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Semana Santa de 2017
Disse Jesus:
“Quando eu for levantado da terra atrairei,
todos a mim” (Jo 12,32)
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Nosso pároco reflete
sobre a importância de
participar das celebrações

Ano Mariano

da Semana Santa,

2016-2017

destacando a vivência do

Ano Mariano é para celebrar,
fazer memória e agradecer.

Tríduo Pascal.
Na página 03

Coleta da Campanha da Fraternidade
Gesto de solidariedade, e fruto de nossa penitência quaresmal.
Entrega dos envelopes, nos dias 02, e 09/04.
Seja generoso. Devolva seu envelope com a oferta até o domingo de Páscoa.
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TERÇO DOS HOMENS

Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
12/04 - HGG - 14h00
19/04 - HMU - 14h00
20/04 - UBS Vila Barros - 14h00
Use um leitor de QR CODE
pelo seu celular e veja a
maquete da construção da
Igreja São Paulo Apóstolo.

17/04 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)
17/04 - VILA FÁTIMA - 14h00
A

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.

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.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA – 2017
Disse Jesus: “Quando eu for levantado da terra atrairei todos a mim” Jo 12,32
09/04 – Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
“Hosana ao Filho de Davi! Bendito aquele que vem em
nome do Senhor! Hosana no mais alto do céu!” (Mt 21,9).
Missas com a Benção de Ramos, e Procissão Solene:
Ás 7h Comunidade Nossa Sra. de Fátima (V. Fátima).
Ás 9h Comunidade S. Paulo Apóstolo (E. Roberto Alves).
Ás 11h Comunidade Nossa Sra. de Fátima (V. Fátima).
Ás 17h Comunidade São Lucas.
Ás 19h Comunidade Nossa Sra. Fátima (Vila Fátima).
OBSERVAÇÃO: No Sábado dia 08, ás 18h. haverá Missa
com a Benção dos Ramos, e Procissão, na Comunidade
São Francisco.
10/04 – SEGUNDA-FEIRA SANTA.
“Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão, e
lhe dei forma, e o coloquei como aliança de um povo e luz
para as nações” (Is 42,6).
19h30 Missa no parque Seringueira.
11/04 – TERÇA-FEIRA SANTA.
“A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cléofas, e
Maria Madalena estavam junto à cruz” (Jo 19,25).
Às 7h30 Missa na Igreja Nossa Sra. de Fátima (V. Fátima).
Às 19h30 - Procissão do Encontro. A imagem de Nossa
Senhora das Dores sairá da Comunidade São Paulo, na
Rua Fonte Boa Nº 102 - e a imagem de Jesus (Senhor dos
Passos), sairá do Centro Comunitário São Francisco. O
encontro das duas imagens será no Centro Comunitário
Elizabeth Bruyere.
12/04 - QUARTA-FEIRA SANTA.
“O Senhor Javé abriu meus ouvidos e eu não fiz resistência
nem recuei. O Senhor Javé me ajuda, por isso não me sinto
humilhado; endureço o meu rosto como pedra, porque sei
que não vou me sentir fracassado” (Is 50,5).
Ás 7h30 Missa na Igreja Nossa Sra de Fátima (V. Fátima).
19h30 - Ofício das trevas, e Celebração Penitencial na
Igreja Nossa Senhora de Fátima.
13/04 – QUINTA-FEIRA SANTA. CEIA DO
SENHOR. INÍCIO DO SAGRADO TRIDUO
PASCAL. INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA, E DO
SACERDÓCIO MINISTERIAL.
“Eu, que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés; por
isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei
um exemplo: vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz”
(Jo 13,14-15).
Ás 9 h Missa dos Santos Óleos, na Catedral.
Às 20h Solene Missa da Ceia do Senhor, com o gesto
simbólico do Lava - pés, na Igreja Nossa Senhora de
Fátima. Participação de todas as Comunidades que
compõem a Paróquia.
Após a Missa haverá Vigília de Oração.

1 4 / 0 4 - S E X TA - F E I R A
SANTA. PAIXÃO E MORTE
DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO.
Dia de Jejum e Abstinência de
carne.
Jesus deu outra vez um forte
grito e entregou o espírito (Mt
27,50).
Vigília de Oração.
Das 8 h ás 12 h em todas as
Comunidades.
Celebrações da Via- Sacra:
16 h Comunidade São Lucas.
16h30 Comunidades São Paulo Apóstolo, São Francisco
de Assis, e Nossa Senhora de Fátima.
Às 18h Celebração da Paixão do Senhor. Leituras
Bíblicas, Homilia, Oração Universal, Adoração de Cristo
na Cruz, e Comunhão, na Igreja Nossa Senhora de
Fátima. Participação de todas as Comunidades que
compõem a Paróquia.
15/04 – SÁBADO SANTO. SOLENE VIGÍLIA
PASCAL DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR.
O anjo disse às mulheres: “Não tenham medo. Eu sei que
vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele
não está aqui. Ressuscitou como havia dito” (Mt 28,5-6).
18h30 - Solene Celebração da Vigília Pascal, na Igreja
Nossa Senhora de Fátima. Participação de todas as
Comunidades que compõem a Paróquia.
16/04 – DOMINGO DE PÁSCOA.
RESSURREIÇÃO DO SENHOR.
“E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou
dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galiléia. Lá
vocês o verão” (Mt 28,7).
Celebrações do dia de Páscoa:
7h30 - Comunidade Nossa Sra de Fátima (Vila Fátima).
9h15 - Comunidade São Paulo Apóstolo.
11h - Comunidade Nossa Sra de Fátima (Vila Fátima).
17h - Comunidade São Lucas Evangelista.
19h - Comunidades São Francisco, e Nossa Senhora de
Fátima, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

A Palavra do Nosso Pároco
SEMANA SANTA
Disse Jesus: “Quando eu for levantado da terra,
atrairei todos a mim” (Jo 12,32). Jesus atrai todos a si pelo
amor. E ele amou até o fim, até a entrega da sua vida. É isso que
vamos celebrar nesta semana, chamada a semana maior, a
Semana Santa.
Quero motivar todo o povo de Deus, que caminha e
participa das Comunidades, que compõem a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, a participar e a viver intensamente as
celebrações da Semana Santa.
A Semana Santa, que inclui o Tríduo Pascal, visa recordar a
Paixão e Ressurreição de Cristo, desde a sua entrada
messiânica em Jerusalém (Diretório da Liturgia 2017, página
82).
Devemos viver a Semana Santa iluminados pelo
exemplo de Jesus, que passou a vida amando, servindo,
acolhendo, libertando, promovendo a vida, e revelando que
Deus é Pai de misericórdia, e que nós somos irmãos e irmãs.
Imitemos Jesus no amor-doação, para que possamos construir
uma terra sem os males da ganância, do egoísmo e da violência.
Que a Campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema
Fraternidade: Biomas Brasileiros, e Defesa da Vida, ilumine
também nossa Semana Santa. Somos sentinelas da criação de
Deus. É necessário promover uma ecologia integral, ou seja,
defender a vida em todas as suas fases, e defender o meio
ambiente.
Na Semana Santa recordamos os mistérios mais
profundos de nossa fé: a morte e a Ressurreição de Jesus, a
plenitude do mistério de nossa redenção, iniciado com a
encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Vivamos a Semana Santa como especial ocasião para a
renovação da fé pascal e para a catequese sobre os Mistérios da
nossa “fé pascal” no Redentor, o Senhor Ressuscitado,
vencedor do pecado e da morte.
Quero destacar a importância da participação de todos
(as) nas celebrações do Tríduo Pascal. Nenhum cristão católico
deveria deixar de participar. Que seja uma prioridade e um
compromisso de todos (as).
O Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor
começa com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor, possui o

seu centro na Vigília Pascal e
encerra-se com as Vésperas do
Domingo da Ressurreição. É o
ápice do ano litúrgico porque
celebra a Morte e a Ressurreição
do Senhor, “quando Cristo
realizou a obra da redenção
humana e da perfeita glorificação
de Deus pelo mistério pascal,
quando morrendo destruiu a morte
e ressuscitando renovou a vida”
(Diretório da Liturgia 2017,
página 85).
Façamos da Semana Santa um grande retiro espiritual
para nós, participando das celebrações, da procissão do
encontro, do ofício das trevas, da via-sacra, realizando
momentos de oração individual e meditando a Palavra de
Deus. Sugiro que se faça a Leitura Orante da Bíblia, pode ser
feita pelos membros da família, ou individualmente. Indico os
seguintes textos bíblicos, para a sua escolha: Jo 13,1-17; Mt
5,1-12; Lc 23,1-49; Mt 6,7-15. Os passos para a Leitura Orante
são: Leitura do texto: destacar o que mais chamou a atenção.
Meditação: o que o texto diz para mim e para nós? Oração: o
que o texto me faz dizer, a falar com Deus? Pode ser uma
oração de louvor, de súplica, de agradecimento, de perdão, de
adoração. Contemplação: o que o texto me leva a ser e a fazer?
Formular um compromisso de vida e escolher uma palavra ou
uma frase que resuma este compromisso para memorizar e
depois colocar em prática. Que estes dias sejam também dias
de silêncio, de revisão de vida e de uma maior união com Jesus
Cristo, e assim podermos seguir seus passos, e participarmos
de sua vitória. Façamos nestes dias também o jejum da
televisão, do rádio e da internet.
Que a Semana Santa nos torne mais comprometidos
com Jesus Cristo, com a ação evangelizadora da Igreja, com a
natureza, o meio ambiente, e com a dignidade humana das
pessoas.
Uma boa e frutuosa Semana Santa a todos e a todas.
Que possamos evangelizar com amor, ardor, alegria e
misericórdia, inspirados por Maria.
Padre Tarcísio.

Mensagem de Páscoa
“Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou
como havia dito!“ (Mt 28,5-6).
Bendito seja o Deus da vida, e de toda a criação, por nos conceder a graça de celebrar mais
uma Páscoa, o triunfo de Cristo sobre a morte, e o pecado.
Nesta celebração da Páscoa, a festa da vida, somos convidados a um compromisso com a
paz em vez da violência, da reconciliação, e do perdão em vez do ódio, e da vingança. Jesus com sua
ressurreição nos garante que a morte, o mal, e a violência deixam de ter poder sobre o ser humano
que se doa, que se gasta, a serviço de mais vida, de mais fraternidade, e de mais paz.
Que, ao celebrarmos a Páscoa do Senhor afirmemos nosso desejo de construir uma
sociedade totalmente inclusiva, igualitária, e justa, sem violência e repleta de amor, para que a paz do Ressuscitado esteja conosco, e
reine no mundo inteiro.
Desejo de coração a todo amado povo de Deus, caminheiro na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, uma Páscoa cheia de vida, e
de esperança, na alegria, e na graça de Cristo Ressuscitado, vencedor da morte.
Padre Tarcísio.

Por Maria Aparecida a Dona Cida
Neste mês vamos contar a
historia de Maria Aparecida Jesus
Silva, a Dona Cida da Comunidade
São Paulo Apóstolo da Paróquia
Nossa Senhora de Fatima.
Chegada em 1975 na Vila
Barros, vinda da cidade de
Umuarama, estado do Paraná,
trazendo uma grande experiência
pastoral, começou a participar da
comunidade
ainda quando o bairro era
FOTO PASCOM
formado de casas simples onde todos
se reuniam, principalmente na casa da falecida Dona “Cida
Gorda”, Dona Dolores e do Sr. Eli, presenciando nessa época o
batizado da Alice filha do Sr. José Gomes, o primeiro aqui
realizado.
Dona Cida nos dá testemunho do início da
Comunidade São Paulo Apóstolo, que se formou, nas palavras
dela, como uma grande panela que tinha de tudo e muito bem
temperado. Como uma família, corajosa e muito empenhada,
todos se ajudavam, inclusive para a construção das casas dos
membros, até quando alguns se mudavam para outros lugares.
Ela reitera que a comunidade era bem diferente do que é hoje,
não era uma comunidade mansinha, tímida, mas muito atuante.
Juntamente com o falecido Padre Jean Roque, com a irmã
Margarida e membros da comunidade, visitava as casas do
bairro e as comunidades próximas. Dona Cida se lembra das
palavras do Padre Jean Roque, que dizia que trabalhar com eles
o fazia lembrar-se dos discípulos de Cristo que se uniam e
saiam em missão. Caminhavam até a antiga Capela que existia
próxima onde atualmente é a Escola Roberto Alves e o posto de
saúde, e saiam para visitar as favelas da região e as famílias
carentes, para ajudá-los.

Construção
Igreja São Paulo Apóstolo
Neste período entre fevereiro e março, avançamos
um pouco mais em nossa construção, onde, foi feito uma
das etapas mais importantes da primeira laje, piso da nave.
Processo este, que requer bastante cuidado e atenção,
obedecendo rigorosamente, o projeto estrutural, desde a
montagem das escoras da laje e vigamento, até as
instalações diversas, onde foram consumidos 54m de
concreto. Este escoramento, será retirado, somente após
28 dias. O próximo passo, elevação das paredes da nave,
segundo o Sr. Erinaldo, nosso mestre de obras.
Fazendo uma ligação com o tema da campanha da
fraternidade deste ano, que tem como tema: fraternidade:
biomas brasileiros e defesa da vida; e, como lema:
cultivar e guardar a criação! Já sabemos, que os biomas
do Brasil são: Amazonia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlantica, Pampa e Pantanal.
Os Biomas, são parte integrante de uma natureza, e
sem eles, ela se desequilibra, trazendo numerosas ameaças
à vida, e desastres ambientais, portanto, podemos
perceber, que na nossa obra humana, ou seja, a igreja que
estamos construindo, são vários fatores e elementos, que
devem obedecer rigorasamente, o projeto estrutural. Já a
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Incentivada pelo Padre Berardo, fez um curso de
teologia, participou da Pastoral da Saúde, trabalhando
inclusive dentro dos hospitais próximos por sete anos;
trabalhou na pastoral do Batismo com o Sr. Sebastião Honório;
ele dizia que queria contar com seu talento para ajudá-lo e Dona
Cida dizia: “Eu não tenho talento, tenho coragem!” Fez iniciar
o serviço social em nossa comunidade, com seu grupo passava
nas casas pedindo doações para as famílias carentes,
incentivou pessoas e formou grupos de base em nosso bairro.
Trabalhou na formação da Pastoral da Criança a
pedido da falecida Dona Matilde e incentivada pelo Sr.
Sebastião Honório, no início com poucos recursos, pesava as
crianças pendurando a balança em uma arvore na Rua
Cristolândia e fazendo sopa para as crianças e famílias em sua
casa. Chegou a batizar 62 crianças que eram assistidas e fez de
tudo para acompanha-las no caminho da fé. Participou da
construção do primeiro centro comunitário, na Rua Fonte Boa,
Dona Cida era coordenadora da comunidade, com a ajuda
financeira do exterior e esforço de toda a comunidade o prédio
foi concluído pelas mãos do Sr. Antônio, o falecido marido de
Dona Cida e mutirões com a participação de todos.
A Dona Cida é uma figura impar da nossa história; em
todos os momentos de nossa entrevista, e durante sua atuação
na comunidade, afirmou sempre com firmeza que o que
precisamos e nos falta é coragem, o restante o Espírito Santo
dará. A Dona Cida nos dá um testemunho muito bonito, ela
disse uma vez ao Padre Tarcisio que se Deus a fizesse melhorar,
ela faria tudo de novo pela comunidade e faria mais se pudesse!
“Coragem Comunidade, a gente precisa lutar, segure nas mãos
de Deus, não tenham medo e juntos peçamos a Ele que ilumine
os nossos passos, pois onde nós estivermos, Deus estará
sempre ao nosso lado; não tenha medo de lutar e ser luz para os
outros para fazê-los caminhar com Jesus. Se nascemos para ser
família de Deus, vamos em frente!!!”
Pascom.

obra criada pelas mãos de Deus, precisa ser cultivada com
muito amor, nós, brasileiros(as), estamos sendo chamados
à cuidar, defender e promover a vida, presente nos biomas,
que enriquecem e preservam a natureza.
Na vivencia da fraternidade, a igreja, demonstra
preocupação com os biomas brasileiros, porque eles, são
fonte de sustento de vida. Quanto mais são explorados e
danificados, tanto mais, as pessoas são sacrificadas.
Precisamos assumir a nossa missão profética, quanto à
estes grandes reservatórios de bens vitais. Sejamos
cuidadosos tanto no processo da construção, como no
cuidado com a criação!!! Aguardamos cantando
Nossa igreja está ficando bonita como quê!!!
Lucy - São Paulo Apostolo
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Nutrição

Dez maneiras de controlar a vontade de comer doces

1. Diminua o consumo aos poucos – para a maioria das pessoas que comem doces diariamente,
cortar doces de uma vez pode provocar uma espécie de abstinência, que levará um posterior abuso
de açúcar. Por isso, o ideal é parar gradativamente: comer doces por 5 dias duramente a primeira
semana, três na semana seguinte, até atingir a cota de um dia na semana;
2. Beba pouco líquido durante as refeições – tomar líquido durante as refeições faz com que a comida
se mova mais rapidamente do estômago para o intestino. Como a presença de comida no
estômago é o que promove a sensação de saciedade, misturar líquido com sólido pode ocasionar a
fome. Comer devagar, mastigando bastante os alimentos, também contribui para que o organismo se sinta satisfeito;
3. Pratique atividades físicas – é comprovado, que além de todos os benefícios que traz a saúde e a estética, a atividade física ainda diminui a
vontade de comer doces. Estudos mostram que, logo após se exercitar, as pessoas se sentem menos propensas a comer alimentos ricos em
carboidratos, açúcar e gordura. Isso porque a atividade física estimula a liberação de hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar no
organismo – o mesmo efeito causado pelo consumo de doces;
4. Evite ter doces por perto – o simples fato de ter um doce apetitoso ao alcance do olhar é suficiente para despertar no organismo o desejo pela
guloseima. Por isso, manter os doces longe do campo da visão, ou simplesmente não tê-los em casa, pode ser uma boa alternativa;
5. Estabeleça horários para as refeições – ficar muitas horas em jejum faz com que o organismo busque uma fonte rápida de energia para manter
o seu funcionamento – como fome, dispara a vontade de comer doces, carboidratos e açúcares. O ideal é alimentar-se de forma fracionada,
como pequenas refeições a cada três horas;
6. Aposte nas fibras e proteínas – alimentos ricos em fibras e proteínas ajudam a prolongar a sensação de saciedade no organismo, logo são
aliados no combate à vontade de comer doces. Consuma fontes proteicas como ovos, peixes e carnes magras, e fibrosas, como frutas, verduras e
legumes;
7. Consuma carboidratos com moderação – a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, como pães e massas, libera insulina no sangue. Esse
hormônio ativa a região cerebral responsável pela sensação de fome, aumentando o apetite;
8. Tome café da manhã – pular o café da manhã pode aumentar o desejo por guloseimas. Como a refeição é responsável por fornecer energia
para o organismo começar o dia, ignorá-la pode fazer com que o organismo busque outras fontes rápidas de energia, como os doces;
9. Troque o doce por uma fruta – o açúcar dos doces é chamado de sacarose, e o das frutas, frutose. Enquanto a sacarose tem absorção rápida, pois
é fácil de ser digerida pelo organismo, a frutose demora mais para ser absorvida pelo organismo, o que prolonga a sensação de saciedade. Por
isso sempre que possível é melhor trocar o doce por uma fruta;
10. Controle a ansiedade e o estresse – doces liberam serotonina, hormônio que causa sensação de bem estar, assim muitas vezes acabam sendo
usados como antidepressivos. Controlar a ansiedade e o estresse, praticando atividades que possam servir como fonte de prazer, pode ajudar a
diminuir o desejo por açúcar.
Ana Paula Ferraz - CRN 17655

LITURGIA DA PALAVRA
“A Palavra está muito perto de ti: na tua boca e no teu coração,
para que a ponhas em prática” (Dt 30,14).

09/04 – Domingo de Ramos: 1ª- Leitura Is 50,4-7 | Sl 22 | 2ª- Leitura Fl 2,6-11 | Evangelho Mt 27,11-54
16/04 – Domingo de Páscoa: 1ª- Leitura At 10,34 a 37-43 | Sl 118 | 2ª- Leitura Cl 3,1-4 | Evangelho Jo 20,1-9
23/04 – 2º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 2,42-47 | Sl 118 | 2ª- Leitura 1 Pd 1,3-9 | Evangelho Jo 20,19-31
30/04 – 3º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 2,14.22-33 | Sl 16 | 2ª- Leitura 1 Pd 1,17-21 | Evangelho Lc 24,13-35

Aconteceu
NO DIA 24/03 AS 24 HORAS COM O SENHOR. A CONVITE DO PAPA
FRANCISCO A IGREJA CATÓLICA PRESENTE NO MUNDO INTEIRO FOI
C O N V I DA DA A D E D I C A R 24 H O R A S D E O R A Ç Ã O A D E U S. E S S E
ACO N T EC I M E N TO S E I N S E R E N A C A M I N H A DA Q UA R ES M A L, E M
PREPARAÇÃO PARA A GRANDE FESTA DA PÁSCOA, A RESSURREIÇÃO DO
SENHOR. NOSSA PARÓQUIA SE ORGANIZOU PARA CELEBRAR ESTE
ACONTECIMENTO ATRAVÉS DOS GRUPOS DE BASE, COM A PARTICIPAÇÃO
DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES.
INICIAMOS NO DIA 24 COM A CELEBRAÇÃO DA MISSA, E CONCLUIMOS NO DIA 25, TAMBÉM COM A
CELEBRAÇÃO DA MISSA, E CELEBRANDO A FESTA DA LEGIÃO DE MARIA.
TODOS OS MOMENTOS DE ORAÇÃO ACONTECERAM NA IGREJA MATRIZ DA PARÓQUIA, EXCETO A VIA-SACRA
QUE ACONTECEU EM CADA COMUNIDADE.
Padre Tarcísio

Aconteceu

PRIMEIRO ACAMPAMENTO DA PJ PARÓQUIA VILA FÁTIMA

Espiritualidade e Vida.
“O que vocês andam conversando pelo
caminho?” Este foi o questionamento
feito aos quarenta e quatro jovens da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima que
participaram do 1º Acampamento
Paroquial da PJ, durante o final de
semana de 18 e 19/02.
Este questionamento veio através: da
Leitura Orante da Bíblia, do Oficio
Divino da Juventude, da Via-Sacra e de
diversas Místicas. Aproveitamos também
para falar sobre temas muito importantes
como: Família, Minha relação com Deus,
Sociedade e a Igreja. Tivemos momentos
de descontração como: Guerra de bexigas
com água e a nossa Baladinha. Momentos
em que nos confraternizamos com doces,
salgadinhos e de um jeito bem jovem de
ser!
No domingo à tarde tivemos a visita do
nosso Pároco, Padre Tarcísio. Ele foi ao
nosso encontro nos levar a Santa
Eucaristia. Foram momentos marcantes!
Por isso, gostaríamos de agradecer a
todos que contribuíram com o nosso
acampamento. Aos tios e tias da cozinha
que, largaram tudo e embarcaram na

nossa aventura! Ao nosso Pároco que
sempre nos apoia e está ao nosso lado
aconselhando e incentivando a Pastoral
da Juventude! Aos paroquianos que
doaram os alimentos básicos e os bolos
deliciosos para alegria da juventude! A
nossa querida assessora, Irmã Claricía,
que está sempre presente na caminhada.
Após esse acampamento, esperamos que
nossos jovens continuem participando de
nossos Grupos de Jovens! Para tanto,
pedimos o apoio e incentivo dos pais,
avós e responsáveis! Mas e você, já sabe o
que a Pastoral da Juventude faz?
A Pastoral da Juventude é uma Pastoral
Orgânica, coordenada por jovens para os
jovens e que caminha junto com a
paróquia, seguindo as diretrizes do nosso
Papa Francisco e dos Documentos da
CNBB. Não é simplesmente um
movimento que organiza eventos. Temos
a preocupação de transformar os jovens
em cristãos comprometidos com a causa
do reino. Portanto, não podemos apenas
organizar eventos ou baladinhas, mas
também fazer encontros que façam com
que os jovens vejam a realidade a sua
v o l t a e q u e i r a m e n g a j a r- s e p a r a

transformá-la com os mesmos princípios
de Jesus Cristo. Em nossa paróquia
e s t a m o s o rg a n i z a d o s n a s q u a t r o
comunidades com encontros de Grupos
de Base e encontros paroquiais. Nosso
grande desafio é fazer com que a nossa
juventude se comprometa mais em
nossas atividades, pois sofremos com a
rotatividade em nossos grupos. Caso
você queira conhecer nosso trabalho, será
um prazer recebe-lo! Abaixo estão os
horários, os dias e em quais comunidades
nos encontramos.
Venha fazer parte de nossa Pastoral da
Juventude(PJ) e fazer a diferença em
nossa Igreja.
São Lucas – Domingo ás 10h30, exceto o
quarto domingo do mês;
São Paulo Apostolo – Domingo após ás
Missas das 09h15;
São Francisco – Sábado à noite após ás
Missas das 19h00;
Nossa Senhora de Fátima – Domingo às
09h00 da manhã.
Erica Fernanda
Pela ECPJ – Paróquia Nossa Sra de Fátima

Aconteceu SHOW DE PRÊMIOS
Em clima de alegria, confraternização e solidariedade, aconteceu
no dia 25 de Março, o Show de Prêmios no estacionamento da Igreja
Nossa Senhora de Fátima. O Bingo foi idealizado em prol da
construção da Igreja São Paulo Apóstolo.
Em um ambiente descontraído, foram sorteados cinco grandes
prêmios. E claro, não poderia ter faltado os doces e os lanches
preparados pelos agentes de todas as comunidades que compõem a
nossa paróquia.
Queremos agradecer a todos que prestigiaram o nosso evento e a
todos que se dedicaram para que mais um projeto da nossa paróquia
se concretizasse.
Mais uma vez, a nossa igreja manteve o comprometimento social,
fazendo um lindo evento com muita alegria e expectativa.
Parabéns a todos!
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor,
e não aos homens. Colossenses 3:23
EDUARDO - PASCOM

Fotos - Pascom

ATENÇÃO AOS NOVOS HORÁRIOS
de atendimento da Secretaria Paroquial: Terça e Sexta: das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 18h00
Quarta: das 13h00 às 19h30 / 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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Aconteceu!!!
No dia 04 de Março, ocorrido no sábado,
tivemos um abençoado e Animado AGITO de todos
nós CATEQUISTAS das quatro comunidades que
compõem a Paróquia NOSSA SENHORA DE
F Á T I M A ; ( S Ã O PA U LO A P Ó S TO LO, S Ã O
FRANCISCO, SÃO LUCAS, E NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA);

mais. Durante nossa caminhada, de repente caiu
sobre nós uma chuva abençoada que nos lavou,
mas não nos desanimou – fortaleceu ainda mais
nossa alegria. Não somos de desanimar, mas de
perseverar e seguir em frente, até mesmo molhados.
Quando terminamos nossa caminhada
fomos fortalecer mais a nossa fé, orando, ouvindo a
palavra de Deus e partilhando com os demais
irmãos. No final, tivemos um delicioso café, com
partilha, amor e muita união.

O nosso objetivo neste dia foi sair pelas
ruas levando o nosso testemunho de ser
''CATEQUISTAS'', Animando, cantando e levando
essa beleza imensa que tem a nossa ''CATEQUESE",
que não é somente ficar em (lugares, ou templos...)
de portas fechadas, mas é de um povo, uma igreja
que sai em missão e contagia a todos (as). É como
nos diz o nosso querido PAPA FRANCISCO "Igreja em
estado pleno de missão!''

Que Deus abençoe todos os catequistas de
nossa Paróquia, e fortaleça a cada um de nós, neste
empenho de evangelizar e falar de Jesus a todos.
Deus abençoe a cada um de nós!
VIVA JESUS, VIVA!!!

Foi também uma oportunidade de fortalecer
os laços de amizade e união entre todos nós
catequistas (Agentes de Pastoral), pois unidos somos

João Vitor (SPA)

MAGAZINE

CALÇADOS E ROUPAS PELO MENOR PREÇO
AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA, 1513
VILA BARROS - GUARULHOS - SP
FONE: 2402-2690

Fotos Pascom

Anuncie aqui!
2468-2215
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Aconteceu!!!

No dia 18/03, a Ordenação Episcopal
de Monsenhor Otacílio Ferreira de Lacerda no
Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida. Foi uma celebração bonita,
simples, animada, e bem participada. Foi um
grande acontecimento para a nossa Diocese,
pois foi o primeiro padre do nosso presbitério
a ser escolhido para a missão episcopal. Deus
seja louvado pelo sim do padre Otacílio.
Pascom

ATENÇÃO:
Todas as sextas- feira da Quaresma
Missa às 5h30 na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
Venham participar conosco!

Foto Pascom

Vigília da Juventude
Sábado Santo dia 15/04 das 22h30 às 06h00,
no Centro Comunitário Elisabeth Bruyère!

AGENDA PASTORAL ABRIL e MAIO/2017
01/04 – 15h00 - Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.
02/04 – 9h00 - Encontro com viúvos, e separados, no C.C. Elizabeth Buyere.
02/04 – 15h30 – Reunião com a pastoral da pessoa idosa, na Vila Fátima.
04/04 – 19h30 - Reunião com os Ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, na Vila Fátima.
05/04 - Aniversário de nossa Diocese – 36 anos.
09-16/04 - Semana Santa. Programação à parte.
18/04 – 15h30 - Missa paroquial da Páscoa, com os doentes, na Igreja Matriz da Paróquia.
24 - 26/04 – 19h45 - Formação para agentes de pastoral, no C.C. Elizabeth Bruyere.
29/04 – 15h00 - Fórum diocesano das pastorais sociais, no C.C. Elizabeth Bruyere.
02/05 – 19h30 - Reunião de liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco.
05/05 – 19h30 - Reunião do CPP, na Vila Fátima.
06/05 - MUTIRÃO MISSIONÁRIO NAS COMUNIDADES.
07-13/05 – FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
22/05 – 19h30 - Reunião da pastoral do Batismo, no C.C. São Francisco.
30/05 – 19h30 - Plenário dos grupos de base, na Vila Fátima.
PEREGRINAÇÃO DAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA ÀS FAMÍLIAS
02, 16, 18, 23, 25/05 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
02, 16, 17, 23, 25/05 – Comunidade São Paulo Apóstolo.
02, 16, 17, 24, 25/05 – Comunidade São Francisco.
02, 16, 17, 23, 24, 05 – Comunidade São Lucas.
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.

www.paroquiavilafatima.com.br

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

