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Editorial
Querido Leitor,

“Deus não está longe de cada um 
de nós. É Nele que vivemos, nos mo-
vemos e existimos” (cf At 17,27b-28)

Esta é a época do ano em que as 
esperanças se renovam. Recomeçar é 
preciso! É tempo de manter firmes as 
esperanças, fazer novos planos e traçar 
metas em todas as áreas de nossa vida. 
É preciso que tenhamos FÉ, para per-
correr com ALEGRIA e PAZ os 365 
dias que acabam de chegar! 

Deus nos reserva muitas graças 
e nos quer felizes, mas pelo livre 
arbítrio que nos concedeu, tudo de-
penderá do nosso esforço pessoal e 
disciplina. Por meio de orações, sem-
pre manteremos a intimidade com 
Aquele que habita nosso coração, 
para que assim, fortes na fé, na espe-
rança e no amor, com a intercessão 
de Nossa Senhora de Fátima, nossa 
vida seja repleta de entusiasmo.

Sempre é possível avançar mais, 
rumo àquilo que Deus pensou para 
nós e Jesus veio revelar: “eu vim 
para que tenham vida, e a tenham 
com abundância.”  (cf Jo 10,10)

Com esse intuito, peçamos que 
Deus nos guie sempre, nos dando 
sabedoria para iniciar mais um ci-
clo. Sejamos verdadeiros em tudo 
que fizermos; deixemos que a paz de 
uma manhã possa encher nossos co-
rações de fé e esperança. Caro leitor, 
lembre-se sempre: a cura promovida 
por Deus acontece no cotidiano, sen-
do trabalhada dia a dia até que nos 
libertemos, porque Jesus é realmente 
o amor que cura

Abençoado 2018, cheio de paz, 
da “paz que opera pela justiça” 
(cf Is 32,17)

Boa Leitura e uma ótima reflexão!

O clima de fim de ano sempre nos 
desperta muitos sentimentos, dentre 
eles: gratidão, alegria, satisfação, até 
mesmo, tristeza e pesar. É que, como 
seres humanos, alimentamos expecta-
tivas, desejos e sonhos e, às vezes, es-
quecemos que nem tudo acontece como 
planejamos, daí vêm as frustrações. No 
entanto, é preciso recordar o que vive-
mos sempre na perspectiva da gratidão 
a Deus, pelas experiências positivas e 
negativas, ambas nos serviram para 
o crescimento e o amadurecimento. 

O Papa Fran-
cisco, na mensa-
gem para o 51º 
Dia Mundial da 
Paz, trouxe como 
motivação a ora-
ção pelos migran-
tes e refugiados, 
definindo-os como 
“homens e mu-
lheres em busca 
de paz”. Assim, o 
Sumo Pontífice re-
corda que são pes-
soas que alimen-
tam o desejo de uma vida melhor, em 
vista de abandonar o “desespero” de 
um futuro impossível de construir. 
Nesse sentido, é preciso cultivar a so-
lidariedade e a partilha, na perspec-
tiva de enxergar esse Deus que tam-
bém habita nas casas, nas ruas e nas 
praças. Para Francisco, os migrantes 
e refugiados trazem uma bagagem 
de coragem, capacidades, energias 
e aspirações, por isso é preciso aco-

lher, proteger, promover e integrar. 
É certo que todos buscam a paz, 

mas é preciso reconhecer que nem 
sempre o fazemos de forma corre-
ta. Nos dias atuais, fala-se muito em 
diálogo, sobretudo entre os países, 
através dos acordos diplomáticos esta-
belecidos, isto é, uma paz horizontal. 
Entretanto, não haverá paz verdadei-
ra se não cultivarmos a paz vertical, 
ou seja, a relação do ser humano com 
Deus. Entender que Deus é amor é ver 
que o próximo, independente de sua 

condição, também 
deve ser amado. 
Sendo assim, a paz é 
fruto de experiência 
profunda de amor.

A chegada de um 
novo ano nos enche 
de esperança, so-
bretudo depois dos 
anseios apontados 
na 10ª Assembleia 
Paroquial de Pas-
toral: a formação 
de comunidades de 
discípulos missio-

nários, centradas na Palavra, voltadas 
para a iniciação cristã, os pobres, os 
jovens e as famílias. Que o Espíri-
to Santo continue a iluminar todos 
que se dedicam às dimensões, pasto-
rais e movimentos de nossa paróquia. 
Que a Virgem de Fátima seja mode-
lo de fiel seguimento a Jesus Cristo. 
Um feliz e abençoado 2018 a todos!

Geovane Macedo
Seminarista

“ ( . . . ) Entender 
que Deus é amor 
é ver que o próxi-
mo, independen-
te de sua condi-
ção, também deve 
ser amado. (...)”

Paz: exPeriência Profunda de amor
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10ª Assembleia Paroquial de Pastoral

Aconteceu nos dias 9 e 10 de dezembro a 10ª Assembleia Paroquial de Pastoral da Paróquia de Fátima, tendo início na tarde do 
sábado e encerrando-se com a celebração da Santa Missa no domingo. Todas as lideranças das nossas 10 comunidades se reuniram 
no Centro Pastoral de Nova Viçosa, ainda em construção para escolher os novos coordenadores das pastorais e dimensões, além do 
objetivo geral de trabalho da paróquia para os próximos três anos: “ formar comunidades de discípulos missionários de Jesus Cristo, 
centradas na Palavra, voltadas para a iniciação à vida crista dos pobres, jovens e famílias.

Durante o mês de dezembro, em toda a nossa paróquia, foram realizadas as posses dos novos conselhos comunitários de pastorais.
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Muitas vezes nos expressamos assim 
no início de um novo ano civil. Estamos 
no início do ano de 2018. Para quem ca-
minha à luz da fé no Evangelho de Jesus 
Cristo, consideramos o ano não só do 
ponto de vista cronológico, na sua suces-
são temporal, mas como tempo de graça, 
de crescimento na comunhão com Deus 
e com os irmãos, de construção do Rei-
no. A nossa 10ª Assembleia Paroquial 
de Pastoral realizada em dezembro de 
2017, em sintonia com as assembleias de 
pastoral da Forania de Viçosa, da Região 
Pastoral Mariana Leste e da Arquidioce-
se de Mariana, levando em consideração 
a nossa realidade local, os desafios da 
conjuntura brasileira, a iluminação da 
Palavra de Deus e do Magistério da Igreja, 
apontou para o objetivo geral de formar 
comunidades de discípulos missionários 
de Jesus Cristo, centradas na Palavra, vol-
tadas para a iniciação à vida cristã dos po-
bres, dos jovens e das famílias.

A vida nova só pode ser a vida cristã 
no Espírito Santo, vivida em comuni-
dades que se alimentam da Palavra de 
Deus expressa nas Sagradas Escrituras e 
no seguimento de Jesus Cristo e se co-
locam a serviço da vida e libertação dos 
irmãos e irmãs. Elegemos essas três pe-
riferias existenciais prioritárias às quais 
devemos nos dirigir, sem exclusividade, 
nos próximos três anos de nosso empe-
nho evangelizador.

Neste ano de 2018 celebramos os 50 
anos da 2ª Conferência Geral do Epis-
copado Latino-Americano, realizada em 
Medellín (1968), na Colômbia, que re-
presentou a acolhida na América Latina 
do Concílio Vaticano II e foi um marco 
decisivo na caminhada evangelizadora 
da Igreja em nosso continente, com tra-
ços originais. Estamos no Ano Nacional 
do Laicato promovido pela CNBB. Me-
dellín trouxe um forte apelo aos leigos 
por uma ação eficaz que exprimisse as 
exigências sociais do cristianismo. A 
Campanha da Fraternidade de 2018 tra-
ta do desafio da violência. Medellín faz 
toda uma reflexão sobre a paz fundada 
na justiça, se volta para os pobres, os 
jovens e as famílias. Verificamos uma 
caminhada evangelizadora coeren-
te conduzida pelo Espírito Santo, que 
passa pelas Conferências Episcopais de 
Puebla (1979), Santo Domingo (1992), 
Aparecida (2007), até o Magistério do 
Papa Francisco. Bendito seja Deus! Que 
possamos formar comunidades vivas, 
comprometidas com o Evangelho, “sal 
da terra, luz do mundo” (Mt 5,13-14).

Cônego Lauro Versiani Barbosa
Pároco

Ano novo, vida nova!

Júlio Cezar Silva Dias Pais e Lilian Teixeira Lopes
José Claudio Antônio Lopes e Taynara Aparecida Machado 
Vitor do Val Gomide e Priscila Vaz de Melo Ribeiro
Wellington Vieira Ferreira e Dalila Ferreira de Almeida
Caso alguém saiba de qualquer impedimento, favor comunicar ao pároco.

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

Aconteceu na Paróquia de Fátima...Aconteceu na Paróquia de Fátima...

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

Peregrinação

Festa Nossa Senhora da Conceição

Festa de Santa Luzia

A última das peregrinações se deu no 
dia 2 de dezembro, pela comunidade de 
Fátima. Os peregrinos se encontraram pró-
ximo ao Viçosa Clube e seguiram em ca-
minhada até a Matriz onde participaram da 
Santa Missa. 

A festa da comunidade Nossa Senhora 
da Conceição ocorreu no dia 8, iniciou-se 
com o Ofício de Nossa Senhora, na APOV, 
e, em seguida, os presentes saíram em 
procissão até a Igreja. Ao final  houve ho-
menagem das crianças a  Imaculada  Con-
ceição   e  logo após,  os presentes foram 
convidados para uma confraternização.

A comunidade de Santa Luzia celebrou 
no dia 13,  a festa em homenagem a sua 
padroeira  tendo  início com uma procis-
são motorizada saindo da comunidade de 
Fátima em direção à capela. À Chegando  
aconteceu a  Celebração Eucarística e con-
fraternização entre os presentes.

Às 19 horas do dia 17, foi celebrada a 
Missa de Envio do Pe. Geraldo Trindade,  
foram feitas homenagens agradecendo por 
seu bonito trabalho em nossa paróquia. 
Durante a semana, outras homenagens 
foram realizadas na paróquia, como uma 
serenata organizada pelo Coral dos Casais, 
na noite de quinta-feira.

Missa de Envio Pe. Geraldo Trindade

  Encerramento da Novena de Natal
Como forma de preparação para a che-

gada do Menino Jesus, as comunidades da 
paróquia de Fátima realizaram a novena de 
Natal, em sintonia com toda a Arquidiocese 
de Mariana, tendo  início no dia 14 de de-
zembro e o encerramento aconteceu no dia 
22, quando todos os grupos se reuniram em 
uma celebração na Matriz de Fátima.

Investidura dos novos MECE’s
Na missa das 19 horas do dia 23,  acon-

teceu a  investidura dos novos Ministros Ex-
traordinários da Comunhão Eucarística que 
atuarão nas comunidades paroquiais.

Encerramento Ano Mariano

O encerramento do Ano Mariano, 
aconteceu no dia 31, foi uma belíssi-
ma solenidade, presidida pelo Cônego 
Lauro, juntamente com o Diácono Luiz 
Carlos. Estiveram presentes lideranças 
das comunidades, além de cristãos lei-
gos e leigas que abrilhantaram ainda 
mais este momento finalizando com a 
coroação de Nossa Senhora.


