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“DEUS RESSUSCITOU JESUS
E DISTO NÓS SOMOS TESTEMUNHAS” (At 2,32)

A VIDA VENCEU A MORTE
Nosso pároco em sua palavra
reflete sobre a importância e a
necessidade do voluntariado na vida
das Comunidades. Na página 03

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.

CNPJ: 48.150.296/0001-53

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
COMEMORAÇÃO DOS MEUS 30 ANOS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL,
E DE MEUS 25 ANOS DE SERVIÇO PASTORAL À PAROQUIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA, VILA FÁTIMA –
CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
“Ó SENHOR EU CANTAREI ETERNAMENTE O VOSSO AMOR”
(Sl 89,2)

“O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção, para
anunciar a Boa Notícia aos pobres” (Lc 4,18). Esse
é o lema que eu escolhi para animar, e para
inspirar minha vida sacerdotal. De fato ao longo
desses 30 anos de ministério sacerdotal eu tenho
me pautado por esse lema. Fui ungido sacerdote,
pastor, e profeta. Sacerdote para presidir a
celebração dos Sacramentos, tendo a Eucaristia
como ápice, procurando santificar o amado povo
de Deus. Pastor para animar, conduzir, cuidar, e
presidir na fé, na esperança, e no amor as
comunidades eclesiais confiadas a mim pela
Igreja. Profeta para animar o povo de Deus na
busca da justiça, na vivência dos valores do Reino,
no anúncio da Palavra de Deus, e na denúncia das
injustiças, e de tudo o que prejudica a vida das
pessoas, principalmente dos mais pobres e
marginalizados; profeta para consolar os tristes,
desanimados, abatidos, e oprimidos; profeta para
ser sinal de esperança de uma nova história, de
uma vida nova e reconstruída na graça e no amor
de Deus. Não posso deixar de mencionar que a
comemoração dos meus 30 anos de ordenação
sacerdotal, e de meus 25 anos na paróquia,
acontece no Ano Nacional do Laicato. Quero
sempre caminhar junto com os cristãos leigos e,
leigas, os incentivando, e os animando a serem sal,
luz, e fermento no mundo, testemunhando assim
os valores do Reino de Deus, e construindo uma

sociedade civilizada, sem os males da violência, e
da injustiça.
Agradeço a Deus pelas maravilhas que
ele realizou em mim e através de mim nesses 30
anos de sacerdócio, dos quais 5 anos vividos na
Paróquia Santo Antônio, em Pimentas , e 25 anos
vividos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Nesses 25 anos de serviço pastoral a esta paróquia
procurei fazer uma caminhada com as
comunidades, e as lideranças leigas na
sinodalidade, na comunhão, e participação. Temos
construído, juntos uma bonita história na
caminhada evangelizadora, com espírito
missionário, na vida das comunidades que
compõem a paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Nesses 25 anos a serviço da paróquia tive mais
alegrias que tristezas, enfrentei muitos desafios, e
obstáculos, que foram vencidos pela graça de Deus
e pelo apoio das comunidades. É claro que ainda
temos desafios, e dificuldades a serem
enfrentadas. Todas as conquistas adquiridas não
foram só minhas, mas de todo povo de Deus
caminheiro na paróquia.
Peço perdão a Deus pelas minhas faltas,
e fraquezas, e a todos os que por ventura eu tenha
ofendido, magoado, ou escandalizado, peço
perdão também de todo o coração. Muitas vezes
errei, mas com uma vontade de acertar. Peço a
Deus que tenha misericórdia de mim, bem como a
todos os meus paroquianos.

Renovo meu compromisso de continuar
doando minha vida por amor, a serviço de todos,
como sacerdote, profeta, e pastor. Não deixem de
rezar por mim. Com vocês eu tenho aprendido a
ser sacerdote. Vocês são meus mestres.
Continuemos juntos na missão, na comunhão, e na
participação.
Que a Virgem Maria, de quem sou devoto
seja sempre minha intercessora, protetora,
modelo de vocação, e de fidelidade a Deus.
Bendito seja Deus pelos meus 30 anos de
ordenação e vida sacerdotal.
Bendito seja Deus pelos meus 25 anos de
serviço pastoral à paróquia Nossa Senhora de
Fátima, como Pároco.
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

A Palavra do Nosso Pároco
SER VOLUNTÁRIO!
A MESSE É GRANDE,
MAS OS OPERÁRIOS
SÃO POUCOS. O
SENHOR TE CHAMA!
QUAL É A SUA
RESPOSTA?
Ser voluntário é saber
compartilhar o que temos de
mais precioso: amor, felicidade, sabedoria, conhecimento,
tempo e humildade. O voluntariado, então pressupõe o
compartilhar, e não o descartar as sobras do cotidiano. É uma
relação humana, rica e solidária.
Ser voluntário não é tapar buracos e compensar
carências. É contribuir, de modo contínuo e duradouro, para
ajudar quem necessita e melhorar a qualidade de vida da
comunidade. Uma oportunidade de fazer amigos, viver novas
experiências, conhecer novas realidades. É ensinamento e
aprendizado.
Todos, independentemente da idade e das condições
físicas, têm capacidades, habilidades e dons que podem ajudar
alguém.
Prestar um trabalho voluntário não é uma atitude
casual. Deve ser realizado com consciência, responsabilidade
e comprometimento. Portanto, assuma somente aquilo que
você tem certeza de poder realizar.
Venha ser voluntário! Junte-se a nós!
Conheça nossas pastorais e o que elas fazem. Todas
elas necessitam de mais agentes, de voluntários. Muitos
trabalhos não estão acontecendo, ou não estão crescendo, por
falta de agentes, isso tem gerado perda da capacidade

missionária e cansaço.
Necessitamos de mais agentes para as diversas
pastorais de nossas comunidades. Temos muito trabalho para
realizar. Precisamos de você. Procure a comunidade e
manifeste a sua aptidão por alguma pastoral.
O Papa Francisco, na alegria do Evangelho nº 81, diz:
“Quando mais precisamos de um dinamismo missionário que
leve sal e luz ao mundo, muitos leigos temem que alguém os
convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir
de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo
livre”.
É urgente desenvolver nos leigos as atitudes de
gratuidade e de alteridade, para que se abram ao serviço como
voluntário. A alteridade se fundamenta na encarnação e se
refere ao outro, ao próximo, àquele que em Jesus Cristo é meu
irmão ou minha irmã, mesmo estando do outro lado do
planeta. Em outras palavras, alteridade significa que eu existo
no outro. A gratuidade encontra no mistério pascal sua
máxima expressão e sua fonte permanente. A vida só se ganha
na entrega, na doação por amor. “Quem perder a sua vida por
causa de mim a encontrará!” (Mt 10,39). Com as atitudes de
alteridade e gratuidade os leigos promovem a comunhão
fraterna, a compaixão para com os pobres e marginalizados, a
justiça e a paz.
Quem experimentou verdadeiramente o amor de Deus
que salva e liberta se torna um voluntário, sai em missão.
“Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho” (1Cor 9,16). Que
inspirados na consciência missionária do apóstolo Paulo,
sejamos os discípulos missionários de Jesus Cristo que o
mundo e a Igreja necessitam. Não deixemos que nos roubem a
disponibilidade para servir.
Coragem! Sigamos em frente na construção do Reino
de Deus.
Deus abençoe a todos e a todas.
Padre Tarcísio.

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus faz arder nosso coração, anos aquece, abre nossos olhos, e nos lança no
compromisso missionário como Sal da Terra, Luz do Mundo, e Fermento na Massa. Ano Nacional do Laicato.

08/04 – 2º - Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 4,32,35 – Sl 118 – 2ª- Leitura 1 Jo 5,1-6 – Evangelho Jo 20,19-31
15/04 – 3º - Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 3,13-15.17-19 – Sl 4 – 2ª- Leitura 1 Jo 2,1-5 a - Evangelho Lc 24,35-48
22/04 – 4º - Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 4,8-12 – Sl 118 – 2ª- Leitura 1 Jo 3,1-2 – Evangelho Jo 10,11-18
29/04 – 5º - Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 9,26-31 – Sl 22 – 2ª- Leitura 1 Jo 3,18-24 – Evangelho Jo 15,1-8

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

Construção

- Igreja São Paulo Apóstolo

FOTO PASCOM

Neste mês , co ntin u amo s co m s er viço s d e
acabamento: colocação dos pisos; rodapés na nave, no altar,
mezanino e escadas, também acabamentos nas paredes
para pintura. Simultaneamente, estão sendo efetuadas as
instalações elétricas, assentamento de vidros e portas.
Observando que, os serviços de pintura e outras instalações,
são processos repetitivos, até a conclusão da obra.
Estamos vivenciando o tempo litúrgico da páscoa, tempo
muito propício para renovarmos a nossa fé, na alegria da
ressurreição de Cristo, a qual, nos motiva também, a
vivermos nossa ressurreição pessoal, familiar, comunitária e
social. Partindo da experiência das primeiras comunidades,
no livro dos atos dos apóstolos, que nos é apresentada na
liturgia, sobretudo, a do 2º domingo do tempo pascal, nos

encanta o testemunho dos primeiros
cristãos: “A multidão dos fiéis era um só
coração e uma só alma, ninguém
considerava  co m o p r ó p r i a s , a s
coisas que possuía, mas tudo entre eles,
era posto em comum, os apóstolos
realizavam grandes sinais de poder,
dando testemunho da ressurreição do
Senhor Jesus. E os fiéis, eram estimados
por todos. Entre eles, ninguém passava
necessidade, tudo era distribuído,
conforme a necessidade de cada um...
que maravilha que deve ter sido, viver
esta época da história! Este deve ser o
nosso ideal, a nossa luta, a nossa
dedicação, no texto informativo do nosso
mestre de obras, verificamos que o
processo de pintura e outras instalações, são repetitivos, até
a conclusão da obra. Bem sabemos que a obra de Deus, Seu
projeto de amor, Seu Reino de paz e de justiça, também são,
não só repetitivos, mas eternos! Peçamos ao Ressuscitado,
pela intercessão de São Paulo Apóstolo, que nos anime na fé,
para que possamos repetir a páscoa todos os dias na nossa
vida, lutando pela realização da mesma experiencia em que
viveram os primeiros cristãos, no hoje da história da
salvação! Que todos tenham uma santa, feliz e abençoada
Páscoa!!! E assim, continuamos a cantar:
Nossa Igreja tá bonita como quê!!!
Lucy - São Paulo Apostolo

Tempo Pascal
Com a Vigília Pascal iniciamos os cinqüenta dias do Tempo
Pascal. Agora tudo é luminoso, a cor será branca, o Círio Pascal,
símbolo do Cristo, Ressuscitado, nos acompanhará até o Domingo de
Pentecostes, e cantaremos de maneira vibrante, o Aleluia como louvor
a Deus que Ressuscitou o seu Filho Jesus. Todo o Tempo Pascal é como
se fosse um único dia de festa em honra do Cristo Ressuscitado
vencedor da morte e do pecado. Por tudo isso, o Tempo Pascal é uma
excelente oportunidade para reavivar a alegria de sermos cristãos,
discípulos missionários de Jesus Cristo, agradecer pelo Batismo
recebido e confirmar a nossa disponibilidade no seguimento de Jesus
Cristo, e na vida em Comunidade. De maneira especial, por estarmos
no Ano Nacional do Laicato, reflitamos sobre o Batismo como fonte de
todas as vocações, primeiro chamado a sermos todos, sal, luz, e
fermento na sociedade, animando as realidades do mundo com os
valores do Reino de Deus, e fazendo com que as estruturas da

sociedade sejam humanas, e civilizadas, e estejam a serviço do bem
comum de todos.
Sugiro a todos os membros de nossas Comunidades a leitura
do livro dos Atos dos Apóstolos durante esse Tempo Pascal. Aí se conta
que o Espírito Santo prometido faz nascer a Comunidade Cristã e a
impulsiona para o testemunho aberto e corajoso do Cristo
Ressuscitado. E também nesse livro encontramos os pilares que
sustentam e animam as Comunidades: “Eram perseverantes em ouvir o
ensinamento dos Apóstolos (catequese e comunhão), na comunhão
fraterna (partilha dos bens e dos dons), no partir do pão (Eucaristia), e
nas orações” (At 2, 42).
Que a experiência das primeiras Comunidades cristãs sirva de
exemplo e estímulo para nossas Comunidades hoje, serem cada do
Pão, da Palavra, da Caridade, e da Comunhão.
Padre Tarcísio

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

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: Camila Bariani
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde Atua? Pastoral da Liturgia
Há quanto tempo? 02 anos

Nome: Maria Neusa Trombetta
Comunidade: São Francisco
Onde Atua? Trabalhei no Social por muitos anos, como
Coordenadora de Grupo de Base e Catequista, hoje estou só na
Liturgia.
Há quanto tempo? 47 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Responder ao chamado de Deus
é a melhor escolha que uma pessoa faz na vida, sou muito feliz por isso. Mesmo se
como eu, não se sinta capaz, lembre se que Jesus prometeu seu Espírito Santo, e pode
confiar que Ele realmente age em nós.Agradeço primeiramente a Deus pelos Dons
recebidos e pela família que Ele me deu, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima a qual
pertenço e a Comunidade São Francisco pelos amigos e amigas que tenho, e pelo
carinho de todos. Deus seja louvado por tudo.

Nome: Benedito Alves de Araujo.
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima.
Onde atua: Pastoral da Liturgia, Pastoral do Dízimo,
Coordenação da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, e atuei
também oito anos como Ministro Extraordinário da Distribuição
da Comunhão.
Há quanto tempo? Participo da Comunidade Nossa Senhora de
Fátima a 34 anos.
Como é se doar e ajudar na Igreja?
Como não atender um chamado de Deus. Se por a serviço é muito bom, vale a pena
quando os resultados vem, temos que ter muita fé e pedir a Deus força para não
desanimarmos. Que Deus me dê saúde e sabedoria para continuar a ajudar esta
Comunidade que tanto amo.
Amém.

Como é se doar e ajudar na Igreja? Sou muito feliz em ser igreja,
em ser cristã. As vezes no relacionamento em comunidade, em
pastoral, acontecem algumas chateações, como também em tantos
outros ambientes que nos relacionamos. Mas Deus está conosco, foi Ele que nos escolheu.
Somos a igreja viva de Cristo. O Espírito Santo nos impulsiona, nos conduz e devemos
sempre deixar que Ele nos guie. Se alimentar da palavra, do corpo de Cristo. Se preencher
da luz de Cristo e ser essa luz para os nossos irmãos. Cada pessoa tem seus defeitos, suas
qualidades, quando nos reunimos, na vivência, vemos o quanto ensinamos e também o
quanto aprendemos. Devemos sempre exercitar o acolhimento. Embora sejamos muitos,
somos membros do mesmo corpo, que é Cristo. E para Ele não tem um que é melhor que o
outro, todos somos importantes. Cada um com o seu dom, colocando-o a serviço.
#gratidão Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso!

Nome: Cilene Rita de Oliveira Correia
Comunidade: São Lucas
Onde atua: Ministra da eucaristia e coordenadora da comunidade
Há quanto tempo? Participo da comunidade há 27 anos, há três anos
como ministra da eucaristia, e há um ano como coordenadora da
comunidade.
Como é se doar e ajudar na Igreja: Para mim é muito gratificante, é uma
forma de poder agradecer um pouquinho a Deus por tudo aquilo que dele recebo, tenho
minhas limitações e não faço tudo o que tenho vontade, mas ajudo da maneira que Deus
me capacita para ajudar, não escolho tarefas deixo nas mãos de Deus ele é quem escolhe,
e se for da vontade dele, ele continuará a me capacitar para fazer tudo conforme a sua
vontade. Diante de tudo que recebo de Deus, é muito pouco o que eu faço, mas o pouco
que faço, faço com muito amor.
Obrigada senhor.
PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

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.
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Reuniões das UBS de nossa Região,
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências,
HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.
11/04 - HGG - 14h00
15/04 - UBS Vila Barros - 14h00
15/04 - VILA FÁTIMA - 14h30
18/04 - HMU - 14h00
18/04 - HMCA - 10h30 (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.

Aconteceu!!!

Macarronada em prol da construção da Igreja São Paulo Apóstolo

Aconteceu no domingo de 11 de março a tão esperada macarronada em
prol da Construção da Igreja São Paulo Apóstolo. Parabenizamos a
coordenação de todas as comunidades que compõem a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, ressaltamos o trabalho maravilhoso dos nossos agentes
de pastorais que não mediram esforços para que tudo desse certo e deixamos
também aqui os nossos sinceros agradecimentos a todos que colaboraram na
compra dos convites.
Percebemos através desse projeto o quão importante é ter todas as nossas
comunidades unidas diante a todos os eventos que movimentam a
evangelização de nossa paróquia. Saibam que todos deram mais um lindo e
concreto testemunho de vida comunitária.
Deus seja louvado por tudo isso e que Ele recompense a todos com muita
paz e saúde.
Tudo aquilo que se compartilha, se multiplica
(Papa Francisco)
Eduardo - Pascom

Fotos Pascom

Aconteceu!!!

Romaria Nacional do Terço dos Homens

Aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2018 a Romaria
Nacional do Terço dos Homens, que teve a participação de
nossa Paróquia, em comemoração ao 10º ano da Romaria
Nacional do Terço dos Homens na Aparecida do Norte.
Nossa Paróquia esteve representada por mais de 30 pessoas
entre Homens, Mulheres, Jovens e Crianças, foi um dia de
muita devoção, com orações, pedidos, súplicas e
agradecimentos a Nossa Senhora Aparecida, por sua
intercessão junto a Deus Pai e Deus Filho, por todas Famílias
do mundo inteiro, pela Paz, tolerância e compreensão entre
os Homens.
Iniciamos nossa Romaria às 06h00 com embarque
em um microônibus, partindo da Igreja Matriz de nossa
Paróquia; todos imbuídos de muito Amor e Fé, fizemos uma
excelente jornada, tanto na ida como na volta, tudo graças à
proteção de nossa Mãe Santíssima de Aparecida.
O tema deste ano foi: “Terço dos Homens, em
Comunhão com as Vocações, resgatando Famílias”, o Padre
João Batista, que presidiu a Missa ressaltou que o Terço dos
Homens, apesar de ser uma novidade no Brasil, deixou de ser

um modismo para se tornar
uma profissão de Fé. O Reitor
do Santuário de Aparecida
contou também que a
recitação do Terço opera o
resgate da Família,
explicando que quem é fiel ao
Terço, com certeza é também
fiel à Família. O Terço dos
Homens tem mostrado o
quanto pode se realizar
transformações a partir da
força da fé.
Aglomeravam-se em
frente à Tribuna Papa Bento
XVI uma multidão de homens, de todas as idades e de todos
os cantos do Brasil, com seus terços nas mãos para louvar a
Mãe de Deus. Essa multidão não coube dentro do Santuário.
Uma multidão incalculável.
Então, esse crescimento é uma grande bênção para a
Igreja no Brasil. “É um movimento que nasceu no meio dos
leigos com o apoio da Igreja”, disse Dom Gil Antônio
Moreira, Bispo referencial do movimento.
Na parte da tarde, participamos da recitação do Santo Terço
no Altar Central.
A oração foi conduzida pelo Coordenador Nacional
da Romaria do Terço dos Homens.
Ao término do evento, o Reitor do Santuário anunciou
a data da próxima Romaria do Terço dos Homens, que será
realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2019.
TEXTO E FOTOS: Euclides Xavier - Grupo do Terço dos Homens

Celebrações do Domingo de Ramos em nossa Paróquia
Neste ano, celebramos o Domingo de Ramos no dia 25 de março e as missas
aconteceram em todas as comunidades que compõem a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima.
Como aconteceu em Jerusalém os nossos fiéis aclamaram: “Hosana!
Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!”. Nesse dia, aclamamos e
exaltamos o nosso Senhor Jesus Cristo porque o Cristo exaltado é o Cristo
crucificado, humilhado, pisoteado, julgado e condenado. Cristo que eleva-se
na Cruz como nosso Salvador, para que tenhamos vida e vida em plenitude.
Nosso pároco Tarcísio deixou claro nesse dia que essa grande celebração
vem acompanhada do Ano Nacional do Laicato e que todos nós leigos e leigas
precisamos ser testemunhos do amor de Jesus que foi pregado na Cruz e
ressuscitado para sempre.
Que esse dia tenha trazido a todos os membros de nossas comunidades a
certeza de que a glória verdadeira só vem quando sabemos abraçar a Cruz e
quando somos cristãos não apenas dentro da igreja, mas também quando
estamos em saída, a serviço do Reino.
“Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o
sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos
homens”. (Mateus 5.13)
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Catequese com inspiração Catecumenal
Tornar-se cristão significa assumir “uma vida nova”, isto
é para um grande projeto de vida. Para os primeiros cristãos, foi
preciso uma mudança radical de vida ao assumir o seguimento de
Jesus. A pessoa que aderia a Jesus mudava o seu jeito de ser,
assumia uma nova identidade, a ponto de dar a própria vida pela
causa de Jesus
A formação da fé dos primeiros séculos passava pelo
catecumenato, com tempos e etapas bem definidos para o
crescimento da fé. A partir do ano 313, o cristianismo passou de
uma religião perseguida a uma religião oficial do Império
Romano. Igreja e estado civil de mãos dadas: tempo chamado de
cristandade. Com o tempo, a base da catequese passou a ser
doutrinal, tendo por modelo o catecismo. Tudo virou costume:
batizar, casar, ir à missa... “Somos muitos católicos batizados, mas
poucos evangelizados”.
Temos também muitos cristãos convictos de sua fé que
vivem na prática a Palavra, celebração e a missão. Precisamos nos
alegrar por tantos jovens que procuram a crisma, outros o
sacramento do batismo. Este é o tempo de mudanças, mas também
de graça e oportunidades. O que fazer, então?
É preciso olhar para a proposta de iniciação à vida cristã
das primeiras comunidades e adaptá-la às necessidades presentes.
Iniciação é um processo pelo qual a pessoa vai experimentando o
mistério da fé em Jesus Cristo. É a passagem para um modo novo
de viver. Este processo é gradativo e permanente. Toda a
comunidade caminha junto, num entendimento de adesão a Jesus
Cristo.

Os três sacramentos numa unidade indissolúvel de
estrutura trinitária: o Batismo nos torna filhos do Pai; a Eucaristia
nos alimenta com o Corpo de Cristo; e a Confirmação nos unge
com o Espírito Santo. Esta obra de amor se realiza na e pela Igreja.
Iniciar no mistério de Cristo, e não na devoção particular de
qualquer pessoa ou grupo, requer decisão livre da pessoa; o
iniciado morre ao pecado e começa uma nova existência.
Aqui na nossa Paróquia já caminhamos com esse modelo
há algum tempo, porém com o impulso e apoio que o Bispo
Diocesano D. Edmilson Caetano e nosso Pároco Padre Tarcísio
vem dando ao projeto, mergulhamos fundo em prol de uma
catequese que realmente forme Discípulos Missionários a serviço
do Reino.
Esse novo modelo de Catequese acontece em etapas que
vão se concluindo ao longo da caminhada, com a participação
ativa de toda a comunidade no trabalho de inclusão dos
catequizandos e suas famílias.
Desafios
NOSSA MENTALIDADE PRECISA MUDAR. NOSSA
PRÁTICA DEVE SER TOTALMENTE NOVA. ESTUDAR
MAIS, APROFUNDAR O NOVO MÉTODO. INTEGRAR
CATEQUESE E LITURGIA (DIALOGAR COM AS
EQUIPES DE LITURGIA DAS COMUNIDADES).
RENOVAR TODA A EXPERIÊNCIA CRISTÃ DA
COMUNIDADE A PARTIR DA INICIAÇÃO CRISTÃ.
Equipe de Coord. Paroquial

DÍZIMO E OFERTAS
Em nossa vida cristã, o Dízimo e as Ofertas, são partes integrantes de nossa
caminhada e são frutos de nossa fé. Encontramos referências sobre eles em vários trechos da Bíblia,
mas muitos ainda se confundem quanto à diferença entre ambos.
A oferta é livre e espontânea, apresentada por nós diante do altar, no momento das
oferendas. É quando oferecemos os frutos de nosso trabalho, em gratidão ao Sacrifício maior de
Jesus Cristo, que nos dá o seu corpo e sangue na Eucaristia. “Cada um contribua segundo propôs no
seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria” (2
Coríntios 9:7).
O Dízimo tem origem no latim e deriva da palavra decimus, que significa a décima parte
de todos os nossos rendimentos. É uma contribuição mensal e sistemática, que consagramos a Deus,
pois somos reconhecedores de que tudo o que temos e o que somos, pertence e provém do Senhor. É Ele quem nos dá a força
necessária para produzirmos e lutarmos em nosso dia a dia. Nada mais justo que devolvamos tudo aquilo que recebemos tão
gratuitamente. Logo, nosso Dízimo precisa vir de uma atitude consciente, motivada pelo compromisso e pela decisão de filhos e
filhas de Deus.
Quando frequentamos assiduamente a Casa do Pai, nos integramos mais às comunidades e pastorais, compreendemos
melhor o verdadeiro sentido do Dízimo e sua aplicação. Assim, nos tornamos dizimistas conscientes, com um coração que
transborda em alegria, partilhamos um pouco de nós e ganhamos muito de Deus, que nunca se deixa vencer em generosidade.
"Todos tinham tudo em comum e repartiam seus bens, segundo a necessidade de cada um"(At 2,44-45).
Que a luz resplandecente de Jesus Ressuscitado ilumine a todos na caminhada da fé e do amor mais forte, que venceu
a morte e que se doa sem cessar.
Pastoral do Dízimo - Comunidade São Francisco

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 ABRIL / MAIO
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 – 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.
02/05 – 20 h 15 – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, na Vila Fátima.
03/05 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
04/05 – 19 h 30 – Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), na Vila Fátima.
05/05 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.
06-13/05 – FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
19/05 – 15 h – Encontro com os Ministros (as) da Palavra (MIPA), na Vila Fátima.
19/05 - 16 h 30 – Encontro de formação para novos Ministros (as), na Vila Fátima.
23/05 – 19 h 30 – Encontro com os Ministros (as) extraordinários da Comunhão Eucarística (MEDE), na Vila Fátima.
26/05 – 9 h 30 – Missa com Crismas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
27/05 – 19 h – Missa com apresentação de novos Ministros (as) da Palavra, e de novos Ministros (as) extraordinários da
Comunhão Eucarística, e renovação do mandato dos Ministros (as), que irão continuar, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
29/05 – 19 h 30 – Plenário dos grupos de base, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Deve participar os coordenadores (as),
e os membros dos grupos.
31/05 – SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI (Corpo e Sangue de Cristo).
9 h 30 – Missa paroquial com todas as Comunidades, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, seguida de Procissão e
Benção do Santíssimo Sacramento.
19 h – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

PEREGRINAÇÃO DAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA NAS FAMÍLIAS:
Nossa Senhora de Fátima = Dias 15, 17, 18, 22, 24, 25/05
São Francisco = Dias 15, 16, 18, 22, 24, 25/05
São Lucas = Dias 15, 16, 18, 22, 24, 25/05
São Paulo = 15, 16, 18, 22, 24, 25/05

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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