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 Nosso pároco agradece a Deus e aos 
agen te s  de  pa s to ra l  pe l a  caminhada 
evangelizadora da paróquia em 2019, e os 
convida a continuarem firmes, e a assumirem as 
novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil. Na página.  03

“Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, 
que será uma grande alegria para todo o povo: 
hoje, na cidade de Davi, 
nasceu para vocês um Salvador, 
que é Cristo, o Senhor”  (Lc 2,10-11)

Acompanhe na página 08 a 
programação das missas de Natal 

em nossas comunidades. Natal sem 
missa, sem a comunidade cristã, 

não é Natal cristão, não é Natal de 
Jesus.

 Agradecemos a todos, e a todas, pela partilha generosa em 

2019, com o dízimo, coletas, festas, e demais promoções. Colaborar 

financeiramente na ação evangelizadora da Igreja, é também ser 

evangelizador, evangelizadora. Deus os recompense por tão grande 

gesto.

 Desejamos aos que caminham em nossas comunidades, um 
Natal cheio de vida, e, de esperança, e um ano novo com saúde, 
paz, e alegria. 
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EDITORIAL                                                    

É PRECISO TER ESPERANÇA...

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

 Parafraseando Paulo Freire, é preciso ter 

esperança que não venha do verbo “ESPERAR”; 

nesse sentido, seu significado se traduz em 

espera: espero que dê certo, espero que se 

resolva, espero que Ele faça...

 Os dias atuais estão nos desafiando a 

conjugar o verbo “ESPERANÇAR”; assim sendo, é 

dele que vem o termo “ESPERANÇA”, logo, a 

esperança nos impulsiona a ir atrás, a buscar e 

não desistir. 

 Nos preocupa muito observar que de um 

modo geral, as comunidades Cristãs estão 

apá t i cas ,  desan imadas ,  i nd i f e ren te s , 

angustiadas, depressivas, desesperadas, 

desunidas, fadadas a intrigas, fofocas, 

competições, enfim, todos os adjetivos que não 

edificam uma comunidade!

 Talvez você possa pensar, não poderia ser 

diferente, diante de tanta violência, corrupção, 

miséria, fome, inversão de valores, péssima 

qualidade da saúde e educação, racismo, 

homofobia, entre outros. O fato de estarmos 

vivos nos impulsiona para a corresponsabilidade 

de construir um mundo melhor.

 A bandeira do Cristão é a ESPERANÇA, 

logo, precisamos ir em busca de Políticas 

Públicas que privilegiem o bem comum, ir atrás 

dos irmãos marginalizados pelo desemprego, 

pela falta de moradia, pela dependência 

química, etc.; conhecer a verdadeira história do 

Brasil, evitando que políticos lacaios conquistem 

seu voto com falsas promessas; participar dos 

Conselhos e Associações que buscam a garantia 

dos Direitos Humanos, ou seja, a garantia de que 

todos tenham vida com dignidade. 

... “A tragédia não é quando um homem morre. A 

tragédia é o que morre dentro de um homem 

quando ele está vivo”....

(Albert Schweitzer - Pensador)  

Roseli da Silva Martins – Membro do Laicato

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO



A Palavra do Nosso Pároco

 Chegamos ao final de 2019, 
e o nosso sentimento deve ser de 
gratidão a Deus pelas maravilhas 
que Ele realizou em nós e através de 
nós. Mas também quero agradecer 
a caminhada dos agentes de 
pastoral que são caminheiros em 
nossas comunidades eclesiais e 
forças vivas na ação evangelizadora 
da Igreja. Me alegro pela dedicação 
e o esforço de muitos na realização 
das atividades pastorais em que 
atuam, por criarem comunhão e por 
s e r e m  s i n a l  d a  p r e s e n ç a 
misericordiosa de Deus na vida das 
pessoas. Como afirma nosso 
amado Papa Francisco, cada pessoa 
que nos procura, através de nossas 
pastorais, comunidades e demais 
organizações da Igreja devem 
encontrar um oásis de misericórdia, 
e eu acrescento, devem encontrar 
um acolhimento humano e fraterno 
sem preconceitos, e discriminações. 
Por outro lado, lamentamos atitudes 
de fechamento e de isolamento de 
muitos agentes de pastoral; com 
essas atitudes não criam comunhão 
nem identidade de membro da 
comunidade, discípulo de Jesus 
Cristo. Quantos que não participam 
de encontros de formação, de 
reuniões, de confraternizações, de 
celebrações, deixando por isso de 
dar  sen t ido à  comunhão.  A 
perseverança no ensinamento dos 
apóstolos que significa comunhão, 
participação e fidelidade, é uma das 
caracter ís t icas dos pr imeiros 
cristãos, deve ajudar na conversão 
daqueles que se colocam à margem 

da caminhada da paróquia e da 
diocese. 
 D e v e m o s  c o n t i n u a r 
trabalhando para criar a cultura da 
comunhão e da participação. O 
Papa Francisco fala sempre da 
cultura do encontro para criarmos 
fraternidade, solidariedade, mútua 
a juda ,  d iá logo .  Po r  i s so ,  é 
impor tan te  va lo r i za rmos  os 
momentos de formação, reunião, 
oração, celebração e festa para 
fazer acontecer a cultura do 
encontro. Na cultura do mundo 
u r b a n o ,  o  i n d i v i d u a l i s m o 
consumista e o anonimato são muito 
fortes, e levam as pessoas a 
pensarem apenas em si mesmas, à 
lógica de cada um para si e Deus 
para todos, por isso é importante 
intensificar a cultura do encontro e 
da proximidade, e valorizar sempre 
mais a vida de comunidade. 
 Agradeço a Deus pelas 
a t i v idades  p romov idas  pe la 
paróquia que ajudam a vivenciar o 
encontro entre as pessoas. Destaco 
algumas, as reuniões dos grupos de 
b a s e ,  a s  c e l e b r a ç õ e s ,  a s 
confraternizações, o dia das 
comunidades, as formações e as 
visitas missionárias. 
 Ao agradecer a Deus e aos 
agentes de pastoral pela caminhada 
deste ano, quero também fazer um 
apelo para que continuemos firmes 
na caminhada, enfrentando com 
coragem e confiança os desafios e 
as dificuldades da caminhada 
evangelizadora. Não deixemos que 
nos roubem a esperança! Não 

deixemos que nos roubem o ardor, o 
entusiasmo missionário! Não 
deixemos que nos roubem a vida de 
comunidade! Não deixemos que nos 
roubem o compromisso com a 
evangelização, com o projeto do 
Reino de Deus! Vamos juntos num 
grande mutirão missionário assumir 
as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
que convida nossas comunidades a 
serem casas acolhedoras, sempre 
de portas abertas, misericordiosas, 
fraternas, humanas, samaritanas, e 
escolas de comunhão. Continuemos 
a v a n ç a n d o  e  i n s i s t i n d o  n a 
caminhada dos grupos de base, das 
pastorais sociais, da catequese de 
inspi ração catecumenal  com 
crianças, jovens e adultos, nas visitas 
missionárias e no surgimento de 
novos agentes de pastoral, pois a 
falta deles tem gerado a perda da 
capacidade missionária. 
 Muito obrigado a todos e a 
todas pelo trabalho pastoral 
realizado neste ano, e que Deus os 
conceda a graça da perseverança 
na fé e na missão.

Padre Tarcísio. 

Dai graças ao Senhor porque Ele é bom (Sl 118,1).

PASCOM

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO
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E a palavra de se fez carne e habitou entre nós (Jo 1,14).

A palavra estava junto de Deus e armou sua tenda em nosso 
meio, por sua encarnação, fez-se gente como nós, para nos ensinar a ser 
mais divinos, como o Pai. Fez-se humano para que sejamos mais 
humanos uns com outros. Veio até nós para que possamos ir até ele. 
Tornou-se próximo de toda a humanidade, é Deus conosco.

Não há mais distância entre Deus e nós. Jesus é em pessoa aquilo que 
Deus sonhou para todos nós: salvação, libertação, vida, paz, boa notícia, 
compaixão e redenção. No rosto de Jesus, conhecemos o rosto de Deus. 
Jesus é a fonte e o caminho para nos aproximarmos do mistério que é 
Deus.  

O Natal ensina-nos que se Deus, por meio de Jesus Cristo, se envolveu 
com o ser humano até se tornar um de nós, então tudo o que fizermos aos 
pobres e excluídos é ao próprio Jesus que estaremos fazendo. “Sempre 
que alimentastes, acolhestes, visitastes, um destes meus irmãos mais 
pequeninos, a mim mesmo o fizeste” cf. Mt 25, 40. 

O Natal é um apelo para que vençamos a indiferença pela solidariedade, fraternidade e comunhão. 

Renovemos a nossa esperança, pois em Jesus a promessa de Deus se cumpriu. Ele está conosco. Eu vos anuncio uma 
grande alegria, que o será para todo o povo: Hoje, na cidade Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor 
(Lc 2,10-11). 

O hoje de Deus se realizou com o nascimento de Jesus, trazendo salvação para toda a humanidade, eis ai a razão de 
nossa esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança. Esperança sempre. 

Desejo de coração a todo o povo de Deus, caminheiro nas quatro comunidades que compõem a Paróquia, um Natal de 
fé, de esperança e de amor, com as melhores bênçãos e graças do Deus Menino. 

Padre Tarcísio.  

Mensagens de Natal

Poder celebrar o nascimento de nosso Salvador é uma benção celestial e uma lembrança do grande amor e da 
misericórdia de Deus.

Vamos fazer por merecer essa grande dádiva de vida e amor, e deixar que Jesus renasça em nossos corações, que a 
nossa fé seja fortalecida, que o amor e a harmonia se espalhem pelas nossas casas, e lá permaneçam durante o ano 
que vai começar.

Que esta não seja apenas uma data superficial de luzes e presentes, mas de celebração consciente do amor e das 
palavras de Jesus. E o Evangelho, seja nosso guia absoluto para o Ano Novo, afinal, Natal é a ternura do passado, a 
importância de viver bem o presente e a esperança de um futuro melhor.

Que as famílias se reúnam na alegria e na paz de Cristo, e que Deus abençoe a todos!

Feliz Natal e um abençoado Ano Novo

Coordenação da Comunidade São Francisco

Queridos irmãos e irmãs em Cristo,

Depois de um ano inteiro de correrias, desencontros e preocupações, é chegada a hora de pensar somente no 
quanto foi gratificante o nosso caminhar. Nessa época tão especial, em que aguardamos o nascimento do Senhor 
Jesus, coloquemo-nos em oração para bem recebê-lo e empenhemos nossa vida em honrar seu Santo Nome.

Feliz Natal, muitas bençãos e paz nos corações.

Coordenação da Comunidade São Lucas  
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É tempo de esperança 

Advento é o tempo de esperar Jesus que virá, tempo de esperança, renovação e transformação.

Para nós cristãos um tempo de preparação espiritual, oportunidade de nos arrependermos de nossas atitudes de 
indiferença e individualismo, tempo de nos libertar de nossas misérias e fraquezas.

Precisamos viver o tempo do Advento como oportunidade de promover, por meio de nossas ações, a cultura da paz e da 
justiça, do amor fraterno, do perdão, da humildade, do discernimento e da reconciliação. 

O Papa Francisco diz que “O Advento nos convida a um compromisso de vigilância, a olhar para fora de nós mesmos, 
ampliando nossa mente e nosso coração para nos abrirmos às necessidades de nossos irmãos e ao desejo de um novo 
mundo”.  

Que esse novo tempo nos traga ânimo para lutarmos por condições dignas de vida junto ao nosso povo sofrido e 
marginalizado, que a força do Espírito Santo nos renove a cada dia e nos encoraje como comunidade a assumir nossa 
missão na construção de uma nova sociedade. 

“Não deixem que vos roubem a esperança” (Papa Francisco)

 UM SANTO E FELIZ NATAL E UM 2020 CHEIO DE PAZ, AMOR E ESPERANÇA! 

Coordenação da Comunidade São Paulo Apóstolo

 É tempo de conversão, respeito, união, compreensão e esperança. 

Muitas vezes temos o tempo tomado pelas obrigações e esquecemos de 

que dependemos um do outro para o convívio em sociedade e para a 

realização de todos os sonhos, também esquecemos da essência do tempo 

de advento, de sermos todos Igreja e nos prepararmos para o nascimento 

do menino Jesus. Hoje em dia, em tempos de conflitos ideológicos e 

descrenças da própria fé, paramos e refletimos que todos somos irmãos na 

presença de Deus (iguais). E para nos aproximarmos mais de Deus, 

devemos purificar nossos corações na alegria do Natal, vivermos unidos e 

em harmonia. No Natal, a Sagrada família entra em todos os lares e os 

ilumina através do Espírito Santo, trazendo a partilha do abraço, onde as 

pessoas esquentam seus corações com músicas, amor e felicidade, e também com a partilha do pão, que nos faz 

alimentados na fé e na generosidade, Natal é nascimento de Cristo, Ano Novo é o renascimento da esperança. Que neste 

Natal a luz de Cristo ilumine o caminho de todos e que o ano novo que se inicia seja repleto de paz e felicidades.

Coordenação da Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Mensagens de Natal

Gonçalves
Corretor Eztec - CRECI: 184.271-F

goncalves.tecvendas1@gmail.com
 

TEC VENDAS
Consult. de imóveis Ltda.
CRECI 5677-J

Tel.: (11) 99541-1628
Bicicletas , Manutenção, Peças e Acessórios em geral.
 

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

11 2403-2726   -  11 94047-7043
contato@bicicletariamaximinio.com.br

Anuncie aqui!
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Aconteceu 

FOTOS 
PASCOM

     Aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima o estudo sobre as novas Diretrizes Gerais que foram aprovadas durante a 
57ª Assembleia Geral da CNBB que ocorreu em Aparecida entre os dias 01 e 10 
de maio de 2019.
     O documento que traz as Diretrizes está dividido em quatro capítulos que 
foram apresentados à comunidade pelo Benê que faz parte da Comissão do 
Laicato de nossa paróquia, pela Irmã Clarícia e pelo padre Tarcísio.
     No primeiro dia, Benê e Irmã Clarícia sintetizaram o 1º e o 2º capítulos, 
trazendo o aprofundamento sobre o Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo e o Olhar que precisamos ter como Discípulos Missionários. 
No segundo dia, nosso pároco falou sobre a Igreja nas Casas e a Igreja em 
Missão.
     Tivemos nos dois dias de estudo uma grande participação dos agentes 
que compõem nossas quatro comunidades que também tiveram a chance 
de expor suas dúvidas e anseios a respeito das novas diretrizes e mostrar 
que a busca pelo conhecimento tem que acontecer constantemente na 
vida do verdadeiro cristão.

Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de 
Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades 
eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos 
pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus 
rumo à plenitude. 
Objetivo Geral das Diretrizes – pág.13

Foram duas noites bem proveitosas de um primeiro contato 
para o estudo das novas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023.

20 de Novembro - Dia da Consciência Negra

Toda consciência 

negra será necessária, 

enquanto a consciência 

humana for 

preconceituosa e 

racista.

Fotos Pascom

Fotos Pascom

Fotos Pascom

Eduardo - Pascom

Aconteceu - Missa Afro 

Aconteceu - Confraternização paroquial!

Confraternização que 
iniciou com Missa e 
um dia de muita 
descontração e 
interação.



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

Nome: Odalia de Souza Campos Batista
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima

Onde atua: Liturgia,  Pastoral Familiar, 

ECC e Assessoria da Escola da Palavra.

Há quanto tempo: Comecei em 2006 na 

catequese onde fiquei por 11 anos.

Como é se doar e ajudar na Igreja?

Acredito que se doar na igreja, é apoiar o 

projeto de Deus, dando um sentido novo 

a minha vida. A cada ação que fazemos 

na igreja, por mais pequena que seja, 

devemos sempre nos lembrar que Ele nos amou primeiro. E é em nome 

deste amor que devemos fazer todas as coisas, não devemos buscar o 

reconhecimento. Somente estamos dando de graça o que de graça 

recebermos. Procuro sempre participar dos cursos e formações que a 

igreja nos oferece. Fazendo assim valer o nosso batismo, somos o povo 

eleito.

Nome: Jhulia Camilly Souza Santos
Comunidade: São Lucas
Onde atua: Coroinha, Vice Coordenadora da 

IAM e Grupo de Base
Há quanto tempo: Participo da comunidade 

desde que nasci, comecei na catequese com 

5 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja: Me sinto 

muito bem por ser missionária e ajudar na 

comunidade, e estou disposta a ser uma 

igreja em saída.

 

    

 

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 
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Nome:  Marc ia  Rubio  Fer re i ra
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde atua: Pastoral da Liturgia 
(medes), Pastoral social e Grupo de 
Base.
Quanto tempo: 10 anos (social) 5 anos 
(medes), e 15 anos no Grupo de Base e 
na Paróquia a mais de 30 anos
Como é se doar na igreja: Comecei a 
participar na paróquia quando a 
minha filha começou a participar da 
catequese na Vila Fátima, participei 

do grupo de base da Nair onde aprendi muito, mudei para a 
Vila Barros e comecei a participar da comunidade São Paulo 
Apóstolo onde comecei ajudar no social e algum tempo depois 
fui convidada a ser Ministra da Eucaristia. Me sinto muito feliz e  
privilegiada em viver em comunidade.

Nome: Maria rosa Thomasine
Comunidade: São Francisco de Assis
Onde Atua: Eventos
Há quanto tempo: 37 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? 
Participo desta comunidade há 37 
anos, participei por 17 anos na 
Pastoral da Liturgia no (canto) em 
minha comunidade e fui catequista 
por 8 anos. agradeço a deus todos os 
dias pelos Dons que ele me deu, hoje 
participo na Pastoral de eventos da 
Comunidade.

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

   

Todos os dias de manhã postamos no Facebook e 
Instagram uma frase de fé e esperança do nosso 

Pároco Padre Tarcísio Almeida. 

Essas são as frases mais 

curtidas do mês de 
novembro.

Acessem nossas 
redes sociais.

ARTES:  PASCOM

A espiritualidade é 
a energia que 

brota do encontro 
pessoal com 

Jesus Cristo, na 
convivência com 

os pobres, na 
atenção à Palavra 

de Deus e na 
participação na 
celebração da 

Eucaristia.

Pe. Tarcísio Almeida

‘‘ Senhor, dai a
todos os que

professam a fé
rejeitar o que não

convém ao 
Cristão, e abraçar 
tudo o que é digno 

desse nome.’’

Pe. Tarcísio Almeida



AGENDA PASTORAL DEZEMBRO DE 2019 / JANEIRO DE 2020

 

  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.

DEZEMBRO / 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 qualidade do 
atendimento aos usuários dessa unidade. 

Reuniões das UBS de nossa Região

11/12 - HGG - 14h00

12/12 - HMCA - 9h30

16/12 - UBS Vila Fátima - 14h30 

18/12  - HMU - 14h00

19/12 - UBS Vila Barros - 14h00

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 

EXPEDIENTE

Diretor Resp.: PE. TARCÍSIO A. DE ALMEIDA   

Pesquisa, Diagramação e Revisão: EQUIPE PASCOM

 Impressão: ARTES GRÁFICAS PRÁTICA LTDA   

Tiragem : 1500 EXEMPLARES

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   

Digite seu artigo em fonte Times New Roman, corpo 12
respeitando o limite de até 2000 caracteres ou 25 linhas.

www.paroquiavilafatima.com.br    

LITURGIA DA PALAVRA
“Dias virão oráculo do Senhor Deus, em que vou mandar a fome sobre o país: 

não será fome de pão, nem sede de água, e sim fome de ouvir a Palavra de Deus” (Am 8,11).

15/12 – 3º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Is 35,1-6a – Sl 146 – 2ª- Leitura Tg 5,7-10 – Evangelho Mt 11,2-11

22/12 – 4º- Domingo do Advento: 1ª- Leitura Is 7,10-14 – Sl 24 – 2ª- Leitura Rm 1,1-7 – Evangelho Mt 1,18-24

29/12 – Festa da Sagrada Família: 1ª- Leitura Eclo 3,2-6.12-14 – Sl 128 – 2ª- Leitura Cl 3,12-21 – Evangelho Mt 2,13-15.19-23

05/01 – Festa da Epifania do Senhor: 1ª- Leitura Is 60,1-6 – Sl 72 – 2ª- Leitura Ef 3,2-6 – Evangelho Mt 2,1-12

12/01 – Festa do Batismo do Senhor: 1ª- Leitura Is 42,1-7 – Sl 29 – 2ª- Leitura At 10,34-38 – Evangelho – Mt 3,13-17

19/01 – 2º- Domingo do Tempo: 1ª- Leitura Is 49, 3.5-6 – Sl 40 – 2ª- Leitura 1 Cor 1,1-3 Evangelho Jo 1,29-34

20/12 – 20 h – Celebração de encerramento da Novena de Natal, em todas as comunidades que compõem a paróquia.

24/12 - Missas do Natal do Senhor Jesus:  
Comunidade São Lucas.              18 h - 

 Comunidade São Paulo.              18 h -
 Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).              20h30 -

  Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja (Matriz).25/12 –  10h30 e 19h -

Missas da Solenidade De Santa Maria Mãe de Deus – Dia Mundial da Paz – Ano Novo: 
 17 h 30 - 31/12 - Comunidade São Lucas.

             19 h 30 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).
 10 h 30 - 01/01 – Comunidade São Paulo Apóstolo.

             19 h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Igreja Matriz).   

02/01 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

25/01 – 9 h 30 – Missa da Festa da Conversão de São Paulo Apóstolo, na comunidade da Vila Barros. 

28/01 – 20 h – Encontro com as coordenações de círculos do ECC, na Vila Fátima.

30, e 31/01 – 19 h 30 – Reunião do CPP (conselho paroquial pastoral), na Vila Fátima. 


