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Editorial
Caro leitor,
Neste mês de dezembro comemoramos o nascimento do Menino Jesus! Que alegria! Neste
tempo, vivenciamos, também, o
período do Advento. Na edição
deste mês do nosso jornal, convidamos a todos e a todas, a refletirem sobre este mês e a fazer um
balanço de mais um ano que se
encerra. Para isso, alguns textos
servirão de apoio em sua reflexão e caminhada para um novo
passo a ser dado. É hora de renovar as esperanças!
Vivenciamos a época do ano
em que renovamos nossos pedidos e votos para um novo ano
ainda melhor. É hora de refletir
sobre tudo o que passamos, nossos aprendizados, nossos tropeços, nossos acertos. É hora de renovar também os nossos pedidos.
Pedir sabedoria, paz, paciência,
amor ao próximo. Mas, sobretudo, é hora de agradecer: por mais
um ano que se encerra, por mais
um ano que virá, pelas graças alcançadas e pela presença de Deus
e intercessão de Nossa Senhora
de Fátima, nos 365 dias que estão indo e nos 365 dias que virão.
Nesse intuito, peçamos a Deus
que nos guie em nossos caminhos, nos dê sabedoria e fé para
iniciarmos mais um ciclo de novas oportunidades. Caro leitor,
não se esqueça: “a esperança é
cheia de confiança. É algo maravilhoso e belo, uma lâmpada
iluminada no nosso coração. É o
motor da vida. É uma luz na direção do futuro.”
Desejamos a todos e a todas
uma ótima leitura, uma ótima reflexão, um Feliz Natal e um Ano
Novo feliz e próspero!

O QUE FOI QUE EU FIZ
Estamos no mês de dezembro. Sem dúvida é um mês mágico: ruas mais iluminadas, árvores decoradas, muitas pessoas
se presenteando e um clima de
felicidade no ar. Além disso, dezembro é um mês onde paramos
e fazemos um balanço do ano
que passou: revemos atitudes,
decisões, pensamos em como fazer diferente as coisas que poderão acontecer. É o momento de
acertarmos as contas com Deus,
conosco e com o próximo.
Às vezes nos preocupamos
tanto com a vida… com a nossa
vida. Somos tão egoístas! E, às
vezes, chega o ano novo e simplesmente mascaramos tudo isso
com um sorriso e um “feliz ano
novo”. Triste mesmo é quando
as pessoas constatam que, ano
após ano, estão no mesmo lugar. É nessas horas que várias
perguntas devem ser feitas: será
que o ano que finda foi um ano
positivo? Trouxe-me algum benefício interior? Aprendi mais a
dialogar, a conviver, a amar melhor? Fui um irmão para o outro
ajudando-o a ser mais feliz? Minha fé se tornou mais adulta? Ou

Jeremias 8:6

será que não me preocupei com
isto e continuei todo o ano do
mesmo jeito? Egoísta? Satisfeito comigo mesmo?
São apenas algumas possíveis perguntas. No momento
certo, cada um saberá qual deverá ser feita e é muito importante
que se reflita sobre a resposta.
Na matemática temos quatro
operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Devemos utilizá-las na nossa
vida: 1) Adicionar boas recordações ao nosso dia-a-dia; 2)
Subtrair o estresse, o egoísmo e
a falta de perdão; 3) Multiplicar
o amor e o respeito; 4) Dividir
ganhos e perdas, vitórias e derrotas. Ser grato!O sentimento
de gratidão deve estar em nossos corações. Às vezes pedimos mais que agradecemos. As
coisas que não foram atingidas
continuarão na nossa agenda
para o ano que virá, junto com
nossas outras expectativas. Um
ótimo balanço e um Feliz Ano
Novo!
Eliane de Fátima Ferreira
Equipe de Liturgiaa
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Aconteceu na Paróquia de Fátima...

nossa paróquia desde fevereiro
deste ano. A celebração contou
com a participação de diversos
paroquianos, que se emocionaram com a bela cerimônia.

TRÍDUO E ORDENAÇÃO
PRESBITERAL DO PE. GILMAR

3° FESTIVAL DE PRÊMIOS

RETIRO ESPIRITUAL
O Grupo Inaciano da Paróquia
de Fátima realizou no domingo,
dia 27, um retiro espiritual em preparação para o Advento. Após ler
a passagem de Lucas 2, 1-20, os
presentes foram chamados a refletir sob a luz do tema “Os condenados à manjedoura” de hoje.

arquivo paroquial

A celebração das 19h no sábado, 5 de novembro, foi especialmente dedicada à comemoração dos 25 anos do EAC
(Encontro de Adolescentes com
Cristo). Contou com a presença dos casais na organização do
encontro, além de adolescentes
e demais participantes de antigas edições. A comemoração
terminou com uma confraternização entre os presentes.
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Na manhã do dia 5 de novembro, na Paróquia São Sebastião, em Barbacena, aconteceu a ordenação do Pe.
Rodrigo Artur, que atuou em

O tríduo em preparação para a
Ordenação Presbiteral do Pe. Gilmar, da comunidade Sagrada Família, teve início na comunidade
Romão dos Reis, no dia 16. O segundo dia foi realizado na comunidade de Posses e, o encerramento,
no terceiro dia, na comunidade Sagrada Família. A Ordenação Presbiteral aconteceu no dia 19 de novembro, às 10 horas, no ginásio da
ASAV. A cerimônia contou com a
presença de diversos paroquianos,
além de leigos e leigas de outras
paróquias.

BODAS DE PRATA DO EAC
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO PE. RODRIGO
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O 3º Festival de Prêmios
da Paróquia de Fátima foi
realizado na tarde do dia 13
de novembro, no ginásio da
ASAV. Todo o dinheiro arrecadado com a venda das cartelas e durante a realização
do festival, será direcionado
para a construção do Centro
de Pastoral em Nova Viçosa.

CINE FATINHA
Em preparação para o tempo do Natal, a equipe da PASCOM preparou duas sessões
de exibição do filme “Jesus, a
História do Nascimento”. O filme foi exibido após as missas
do sábado e domingo, 26 e 27
últimos; e contava a história do
nascimento do Salvador, desde
a aparição do anjo a Maria até a
adoração dos Reis Magos.

Aconteceu na comunidade de Fátima: www.parfatima.com.br

parfatima.vicosa

HORÁRIOS:
- da Secretaria:

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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OLHAR PASTORAL
Padre Geraldo Trindade

Hoje nasceu para nós o Salvador

Aproxima se o Natal! A igreja nos permite viver um tempo
litúrgico chamado Advento que
significa vinda ou chegada. Neste tempo evocamos a dupla vinda
de Jesus: a sua entrada na história
da humanidade e seu regresso. O
mais importante é a oportunidade
de nos preparamos para vivermos
o NATALque significa nascimento
e, para nós, Cristãos,o nascimento
de Cristo. Jesus nasce na gruta em
Belém. “Hoje na cidade de Davi,
nasceu para vocês um salvador,
que é o Messias, o Senhor” (cf.Lc
2,11). Seu nascimentoé a concretização da promessa de alegria e
libertação.
O Natal é misericórdia, o dia em
que Deus Pai revelou à humanidade a sua imensa ternura. Dia de
luz que dissipa as trevas do medo
e da angústia. Dia de paz, em que
se torna possível encontrar-se, dialogar, e, sobretudo reconciliar-se.
Dia de alegria para os pequenos e
os humildes, e para todo o povo.
O ícone do Natal é um frágil recém-nascido, que as mãos de uma
mulher protegem com pobres pa-

nos e depõe na manjedoura. Quem
pode pensar que aquele pequeno
ser humano é o Filho do Altíssimo? Somente a mãe conhece a
verdade e conserva o seu mistério.
A partir daquela noite, nós também podemos passar a ter aquele
olhar de Maria, e como os olhos
da mãe, reconhecer e contemplar
naquele menino o rosto humano
de Deus.
Neste acontecimento histórico
vivemos o mistério: o menino que
nasce na pobreza é o verdadeiro
sinal de Deus. Após milênios, o sinal permanece, sendo sinal pequeno e frágil, humilde e silencioso,
mas rico do poder de Deus. Assim,
onde nasce Deus, nasce a esperança.Onde há esperança as pessoas
reencontram a dignidade. Onde
nasce Deus, nasce a paz. Onde
nasce Deus, floresce a misericórdia, o presente mais precioso que
Ele nos dá, especialmente neste
ano jubilar em que fomos chamados a viver a ternura do PAI. Feliz
Natal!
Renata Cruz

Ajude-nos: Faça sua doação depositando qualquer valor.
Caixa Economica Federal: Ag: 0164 Op: 003 Conta: 2872-7

No dia 30 de novembro de 2014,
primeiro domingo do Advento, na
missa das 19h na Matriz, a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário
de Fátima acolhia com alegria o seu
novo Vigário Paroquial, o jovem Pe.
Geraldo Felício da Trindade, natural
de Cipotânea, celeiro de vocações
sacerdotais. Como disse na ocasião,
recebíamos um presente de Natal
antecipado. Dois anos se completaram de sua chegada e de convivência
fraterna. O Pe. Geraldo serve com
generosidade, alegria e competência.
São notáveis o seu amor e zelo pela
Liturgia, o seu carinho pela evangelização dos adolescentes e jovens, a
sua dedicação aos enfermos, seja na
visita ao hospital ou nas casas, a sua
atenção e empenho pela Pastoral da
Comunicação, a sua disponibilidade
para o atendimento dos fiéis no escritório paroquial e no Sacramento
da Penitência, a sua sensibilidade e
solidariedade diante do sofrimento
das pessoas, a sua capacidade de planejamento, organização e realização,
com dinamismo pastoral e administrativo de senso prático.
Como já tive oportunidade de
expressar, para mim é filho, irmão e
amigo. Filho porque fui seu formador
e reitor ao longo de todo o processo
formativo no Seminário de Mariana.
Irmão na fé e no ministério ordenado.
Amigo pela convivência leal, afetuosa, de estima recíproca, respeitosa e
franca. Tem sido colaborador precioso no cuidado pastoral da Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima. Certamente a rica experiência da caminhada de fé da Paróquia de Fátima
deixa marcas muito positivas neste
início de seu ministério presbiteral e
que frutificarão ao longo de sua vida.
O principal, mais do que a recordação agradecida de suas numerosas
qualidades e atividades, é o trabalho
discreto, silencioso, suave e forte do
Espírito Santo na vida do Pe. Geraldo
para fazê-lo crescer na amizade pessoal com Jesus Cristo, fonte de toda a
fecundidade apostólica. Que a caminhada do Pe. Geraldo entre nós seja
verdadeiro Advento existencial de
quem caminha para o encontro e na
presença do Senhor, unificando todos
os seus afetos num serviço sacerdotal no amor e na alegria para a glória
de Deus e salvação da humanidade!
Que a Virgem Maria, aqui invocada
como Senhora de Fátima, modelo do
discipulado missionário de Jesus, o
proteja e acompanhe sempre!
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco
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Quais as resoluções devo
tomar para 2017?
Estamos prestes a encerrar
mais um ano! Tudo nos envolve! Dentro de nós as recordações, os sentimentos, o balanço dos ganhos, das perdas, as
frustrações, os planos, os encontros... Fora de nós a euforia
natalina, o comércio, as propagandas, luzes, presentes, confraternizações... De tudo isso,
para os que têm fé, o Menino
Deus nos apresenta uma nova
perspectiva marcada pela esperança. Por isso, tudo deve
se encarado, escolhido como
prioridade na nossa vida tendo
como desafio acolhermos a Sua
proposta de Vida.
Quantas resoluções cada
uma traz para este tempo?! Alguns se comprometem parar de
fumar, beber, administrar melhor seu dinheiro, passar tempo
com a família, reformar algo,
adquirir um bem... Que tal assumir as seguintes resoluções?
- reze ao Senhor pedindo sabedoria diante das decisões e
das dificuldades;
- peça a Deus força para te
ajudar a viver tudo na presença
dEle;
- veja em cada pessoa um irmão a quem você pode ajudar e
incentivar;
- assuma o compromisso de
não desanimar diante dos fracassos e frustrações;
- não assuma o orgulho e a

vaidade como valores em sua
vida.
“Que o Espírito Santo
ilumine os nossos corações,
para podermos reconhecer no
Menino Jesus, nascido em Belém da Virgem Maria. (...) Que
o poder de Cristo, que é libertação e serviço, se faça sentir
a tantos corações que sofrem
guerras, perseguições, escravidão. Que este poder divino tire,
com a sua mansidão, a dureza
dos corações de tantos homens
e mulheres imersos no mundanismo e na indiferença, na globalização da indiferença. Que a
sua força redentora transforme
as armas em arados, a destruição em criatividade, o ódio em
amor e ternura. Assim poderemos dizer com alegria: ‘Os
nossos olhos viram a vossa salvação’.” (Papa Francisco)
Dessa forma, este final de
2016 e todo o ano de 2017 sejam marcados pela confiança na
Providência de Deus. Por isso,
meu irmão e minha irmã, “entrega seu caminho ao Senhor,
confie nEle, que Ele agirá” (Sl
137, 5).
Um santo e abençoado
natal e vivamos o ano de 2017
com ânimo, esperança, alegria
e coragem!
Pe. Geraldo Trindade
Vigário Paroquial

Agenda Pastoral - Dezembro de 2016
Dia 08 - Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 19h30, Nova Viçosa
Dia 13 - Festa de Santa Luzia, 18h30, Fátima
Dia 15 - Reunião do Conselho Paroquial paraAssuntos Econômicos - CAEP, 19h30, Fátima
Dia 31 - Solenidade da Santa Mae de Deus, Maria,20h, Fátima

SINAIS DA PRESENÇA
MISERICORDIOSA
DE DEUS

Ano de dois mil e dezesseis...
ano da Misericórdia... ano de bênçãos e graças!
Ano de duas ordenações presbiterais envolvendo nossa Paróquia: a do Padre Rodrigo e a do
Padre Gilmar. Como nosso Deus
é misericordioso conosco! Como
Ele se faz presente em nosso meio
e em nossos dias,chamando novos pastores para conduzir o seu
povo, sinalizando assim o seu
apaixonado interesse em nos conduzir e salvar.
Santo Agostinho escreve que
“o sacerdócio é um serviço de
amor (amorisofficium) porque é
um serviço pastor, é gastar a vida
no zelo pelo rebanho que é o povo
de Deus, comfé sólida e caridade
pastoral intensa”. Isto revela o
verdadeiro sentido da entrega, da
gratuidade, de ajustar-se ao modo
de agir de Deus.Quem assim vive,
experimenta o consolo de sentir-se amado, perdoado e chamado
por Deus, pois “o ser humano é
fundamentalmente um ser de gratuidade”.Quem entrega sua vida
no seguimento de Jesus percebe
claramente que Elenão tira nada,
dá tudo. Quem se entrega a Ele,
recebe o cêntuplo. Este gesto consiste simplesmente em abraçar
a causa do amor-serviço como
caminho para a liberdade, no seguimento daquele que veio para
servir e não para ser servido.
Vivenciamos e saboreamos
intensamente estes momentos belos, orantes e únicos, sinais visíveis da presença misericordiosa
de Deus.E para solidificar ainda
mais estes momentos, o Padre
Luís Antônio em sua homilia, na
primeira Celebração Eucarística
presidida pelo Padre Gilmar, deixou-nos uma oportuna mensagem
a qual realçava a importância da
proximidade, da simplicidade, da
contribuição em sermos sempre a
solução de problemas e também
enxergar Jesus Cristo no rosto dos
nossos irmãos. Que estes sinais da
presença misericordiosa de Deus,
fortaleça e aumente em nós o desejo decolaborar com Aquele que
fez de sua vida uma entrega por
pura gratuidade.
Eloisa Maria Viana Abranches

Coordenadora Paroquial

