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Editorial
Querido amigo leitor,
Pentecostes, festa do Espírito Santo, em que Jesus nos diz:
“Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos
aliviareis”. (cf. Mt 11, 28). Essa
é a promessa de Jesus para todos
nós, enviar seu Espírito Santo
paráclito, mostrando que apesar
de todo nosso cansaço, problemas diários, Ele nos aliviará.
Toda essa promessa o Senhor
cumpre no tempo exato. Nesse
intuito que lhe convido amigo
leitor, a entregar-se sempre ao
Espírito Santo suas inquietações, dúvidas, preocupações,
pois Ele cumprirá a obra prometida.
Neste mês refletiremos a respeito da Eucaristia, força de
Deus, a força para os mais frágeis, para os pecadores. O amor
materno de Maria, cuidado que
gera um amor desinteressado e
que estimula e nos ajuda a crescer.
Em nossa coluna do Aconteceu, você poderá conferir as
fotos da nossa Festa de Fátima
que, além de linda e emocionante, teve a grande participação
dos fieis. A nossa paróquia é
“Paróquia Feliz”!
Como Maria, digamos: “A
minh’alma retorna a tua paz”,
assim devemos ser como ela, na
busca de sermos templo e instrumentos do Espírito Santo, a
fim de melhor respondermos aos
apelos que Deus nos faz. Rezemos ainda pelo nosso país, que
necessita nestes tempos de muita oração e pessoas guiadas pelo
Espírito Santo para melhor o
conduzir.
Aprecie nosso jornal e excelente leitura!
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Eucaristia, força de Deus!
No dia 4 de maio aconteceu,
pelas mãos de Dom Barroso, a
benção do novo Sacrário da Igreja de Nossa Senhora do Rosário
de Fátima, localizado na nova Capela do Santíssimo Sacramento.
Uma Capela belíssima, planejada para ser um local de oração: a
começar pela arte, disposição do
Sacrário e dos bancos, até a luminosidade fazem do recinto um local propício para demorar-se com
o Senhor e deixar-se tocar pelo
seu grande amor, numa atitude de
adoração, silenciosa e amorosa.
Somos povo do Senhor, convidados a participar da Eucaristia dominical, o Sacramento por
excelência nascido do mistério
pascal de Cristo, centro de toda
a vida cristã. Conforme São João
Paulo II, “o olhar da Igreja volta-se continuamente para o seu Senhor, presente no Sacramento do
Altar, onde descobre a plena manifestação do seu imenso amor”.
E ainda que “a devoção de adorar

Jesus Sacramentado é, depois
dos sacramentos, a primeira de
todas as devoções, a mais agradável a Deus e a mais útil para
nós”.
E assim nos preparamos para
celebrar com alegria a festa de
Corpus Christi, agradecendo a
Deus por nossa vida, reconhecendo a presença e a força d’Ele
no nosso caminhar, em meio às
fadigas. Como nos ensina o Papa
Francisco, “a Eucaristia não é
uma recompensa para os bons,
mas constitui a força para os
mais frágeis, para os pecadores.
É o perdão, é o viático que nos
ajuda a ir em frente, a caminhar”.
Que Maria, a Virgem de Fátima, que recebeu o Filho de
Deus em seu ventre, nos ensine
a comungarmos o Sacramento
do Corpo e Sangue de Cristo,
alimento de caridade, fé e esperança.
Délio Duarte

Ministro Extraordinário da Palavra
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Aconteceu na Paróquia de Fátima...
Festa de nossa padroeira Nossa Senhora do Rosário de Fátima
No dia 13 de maio, centenas de leigos e leigas estiveram presente neste momento tão lindo para nossa Paróquia, onde comemoramos o Centenário da primeira aparição ao pastorzinhos e Dom Geraldo realizou a Bênção
Papal à todos os fiéis que nos acompanhavam na matriz e ao vivo pelas redes sociais.
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Aconteceu na Paróquia de Fátima...
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“Temos Mãe”

Disse o Papa Francisco na homilia da missa com o rito de canonização de São Francisco Marto e
Santa Jacinta Marto no dia 13 de
maio de 2017 em Fátima, Portugal, ao comentar a palavra de
Jesus: “Eis a tua Mãe” (Jo 19,2627). Acrescentando o comentário
dos videntes de Fátima a caminho
de casa, depois da aparição de
Nossa Senhora: uma “Senhora tão
bonita”! Como é consoladora essa
experiência da companhia de Maria no seguimento de Jesus Cristo como discípulos missionários.
Ainda ressoa em nossos ouvidos
e corações o canto da novena de
nossa Padroeira neste centenário
das aparições de Nossa Senhora
em Fátima, entoado tantas vezes
em nossa Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima: “Ó
Mãe de Fátima, rogai por nós!
Que em todas as famílias reine o
amor e a paz”! Como a presença
materna de Nossa Senhora tem
sido consoladora em tantos momentos de dor, de sofrimentos e
alento para o trabalho evangelizador!
Na saudação aos doentes no
final da missa em Fátima, no dia
13 de maio de 2017, o Papa Francisco os convida a oferecerem a
Deus suas vidas, a exemplo do
apelo da Virgem de Fátima dirigido aos pastorzinhos e da resposta
que deram: “Quereis oferecer-vos
a Deus?”; “Sim, queremos!”. São

AMOR MATERNO
DE MARIA

Francisco Marto e Santa Jacinta se
santificaram nessa entrega. Quebrando a cadeia do pecado e do
mal no mundo, aprenderam a se
sacrificar pela humanidade ferida,
na oração e pela penitência. Nossa
Senhora os colocou no caminho
de Jesus que deu a vida por nós e
nos exorta a fazer tudo o que Jesus nos diz (cf. Jo 2,5). A Virgem
Maria nos consola e nos indica a
missão no seguimento de Jesus.
Na segunda aparição de Nossa Senhora, no dia 13 de junho
de 1917, os pastorzinhos foram
acompanhados por cerca de 40
pessoas e Lúcia ouviu sobre a sua
missão e a recompensa de Francisco e Jacinta: “Sim, Jacinta e
Francisco virei em breve buscá-los. Tu, porém, deves permanecer
aqui na terra por mais tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao
meu coração imaculado. A quem a
praticar prometo a salvação. Essas
almas serão prediletas de Deus e
como flores serão colocadas por
mim diante do seu trono”. A devoção ao imaculado coração de
Maria aponta para a unificação da
vida cristã no seguimento de Jesus
na solidariedade com os irmãos e
irmãs, sobretudo os que mais sofrem.
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco

Agenda Pastoral - Maio de 2017
Dia 3 - Peregrinação da Comunidade Posses para a Matriz de Fátima,16h30, Posses
Dia 4 - Primeira Comunhão Eucarística, em todas as comunidades (programação específica)
Dia 8 - Reunião do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos- CAEP, 19h30, Fátima
Dia 10 - Reunião Catequese da Forania de Viçosa, Paula Cândido
Dia 13 - Oração do Terço, 18h, Fátima
Dia 15 - Corpus Christi, Solenidade, 8h, Missa e procissão, Fátima
Dia 16 - Reunião Conselho Paroquial de Pastoral –CPP, 19h, Fátima
Dia 20 - Participação na paróquia São João Batista
Dia 24 - Festa padroeiro São João Batista
Dia 25 - Festa do Sagrado Coração de Jesus, 16h20, Capela Sagrado Coração de Jesus, Paraíso.

PROCLAMAS

Com a bênção de Deus, querem se casar:

Alex Gazola de Castro e Lizandra Cristina de Oliveira Figueiredo
Pierre FhenriFaux e Claudia AlejandraSevillano Del Aguila
Renato Martins e Sabrina Maria Marcelino

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

Uma das expressões do
materno é o desejo de viver
relações caracterizadas pelo
cuidado, pela atenção e pela
sensibilidade. De acordo com
o teólogo Afonso Murad, o
nome Mãe evoca origem,
princípio, fonte.
Faço memória hoje das homilias tão fortes e encorajadoras que ouvimos durante a novena em honra a nossa Virgem
Maria. Mãe do Evangelho
vivente, que por meio da sua
maternidade livre e responsável tornou-se humanamente
visível o amor de Deus Pai/
Mãe, por meio de atitudes e
relações permeadas por gratuidade, proteção, doação e
cuidado que geram amor desinteressado, que estimulam e
ajudam crescer.
Maria Mãe também nos
encoraja a viver traços desse
amor maternal como a ternura, a doação, o cultivo da sabedoria, dos valores cristãos
que reconstituem e reunificam
o ser humano, hoje tão desprezado. O amor de mãe nos
remete ao cuidado com o outro, que é dom de Deus, que
está fragilizado, fragmentado
numa sociedade egoísta, confusa e descrente.
A Virgem de Fátima, mãe
de Deus e de todos nós, nos
convidaa sermos cuidadosos,
acolhedores, pois estes gestos constituem a base para o
renascimento e reerguimento
de muitas vidas. Àmedida que
nós, filhos e filhas amados,
acolhermos e exercitarmos
esses traços maternos, com
certeza estaremos levando o
perfume da maternidade que
Maria nos oferece e assim revelando o rosto misericordioso de Deus, bem como sua beleza e seu encanto.
Que Maria nos ensine a
prática do amor incondicional,
humano e tão divino!
Eloisa Maria Viana Abranches

Coordenadora Paroquial

