa Senhora.
13/05 – DIA DE NOSSA SENHORADE FÁTIMA.
7 h 30 Missa.
15 h Ofício de Nossa Senhora.
16 h 30 Missa.
19 h 30 – Procissão de Nossa Senhora com velas.
20 h Missa.

Celebremos com fervor, e com júbilo a festa de Nossa
Senhora de Fátima, nossa Padroeira.
Mãe da Divina Misericórdia. Rogai, por nós.
FESTA DE CORPUS CHRISTI
26/05
“DAÍ-LHES VÓS MESMOS DE COMER”
(Lc 9,13).
9h30 Missa, na Igreja Nossa Senhora de
Fátima, seguida de Procissão,
e encerrando com a Benção do Santíssimo
Sacramento,
na Praça da Vila Fátima.
Celebremos com fé, e com alegria a festa
de Corpus Christi.
A Eucaristia faz a Igreja.
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.
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A Alegria do Amor
No dia 8 de abril, o Papa
Francisco fez publicar a sua Exortação
pós-sinodal sobre a família, com o título
sugestivo de “Amoris laetitia” (“A Alegria
do Amor”). O Papa recolheu as reflexões
e contribuições das duas assembleias do
Sínodo dos Bispos sobre a família (2014
e 2015) e ofereceu à Igreja a sua própria
palavra sobre o tema.
Logo no início, Francisco
observa que a palavra da Igreja sobre a
família é uma “boa notícia”, pois a
família é coisa boa e querida por Deus;
apesar das dificuldades e problemas
que possa enfrentar, ela continua a ser
um ideal para tantos que desejam casar
e formar família: “o anseio por uma
família continua vivo nas jovens
gerações” e isso revela que se trata de
algo que está na natureza humana e
que o ideal de felicidade está enraizado
no mais profundo do coração. Em
outras palavras, isso vem de Deus, que
criou o ser humano, abençoou o homem
e a mulher e lhes mandou que casassem
e constituíssem família no amor.
A Exortação Apostólica é
dirigida aos bispos, ao clero e,
sobretudo, às famílias. É um texto longo,
mas sua leitura não é difícil e será de
grande proveito para todos os leitores.
O documento foi publicado em
numerosas línguas de forma impressa e
também na internet, possibilitando o
acesso a todos os interessados.
Logo no início, o Papa deixa
claro que esse documento da Igreja foi
elaborado à luz da Palavra de Deus, da
fé cristã e da missão da Igreja; começa
apresentando o olhar de Deus sobre a

família; de Jesus, que explicita e
confirma o significado e a vocação da
família. E fala do amor, que está na base
do casamento e da família. O ideal
cristão de “amar como Jesus amou”
engrandece e eleva a tendência
instintiva e natural do amor humano,
como mostra o “hino à caridade”, da 1ª
Carta de São Paulo aos Coríntios;
partindo desse belo texto da Escritura, o
Papa fala das diversas situações que
hoje desafiam o casamento e a família.
A partir desta Exortação Apostólica, será
necessário repensar a pastoral da
família em termos novos; grande
atenção deverá ser dispensada a uma
adequada preparação ao casamento,
bem como ao acompanhamento dos
casais durante os primeiros anos da vida
matrimonial. Aos casais deverá ser
oferecida uma espiritualidade conjugal
e matrimonial com características
próprias, para que cresçam e
amadureçam no amor.
Os últimos dois capítulos são
dedicados a várias questões mais
delicadas: o Papa deseja falar às
“ famílias feridas” ou que vivem
situações matrimoniais irregulares; essa
mesma palavra é dirigida à Igreja, que
deverá ajudar essas pessoas e casais.
Eles não devem ser excluídos da Igreja,
nem marginalizados, mas integrados
nela na maneira possível a eles. Deus
não fecha as portas da salvação a
ninguém, mesmo que pessoas vivam
naquelas situações em que a Igreja não
pode regularizar um casamento.
Francisco se refere aos casais que vivem
juntos sem estarem casados, nem no

civil nem no religioso; àqueles que estão
casados apenas no civil; aos que já
tiveram um casamento religioso que
acabou e que vivem numa nova união.
Como ajudar essas pessoas para que
elas não sejam marginalizadas nem
excluídas da Igreja? O Papa pede que
haja um especial acompanhamento
pastoral dessas pessoas e situações.
Esse acompanhamento deverá ser
personalizado e feito sobretudo no
âmbito da confissão e da direção
espiritual. Quem deverá fazer isso é o
bispo com o seu clero; mas também
religiosos e leigos especialmente
preparados. Um imenso campo de
pastoral abre-se a partir da Amoris
laetitia!
Afirma também que o único
casamento verdadeiro possível é aquele
que se dá entre um homem e uma
mulher; que o casamento é
monogâmico e indissolúvel. A Igreja
não pode mudar o que Cristo ensinou; o
ideal do casamento cristão permanece
intacto e deve ser apresentado aos
casais, ajudando-os a compreender sua
beleza e seu valor. Porém, é necessário
compreender que nem todas as pessoas
conseguem viver esse ideal logo e
integralmente; por isso, o Papa aponta
para uma atitude fundamental para o
acompanhamento dos casais que vivem
em situação irregular: discernimento,
feito à luz da fé. A Exortação Apostólica
deverá levar a uma nova e cuidadosa
pastoral do casamento e da família.
Publicado no jornal O SÃO PAULO Edição 3097 - 13 a 19 de abril de

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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Aconteceu...
“ O Espírito do Senhor está sobre mim, porque
Ele me ungiu para anunciar a Boa Nova aos pobres...”(Lc 4,18)
À luz deste tema, no dia
10/04/1988, recebeu a ordenção
sacerdotal, o nosso pároco, Pe.
Tarcísio, na Igreja Santo Antonio
de Pimentas, na Santa Eucaristia,
presidida pelo bispo: D. João
Bergese, com a participação de
seus familiares, o clero da Diocese,
seminaristas, e o povo de Deus, das
várias paróquias de Guarulhos.
Em Pimentas, viveu os primeiros
cinco anos do seu sacerdócio, e fez
experiências saudosas e
gratificantes, que enriqueceram
sua caminhada sacerdotal, criando laços fortes de amizade, os quais, nem ele e nem o povo
de lá, são capazes de esquecer.
Em junho de 1993, na Festa de Corpus Christi, ele foi transferido para a nossa
Paróquia, sendo que, dos 28 anos do sacerdócio, 23, foram vividos e partilhados em nossa
Paróquia. É importante ressaltar, que estes 23 anos, foram marcados por muitas,
dificuldades, perdas, conquistas, lutas, tristezas, mas, muitas alegrias.
Porém, a determinação, o amor pela vocação, a fé renovada e fortalecida em cada
eucaristia celebrada, em cada dificuldade superada, e contando sempre com o apoio dos
agentes de pastorais, e dos paroquianos, cada vez mais, o Pe. Tarcísio, vai fortalecendo
sua vocação, reafirmando seu SIM ao chamado de Deus, animando nossas Comunidades e
incentivando os agentes no serviço das nossas pastorais.
Temos a satisfação e o privilégio, de sermos conduzidos por um Pe., que é um grande
pastor para o seu povo, se atualiza sempre conforme os documentos da C.N.B.B., e
conforme as encíclicas do Papa Francisco; orienta seu povo de maneira corajosa, sobre as
causas sociais, não poupa esforços, em promover formações Bíblicas e pastorais, e
colabora muito, com a construção do Reino de Deus, aqui na terra!
Deus seja louvado Pe. Tarcísio, pelo Dom da sua vida, e da sua Vocação Sacerdotal,
da qual, temos a alegria em compartilhar! Nós, das Comunidades da Paróquia Nª SRª de
Fátima, agradecemos à Deus, pelos seus 28 anos de sacerdócio, e rogamos, que venham
muitos anos mais, para conquistarmos juntos, as Boas Novas que ainda estão por ser
anunciadas !!!
Equipe de Coordenação Paroquial
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10 anos da Pastoral da pessoa idosa.
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É com muita alegria que estamos comemorando 10 anos da Pastoral da Pessoa Idosa em nossa
paróquia, e diocese.
Como você sabe, a família, a comunidade e o poder público devem ser animados a participar desta linda
história da construção de uma sociedade mais justa e fraterna, a serviço da vida e da esperança das pessoas
idosas.
A missão da Pastoral é a promoção e a valorização da pessoa idosa, dando-lhe oportunidade para
melhorar sua qualidade de vida, respeitando seus direitos por um processo educativo integrado à família e à
comunidade com a formação de redes comunitárias de líderes voluntários que multiplicam o saber e a
solidariedade, proporcionando-lhes dignidade e esperança.
A pastoral começou em Guarulhos em 2006, com a primeira formação em nossa paróquia com 10
líderes, hoje somos nas seis comunidades mais de 50 líderes com mais de 270 idosos acompanhados.
Agradecemos a Deus, que nos dá forças e perseverança nesta caminhada, ao nosso pároco, que foi o
nosso pioneiro a dar início a esta tão calorosa pastoral e por nos ter confiado a esta missão, e em memória, a
coordenadora Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, Dra. Zilda Arns Neumann."
Therezinha - Pastoral da Pessoa Idosa"

Aconteceu...

Terço dos Homens
Região Pastoral Nossa Senhora de Fátima
Na Paróquia N. Sra de Fátima
nas 2ª e 4ª Segunda feira ás 19h30.
Região Pastoral São Paulo Apóstolo
No Centro Comunitário São Lucas Evangelista
nas 1ª e 3ª segunda feira ás 19h30.

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima a
“Formação de Catequistas”, realizada dia 2 à 17 de Abril .
Agradecemos ao nosso querido Padre Tarcísio
por esta maravilhosa oportunidade. Também pelos
iluminados palestrantes que nos enriqueceram com seus
próprios testemunhos de fé, pelos novos rostinhos e
novos Catequistas que estão irradiados pela luz de Deus.
Estamos gratos pela perseverança e que Jesus o Bom
Pastor ilumine-os com muita força e coragem para que
continuem firmes na missão de SER!
#JuntoseMisturados #FirmesNaFé!

Pastoral da
Catequese
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ACONTECEU!
Primeiro encontro de Viúvos e Separados

Foto Pascom

Foi realizada no Centro Comunitário Elizabeth Bruyere,
dia 17 de abril de 2016, o encontro de Viúvos e Separados.
Organizado pela Pastoral Familiar.
O objetivo do encontro foi fazer com que os participantes
troquem experiências de vida e a importância de se olhar a
situação pelo outro lado, resgatar a autoestima, mostrando a eles
que existem muitas pessoas na mesma situação.
Esse encontro se baseou em vários momentos preparados
pela Pastoral Familiar, onde foi explicado que a viuvez significa
uma experiência impar para mulheres e homens, permitir o
acordar para um novo estilo de vida delicado, mais
cheio de expectativas e sensações.
Foi o primeiro encontro setor Casos Especiais
realizado na Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila
Fátima, com uma ótima aceitação dos participantes.
Em nome da Pastoral Familiar, agradecemos a
participação de todos os presentes e colaboradores.
Muito obrigado!
Pastoral Familiar - Paróquia N. Sra. de Fátima
Vila Fátima

Romaria Paroquial ao Santuário N. Sra do Bonsucesso
Na tarde de 21/04/2016, as comunidades da paróquia
N. Sra. de Fátima realizaram uma peregrinação do ano
Extraordinário da Misericórdia, ao Santuário de Nossa Senhora
do Bonsucesso; foi realmente uma tarde Santa, fomos muito bem
acolhidos pelo padre Carlos e por agentes de pastoral da
paróquia, conhecemos um pouco da história do bairro e o
motivo da escolha do nome. A imagem foi trazida de Portugal,
onde despertou a devoção dos fiéis. Temos em nosso município
uma terra santa, uma pequena igreja que poderia ser visitada
por todos. Passamos pela Porta Santa, firmando nosso
compromisso do ano da misericórdia com nossas famílias e
comunidades. Nosso padre Tarcísio partilhou conosco na
homilia “Que felizes são aqueles que se deixam ser movidos à
misericórdia e pela misericórdia”
Somos comunidades de comunidades, discípulos
missionários unidos pela fé.
Pascom
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Foto Pascom

GRUARIN
Móveis Planejados

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

Tel.: 2402-9316

Fotos Pascom

Anuncie nesta página!
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
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

LITURGIA DA PALAVRA
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA, DÁ VIDA E ENSINA SEU POVO A VIVER.
08/05 – Solenidade da Ascensão do Senhor: 1ª- Leitura At 1,1-11 – Sl 47 – 2ª- Leitura Ef 1,17-23 – Evangelho Lc 24,46-53
15/05 – Solenidade de Pentecostes: 1ª- Leitura At 2,1-11 – Sl 104 – 2ª- Leitura 1 Cor 12,3b -7.12-13 – Evangelho Jo 20,19-23
22/05 – Solenidade da Santíssima Trindade: 1ª- Leitura Pr 8,22-31 – Sl 9 – 2ª- Leitura Rm 5,1-5 – Evangelho Jo 16,12-15
29/05 – 9º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura 1 Rs 8,41-43 – Sl 117 – 2ª- Leitura Gl 1,1-2.6-10 – Evangelho Lc 7,1-10
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AGENDA PASTORAL PAROQUIAL
MAIO/2016
Peregrinação das imagens de Nossa Senhora nas famílias.
Comunidade Nossa Senhora de Fátima = DIAS: 02, 03, 16, 19, 23, 24/05
Comunidade São Paulo = DIAS: 02, 03, 17, 19, 24, 25/05
Comunidade São Lucas = DIAS: 03, 04, 17, 19, 24, 25/05
Comunidade São Francisco = DIAS: 02, 04, 17, 19, 23, 25/05
03/05 – 19 h 30 - Encontro de Liturgia, com as coordenações das equipes de Liturgia, dos MIPA, e dos MEDE,
no C.C. São Francisco.
05/05 – 19 h 30 - Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
06/05 – 19 h 30 - Reunião do CPP, na Vila Fátima.
07/05 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO PAROQUIAL NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
08-13/05 – FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
15/05 – 9 h – Encontro da IAM, na V. Barros.
18/05 – 20 h 15 – Reunião do COMIPA, na Vila Fátima.
21/05 – 19 h - Comemoração do Dia da Comunidade São Paulo.
28 ou 29/05 – Encontro com os pais que tem filhos na catequese, em todas as Comunidades.
31/05 – 19 h 30 - Plenário dos grupos de base, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

NOITE DA FOGAZZA NA COMUNIDADE SÃO LUCAS
DIA 21 DE MAIO
A PARTIR DAS 18 HS
VENDA ANTECIPADA NA COMUNIDADE.
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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