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EDITORIAL
Caro amigo leitor;
Desde dezembro passado, esta-

mos vivendo um tempo muito espe-
cial na nossa Igreja: o Jubileu Extra-
ordinário do Ano da Misericórdia, 
e seu encerramento se dá este mês, 
onde nosso querido pontífice nos 
convidou a olhar para o nosso pró-
ximo sem julgar e condenar, com 
amor e perdão sem medida.

E nesta edição, abrimos com um 
convite à oração e, ao mesmo tem-
po, acolher com graça o testemunho 
do nosso Diácono Gilmar Lopes, 
fruto da nossa paróquia, que irá or-
denar sob as bênçãos de Dom Ge-
raldo, com a nobre missão de ser 
instrumento de Deus. E não para por 
ai, temos também a ordenação do 
nosso Diácono Rodrigo Arthur, que 
no início de novembro, se entrega 
de braços abertos e coração alegre à 
vontade e ministério de Deus. 

Nesse período de graça, temos 
o início de um novo tempo, assim 
vamos meditar um pouco a chegada 
do Advento, tempo propício da Boa 
Nova e do anúncio do Evangelho, 
como Deus deseja de nós: “instru-
mentos a serviço do reino de Deus”. 
Não podemos deixar também de 
agradecer por tantas maravilhas de 
Deus em nossa paróquia, onde dessa 
forma, tivemos a Revisão da Nona 
Assembleia Paroquial de Pastoral, 
que nos mostrou que a “caminhada 
está acontecendo progressivamente 
com avanços significativos”. Além 
dessas reflexões, você poderá confe-
rir os acontecimentos de nossa pa-
róquia.

Que esta data do ano Jubilar se 
encerre, mas não deixemos que nos-
sas ações e obras cessem, mas que 
estejam sempre na busca do olhar 
atento àquele que está excluído, 
marginalizado e necessita de um ir-
mão, usemos de misericórdia para 
com eles a fim de que possam ser 
misericordiosos para com os outros. 
Desejamos uma excelente leitura!

A Ordenação Presbiteral é o 
momento sublime para toda a Igre-
ja, pois é o momento em que Deus 
se comunica com o seu povo, lem-
brando-nos que não estamos sós 
e que não ficaremos sozinhos. O 
Senhor está conosco todos os dias! 
Sempre esperei por esse momento 
confiando piamente nesse Deus 
que nos ama e que tem planos de 
salvação para todos nós e utiliza de 
seus servos, que são instrumentos 
insuficientes, 
para sua obra 
que é eficien-
te e plena no 
meio do seu 
povo. 

É com 
imensa gra-
tidão e com 
um coração 
de uma “criança”, que abraço com 
coragem e amor essa missão que 
Deus me confia e me capacita to-
dos os dias para realizar em prol 
de seu Reino que está no meio de 
nós. É impossível descrever em 
palavras ou sentimentos algo tão 
grandioso e sublime, pois a graça 
de Deus invade o nosso ser, nos 
encanta e seduz, nos transportando 
para um pedacinho do céu.

Portanto, venho com muita ale-

gria, mais uma vez, convidar a to-
dos e os seus familiares, juntamente 
com a Paróquia de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima e meus fami-
liares, para a grande festa que é de 
Jesus Cristo, em que serei ordenado 
presbítero para maior honra e gló-
ria de Deus. Não porque sou mais 
merecedor, mas sim porque Ele me 
amou e me escolheu para tal mis-
são. Sendo assim, teremos o tríduo 
preparatório nos dias 16, 17 e 18 

de novembro. 
No dia 19 de 
novembro, às 
10h, no Giná-
sio da ASAV, 
serei ordena-
do presbítero, 
pela imposi-
ção das mãos 
do nosso Ar-

cebispo Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
rendendo graças a Deus por mais 
essa oportunidade. Conto com as 
orações de todos e também com a 
presença e desde já os convido para 
minha primeira missa que será no 
dia 20 de novembro, às 19h na Ma-
triz Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima. Gratidão a Deus e Senhor 
Nosso! Deus os abençoe.

Gilmar Lopes da Silva 
Diácono
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“(...) confiando pia-
mente nesse Deus 
que nos ama e que 
tem planos  (...)”

“Não fostes vós que me escolhestes, 
mas fui eu que vos escolhi.” 

Jo15,16
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MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS AOS 
VOLUNTÁRIOS DO MUTIRÃO 

No domingo, dia 9 de outubro, 
a Celebração Eucarística em Nova 
Viçosa e na Matriz de Fátima, fo-
ram dedicadas aos paroquianos 
que contribuíram para a cons-
trução do Centro de Pastoral em 
Nova Viçosa, em especial aos vo-
luntários que participaram dos sá-
bados de mutirão. Cônego Lauro 
agradeceu a ajuda de todos e deu 
uma benção especial aos voluntá-
rios presentes. 

REVISÃO DA NONA ASSEMBLEIA DE PASTORAL
Lideranças de toda a Paróquia de 

Fátima se reuniram na tarde do do-
mingo, 23/10, em Nova Viçosa, para a 
revisão da 9ª Assembleia Paroquial. O 
encontro teve início com um momen-
to de oração,  foram apresentados os 

CRISMA

Após 1 ano de preparação para 
a confirmação do batismo, no sá-
bado, dia 01/10, os jovens cate-
quizandos da Paróquia de Fátima 
foram crismandos. Presididas pelo 
Monsenhor Celso, aconteceram 
duas celebrações: uma às 15h na 
Matriz de Fátima e outra às 19h 
em Nova Viçosa. 

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

ar
qu

iv
o 

pa
ro

qu
ia

l

No início da noite de sábado 
(22/10), as famílias viçosenses 
se reuniram para a renovação 
anual da consagração de Viçosa 
ao Imaculado Coração de Maria. 
A Imagem percorreu algumas 
ruas da comunidade de Fátima 
em procissão com seus fiéis e, 
ao retornar ao monumento, foi 

A comunidade de Posses cele-
brou a novena a sua padroeira du-
rante os dias 03 e 11 de outubro. Na 
manhã do dia 12, leigos e leigas de 
toda a paróquia se reuniram para sair 
em procissãoem direção à capela, 
onde foi a Celebração Eucarística. 

NOVENA DE NOSSA SRA. APARECIDA
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coroada pelo Diácono Rodrigo 
Artur. A Celebração Eucarística, 
encerrando o tríduo, ainda contou 
com a participação da Coordena-
ção Arquidiocesana da Pastoral 
da Juventude e de intérpretes de 
Libras, que traduziramsimultane-
amente toda a celebração para os 
deficientes auditivos presentes. 
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pontos em que avançamos e nos quais 
ainda precisamos avançar até a próxi-
ma assembleia,  contoutambém  com 
uma apresentação do grupo de teatro 
dos jovens de Nova Viçosa, finalizan-
do com oração do Angelus.
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OLHAR PASTORAL

A Paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima está em festa com as ordena-
ções presbiterais dos Diáconos Rodri-
go Artur Medeiros da Silva no dia 05 de 
novembro de 2016 em Barbacena e do 
Diácono Gilmar Lopes da Silva no dia 
19 de novembro de 2016 em Viçosa. O 
Diácono Rodrigo exerce o seu minis-
tério diaconal desde fevereiro de 2016 
em nossa Paróquia, com entusiasmo e 
dedicação, sendo estimado por todas 
as nossas comunidades. O Diácono 
Gilmar exerce o seu ministério diaco-
nal na Paróquia de São Sebastião em 
Barbacena, coincidentemente a paró-
quia de origem do Diácono Rodrigo. 
O Diácono Gilmar é filho da Paróquia 
de Fátima, originário da Comunidade 
da Sagrada Família. Nossas comunida-
des estão envolvidas na organização e 
realização de sua ordenação presbiteral 
no Ginásio da ASAV às 10h do dia 19 
de novembro.

Celebramos na Arquidiocese de 
Mariana o Ano da Vocação Sacerdo-
tal desde agosto de 2016 até agosto de 
2017, quando iremos em peregrinação 
a Aparecida louvando e agradecendo 
a Deus pelos 50 anos de vida sacer-
dotal de Dom Geraldo Lyrio Rocha. 
Trata-se de um ano de agradecimento 
a Deus pelo dom da vocação sacerdo-
tal concedido à Igreja de Jesus Cristo, 
o sumo e eterno sacerdote, que conti-
nua a sua missão no mundo através do 
ministério presbiteral, reunindo, pas-
toreando, ensinando e santificando o 
seu povo. Pelo batismo todo o povo de 
Deus é um povo sacerdotal, profético e 
servidor. Deus chama do meio de seu 
povo alguns para o sacerdócio ministe-
rial, em favor dos fiéis, para que todos 
possam viver a vocação de discípulos 
missionários de Jesus Cristo na diver-
sidade dos dons concedidos pelo Espí-
rito Santo e ofereçamsuas vidas como 
culto agradável a Deus, no cuidado 
com a Casa Comum, na fraternidade e 
solidariedade universais. O sacerdócio 
ministerial está a serviço do sacerdócio 
comum dos fiéis. O padre é servidor 
da unidade da Igreja e deve se confi-
gurar ao Cristo Bom Pastor. Trazemos 
um tesouro em vaso de barro (cf. 2Cor 
4,7). Rezemos pelos novos padres e 
pelos nossos seminaristas e vocaciona-
dos. No dia 06 de novembro às 10h no 
Seminário São José serão instituídos 
no Ministério de Acólito, em vista do 
futuro ministério ordenado, os semi-
naristas que atuam em nossa paróquia 
aos finais de semana, Daniel Júnior e 
Leandro Costa. Rezemos e alegremo-
-nos com todos eles!
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa

Pároco

Ordenações Presbiterais

Com o Advento, novo tem-
po litúrgico que se inicia, a mãe 
Igreja nos convoca, enquanto 
assembleia, a continuar nosso 
processo de conversão prepa-
rando o caminho do Senhor. (Jo 
1-23). Para viver bem este tem-
po, precisamos 
tomar a cons-
ciência de não 
criarmos estru-
turas litúrgicas 
tomando como 
base experiên-
cias e modelos 
celebrados no 
passado, mas 
estar convictos 
de que o momento é novo e de-
vemos mergulhar dentro de nós 
mesmos para uma profunda re-
flexão sobre o nosso caminhar. 

Celebrarmos o Natal, o ad-
vento de Jesus Cristo, é a de-
monstração de gratidão e reco-
nhecimento da grande prova de 
amor que Deus revelou por todos 
nós. Não podemos nos calar, to-
mar posse dessa boa nova e nos 
fechar em nosso egoísmo. Preci-
samos anunciar de forma opor-
tuna e inoportuna nas periferias, 

nas metrópoles e em todos os lu-
gares, onde ainda reina a escra-
vidão e a opressão, a libertação 
que Deus enviou para seu povo.

Para sermos fiéis à missão 
confiada, a palavra de Deus nos 
convida a seguir o exemplo de 

João Batis-
ta: de sermos 
testemunhas 
autênticas e 
não atrair as 
atenções e os 
olhares para 
nós, mas afir-
mar sempre 
que somos 
frágeis ins-

trumentos a serviço do reino 
de Deus e que todos devem se-
guir unicamente Jesus Cristo.

Convido a todos para abrir 
seus corações e acolher a Jesus 
Cristo, o filho de Deus, pastor ca-
paz de nos guiar e conduzir pelo 
deserto ao longo de nossa cami-
nhada enquanto Igreja peregrina 
neste mundo, é missão de todos 
nós, que pelo batismo Deus cha-
mou e quer ouvir a nossa voz.

Paulo Francisco da Silva
Ministro Extraordinário da Palavra

“somos frágeis 
instrumentos a 
serviço do rei-
no de Deus”
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Preparai o Caminho Do Senhor 
Jo 1,19-28   
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A gratidão é o reconhecimento 
de que tudo provém de Deus, tudo 
é graça. Ela abre o nosso entendi-
mento para o fato de termos rece-
bido muito mais do que possam 
ser nossas dificuldades ou desa-
fios. Ela é ação do Espírito Santo, 
fruto de corações rendidos a Deus.

É nessa perspectiva que acon-
teceu a Revisão da Nona Assem-
bleia Paroquial de Pastoral, reco-
nhecendo nossa total dependência 
da graça de Deus, dos seus bene-
fícios. Quanta coisa bonita tem 
acontecido em nossa paróquia! A 
caminhada está acontecendo pro-
gressivamente com avanços sig-
nificativos. Nossas comunidades 
têm se esforçado para ser verda-

Agenda Pastoral  - Novembro de 2016
Dia 05 - OrdenaçãoPresbiteral do Diácono Rodrigo Artur, 10, Barbacena
Dia 10 - Reunião do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos - CAEP, 19h30, Fátima
Dia 11 - Reunião do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos - CPP, 19h30, Fátima
Dia 12 - Reunião de Padres e Leigos da Forania de Viçosa, 9h, Divinésia
Dia 13 - Festival de Prêmios, 14h, ASAV
Tríduo em preparação para a Ordenação Presbiteral do Diác. Gilmar Lopes da Silva
Dia 16 - 19:30, Setor Romão dos Reis nacapela Santa Luzia, Romão dos Reis
Dia 17 - 19:30, Setor Nova Viçosa  na capela Nossa Senhora Aparecida, Posses
Dia 18 - 19:30, Setor Fátima no centro catequético, Sagrada Família
Dia 19 - Ordenação  Presbiteral do Diácono Gilmar Lopes da Silva,10h, ASAV
Dia 20 - Solenidade Cristo Rei, Missa, 19h, Fátima

Claudio Marcio da Silva Gomes e Mariatila Abranches da Silva

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

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

MEMÓRIA
AGRADECIDA

Missas            
Solenes

Pe. Rodrigo Artur Medeiros  da Silva
12/11
19h, Fátima

Pe. Gilmar Lopes da Silva
20/11
19h, Fátima

27/11
10h, Sant. de Santa Rita de Cássia
19h,Paróquia São João Batista

deiramente Casa da Palavra, Casa 
do Pão e Casa da Caridade. 

Precisamos avançar mais no 
entrosamento entre pastorais e 
movimentos fazer um trabalho 
conjunto. Precisamos encontrar 
nesta Casa um espaço que seja 
acolhedor, criativo e dinâmico 
para nossa juventude. É grande 
o desafio. Aconteceram iniciati-
vas neste sentido como: rodas de 
conversas, reativação do EAC, 
campanha contra o extermínio de 
jovens, caminhadas, encontro de 
jovens rurais, EJFátima dentre 
outros. Sabemos que o caminho 
se faz caminhando. O próprio Je-
sus é o caminho e está a caminho. 
Ele não nos abandona.Abracemos 

o futuro com esperança e o hoje 
com coerência na vida comunitá-
ria e testemunho na missão.  

O nosso Pároco, Cônego Lau-
ro, nos convidou a fazer a revisão 
da nossa Nona Assembleia Paro-
quial com memória agradecida 
de mãos dadas com o Senhor, e, 
assim, descobrir Sua presença 
em cada acontecimento, em cada 
passo dado. Também o Papa Fran-
cisco nos fala que “ter memória 
agradecida do Amor de Deus em 
nosso passado nos impulsiona a 
viver o presente com paixão e de 
maneira cada vez mais corajosa”.

Eloisa Maria Viana Abranches
Coordenadora Paroquial 


