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Editorial
Orai e vigiai!
É dessa forma, caro leitor, que iniciamos o tempo de espera do Senhor,
o tempo do Advento! São quatro domingos de espera, oração, penitência,
preparo do nosso coração para acolher Aquele que chega, o Messias, a
fim de que Ele nasça em nossos corações e possamos fazer sua vontade,
como fez Maria.
Demos início também ao Ano da
Misericórdia, com o lema: “Sede
misericordiosos como o Pai”, onde
o Papa Francisco nos interpela a sermos igreja, testemunhas da misericórdia.
Na alegria de um povo vocacionado, compartilhamos com o Diácono Vanderlei Gomes Guimarães,
pertencente à Comunidade de Nossa
Senhora da Conceição em Nova Viçosa, sua ordenação presbiteral.
Nesta edição, além destas temáticas, ressaltamos também a participação dos paroquianos no Terço dos
Homens e o estudo do quarto capítulo da Encíclica do Papa Laudato
si, fazem parte de nossas reflexões e
contribuem para nosso tempo do Advento, como forma de nos instigar a
caminhar e nos propõem ações concretas para este tempo propício.
Não nos esqueçamos também dos
diversos acontecimentos ocorridos
em nossa paróquia e nas comunidades neste período, como o Sacramento dos Catecúmenos, a Vígilia e
Adoração para os Crismandos, Investidura dos novos Ministros (MECE),
o Encontrão Grupo de Reflexão e o
Dia da Arquidiocese, dentre outros.
E a partir de cada leitura e reflexão, possamos reavivar em nós o desejo da conversão, da esperança, da
paz, do amor e da alegria, tendo em
nós um ‘sim’ sempre renovado. Desejamos um feliz e abençoado Natal
e que Jesus continue sempre entre
nós.
Ide e anunciai, nasceu o Salvador!

O JUBILEU
DA MISERICÓRDIA
Com a abertura da porta Santa da
Basílica São Pedro, 08 de dezembro,
solenidade da Imaculada Conceição,
o Papa Francisco abre o Jubileu Extraordinário da Misericórdia ou Ano
Santo.
A celebração do jubileu católico
tem origem no jubileu hebraico, celebrado a cada 50 anos. No 50º ano,
denominado ano sabático, as dívidas
eram perdoadas, os escravos libertos,
as terras não eram cultivadas (Lev
25,8). Na tradição católica o jubileu
tem também a duração de um ano,
mas com um sentido mais espiritual,
consistindo no perdão dos pecados
dos fiéis que cumprem certas disposições eclesiais estabelecidas pelo
Vaticano.
O papa Francisco, ao justificar
a abertura do Ano da Misericórdia,
deixou evidente a missão da Igreja
em ser testemunha da misericórdia,
casa que acolhe para que o perdão e
graça alcancem a todos.
O período em que estamos vivendo (crescimento da violência, a tragédia em Mariana que questiona-nos
sobre o valor da vida humana, a cor-

rupção e atentados), deve nos levar
a atitudes concretas. Como cristãos,
não podemos ficar inertes, precisamos ir ao encontro do outro e promover o encontro da graça de Deus
com a miséria humana, revelando
assim o seu rosto misericordioso:
“Pois a misericórdia é sempre maior
do que qualquer pecado, e ninguém
pode colocar um limite ao amor de
Deus que perdoa.”
Para vivermos bem este Ano
Santo e receber as indulgências do
ano jubilar, precisamos ficar atentos,
e em atitude de escuta, deixar-nos
abraçar pela misericórdia de Deus
e comprometer-nos a sermos misericordiosos, seguindo o exemplo
de Jesus. Devemos buscar o sacramento da Reconciliação, participar
da Eucaristia, visitar os lugares de
peregrinação (basílicas, santuários,
igrejas que anualmente celebram
jubileu) e redescobrir a riqueza das
obras de misericórdia corporais e
espirituais.
Sônia Maria Barbosa

Ministra Extraordinária da Palavra

Que Jesus nasça todos os dias
dentro do seu coração trazendo
amor, paz, união e felicidade.
Desejamos a você e sua família um

Feliz Natal

São os votos da
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
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Aconteceu na Paróquia de Fátima...
arquivo paroquial

arquivo paroquial

Dia da Arquidiocese

Aconteceu no último sábado,
dia 28, a Celebração dos 270 anos
da Arquidiocese e dia Arquidiocesano da Juventude, em Mariana.
Todas as paróquias vinculadas a
Arquidiocese foram convidadas a
participarem, tendo como principal objetivo fortalecer os laços da

comunhão eclesial, despertando
o sentimento de pertença à Igreja, além de preservar a história de
uma das dioceses mais antigas do
Brasil. A Paróquia de Fátima atendeu ao chamado do nosso bispo
Dom Geraldo Lyrio Rocha e marcou presença no encontro.

arquivo paroquial

Vigília e Adoração Para Os Crismados

Encontrão dos
Grupos de Reflexão

Reuniram-se os grupos de
reflexão da paróquia para um
estudo em preparação para a
novena de Natal, no dia 14 de
dezembro. A novena dará início no dia 15 de dezembro, a
formação foi conduzido pelo
seminarista Leandro e Pe. Geraldo Trindade.

Encontro EAC
Aconteceu nos dias 07 e 08
o XXIV encontro do EAC, com
a participação de adolescentes
de Viçosa e Mariana com momentos de oração e palestras,
encerrando as atividades com
Celebração Eucarística na Matriz de Fátima.
HORÁRIOS:
- da Secretaria:

Aconteceu em nossa Paróquia,
na tarde do dia 22, Adoração ao
Santíssimo Sacramento com a participação dos crismados nos anos
2013, 2014 e 2015. Os jovens
testemunharam a vida depois de

receberem o sacramento da Crisma, partilhando as mudanças que
aconteceram no seu modo de ver o
mundo e de viver o Evangelho. O
momento de oração foi conduzido
pelos jovens da paróquia.

arquivo paroquial

Investidura dos Ministros Extraordinários
da Comunhão Eucarística

A Paróquia de Fátima instituiu
novos Ministros Extraordinários
da Comunhão Eucarística, dia 22,
na Santa Missa presidida pelo Cônego Lauro. Eles somam-se aos
outros ministros no auxiliando nas
celebrações litúrgicas no atendimento aos doentes.

Semanal: 8h30m às 18h30m
Sábado: 09h às 12h
Confissões: 5ª e 6ª - 14h às 17h

- das Missas na Matriz de Fátima:

Semanal: 3ª a 6ª - 07h
Semanal: 4ª e 6ª - 19h
Sábado: 19h
Domingo: 07h, 10h e 19h
Agenda Pastoral completa no site
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TERÇO
DOSexemplo
HOMENS
de Fé e Devoção

A Paróquia Nossa Senhoos principais mistérios da rera de Fátima se alegra desde
denção que Cristo nos oferece.
a data de 13 de maio de 2012,
Com a meditação do mistério
pois possui o grupo do Terço
redentor, também lembramos
dos Homens, os quais se reúMaria de Nazaré, que assumiu
nem todas as sextas-feiras às
a maternidade divina fazendo
20h00min na Matriz de Fátima.
a vontade de Deus, dando-nos
Nossa
paro Salvador.
“(...)
a
oração
do
terço,
além
ticipação se
Este foi o jeiestende
à
to que o Pai
de
nos
conduzir
para
a
Adoração do
escolheu para
Santíssimo, a oração, reflexão, leva-nos a nos dar seu
ajuda a alguúnico Filho.
mas famílias, meditar sobre os principais
Estamos de
novenas,
o
braços e coterço
regu- mistérios da redenção que rações aberlarmente no
tos esperando
Cristo nos oferece. ”
presídio
de
que você veViçosa e, quando solicitados,
nha fazer parte de nosso grupo
vamos às outras comunidades.
e, juntos podermos agradecer a
Participar do Terço dos Honossa mãe, a Virgem de Fátimens é uma graça divina, pois,
ma, todas as graças já recebia oração do terço, além de nos
das. Amém!
conduzir para a oração, refleAntônio de Castro Amorim
xão, leva-nos a meditar sobre
Membro do Terço dos Homens

Missa da Paz
Dia: 20 de Dezembro
às 17 horas na ASAV

Veja o regulamento no site: www.parfatima.com.br

OLHAR PASTORAL
Ordenação Presbiteral do Vanderlei
A Paróquia de Nossa Senhora
do Rosário de Fátima se alegra
com a ordenação presbiteral do
Diácono Vanderlei Gomes Guimarães, pertencente à Comunidade de Nossa Senhora da Conceição em Nova Viçosa, onde todos
os seus familiares são muito atuantes nas atividades pastorais.
Continuador da missão de Jesus Cristo na força do Espírito
Santo, o padre é sinal do amor
de Deus pela humanidade. Configurado ao Cristo Bom Pastor,
serve à comunidade eclesial pelo
anúncio da Palavra de Deus, pela
celebração dos sacramentos e a
caridade pastoral, abrindo-se para
o serviço a toda a sociedade. É
verdade que todo o Povo de Deus
é um povo sacerdotal, messiânico,
profético, comprometido com a
construção do Reino de Deus no
mundo. Mas o sacerdócio ministerial é um chamado específico no
contexto da vida cristã. Amigo de
Jesus, o padre é escolhido do meio
do povo para servir ao povo, obedecendo ao mandato missionário
do Senhor (cf. Mt 28,18-20; Mc
16,15-16; Jo 20,21-23). Homem
de oração, ele deve pronunciar
uma palavra que nasce do silêncio
contemplativo, da intimidade com
Deus e da sensibilidade para com
os sofrimentos, as esperanças e
alegrias do povo.
O ponto alto da vida do presbítero é a Eucaristia, pois é a partir
da celebração do sacrifício de Jesus que se entende a vida do padre, como vida doada, misturada
com a vida de Jesus que se entregou por todos nós.
Paixão por Deus e pelo povo
devem ser características da vida
presbiteral, constituindo a espiritualidade da caridade pastoral. O
padre deve ser o homem que estabelece pontes: servidor da unidade na comunidade, promotor da
reconciliação e da comunhão com
Deus e entre as pessoas. Chamado por Deus e ministro da Igreja,
o padre deve escutar e proclamar
a Palavra de Deus movido pelo
Espírito Santo, não uma simples
palavra humana, mas uma palavra
que salva. Como dizia o filósofo
católico Jean Guitton: “que os padres nos deem Deus”!
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco
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ADVENTO: ALEGRIA DE
UMA ESPERA

CAPÍTULO V DA CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI:
ALGUMAS LINHAS DE ORIENTAÇÃO E AÇÃO!

O papa Francisco inicia o quinto capítulo da Encíclica dizendo:
“procurei examinar a situação atual da humanidade, tanto nas feridas
do planeta que habitamos, como
nas causas mais profundamente
humanas da degradação ambiental. Embora esta contemplação da
realidade em si mesma já nos indique a necessidade de uma mudança de rumo e sugira algumas
ações, procuremos agora delinear
grandes percursos de diálogo que
nos ajudem a sair da espiral de autodestruição, onde estamos afundando”(163). Ele afirma que, o
diálogo sobre o meio ambiente se
faz necessário na esfera da política
internacional, nacional e local; na
transparência dos processos decisórios; na política e economia em
vista da plenitude humana e nas religiões com as ciências.
A humanidade habita numa
casa comum. Entende-se então que
a obrigação e necessidade do cuidado desta casa comum devem ser
de todos. Para o papa Francisco,
cada Estado com as suas políticas
nacionais e locais deve planificar, coordenar, vigiar e sancionar

meios de conduta em relação ao
uso e preservação dos recursos naturais à luz do bem comum, sendo
transparente e aberto ao diálogo
na previsão do impacto ambiental
de projetos e empreendimentos
econômicos. Quando surgir eventuais riscos para o meio ambiente
que afetem o bem comum presente e futuro, deve-se exigir “que as
decisões sejam baseadas em um
confronto entre riscos e benefícios
previsíveis” (184).
O trágico fato ocorrido no início do mês passado em Mariana
ilustra bem a afirmação do pontífice. Segundo algumas conclusões a
que se chegou o poder público sobre o rompimento da barragem de
rejeito de minério de ferro da empresa Samarco, é que houve falha
regulatória e de fiscalização. A política e a economia devem estar em
diálogo e se colocar decididamente
a serviço da vida, especialmente da
vida humana. Nunca o lucro deve
sobrepor ao valor da vida.
Pe. Tiago da Silva Gomes

Vigário Pároquial
Paróquia Santa Rita de Cássia

Agenda Pastoral - Dezembro de 2015
Dia 09 - Reunião CAEP, 20h, em Fátima
Dia 13 - Festa de Santa Luzia, 17h, no Romão dos Reis
Dia 17 - Reunião Colegiado das Pastorais
Dia 18 - Reunião CPP, 19h, em Fátima
Dia 20 - Missa pela Paz, 17h, ASAV
Dia 23 - Encerramento da Novena de Natal
Dia 24 - Vigília de Natal, 20h, em Fátima
Dia 31 - Missa, 20h, em Fátima
Dia 01.01.2016 - Missa, 8h30min em Nova Viçosa e 19h em Fátima

PROCLAMAS

Com a bênção de Deus, querem se casar:

André H. Gomes e Maria Inês Aparecida Ferreira
Bruno Vieira Correa da Silva e Luiza Rocha Rosa
Danilo de Castro Silva e Elaine Cristina dos Reis
Denílson Inácio e Daniela Gomes Rosado
Fábio dos Santos e Kátia de Barros Rodrigues
Giovane de Freitas dos Anjos e Luana Aparecida de Oliveira Ferreira
João Alves de Souza e Adriana Aguiar da Silva
Marco Antônio dos Santos e Janaina Fernanda da Silva
Renil Luiz SemiãoAmâncio e Rita de Cássia Calixto
Sidriano Soares de Souza e Márcia Gabriela de Assis
Caso alguém saiba de qualquer impedimento, favor comunicar ao pároco.

Mergulhando o olhar para o
nosso contexto social nos deparamos com uma sociedade ferida, machucada, sofrida, mas
também experimentamos o
amor e a presença de um Deus
cheio de misericórdia que nos
ama profundamente e que vem
ao nosso encontro.
Chegou o Advento... Tempo
de esperança, propício à reflexão, à oração e à conversão.
Preparemo-nos espiritualmente para acolher o Emanuel, o
Deus-conosco, que veio e que
vem a esse mundo para nos resgatar.
A espera pela vinda de Jesus, desperta em nós a busca
por atitudes espirituais. Não
se trata de um tempo em que
somos bombardeados pela sociedade que incentiva o desejo
pelo consumismo. É preciso viver esse momento com intensidade, alimentar a fé, perseverar
na oração, preparar o coração,
afinal é Jesus que vai chegar!
Somos chamados a participar de uma comunidade que
caminha na vigilância, com o
desejo de conversão, na esperança e com alegria ao encontro da grande Luz, que é Jesus
Cristo. Ele está para chegar na
fragilidade do rosto do menino
da manjedoura: Este é o clamor
do Advento.
O profeta Isaías e São João
Batista, nos conclama para que
acolhamos o apelo à conversão
para que sejam superadas todas
as formas de dominação, exclusão e miséria, para que se realize uma sociedade com liberdade e dignidade e paz para todos.
Que Maria nos abençoe para
que vivamos sempre a alegria e
a confiança e, como discípulos
missionários da vida e da paz
que possamos fazer crescer em
nossas comunidades a certeza
de que seu Filho Jesus continua
vindo através de nós.
Eloisa Maria Viana Abranches

Coordenadora Paroquial

