MARÇO 2018
ANO XVII - Nº188
Confira a programação da
Semana santa da paróquia
na página 04 e 05.

SEMANA SANTA DE 2018
“SE O GRÃO DE TRIGO QUE CAI NA TERRA NÃO MORRE,
ELE CONTINUA SÓ UM GRÃO DE TRIGO; MAS, SE MORRE,
ENTÃO PRODUZ MUITO FRUTO (Jo 12,24).
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
2018

TEMA:
FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
LEMA:
VÓS SOIS TODOS IRMÃOS (Mt 23,8)

CNPJ: 48.150.296/0001-53

Colabore com a Coleta da Campanha da
Fraternidade. Ela é fruto de nossa penitência
Quaresmal. Os envelopes para ser colocada a
oferta serão entregues nos dias 18, e 25 de
março, e devem ser devolvidos até o dia 1º de
abril, que será Domingo de Páscoa.
Seja generoso e consciente na sua
oferta.
Nosso pároco em sua palavra reflete sobre a
importância de vivermos intensamente a Semana
Santa, participando ativamente das celebrações, e
destaca principalmente a nossa participação no
Tríduo Pascal. Na página 03

A Associação Caritativa da Paróquia N. Sra. de Fátima convida
você a praticar um GESTO NOBRE.
Agora, toda vez que fizer as suas compras você poderá apresentar o nosso
CNPJ e contribuir com a melhoria no atendimento de mais de 300 famílias
carentes, as quais acompanhamos bem de perto, em todos as suas
necessidades..
Basta digitar
CNPJ
48.150.296/0001-53
CNPJ
48.150.296/0001-53
Todo aquele que crê num mundo mais digno, participa da sua construção,
começando com pequenos gestos!!
Colabore conosco.

EDITORIAL

14º- INTERECLESIAL DE CEB'S

O 14º- intereclesial foi sem
dúvida nenhuma um Pentecostes,
um sopro do Espírito do Ressuscitado
na vida e na missão das CEB's diante
dos desafios do mundo urbano. Ele
fortaleceu o jeito de ser Igreja das
CEB's, a Igreja dos pobres, com os
pobres, e para os pobres, a Igreja
“em saída” para a realização do
Reino de Deus. Como disse D. Sérgio
da Rocha, presidente da CNBB, as
Ceb's são a resposta aos desafios do
mundo urbano. Ele também
destacou três características que
devem marcar a caminhada das
Ceb's: Esperança, comunhão e
missão.
As comunidades precisam se
articular em redes, reconhecer e
valorizar as diferenças, a
diversidade, o diálogo com todos.
Usar os meios de comunicação para
articular e organizar melhor as
comunidades, e participar de uma
nova agenda de lutas sociais. O
mundo urbano pode ser um lugar de
bem viver.
Como afirma o Documento
de Aparecida é necessário sair da

pastoral de conservação para uma
pastoral decididamente missionária,
agir com ousadia, com criatividade
para enfrentar os desafios.
Trouxe muito estímulo aos
participantes do Intereclesial a
mensagem do Papa Francisco, onde
ele pediu que as Ceb's, tragam ao
mundo um novo ardor
evangelizador e uma capacidade de
diálogo que renove a Igreja.
A experiência vivida pelos
participantes do 14º- intereclesial
mostra que as Ceb's têm sido e
continuam sendo esta maneira de
viver comunitariamente a fé, a
inserção na sociedade, o
testemunho profético e o
compromisso com a transformação
das realidades do campo e da
cidade, à luz do Evangelho, numa
clara e evangélica opção
preferencial pelos pobres, pelos
mais simples, descartados e
excluídos.
O 14º Intereclesial aconteceu
no contexto do Ano Nacional do
Laicato. Este Ano vai nos ajudar
primeiramente a valorizar a

presença dos leigos e, leigas na
Igreja, e essa presença precisa se
tornar mais efetiva, sem esquecer, de
tornar maior a participação na
sociedade, esse é o grande desafio.
Precisamos investir nos documentos
da Igreja para que cheguem às
bases, pois isso faz crescer o
conhecimento, e ai a missão do
l a i c a t o c o m e ç a a m u d a r,
começamos a ter uma Igreja em
saída, uma Igreja que põe os pés no
chão. Eu particularmente tenho
incentivado aos agentes de pastoral
da paróquia a leitura dos
documentos da Igreja, para terem
mais informações, conhecimentos, e
maturidade na caminhada.
Os leigos e, leigas que
representaram a nossa diocese
juntamente comigo fizeram uma boa
avaliação do 14º Intereclesial de
CEB's.
Padre Tarcísio.

CSALVI -COMUNIDADE SALVA VIDAS
Fundada em 08 de junho de 2004, a Comunidade Salva Vidas é um grupo de autoajuda, que objetiva atuar na prevenção,
intervenção, recuperação e reinserção do dependente químico junto aos seus familiares e à sociedade. Nosso trabalho está
direcionado à dignidade das pessoas e não apenas às suas necessidades imediatas.
Nossos encontros são semanais, acolhemos dependentes químicos e seus familiares que estiverem dispostos a vivenciarem o
Programa de Vida Nova, por meio dos 12 Passos da Pastoral da Sobriedade, que leva à conversão e à redescoberta de si mesmos,
da autoestima e da fé. O Milagre se dá na perseverança.
CSALVI - COMUNIDADE SALVA VIDAS
IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - Vila Fátima
Av. Otávio Braga de Mesquita, 871 - Guarulhos-SP
Grupo de autoajuda para dependentes químicos e seus familiares.
O que faz a Comunidade Salva Vidas?
Atendimento aos dependentes químicos e seus familiares.
Horário de atendimento: Segunda-feira – 19h30
Coordenadora: Katia Rancan – fone: 97432-3491
Email: katia-rancan@hotmail.com

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Paulinho dos Pães
Aceitamos encomendas de Pão Francês
para lanchonetes e festas.
Temos o melhor Pão de Queijo da região!
Funcionamento: das 6h às 13h
paulohqfernandes@bol.com.br
94776-5763
Rua Padre Claudio Arenal, 1048 - Vila Barros

A Palavra do Nosso Pároco
SEMANA SANTA
“Tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até o
fim” (Jo 13,1). É isso que vamos
celebrar nesta semana, chamada a
semana maior, a Semana Santa. “Não
existe amor maior do que dar a vida
pelos amigos” (Jo 15,13). Ele nos
amou até o fim, até a entrega da vida
por amor.
Quero motivar todo povo de
Deus, que caminha e participa das Comunidades, que compõe 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 2018, página
76).
Devemos viver a Semana Santa iluminados pelo
exemplo de Jesus, que passou a vida amando, servindo,
acolhendo, perdoando, 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 deste
ano que tem como tema Fraternidade e Superação da Violência
nos ajude também na vivência da Semana Santa. A Campanha da
Fraternidade, abordando a realidade da violência, nos provoca a
sermos construtores da paz e gestores de fraternidade. Superar a
violência é tarefa de todo cristão, pois recebemos o mandamento
do amor como vocação e missão. Somos sempre convidados e
provocados a viver como irmãos, como irmãs. A vida familiar, a
vida comunitária, a vida social pedem uma renovação e
transformação contínua.
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.
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 2018,
página 79). Seria lamentável pois, reduzir a Semana Santa a um
feriadão, com praias, piscinas e outras diversões, quando estes
dias deveriam ser aproveitados para uma participação maior nas
celebrações litúrgicas nas comunidades e para refletir sobre os
passos decisivos da jornada terrestre de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Façamos, portanto, da Semana Santa um grande retiro
espiritual para nós, participando das celebrações, da procissão do
encontro, do ofício das trevas, da via-sacra, e 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: Mt 5,1-12; 5,17-20; 5,21-26;
5,38-48; 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,
ao falar com Deus? Pode ser uma oração de louvor, de súplica, de
agradecimento, de perdão e 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
superação da violência, promovendo a cultura da paz, e trilhando
o caminho da não violência.
Uma boa e frutuosa Semana Santa a todos e a todas.
Padre Tarcísio.

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Alugamos: Mesas e cadeiras - Brinquedos - Máquina
de algodão doce - Salão Para festa e eventos como
casamento, batizados, aniversários, etc

Rua Mantena, 217 - Jardim São Francisco- Guarulhos

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA – 2018
“VÓS SOIS TODOS IRMÃOS” (Mt 23,8)
SE O GRÃO DE TRIGO QUE CAI NA TERRA NÃO MORRE,
ELE CONTINUA SÓ UM GRÃO DE TRIGO; MAS, SE MORRE,
ENTÃO PRODUZ MUITO FRUTO (Jo 12,24)
25/03 – Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
“Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor!” (Mc 11,9).
Bendito são os que promovem a paz e a fraternidade.
Missas com a Benção de Ramos, e Procissão Solene:
Ás 7h00 Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Vila Fátima).
Ás 9h00 Comunidade São Paulo Apóstolo (Escola Roberto Alves).
Ás 11h00 Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Vila Fátima).
Ás 17h00 Comunidade São Lucas.
Ás 19h00 Comunidade Nossa Senhora Fátima (Vila Fátima).
OBSERVAÇÃO: No Sábado dia 24, ás 18h00 haverá Missa com a Benção dos Ramos, e Procissão,
na Comunidade São Francisco.
26/03 – SEGUNDA-FEIRA SANTA.
“Vejam o meu servo, a quem eu sustento: ele é o meu escolhido, nele tenho o meu agrado” (Is 42,1).
O fruto da justiça será a paz.
19h30 Missa no parque Seringueira.
27/03 – 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).
Fraternidade sim! Vingança e violência não!
Às 7h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Vila 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.
28/03 - QUARTA-FEIRA SANTA.
“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 50,7).
A paz sem justiça não é uma paz verdadeira.
Ás 7h30 Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Vila Fátima).
19h30 - Ofício das trevas, e Celebração Penitencial na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
29/03 – 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” (Jo 13,14).
A lógica do amor é o único instrumento eficaz diante das ações violentas
Ás 9h00 Missa dos Santos Óleos, na Catedral.
Às 20h00 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.
30/03 - SEXTA-FEIRA SANTA. PAIXÃO E MORTE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.
Dia de Jejum e Abstinência de carne.
Então Jesus lançou um forte grito e expirou (Mc 15,37).
A justiça de Deus não se realiza na violência, mas no amor crucificado.
Vigília de Oração.
Das 8 h ás 12 h em todas as Comunidades.

Celebrações da Via- Sacra:
16h00 Comunidade São Lucas.
16h30 Comunidades São Paulo Apóstolo, São Francisco de Assis, e Nossa Senhora de Fátima.
Às 18h00 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.
31/03 – SÁBADO SANTO.
Contemplamos Jesus em sua sepultura, na esperança de sua ressurreição.
“José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus num túmulo,
que tinha sido cavado na rocha, e rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo (Mc 15,46-47).
A cura definitiva da violência se derrama do corpo morto do Filho amado do Pai.
8h30 – Meditação das dores de Maria, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
SOLENE VIGÍLIA PASCAL.
“Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele Ressuscitou! Não está aqui!” (Mc 16, 6).
A paz definitiva brota da Ressurreição do Senhor.
18h30 – Solene Celebração da Vigília Pascal, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Participação de todas as Comunidades
que compõem a Paróquia.
01/04 – DOMINGO DE PÁSCOA. RESSURREIÇÃO DO SENHOR.
Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: “Eu vi o Senhor.” (Jo 20,18).
A vida venceu o mal, e a morte.
Celebrações do dia de Páscoa:
7 h 30 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Vila Fátima).
9 h 15 - Comunidade São Paulo Apóstolo.
11h00 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Vila Fátima).
17h00 - Comunidade São Lucas Evangelista.
19h00 - Comunidades São Francisco, e Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

FAÇA COMO ELES, VENHA FAZER PARTE DA NOSSA IGREJA,
VEJA A ALEGRIA E SATISFAÇÃO DELES EM DOAR UM POUCO DO SEU TEMPO PARA "DEUS»
Nome: Barbara de Andrade Arakaki
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima
Onde Atua: Pastoral da Liturgia e Coordenação dos Coroinhas
Há quanto tempo: 10 anos
Como é se doar e ajudar na igreja:
Como é bom se doar na igreja!! É muito gratificante. Comecei no
acolhimento, depois fui ministra da Palavra e atualmente sirvo na
Pastoral da Liturgia como ministra extraordinária da Eucaristia e coordenadora dos
coroinhas. Ajudar na igreja nos faz sentir parte da comunidade, faz criar laços
fraternais e nos motiva cada vez mais a servir e seguir na missão. Peço sempre a
Deus que me mostre o caminho para melhor servi-lo, ajudar traz uma felicidade
imensa !! Anseio profundamente servir a Deus todos os dias de minha vida, pois nas
palavras de Santo Agostinho, “a medida do amor é amar sem medidas”, que eu
possa doar-me a Deus sem medidas.
Nome: José Aparecido Gonçalves Junior
Comunidade: São Francisco de Assis
Onde atua: Pastoral da Liturgia como Coordenador na
Comunidade, Dirigente de Celebração e Coordenador de
Grupo de Base
Há quanto tempo? Na Comunidade são Francisco há 9 anos,
pois antes participava na comunidade São José do Bela Vista
Como é trabalhar e ajudar na igreja?
Doar é um gesto de carinho a Deus e aos irmãos, Doar se na Igreja é ser discípulo
missionário de Jesus, Esse gesto de se doar e ajudar na igreja, faz com que minha
vida tenha sentido, isso me faz crescer espiritualmente e me ajuda a viver com a
responsabilidade de ser sal e luz no mundo. O nosso SIM a Deus transforma nossa
vida, que a exemplo de Maria, possamos dizer SIM a Deus sem questionarmos.
Coragem.

Nome: Natalia Nunes da Silva
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde Atua: Liturgia como Ministra da Palavra e Pastoral da
Comunicação, Pascom
Há quanto tempo? Cresci nessa comunidade, são 27 anos
participando, graças a dedicação e amor da minha mãe e da Lucia
Coimbra, minha catequista.
Como é trabalhar e ajudar na Igreja? Nunca me deixaram desistir ou me afastar,
mesmo contrariada, insistiam na participação da catequese e missas. Sou muito
grata pela persistência delas. Hoje mais madura, sinto a felicidade em fazer parte
dessa comunidade, que me acolheu desde pequena e continua me acolhendo, todas
as inspirações que temos em nossa Paróquia, só me fazem querer participar mais e
mais. Comunidade São Paulo Apostolo é uma honra estar com vocês a cada
celebração, a cada canto, a cada criança apresentada, a cada evangelho, com vocês
cresci e me tornei a mulher temente a Deus e feliz por seguir na caminhada.
Muito Obrigada!
Nome: Thaís Graziela Vaz Hevia
Comunidade: São Lucas
Onde atua: Catequese
Há quanto tempo? 1 ano
Como é trabalhar e ajudar na igreja?
Trabalhar, estudar e ajudar na igreja, não é uma tarefa fácil. Às vezes o cansaço e a
correria do dia a dia, tenta nos dispersar do caminho de Cristo. Mas diante das
inúmeras graças que Deus tem me concedido, como ter um emprego e poder estudar.
Vejo que, o que fizer a ELe ainda é pouco. Depois que me tornei catequista, percebi o
quanto minha vida mudou, meus hábitos, meu modo de agir e pensar. E o quanto
Deus é misericordioso, porque diante as minhas limitações, ele me escolheu,
mostrou os meus dons e me capacitou. Então percebo que todos temos
compromissos, tarefas e prioridades. Porém, é como nosso Papa Francisco nos fala:
“Não há salvação sem cruz.”
PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

Aconteceu!!!

Missa de Abertura do Ano Pastoral

Festa da Apresentação do Senhor
Missa com a benção das velas e da garganta
A Igreja celebra, 40 dias após o Natal, a
Festa da Apresentação do Senhor. Trata-se do dia em
que Jesus foi apresentado ao Templo, por Maria e
José, como mandava a lei judaica.
Na sexta-feira de 2 de fevereiro, todas as
comunidades que compõem a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima estiveram juntas para celebrar a
l i t u rg i a d e s s a f e s t a , f o r a m p a l a v r a s q u e
manifestaram, com bastante efeito, que a vida do
cristão é como uma oferenda ao Senhor que é
profetizado, como a luz que tira da escuridão o
mundo marcado em trevas.
Nesse dia, houve a tradicional benção da
garganta pela intercessão de São Brás.
O cântico de Simeão é o cântico do homem crente
que, na reta final dos seus dias, pode afirmar: É
verdade! A esperança em Deus nunca decepciona –
Rm 5,5
Eduardo - Pascom

Na noite de 6 de fevereiro, as
comunidades que compõem a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima estiveram reunidas para a
grande celebração que abriu o Ano Pastoral de
2018.
Os presentes ouviram as orientações
feitas pelo Padre Tarcísio a respeito do Plano
Pastoral e a Campanha da Fraternidade para
este ano, foram convidados a refletir sobre o
esforço conjunto de todas as comunidades e
também a perceberem que é esse esforço que
constrói e espelha a nossa verdadeira missão e
a construção da igreja viva e missionária.
Nesse dia, três casais deram
FOTOS PASCOM
testemunhos da verdadeira missão dos leigos:
na comunidade, na sociedade e na família, eles trouxeram à comunidade
palavras indicadoras de uma vida nova, transformada e libertada pela ação e pelo
amor.
“A luz da fé ilumina todas as nossas relações e ajuda-nos a vivê-las em união com
o amor de Cristo para vivê-las com ELE”
Papa Francisco
Eduardo - Pascom

Animação missionária.
Organizado pelo COMIPA (Conselho Missionário Paroquial), nos dias 29 e
30 de janeiro, os agentes de pastoral de nossa paróquia tiveram a oportunidade de
participar de duas noites de animação missionária.
Com um bom número de participantes, representando todas nossas
comunidades, pastorais e organismos, na primeira noite foi apresentado o novo
modelo de visitas missionárias, elaborado pelo COMIPA e aprovado em Assembleia
Paroquial.
Ainda como parte da apresentação, foi aberto um espaço para que os
participantes apresentassem suas dúvidas. Muitas foram esclarecidas, mas sabemos
que muitas outras ficaram ou surgirão, por este motivo, os integrantes do COMIPA,
nas suas comunidades de origem, estarão sempre dispostos a ouvir para esclarecer ou
buscar uma resposta, lembrando que a melhor formação para o missionário é sair em
missão.
Continuando a primeira noite, foram apresentados os Objetivos das Visitas Missionárias. Mesmo mudando o modelo das visitas, os
objetivos não mudaram, permanecem sendo Viver na doação evangélica o espírito missionário; Conhecer, ouvir, Informar e se colocar a
serviço dos outros, para criar laços de amizade e comunhão, valorizando a pessoa humana, e se possível suscitar novos Agentes de Pastoral; e
sempre dar o testemunho verdadeiro da alegria de viver em comunidade no seguimento de Jesus.
Ainda na primeira noite e finalizando, foram partilhadas algumas dicas, posturas e atitudes adequadas para as visitas missionárias.
Na segunda noite, a apresentação foi feita por nosso pároco, o padre Tarcísio, que embasado nos documentos da igreja,
principalmente no Documento de Aparecida e na Exortação Apostólica do Papa Francisco, Evangelli Gaudium, afirmou que todos nós
devemos ser discípulos missionários ativos na igreja, na família e na sociedade.
Esclareceu que o objetivo desses encontros é a conscientização de que a Igreja é, por natureza, missionária. E se é missionária, deve
viver uma libertação profunda e adquirir maior sensibilidade face às necessidades dos outros, deve sair da própria comodidade e ter a coragem
de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho, deve saber tomar a iniciativa de ir ao encontro, procurar os afastados e
chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos; deve ainda, entrar na vida diária dos outros, encurtar as distâncias, abaixarse – se for necessário – até à humilhação e assumir a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Agradecemos a presença de
todos.
COMIPA

INFORMAÇÕES SOBRE ATENDIMENTOS NA ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PARÓQUIA
Horários de Atendimento:
Para Inscrição nas Oficinas: de segunda a sexta, das 8h às 17h
BAZAR: Toda terça, das 14h às 17h, e quarta e sexta, das 9h às 12h
FARMÁCIA: de segunda à quinta, das 10h às 11h e das 15h às 16h
ATENDIMENTO JURÍDICO: A Associação oferece Atendimento Jurídico todos os
sábados das 9h às 11h, no C.C. Elizabeth Bruyere.
Os atendimentos devem ser agendados antecipadamente, no local ou pelo
telefone 2408-6771, de segunda à sexta.
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Construção
Igreja São Paulo Apóstolo
Neste mês, avançamos um pouco mais com nossa construção, onde já
concluimos: o forro da nave, concluímos também, a construção dos degraus
sobre o mezanino, e o piso da nave. Segundo o sr. Erinaldo, nosso mestre de
obras. Percebemos que são três itens muito importantes na estrutura da
construção, bem como, importantes também, são os três exercícios que nos
ajudam à viver bem este tempo litúrgico da quaresma: a oração, o jejum e a
caridade. A quaresma nos provoca e convoca à conversão: mudança de vida:
cultivar o caminho do seguimento de Jesus Cristo, através destas atitudes que a
igreja católica propõe, três tentativas para nos abrirmos à graça da filiação
divina; a oração, um esvaziamento de sí mesmo, que nos permite estarmos
totalmente em sintonia e comunhão com Deus, entregando-nos à ele, com
nossas limitações, e ouvindo o que ele pede de nós; o jejum: um esvaziamento
de sí mesmo, para que sejamos um só em Cristo, e Cristo seja formado em nós; o
jejum, abre nossa pessoa, para a recptividade das necessidades do outro; e por
último a caridade, um esvaziamento de sí mesmo, para estar em comunhão com
os irmãos, perceber e experimentar as misérias de todos, para que possamos
transformar nossa penitencia quaresmal, em gesto concreto de amor e de
solidariedade. Interessante perceber, que os três exercícios, nos levam ao
esvaziamento, ao deserto, e isto, nos leva à conversão, à mudança de vida, à
transfiguração! Neste ano, a campanha da fraternidade nos ilumina, sob o
tema: fraternidade e superação da violência, e com o lema: vós sois todos

irmãos.! Como cristãos, devemos colocar em prática a superação da
violência, em nossas famílias, no trabalho, na comunidade e na
sociedade, e de uma maneira que todas as pessoas do nosso convívio,
observem, e queiram aderir também, esta superação, para que todos
possam fazer a experiência da páscoa da ressurreição de Jesus e nossa,
na paz em sua plenitude!
E assim, continuamos trabalhando e cantando:
Nossa igreja tá bonita como quê!!!

FOTOS PASCOM

Lucy - São Paulo Apostolo

O QUE É DÍZIMO...
Dízimo é partilha, é gratuidade, é doar sem querer nada em troca.
Dízimo é compromisso, é fidelidade, é fazer parte da vida da comunidade.
Dízimo é retribuição, é reconhecimento, é devolver a Deus em sinal de agradecimento.
Dízimo é envolvimento, é participação, é gesto concreto do Cristão.
Dízimo é fraternidade, é união, é ver o outro como irmão.
Dízimo é desapego, é liberdade, é superar o egoísmo, é um exercício de humildade.
Dízimo é consciência, é superação, nunca deve ser superstição.
Dízimo é resposta, é decisão, é um belo gesto de amor que brota do coração.
Dízimo é ação de graça, é oração, é um sinal do Cristão.
Dízimo é ato de fé, de confiança, é maturidade cristã que não depende só de finança.
Dízimo é catequese, é missão, é uma forma concreta de contribuir com a Evangelização.
Dízimo é participação, é envolvimento, é fruto do engajamento.
Dízimo é testemunho, é exemplo, é a partilha vivida dentro e fora do templo.
Dízimo é ação, é reação, é um poderoso remédio contra a ambição.
Dízimo é ser Igreja, é ser Comunidade, é dar ao mundo um exemplo de verdade.
Dízimo é amor ao próximo, é solidariedade, é acolher os esquecidos da sociedade.
Dízimo é retidão, é honestidade, é um gesto para ser vivido sem vaidade.
Dízimo é rumo, é direção, é mostrar ao mundo que só a partilha pode mudar a situação.
Dízimo é a partilha que nasce do Amor a Deus e ao próximo.
Dízimo é fidelidade a Deus e compromisso com o irmão carente.
Dízimo é sinal visível de nossa participação na vida da Igreja.
Dízimo é uma Pastoral para criar, entre os Cristãos, a consciência de ser Igreja.
Dízimo é uma pequena parte das Graças que Deus nos dá todos os dias.
Pastoral do Dízimo - Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Anuncie aqui!
2468-2215
Fotos Pascom

* PEÇAS
* BICICLETAS
* ACESSÓRIOS
* MANUTENÇÃO
94047-7043

Bicicletaria

Maximinio
Peças Serviços e Acessórios

23 ANOS

2403-2726 / 2358-1500 A LOJA DOS CAMPEÕES
bicicletariamaximinio
bmaximinio23@gmail.com
R. São Miguel dos Campos, 668 - Vl. Barros - Guarulhos - SP
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AGENDA PASTORAL MARÇO / ABRIL
11/03 – FESTA PAROQUIAL BENEFICENTE.
12/03 – 19 h 30 – Reunião de Liturgia com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, no C.C. São Francisco.
19/03 – SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ. PADROEIRO UNIVERSAL DA IGREJA.
19 h 30 – Missa na Igreja Matriz da Paróquia.
21/03 – 20 h 15 – Reunião do COMIPA (comissão missionária paroquial), na Vila Fátima.
24/03 – 9 h - Reunião da pastoral da pessoa idosa, na Vila Fátima.
25/03 – 01/04 – SEMANA SANTA. Programação à parte.
03/04 – 15 h 30 – Missa com os doentes, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
07/04 – 9 h – Assembléia da Associação Caritativa da Paróquia, no Centro Comunitário Elizabeth Bruyere.
Todos os agentes das pastorais sociais devem participar.
07/04 – 14 h 30 – Encontro de formação para os catequistas, na Vila Fátima.
07/04 – 15 h 00 – Encontro de canto Litúrgico, na Vila Fátima.
11/04 – 20 h 15 – Reunião com os agentes da pastoral do Batismo, na V. Fátima.
14/04 – 14 h 30 – Fórum diocesano das pastorais sociais, no Centro Diocesano de Pastoral.
14/04 – 19 h – Celebração dos 30 anos de ordenação sacerdotal do Padre Tarcísio, e de 25 anos de serviço à paróquia
Nossa Senhora de Fátima, como pároco, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
15/04 – 14 h 30 – Encontro com os crismandos, na Vila Fátima.
17/04 – 19 h 30 – Encontro diocesano de CEB's, no Centro Diocesano de Pastoral. Devem participar as coordenações das
comunidades, e dos grupos de base.
19/04 – 19h 30 – Reunião com os dirigentes de Celebração da Palavra, e com os agentes da pastoral da esperança, na V. Fátima.
19/04 – 19 h 30 – Reunião da coordenação da catequese, na Vila Fátima.
24/04 – 19 h 30 – Encontro de formação para novos MEDE, e MIPA, na Vila Fátima.
28/04 – 15 h 30 – Encontro de formação para novos MEDE, e MIPA, na Vila Fátima.

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus faz arder nosso coração, abre nossos olhos, e nos lança no compromisso
missionário como Sal da Terra e Luz do Mundo. Ano Nacional do Laicato.
11/03 – 4º Domingo da Quaresma: 1ª Leitura 2 Cr 36,14-16.19-23 – Sl 137 – 2ª- Leitura Ef 2,4-10 – Evangelho Jo 3,14-21
18/03 – 5º Domingo da Quaresma: 1º Leitura Jr 31,31-34 – Sl 51 – 2ª- Leitura Hb 5,7-9 – Evangelho Jo 12,20-33
25/03 – Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor: 1ª Leitura Is 50,4-7 – Sl 22 – 2ª- Leitura Fl 2,6-11 – Evangelho Mc 15,1-39
01/04 - Domingo de Páscoa: 1ª- Leitura At 10,34 a. 37-43 – Sl 118 – 2ª- Leitura Cl 3,1-4 – Evangelho Jo 20,1-9
Você que é usuário do SUS e
agente de Pastoral Social de sua
Comunidade não deixe de participar das
reuniões de Controle Social da UBS de seu
bairro. Nessas reuniões mensais
participam os usuários do SUS os
trabalhadores e o Gestor da unidade.
Onde à o diálogo das necessidades da
U B S, e t a m b é m d a q u a l i d a d e d o
atendimento aos usuários dessa unidade.

MARÇO / 2018

Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
14/03 - HGG - 14h00
15/03 - UBS Vila Barros - 14h00
19/03 - VILA FÁTIMA - 14h30
20/03 - HMU - 14h00
21/03 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil)
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.

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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