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Editorial
Caro Leitor,

O Advento é tempo de esperança e pre-
paração, por meio de um anseio e desejo 
renovado pelo domínio de Deus no meio 
de nossa vida cotidiana. As práticas deste 
período vêm acompanhadas da oração e 
do arrependimento, os quais nos recordam 
a fi delidade de Deus revelada através do 
nascimento do seu fi lho, Jesus. Deixemo-
-nos transformar por Cristo, que mais uma 
vez quer (re)nascer em nossa vida neste 
Natal. 

Quando se vive a preparação do Natal 
nas quatro semanas do Advento e se esco-
lhe vivenciar essa festa pessoalmente; cul-
tivando o espírito do Natal internamente, a 
parte mais importante da comemoração já 
terá sido alcançada.

Nesta edição, nossa refl exão será so-
bre a preparação para o Natal e a atuação 
da Igreja a serviço da vida. O verdadeiro 
espírito de Natal traz sentimentos como a 
fraternidade, o amor, a compaixão, a soli-
dariedade, a simplicidade, e não acontece 
nas cores e brilhos externos, mas no inte-
rior de cada um de nós. Apesar dos ruídos 
e interferências exteriores, busquemos ter 
momentos de silêncio e refl exão, para que 
a comemoração do nascimento de Jesus 
traga-nos também a luz e o renascimento 
interior, pois são estes sentimentos que, 
como cristãos, nos deixam sempre com-
prometidos no serviço do Reino de Deus 
e da vida!

Neste tempo tão precioso, o Advento, 
precisamos saber percorrer o verdadeiro 
caminho que nos leva ao encontro do me-
nino Jesus. Na espera do nascimento dEle, 
Maria sua mãe, se colocou a serviço de sua 
prima Isabel. Que como Maria, também 
nós, neste período, saibamos nos colocar a 
serviço daqueles que mais precisam de nós 
a fi m de encontrarmos o verdadeiro espíri-
to Natalino. Feliz e abençoado Natal e um 
ano de 2018 repleto de bênçãos de Deus e 
intercessão de Nossa Mãe de Fátima.

Boa Leitura!

Vivenciamos o processo de 
preparação da nossa Décima As-
sembleia Paroquial de Pastoral 
que trouxe como Tema: “Com 
Maria no Seguimento de Jesus” 
e o Lema: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser” num clima de oração 
e de muita refl exão sobre os de-
safi os do contexto atual que esta-
mos vivendo e 
de renovação.

Realmen-
te somos uma 
Paróquia FE-
LIZ! Quanta 
beleza expres-
sa nesse tem-
po de prepa-
ração! Tudo 
dom e pura 
Graça de Deus! Foram muitos 
momentos ricos e fortes de ora-
ção discussão, refl exão, doação, 
serviço, envolvimento de todas 
as comunidades, Dimensões, 
Pastorais, Serviços Sociais e da 
Pequena Via. Com certeza o Es-
pírito Santo está nos conduzindo!

O Papa Francisco nos chama 
a sermos uma “Igreja em saída”, 
a vivermos em estado permanen-
te de missão e assim nos concla-
ma a uma adesão maior a Jesus 
Cristo ao seu Projeto de Amor. 

Estamos avançando progressi-
vamente na vida de comunida-
de, nos grupos de refl exão, na fé 
e atentos à iniciação cristã, com 
carinho especial para com os nos-
sos irmãos pobres, doentes, so-
fredores a margem da sociedade.

Tempo de Assembleia, tempo 
de renovação não só dos coor-

denadores, mas de 
renovação da nossa 
forma de pensar, 
de agir, de olhar a 
realidade, renova-
ção da nossa fé, das 
nossas atitudes e 
estruturas precon-
cebidas e assim ca-
minhando de mãos 
dadas com Maria 

no seguimento de seu Filho Je-
sus. Caminhemos com o cora-
ção agradecido, servindo, sendo 
fermento, sal e luz, pois a reali-
dade é muito desafi adora, dura e 
triste. Amemos uns aos outros e 
assim possamos enxergar o ros-
to de Cristo que sofre na pessoa 
dos nossos irmãos desprezados, 
com coerência e testemunho.

Eloisa Maria Viana Abranches
Coordenadora Leiga Paroquial

“(...)somos uma 
Paróquia Feliz! 
Quanta beleza 
expressa nes-
se tempo (...)”

ASSEMBLEIA PAROQUIAL: 
TEMPO DE GRAÇA E EVANGELIZAÇÃO
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I Dia Mundia dos Pobres

Aconteceu no dia 16 de no-
vembro, na igreja de Fátima, 
uma Roda de Conversa em 
preparação ao I Dia Mundial 
do Pobre, instituído pelo Papa 
Francisco  na conclusão  do 
Jubileu Extraordinário da Mi-
sericórdia,  celebrado  no 33º. 
domingo do tempo comum. E 
como gesto concreto foi re-
alizado coletas, doações de 
roupas e alimentos que foram  
distribuídos aos menos favore-
cidos.
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No dia 04 de novembro 

os peregrinos da Comunida-
de Sagrado Coração de Jesus 
(Paraíso) visitaram a matriz de 
Nossa Senhora de Fátima para 
alcançar a Indulgência Plená-
ria, foi um momento de muita 
oração e caminhada neste Ano 
Mariano Jubilar.

Peregrinação na Comunidade 
Sagrado Coração de Jesus

Em unidade com Arquidiocese 
de Mariana e toda a Igreja do Bra-
sil, a Paróquia de Fátima celebrou 
a abertura do Ano Nacional do Lai-
cato, que teve início no dia 26 de 
novembro de 2017, Solenidade de 
Cristo Rei, e se encerrará no dia 25 
de novembro de 2018. O Ano do 

Laicato tem como objetivo geral: “Como Igreja, Povo de Deus, ce-
lebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Bra-
sil; aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; 
e testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na sociedade”. Após a mis-
sa preparando para o tempo do Advento, houve a  apresentação da 
Cantata de Natal pelos corais da  UFV regido pelo Maestro Rogério 
Moreira Campos. 

Abertura do Ano Nacional do Laicato

Cantata de Natal

Após a missa das 19 horas 
do domingo (25), foi apresen-
tada uma Cantata de Natal da 
UFV regido pelo Maestro Ro-
gério Moreira Campos
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Nos dias 19 e 
26 de novembro  
tivemos a alegria 
de ter a celebra-
ção Eucarística  
presidida pelos 
neopresbíteros 

Pe. Leandro Costa e Pe. Lucas Germano, na Paróquia de Fáti-
ma. Que Deus os conduza e os  ilu-
mine em sua missão  a fi m de que 
possam servir a Deus e a Igreja.

I Missa Pe. Leandro Costa e Lucas Germano
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    Sabemos que enquanto caminhei-
ros nesta vida existe um tempo para 
tudo, tempo para plantar, cuidar, co-
lher... E em nossa vida de fé não é 
diferente, a nossa Igreja nos oferece 
vários tempos litúrgicos, nos quais 
proporcionam oportunidades para 
nossa fortifi cação espiritual. Viven-
ciaremos em breve, o tempo do Na-
tal, no qual é precedido pelo Advento. 
O Advento é o tempo de prepararmos 
para celebrar o Natal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. É o tempo de espera, de 
chegada do que está por vir, onde de-
vemos viver cada dia com grande ex-
pectativa da chegada do Natal, quando 
celebraremos a festa de nascimento do 
menino Jesus. Para isso, precisamos 
intensifi car e qualifi car nossos mo-
mentos de orações e a novena de Na-
tal é uma boa oportunidade para isso.
 Precisamos resgatar também os devi-
dos valores deste período, e para isso 
devemos tomar o cuidado para não 
cairmos na atratividade mundana, que 
nos convida ao consumismo e com a 
preocupação desenfreada com as gulo-

seimas, presentes e etc., e que desvia o 
foco do principal aniversariante: O ME-
NINO JESUS. É importante que cele-
bremos o Natal em família, mostrando 
aos fi lhos que não é somente época de 
montar árvores e trocar presentes, mas 
sim festejar o nascimento de Cristo. 
Deus é fi el às suas promessas: o Sal-
vador virá, daí a alegre expectativa que 
viveremos nesse tempo do Advento 
e poder chegar ao Natal e proclamar: 
Hoje surgiu a luz para o mundo: o 
Senhor nasceu para nós. “Ele será 
chamado admirável, Deus, príncipe 
da paz, pai do mundo novo, e o seu 
reino não terá fi m (IS9,2.6;Lc 1,33).
Que a virgem Maria, mãe de Jesus, 
nos ajude neste tempo rico, a acolher 
o seu fi lho Salvador Jesus, que quer 
encontrar morada em nossos cora-
ções para nos encher de ânimo e es-
perança a fi m de continuar construin-
do com nossa vida, o Reino de Deus.

Eudes Paes
Ministro Extraordinário da Palavra 

É TEMPO DE PREPARAR PARA CELEBRAR O NA-
TAL DO SENHOR

Estamos chegando ao fi nal do Ano 
Jubilar Mariano em que celebramos o 
centenário das aparições de Nossa Se-
nhora de Fátima aos pastorzinhos em 
Portugal. Todas as comunidades da Pa-
róquia de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima realizaram as suas peregrinações 
à Igreja Paroquial, seguindo o Guia do 
Peregrino para esse fi m elaborado, além 
de crianças, jovens, famílias, idosos, 
religiosas, enfermos, integrantes de as-
sociações, movimentos, pastorais, mi-
nistros extraordinários da Eucaristia e 
da Palavra, membros de outras comuni-
dades paroquiais. Celebramos também 
o Jubileu no presídio de Viçosa, com o 
atendimento de confi ssões e celebração 
eucarística. Houve vários momentos de 
atendimento de confi ssão sacramental e 
de celebrações eucarísticas ao longo do 
ano, destacando-se a novena e a festa da 
padroeira em maio de 2017. A reforma do 
presbitério da Matriz e a nova Capela do 
Santíssimo Sacramento foram concluídas 
e a nova imagem da padroeira, vinda de 
Fátima, foi abençoada e entronizada por 
Dom Geraldo Lyrio Rocha em fevereiro 
de 2017. Muitos puderam lucrar a indul-
gência plenária concedida pela Santa Sé 
neste Ano Jubilar. A oração do Santo Ro-
sário foi incentivada e cultivada. Reali-
zou-se retiro mariano na Paróquia.

O culto cristão se dirige naturalmen-
te ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a 
Trindade Santa, mistério central de nos-
sa fé. A Virgem Maria está totalmente 
imersa no mistério da salvação operado 
pela Santíssima Trindade, conforme bem 
expressa São Paulo: “Quando chegou a 
plenitude do tempo, enviou Deus o seu 
Filho, nascido de mulher, nascido sob a 
Lei, para resgatar os que estavam sob a 
Lei, a fi m de que recebêssemos a adoção 
fi lial. E porque sois fi lhos, enviou Deus 
aos nossos corações o Espírito do seu Fi-
lho, que clama: Abba, Pai!” (Gl 4,4-6). 
O Concílio Vaticano II no capítulo 8 da 
Constituição Dogmática sobre a Igreja, 
Lumen Gentium, coloca Maria inteira-
mente inserida no mistério de Cristo e da 
Igreja. Maria é Mãe de Deus que se en-
carnou e a Mãe da Igreja, dada a nós por 
Jesus crucifi cado (Jo 19,25-27). Coope-
rou ativamente na missão de Jesus como 
“serva do Senhor” (Lc 1,38) e acompa-
nha a Igreja na história desde os seus pri-
mórdios (At 1,14). As aparições marianas 
atestam a sua solicitude para com a Igreja 
e toda a humanidade ao longo da histó-
ria, cumprindo a missão que o Senhor lhe 
confi ou.

Particularmente nos tempos litúrgi-
cos do Advento e do Natal, contempla-
mos Maria no Mistério da Encarnação 
do Filho de Deus, Jesus Cristo Nosso 
Senhor. Como diz o Beato Papa Paulo VI 
na Exortação Apostólica Marialis Cul-
tus, aprendamos sempre mais da Virgem 
Maria a ouvir a Palavra de Deus, o seu 
espírito de oração e oferta da vida a Deus 
para a nossa salvação e de toda a huma-
nidade, procurando acolher tudo o que 
Jesus nos diz (Jo 2,5).

Cônego Lauro Versiani Barbosa
Pároco

DEVOÇÃO MARIANA
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   Temos acompanhado, pelos meios de 
comunicação, notícias envolvendo ações 
de corrupção, ódio, violência, intolerân-
cia e fundamentalismo. Assistimos cenas 
lamentáveis, de total desrespeito à vida 
humana, em todas as camadas sociais. 
As maiores vítimas são os pobres e 
os mais fracos, incluindo aqui o am-
biente. Os bispos do Brasil têm emi-
tido mensagens e notas de repúdio a 
estas atitudes, conclamando a popu-
lação a reagir diante destas situações.
Ficamos sem ação, indecisos e desanima-
dos, mas nós cristãos, não podemos perder 
a esperança, porque acreditamos na res-
surreição e confi amos na vitória do amor.
Os documentos da Igreja nos lembram 
de que a primeira exigência da Evan-
gelização é o serviço. “Eu vim para que 
todos tenham vida e a tenham em abun-
dância” (Jo 10,10). Somos convocados 
a assumir a opção preferencial pelos po-

bres, percebendo os diversos rostos dos 
sofredores, vendo neles o rosto de Jesus. 
Devemos cuidar da obra da criação, pois 
também somos responsáveis por ela. 
O Projeto Arquidiocesano de Evan-
gelização 2016/2020 propõe algumas 
pistas de ação, que deverão envolver a 
participação de todos os batizados. É ne-
cessário ampliar a atuação no campo da 
promoção e defesa da vida. Precisamos 
formar lideranças, buscando a conscien-
tização à luz do Ensino Social da Igreja. 
Devemos assumir um compromisso 
com projetos de inclusão social e ida aos 
afastados, principalmente a juventude.
O Papa Francisco nos anima, dizendo 
que o cristão “é chamado a se compro-
meter concretamente nas realidades hu-
manas e sociais, iluminando a realidade 
terrena com a luz que vem de Deus”.
  

Pedro Rubens
Coordenador da Dimensão Sócio-Política

Advento... Tempo favorável 
para alargar os corações, abrir 
os braços para a acolhida, os 
pés para o encontro, expandir os 
sentidos, aquecer a alma, abrir 
os olhos para o reconhecimento 
e assim ser presença diferencia-
da e comprometida na comuni-
dade onde vivemos. Advento é 
alargar nossas vidas para nele 
caber o mistério do Natal. 

Pe. Adroaldo Palaoro, jesuí-
ta, em uma de suas refl exões diz 
que Advento é um tempo de ir-
mos às pressas até a “Belém do 
nosso coração” e aí encontrar 
Aquele que veio para servir-nos, 
amar-nos e salvar-nos. Nada dá 
mais coragem a alguém do que 
o amor. Foi esse amor extremo 
que levou o mestre a encarnar-
-se, loucura de Deus  onipotente 
que se faz impotência. Adven-
to, tempo de tranquila espera, é 
tempo também, especialmente, 
de conversão. 

Jesus em sua mensagem nos 
chama a vivermos um contínuo 
Advento. “Nós mesmos somos 
um ‘advento’, porque o futuro 
depende do que esperamos”. 
Construímos este futuro quando 
vivemos fraternalmente, quando 
amamos, lutamos em favor da 
paz, da justiça e da solidarieda-
de. 

Cada Advento é único, pois 
já não somos mais os mesmos; 
crescemos na caminhada, ama-
durecemos, acumulamos expe-
riências... Deus também não se 
repete, Ele se aproxima de cada 
um de nós com um novo olhar 
e um novo apelo. Ele quer sus-
citar em nós o grande desejo de 
conversão e de abertura para que 
o nosso coração possa entrar em 
sintonia com o Dele. Novo tem-
po, que pede de nós amplitude 
de visão, de oração e reconcilia-
ção. Jesus vem e está presente 
naqueles que difundem a paz, 
a reconciliação, a união e que 
se esforçam para construir um 
mundo novo; mais humano

Eloisa Maria Viana Abranches
Coordenadora Leiga Paroquial

Advento: tempo de 
espera e conversão

Reginaldo Carlos de Souza e Karina Lima de Assis
Jurandir Bernardo de Oliveira Júnior e Andreza Gonçalves da Silva 
Jorge Luiz Faustino e Joana D’Arc Bras
Odair José da Silva e Maria de Fátima de Paula

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

Agenda Pastoral  - Dezembro de 2017
Dia 2 - Peregrinação da Comunidade de Fátima à Matriz, 17h;
Dia 3 - Formação Novena de Natal, 16h30m, Matriz de Fátima;
Dia 8  -  Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 19h, Nova Viçosa;
Dia 9 e 10 -  Assembleia Paroquial de Pastoral, Centro de Pastoral, Nova Viçosa;
Dia 13 - Festa de Santa Luzia, procissão saindo da rua da conceição, 18h30m, para a co-
munidade Santa Luzia;
Dia 13 - Oração do terço na Matriz, 18h30m, Fátima;
Dia 22 - Encerramento da Novena de Natal, 19h, Matriz de Fátima;
Dia 24 - Vigília Natal, 20h, Matriz de Fátima;
Dia 25 - Natal do Senhor, Missa, 9h e 19h, Matriz de Fátima;
Dia 30 - Posse do CPP e CAEP, 19h, Matriz de Fátima.

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:Com a bênção de Deus, querem se casar:

UMA IGREJA A SERVIÇO DA VIDA
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