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Editorial
Caro leitor, 
O Senhor nos convida a segui-lo 

intimamente no cotidiano de nossa 
vida. Somos chamados a responder 
afetivamente aos apelos que resul-
tam do nosso encontro com ELE, 
não apenas com a nossa fé e as nos-
sas orações, mas principalmente por 
meio de obras de caridade. Afinal, 
“a fé sem obras é morta” (Tiago 
2:26). Nessa lógica, ao longo deste 
ano devemos buscar nos tornar cria-
turas mais dóceis aos ensinamentos 
de Jesus Cristo e deixarmo-nos tocar 
pelo amor e a Palavra que emanam 
d’ELE. Tenhamos a convicção de 
que Deus nos acolhe com as nossas 
fragilidades, máculas e imperfei-
ções, pois ELE quer nos santificar 
e divinizar-nos. Apesar dos desafios 
sociais, políticos e econômicos com 
os quais nos deparamos na nação, é 
preciso sempre ter em mente que o 
Senhor não nos desampara e cuida 
de cada um de nós. Não devemos 
desanimar diante das dificuldades ou 
permitir que “as nossas esperanças 
caiam por terra”, porque “ELE veio 
ao mundo para que ninguém pereça, 
mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). O 
Senhor nos concedeu o seu Espírito 
para nos guiar em meio às turbulên-
cias de nossas vidas, mas principal-
mente para que possamos contribuir 
com a construção da Civilização do 
Amor.

 Nesta edição, te convidamos a 
olhar para o seu interior e deixar-se 
tocar pela Palavra salvífica do Se-
nhor. Tenha a certeza de que Deus 
te chama a servir e contribuir na di-
fusão do Evangelho. Que motivado 
pelos textos redigidos por agentes de 
pastoral de nossa paróquia, você se 
sinta realmente chamado a contribuir 
em nossas obras de evangelização 
em prol dos irmãos e irmãs necessi-
tados. 

Boa leitura!

O Conselho Paroquial de Pas-
toral (CPP) reuniu-se no Cen-
tro de Pastoral em Nova Viçosa 
juntamente com os membros do 
Conselho Paroquial para Assun-
tos Econômicos (CAEP), vices 
coordenadores 
comunitários, 
coordenadores 
de Pastorais, dos 
M o v i m e n t o s 
Eclesiais e dos 
Grupos de Re-
flexão.

I n i c i a r a m-
-se os trabalhos 
com um reflexi-
vo momento de 
oração e com a 
acolhida da nossa coordenadora 
paroquial Ivanete Nunes, que fez 
memória dentre outros assuntos 
do nosso 2º Seminário, com des-
taque ao Serviço da Caridade. 
Em seguida houve a fala do nos-
so querido pastor, Cônego Lauro, 
que tão sabiamente conduziu o 
momento, lembrando a importân-
cia de se deixar ser dócil ao Espí-
rito Santo, permitir ser interpela-
do pela Palavra de Deus, pois ela 
congrega, ilumina e movimenta. 
Toda nossa vida de comunidade, 
nossas ações devem estar centra-

das na Palavra de Deus. As leitu-
ras e o Evangelho do dia ilumi-
naram o momento. Foi lembrado 
o compromisso da nossa 10ª As-
sembleia Paroquial que é “formar 
comunidades de discípulos mis-

sionários de Je-
sus, centradas 
na Palavra e 
voltadas para a 
Iniciação à Vida 
Cristã dos Po-
bres, dos Jovens 
e das Famílias”. 
Salientou-se a 
relevância de 
se conhecer, es-
tudar o Projeto 
Arquidiocesano 

da Juventude (PAEJU); assim 
como se destacou a presença do 
Papa Francisco no Panamá, na 
Jornada Mundial da Juventude, 
também o Sínodo da Juventude 
(Ver, Ouvir, Sair) e a Doutrina 
Social da Igreja.

Após o cafezinho, foi feito o 
planejamento anual da nossa pa-
róquia com as atividades mensais 
que serão divulgadas posterior-
mente.

Eloisa Abranches
Coordenadora Colegiado
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“(...)formar comunida-
des de discípulos missio-
nários de Jesus, centradas 
na Palavra e voltadas para 
a Iniciação à Vida Cris-
tã dos Pobres, dos Jovens 
e das Famílias(...)”

Síntese da reunião ampliada     
do CPP e Planejamento 2019



fermento2

fermento expediente
Informativo FERMENTO 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Periódico mensal com distribuição gratuita

Equipe Editorial: 
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa, Ailton Adriano, Adélia 
do Carmo, Ana Paula, Cândida Maria, Cláudio Paulon, Edilan 

Martins, Flávio Magno, Isabela do Carmo, Maria Clara, Marina 
Rivelli, Renan, Rosangela Maria e Yasmin Freitas.

Colaboradores: 
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa, Eloisa Abranches, Clau-

dete Freitas, Joaquim e Ana do Carmo e Délio Duarte.

Diagramação: Ailton Adriano
Impressão: Tribuna Editora Gráfica

Tiragem: 2000 exemplares

Praça José Santana, s/n - Bairro de Fátima
CEP: 36570-000 - Viçosa - MG - Tel: (31) 3891-1978

E-mail: parfatima@yahoo.com.br | Site: www.parfatima.com.br

Aconteceu na Paróquia de Fátima...

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

SOLENIDADE DE MARIA
MÂE DE DEUS
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Na noite do dia 01 de janeiro, 
na Matriz de Fátima, a Paróquia 
de Fátima celebrou a Solenidade 
de Maria Santíssima Mãe de Deus.

REUNIÃO AMPLIADA DO CPP

ar
qu

iv
o 

pa
ro

qu
ia

l

No dia 27 de janeiro, no Centro de Pastoral na Igreja em Nova 
Viçosa, aconteceu a reunião ampliada do conselho paroquial de 
pastoral, no qual obteve a presença de todas as lideranças de Di-
mensão, Pastoral e Colegiado.

Ajude-nos: Faça sua doação depositando qualquer valor. 
Caixa Economica Federal: Ag: 0164 Op: 003 Conta: 2872-7
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Em diversos textos da Sa-
grada Escritura nós encontra-
mos experiências de um Deus 
que fala, ora individualmente, 
como se deu com Moisés, dian-
te da Sarça Ardente (Ex3), ora 
com todo o povo, como no Ser-
mão da Montanha (Mt 5). Fato é 
que Deus está sempre buscando 
meios para se comunicar conosco 
e nos orientar, pois sabe que vi-
vemos situações que nos deixam, 
muitas vezes, confusos, ame-
drontados, nos sentindo “como 
ovelhas sem pastor” (Mc 6, 34).

Diante disso, dentre tantas 
possibilidades de encontro com 
Deus que a nossa Santa Igreja nos 
proporciona gostaria de destacar, 
aqui, os Grupos de Oração – reu-
niões semanais em que cantamos, 
rezamos e ouvimos a Palavra de 
Deus que direciona nossa sema-
na e, consequentemente, nossa 
vida. Estas reuniões são promovi-
das pela Renovação Carismática 
Católica de Viçosa e encontram-
-se espalhadas por toda a cidade.

Ainda como uma exten-
são destes grupos, temoso Se-

ara – encontro aberto de oração 
que, neste ano, traz como tema: 
“Deus nos amou primeiro” (I Jo 
4, 19) nos apontando para um 
Deus de iniciativa e que ama o 
seu povo de verdade (Sl 149). 

O Seara acontece, no período 
do carnaval, neste ano de 02 a 05 
de março, no espaço Multi Uso da 
Universidade Federal de Viçosa. 
Ali são realizadas celebrações da 
Santa Missa, pregações, momen-
tos de Adoração, oração, testemu-
nhos, shows, além dos seminários 
de formação acerca de diversos 
temas. Enfim, quatro dias intensos 
de profundo encontro com Deus 
buscando atender jovens, adul-
tos e, também, o público infantil.

Deixamos assim o convi-
te para que você venha partici-
par conosco destes momentos 
permitindo, assim, que Deus 
lhe fale ao coração. Visite o 
nosso site e conheça-nos me-
lhor: http://www.rccvicosa.com/

 
Claudete Freitas

Grupo de Oração Paróquia de 
Fátima - RCC/Viçosa
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Formar comunidades no 
espírito das bem-aventuranças

“Felizes os pobres no espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus” 
(Mt 5,3)

Precisamos de comunidades 
eclesiais que coloquem toda a 
sua confiança em Deus, assumin-
do a perspectiva do reino através 
de uma vida simples, desapegada 
e solidária com os pobres: “Eles 
eram perseverantes em ouvir o en-
sinamento dos apóstolos, na comu-
nhão fraterna, na fração do pão e 
nas orações” (At 2, 42); “entre eles 
ninguém passava necessidade, pois 
aqueles que possuíam terras ou ca-
sas as vendiam, traziam o dinhei-
ro... depois era distribuído con-
forme a necessidade de cada um” 
(At 4, 34-35). Trata-se de superar 
as ambições, o consumismo e a in-
sensibilidade diante do sofrimento 
dos pobres, através de uma Igreja 
constituída por rede de comunida-
des, animada pela Palavra de Deus 
expressa nas Sagradas Escrituras, 
lugar de iniciação à vida cristã, 
em estado permanente de missão, 
a serviço da vida plena para todos 
(cf. CNBB, Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil 2015 – 2019).

“A opção preferencial pelos 
pobres está implícita na fé cris-
tológica naquele Deus que se fez 
pobre por nós, para nos enriquecer 
com a sua pobreza”, afirmou Ben-
to XVI no discurso inaugural da 
Conferência de Aparecida (DI 3). 
Há uma advertência no Documen-
to de Aparecida para que a opção 
pelos pobres se traduza em gestos 
concretos, sem atitudes paterna-
listas (DAp 397). As comunida-
des eclesiais devem formar para a 
pobreza de coração indispensável 
para o seguimento de Jesus: “ser 
pobre no coração: isto é santidade” 
(FRANCISCO. Exortação Apostó-
lica Gaudete et Exsultate, n.70).

Côn. Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco
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 As enfermidades corporais 
marcam a vida de muitaspessoas. 
Uma pessoa doente em casa ou hospi-
talizada, na hora do sofrimento, é sem-
pre grata àquele que lhe estende a mão, 
com o gesto de socorrer e confortar. A 
visita da Pastoral da Saúde é sempre 
repetida com gesto de amizade, cari-
nho e amor aos irmãos necessitados. 
A solidariedade humana e, sobretudo 
a caridade cristã é fundamental para a 
vivência da fé. Jesus em sua atividade 
pastoral nos mostrou uma particular 
solicitude pelos enfermos. Pois, Cris-
to veio para que tenhamos a vida em 
abundância (Jo 10, 10).
 Falamos do Sacramento da 
Unção dos enfermos, de fato ele é um 
sacramento de cura, e é preciso que 
saibamos que a principal cura é da en-
fermidade espiritual e moral, o pecado. 
Perdoando ao paciente enfermo o seu 
pecado será restituído à união espiritu-

al com o Senhor Jesus, que haverá de 
trazer-lhe paz, serenidade e alívio. O 
perdão que traz paz de consciência dá 
o alento ao próprio corpo, e isso pode 
inclusive vir a reerguê-la fisicamente.
 Qualquer pessoa da comu-
nidade, que se coloca à disposição de 
seus semelhantes, contribuindo para 
pensar formas simples e adequadas 
para que todos tenham saúde, pode 
participar e será acolhido na Pastoral da 
Saúde. Deve estar disposta a participar 
dos encontros do grupo e acreditar que 
seu trabalho ajuda na construção de um 
mundo mais humano, justo e fraterno, 
onde a saúde é um  direito de todos e 
um dever do Estado. As reuniões acon-
tecem todo segundo domingo do mês, 
após a missa das 7:00h, no Centro Pas-
toral Pe. Geraldo Martins Paiva.
 

Maria José de Araújo Martins
Agente da Pastoral da Saúde

Alisson Gomes Mendes e Dayane de Castro Morais
Antônio Carlos de Castro Rocha Júnior e Isis Cristina Pereira Balbino
Josimar Rodrigo Luciano e Cátia Silva Pereira
Marcos Paulo dos Santos e Lenice Alves de Freitas
Marcos Vinicius de Castro e Aline Angélica de Oliveira
Natanael Salazar da Silva e Débora Dias da Silva

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

Agenda Pastoral  - Fevereiro de 2019

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

Em 1979, em Puebla de los 
Angeles, no México, realizou-se 
a terceira Conferência Episcopal 
Latino Americana, convocada 
pelo Papa Paulo VI, sob o tema: 
“Evangelização no presente e no 
futuro da América Latina”.

Iluminada pela Sagrada Es-
critura e tendo como orientação 
os documentos do Concílio Va-
ticano II, esta conferência tinha 
ainda como pano de fundo a 
Exortação Apostólica Evangellii 
Nuntiandi, do próprio Paulo VI, 
sobre o tema da evangelização: 
seu conteúdo, seus destinatários, 
os agentes evangelizadores e o 
espírito que a anima.

A Conferência de Puebla 
buscou conduzir a Igreja Latino 
Americana à sua identidade de 
ser uma Igreja evangelizadora, 
à sua missão essencial e funda-
mental de anunciar Jesus Cristo 
a todas as pessoas hoje e ama-
nhã.

Esta também deve ser a ins-
piração que anima nossos conse-
lhos de pastoral (CCP’s e CPP): 
a de procurarmos ser uma co-
munidade a serviço das pessoas, 
prolongando em nosso cotidiano 
o agir de Jesus Cristo, uma co-
munidade missionária, anuncia-
dora da alegria do Evangelho, 
uma comunidade evangelizado-
ra, empenhada na libertação e 
promoção humana de nossos ir-
mãos e irmãs.

Que a Virgem Maria, Senhora 
de Fátima, nos auxilie em nossa 
missão de sermos uma Igreja em 
saída, que contemple de modo 
preferencial as periferias geográ-
ficas, sociais, morais, para anun-
ciar a Boa Nova.

Délio Duarte
Vice-Coordenador Paroquial

40 ANOS DA CONFERÊNCIA DE 
PUEBLA
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PASTORAL DA SAÚDE

16 - Reunião da Pastoral do Batismo da Forania de Viçosa, 9h, Paróquia S. João Ba-
tista, Viçosa
16 - Encontro de Coordenadores de grupos e movimentos da Juventude, 14h, Paróquia 
S. João Batista, Viçosa
16 - Encontro de Coordenadores dos Grupos de reflexão, 8h30, Ponte Nova
23 e 24 - Formação da Dimensão Bíblico-Catequética, 14h,  Igreja N. Sra. de Lourdes, 
Viçosa
26 e 27 - Formação sobre a Campanha da Fraternidade, 19h30, Fátima.


