
fermento 1

Editorial

Informativo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima | Viçosa-MG | Arquidiocese de Mariana 
Ano XVII - Nº 151 | Dezembro de 2012

Olá amigo leitor,
“Então é Natal e o que você fez? O 

ano termina e nasce outra vez...” Este 
trecho da música popular, muito conhe-
cida de todos, e que nesta época sempre 
acaba sendo cantada por um ou por outro 
também pode nos ajudar a refletir sobre 
nossas vidas.

Neste período em que o ano vai che-
gando ao fim e que é rodeado por pro-
postas de consumo, podemos e devemos 
parar e nos perguntar sobre como esta-
mos e como foi o nosso ano de 2012. 
O ato de nos portarmos assim fará com 
que surjam as luzes do futuro, as luzes 
de 2013.

Mais do que uma ocasião para festas, 
presentes e, em algumas situações, exa-
geros, este é um momento propício para 
reflexão e para preparação dos nossos 
corações. No dia 25 de dezembro, nós 
católicos celebramos e relembramos o 
nascimento de Jesus, o dia que deu iní-
cio ao nosso processo de salvação. E é 
salutar que, dentro deste contexto, fa-
çamos uma pausa em nossas correrias 
diárias  e que contemos com a ajuda do 
menino Deus para rever condutas, pen-
samentos, sentimentos e modificá-los 
caso não estejam na direção certa: a di-
reção do amor.

É neste sentido que o Fermento che-
ga até você neste mês. Queremos con-
vidá-lo a refletir e refletindo planejar-se. 
Queremos através de cada um dos arti-
gos oferecer-lhes norteamentos para esta 
reflexão; seja, quanto à importância de 
antes de se fazer qualquer coisa se abrir 
ao planejamento, seja quanto à melhor 
forma de nos organizarmos para viver 
melhor e possuir uma vida saudável fí-
sica, emocional e espiritual.

O Fermento traz também até você um 
pouco da experiência missionária vivida 
nos últimos dias 23 a 25 na comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, em Posses. 
Além disso, apresentamos uma breve 
memória das atividades realizadas em 
2012 e alguns dos momentos eclesiais 
que iremos viver no ano de 2013.

Como você pode ver, são várias as 
possibilidades de reflexão e orientação. 
Abramos o nosso coração e deixemos 
que este espírito natalino nos ajude a 
permitir que transborde em nós as rique-
zas de Deus. Feliz Natal a todos e um 
abençoado ano novo!

Numa avaliação panorâmica, nossa 
Paróquia vivenciou um ano marcado pela 
atuação dedicada dos leigos, sobretudo na 
coordenação das várias frentes de evan-
gelização, a maioria pela primeira vez.

2012 foi propício para as coordena-
ções assimilarem a missão e re/organi-
zarem os organismos pastorais que assu-
miram. Nota-se assiduidade das reuniões 
dos Conselhos e ações eficazes. O Minis-
tério Extraordinário 
da Palavra tem favo-
recido que nossas co-
munidades se reúnam 
para celebrar. Nossas 
comunidades têm 
sido vivas, atuantes 
e comprometidas. As 
festas de padroeiros 
renovam o vigor e o 
ardor missionário. 

Sem querer preterir, merece destaque 
a Pastoral da Juventude por sua organi-
zação e dinamismo. As dimensões mis-
sionária e sociopolítica se revelaram pela 
rearticulação. Os movimentos eclesiais 
têm expressado maior comunhão com a 
paróquia. Louvável a iniciativa do Terço 
dos Homens. 

Apesar das muitas limitações, as in-
tensas ações desenvolvidas foram mar-
cantes e apontam para seguir na constru-
ção do Reino. 

2012 - 2013

O ano de 2013 será marcado por fortes 
momentos na vida da nossa Paróquia, em-
balados por grandes celebrações: o Ano 
da Fé, a Jornada Mundial da Juventude, 
a Campanha da Fraternidade que aborda-
rá o tema Juventude, os 50 anos do Con-
cílio Vaticano II e, concomitantemente, 
a atenção ao Projeto Arquidiocesano de 
Evangelização – PAE, ao Documento de 
Aparecida, às Diretrizes da Ação Evan-
gelizadora da CNBB, à XXª Assembleia 

Arquidiocesana e, 
ainda, à luz da nossa 
8ª assembleia de pas-
toral, que decidiu que 
“entre nós, ninguém 
se sinta excluído, mal 
amado, rejeitado ou 
esquecido”. 

Em 2013, preten-
demos visitar todas as famílias da Paró-
quia de Fátima e propor a organização dos 
Grupos de Reflexão, combinado com um 
maior acompanhamento e fortalecimento 
dos grupos de reflexão. 

Com a riqueza de dons com que a nos-
sa Paróquia é agraciada, não podemos nos 
acomodar e nos contentar com o que te-
mos. Precisamos ousar na construção do 
mundo sonhado por Deus, pois fazemos 
parte do sonho de Deus e somos corres-
ponsáveis por seu Reino.

José Oscar Salgado
Coordenador Paroquial
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“...as intensas ações 
desenvolvidas foram 
marcantes e apontam 

para seguir na 
construção do Reino.”

Avaliação e projeção
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No dia 5 de novembro, os participan-
tes dos Grupos de Reflexão da paróquia 
de Fátima se reuniram e fizeram um ple-
nário para discutir os rumos dos Grupos 
de Reflexão e analisar o andamento das 
atividades, principalmente as do mês de 
outubro. O Plenário teve como tema “Ide 
pelo mundo e anunciai o evangelho a toda 
criatura” (Mc 16, 15) e foi marcado pela 
discussão em grupos, principalmente re-
lembrando as visitas realizadas a algumas 
pessoas afastadas da comunidade ou que 
apresentavam alguma dificuldade para 
participarem dos Grupos de Reflexão. 

Outros dois momentos também impor-
tantes do encontro foram a entrada com 
os cartazes com as dinâmicas dos Grupos 
de Reflexão e a unção de cada participan-
te com óleo, enviando-os para a missão. 
Em suma, foi importante momento de re-
avivamento do vigor de cada participante.
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Aconteceu na Paróquia de Fátima... Olhar Pastoral

Toda e qualquer ação que dese-
ja ser eficaz precisa ser planejada. 
É impossível obter bons resulta-
dos se o que desejamos fazer não 
é, antes da própria concretização 
da ação, refletido e analisado. O 
próprio Jesus nos aconselha a 
isso: “Pois qual de vós, querendo 
edificar uma torre, não se senta 
primeiro a calcular as despesas, 
para ver se tem com que a acabar? 
Para não acontecer que, depois de 
haver posto os alicerces, e não a 
podendo acabar, todos os que a vi-
rem comecem a zombar dele” (Lc 
14, 28s).

Contudo, planejar ainda é um 
desafio. E na Igreja não é dife-
rente. Estamos pouco habituados 
a planejar nossas ações. Nossos 
“planejamentos” se resumem, na 
maioria das vezes, a estipular datas 
para determinadas atividades ale-
atórias ou avulsas, sem nenhuma 
relação com o processo pastoral 
que se está vivendo. Infelizmente, 
somos muito marcados pela ânsia 
de “querer fazer alguma coisa”. O 
problema que esta “ânsia” reduz 
toda a ação pastoral a uma mera 
prática. E a prática pela prática 
não nos leva a lugar algum. 

As atuais Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Bra-
sil, no seu último capítulo, abor-
dam justamente essa questão do 
planejamento. No número 122, re-
corda o que nos diz a conferência 
de Puebla: “a ação pastoral plane-
jada é a resposta específica, cons-
ciente e intencional, às necessida-
des da evangelização”. Penso que, 
preparando-nos para iniciar um 
novo ano, é fundamental incluir, 
em nossas conversas e atividades, 
um tempo para avaliar 2012 e pla-
nejar 2013. Sem um bom planeja-
mento, todo nosso esforço de ação 
será em vão!  

Padre Wander Torres Costa
Pároco

Planejar para caminhar
Plenário dos Grupos 
de Reflexão

Momento partilha entre os membros 
dos Grupo de Reflexão

Aconteceu no dia 06 de novembro às 
20 horas, no centro Pastoral Pe. Geraldo 
Martins Paiva, uma reunião de formação 
litúrgica com os leitores, animadores e 
salmistas que hoje atuam nas celebrações 
da paróquia de Fátima. Também foram 
convidados os novos participantes surgi-
dos da dinâmica caça talentos vivida na 
paróquia. Esta configurou-se em um mo-
mento rico e de muito aprendizado. 

Reunião de Formação 
litúrgica

Noite de Louvor na 
Paróquia de Fátima

Participantes do Grupo de Oração Nossa 
Senhora de Fátima em momento de louvor

No dia 30 de outubro, na Igreja de Fá-
tima, o Grupo de Oração Nossa Senhora 
de Fátima promoveu uma noite de louvor 
com o seguinte tema: “Desde o nascer ao 
pôr do sol, seja louvado o nome do Se-
nhor”, e levou os participantes a refleti-
rem também sobre “Quem se compara ao 
Senhor, nosso Deus, que tem seu trono 
nas alturas e do alto olha o céu e a terra?” 
ambos trechos do Salmo 112.

Foi um momento muito animado e era 
visível a alegria de todos os presentes.

Seminaristas instituídos
no ministério de leitor

No dia 16 de outubro, os seminaris-
tas Gilmar Lopes da Silva (Comunida-
de Sagrada Família) e Vanderlei Gomes  
Guimarães (Comunidade Nsa. Sra. da 
Conceição – Nova Viçosa) foram instituí-
dos no ministério de Leitor pelo arcebispo 
dom Geraldo Lyrio Rocha, em celebração 
Eucarística na Catedral de Mariana, às 
18h.

O leitor é instituído para proferir as 
leituras da sagrada Escritura, exceto o 
Evangelho. Pode igualmente propor as 
intenções para a oração universal, e fal-
tando o salmista, proferir o salmo entre 
as leituras. 

Este ministério instituído pela Igre-
ja tem a finalidade “de render a Deus o 
devido culto e de prestar serviço ao povo 
de Deus, segundo as suas necessidades” 
(Paulo VI).

Conselhos Comunitários 
fazem reunião

Na noite do dia 20 de novembro, hou-
ve reunião dos conselhos de pastoral das 
comunidades Sagrada Família, São José 
Operário - Bela Vista e Sagrado Coração 
de Jesus - Paraíso. A Paróquia de Fátima 
possui dez comunidades e, por conseguin-
te, cada comunidade possui um conselho 
que é responsável em articular o trabalho 
pastoral. São integrantes do conselho da 
comunidade todos os coordenadores de 
atuação pastoral na comunidade.

Pastoral Familiar realiza 
encontro com os namorados

No dia 25 de novembro, no Centro 
Educacional Dona Nanete, aconteceu um 
encontro com os namorados. Este foi pro-
movido pela Pastoral Familiar, que, com 
todo carinho, fez questão de recebê-los 
com um delicioso café da manhã. Logo 
após, Pe. Wander destacou a importância 
da presença de todos neste encontro para 
assim poder haver entre os presentes uma 
troca de ideias e partilha das experiências 

vividas como namorados.
Depois, a Hilda Simone, membro da 

fraternidade Pequena Via, proferiu uma 
palestra intitulada  "Quer namorar comi-
go?". Esta teve como objetivo ressaltar 
a importância de reconhecer o amor no 
outro, e, principalmente, de respeitá-lo 
como pessoa e companheiro de vida. Foi 
chamada a atenção também para o essen-
cial que é amar Deus acima de tudo.

Hilda Simone palestrando durante o encontro com os namorados
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A Fé como essência na 
organização de nossa vida

Vários são os contextos que merecem 
nosso olhar quando nos propomos a nos 
organizar para tra-
çarmos um projeto 
de vida para a me-
lhor vivência da fé. 
Partimos de algumas 
perguntas: Como po-
demos alcançar uma 
tensão equilibrada 
entre vida pessoal, 
profissional e espiri-
tual? Como podemos assumir nossas res-
ponsabilidades sem perder de vista uma 
boa qualidade de vida? Para o nosso bem 
e o daqueles à nossa volta, precisamos re-
ver em que fonte nós estamos bebendo e 
que nos ajuda a cumprir as exigências do 
dia a dia. 

Precisamos também fazer nossas es-
colhas de forma que Cristo seja o nosso 
caminho, nossa verdade e nossa vida, o 
que implica em reconhecermos nossas 
fraquezas e limitações, aceitarmos nos-
sas rotinas e confrontarmo-nos com nossa 
humanidade. Mas, também, implica em 
esforçarmo-nos um pouco mais para que 
Sua Palavra seja, de fato, espada de dois 
gumes, que divide o bem e o mal, desper-
tando nosso ser para a realidade de filhos 
e filhas amados em todos os momentos. 
Além disso, é necessário ainda colocar 
diante de nossos olhos nossas dúvidas e 
fraquezas e compartilhá-las com o sacer-
dote ou com pessoas mais amadurecidas 

na vivência da fé. Ao fazer isso, veremos 
que estes podem ser outros meios de se 

trazer luzes para a 
organização de nossa 
vida. 

Em suma, como 
no trabalho manual 
de tapeçaria, é preciso 
que a fé esteja entrela-
çada em todos os fios 
que constituem nossa 
história, orientando 

os diversos papéis que assumimos na so-
ciedade, como, por exemplo, o que somos 
e o que fazemos no trabalho, na família e 
na Igreja. Só assim, seremos plenamente 
felizes.

Hilda Simone Coelho
Membro da Comunidade Pequena Via

“Precisamos também 
fazer nossas escolhas de 
forma que Cristo seja o 
nosso caminho, nossa 
verdade e nossa vida.”

Seja um patrocinador do 
FERMENTO!
Torne-se dizimista da
Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima
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No dia 04 de novembro, a comunida-
de Nossa Senhora Aparecida, em Posses, 
teve a oportunidade de vivenciar um dia 
de formação missionária, no qual esteve 
presente o missionário José Anastácio 
Sabino, que partilhou sobre a experiên-
cia missionária da paróquia São José, em 
Paula Cândido. Neste dia, foram feitas re-
flexões e discussões a respeito da impor-
tância de assumir que todos somos cha-
mados à missão, já que também somos 
discípulos de Jesus Cristo. Não importa 
a resposta do outro, se seremos acolhidos 
ou não, o que importa é a nossa resposta 
ao chamado de Cristo. O Documento de 
Aparecida já apontava esse caminho: não 
tem como ser discípulo sem ser missio-
nário. 

E os frutos deste dia não demoraram 
a aparecer; como resposta ao chamado à 
missão, a comunidade acolheu missioná-
rios leigos, vindos das cidades de Paula 
Cândido; Senador Firmino; e Porto Fir-
me. Juntos realizaram, nos dias 23, 24 
e 25 de novembro, a Visita Missionária 
2012, cujo tema foi “Grupo de Reflexão: 
É Deus visitando seu povo!”. O obje-

Visita missionária em Posses
tivo dessa visita foi motivar as pessoas 
a participarem dos grupos de reflexão, 
ajudando-as a perceber que o isolamento 
nos deixa tristes, sem ânimo, sem vontade 
de viver e trabalhar. Nas palavras do Pe. 
Wandinho: “No grupo, a gente se encontra 
com outras pessoas. E o mais importante: 
Deus vem nos visitar! Sim, Deus faz parte 
do nosso grupo de reflexão. Deus visita o 
seu povo através de sua Palavra! Ouvindo 
a Palavra de Deus, a gente vai pensando 
em nossa vida: as dificuldades, os proble-
mas, as coisas boas vividas. Também va-
mos pensando o que podemos fazer para 
melhorar nossa realidade, a  vida das pes-
soas e a da comunidade.”

A avaliação das visitas foi muito posi-
tiva. O desafio agora é trabalhar na cons-
cientização de que a missão é permanen-
te e estender essa experiência às demais 
comunidades de nossa paróquia. Dessa 
forma, estaremos caminhando na direção 
da construção de uma Igreja Viva, como 
nos propõe o Projeto Arquidiocesano de 
Evangelização (PAE).

Ivanete Felix de Siqueira Nunes
Coordenadora paroquial da Dimensão Missionária

Novena de NATAL 2012

Fique atento às nossas atividades e participe!

Dias 29 de novembro a 08 de dezembro - Nove-
na e festa em honra à Nossa Senhora Conceição, 
em Nova Viçosa.

Dia 09 - Encontro preparatório para a Novena de 
Natal, de 15:00 as 18:00, na Igreja Matriz de Fá-
tima.

Dias 10 a 13 - Tríduo e festa em honra à Santa Lu-
zia, comunidade Santa Luzia (Romão dos Reis).

Dia 12 - Crisma de adultos, às 19:00, na Igreja 
Matriz de Fátima.

Dias 14 a 21 - Novena de Natal nas casas.

Dia 16 - Planejamento Paroquial, de 8:00 as 18:00, 
local a definir.

Dia 23 - Encerramento da novena de natal, às 
17:00, na Igreja Matriz de Fátima.

Dia 24 - Missa da Vigília do Natal, às 21:00, na 
Igreja Matriz de Fátima.

Dia 25 - Natal do Senhor - Missas às 9:00 e 19:00, 
na Igreja Matriz de Fátima. 

Dia 28 - Participação do tríduo em honra a São 
Silvestre, às 19:30, Igreja Matriz da  paróquia São 
Silvestre, em Viçosa.

Dia 31 - Missa às 20:00 (Canto do Te Deum), na 
Igreja Matriz de Fátima. 

01 de janeiro - Solenidade da Santa Mãe de Deus, 
Maria - Missa às 19:00, na Igreja Matriz de Fátima 
– Acolhida dos novos Ministros Extraordinários 
da Comunhão Eucarística. 

Agenda Pastoral  
Dezembro de 2012

Proclamas
Com a bênção de Deus, querem se casar:

João B. de Freitas J. e Shirley Ferreira Barbosa

Aguinaldo C. de Souza e Lucélia Santos Silva

Reginaldo F. Simião e Jaqueline A. G. Cardoso

André de P. A. S. Paiva e Maria C. Teixeira Reis

Arlindo Miguel e Maria Marta Fontes Abreu

Messias de P. Bastos e Arlinda Priscila Roque

Diógenes L. Lopes e Josiane Dalila de Faria

Carlos Henrique de Almeida e Leila Ambrósio

Helton V. S. Lopes e Ana M. P. Gomes Lopes

Manasses Ildefonso e Maria José Lúcio

Daniel C. da Silva e Kely C. Martins Vieira

Pablo de Araujo Ferreira e Marise C. Lessa

Edison Carlos Basilio e Maria Lúcia da Silva

Claudinei B. Pereira e Renata C. P. Machado

Elias Lopes Gomes e Priscila Márcia de Souza

Eduardo H. da Silva Lisboa e Lidiane L. Duarte

José R. Lourenço e Elisângela C. de Araújo

Talles Soares Resende e Giselle Rosado Ferreira

Caso alguém saiba de qualquer impedimento, 
favor comunicar ao pároco.

Aproxima-se o Natal de nosso Senhor Jesus 
Cristo; tempo de celebrarmos a luz que vem 
trazendo esperança e salvação para todos os 
corações. Para bem prepararmo-nos, todos 
são convidados a participar da Novena de Na-
tal em família. Adquira o roteiro da Novena e 
outras informações na secretaria paroquial.
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Organize o seu grupo e participe!


