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  Nosso pároco em sua palavra reflete sobre a 
vida da comunidade Cristã, lugar privilegiado do 
encontro com Cristo Ressuscitado. na pagina 03.  

‘‘Cristo é a nossa paz: Do que era dividido, fez uma unidade’’ 
                                                                                      (Ef 2,14a)

"FRATERNIDADE E DIÁLOGO: COMPROMISSO DE AMOR"

Campanha da Fraternidade 2021 Nossa solidariedade humana, e 

fraterna, nossos sentimentos, e nossa 

proximidade espiritual, a todas as 

famílias que perderam seus entes 

queridos, como  vítimas da covid 19. 

Que todos sejam consolados pelo amor 

de Deus, e pela certeza da vida eterna, e 

feliz com Deus.

 Cristo Ressuscitou! 

Aleluia! 

A Vida Triunfou! 



Editorial

MENSAGEM DE PÁSCOA

 “Eu sei que vocês estão procurando 
Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. 
Ressuscitou como havia dito” (Mt 28,5-6).
 Bendito seja o Deus da vida e de toda a 
criação, por nos conceder a graça de celebrar a 
Páscoa de Jesus, seu Filho amado e nosso 
Salvador. É o triunfo de Cristo sobre a morte e o 
pecado. 
 Vamos celebrar mais uma vez a Páscoa 
no contexto de pandemia, em que já são mais 
de 300 mil mortos e milhões de infectados, e 
em uma situação de desgoverno em nosso 
país. 
 Inspire-nos a palavra do apóstolo Paulo: 
“Nosso cordeiro pascal, Cristo, foi imolado. 
Assim, celebremos a festa, não com o velho 
fermento nem com o fermento da maldade ou 
da iniquidade, mas com os pães ázimos da 
sinceridade e da verdade” (1 Cor 5,7b-8).
 Cristo Ressuscitado, bálsamo do triunfo 
da vida sobre a morte, seja para nós força e 
esperança, para vencermos os males deste 
vírus e de tantos outros vírus presentes em 
nossa sociedade, que geram violência, 
sof r imento e  descar te  dos  pobres  e 
marginalizados.
 Que o mistério pascal nos faça perceber 
a Vida na morte, enxergar a Luz na noite das 
dores do mundo, experimentar a Vitória na 
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.   

 Que, ao celebrarmos a Páscoa do 
Senhor, reafirmemos nosso compromisso de 
construir uma sociedade totalmente inclusiva, 
igualitária e justa, sem violência e repleta de 
amor, para que a paz do Ressuscitado esteja 
conosco e reine no mundo inteiro.
 Desejo de coração a todo amado povo 
de Deus, caminheiro na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, uma Páscoa cheia de vida 
e de esperança, na alegria e na graça de Cristo   
Ressuscitado, vencedor da morte.

Padre Tarcísio. 

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

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO



A Palavra do Nosso Pároco

 Tempo Pascal: vida nova, nova criação, nova 
comunidade e povo da nova aliança. Cristo está vivo, 
venceu a morte e as forças contrárias ao seu projeto de 
vida de salvação e de libertação. Sua missão continua 
na vida e na missão dos seus discípulos de ontem e de 
hoje.
 A comunidade cristã é o lugar privilegiado para 
se encontrar com o Ressuscitado.
Quando a comunidade no dia do Senhor se reúne 
para ouvir a Palavra e para partir o pão, ali ele pode 
ser ouvido e visto com os olhos da fé.
 O Cristo Ressusci tado é o centro da 
comunidade cristã, e ao seu redor ela se estrutura e 
dele recebe a vida que a anima e que lhe permite se 
lançar na missão sem medo e enfrentar as 
dificuldades, os desafios que são muitos nessa 
mudança de época e diante de uma globalização da 
indiferença.
 Não é necessário exigência de sinais 
extraordinários e miraculosos para provar que Jesus 
ressuscitou. Jesus é o grande milagre de Deus. Basta a 
fé nas provas e nos sinais que encontramos na vida da 
comunidade cristã, para crer que de fato Jesus venceu 
a morte, e está vivo.
 Na vida de comunidade encontramos as 
provas de que Jesus está vivo. É no encontro com o 
amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a 
Palavra proclamada, com o Pão de Jesus partilhado 
(Eucaristia), na partilha e no serviço, que se descobre 
Jesus Ressuscitado.
 Diante da incredulidade de Tomé e dos 
incrédulos de hoje, Jesus diz:
 “Bem-aventurados os que creram sem terem 
visto!” (Jo 20,29). 
 O Tempo Pascal é um tempo privilegiado e 
propício para a uma maior valorização da 
comunidade cristã e da missão que ela recebeu de 
Cristo Ressuscitado.
 Sem comunidade, não há como viver 
autenticamente a experiência cristã, e a Paróquia tem 
o grande desafio de ser este espaço, como nos 
afirmou o Documento de Aparecida.   
 A comunidade cristã é a experiência de Igreja 
que acontece ao redor da casa. É a Igreja que está 
onde as pessoas se encontram, independente dos 
vínculos de território, moradia ou pertença 
geográfica. No Novo Testamento, a palavra casa 
muitas vezes significa a comunidade – igreja, 
construída por pedras vivas (1 Pe 2,5). As atuais 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil apresentam a imagem da Igreja como casa, 
sustentada por quatro pilares: a Palavra, o Pão, a 
Caridade e a Ação Missionária.

 A comunidade cristã é casa da Palavra, na qual 
o discípulo escuta, acolhe e pratica a Palavra. 
Continuemos valorizando nossos grupos de base, que 
ajudam as comunidades a serem casa da Palavra. 
Neste tempo de pandemia, os grupos não estão se 
reunindo nas casas, e para evitar o esfriamento e a 
acomodação dos mesmos, sugerimos que os grupos 
de base se encontrem em nossas igrejas e salões.  
 A comunidade cristã é casa do Pão. Ela vive da 
Eucaristia, que alimenta a vida de seus membros e os 
envia a testemunhar a vida nova que brota da 
ressurreição de Jesus.
 A comunidade cristã é essencialmente uma 
comunidade que dá testemunho de Cris to 
Ressuscitado, na força da Eucaristia.
 A comunidade cristã é casa da caridade; sendo 
missionária, anuncia Jesus Cristo com gestos 
concretos de promoção e defesa da vida em todas as 
suas fases, trabalhando pela justiça, e pelos direitos 
da pessoa humana, principalmente dos mais pobres. 
Sendo casa da caridade a comunidade precisa investir 
no trabalho e na articulação das pastorais sociais.
 Renovemos neste Tempo Pascal nosso 
compromisso com o mandato missionário de Jesus: 
“Como o Pai me enviou, também eu vos envio” (João 
20,21); “Vão e façam com que todos os povos se 
tornem meus discípulos” (Mt 28,19); “Vão pelo mundo 
inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a 
humanidade” (Mc 16,15). 
 Deve ser meta das comunidades cristãs 
consolidarem a mentalidade missionária, pois Igreja 
missionária é compromisso de todos. A comunidade 
cristã é chamada a viver em estado permanente de 
missão, e a missão é o paradigma de toda ação 
eclesial.
 Que a paz do Cristo Ressuscitado esteja com 
todos vocês.

Padre Tarcísio.

 A Comunidade Cristã



 Com a Vigília Pascal, iniciamos os cinquenta 

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, ou melhor, “como 

um grande Domingo” (Sto. Atanásio), e que sejam 

celebrados com alegria e exultação. Os Domingos 

deste tempo sejam tidos como Domingos da 

Páscoa e, depois do Domingo da Ressurreição, 

sejam chamados 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º Domingos da 

Páscoa. “Os oito primeiros dias do tempo pascal 

formam a oitava da Páscoa e são celebrados como 

so len idades  do  Senhor ”.  O  Domingo de 

Pentecostes encerra este tempo sagrado de 

cinquenta dias. No Brasil, celebra-se no 7º Domingo 

da Páscoa a solenidade da Ascensão do Senhor. 

 A semana entre a Ascensão e o Pentecostes 

caracteriza-se pela preparação da vinda do Espírito 

Santo. Em sintonia com outras Igrejas cristãs, no 

Brasil, realizamos nesta semana a “Semana de 

Oração pela Unidade dos Cristãos”. Por tudo isso, o 

TEMPO PASCAL

Tempo Pascal é uma excelente oportunidade para 

reavivar a alegria de sermos cristãos, discípulos 

missionários de Jesus Cristo, agradecer o Batismo 

recebido e confirmar a nossa disponibilidade no 

seguimento de Jesus Cristo e na vida em 

Comunidade. 

 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 Cr isto 

Ressuscitado. É também nesse livro encontramos 

o s  p i l a re s  q u e  s u ste nta m  e  a n i m a m  a s 

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).

 Q u e  a  e x p e r i ê n c i a  d a s  p r i m e i r a s 

Comunidades cristãs sirva de exemplo e estímulo 

para nossas Comunidades hoje serem casa do Pão, 

da Palavra, da Caridade, da ação missionária e da 

Comunhão. 

Padre Tarcísio. 
  
. 



 Convocada pela CNBB, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira, a partir das 

comunidades eclesiais; promovida pelos movimentos populares, pastorais sociais, como diversos 

outro segmentos, inclusive de outras religiões, visando o ecumenismo. 

 Teve início em novembro de 1991; abordando temas como: O mundo do trabalho, Brasil 

alternativa e protagonismo (surgiu o movimento do Grito dos excluídos), resgate dos direitos 

sociais, mutirão por um novo Brasil (nesta 4ª semana, criou o Fórum de Mudanças Climáticas; 

publicação do documento do Papa Francisco, Laudato si; a questão da sustentabilidade 

ambiental), o Estado que temos e o Estado que queremos; propõe Reforma política por eleições 

limpas. Por fim, a 6aSSB com o tema “ MUTIRÃO PELA VIDA, POR TERRA, TETO E 

TRABALHO”

 No Brasil, as SSBs marcam processos de mobilização social e transformação social a partir de 

debates que impulsionam a construção de um Projeto popular para o Brasil. Tornam-se espaços 

de fortalecimento da democracia participativa e direta, pois fomentam o envolvimento dos setores 

excluídos e marginalizados à participação cidadã e à autoridade política, na garantia da igualdade 

básica de todos os seres humanos e da natureza.

 Desde janeiro temos debatido as propostas. Após nosso primeiro encontro em janeiro ficamos 

encarregados de pensar ações locais, com nossos grupos das paróquias e pastorais. No encontro 

do início de fevereiro trouxemos um pouco dessas ações. Realizamos em 27/02, uma live, cujo 

momento Celebrativo marcou a abertura diocesana da 6aSSB.

 Com temas riquíssimos pudemos refletir sobre o conceito do Bem Viver, que não significa 

“Viver bem”. Nesse sentido, é saber viver em harmonia e equilíbrio, em harmonia com todos os 

ciclos da Mãe Terra, do cosmos, da vida e da história, e em equilíbrio com toda forma de existência. 

... Bem Viver significa compreender que a deterioração de uma espécie é a deterioração do 

conjunto. Falamos da Economia Solidária que é uma alternativa inovadora na geração de 

trabalho e na inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra quem produz, quem 

vende, quem troca e quem compra. Seus princípios são autogestão, democracia, solidariedade, 

cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. Do Banco do Povo, que em 

Guarulhos já temos um E-Banco, com a premissa pautada no capital humano.

 A Economia de Francisco nos faz refletir que “o momento exige de nós uma conversão econômico-

ecológica, com a construção de uma nova cultura, de novos hábitos, em comunhão com o bem 

viver de todos, sem exceção. Seremos nós que iremos organizar nossa Casa Comum, 

começando com pequenos gestos que farão a diferença. Como bem nos lembra o Papa 

Francisco, precisamos de uma revolução cultural, ainda há tempo, mas o tempo é agora!

Rose - Equipe do Laicato

Paróquia N. Sra. de Fátima

6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA – PNS DE FÁTIMA – VILA FÁTIMA
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LITURGIA DA PALAVRA
“Sejam praticantes da Palavra, e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos (Tg 1,22).

“É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida 
na rocha da Palavra de Deus” (Dap 247). 

04/04 – Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 10,34a. 37-43 – Sl 118 – Col 3,1-4 – Evangelho Jo 20,1-9

11/04 – 2º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 4,32-35 - Salmo 118 – 2ª- Leitura 1 Jo 5,1-6 – Evangelho Jo 20,19-31

18/04 – 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

25/04 – 4º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 4,8-12 – Sl 118 – 2ª- Leitura 1 Jo 3,1-2 – Evangelho Jo 10, 11-18 

02/05 – 5º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 9,26-31 – Sl 22 – 2ª- Leitura 1 Jo 3,18-24 – Evangelho Jo 15,1-8   

PASTORAL DO DÍZIMO

Durante determinações do COVID

DÍZIMO
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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 Fevereiro.

 
 

Acessem nossas 
redes sociais. ARTES:  Michele, Thais e Thaina Pascom

Participe e acompanhem nossas atividades 

Todas a segundas feira, no Facebook, às 21h00
Da varanda para o mundo!

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS 
NA 

EVANGELIZAÇÃO

25
anos

Cel.: 11 99315-8853
          Darciano

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 

Gonçalves
Corretor Eztec - CRECI: 184.271-F

goncalves.tecvendas1@gmail.com
 

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

Tel.: (11) 99541-1628
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Para os depósitos feitos por envelope, pedimos que nos enviem o comprovante 
através de Whatsapp no numero 11 2468-2215, ou entregue junto com seu envelope 

na secretária da Paróquia de Terça a Sábado das 12h00 ás 18h00.

Ah! Não se esqueça de se identificar com nome, 
número do Dizimista e sua Comunidade, Ok?

COMUNICADO IMPORTANTE
Atentos às orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), 

e visando o bem-estar de todos, adotamos algumas medidas preventivas 
referentes á contribuição do dízimo.

Para uma maior comodidade, a Partilha do Dízimo poderá ser feita através 
de depósito ou transferência bancária.

O SEU NÚMERO DE 
DIZIMISTA SE ENCONTRA NO
CANTO INFERIOR ESQUERDO

Para os casos de transferência, fizemos uma lista para facilitar na identificação.
No campo identificação do depósito, você vai colocar 

a sigla da sua Comunidade + o seu número de Dizimista.
Por exemplo: NSF 123

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Diocese de Guarulhos

Nº_____________   MÊS____________________123

N. S. FÁTIMA - NSF

SÃO PAULO APÓSTOLO - SPA

SÃO FRANCISCO - SF

SÃO LUCAS - SL

Banco Itau   -   Agência: 1622   -   Conta Corrente: 08846-4

EXPEDIENTE

Diretor Resp.: PE. TARCÍSIO A. DE ALMEIDA   

Pesquisa, Diagramação e Revisão: EQUIPE PASCOM

 Impressão:  

Tiragem : 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   

www.paroquiavilafatima.com.br    

pascomvilafatima@gmail.com

contato@paroquiavilafatima.com.br 
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COMUNICADO IMPORTANTEAGENDA SEMANA SANTA / 2021


