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Editorial

Relatos de uma fé iniciante

O mês de outubro quer nos animar na realização das atividades
missionárias no Brasil e no mundo.
Com o tema “Enviados para testemunhar o Evangelho da paz”, o objetivo
do mês missionário é sensibilizar e
despertar vocações missionárias. O
papa Francisco desde o início de seu
pontificado nos convida a agir sem
medo e sem rigidez, com coragem
e igualmente “dóceis” ao Espírito,
para além das estruturas que nos asfixiam. Uma Igreja não burocrática,
mas uma Igreja em saída, próxima
das pessoas. Neste espírito, e em comunhão com a Campanha Missionária de 2018, queremos viver juntos o
grande projeto de Deus de construir
a civilização do amor.
Também, neste Sínodo dos Bispos a Igreja decidiu interrogar-se
sobre o modo de acompanhar os jovens a reconhecer e a acolher o chamamento ao amor e a vida em plenitude, e também pedir aos próprios
jovens que a ajudem a identificar as
modalidades hoje mais eficazes para
anunciar a Boa-Nova. Através dos
jovens, a Igreja poderá ouvir a voz
do Senhor que ressoa inclusive nos
dias de hoje. Assim como outrora
Samuel (cf. 1 Sm 3, 1-21) e Jeremias
(cf. Jr 1, 4-10), existem jovens que
sabem vislumbrar aqueles sinais do
nosso tempo, apontados pelo Espírito.
Além disso, não podemos nos esquecer das crianças, elas que neste
mês comemoram o seu dia. Peçamos
a Virgem Maria para que interceda
por elas. Assim, ouvindo as aspirações dos jovens e das crianças, podemos entrever o mundo de amanhã
que vem ao nosso encontro e os caminhos que a Igreja é chamada a percorrer.
Boa leitura!
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Caro leitor,

Convidamos quatro crianças
der o mundo de acordo com seus
(Laura Reis, Letícia Simonini,
ensinamentos”. Já outra arguGabrieli de O. Araújo e Larissa A.
mentou que “a religião católica
Silva) para nos explicarem como
acredita na ressurreição, porque
veem a missa, a catequese e a rese formos realmente bons, Deus
ligião.
nos perdoará e iremos para o
Com relação à missa, as criancéu”.
ças ressaltaram a importância da
Por último, foram instigadas
frequência nas celebrações. Na
a nos fornecer suas visões e opiconcepção de uma delas “é imniões acerca da catequese. Uma
portante ir a missa para pecarmos
delas afirmou que “as catequismenos e perdoar
tas são muito
a religião cató- boas”, outro
os pecados das
outras pessoas
pequeno disse
para
ficarmos lica acredita na ressur- que “a catecom a consci- reição, porque se for- quese também
ência limpa”. Já
não é só a prirealmente bons, meira comuem outro relato mos
ficou evidente a
nhão, é preciso
necessidade da Deus nos perdoará e ire- continuarmos
participação dos
na igreja até o
pais e da família mos para o céu.
fim”.
na evangelização
Os depoiinfantil, segundo um dos pequementos das crianças mostram a
nos “os pais precisam incentivápercepção infantil sobre a vivên-las para terem uma melhor educia religiosa, e nos revelam as
cação para não serem pessoas
maneiras pelas quais incorporam
más no futuro”. Por outro lado,
suas crenças ao seu cotidiano e
outra criança ressaltou o fato de
entendimento.
a sua avó “fala que tem que vir a
missa pelo menos duas vezes na
Laura Reis
semana”.
Letícia Simonini
No que tange ao significado da
Gabrieli de O. Araújo
religião em suas vidas, uma delas
Larissa Aparecida Silva
foi categórica ao afirmar que “a
Crianças entrevistadas da Paróreligião é uma forma de chegar
quia de Fátima
mais perto de Deus, de compreen-
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Aconteceu na Paróquia de Fátima...
Retiro anual da ALAM realizado em nossa paróquia
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Encontro do EAC

Festa da Comunidade do Bom Jesus
arquivo paroquial

Nos dias 01 e 02 de setembro, aconteceu o Encontro do EAC (Encontro
de Adolescentes com Cristo) no novo
Centro de Pastoral da Comunidade
Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Nova Viçosa.

Nos dias 07 e 08 de setembro, na Paróquia de Fátima, membros da
Associação Leigas da Misericórdia (ALAM), reuniram-se em Viçosa,
no Centro Municipal de Educação Doutor Januário de Andrade Fontes, situada no Bairro de Fátima, para seu encontro anual, em clima de
oração e aprofundamento da espiritualidade do movimento.
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Formação Bíblica sobre o livro
da Sabedoria

Na noite do dia 14, após uma celebração Eucarística, leigos e leigas
das comunidades saíram em uma Procissão Luminosa em direção a
Matriz de Fátima, levando a imagem do Bom Jesus. No dia 16, ocorreu à festa da comunidade do Bom Jesus, a Solenidade teve o início na
matriz de Fátima com a procissão da imagem do Bom Jesus. Após a
chegada na capela do aconteceu à celebração da Santa Missa

Primeiro Encontrão das CEBs da Forania
Na tarde do dia 23, paroquianos
de Fátima participaram na Paróquia
São João Batista em Viçosa-MG, do
Primeiro Encontrão das CEBs da Forania de Viçosa.
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Aconteceu no dia 04, na matriz de
Fátima, uma Formação Bíblica sobre
o Livro da Sabedoria. A formação foi
ministrada pelo Diácono Daniel Junior
da Paróquia São João Batista.
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No dia 19 de agosto, ocorreu o 3º Encontro de jovens do EJ Fátima.
E nos dias 25 e 26, na comunidade Imaculada Conceição em Nova Viçosa, ocorreu um encontro formativo para o grupo Juventude Missionária
(JM).
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Eleições: Esperança, Missão e Escolha

O Brasil vive momentos decisivos para o presente e futuro. Mais uma vez escolheremos,
pelo voto livre e consciente,
nossos representantes para governarem para o bem de todos.
É tempo de esperança. “Não
confundamos esperança do verbo esperançar com esperança do
verbo esperar. Esperançar é se
levantar, ir atrás, construir, não
desistir!” (Mario Sergio Cortella). Diante de tanta descrença
com os políticos, não é hora e
nem tempo de se acomodar e ver
no que vai dar, mas de levantar,
ir atrás, construir e não desistir.
É tempo de missão. Somos discípulos missionários, sal da terra e
luz do mundo. Há quem viva uma
fé intimista, solitária, passiva com
os acontecimentos e realidades
que o rodeia, que, por muitas vezes, maltrata e submete o povo a
um sofrimento que Deus não quer
e que Jesus condenou. É missão

de todos nós ver essa realidade
com fé e compaixão, julgar baseado na Palavra de Deus, na Doutrina Social da Igreja e agir para
mudar essa realidade perversa, escolhendo o lado do mais fraco, do
mais necessitado, do mais pobre.
É tempo de escolha. Eleição é
escolha. Nós, cristãos, católicos,
que acreditamos num projeto de fé
e de vida baseado no amor, fraternidade, paz, concórdia, perdão e
escolha preferencial pelos pobres,
devemos escolher um projeto de
país (não só candidatos e partidos) que mais se aproxima do que
queremos e cremos, sem paixão,
fundamentalismo e sem ódio. É
fundamental que seja um projeto
que inclua e valorize as pessoas.
Vamos com esperança às urnas,
para construirmos um mundo mais
justo e mais fraterno para todos.
Cláudio Paulon
Vice-Coordenador da Dimensão Sócio
Política e Agente da PASCOM

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

Neste mês de outubro de 2018 realiza-se em Roma o XV Sínodo Ordinário
dos Bispos convocado pelo Papa Francisco para tratar do tema: “Os jovens, a
fé e o discernimento vocacional”. Estamos diante de uma oportunidade privilegiada, tempo de graça, para escutar,
aprender e caminhar com a juventude no
seguimento de Jesus Cristo. Precisamos
conhecer melhor a realidade e os anseios
da juventude atual e a riqueza do dom
de Deus que nos é oferecida. Segundo
o Censo do IBGE de 2010, o número de
jovens de 16 a 29 anos no Brasil é de
51,3 milhões. Hoje representam cerca de
um quarto da população do nosso país.
Enfrentam muitos desafios e ouvem
vozes com as propostas mais diversas,
faltando referência de líderes ou modelos de inspiração e expostos ao consumismo, hedonismo, violência, injustiça
e desigualdade social, alienação, vazio
existencial. A desestruturação familiar
e a falta de políticas públicas para a juventude reduzem as perspectivas de formação e trabalho, gerando incertezas e
frustrando potencialidades.
Em nossa Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima temos diversos
grupos de jovens envolvidos na caminhada pastoral de nossas comunidades.
São um testemunho vivo, concreto, da
alegria de seguir Jesus e fazer o bem.
Demonstram que é mais feliz quem faz
os outros felizes e caminha na comunidade, superando o individualismo e o lazer alienado e destrutivo. Há muito por
fazer. Temos o desafio da violência ligada ao tráfico e consumo de drogas, que
faz vítimas sobretudo entre os jovens.
Temos a grande população estudantil
e universitária, carente de um contato
maior com o Evangelho de Jesus Cristo e a sua Igreja. Precisamos estimular
um uso inteligente e prudente da internet. Precisamos crescer na consciência
e engajamento na formação integral dos
jovens, nas experiências missionárias e
de serviço, no discernimento vocacional, na sensibilidade ecológica e cuidado
pela Casa Comum, na luta por políticas
públicas para a juventude e por uma sociedade justa e solidária. É preciso que
os jovens façam a experiência do encontro com Jesus (Jo 1,38-39), abraçando
na fé a sua vocação e missão (Is 6,6-8)
para a construção da civilização do amor
(como dizia o Beato Paulo VI, canonizado ainda neste mês). Rezemos e acompanhemos este Sínodo da Juventude!

Côn. Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco
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Pastoral do Batismo

A Pastoral do Batismo da Paróquia de Fátima tem como diretor espiritual o cônego Lauro Versiani Barbosa e conta com a colaboração
do padre Márcio Henrique e do diácono Luis
Carlos. A ação evangelizadora se concentra
principalmente na preparação dos pais e padrinhos, conscientizando-os sobre a importância
e o significado do batismo, bem como da responsabilidade dos mesmos para com as crianças a serem batizadas. Afinal, o batismo não se
consolida ali na igreja e sim, ao sair da igreja,
onde se inicia a missão do batizado.Batismo é
o fundamento de toda a vida cristã, a porta de
entrada para a vida na comunidade e o acesso
aos demais sacramentos. Pelo batismo somos
libertados do pecado original e regenerados
como filhos de Deus, tornando-nos membros
de Cristo, somos incorporados à Igreja e participantes de sua missão.
A maioria das comunidades da paróquia aten-

Arquivo Paroquial
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de aos pais e padrinhos por meio da acolhida
e algumas ainda realizam os encontros em
grupos. Os pais e padrinhos devem procurar o
coordenador de sua comunidade para fazer a
preparação e obter as informações necessárias
com os respectivos coordenadores:Nova Viçosa: José Agostinho; Posses: Daniela; Juquinha
de Paula: Nélia; Sagrada Família: Rita Liberata; Bom Jesus: José Cândido; Paraíso: José
Egidio; Romão dos Reis: José Carlos; Palmital: Elenir; Bela Vista: Maria do Carmo; Fátima: Maria Helena Dias. Já a comunidade de
Fátima realiza a preparação dos interessados
em pedir o batismo mensalmente. São quatro
encontros que acontecem na primeira quarta-feira de cada mês, às 20 horas, no Centro de
Pastoral Padre Geraldo Martins Paiva.

Terezinha de Jesus Pereira
Coordenadora da Pastoral do
Batismo

Agenda Pastoral - Outubro de 2018
6 - Festa de São Francisco de Assis, Procissão e Missa, 15h30, capela Juquinha de Paula;
6 - Ordenação Presbiteral do diác. Harley Carlos de C. Lima, 10h, Cristiano Otoni-MG;
11 - Reunião CAEP, 19h30, Fátima;
12 - Solenidade de N. Sra. Aparecida, 7h e 19h, Missa na Matriz de Fátima;
12 - Festa de N. Sra. Aparecida, 8h30, Procissão e Missa, capela em Posses;
13 - Ordenação Presbiteral do diác. Daniel Fernandes Moreira, 10h, Sen. Firmino-MG;
13 - Dedicação da Matriz de Fátima, 19h, Missa, Matriz de Fátima;
14 - DNJ, Mariana;
19 - Reunião CPP, 19h Fátima;

20 - Crisma, 15h, Matriz de Fátima;
27 - Ordenação Presbiteral do diác. Fabiano Alves, 10h, Coimbra-MG.

PROCLAMAS

Com a bênção de Deus, querem se casar:

Bruno Leal Mendes e Celeste Queiroz Rossi
Carlos Alberto da Costa Soares e Mayara Moreira de Sousa
DeniltonAmbires Costa e Edneia Aparecida Brito
Denis Leocádio Teixeira e Delilah Pires Vieira
Heverton Cristhian Silva Batista e Viviane Silva
Paulino Geraldo Silva e Marlene do Carmo Zacarias
Wilson de Almeida Orlando Júnior e Isabella de Andrade Rezende

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

“NO FINAL O MEU IMACULADO
CORAÇÃO TRIUNFARÁ ”
Outubro é o mês dedicado às
missões por causa de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, celebrada a 1°
de outubro e também ao Rosário
de Nossa Senhora, pois a Igreja
celebra a festa litúrgica de Nossa
Senhora do Rosário no dia 7.
Comemora-se ainda no dia
13 de outubro a data final das
aparições de Nossa Senhora aos
três pastorzinhos em Fátima, repetindo o pedido feito em outras
aparições de que se rezasse o
Rosário todos os dias. Era o ano
de 1917, o mundo encontrava-se
mergulhado na Primeira Guerra
Mundial e a mensagem de Nossa Senhora aos três pastorzinhos
nos enche, ainda hoje, de conforto e de esperança frente aos enormes desafios do tempo presente:
“No final, o meu imaculado coração triunfará”. Esta mensagem
nos interpela à oração confiante
e cheia de esperança, na certeza
da presença de Deus no meio de
nós, mesmo nas horas mais sombrias.
O Papa Francisco fez um pedido especial para que os fiéis
do mundo inteiro rezem o Terço
todos os dias durante o mês de
outubro, pedindo a Virgem Maria que proteja a Igreja contra as
investidas do mal que tem pretensões de dividir a comunidade
cristã.
Que possamos, como comunidade cristã, unir o nosso coração ao coração do Papa Francisco na oração do Terço, pedindo
à Nossa Senhora que o proteja
também na condução das ovelhas para que ele continue, com
alegria e coragem, a missão que
Jesus lhe confiou.
Délio Duarte
Vice-Coordenador Paroquial

