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 Nosso pároco 

e m  s u a  p a l a v r a 

r e f l e t e  s o b r e  a 

Q u a r e s m a  c o m o 

preparação para a 

festa da Páscoa. Ele 

a f i r m a  q u e  a  C a m p a n h a  d a 

Fraternidade promovida pela Igreja 

no Brasil, durante a Quaresma 

ilumina de modo particular os gestos 

fundamentais deste tempo litúrgico: a 

oração, a esmola, e o jejum. Na pagina 03

Vem aí nosso Show de prêmios paroquial, será 

dia 23/03, a partir das 14h, no 
estacionamento da Igreja Matriz da Paróquia. 

PREMIOS:   TV 32" - Tanquinho - Cafeteira - Batedeira e muito mais....

HAVERÁ BARRACAS DE LANCHES,
DOCES E SALGADOS

fotos e imagens meramente ilustrativas

Vendas antecipadas de cartelas.

QUARESMA: TEMPO DE NOS VOLTARMOS 
PARA DEUS COM TODO O NOSSO CORAÇÃO.

Programação das atividades da paróquia durante a Quaresma: 

- Todas as sextas – feira: Missa da Penitência às 5h30 na Igreja Nossa Senhora de Fátima, e a noite 

Via Sacra nas ruas das Comunidades. 

- Encontros de oração, e de reflexão, sobre a Campanha da Fraternidade, nos grupos de base. 

Se informe sobre o dia e o horário dos encontros em cada Comunidade.

- 28/03 – 20h00 – Mutirão de confissões, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

- 29/03 – 24 horas com o Senhor: Adoração e meditação da Palavra de Deus, em cada Comunidade.



EDITORIAL                                       

 Ao longo da nossa história criou-se uma 
distância enorme entre o poder  político e a 
soc iedade,  impondo ao t rabalhador  e 
principalmente ao povo pobre que política era 
coisa para gente grande e sabida, mas o que 
aconteceu na realidade é que a classe que 
majoritariamente tem ocupado o poder sempre 
decidiu por medidas que beneficiassem somente 
os poderosos, jogando cada vez mais o povo para 
a miséria. A política deve ser entendida como 
mecanismo de negociação para atingir o bem-
estar geral da população. É preciso encurtar a 
distância e recuperar o tempo perdido com a 
participação popular e o controle social, 
cobrando a implementação e a criação de 
políticas públicas de forma real e transparente 
que ajudem nosso povo sofrido a superar as 
desigualdades criadas por irresponsáveis e 
gananciosos, que insistem em fazer política para 
os ricos, sempre as custas da exploração dos 
pobres.  

Vejamos a atual discussão da reforma 
da previdência, uma política pública que está 
sendo reformulada mantendo os privilégios de 

poucos e prejudicando a grande maioria da 
população.  Além disso, desrespeita a realidade 
do povo trabalhador que contribuiu a vida 
inteira, e agora por interesses diversos e escusos, 
tem seus direitos ameaçados. Isto nos leva a crer 
que da forma como foi apresentada, certamente 
num futuro bem próximo nossos idosos serão 
jogados num abismo social. 

A Campanha da Fraternidade desse ano 
vem nos ajudar a refletir sobre “Fraternidade e 
Políticas Públicas” com o lema “Serás libertado 
pelo direito e pela Justiça”. Mas porque a 
Campanha da Fraternidade é importante?

Ela ocorre no período da quaresma 
como forma de preparação à Páscoa, a quaresma 
é um tempo de conversão, de jejum, de oração, 
de caridade para com os mais necessitados. Seu 
objetivo é despertar a busca constante do bem 
comum, nos educar para a vida em sociedade, 
impulsionados pela justiça e pelo amor, que é a 
exigência central do evangelho; e renovar nossa 
consciência da responsabilidade pelo outro, ação 
da Igreja evangelizadora, na promoção humana 
em busca de uma sociedade justa, humana e 

solidária.
 Como disse o Papa Francisco no 
encontro de Bogotá: “Para reabilitar a dignidade 
política, há necessidade de novas forças 
políticas, que brilhem pela sua ética e cultura; 
que façam uso do diálogo democrático; que 
conjuguem a justiça com a misericórdia e a 
reconciliação; que sejam solidárias com os 
sofrimentos e esperanças dos povos”.
 Motivados pelas palavras do Papa, é 
bom lembrar que pelo Batismo fomos revestidos 
de um novo espírito e nos tornamos discípulos de 
Jesus. Devemos ser anunciadores e missionários 
de Jesus em busca do novo Reino, Ele mesmo nos 
indicou o caminho da fraternidade, do direito e 
da justiça.
 Apesar de políticas públicas ser um 
tema bastante amplo e desafiador, temos que 
nos dispor de forma aberta e sincera para 
compreender o nosso chamado como cristãos e 
discípulos de Jesus. “Sejamos sal da terra e luz do 
mundo”. (Mateus 5,13-16)

Márcia Amélia - Membro da Comissão do Laicato

   Todos nós somos corresponsáveis, pela vida de nossa paróquia, não somente 
participando das missas e celebrações, mas nos colocando a serviço, doando um 
pouco do nosso tempo, de nossos dons e ajudando, para que a obra de 
evangelização aconteça. 
   O sentimento de pertença, a alegria de participar de uma comunidade, é o que 
todos os membros de uma paróquia devem sentir. 
   É na comunidade que expressamos a experiência do ensinamento de Jesus: “amar a 
Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo” (Mc 12, 30-31). Essa experiência de conversão reflete na 
forma como conduzimos e sustentamos nossas comunidades. 
   Para que todos consigam compreender, o verdadeiro sentido do dízimo e toda a sua grandeza, precisamos dar 
testemunho constante da importância da partilha, frente a atual realidade. Precisamos formar consciência, a começar 
pela nossa casa, com nossas famílias e dentro da comunidade.
   Jesus começou anunciando aos pobres e a todas as pessoas marginalizadas de seu tempo. Em nossa própria missão, 
que nasce da missão de Jesus, somos responsáveis em reconhecer as pessoas em sua dignidade. 
   Assim também, é todo dizimista, sai de si mesmo e vai ao encontro dos que mais necessitam, partilhando tudo em 
comum.
   A igreja é a presença de Cristo no mundo. Você é a Igreja! Você é o rosto de Cristo! Faça esta experiência!    
                                                                                    

                                                                                                                          Pastoral do Dízimo - Comunidade São Francisco

Política de verdade. Política para todos!

DÍZIMO E COMUNIDADE

Você é uma 
peça importante
na comunidade

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP

Bicicletas , Manutenção, Peças e Acessórios em geral.
 

Rua São Miguel dos Campos 668 
Vila Barros - Guarulhos / SP 

11 2403-2726   -  11 96617-2022



A Palavra do Nosso Pároco

 Celebrada desde o século IV, a 
Quaresma vai da quarta-feira de Cinzas 
até a Missa da Ceia do Senhor, exclusive. 
 A Quaresma é  o  momento 
favorável para intensificarmos a vida 
espiritual através dos meios santos que a 
Igreja nos propõe: o jejum, a oração e a 
esmola. Na base de tudo isto, porém, está a 
Palavra de Deus, que somos convidados a 
ouvir e meditar com maior assiduidade 
neste tempo. 
 N o  i n í c i o  d a  Q u a r e s m a  é 
importante preparar o nosso coração para 
receber em abundância o dom da 
misericórdia divina. A palavra de Deus 
exorta-nos a converter–nos e a crer no 
Evangelho, e a Igreja indica-nos na 
oração, na esmola e no jejum, assim como 
na generosa ajuda aos irmãos, os meios 
através dos quais podemos entrar no clima 
da autêntica renovação interior e 
comunitária.   
 A Quaresma é um novo começo, 
uma estrada que leva a um destino seguro: 
a Páscoa da Ressurreição, a vitória de 
Cristo sobre a morte. E este tempo não 
cessa de nos dirigir um forte convite à 
conversão: o cristão é chamado a voltar 
para Deus “de todo o coração” (Jl 2,12), 
não se contentando com uma vida 
medíocre, mas crescendo na amizade do 
Senhor. Jesus é o amigo fiel que nunca nos 
abandona, pois mesmo quando pecamos, 
espera pacientemente pelo nosso regresso 
a Ele e, com esta espera, manifesta a sua 

vontade de perdão. 
 A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) promove este 
ano, durante a Quaresma, a Campanha da 
Fraternidade, cuja finalidade principal é 
v ivenc ia r  e  a s sumir  a  d imensão 
comunitária e social da Quaresma. 
 A Campanha da Fraternidade 
ilumina de modo particular os gestos 
fundamentais desse tempo litúrgico: a 
oração, a esmola e o jejum.  
Neste ano, o tema da Campanha é 
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o 
lema “Serás liberto pelo direito e pela 
justiça” (Is 1,27).
 A Quaresma é o tempo favorável 
para nos renovarmos, encontrando Cristo 
vivo na sua Palavra, nos Sacramentos e 
nos pobres e sofredores. O Senhor que, 
nos quarenta dias passados no deserto, 
venceu as ciladas do Tentador, indica-nos 
o caminho a seguir. Que o Espírito Santo 
nos guie na realização dum verdadeiro 
c a m i n h o  d e  c o n v e r s ã o ,  p a r a 
redescobrirmos o dom da Palavra de Deus, 
sermos purificados do pecado que nos 
cega e servirmos a Cristo presente nos 
irmãos necessitados.  
 Convido a todo povo de Deus 
caminheiro nas comunidades que 
compõem a paróquia Nossa Senhora de 
Fátima para vivenciar intensamente o 
tempo da Quaresma, participando da 
Missa da Penitência, da Via-Sacra, às 
sextas-feiras, dos encontros de reflexão e 

oração sobre a Campanha da Fraternidade 
nos grupos de base, fazendo uma boa 
confissão. Convido também a meditar 
individualmente, ou com a família, os 
capítulos 5-7 do Evangelho segundo 
Mateus,  onde temos o sermão da 
montanha, a nova lei do Reino que Jesus 
veio realizar, verdadeiro caminho de 
santidade, em que ele nos ensina como 
vencer e inibir a violência, e construir uma 
sociedade justa, pacífica e reconciliada. 
Diante de uma sociedade marcada pela 
cultura do ódio, da vingança, Jesus nos 
convida a percorrer o caminho do diálogo, 
da reconciliação, do perdão, do amor sem 
limites e do respeito pelo outro. Aquele 
que pensa diferente de mim, que tem 
opções e opiniões diferentes da minha, não 
é meu inimigo, mas um irmão com quem 
eu devo caminhar e amar. 
 Vivamos interiormente as práticas 
externas da Quaresma. 
 Uma abençoada e  f rutuosa 
Quaresma a todos e a todas. 

Quaresma: Caminhada para a celebração da Páscoa, a ressurreição do Senhor.

Padre Tarcísio. 

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

 

  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.

 
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, 

HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

MARÇO / 2019

 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 
UBS, e também da qual idade do 
atendimento aos usuários dessa unidade. 

Reuniões das UBS de nossa Região

13/03 - HGG - 14h00

20/03 - HMCA - 10h30

 20/03 - HMU - 14h00

21/03 - UBS Vila Fátima - 14h30

21/03 - UBS Vila Barros - 14h00



CATEQUESE DE INSPIRAÇÃO CATECUMENAL
 É um novo caminho, que visa resgatar os princípios da igreja, educando as pessoas na fé, colocando-as em contato com Jesus Cristo e 
convidando-as a segui-lo. “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”, Marcos 16, 15.
 Com a Catequese de Inspiração Catecumenal, deixamos de seguir o modelo tradicional que preparava simplesmente para receber este ou 
aquele sacramento, onde batizar, crismar, casar e ir à missa se fazia por costume ou tradição, para seguir um modelo que leva a um crescimento 
permanente da fé e inserção na vida da comunidade cristã, que requer uma mudança de vida, onde o seguimento de Jesus nos faz querer adotar o seu 
modelo de ser e de viver, ou seja, assumimos o nosso compromisso de batizados, de filhos de Deus e de verdadeiramente evangelizados, pois tornar-se 
cristão significa assumir uma vida nova. “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações...” (Mt28, 19).
 O processo de Iniciação Cristã 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, de forma gradativa e permanente. Toda a comunidade caminha junto, num entendimento de adesão a Jesus Cristo, unindo Catequese 
(instrução), Liturgia (celebração) e Conversão (vivência Cristã).
 A implantação da Catequese de Inspiração Catecumenal em nossa diocese envolveu uma mudança da forma de pensar, através de estudos 
aprofundados dos vários diretórios da catequese e do RICA (Ritual de Iniciação Cristã de Adultos); envolve uma formação permanente dos catequistas, e 
desde o final do ano de 2017 passou a ser uma realidade para todas as igrejas que compõem a Diocese de Guarulhos.
O novo modelo cria um direcionamento e um roteiro para todas as realidades/idades (crianças, jovens e adultos), partindo da compreensão do Querigma, 
que é o primeiro anúncio sobre Jesus Cristo, capaz de transformar a vida de quem acolhe a mensagem. É organizado em tempos e etapas, sempre em 
sinergia com o ano litúrgico, que começa no 1º domingo do advento (cerca de quatro semanas antes do Natal) e termina na última semana do tempo 
comum, onde celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.
Em nossa Paróquia, seguindo o modelo estabelecido pela Diocese de Guarulhos, temos a seguinte organização:

· Crianças de 5 a 6 anos – IAM (Infância e Adolescência Missionária) – podendo iniciar em qualquer época do ano.
· Crianças de 7 a 8 anos – Catequese de Inspiração Catecumenal, organizada em quatro etapas/tempos (Pré-Catecumenato, Catecumenato, 

Purificação/Iluminação e Mistagogia), com duração de quatro anos – iniciando no mês de novembro. 
· Crianças de 9 a 12 anos – IAM (Infância e Adolescência Missionária) - podendo iniciar em qualquer época do ano.
· Jovens a partir dos 13 anos – Crisma, organizada em três etapas, com duração de dois anos e meio, sendo os dois primeiros anos de formação e o 

último semestre de estágios paroquiais -  iniciando no mês de novembro.
· Adultos a partir dos 18 anos – Catequese de Adultos, que aborda os mesmos conteúdos da Catequese Catecumenal (Pré-Catecumenato, 

Catecumenato, Purificação/Iluminação e Mistagogia), porém em um tempo mais curto, iniciando na primeira semana da quaresma de um ano e 
terminando na última semana da quaresma do ano seguinte.

 Nossa Missão: levar nossas crianças, jovens e adultos a iniciar sua vida cristã, através de um contato vivo e pessoal com Jesus Cristo e 
introduzindo-os no mistério. 
 E vamos caminhar, porque o caminho se faz caminhando.

Marinês da Silva

A Quaresma e a Campanha da Fraternidade

 A Quaresma é um tempo favorável para nós, cristãos 
e cristãs, sairmos da nossa própria alienação existencial. A 
força do Evangelho desperta para a grandeza e para 
profundidade da vida  em Cristo. Graças à escuta da Palavra 
de Deus, somos levados a intuir a preciosidade da existência 
cristã e vivermos na liberdade e na verdade de sermos filhas e 
filhos de Deus. O tempo favorável é a possibilidade de nos 
deixarmos tomar pelo amor do Crucificado e pela 
transformação do Ressuscitado.

 Na busca de conversão, de transformação, a Igreja 
no Brasil oferece no tempo da Quaresma às comunidades a 
realidade das Políticas Públicas como meditação. Aquelas 
ações discutidas, decididas, programadas e executadas para 
toda a sociedade brasileira.

 Como cristãos, discípulos missionários de Jesus 
Cristo, poderíamos perceber as Políticas Públicas como ações 
misericordiosas. Participar das discussões, e execução das 
políticas, é ajudar a construir uma verdadeira fraternidade e 
resgatar a dignidade de irmãos (ãs). 

Objetivo Geral da CF 2019

 •“Estimular a participação em políticas públicas, à 
luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja para 
fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de 
fraternidade”.

A Campanha da Fraternidade 2019 tem como 
objetivos específicos:

 Conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas 
públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro.

 Exigir a ética na formulação e concretização das políticas 
públicas.

 Despertar a consciência e incentivar a participação de 
todo cidadão na construção de políticas públicas em âmbito 
Nacional, Estadual e Municipal.

 Propor políticas públicas que assegurem os direitos 
sociais aos mais frágeis e vulneráveis.

 Trabalhar para que as políticas públicas eficazes de 
governo se consolidem 
c o m o  p o l í t i c a s  d e 
Estado.

 Promover  a  fo r-
mação pol í t i ca dos 
membros  de  nossa 
Igreja, especialmente 
dos jovens, em vista do 
exercício da cidadania.

 Susc i ta r  c r i s tãos 
c a t ó l i c o s  c o m p r o -
met idos na pol í t ica 
c o m o  t e s t e m u n h o 
concreto da fé. 

Manual da CF



 A Comissão Missionária Paroquial (COMIPA), 
realizou nos dias 18 e 19 de fevereiro, encontros de 
animação missionária com os agentes de pastoral das 
Comunidades que compõem a paróquia. Foram duas 
noites bem animadas e participadas. Refletimos a 
Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre a chamada 
à santidade, na perspectiva da missão. Tivemos 
testemunhos bonitos de algumas lideranças pastorais 

s o b r e  a 
importância e o valor das visitas 
missionárias, e foram partilhadas 
também as várias ações missionárias 
realizadas nas Comunidades. Deus 
seja louvado pelo trabalho do 
COMIPA e pela participação dos 
agentes de pastoral nessas duas 
noites de animação missionária.
 Comunidades que compõem a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
suas vidas são missão.

PASCOM

 No dia 02 de fevereiro de 2019, aconteceu a 14ª 
Romaria Estadual e a 8ª Romaria Nacional da Pastoral da Saúde 
em Aparecida, e a Paroquia Nossa Senhora de Fátima esteve 
representada pela Pastoral da Saúde. O Tema do encontro foi 
“MARIA INSPIRADORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A 
SERVIÇO DA VIDA E DA SAÚDE”. Fomos auxiliados na 
reflexão do tema pelo palestrante SEITI TAKAHAMA, que em 
todo momento, nos lembrou da necessidade dos leigos e leigas 
participarem ativamente dos diversos conselhos que 
acompanham e fiscalizam as políticas públicas.  
 A seguir, transcrevemos resumidamente a palestra 
proferida: Nos Conselhos de Direitos há um grande espaço para 
os cristãos leigos e leigas se empenharem, por defenderem 
políticas públicas em favor da saúde, entre outras urgências. A 
campanha da fraternidade deste ano de 2019, promovida pela 
CNBB, tem como tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o 
lema “Serás liberto pelo direito e pela justiça” (Is 1,27), tema e 
lema nos dão a oportunidade de retomar o fio condutor da 
Doutrina Social da Igreja.  Buscando estimular a participação 
em políticas públicas, a fortalecer a cidadania e o bem comum, 
sinais de fraternidade. São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo a execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros, bem como por pessoa física ou jurídica de direito 
privado: “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”, 
Art.199 CF/88”. 
 A RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA PRIVADO E O 
PÚBLICO: quando o sistema privado se beneficia do público e 
depende dele para crescer e lucrar, quanto pior o SUS, melhor 
para o privado! O SUS deve sempre ser apontado como o 
FUNDO DO POÇO. Ao mesmo tempo, O SUS não pode 
acabar de vez: deve continuar atendendo o que não interessa 
para o privado! “Transplantes, e tantos outros tratamentos 

Aconteceu!!! - CONGRESSO DA PASTORAL DA SAUDE

caríssimos que na maioria das vezes os convênios não cobrem”, 
e as pessoas, acabam recorrendo ao SUS, e que mesmo 
demorando o tratamento, o atendimento acontece.
 A conquista do direito à saúde e ao SUS não veio dos 
políticos eleitos para elaborar a Constituição, e sim da 
sociedade civil, dos movimentos sociais que combateram a 
ditadura, defenderam o direito à saúde, de caráter público sob 
responsabilidade do Estado. 
 O Programa Nacional de imunizações do Brasil é um 
dos maiores  do mundo,  o fe r tando 45 d i fe ren tes 
imunobiológicos para toda a população. Ao todo, são 
disponibilizados na rotina de imunização 19 vacinas, cuja 
proteção inicia nos recém-nascidos, podendo estender por toda 
a vida. Dados contabilizados nos últimos anos demonstram os 
grandes números do SUS: 

· Mais de 4,1 bilhões de tratamentos ambulatoriais-ano;

· 1,4 bilhão de consultas médicas ao ano;

· 11,5 milhões de internação ao ano;

· 619 milhões de atendimentos em mulheres-ano;

· 27 mil TRANSPLANTES ao ano;

· Mais de 150 milhões de pessoas atendidas pelo Serviço 

de Atendimento Móvel e Urgência – SAMU. 
 Você já imaginou sua vida sem o SUS? Irmãos em Cristo, 
vamos lutar pelos nossos direitos e fazer valer nossa cidadania, o 
SUS foi a luta de inúmeros irmãos, alguns até conhecemos e 
fazem parte do nosso convívio, não deixemos nos tirarem o que 
eles lutaram incansavelmente para termos hoje, vamos ocupar 
nossos espaços na atuação das políticas públicas! Enquanto a 
sociedade não se conscientizar que sem participação não há 
transformação, não haverá as mudanças que tanto queremos e 
necessitamos, o SUS é nosso, lutemos pela sua continuidade e 
valorização!

Pastoral da Saúde – Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Aconteceu!!! - ENCONTRO DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA
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Aconteceu!!! - CPP PAROQUIAL

Aconteceu...  Festa de Apresentação do Senhor com a benção das velas e da garganta

 Aconteceu nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, a reunião 
dos membros do Conselho Paroquial de Pastoral, onde refletiu-se à 
luz do Espirito Santo as conclusões das Assembleias das Pastorais 
realizadas na nossa Paróquia no final de 2018. Analisou-se a 
caminhada da paróquia, suas conquistas, anseios e desafios para o 
ano de 2019. 
 Em síntese, as propostas apresentadas e aprovadas nos 
mostraram que estamos no caminho certo, muito embora tenha-se 
verificado entre os membros do CPP sentimentos de frustração, 
preocupação, impotência, tristeza, desconforto e indignação frente 
ao comportamento, por vezes muito apático, de alguns agentes das 
pastorais.
 Levando-se em conta que a paróquia considera de extrema 
seriedade e trabalha com afinco para atender às solicitações das 
Cinco Urgências na Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2015 – 
2019), foram apresentadas propostas para se enfrentar esses 
desafios. Seguem algumas elencadas aqui: - Intercâmbio entre as 

pastorais; - Interação com os Grupos de Base; - Promoção de 
momentos de espiritualidade e reflexão; - Elaboração de um plano 
de comunicação; - Respeitar e observar os limites de cada um; - Criar 
uma comissão multipastoral responsável por formações; - Motivação 
contínua da Assembleia dominical para as atividades pastorais das 
comunidades; - Tornar as pastorais mais conhecidas em encontros de 
pais da Catequese, ECC, etc.; - Formar Equipe Missionária sob a 
orientação e acompanhamento do COMIPA, a fim de se criar novos 
grupos de base e suscitar novas lideranças para estes grupos; - Dar 
continuidade às visitas missionárias com foco nas famílias da 
catequese (sendo 05 famílias para cada dupla dos Agentes 
visitadores); - Sugeriu-se que a Comissão do Laicato participe e 
colabore na articulação das Pastorais Sociais nas comunidades. 
Enfim, testemunhar a Missão com alegria e estimular a comunicação 
entre as Pastorais. Adotar atitudes que valorizem o que a comunidade 
tem de bom e promova a união entre os irmãos.

Rosa Maria (Secretária)

   Com início às 9h30, aconteceu no dia 2 de fevereiro na igreja Nossa 
Senhora de Fátima a Festa de Apresentação do Senhor, momento marcado 
pela benção das velas e da garganta. Tudo começou com uma linda 
procissão em que os fiéis com as velas em mãos dirigiram-se cantando do 
estacionamento ao interior da igreja.
   Ao reviver este mistério na fé, a nossa comunidade deu novamente as 
boas-vindas a Cristo, esse é o verdadeiro sentido da festa. Conforme dito 
por nosso pároco durante a homília – “A Festa de Apresentação do Senhor 
é a Festa do Encontro, o Encontro de Cristo e sua Igreja” – A liturgia do dia 
nos convidou a dar boas-vindas a Cristo e sua Mãe.
   Ao final da Missa, nosso pároco e todos os ministros da eucaristia fizeram 
a benção com duas velas cruzadas sobre a garganta dos fiéis, que 
receberam a benção de São Brás.
   Por esse e outros momentos, devemos agradecer sempre a Deus pelo seu 
imenso amor, pela nossa vida e de nossa família, devemos agradecer por 
todos os projetos que vêm acontecendo em nossa comunidade.
   Que possamos sempre juntos louvar a Deus e seguirmos firmes na 
caminhada!

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

Fotos Pascom



Eles se alegram em poder doar um tempo para servir a Deus

Nome : Claudia Teixeira Merlim Bento 
Comunidade: São Francisco
Onde atua: Atualmente na catequese/ Equipe de 
coordenação Paroquial de catequese.
Há quanto Tempo? Na vida da Paróquia, há pelo menos 
30 anos.
Como é se doar e ajudar na Igreja? Gosto de ajudar no 
serviço pastoral, independente de qual seja, pois 
acredito que todos têm sua devida importância por 
serem sinais do amor de Cristo.
Já atuei na pastoral familiar, já fui ministra da palavra, 
ministra da eucaristia, já participei mais ativamente 

dos grupos de base, já fui catequista na comunidade. Atualmente acompanho os 
grupos de catequese e faço parte da coordenação da equipe paroquial de 
catequese, me realizo cada vez que vejo que uma das crianças traz a família para 
participar da comunidade.
Aprendo muito a cada dia e percebo de fato que a gente só conhece Jesus em três 
circunstâncias: na palavra, na eucaristia e no irmão.
Sinto-me agraciada em poder servir a Deus!
Por isso, “Eu e minha família serviremos ao Senhor!”

Nome: Marinês da Silva
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima- Vila Fátima 
Onde atua: Catequese, Coordenação da Catequese, 
Liturgia da Palavra e CPP
Quanto tempo: 8 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Iniciei na catequese 
para acompanhar a minha filha quando ela iniciou, 
achei que quando ela terminasse pararia, mas quando 
nos apaixonamos pelas obras de Deus isso toma um 
significado muito grande em nossas vidas. De Deus 
recebemos os dons, atuar na comunidade é uma forma 

de agradecer a ele por tudo que recebemos. Amo a catequese e amo minhas 
crianças e jovens,  poder educa-los na fé e ver os bons frutos nos fortalece a 
caminhada.

 
 
       

 

  

Aconteceu...

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 

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO
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Nome: Adão Rosa: José Adão 
Tavares Silva
Comunidade: São Lucas Evan-
gelista.
Onde atua:  Coordenador  da 
comunidade há 04 anos e ministro 
da Liturgia há 08 anos (leitor).
Há  quan to  t empo?  A tuo  na 
comunidade há 15 anos.
Como é se doar e ajudar na Igreja? É 
com grande satisfação e alegria que 

participo da comunidade. 
Quando participamos com alegria a vida em comunidade é muito 
mais prazerosa. Quando colocamos Deus no comando as coisas 
acontecem com naturalidade.

Nome : Jaci Maximinio da Silva
Comunidade: São Paulo Apóstolo 
Onde atua : Fui Coordenador da 
Comunidade no ano de 2005 a 2007 no 
momento sou Coordenador do Grupo de 
Base, participo da Equipe de Eventos, da 
Comissão de Leigos e Leigas e Pastoral da 
Comunicação "PASCOM".

 Participo desde 1998 a A quanto tempo?
24 anos na Comunidade .
Como é se doar e ajudar na igreja ? É um 
momento sublime onde a todo momento 

estamos ajudando o próximo e sem querer sendo ajudado,  viver em 
comunidade traz uma paz interior e nos ensina estar vigilantes a todo 
momento e nesse sentido ajuda-nos a viver intensamente com 
responsabilidade como se fosse o último dia de nossas vidas. 
Possibilitando assim viver em comunhão com todos.

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

 Dia 04/02 foi o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer. Fomos para missa dominical de 
lenço como gesto de solidariedade a esta 
causa, como também num gesto de fé nos 
colocamos em oração por todas as famílias 
que estão passando por essa luta.

Leda – Comunidade São Paulo Apóstolo
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AGENDA PASTORAL MARÇO / ABRIL 

07/03 – 19 h 30 - Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

 Sacra nas comunidades, e das Missas da Penitencia na Igreja Matriz da Paróquia. 08/03 – Início da Via -

09/03 – 9 h – Encontro das pastorais sociais, no C.C. São Francisco. 

09/03 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

13/03 – 20 h 15 – Encontro com as coordenações dos grupos de base, na Vila Fátima. 

19/03 – SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ. 19 h 30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

23/03 – BINGO PAROQUIAL.

28/03 – 20 h – MUTIRÃO DE CONFISSÕES, NA IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

29/03 – 5 h 30 – Início da Adoração, 24 h com o Senhor. 

31/03 – 7h30 - Retiro dos Agentes da pastoral familiar, no Elizabeth Bruyere.

01/04 – 19h30 – Reunião de Liturgia com as coordenações das equipes, dos MIPA, dos MEDE, e um cantor(a), no C.C. S. Francisco.

05/04 – ANIVERSÁRIO DA NOSSA DIOCESE, 38 ANOS.

 10/04 – Aniversário da Ordenação Presbiteral do Padre Tarcísio, 31 anos.

14-21/04 – SEMANA SANTA. PROGRAMAÇÃO À PARTE.

30/04 – 19 h 30 – Reunião de Liturgia com as coordenações das equipes, dos MIPA, e dos MEDE, na Vila Fátima.   

 

 

LITURGIA DA PALAVRA

“Não estava o nosso coração a arder, quando Ele nos explicava as Escrituras?”  

10/03 – 1º- Domingo da Quaresma: 1ª- Leitura Dt 26,4-10 - Sl 91 - 2ª- Leitura Rm 10,8-13 – Evangelho Lc 4,1-13 

17/03 – 2º- Domingo da Quaresma: 1ª- Leitura Gn 15,5-12.17-18 – Sl 27 – 2ª- Leitura Fl 3,17-4,1  – Evangelho – Lc 9,28 b -36

24/03 – 3º- Domingo da Quaresma: 1ª- Leitura Êx 3,1-8 a.13-15 – Sl 103 – 2ª- Leitura 1 Cor 10,1-6.10-12 – Evangelho Lc 13,1-9 

31/03 – 4º- Domingo da Quaresma: 1ª Leitura Js 5,9-12 – Sl 34 – 2ª- Leitura 2 Cor 5,17-21 – Evangelho Lc 15,1-3.11-32

06/03 – INÍCIO DA QUARESMA. ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019.

TEMA: FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS. LEMA: “SERÁS LIBERTADO PELO DIREITO E PELA JUSTIÇA” (Is 1,27).

 Celebrações nas Comunidades: 8 h 00 - Comunidade São Paulo.

19 h 30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

19 h 30 – Comunidade São Francisco.

19 h 30 – Comunidade São Lucas. 


