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JESUS: LUZ QUE BRILHA NAS TREVAS. É NATAL.
Jubileu
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2016-2017

Ano Mariano é para celebrar,
fazer memória e agradecer
Acompanhe a programação das Celebrações de Natal
em nossa Paróquia, na página 12
Desejamos a todos os caminheiros,

TERÇO DOS HOMENS

e caminheiras das Comunidades que
compõem a Paróquia Nossa Senhora de
Fátima um Natal de esperança,
de alegria, e de um amor solidário
e misericordioso.
E que o Ano de 2017 seja de muitas
bênçãos e graças na vida de todos (as).

Nosso Pároco em sua palavra
reflete sobre a identificação do
discípulo missionário com Jesus
Cristo. Na pág. 03

Terço dos Homens
Região Pastoral Nossa Senhora de Fátima
Na Igreja 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.

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

Mensagem de Natal - Papa Francisco

O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto
se faz necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do
amor.
Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e
deixar que Deus penetre em sua alma.
O pinheiro de Natal é você, quando com sua força, resiste
aos ventos e dificuldades da vida.
Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores
que enfeitam sua vida.
Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne.
A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade,
paciência, alegria, e, generosidade consegue ser luz a iluminar
o caminho dos outros.

Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar
sua mensagem de paz, de justiça e de amor.
A estrela–guia do Natal é você, quando consegue levar
alguém, ao encontro do Senhor.
Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de
presente, o melhor de si, indistintamente a todos.
A música de Natal é você, quando consegue também sua
harmonia interior.
O presente de Natal é você, quando consegue
comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer
ser humano.
O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita
no gesto de amor, de suas mãos.
Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar,
restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu
próprio sacrifício.
A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança,
qualquer carente ao seu lado.
Você é a noite de Natal quando consciente, humilde,
longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe
o Salvador do Mundo.
Um Feliz Natal a todos que procuram assemelhar-se com
esse Natal.
Papa Francisco.

“TEMOS QUE OUVIR AS CRIANÇAS E OLHAR COM O AMOR DE DEUS!”
Uma vida dedicada à PASTORAL DA CRIANÇA
Dona Matilde dedicou a sua vida e doou seu amor às crianças carentes,
mães gestantes, mães que sofriam com a falta de alimento, sem roupas, sem
moradia, sem luz, sem água, sem qualidade de vida, abandonadas e até
sem amor próprio.
Foi assim que por onde ela passou deixou um rastro de amor e esperança de
uma vida melhor, mesmo que tenha sido com tão pouco para ajudar, mas de
um coração enorme, estufado, inflado de ternura e dedicação que cabia
todo mundo, e fazia a vida deles um pouco menos sofrida.
Tantas vezes ajudava sem poder, sem ter, mas sabia que aquela pessoa
precisava mais do que ela mesma, por isso dividia o que tinha. Todos sabiam
que podiam contar com ela, até somente para sentar, conversar e desabafar.
Existem muitas pessoas assim aqui na terra, muitas que se doam de corpo e alma. A Dona Matilde foi uma
delas!
Feliz de quem aprendeu com ela e hoje também faz por amor.
Feliz da família que viveu com ela e hoje tem boas lembranças.
Que DEUS esteja sempre presente na vida de quem luta para uma vida melhor
com as crianças. Parabéns líderes de ontem, hoje e sempre da nossa Paróquia
Nossa Senhora de Fátima pela missão e perseverança.
CNBB

Por Teresa Ribeiro.

«PARA QUE TODAS AS
CRIANÇAS TENHAM VIDA»

A Palavra do Nosso Pároco
Quero refletir com vocês neste mês de dezembro
sobre a identificação do discípulo missionário, que somos
todos nós batizados, com Jesus Cristo.
Como discípulos e missionários devemos ser parecidos com
o Mestre Jesus.
A admiração pela pessoa de Jesus Cristo, seu
chamado e seu olhar de amor, despertam uma resposta
consciente e livre, desde o mais íntimo do coração do
discípulo à adesão a toda sua pessoa, ao saber que Cristo o
chama pelo nome. É um sim que compromete radicalmente
a liberdade do discípulo a se entregar a Jesus: Caminho,
Verdade e Vida.
Para ficar verdadeiramente parecido com o Mestre é
necessário assumir a centralidade do mandamento do amor,
que Ele quis chamar seu e novo: “Amem-se uns aos outros,
como eu vos amei” (Jo 15,12). Este amor com a medida de
Jesus, com dom total de si, além de ser o diferencial de cada
cristão, não pode deixar de ser a característica de sua Igreja,
comunidade discípula de Cristo, cujo testemunho de
caridade fraterna será o primeiro e principal anúncio:
“Todos reconhecerão que sois meus discípulos" (Jo 13,35).
Identificar- se com Jesus Cristo é também
compartilhar seu destino: “Onde eu estiver aí estará o meu
servo” (Jo 12,26). O cristão vive o mesmo destino do Senhor,
inclusive a Cruz: “Se alguém quer vir após mim, negue-se a
si mesmo carregue a sua Cruz e me siga” (Mc 8,34).
Quando se fala em ser parecido com o Mestre, não
é no aspecto físico, e sim nas suas palavras, ações e nos seus
gestos, assumindo o seu amor preferencial pelos
deserdados da sociedade, os considerados impuros e
excluídos, e todas as vítimas de preconceitos e de

discriminações. A
identificação com
Jesus exige de nós,
seus discípulos, a
atitude de bom
samaritano:
s o c o r r e r, s e r
solidário com
aqueles que estão
caídos à beira do
caminho, com
aqueles que ele mais
se identifica. “O que
vocês fizerem a um
dos menores de
meus irmãos é a mim que vocês estarão fazendo” (Mt
25,40). Por isso Jesus diz a todos nós hoje: “Vai e faze tu o
mesmo” (Lc 10,37).
Para nos assemelharmos a Jesus precisamos nos
colocar na escuta orante de sua palavra, receber o seu
perdão no Sacramento da Reconciliação, e sua vida no
Sacramento da Eucaristia.
Que sejamos cada vez mais discípulos missionários,
identificados com Jesus Cristo. Que, parecidos com Ele,
possamos tornar este mundo mais justo, mais humano, e
mais inclusivo.
Mãos à obra! Coragem! Fé em Deus! Bíblia na
mão e no coração, e pé na missão.
Que o Deus da ternura e da bondade abençoe a
todos e a todas. Amém.
Padre Tarcísio.

MENSAGEM DE NATAL:
JESUS: LUZ QUE BRILHA NAS TREVAS
“O povo que andava nas trevas viu brilhar uma grande luz; para os que
habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu” (is 9,1).
Alegria, felicidade, regozijo tomam conta de todos, porque Deus faz nascer
nova esperança para o povo oprimido e marginalizado. Deus quer o
melhor para nós e nos dá o que ele tem de melhor. Ele nos dá seu filho
Jesus. “o anjo então lhes disse: não tenhais medo! Eu vos anuncio uma
grande alegria que será para todo o povo: hoje nasceu para vós o Salvador,
que é o Cristo Senhor” (Lc 2,10-11).
Nesta criança frágil está o amor infinito de Deus por nós, e sua
solidariedade para a com a humanidade.
Esta criança nos convida a sermos luz em meio a tantas situações de trevas
presentes em nosso meio, sermos colaboradores de situações onde reine
o perdão, o amor, a tolerancia, o diálogo, a justiça, a honestidade e
solidariedade entre nós.
Sejamos díscipulos missionários de Jesus. Sejamos uma boa notícia para os outros. Contagiemos a todos com a alegria
do evangelho que enche o coração e a vida inteira de quem o recebe e o acolhe.
Desejo de coração a todos e a todas, que caminham nas comunidades que compõem a Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, um feliz natal com Cristo e em Cristo!
Padre Tarcísio.

Mensagem de Natal de nossas comunidades
Natal é um momento cheio de significados para nós. É
tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a
cerca. É momento de deixar nascer a criança pura, inocente e
cheia de esperança que mora dentro de nossos corações. É
sempre tempo de contemplar aquele menino pobre, que nasceu
numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser humano
vale por aquilo que ele é e faz, e nunca por aquilo que possui.
O Natal é a festa da Luz... Esperamos que o seu olhar
possa estar voltado para a festa maior, a festa do nascimento de
Cristo, dentro do seu coração.
Que neste Natal, você e toda a sua família sintam mais
forte o significado da palavra Amor. É que o Natal é assim:
Encontro e entrega. Presente de amor ao amor que se faz
presente.
Abençoa Jesus menino a todos nós, fortaleça e aumenta
a nossa fé.
Vinde Jesus e fica conosco Senhor.
Um feliz e Santo Natal!
São os sinceros desejos da Comunidade São Francisco.

Nos aproximamos do tempo de celebrar a vida daquele
que por nós morreu e em nós vive. Celebremos o nascimento de
Jesus Cristo e renovemos nossa fé e nosso amor para com Ele e
nossos irmãos. Que possamos depositar todos os sonhos e
esperanças, contidos em nossos corações, na certeza de que
nossas mais singelas e genuínas preces serão por Ele atendidas.
Que possamos olhar para todos aqueles que buscam trilhar o
caminho de Jesus, e também por todos aqueles que ainda estão
perdidos em seus próprios passos, e amá-los como Jesus nos
amou. Que nos seja possível crer que este tempo de Natal é um
tempo, sobretudo, de amor. Abençoai, Jesus-Menino, a todos
nós e coloque em nossos corações a luz eterna que vieste
acender em nossas noites mais escuras de fé. Que este Natal nos
sirva para refletirmos sobre nossas ações e que, a partir disso,
sejamos capazes de exaltar o que há de mais belo em nossas
almas. Que nos seja um momento, também, de agradecer por
todas as graças que nos foram concedidas. Por todos os
momentos ao lado daqueles que amamos, por todo o nosso
crescimento e pelo bem que pudemos fazer aos nossos
semelhantes. Que o sentido do Natal esteja sempre presente em
nosso dia a dia, que o amor de Jesus nos seja um lembrete
constante e nos oriente em nossa missão. Que Jesus percorra
cada lar, trazendo alegria e conforto aos nossos corações, que a
fraternidade universal seja alcançada e que possamos enxergar e
fazer com que exista amor mesmo em nossos tempos mais
difíceis. Que nos seja um Natal repleto de serenidade, paz,
amor e que Deus, em sua infinita bondade, esteja sempre
conosco.
Esses são os votos da Comunidade São Paulo Apóstolo

Que venha 2017....
Acomunidade São Lucas deseja a todos um final de ano repleto
de amor, saúde e paz. Desejamos que a pureza do menino Jesus
resplandeça no coração de cada irmão, para que aquecidos do
seu amor fraternopossamos ser justos, solidários e
misericordiosos, principalmente com os mais necessitados.
Saúde a todos e muita fé para perseverar na missão.
Comunidade São Lucas Evangelista.
Um dia a humanidade
precisou de amor,
então Jesus nasceu!
As pessoas precisaram de
referencias e exemplos,
então Jesus viveu para
deixar suas mais
importantes lições.
O Natal é a época de refletir
sobre os ensinamentos
deixados por Ele.
Assim podemos praticá-los
no decorrer de cada dia e
dar um novo
sentido a cada ano
que passa.
Feliz Natal e o melhor
Ano Novo para você e sua família
Comunidade N. Sra. de Fátima

Como fazer uma horta em casa

Nutrição
Ana Paula Ferraz - CRN 17655

Fazer uma horta pode ser mais simples do que se
imagina, veja as dicas abaixo:
Manjericão: coloque um galho na água para que os
brotos e raízes se formem. Em seguida é só colocar em
um vaso com terra;
Cebola: corte a raiz e deixe alguns centímetros do bulbo,
plante num pote com terra perto de uma janela;
Abacaxi: corte o alto dele com a coroa, inicialmente
coloque-os em água até começar a brotar, depois passe
para um pote com terra;
Aipo: corte o coração do aipo, coloque em uma tigela
com água sobre um beiral de janela;
Gengibre: sobraram pedaços de gengibres inutilizados?
Não jogue fora. A partir do momento que aparecem os
“olhinhos”, plante os pedaços num pote, com esses olhinhos virados para o alto e vão crescer rápido;
Alho: seu alho brotou? Melhor que jogar fora é colocá-lo na terra, com caule para cima. Regue
semanalmente e você terá um bulbo que brotará;
Cogumelos: para começar, basta tirar o chapéu dos cogumelos, depois é só plantar os pés na terra adubada.
Os cogumelos gostam de lugares frescos e com pouca claridade;
Alface: quando você consumir suas alfaces, guarde o centro, o miolo e coloque em um recipiente contendo
água. Basta ter muita luz e a alface vai brotar e crescer rápido;
Batatas: corte as batatas em quatro, colocar dentro de um recipiente com água e após alguns dias secá-los
bem e coloca-los na terra;
Citronela: sobraram restos de citronelas, coloque-os num velho pote de geleia cheio de água perto de uma
janela.
Aproveitem esses frutos e legumes que brotam novamente e faça sua horta em casa! Lembre-se que todas
essas plantas precisam de muita luz e água, portanto reguem com frequência.

É com grande pesar que comunicamos que
no último dia 16/11/16 , o falecimento de Andreia
Bernardo, moradora da Vila Barros e atuante da
Comunidade São Paulo Apóstolo nas Pastorais do
Dízimo e Catequese.
Não conseguimos
medir o tamanho da tristeza
que invadiu nossos
corações, mas, o nosso
conforto vem de Deus
aquele que tudo sabe. E
este mesmo conforto é que
pedimos ao Pai que dê a
sua família. Obrigado pela
grande contribuição que
sempre deu a catequese e
a toda nossa comunidade.
- sentindo-se triste em Vila
Barros - Guarulhos.
Pascom

Acolher uma nova vida
Urgente é retomar valores morais que são basilares, com propriedades para
evitar que a sociedade afunde na corrupção, nos atentados criminosos contra
a vida, desconsiderada em seu sentido moral e espiritual.
A Igreja Católica, fiel ao Evangelho da Vida, em
sintonia com segmentos religiosos e da sociedade civil,
trabalha para que a humanidade compreenda bem as palavras
do Papa Francisco: “Quero enfatizar com todas as minhas
forças que o aborto é um pecado grave, porque põe fim a uma
vida humana inocente. Com a mesma força, no entanto, posso e
devo afirmar que não existe nenhum pecado que a misericórdia
de Deus não possa alcançar e destruir, ali onde se encontra um
coração arrependido". Assim, há de se ter redobrado cuidado
com o risco das relativizações interpretativas que abrem
caminhos legislativos para ferir o dom absoluto da vida. É
imprescindível legislar e agir com o compromisso de tecer uma
nova cultura da vida humana.
Desconsiderar esse dever é provocar graves prejuízos,
pois há um peso insustentável a carregar quando as dinâmicas
sociais, no âmbito legislativo ou mesmo nas interações
cotidianas, relativizam um compromisso que deve ser
absoluto: defender a vida. Eis a tarefa que é irrenunciável. Cada
pessoa precisa promover a dignidade humana. E isso significa,
antes de tudo, reconhecer o direito inviolável à vida, desde a
fecundação até a morte natural. Assim, grave é a porta que se
abre com a recente decisão da Corte Suprema, no julgamento
de um caso de aborto, que pode desencadear mudanças
drásticas no tratamento desse tema delicado no horizonte mais
amplo.
A interpretação da letra legislativa não pode, em
hipótese alguma, possibilitar a abertura para atentados contra a
vida, particularmente contra a vida de inocentes, o abominável
aborto. Não se pode ajustar legislações recentes e antigas
considerando apenas a busca por um simples sentido legal. É
preciso precaver-se da existente tendência a se considerar
normais os crimes contra a vida. Nesse cuidado, deve-se
ponderar muito a respeito da situação atual, particularmente da
sociedade brasileira. Um contexto, indiscutivelmente,
marcado por confusões - que incluem a desarmonia entre os
poderes que regem a sociedade e também os amplos setores da
opinião pública que chegam a justificar crimes contra a vida em
nome do direto à liberdade individual. Esses segmentos

buscam não apenas a impunidade, mas
a autorização por parte do Estado para a
prática do aborto, com a colaboração
gratuita dos serviços de saúde.
A Justiça não pode ajudar a deteriorar a consideração
sobre a vida e as relações entre as pessoas, com alterações
legais de consequências graves. Diante da sacralidade da vida,
o posicionamento interpretativo de um magistrado, por ser
relativo, não pode ser considerado irretocável. Há de se avaliar
as aberturas e a constituição de certos “direitos” que fazem a
sociedade reconhecer legitimidade onde não existe. Opções,
outrora consideradas unanimemente criminosas, tornam-se,
pouco a pouco, socialmente aceitas. O ordenamento jurídico, a
medicina e os outros setores todos devem, em primeiro lugar,
defender a vida. Desconsiderar essa obrigação deforma a face
da humanidade, contribuindo para fortalecer uma cultura da
morte.
Urgente é retomar valores morais que são basilares,
com propriedades para evitar que a sociedade afunde na
corrupção, nos atentados criminosos contra a vida,
desconsiderada em seu sentido moral e espiritual. O respeito e a
solidariedade devem aflorar diante das vidas inocentes
interrompidas a partir do aborto e da humilhação dos pobres.
Assim será possível estabelecer um novo contexto, legal e
espiritual, capaz de superar as ilusórias decisões de poucos,
enjaulados nos limites próprios de qualquer intérprete. Diante
de seres humanos indefesos, espezinhados no seu direito
fundamental à vida, em particular as crianças não nascidas, o
conjunto da sociedade não pode se calar e deixar-se enganar
por disfarces de progresso, de liberdades e de organização.
Todos precisam reconhecer: é irrenunciável a luta pela
reafirmação do valor e da inviolabilidade da vida humana. Esse
é o caminho da justiça, da verdadeira liberdade, da paz e da
felicidade, via que permite tecer a cultura de se acolher uma
nova vida.

DEZEMBRO / 2016

JANEIRO / 2017

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte - MG

Reuniões das UBS de nossa Região,

Reuniões das UBS de nossa Região,

HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

14/12 - HGG - 14h00

11/01 - HGG - 14h00

15/12 - UBS Vila Barros - 15h00

16/11 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)

19/12 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)

16/01 - VILA FÁTIMA - 14h00

19/12 - VILA FÁTIMA - 14h00

18/01 - HMU - 14h00

21/12 - HMU - 14h00

20/01 - UBS Vila Barros - 15h00

A

A

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

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

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

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

TODAS TERÇA-FEIRAS DAS 14H00 ÀS 17H00
ATENDIMENTO COM A IRMÃ GLÓRIA PARA ATENDIMENTO ESPIRITUAL,
OU QUALQUER ACONSELHAMENTO, NA PARÓQUIA.
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ATENDIMENTO DO PADRE TARCÍSIO PARA CONFISSÕES, ATENDIMENTO ESPIRITUAL,
OU QUALQUER ORIENTAÇÃO, AGENDAR COM AS SECRETÁRIAS NA PARÓQUIA OU
PELO TELEFONE 2468-2215.

Aconteceu... Encontro de formação, sobre a Exortação Apostólica Pós-Sinodal
do Papa Francisco sobre o Amor na Família.
No dia 05/11 tivemos um encontro de formação, sobre a Exortação Apostólica Pós-Sinodal do Papa Francisco
sobre o Amor na Família. A formação foi dada por D. Júlio Akamine bispo auxiliar de São Paulo. Participaram cerca de
180 agentes de pastoral.
D. Júlio fez uma boa introdução do documento papal, que visa um encorajamento na ação em favor da família. É
necessário fazer um caminho de crescimento, e de amadurecimento no amor. Que cada um, através da leitura do
documento, sinta-se chamado a cuidar com amor da vida das famílias, porque elas “não são problema, são sobretudo
uma oportunidade”.
D. Júlio foi muito bem na reflexão sobre o documento, e na motivação para que o acolhamos.

Aconteceu...

Assembleia Paroquial

Dia 03/12 aconteceu nossa Assembléia Pastoral
Paroquial com a participação dos membros do Conselho
Paroquial Pastoral, e os membros dos Conselhos das
Comunidades.
Avaliamos nossa caminhada evangelizadora à luz
das ações concretas, das pistas de ações para a
realização das cinco Urgências na Ação Evangelizadora.
Algumas ações estão acontecendo, outras estão
sendo encaminhadas, mas constatamos que estamos
acomodados, e estacionados.
Nossos grandes desafios são a falta de agentes de
pastoral, estabelecer um contato pessoal com as pessoas
que participam de nossas celebrações dominicais, uma
maior participação dos agentes de pastoral, e dos que
participam das celebrações, nas atividades paroquiais e
diocesanas.
Constatamos que estamos errando no
acolhimento dentro e fora da Igreja. As visitas
missionárias estão sendo pouco assumidas. Foi lembrado
que estas visitas devem ser assumidas por todos os
agentes de pastoral.
Os grupos de base precisam assumir melhor os Setores
das Comunidades.
A situação é preocupante, e desafiadora, porém
não podemos perder a esperança. Não nos deixemos

roubar o entusiasmo missionário, e a alegria da
evangelização.
Não podemos esquecer que nossa caminhada
evangelizadora deve ser marcadamente missionária.
Em 2017, motivados pelo tema de nossa caminhada:
“Evangelizar com Amor, Ardor, Alegria, e Misericórdia,
Inspirados por Maria”, vamos avançar ainda mais, na
concretização das cinco Urgências na Ação
Evangelizadora.
Nossa assembléia paroquial foi muito positiva, e
bem participada.

Fotos Pascom

LITURGIA DA PALAVRA
PALAVRA DE DEUS: ALIMENTO DA FÉ E DA MISSÃO DOS DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS

11/12 – 3º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Is 35,1-6a.10 | Sl 146 | 2ª- Leitura Tg 5,7-10 | Evangelho Mt 11,2-11
18/12 – 4º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Is 7,10-14
25/12 – Natal do Senhor: 1ª- Leitura Is 52,7-10

|

01/01 – Santa Maria Mãe de Deus: 1ª- Leitura Nm 6,22-27
08/01 – Epifania do Senhor: 1ª- Leitura Is 60,1-6

|

|

Sl 24 – 2ª- Leitura Rm 1,1-7
Sl 98 – 2ª- Leitura Hb 1,1-6
|

Sl 67 – 2ª- Leitura Gl 4,4-7

Sl 72 – 2ª- Leitura Ef 3,2-3a .5-6

|
|

Evangelho Mt 1,18-24
Evangelho Jo 1, 1-18

|

Evangelho Lc 2,16-21

|

Evangelho Mt 2,1-12

15/01 – 2º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 49, 3.5-6 | Sl 40 – 2ª- Leitura 1 Cor 1,1-3 | Evangelho Jo 1,29-34
22/01 – 3º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 8,23-9,3 - Sl 27 | 2ª- Leitura 1 Cor 1,10-13.17 | Evangelho Mt 4,12-23
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Encontro IAM

ACONTECEU!

Aconteceu na Paróquia da Vila Fátima nosso
encontro da IAM, dia 06 de novembro de 2016.
Foi um encontro muito abençoado, em que
oramos para todos os continentes com o terço
missionário.
AS CORES DO TERÇO MISSIONÁRIO
O bispo Fulton Sheen, quando era Diretor
Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, nos
Estados Unidos, teve a ideia do "Terço Missionário".
O Terço é formado de cinco dezenas. Cinco são
também os continentes do mundo. Ele escolheu
uma cor para cada Continente que, de alguma
forma, recorda suas características. Ao rezar cada
dezena pede-se por todos os que vivem nesse
Continente.
A originalidade do Terço Missionário é o
encontro na oração com todos os povos, raças e
culturas do nosso planeta.
OFERECIMENTO DO TERÇO
Divino Espírito Santo, ilumina nossas
inteligências e nossos corações para que, ao
meditarmos os mistérios da nossa redenção,
possamos imitar os exemplos de Jesus e Maria,
anunciando a todos o grande amor de Deus para
conosco. Caminhando junto com toda a
humanidade, oferecemos nossas orações pela Paz
no mundo, pelas pessoas vítimas das injustiças,
pela santificação de todas as famílias, por aqueles

que anunciam o Evangelho nos cinco continentes,
pelas intenções do Papa, pelas nossas comunidades e
por todo o povo de Deus, para que se torne sempre
mais solidário com os povos do mundo inteiro.
Rainha das Missões, fazei que todas as pessoas
de boa vontade se deem as mãos, superem os
rancores e se tornem construtores de uma sociedade
sem fronteiras, justa e solidária, para o novo milênio.
Finalizamos nosso terço com a frase:
De todas as crianças e adolescentes do Mundo
seremos sempre amigos.
Obrigada a todos que ajudaram direta e
indiretamente para que esse encontro acontecesse em
nossa Paróquia.
Assessoras Ivone, Cristina, Letícia, Stefany, Rosa, Vitória,
Giovana e Gabriella.

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.

EXPEDIENTE
Diretor Resp.: PE. TARCÍSIO A. DE ALMEIDA
Ir.
Ivani Diagramação e Revisão: EQUIPE PASCOM
Pesquisa,
Impressão: ARTES GRÁFICAS PRÁTICA LTDA
Tiragem : 1500 EXEMPLARES
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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.

CELEBRAÇÕES DO BATISMO
Comunidade Nossa Senhora de Fátima: 1º Sábado às 10h30 e no 3º Domingo às 11h00
Comunidade São Paulo Apóstolo: 1º Domingo às 9h15
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“FALA” AÍ NEGRO NAGÔ.....
Aconteceu no dia 18 de novembro de 2016 na
Paróquia N.S. de Fátima, no bairro de Vila Fátima – Guarulhos
pelo quinto ano seguido uma “Celebração em estilo Afro”, na
qual refletimos sobre o sentido do “Dia da Consciência Negra”
estabelecido pelo projeto de Lei número 10.639, de 9 de
janeiro de 2013. Esta data foi escolhida para homenagear
Zumbi dos Palmares, pois, em 20 de novembro de 1695 ele foi
assassinado, lutando pela liberdade dos povos escravizados. É
importante ressaltar que o “feriado do Dia da Consciência
Negra”, não consta do calendário comercial (dia da criança, da
mãe, do pai, “Natal”, etc.), datas “instituídas” também
comercialmente pelo poder econômico, para incentivar o
consumismo pautado na troca de presentes. Um evento deste
causa estranhamento as pessoas desenformadas ou másintencionadas, primeiro porque questionam a legitimidade do
feriado de 20 de novembro, segundo porque escondem o
racismo (velado) sob a argumentação de que o dia da
“Consciência Humana sobrepõe o dia da Consciência Negra”.
Essa ideia vem reforçar o discurso extremamente conservador
segundo o qual “não existe racismo no Brasil”.
Zumbi dos Palmares morreu em combate, defendendo
seu povo e sua comunidade. Os quilombos
representavam a resistência ao sistema escravista
e também a oportunidade coletiva de manifestar a
cultura africana aqui no Brasil (comidas,
manifestações religiosas, danças, entre outros).
Assim sendo, Zumbi lutou até a morte pela
liberdade de seu povo e pela preservação cultural
de sua raça. Segundo dicionário a definição de
racismo é “a doutrina ou sistema político fundado
sobre o direito de uma raça (considerada pura e
superior) de dominar outras”; fortalecidos por
esta definição, se deu a escravidão dos povos africanos,
sobretudo no Brasil. Neste sentido, os negros eram
considerados raça inferior, sem alma; sem direito a cuidar dos
filhos que geravam (arrancados do seio materno e substituídos
pelos filhos das sinhazinhas); sem direito a alimentação e
moradia digna; trabalhando pesado de sol-a-sol, sem direito a
salário; espancados e torturados até a morte; mulheres
violentadas sexualmente; entre outros.

ACONTECEU!

Conta à história (escrita pelos poderosos) que a
“bondosa” princesa Isabel assinou a Lei Áurea que aboliu
oficialmente a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888.
No entanto, esta data não é comemorada pelo movimento
negro em razão ao tratamento dispensado aos escravos
libertos, pois foram colocados para fora das fazendas sem
emprego, moradia, escola, enfim, sem a garantia dos direitos
básicos de um cidadão. Perambulando pelas ruas, homens,
mulheres e crianças encontraram nos morros, “um novo
quilombo” a abriga-los, e foi assim que surgiram os bolsões de
miséria deste país, intitulado favela.
Se os argumentos acima não forem suficiente para
você “cidadão equivocado” para não dizer “racista”, vamos
aos fatos contemporâneos. Atribuir este adjetivo a uma pessoa
que aprendeu a ignorar o massacre de uma raça, por acreditar
que as pessoas de pele escura não são seres humanos, com
direito a voz e vez, observemos hoje trezentos anos depois,
milhares de jovens negros são assassinados nas periferias do
Brasil (genocídio); os povos de matriz africana continuam sem
direito a trabalho digno, moradia, acesso a ensino de qualidade
garantindo o ingresso as universidades e; sobretudo, expostos
a um olhar de desdém pelo Estado e por pessoas
que insistem em afirmar que somos raça inferior!
Triste ver cristãos equivocados, que ainda não
compreenderam que a escravidão não foi
praticada indiscriminadamente contra todos os
seres humanos que aqui viviam até 1888, os
povos africanos e seus descendentes pagaram
esta conta. Assim sendo, a missa em estilo afro
tem por objetivo, resgatar a memória dos
personagens que lutaram contra essa forma de
segregação (separação). Foi uma missa animada
com vestimentas, instrumentos musicais e alimentos que
exaltavam a memória cultural dos povos de matriz africana.
Contagiante ver os cristãos desta matriz retornando ao berço de
suas raízes, como também a possibilidade de empoderamento
de nossos jovens e crianças no combate ao racismo, logo
contribuindo para construção de sociedade mais justa e
igualitária – O Reino de Deus implantado aqui na terra.
Roseli da Silva Martins
(descendente de matriz africana)

fotos Pascom
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Fotos Pascom

Anuncie nesta página!
2468-2215
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Construção da Igreja
São Paulo Apóstolo
Tendo executado as estacas, “straus” (moldado “in
loco”), por outra empresa, demos andamento com retirada de
lama, proveniente das estacas, onde retiramos mais de oito
caçambas de lama, depois, escavamos fundação, ou seja,
sapatas e vigas baldrames, para preparação das cabeças das
estacas citadas, que consiste em quebrar faixa de apoio para
sapatas, até ser concretada a fundação. Portanto,
conseguimos concretar todas as fundações onde foram já
gastos, cerca de 32m de concreto usinado, e fazer a primeira
fiada de blocos sobre as vigas baldrames que serão
impermeabilizados para dar sequência nas paredes laterais do
pavimento inferior, segundo o Sr. Erinaldo, nosso mestre de
obras. Neste mês, é muito oportuno, compararmos esta fase
da construção, com o tempo do Advento, pois, percebemos
que é toda uma preparação do terreno e da estrutura, que deve
ser forte, para suportar o templo, e o tempo do Advento, é um
tempo forte de preparação para a festa que marca, a
encarnação de Jesus, que vem trazer salvação para toda a humanidade. Nos preparamos de várias maneiras para o natal:
nas missas, a cada domingo que o antecede, acendemos uma vela para a coroa, são quatro velas no total, que simbolizam
os quatro pontos cardeais, e a coroa, que simboliza a realeza divina de Jesus, que deve ser esperada e vivida, no mundo
inteiro; nos reunimos em grupos para a novena do natal, nos animamos para pintar as paredes de casa, fazemos uma
faxina mais caprichada, montamos presépios, ornamentamos nossas janelas e outros espaços com luzes decorativas,
enfim, é uma espera ativa, na qual, vamos preparando os ambientes e os corações, para acolher o Menino Jesus,e a cada
dia vai aumentando a nossa expectativa, que se concretiza, na festa do Natal. Tanto na construção, como no advento, a
preparação, é fundamental, e olhando o alicerce
podemos sentir a força da fé, viva e atuante na
Comunidade, que, acalmando a espera, canta
novamente: Nossa Igreja, vai ficar bonita como
quê!!!
Lucy - Paróquia Nossa Sra. de Fátima
Fotos Pascom
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AGENDA PASTORAL PAROQUIAL
DEZEMBRO/2016
13/12 – 20h00 – MUTIRÃO DE CONFISSÕES NA IGREJA MATRIZ, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA FÁTIMA.
17/12 – 15h00 – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.
22/12 – 20h00 – Celebração de Encerramento da Novena de Natal, em todas as Comunidades.
MISSAS DE NATAL:
A

24/12 = 16h30 – Comunidade São Lucas.
18h15 – Comunidade São Paulo, na Escola Roberto Alves.
20h15 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz.
25/12 = 11h00 e 19h00 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz.
30/12 – FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA.
20h00 – Missa paroquial com as famílias, na Igreja Matriz da Paróquia.
MISSAS DA SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS. ANO NOVO. DIA MUNDIAL DA PAZ:
A

31/12 = 16h30 – Comunidade São Francisco.
18h00 – Comunidade São Lucas.
18h15 – Comunidade São Paulo Apóstolo, na Escola Roberto Alves.
20h15 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz.
01/01 = 11h00 e 19h00 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz.

AGENDA PASTORAL DE JANEIRO
05/01 – 19h30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz da Paróquia.
25/01 – Festa da Conversão do Apóstolo São Paulo.
19h30 – Missa Festiva na Comunidade São Paulo, Vila Barros. na E. P. G. Dalva Marina.
29 e 30/01 – 19h45 – Encontro de Animação Missionária, para as coordenações das pastorais,
dos grupos de base e das comunidades, no C.C. São Francisco.

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
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

