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Olá, caro leitor!
“Paróquia de Fátima, paróquia
feliz”! E que momentos de festa e
alegria vivemos neste último mês!
Estivemos juntos durante toda a
novena, recordando momentos
especiais desses 40 anos, além
de reencontrar aqueles que muito
contribuíram para o crescimento
da paróquia. Celebramos uma belíssima festa à nossa padroeira!
E nesta edição, além de recordamos alguns momentos da festa
de Fátima, também mostramos os
acontecimentos em diversas comunidades da paróquia durante o
mês de maio. Veremos também
reflexões sobre a semana da Oração pela Unidade Cristã, que neste ano, na nossa paróquia, contou
com um evento muito especial: o
culto ecumênico, com a presença
de pastores de outras igrejas. Ainda aproveitamos para recordar os
diversos leigos e pastores que estiveram em nossa paróquia durante
estes 40 anos, que se dedicaram (e
se dedicam) tanto as nossas atividades! Também somos chamados
a refletir sobre a espiritualidade
do Sagrado Coração de Jesus, neste mês no qual ele é celebrado e
coroado, além da importância e
do significado do dízimo para a
Igreja e para a vida comunitária.
E, por fim, mostramos o tempo fecundo no qual nossa paróquia se
encontra, quando diversas crianças e adolescentes reafirmam sua
amizade e união com Cristo através da Primeira Comunhão Eucarística.
Em continuação da celebração
dos 40 anos de nossa paróquia,
continuamos vivendo momentos
de forte espiritualidade e grande importância para todos os paroquianos, sem nos esquecer da
alegria, que é marca registrada da
nossa vida paroquial.
Desejamos uma feliz e boa leitura a todos!

Semana de Oração pela Unidade Cristã
Reprodução da internet

Editorial

No Brasil, há muitos anos, celebramos, durante o Pentecostes, a Semana de Oração pela Unidade Cristã
que busca refletir sobre a união cristã
e o diálogo entre as religiões. Tratase de um momento privilegiado para
oração, saída e encontro. É, também,
uma grande oportunidade para cada
um de nós reconhecermos a riqueza e
o valor que estão presentes no outro,
no diferente, e para pedir a Deus o
dom da unidade.
Neste ano, o lema bíblico proposto pelo movimento ecumênico brasileiro foi “Dá-nos um pouco da Tua
Água”(Jo 4,7), inspirado num trecho
do Evangelho de João, que propõe
o encontro de Cristo com a samaritana, como ícone do amor que abate toda separação, e que nos leva a
abrir-nos para encontros e conversas
e nos ajuda a reconhecer que pessoas, comunidades, culturas e religiões
precisam uma das outras na vivência
da missão da Igreja. Também nos

impele a mudar nossa atitude, a nos
comprometer com a busca da unidade, por meio de nossa abertura para
uma variedade de formas de oração e
espiritualidade cristã.
O encontro que nossa Paróquia
promoveu na noite do dia 19 de maio,
foi um gesto importante que nos possibilitou, a todos testemunhar, nosso
desejo de unidade e de acolhida à diversidade. Que o Espírito Santo nos
ilumine para continuar nossa missão
e permanecermos fiéis na prática da
acolhida e escuta de todos. Que Ele
retire de nossos corações a violência
e as atitudes de discriminação que
excluem e desvalorizam a dignidade
humana. Além de que, nossas Igrejas sejam sempre espaço de acolhida,
onde a festa, alegria, a força e a fé se
tornem nossa prática diária, nosso alimento de cada dia, nosso permanente
movimento em direção a Jesus Cristo!
Sônia Maria Leite Ribeiro do Vale
Ministra Extraordinária da Palavra
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Aconteceu na Paróquia de Fátima...
FESTA DE FÁTIMA E COMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DA pARÓQUIA DE fÁTIMA

A novena e festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima deste
ano teve um foco diferente. Dentre a
comemoração dos 40 anos de criação
da paróquia, as celebrações contaram
com a presença de padres que fize-

CORAL DA UFMG SE
APRESENTA EM FÁTIMA

A Paróquia de Fátima ganhou na
manhã do último dia 31 de maio, um
belíssimo “presente” pelos 40 anos
de sua criação, com a apresentação
do Coral de Trombone e Tubas da
Universidade Federal de Minas Gerais. Durante a apresentação foi destacada a música “Ave Maria”, em
homenagem a Nossa Senhora, concluindo com um número que imita o
som de sinos, dando início à Celebração Eucarística.

ram parte da história, como os párocos Pe. Leocádio, Pe. Tarcísio e Pe.
Wander.
A participação das comunidades
se deu com muita espiritualidade e
emoção, em que recordaram aconte-

cimentos marcantes.
Após as celebrações, as barraquinhas e as apresentações culturais
animaram ainda mais a festa confirmando que a Paróquia de Fátima é
paróquia feliz!

FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA

A Paróquia de Fátima foi convidada a se juntar no dia 21 de maio para
o encerramento da novena em honra
à Santa Rita de Cássia, padroeira da

cidade. A celebração foi presidida
pelo Cônego Lauro e contou com a
participação de leigos e leigas, que
ajudaram na preparação da liturgia.

SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI

SEMANA DE ORAÇÃO PELA
UNIDADE DOS CRISTÃOS
No dia 19 de maio, na Igreja Matriz da Paróquia de Fátima, os fiéis
se encontraram para um momento de
reflexão e oração pela unidade dos
cristãos com a presença de membros
de diversas igrejas evangélicas. Partindo do texto de São João 4, 1-42, o
evangelho do encontro de Jesus com
a Samaritana, que é a inspiração do
tema de aprofundamento da Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos, partilharam a alegria de celebrar juntos, superando preconceitos,
não havendo dúvidas de quem nos
une é Jesus Cristo.

Fotos: Arquivo Paroquial
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As celebrações do dia 4 de junho,
Solenidade de Corpus Christi, iniciou-se com a missa às 8h, na Matriz
de Fátima, seguindo de Procissão pelas ruas da comunidade.
Às 18h, houve a Adoração ao
Santíssimo Sacramento, seguida da
Celebração Eucarística, encerrando
a Solenidade do Corpo e Sangue do
Senhor.
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Espiritualidade do
Olhar Pastoral
Sagrado Coração de Jesus Primeira Comunhão

As palavras “espiritualidade” e
“coração” nos fazem mergulhar em
nosso íntimo. Mergulhar no íntimo da
espiritualidade do Sagrado Coração
de Jesus significa imergir no mistério
do Amor de Deus para conhecer “a
altura e a profundidade, o comprimento e a largura” do amor de Jesus
Cristo. Conhecer a
espiritualidade do
Sagrado Coração
de Jesus ultrapassa
toda a inteligência
humana.
Na palavra de
Santo Inácio, esse
conhecimento não
consiste no “muito”, mas no “saborear internamente”.
Saborear internamente é degustar
pelo dom da sabedoria que vem do
Espírito Santo. “A contemplação do
Coração de Jesus Transpassado é imprescindível a todo Cristão”, escreve
o Papa Bento XVI. A oração contemplativa nos leva a conhecer os infinitos
tesouros contidos em palavras, atos,
gestos, formas de ser de Jesus Cristo.
Os apóstolos conheceram o Coração
de Jesus pela convivência com Ele,
escutando e vendo como discípulos,
e seguiram seu modo de viver. Maria
Santíssima escutava todas essas coi-

Eucarística

sas e as contemplava em seu coração.
A espiritualidade deste Coração
Sagrado se revela nas palavras de Jesus: “Eu vim para fazer a vontade do
Pai”. “Eu vim para que todos tenham
vida.” “Deixai vir a mim os pequeninos.” “Aprendei de mim que sou
manso e humilde de coração.” “Eu
também não te
condeno. Vai em
paz e não tornes a
pecar.” “Pai, perdoai-lhes, porque
não sabem o que
fazem.” Os gestos
de Jesus também
são reveladores de
seu coração: Ele
abençoou e abraçou crianças, viveu
pobre e no meio dos pobres, estendeu
a mão e acalmou o mar, tocou em leprosos e os curou...
Nesta escola de espiritualidade,
podem se matricular santos e pecadores. Assim conhecemos o amor
apaixonado de Deus por nós, e nos
apaixonamos por Ele. “De seu Coração aberto jorrou para nós a água
da vida e o sangue da Eucaristia, não
para nossa tristeza, mas para alegria
nossa.”

Estamos celebrando nas diversas comunidades da Paróquia
de Fátima, ao longo deste mês
de junho de 2015, a primeira comunhão eucarística de crianças
e adolescentes. Trata-se de momento de graça para toda a comunidade paroquial. A iniciação
cristã compreende os sacramentos do batismo, da eucaristia e da
crisma. Crianças e adolescentes
batizados, devidamente preparados pelos catequistas, bem como
pelo seu ambiente familiar e comunitário, fazem a sua primeira
confissão sacramental e recebem
o sacramento do corpo e sangue
do Senhor pela primeira vez.
Que alegria para as crianças e
adolescentes, seus pais e demais
familiares, catequistas, padres e
toda a Paróquia de Nª Sr.ª do Rosário de Fátima!
O batismo nos insere na comunidade eclesial, onde escutamos a Palavra de Deus e fazemos
a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, especialmente na vivência sacramental.
A Eucaristia é o sacramento da
autodoação de Jesus pela humanidade, memorial de sua paixão,
morte e ressurreição, banquete
de comunhão fraterna e penhor
de vida eterna. É o sacramento
por excelência da presença do
Senhor ressuscitado na comunidade de seus (suas) discípulos
(as) e faz da comunidade o Corpo de Cristo, Templo do Espírito, Povo de Deus!
A Igreja celebra a Eucaristia,
mas a Eucaristia edifica a Igreja.
São 213 crianças e adolescentes
que testemunham a vitalidade
de nossa comunidade paroquial,
crescendo na amizade e comunhão com Jesus para a construção do Reino de Deus.

Pe. Otmar Jacob Schwengber, SJ

Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa

“Conhecer a espiritualidade do Sagrado
Coração de Jesus
ultrapassa toda a inteligência humana”

diretor espiritual nacional do Apostolado da Oração

Pároco
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Dízimo, a generosidade que
brota de corações abertos

“Na Igreja, mas também no restante da sociedade, uma palavrachave que não devemos temer é ‘solidariedade’: ou seja, saber colocar à
disposição de Deus o que temos, nossas humildes capacidades, porque só
compartilhando, doando, nossa vida
será fecunda, dará frutos” (Papa
Francisco). Assim também o nosso
dízimo é generosidade, partilha, é
doação de tudo o
que recebemos de
Deus! E quanto
bem ele faz à nossa Igreja, à nossa
comunidade e ao
nosso coração!
O dízimo em
nossa
paróquia
passou por um recadastramento,
que foi efetivado agora neste mês.
É tempo oportuno para crescermos
na fraternidade, pois os discípulos
do Senhor tinham tudo tem comum
(At 4, 32), assim também deverá ser
conosco.
Muitas obras têm realizado o dízimo da Paróquia de Fátima: 15%
para a Arquidiocese, para a região
pastoral leste e para o Seminário. O
restante é dividido e utilizado pelas
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comunidades e tem destino certo,
para a obra evangelizadora: dimensão litúrgica, pastoral, comunitária,
humana-social, missionária e a vocacional. Algumas obras nestes anos de
2014 e 2015 já foram ou estão sendo realizadas, como por exemplo: a
confecção do mosaico na Matriz, a
reforma do Centro Catequético da
Sagrada Família, os andamentos da
obra da Igreja e do
Centro de Pastoral
em Nova Viçosa,
ajuda humanitária
às vítimas do vulcão no Cabo Verde (África), cerca
com telas na capela de Juquinha de
Paula, dentre outras.
Se você é dizimista o nosso muito obrigado! Tudo isso só é possível
com sua generosidade. Se ainda não
é, venha fazer essa experiência. Procure a pastoral do dízimo da sua comunidade ou a secretaria paroquial.
DÍZIMO, UMA OPÇÃO DE
AMOR E AGRADECIMENTO A
DEUS!

“...o nosso dízimo é
generosidade, partilha, é doação de tudo
o que recebemos de
Deus!”

Pe. Geraldo Trindade

Vigário Paroquial

Agenda Pastoral - Junho de 2015
Dia 14 - Festa do Sagrado Coração de Jesus, missa às 17h, Paraíso
Dia 18 - Participação na novena de São João Batista, às 19h, em Viçosa
Dias 19 a 21 - Encontro de Adolescentes com Cristo (EAC), Centro Educacional Dona Nanete
Dia 23 - Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral, 19h, Fátima
Dia 25 - Reunião do Colegiado das Pastorais, 20h, Fátima
Dia 27 - Encontro dos Grupos de Reflexão, 14h às 17h, em Fátima
Dia 27 - Arraiá dos Caquinhos, às 20h, no pátrio da Matriz de Fátima

Proclamas

Com a bênção de Deus, querem se casar:

José Afonso Lopes e Michele de Cássia Lana
Júlio Sabino Rosa e Ana Paula Figueiredo
Caso alguém saiba de qualquer impedimento, favor comunicar ao pároco.

PARÓQUIA DE FÁTIMA,
PARÓQUIA FELIZ!
Realmente somos paroquianos
felizes! São quarenta anos de dedicação, espiritualidade, serviço missionário pastoral e evangelizador
que acontece de forma misteriosa
e sistemática, dedicada ao Reino
de Deus, junto aos nossos irmãos.
Quantos pastores, quantos (as) leigos (as) que se passaram por aqui,
que se envolveram e envolvem,
que se dedicaram e se dedicam a
esta causa! Temos muito que agradecer a Deus pela caminhada da
nossa Paróquia. São inúmeros os
momentos de alegria, momentos
fortes de oração e conversão, inspirados em Maria, servidora de Deus
e da Humanidade.
Nesta caminhada abençoada,
também somos gratos (as) ao Senhor por todos os párocos, vigários
paroquiais que, com tanto zelo e
amor, contribuíram para o crescimento de todos nós, e, de modo
especial, o Pe. Geraldo Paiva, que
com sua humildade e alegria dedicou parte da sua vida a essa paróquia. Que caminho feliz ele trilhou!
Ainda na perspectiva do agradecimento, recordemos o recente,
valioso e sublime momento de oração ecumênica pela Unidade dos
Cristãos, momento de encontro
com os nossos irmãos evangélicos,
desejosos de diálogo e compreensão mútua, tão belamente vivido e
celebrado.
Na oportunidade de convívio
fraterno que tivemos, cada cristão
foi e continua sendo “chamado a
transformar a realidade onde vive
e a construir um mundo melhor,
vencendo preconceitos e buscando
o respeito e a unidade. A partilha
de dons nos enriquece. Quando os
dons do outro são recusados, há
prejuízo para a sociedade e para a
Igreja”.
Certos de que Jesus Cristo que
nos oferece a água viva, somos incentivados a confiar na transformação possível, no convívio fraterno
e que cada irmão que aqui chegar,
possa perceber o que torna a nossa
paróquia, Feliz.
Eloisa Maria Viana Abranches

Coordenadora Paroquial

