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Editorial
Amigo leitor;
Em outubro dá-se início ao mês 

das Missões e com ele o convite 
de Cristo a sermos missionários 
em seu Reino. E como tema da 
Campanha Missionária em 2016, 
importante para reflexão, a Igreja 
nos coloca: “Cuidar da Casa Co-
mum é nossa missão”, e com o 
lema retirado da narrativa da cria-
ção no livro do Gênesis: “Deus 
viu que tudo era muito bom” (Gn 
1, 31). Mais uma vez, essa ques-
tão retoma a Campanha da Frater-
nidade Ecumênica, refletida este 
ano. Isso nos alerta novamente no 
cuidado para com nosso planeta e 
ao mesmo tempo da nossa comu-
nidade, dos irmãos e irmãs que 
necessitam de nós. Isso também é 
missão.

Nesta edição, somos convida-
dos a exercer uma missão, a se por 
em prontidão para a comunidade 
de fé, para a igreja, para aquele 
que precisa. Nesse intuito, refleti-
remos textos sobre o serviço ao ir-
mão estar sob a ótica da misericór-
dia, do amor e da doação; a revisão 
da Nona Assembleia e os grandes 
passos da evangelização a partir 
das propostas da Assembleia. Re-
fletiremos também, dando conti-
nuidade às reflexões sobre os li-
vros bíblicos, na visão de Marcos 
que nos leva a nos questionar qual 
terra queremos e temos em nosso 
coração, pois “feliz quem ouve a 
palavra do Senhor e a transforma 
em vida por amor”. Além disso, 
confira os acontecimentos de nos-
sa paróquia, que trabalha como 
uma igreja em saída, em missão.

A partir dessas reflexões, bus-
quemos junto a Deus misericórdia, 
a graça de um coração missioná-
rio, aberto e solidário; desejamos 
a todos e a todas uma excelente 
leitura!

Em que posso ser útil hoje a 
você? Esta deveria ser uma ques-
tão constante no nosso dia a dia de 
cristãos batizados, pois o serviço 
aos irmãos perpassa pela miseri-
córdia, doação e amor. É preciso 
compreender que não consegui-
mos servir sem essas três colunas 
da fé, elas estão interligadas.

De que serve um servo que não 
se doa e não é tempero na vida do 
irmão? Quantas vezes em toda 
nossa vida servimos com amor e 
disponibilidade àqueles que recor-
rem a nós ou mesmo aqueles que 
percebemos necessitar de nosso 
auxílio? Será que estamos atentos 
às necessidades ao nosso redor?

Precisamos responder à essas 
questões e entender que é mis-
são de todos nós batizados estar 
abertos para o outro, em atitude 
de prontidão, pois não sabemos 
qual será o momento oportuno 

para agir. Devemos ser ousados, 
participantes e atuantes na vida 
do irmão e de nossa comunidade 
de fé, pois assim nos ensina Jesus 
Cristo. Agindo como discípulos, 
misericordiosos como nosso Pai 
do céu, será possível mantermos 
vivo o espírito cristão e irreveren-
te do nosso Mestre e Senhor.

É preciso estar presente na 
vida do próximo, saber mais so-
bre ele, conviver no seio da comu-
nidade e manter viva a chama da 
fé que tanto nos impulsiona como 
flechas certeiras no alvo que é a 
misericórdia do Pai. Pois Ele nos 
amou primeiro sem esperar nada 
de nós. Deste modo, somos esti-
mulados e motivados a “servir e 
amar, amar e servir” sem esperar 
nada em troca.

Maria Elizabeth Santos Teixeira 
Ministra Extraordinária da 

Comunhão Eucarística
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Servir Sem 
eSperar Nada em Troca

Ordenações Presbiteriais
Diac. Rodrigo Artur M.  da Silva
Dia: 05 de novembro, às 10 horas
Igreja Matriz de São Sebastião
Barbacena-MG

Diac. Gilmar Lopes da Silva
Dia: 19 de novembro, às 10 horas
ASAV
Viçosa-MG
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JUBILEU DO BOM JESUS

Sob a luz do tema “Bom Jesus, o 
rosto misericordioso do Pai”, a comu-
nidade Bom Jesus celebrou o Jubileu 
ao seu padroeiro, entre os dias 11 e 18 
deste mês. O jubileu se encerrou no do-
mingo, com a festa do Bom Jesus, com 
procissão dos fiéis saindo da Matriz de 
Fátima em direção a capela do Bom Je-
sus, onde foi celebrada a Santa Missa. 
A renda arrecadada com os leilões e as 
barraquinhas realizados após as cele-
brações foi destinada à construção do 
Centro de Pastoral e Igreja Nossa Se-
nhora da Conceição, em Nova Viçosa.

GINCANA DA CRISMA

No dia 11 de setembro, acon-
teceu na nossa Paróquia a Ginca-
na dos crismandos. Participaram 
também os catequistas e coorde-
nadores das comunidades. Par-
ticiparam 10 equipes e a equipe 
vencedora foi a Santo Agostinho. 
Encerrou-se com a Celebração 
Eucarística.

ECC
Nos dias 

15, 16 e 17 
de setem-
bro, foi re-
alizado o 
E n c o n t r o 
de Casais 
com Cristo 

da Paróquia de Fátima, na escola 
Dona Nanete. O encontro, organi-
zado pela Pastoral Familiar e por 
casais atuantes da nossa paróquia, 
se encerrou no domingo com a 
Celebração Eucarística.

30 ANOS DO GRUPO DE ORAÇÃO
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A noite do dia 27 de setembro 
foi especialmente alegre em nos-
sa paróquia, com a comemoração 
dos 30 anos do Grupo de Oração 
Nossa Senhora de Fátima. A festa 
teve início com a Celebração Eu-
carística às 19 horas, na Matriz de 

Jovens das comunidades se 
reuniram no domingo, dia 25 de 
setembro, para o Encontro dos 
Jovens Rurais da Paróquia de 
Fátima. O evento aconteceu na 
Comunidade de Posses, e contou 
com momentos de oração e de-
bate, encerrando-se com a Cele-
bração Eucarística.  

ENCONTRO DOS JOVENS RURAIS
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Fátima, e, logo após, os fiéis par-
ticiparam de uma animada noite 
de Louvor, agradecendo os 30 
anos da criação do grupo. A noite 
se encerrou com um momento de 
confraternização e partilha entre 
os presentes.

“

TRÍDUO DE SÃO FRANCISCO

A Comunidade do Juquinha 
de Paula celebrou no dia 30, a 
festa de São Francisco de Assis. 
A imagem do padroeiro seguiu 
em caminhada à capela segui-
da dos fiéis, onde foi celebra-
da a Santa Missa. Em seguida, 
os presentes se juntaram numa 
confraternização, enquanto 
acontecia a apresentação da 
Folia de Reis.
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OLHAR PASTORAL

A Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) está proven-
do de 12 de outubro de 2016 a 11 
de outubro de 2017 o Ano Nacional 
Mariano ao celebrarmos os 300 anos 
do encontro da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida no 
Rio Paraíba (1717 – 2017). Também 
em nossa Paróquia de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima celebraremos 
em 2017, juntamente com muitas 
outras comunidades, o centenário 
das aparições de Nossa Senhora de 
Fátima aos pastorinhos em Portugal 
(1917 – 2017). Inclusive havíamos 
encaminhado a Dom Geraldo solici-
tação a ser enviada a Roma pedindo 
a concessão de Jubileu para a nossa 
Paróquia em 2017. Diante da decisão 
do episcopado nacional, nosso pedi-
do se tornou desnecessário e cami-
nharemos em comunhão com toda 
a Igreja no Brasil. Afinal é a mesma 
Maria, Mãe de Deus e nossa, que es-
tamos celebrando, sempre presente 
na vida da Igreja e dos mais sofredo-
res.

O Papa Francisco em sua visita ao 
Brasil em 2013 apontou para o even-
to de Aparecida como chave de leitu-
ra para a missão da Igreja no Brasil. 
Como nos recordou o Concílio Vati-
cano II, Maria está totalmente imersa 
no mistério de Cristo e da Igreja. Em 
Aparecida, como em Fátima, vis-
lumbramos o mistério de Deus que 
se aproxima carinhosamente de seu 
povo sofrido de maneira surpreen-
dente. São os pequenos e pobres que 
o percebem. Deus se manifesta de 
forma simples, paciente, progressiva, 
através da Virgem Maria, transfor-
mando a vida das pessoas com a for-
ça de sua graça. Neste mês das mis-
sões e do Rosário, reaprendamos da 
misteriosa maneira de agir de Deus, a 
simplicidade e a eficácia evangeliza-
dora nascida da oração e dos gestos 
pequenos, mas autênticos, de amor.

A Arquidiocese de Mariana se 
prepara para realizar o VI Fórum 
Social pela Vida em Conselheiro 
Lafaiete (27 a 30/10/2016), que em 
sintonia com a Campanha da Fra-
ternidade de 2016 e com a Encícli-
ca Laudato Si’ do Papa Francisco, 
chama a nossa atenção para o cuida-
do com a casa comum. Nos planos 
pessoal, comunitário e social, forta-
lecidos e sustentados pelo exemplo 
e pela prece da Virgem Maria, cami-
nhemos como discípulos missioná-
rios de Jesus Cristo a serviço da vida 
e da esperança para todos!

Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco

Ano Nacional Mariano

reviSÃo da 9ª aSSemBLeia         
paroQUiaL de paSToraL
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Em dezembro de 2014, nossa 
Paróquia realizou a 9ª Assembleia 
Paroquial de Pastoral com o tema 
“Comunidade Cristã: Casa da Pala-
vra, Casa do Pão, Casa da Carida-
de”. 

Naquela ocasião, foram estabe-
lecidas quatro prioridades para a 
frentes da ação evangelizadora na 
Paróquia de Fátima. Foram elas: 1ª) 
Grupos de Reflexão - Caminho para 
a Comunidade Cristã, Casa da Pala-
vra, Casa do Pão, Casa da Caridade; 
2ª) Evangelização das juventudes; 
3ª) Fortalecimento da Dimensão 
sociopolítica; 4ª) Investir na Espi-
ritualidade como motivação para os 
agentes evangelizadores das comu-
nidades, pastorais e movimentos.

Na dinâmica da ação pastoral, 
faremos agora a Revisão da 9ª As-
sembleia Paroquial de Pastoral, ou 
seja, vivenciamos um momento de 
avaliar os compromissos assumi-
dos e atualizar as diretrizes da nossa 
ação pastoral.

 A data deste Encontro da Revi-
são da 9ª Assembleia será no dia 23 
de outubro, domingo, de 13h30min 
às 18h, na Capela Nossa Senhora 
da Conceição – Comunidade Nova 
Viçosa.

Mas as Comunidades, Dimen-
sões e Movimentos terão um mo-

mento anterior, os Encontros Prepa-
ratórios, que se realizarão até o dia 
9 de outubro. É muito importante 
esta preparação, pois, a partir da 
oração e da reflexão, avaliaremos 
com o maior número de pessoas a 
caminhada pastoral. Também serão 
escolhidos delegados para participa-
rem do Encontro da Revisão da 9ª 
Assembleia.

É importante que as lideranças, 
os agentes das Pastorais, Movimen-
tos, Dimensões e Comunidades, 
procurem os coordenadores para 
articular os encontros preparatórios. 
Numa Igreja ministerial, a participa-
ção dos leigos e leigas é fundamen-
tal para contribuir na evangelização. 

Em visita pastoral à nossa Paró-
quia em fevereiro/2016, nosso arce-
bispo Dom Geraldo nos exortava a 
crescermos no espírito missionário, 
buscar os irmãos que estão afasta-
dos, sermos uma Igreja em saída 
missionária.

Participemos ativamente deste 
processo de Revisão da 9ª Assem-
bleia Paroquial, com nossas ora-
ções, mas também sendo presença 
nos espaços.

José Oscar Salgado
Membro do Conselho                            

Paroquial de Pastoral - CPP

Ajude-nos: Faça sua doação depositando qualquer valor. 
Caixa Economica Federal: Ag: 0164 Op: 003 Conta: 2872-7
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Na nossa nona Assembleia 
Paroquial de Pastoral, ocorri-
da em dezembro de 2014, fo-
ram apontadas como priorida-
des os Grupos de Reflexão, a 
Evangelização das Juventudes, 
o fortalecimento da Dimensão 
Sociopolítica e o investimento 
na Espiritualidade. A partir daí 
caminhamos aproximadamente 
um ano e meio e acreditamos que 
este é o momento oportuno para 
darmos uma parada e avaliarmos 
nossa caminhada paroquial. Esta 
revisão acontecerá no dia vinte 
e três de outubro com participa-
ção dos delegados indicados, na 
comunidade Nossa Senhora da 
Conceição, em Nova Viçosa.

Na Exortação Apostólica “A 
alegria do Evangelho”, o Papa 
Francisco nos revela que a Igreja 
“em saída” é uma Igreja de por-
tas abertas, de coração aberto. 
Isto não significa correr sem di-
reção nem sentido. Como irmãos 
que buscam escutar, acolher e 
praticar a Palavra, alimentar da 
Eucaristia e viver o compromis-
so social, muitas vezes é preciso 
retomar a caminhada, avaliar os 
aspectos avançados e aqueles 
que ainda precisam avançar para 
acompanhar e estender a mão a 
“quem ficou caído à beira do ca-
minho”. Deus sempre convida a 
dar um passo a mais, não exige-
resposta se ainda não percorre-
mos o caminho possível, apenas 
quer que estejamos dispostos a 
continuar a crescer como irmãos 
e que peçamos a Ele força para 
o que ainda não podemos con-
seguir. É nessa perspectiva que 
com alegria iremos participar 
desse momento tão rico e espe-
cial, conjuntamente tomaremos 
importantes decisões procuran-
do sempre fecundar a nossa ação 
evangelizadora com base na Casa 
da Palavra, Casa do Pão e Casa 
da Caridade, buscando assim 
voltar nosso olhar para aquele si-
nal que não pode faltar: a opção 
pelos últimos, por aqueles que a 
sociedade descarta e lança fora, 
os preferidos de Jesus, os pobres.

Eloisa Maria Viana Abranches
Coordenadora Paroquial 

MOMENTO DE PARAR, 
REVISAR, AVALIAR E 

SEGUIR...

Claudio Marcio da Silva Gomes e Mariatila Abranches da Silva
Gilson Fagner dos Santos e Danielle Pereira Brumano
Rhuan Paes de Lucena e Cássia de Freitas e Silva
Rodrigo Vieira Cordeiro e Thais Batista de Souza
Caso alguém saiba de qualquer impedimento, favor comunicar ao pároco.

Agenda Pastoral  - Outubro de 2016

“A palavra é a semente que 
Jesus jogou no chão, no chão da 
sua mente, no chão do seu cora-
ção. Feliz quem ouve a palavra 
do Senhor, e a transforma em 
vida por amor”.  Esta musica 
vem ao encontro do evangelho 
de Marcos no capítulo 4,1-20, 
que narra a parábola do Seme-
ador e nos ajuda a discernir que 
tipo de solo temos sido. 

Um homem saiu para semear 
e enquanto semeava, uma parte 
das sementes caiu à beira do ca-
minho, outra em terreno árido 
e outra no terreno pedregoso e 
cheio de espinhos. Apesar dos 
obstáculos, o semeador não de-
siste, é persistente, continua re-
alizando o seu trabalho mesmo 
sabendo que poderá encontrar 
ao longo do caminho muitas 
dificuldades, como pessoas que 
acolhem a Palavra de Deus, mas 
são meros leitores e ouvintes.
Contudo, há sementes que caí-
ram em terra boa e produziram 
bons frutos. 

A terra boa são aqueles que 

Dia 01 - Crisma,15h, Fátima
Dia 01 - Crisma, 19h, Nova Viçosa
Dia 12 - Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, 8h, Posses
Dia 13 - Dedicação e Sagração da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima
Dia 23 - Revisão da 9ª Assembleia de Pastoral

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

ouvem e acolhem a Palavra em 
seu coração e a põem em práti-
ca. Ademais, o reino de Deus é 
como um homem que espalha 
a semente na terra, noite e dia: 
a semente vai brotando e cres-
cendo, mas o homem não sabe 
como isso acontece (cf. Mc 
4,26). 

A partir deste texto fica um 
convite... Que tipo de terreno é 
seu coração? É um lugar onde 
há muitas pedras e pouca terra? 
Um lugar cheio de espinhos que 
sufocam a palavra? Ou o seu co-
ração é terra boa onde a Palavra 
brota, cresce e produz frutos? 
Portanto, assim como a semente 
brota debaixo da terra e desen-
volve, a palavra de Deus faz o 
mesmo no coração do homem, 
quando o este, se deixa trans-
formar permitindo, assim, que 
derrube as barreiras impedindo-
-o de ser terra boa e assumir o 
compromisso de discípulo(a) 
missionário(a).

Adélia Aparecida do Carmo Santos 
Ministra Extraordinária da Palavra

a Palavra 
é a SeMente
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