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Ano novo, vida nova! A cada 
doze meses reiniciamos o ca-
lendário e olhamos para todos 
os aprendizados do ano velho e 
nos preparamos para tudo que 
virá no novo ano. Neste mês 
de janeiro nosso jornal come-
mora duzentas edições e esta-
mos prontos para, alegremente, 
continuarmos nossos trabalhos. 
Que alegria poder compartilhar 
com vocês a nossa satisfação!

A PASCOM – Pastoral da 
Comunicação – tem como mis-
são principal comunicar com a 
Igreja e com as outras pastorais. 
Realizamos um lindo trabalho 
de evangelização por meio dos 
principais veículos de comuni-
cação, como o jornal, a inter-
net, o rádio. Essa comunicação 
é feita e recebida à comunida-
de com o propósito de construir 

uma igreja voltada à saída ao 
serviço dos mais necessitados. 
A PASCOM procura ajudar na 
integração da comunidade e, ao 
mesmo tempo, fazer com que 
haja uma participação ativa da-
quela na sociedade, sempre no 
intuito de nunca perder de vista 
a construção do Reino a que so-
mos chamados por Cristo Jesus.

 Maria foi a precursora e 
trouxe a mensagem à PASCOM: 
anunciar a Boa Nova do Reino, 
levar e inserir aqueles, pobres e 
abandonados, a mensagem do 
evangelho. Eles são os predile-
tos do coração misericordioso 
de Deus; pois “o resultado do 
trabalho pastoral não se assen-
ta na riqueza dos recursos, mas 
na criatividade do amor” (Papa 
Francisco). E, juntos, somos to-
dos convidados a unirmos às fa-

mílias e comunidades para par-
ticipar intensamente desse Ano 
Mariano, em comemoração 
aos trezentos anos da aparição 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida.  Como PASCOM, 
devemos tomar como exemplo 
a mensagem da CNBB, que diz 
que os pescadores que a encon-
traram passaram pelo insuces-
so, mas insistindo em seu tra-
balho, receberam muito mais 
do que esperavam. 

Peçamos a proteção maternal 
de Nossa Senhora e que Ela nos 
ajude a crescermos como discí-
pulas e discípulos, missionárias 
e missionários de Cristo, para 
anunciar a Boa Nova do evan-
gelho a toda criatura, por meio 
da Pastoral da Comunicação. 

Daniele Marques e Lívia Martins
Agentes da Pastoral da Comunicação
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A comunidade Romão dos Reis 
celebrou, o tríduo a sua padroeira, 
Santa Luzia, sob o tema: “Como 
Maria, mãe de misericórdia, San-
ta Luzia se santificou no silêncio e 
na oração”. A festa, no dia 13, teve 

ENCERRAMENTO DA NOVENA DE NATAL

Como forma de preparação para 
a chegada do Menino Jesus, as co-
munidades da Paróquia de Fátima 
realizaram a novena de Natal, em 
sintonia com toda a Arquidiocese 
de Mariana, tendo início no dia 
15 de dezembro. O encerramento 
aconteceu no dia 23, quando os 
grupos se reuniram para celebrar e 
relatar o gesto concreto realizado 
por cada um deles e participar de 
uma bela dinâmica com a manje-
doura do Menino Jesus.

CANTATA DE NATAL

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
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Em preparação para a novena 
de sua padroeira, a comunidade 
de Nova Viçosa preparou uma 
semana missionária durante os 
dias 13 e 27 de novembro, quan-
do leigos e leigas da comunida-
de se juntaram para visitar di-
versas casas do bairro, além de 
várias outras programações. Em 
seguida, a novena a N. Sra. da 

Após a missa das 19 ho-
ras do domingo (18), o gru-
po Nascente da Fraternidade 
Pequena Via e sob a regência 

FESTA DE SANTA LUZIA

Conceição teve início no dia 1º 
de dezembro, com o tema: Mãe 
Rainha e protetora dos pobres. 
A festa, no dia 8, teve início 
com o Ofício de Nossa Senho-
ra, na APOV, e, em seguida, os 
presentes saíram em procissão 
até a Igreja, enc00errando com 
a Celebração Eucarística e con-
fraternização.

início com procissão motorizada 
saindo da casa de Dona Leia, na 
comunidade de Fátima, em dire-
ção à Capela Santa Luzia, encer-
rando com a Celebração Eucarís-
tica e confraternização.

do Maestro Rogério Moreira 
Campos, foi apresentada uma 
pequena Cantata de Natal.
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OLHAR PASTORAL

De 01 de janeiro de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017, estaremos cele-
brando o Ano Jubilar do centenário 
das aparições de Nossa Senhora de 
Fátima em Portugal. Solicitei à Santa 
Sé, com o apoio do nosso Arcebispo 
Dom Geraldo Lyrio Rocha, a conces-
são de Indulgência Plenária nas con-
dições costumeiras (confissão sacra-
mental, comunhão eucarística, oração 
segundo a intenção do Sumo Pontí-
fice). Fomos atendidos: alcançarão a 
graça os fiéis penitentes que visitarem 
em estilo de peregrinação a Igreja Pa-
roquial de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima em Viçosa, aí participando 
dos sagrados ritos ou se entregando 
a piedosa meditação, concluída com 
a oração do Pai Nosso, o Credo e in-
vocações marianas, no início e con-
clusão do solene Jubileu paroquial e 
em dias festivos determinados pelo 
Arcebispo, sempre que participarem 
de piedosa peregrinação comunitária 
nesta Igreja Paroquial. Certamente 
será uma bênção para a Paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
em Viçosa, bem como para os devo-
tos de Nossa Senhora de Fátima pro-
venientes de outras paróquias que nos 
visitarão ao longo de 2017. 

O Ano Mariano Paroquial será 
marcado por celebrações e verdadei-
ra catequese mariana no espírito do 
Concílio Vaticano II, da Exortação 
Apostólica Marialis Cultus do Be-
ato Papa Paulo VI, da Encíclica Re-
dentoris Mater de São João Paulo II 
e da visão mariana das Conferências 
Episcopais Latino-Americanas e Ca-
ribenhas, especialmente as de Puebla 
e Aparecida. Aproveitaremos tam-
bém a recente experiência da Arqui-
diocese de Mariana com o subsídio 
Caminhando com Maria por ocasião 
da visita da imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida às nossas 
paróquias. Pretendemos apresentar 
Maria totalmente imersa no mistério 
de Cristo e da Igreja, com a devida 
fundamentação bíblica e teológica e, 
ao mesmo tempo, próxima da vida 
do povo como intercessora, compa-
nheira da caminhada de fé e exemplo 
de vida cristã, fortalecendo a nossa 
esperança e incentivando a caridade 
fraterna. Assim, as aparições de Fá-
tima serão vistas na perspectiva do 
profetismo e do seguimento de Jesus 
para que tenhamos comunidades vi-
vas e acolhedoras da Palavra de Deus, 
comprometidas com o serviço e a 
missão de anunciar e testemunhar o 
Reino de Deus.

Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco

Jubileu Mariano

“COMUNICAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO”
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Nós somos servidores de Deus. 
No Natal, uma das mensagens 

mais lindas que gosto é a lembrança 
do “sim” de Nossa Senhora. Como é 
bom contemplar a cena do anjo Ga-
briel comunicando-lhe que ela foi a 
escolhida para ser  Mãe do filho de 
Deus.  A comunicação é tudo! 

A comunicação é parte essencial 
do modo de ser e agir da Igreja, por-
que é anunciar o Evangelho de Jesus 
Cristo a todos os povos (Mc 16,15), 
podemos definir a evangelização 
como “serviço de comunicação” da 
Boa Nova do reino de Deus ao mun-
do. 

Também  nos comunicamos com 
Deus quando rezamos. A oração é a 
dimensão religiosa da comunicação, 
que conforme nos diz o Papa Fran-
cisco, é toda impregnada de amor, o 
amor de Deus que se dá a nós e que 
nós oferecemos aos outros.

Nós, como agentes de comunica-

ção, devemos usar das tecnologias 
dentro da paróquia para fora dela. 
E muitas vezes é ENTRE AS PAS-
TORAIS. Existem situações que os 
movimentos não se conhecem, o que 
uma pastoral faz, qual é sua atuação..

Um dos maiores desafios da Igreja 
na comunicação é o serviço nas re-
des sociais, rádio, TV, jornal, não é só 
comunicar para aqueles que estão na 
igreja, mas que consigamos comuni-
car aos que estão fora dela. Porque se 
comunicarmos só para quem já está  
na igreja, a nossa comunicação não 
tem a evangelização que deveria ter.

‘Os cristãos devem ser presença 
nos meios de comunicação’, nos lem-
bra o Papa Francisco.

Como é que o povo vai amar Jesus 
se eu não prego o Evangelho pra ele?

Cândida Maria
Agente da Pastoral da Comunicação



fermento4

Dois mil e dezessete chegou!
Ano novo é sempre ocasião 

para renovarmos os ânimos, 
as esperanças e nos encher-
mos de alegria! Ocasião para 
louvarmos e rendermos graças 
a Deus pelo ano que findou. 
Este ano de dois mil e dezes-
sete será para nós um ano re-
almente novo, especial, Ano 
Mariano! Um ano de graças 
e bênçãos, de muita oração, 
onde celebraremos com mui-
to amor e fé o Centenário da 
Aparição de Nossa Senhora 
de Fátima. 

Neste contexto de evange-
lização e reflexão sobre o que 
Maria traz ao mundo de cres-
cimento espiritual, paz e ale-
gria é que desejamo-nos uns 
aos outros: “Feliz Ano Novo! 
Feliz Ano Mariano!”. Sim, o 
desejo que alimentamos ao 
iniciar um Novo Ano é o dese-
jo de felicidade verdadeira, de 
conversão, de nos tornarmos 
mais humanos, abertos, aco-
lhedores a este Deus que visita 
o seu povo.

Ano novo é um tempo pro-
pício para que nos pergunte-
mos: o que é que faz feliz a 
nossa vida, o nosso tempo, os 
nossos anos? O que tem pre-
enchido nosso coração? O que 
temos buscado? Pois muitas 
vezes, convenhamos, corre-
mos o risco de trocar a felici-
dade por uma alegria supér-
flua.

Onde está aquela felicidade 
capaz de dar aos nossos dias a 
paz, a prosperidade, a harmo-
nia e a alegria duradoura? Fe-
liz é quem acredita que o me-
nor gesto de bem é muito mais 
valioso que os pensamentos e 
as intenções que trazemos no 
coração.

 Lembremo-nos que a fe-
licidade depende do bem que 
realizamos e proporcionamos 
aos nossos irmãos! A felici-
dade que desejamos para este 
Novo Ano depende de nós!

Feliz Ano Novo!!!
Eloisa Maria Viana Abranches

Coordenadora Paroquial 

FELIZ ANO NOVO!

André Luiz Torres Moura e Divina Moura da Silva
Daniel Portela Dias Machado e Amanda Maria Sena Reis
Elder de Oliveira de Araujo e Caroline Miranda Barbosa
Leonardo Duarte Miranda e Sarah Rodrigues Galvão
Caso alguém saiba de qualquer impedimento, favor comunicar ao pároco.

Saber comunicar, missão da 
Pastoral da Comunicação, que 
ao longo dos tempos encon-
tram nessa, um grande desafio 
que é promover a interrelação 
entre as comunidades e a PAS-
COM. Para isso, é fundamental 
que todos tenhamos a clareza 
da importância dos comunica-
dores em nossa comunidade 
de Fé, não só como um ins-
trumento midiático mas como 
uma grande 
f e r r a m e n t a 
evangelizado-
ra. Todos nós 
somos corres-
ponsáveis pela 
comunicação 
em nossa Paró-
quia e para que ela possa fluir 
de forma eficiente é necessário 
a participação e colaboração 
dos voluntários, pessoas (lei-
gos e leigas) que tem como 
objetivo propagar a Boa Nova 
de Jesus Cristo em nosso meio. 
Porém, os desafios são cons-
tantes e muitas vezes crescen-
tes, a Igreja, constitui-se no 
verdadeiro desafio para a evan-
gelização e tem a consciência 
de que é necessário responder 
às demandas promovidas pelas 

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

comunicações sociais por ou-
tro lado as comunidades ficam 
com o papel de agir no cerne 
da cultura da comunicação, 
fortalecendo as ações e reno-
vando a cada dia a interpelação 
a cultura midiática. Ao longo 
de mais de dois mil anos o nos-
so maior comunicador é Jesus 
Cristo, que com poucas ações 
conseguiu apresentar para toda 
a humanidade os reais interes-

ses de Deus 
para conosco. 
“A própria his-
tória é destina-
da a tornar-se 
uma espécie 
de palavra de 
Deus, e a voca-

ção do homem é de contribuir 
vivendo, de modo criativo, 
essa comunicação constante e 
ilimitada no amor reconcilia-
dor de Deus.” Cf. Pontifícia 
Comissão para as Comunica-
ções Sociais, Aetatis Novae, 6. 
Enfim, que Deus nos ilumine 
e nos fortaleça a cada dia em 
continuar comunicando a sua 
Palavra Viva, segundo a sua 
vontade.

Ailton Adriano 
Coordenador da Pastoral da Comunicação 

UMA REDE DE COMUNICAÇÃO

“(...) nosso maior      
comunicador é 

Jesus Cristo (...)”
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