
MARÇO  2022
ANO XXI - Nº 232

    Nosso pároco em sua palavra reflete 

sobre a importância da Quaresma, e 

como a Campanha da Fraternidade, 

ilumina a vivência dos exercícios Quaresmais, a 

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

Quaresma é tempo favorável 
para a conversão do coração. 

Participe das missas da 
penitência a partir do dia 
11/03 as 5h30, na Igreja 

Nsra de Fátima. 

E a partir do dia 11/03, 
teremos a Via Sacra nas 

ruas das comunidades que 
compõem a nossa 

paróquia. 

Participe também dos 
encontros de reflexão, e 

oração da CF nos grupos de 
base, ou em nossas Igrejas. 



Editorial

  Se fizermos uma retrospectiva, chegaremos à 

conclusão de que muita coisa se modernizou, os 

avanços tecnológicos e científicos facilitaram nossas 

vidas. Por outro lado, estamos cada vez mais nos 

distanciando, nos tornando incapazes de cuidar uns dos 

outros, banalizando a vida e destruindo o nosso planeta 

que é nossa fonte de vida. Estamos nos tornando 

incapazes de amar o próximo, somos intolerantes em 

nossas diferenças e aceitamos que o ódio coletivo 

ocupe espaço, assim estamos na contramão dos 

ensinamentos básicos de Jesus Cristo. 

  Acreditamos em Deus, mas somos incapazes de 

ouvir e enxergar o irmão ao nosso lado, e o deixamos 

ficar à margem da estrada. Cada vez mais, fica claro 

que num mundo globalizado, qualquer sinal de 

destruição, tem reflexos em todo o planeta, podemos 

ver as consequências dos recentes desastres 

ambientais ou da insanidade dessa guerra entre Rússia 

e Ucrânia em curso, o mais triste é saber que muito de 

todas estas tragédias poderiam ser evitadas, seja por 

políticas públicas ou por pactos de paz entre os 

governantes.

 Além de todo o cenário que estamos vivendo ou 

assistindo, a pandemia trouxe uma enorme lacuna em 

nosso relacionamento, criou uma ruptura na cultura do 

encontro, em alguns casos empurrou alguns de nós para 

uma zona de conforto, um quase comodismo, de forma 

isolada nossas casas se transformaram num suposto 

espaço de fuga, como se não tivéssemos nada a ver com 

tudo que está acontecendo ao nosso redor.

 A campanha da Fraternidade vem mais uma vez 

nos proporcionar a oportunidade de refletirmos sobre 

uma conversão verdadeira, conversão que ultrapassa o 

tempo da quaresma e possibilita refletir sobre qual 

sociedade nós queremos

 No capítulo de introdução do texto base da 

campanha da Fraternidade 2022, com o tema 

FRATERNIDADE E EDUCAÇÃO e o lema FALA COM 

SABEDORIA, ENSINA COM AMOR, o artigo 6 diz o 

seguinte: “Somos chamados a ver a realidade da 

educação em diversos âmbitos, iluminá-la com a 

palavra de Deus, encontrando e redescobrindo meios 

eficazes que favoreçam processos mais adequados e 

criativos a fim de que ninguém seja excluído de um 

caminho educativo integral que humanize, promova a 

vida e estabeleça relações de proximidade, justiça e 

paz. A educação é um indispensável serviço à vida. Ela 

nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e 

da fraternidade.”

 Irmanados em Cristo, precisamos de forma 

fraterna, com muita sabedoria e baseados no 

evangelho, entender o chamado de Deus em nossas 

vidas, para construirmos as transformações 

necessárias, recuperar o diálogo e a força do amor ao 

próximo, e acreditar que um futuro com justiça e 

igualdade é possível.

 Vamos viver o tempo da quaresma em conjunto 

com a Campanha da Fraternidade, somos convocados 

como discípulos da palavra, a escutar e entender os 

desafios dos tempos atuais e a discernir junto ao Mestre 

e Educador Jesus Cristo, a Fé, o amor, através do 

diálogo. 

CF. 218. ““Vai, e de agora em diante, não peques mais” 

(Jo 8,11).

 Foram essas as palavras de Jesus dirigidas à 

mulher surpreendida em flagrante adultério. Ela não 

foi apedrejada, mesmo tendo pecado. O Divino Mestre 

educou a todos os que estavam envolvidos naquela 

cena e ainda hoje nos envia a sua Palavra a fim de que, 

educados por ela, livres do pecado, sejamos capazes de 

falar com sabedoria e ensinar com amor. Porém, 

ressalta-se, assim como afirmou o Papa Francisco, não 

há misericórdia sem correção. De fato, Jesus disse a 

adultera: “vá e não peques mais”. Aqui entra a questão 

da disciplina no processo educacional. Disciplina como 

abertura e colaboração pessoal no processo de 

aprendizado.”

 Sejamos promotores dessa educação, que 

promove e liberta. 

 Vivamos uma santa e transformadora quaresma 

em conjunto com a Campanha da Fraternidade, para 

que o evangelho de Jesus Cristo aconteça em nossa 

sociedade.

Chamados a construir a fraternidade

Marcia / Benê - Equipe do Laicato
Paróquia N. Sra. de Fátima



A Palavra do Nosso Pároco

 Celebrada desde o século IV, a Quaresma vai da 

4ª Feira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, 

exclusive. 

 Nestes quarenta dias, o Senhor nos chama a sair 

de nossas trevas e a encaminharmo-nos rumo a Ele, 

que é a luz. Quaresma é período de penitência 

destinado a nos renovarmos em Cristo, a renascermos 

do alto, do amor de Deus. 

 A Quaresma é o tempo para dizer “não”. “Não” 

à indiferença, à negligência de pensar que a vida do 

outro não me diz respeito; por toda tentativa de 

banalizar a vida, “não” à poluição intoxicante das 

palavras vazias e sem sentido, da critica grosseira e 

superficial, das analises simplistas que não 

conseguem abraçar a complexidade dos problemas 

humanos, especialmente os problemas de quem mais 

sofre. A Quaresma é o tempo de dizer “não”; à asfixia 

duma oração que nos tranqüiliza a consciência, duma 

esmola que nos deixa satisfeitos, dum jejum que nos 

faça sentir bem. A Quaresma é o tempo de dizer não à 

asfixia que nasce dos intimismos que excluem, que 

querem chegar a Deus esquivando-se das chagas de 

Cristo presentes nas chagas dos nossos irmãos: 

espiritualidades que reduzem a fé a culturas de gueto 

e exclusão. 

 A Quaresma é um caminho que nos conduz para 

a vitória da misericórdia sobre tudo o que procura 

esmagar-nos ou reduzir-nos a qualquer coisa que não 

corresponda à dignidade de filhos de Deus. A 

Quaresma é a estrada da escravidão para a liberdade, 

do sofrimento para a alegria, da morte para a vida.     

 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.  

 É preciso nos questionar, para onde nosso 

coração está orientado, para onde nos leva o 

navegador da nossa vida, para Deus ou para o meu eu? 

Vivo para agradar ao Senhor ou para ser notado, 

louvado, preferindo o primeiro lugar e assim por 

diante? Estou bem com minhas hipocrisias ou luto 

para libertar meu coração das duplicidades e das 

falsidades que o aprisionam?   

 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) promove este ano, durante a Quaresma, a 

Campanha da Fraternidade, cuja finalidade principal 

é vivenciar e assumir a dimensão 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, a Campanha da Fraternidade tem 

como tema: “Fraternidade e Educação”, e o lema: 

“Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26). A 

Campanha da Fraternidade é um modo privilegiado 

pelo qual a Igreja vivencia a Quaresma. Ao longo da 

caminhada quaresmal, em que a conversão se faz 

meta primeira, recebemos o convite para buscar os 

motivos de nossas escolhas em todas as ações e, por 

certo, naquelas que dizem respeito mais diretamente 

ao mundo da educação.         

 Uma abençoada e frutuosa Quaresma a todos e 

a todas. 

   Padre Tarcísio.

Quaresma: Caminhada para a celebração da Páscoa, 

a ressurreição do Senhor.



 Quaresma é tempo favorável para a conversão 
do coração. Converter-se é  também sair do 
individualismo, romper com a indiferença, vivendo a 
solidariedade  em diálogo e como compromisso de 
amor. Coração transformado pelos exercícios  
espirituais que nos conduzem à celebração da Páscoa 
de Jesus Cristo. Um convite  à transformação interior 
que tem incidências concretas no cotidiano.    

 Desde 1964, a Igreja no Brasil promove a 
Campanha da Fraternidade como  um dos modos de 
viver a espiritualidade quaresmal. Uma Campanha que 
contribui  para uma mudança de vida profunda que nos 
leva, não somente a pedir a Deus  perdão por nossos 
pecados, mas a unir forças na construção de uma 
sociedade que corresponda à mensagem do 
Evangelho (cf. Mc 1,15).    

 A Campanha da Fraternidade tem como grande 
objetivo despertar a  solidariedade dos fiéis em relação 
a um problema concreto que envolve a sociedade 
brasileira, buscando caminhos de solução à luz do 
Evangelho. A cada ano é escolhido um tema, que define 
a realidade concreta a ser transformada, e um lema, 
que explicita em que direção se busca a transformação. 
O Evangelho possui  uma irrenunciável incidência 
social. “Deus está interessado no bem-estar completo 
do homem, e por isso também no desenvolvimento da 
comunidade na qual  o homem participa de muitos 
modos”. 

 A Campanha da Fraternidade é realizada no 
tempo quaresmal, porém, não se reduz a ele. 
Celebrando o amor redentor, a Páscoa de Jesus Cristo 
deve nos levar,  já nesta vida, a passar de um mundo 
não fraterno, marcado pelo pecado, nas suas  
expressões de injustiças, omissões e opressões, para 
uma sociedade de irmãos. Em 2022, os bispos do Brasil 
nos fazem um convite de singular importância: à luz  da 
fé, queremos refletir sobre a educação em nosso país, 
convictos de que ela é indispensável para a construção 
de um mundo mais justo e fraterno.    

 A realidade da educação nos interpela e exige 
profunda conversão de todos. Verdadeira mudança de 
mentalidade, reorientação da vida, revisão das atitudes 
e  b u s c a  d e  u m  c a m i n h o  q u e  p r o m o v a  o 
desenvolvimento pessoal integral, a formação para a 
vida fraterna e para a cidadania. Refletir e atuar a favor 
da educação é uma forma de viver a penitência 
quaresmal. É reconhecer que algo pode e deve  mudar 
neste cenário e, principalmente, em nossas relações.   

 Somos convidados a ver a realidade da 
educação em diversos âmbitos, iluminá-la com a 
Palavra de Deus, encontrando e redescobrindo meios 
eficazes que  favoreçam processos mais adequados e 
criativos a fim de que ninguém seja excluído de um 

caminho educativo integral que humanize, promova a 
vida e estabeleça relações de proximidade, justiça e 
paz. A educação é um indispensável  serviço à vida. Ela 
nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e 
da fraternidade.  
  
 Em 2022, pela terceira vez, a educação volta a 
ocupar as reflexões da Campanha da Fraternidade, 
agora, impulsionada pelo Pacto Educativo Global. Na 
carta de convocação, bem como no Instrumento de 
trabalho, o Papa Francisco apresenta alguns 
elementos constitutivos de uma educação humanizada 
que contribua na formação de pessoas abertas, 
integradas e interligadas, que também sejam capazes 
de cuidar da casa comum já que “a educação será 
ineficaz e os seus esforços estéreis se não se 
preocupar também por difundir um novo modelo relativo  
ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a 
natureza”.
 
 Em um tempo marcado pela pandemia da Covid-
19 e por diversos conflitos, distanciamentos e 
polarizações, é preciso reaprender a amar, a perdoar, a 
cuidar, a  curar, a dialogar e a servir a todos. Educar é 
construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça 
e na paz. Isto será possível à medida em que Cristo, que 
nos  liberta do egoísmo, for tudo em todos (1Cor 15,22).    

 “É necessária a contribuição de todos e cada vez 
mais urgente um coral de  difusão da cultura da paz e 
uma comum educação para a paz, sobretudo das novas  
gerações. (...) O bem da paz é tão grande, escrevia 
Santo Agostinho, que também nos acontecimentos 
inseridos no porvir deste mundo, habitualmente nada 
se ouve de mais agradável, nada se deseja de mais 
atraente e, enfim, nada se alcança de  mais belo”.

Manual da Campanha da Fraternidade 2022

Quaresma e Campanha da Fraternidade



ACONTECEU No dia 12 de fevereiro a 
ordenação diaconal do 

Fernando. A celebração da 
ordenação, aconteceu na 
Igreja Matriz de Nossa 
paróquia. O Fernando 

nasceu, cresceu, e descobriu 
sua vocação em nossa 

paróquia, especificamente na 
comunidade São Francisco. A 
celebração foi muito bonita,  

bem animada, e bem 
participada. Deus seja 
louvado pelo sim do 

Fernando. 
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PASTORAL DO DÍZIMO 

Também pelo PIX Chave: 51 266 203 0008 31

Como entrego meu dízimo?
Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Diocese de Guarulhos

Nº_____________   MÊS____________________

123

 Dízimo é um compromisso mensal e 
regular, a décima parte dos rendimentos 
dos fiéis. 

 Toda pessoa batizada na Igreja 
Católica deve assumir essa prática. 
Participar dessa semeadura é uma forma 
concreta que o cristão tem para manifestar 
a sua fé em Deus e o seu amor ao próximo, já 
que é por meio do dízimo que a Igreja se 
mantém em atividade, sustenta seus trabalhos de evangelização e realiza muitas 
obras de caridade e assistência aos menos favorecidos.

 Ofertas são doações espontâneas, com as quais, os fiéis também podem 
participar da vida em comunidade, mas nesse caso não existe a regularidade, como 
no dízimo, não se trata de um compromisso fixo, e sim de uma manifestação de 
amor e de confiança.

  Todos nós queremos encontrar as igrejas limpas, bem equipadas, com tudo 
funcionando bem, mas infelizmente muitos se esquecem de que para isso, todos 
precisam colaborar com o dízimo. 

 A igreja conta com o seu desejo de viver em Cristo, de assumir de fato o papel e 
a missão de ser junto com seus irmãos de fé, membro de um mesmo Corpo. Diga 
sim ao compromisso de ser um dizimista, nossa comunidade precisa de você!

Pastoral do Dízimo – São Paulo Apóstolo

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 PASCOM:  Michele, Thais e Thainá 

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 

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
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LITURGIA DA PALAVRA
a

“Sejam praticantes da Palavra, e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos (Tg 1,22).
“Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo” (DAp,n.247).

06/03 – 1º- Domingo da Quaresma: 1ª- Leitura Dt 26,4-10; Sl 91; 2ª- Leitura Rm 10,8-13; Evangelho Lc 4,1-13

13/03 – 2º- Domingo da Quaresma: 1ª- Leitura Gn 15,5-12.17-18; Sl 27; 2ª- Leitura Fl 3,17-4,1; Evangelho Lc 9,28b-36

20/03 – 3º- Domingo da Quaresma: 1ª- Leitura Êx 3,1-8a.13-15; Sl 103; 2ª- Leitura 1 Cor 10,1-6.10-12; Evangelho Lc 13,1-9

27/03 – 4º- Domingo da Quaresma: 1ª- Leitura Js 5,9-12; Sl 34; 2ª- Leitura 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

Gonçalves
Corretor Eztec - CRECI: 184.271-F

goncalves.tecvendas1@gmail.com
 

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

Tel.: (11) 99541-1628

25
anos

Cel.: 11 99315-8853
          Darciano

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO
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AGENDA PASTORAL DE MARÇO 2022

02/03 – QUARTA-FEIRA DE CINZAS. Início da Quaresma. 
Abertura da Campanha da Fraternidade de 2022,  cujo tema, é: Educação e Fraternidade. 

Celebrações com a imposição das Cinzas: 
7h30, e, 19h30 – Igreja Nossa Senhora de Fátima 
9h30 – Comunidade São Paulo Apóstolo 
19h30 – Comunidade São Lucas 
19h30 – Comunidade São Francisco.

03/03 – 19h30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima. 

19/03 – SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO UNIVERSAL DE NOSSA IGREJA. 
9 h 30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

26/03 – 9 h – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDES, dos MIPAS, dos coroinhas, 
e um cantor (a) de cada comunidade, na Vila Fátima. 

29/03 – MUTIRÃO DE CONFISSÕES, às 15 h, e às 20 h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.   

Desde o dia 06 de fevereiro 

que retomamos a peregrinação 

da imagem da Sagrada Família, 

às famílias, e neste ano essa 

peregrinação se insere 

no Ano Diocesano da Família. 

Familia: lugar da palavra, 

da oração, e do partir o pão.
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