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Caro leitor,
Aproximamo-nos mais uma
vez da Semana Santa, momento
de fazer memória do mistério pascal de Jesus Cristo. É preciso que
não busquemos apenas rememorar
os sofrimentos, as angústias e as
perseguições pelas quais passou o
Filho do Homem no seu itinerário
até o calvário, mas que levemos em
consideração a finalidade de toda
a caminhada do mestre em nosso
meio: a ressurreição da vida. Eis aí
o verdadeiro fundamento de nossa
fé cristã! Através do contato pessoal com o Senhor, por intermédio
da ação do Espírito Santo, torna-se
possível experimentar a alegria do
evangelho. Ele está vivo no meio
de nós, e quer nos impulsionar a
viver dignamente como irmãos e
irmãs. Para “sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso”
(cf. Lc 6,36), é preciso vencer as
resistências que nos impedem de
sermos discípulos-missionários de
Jesus.
Assim, nesta edição também
será enfatizada a importância de
uma maior proximidade para com
os irmãos necessitados e sofredores. À luz da temática da Campanha da Fraternidade 2019, somos
impelidos a participar da formulação de políticas públicas, as quais
devem buscar promover o bem-estar social e estabelecer os direitos e as liberdades básicas de todos os seres humanos. Além disso,
seguiremos refletindo sobre a ação
evangelizadora desempenhada por
nossas pastorais, privilegiando
desta vez os trabalhos desenvolvidos pela Pastoral da Esperança na
paróquia.
Na certeza de que o Jesus ressuscitado quer nos livrar de todo o
mal e das nossas afeições desordenadas, voltemo-nos para ELE com
toda a nossa memória, entendimento e inteligência. Afinal, “Ele
é o caminho, a verdade e a vida”
(cf. Jo 14,6)!
Boa leitura!

Campanha da Fraternidade 2019
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Aconteceu na Paróquia de Fátima...
arquivo paroquial

ESPIRITUALIDADE DOS CRISMANDOS

arquivo paroquial

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

A Dimensão Catequética, no dia 10 de março (sábado), organizou um
momento de espiritualidade para os crismandos da Paróquia de Fátima.

arquivo paroquial

REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA PASCOM

No dia 06 de março (quarta-feira), na Paróquia de Fátima,
iniciou o Período Quaresmal e a
Campanha da Fraternidade com o
tema: “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema: “Serás libertado
pelo direito e pela justiça”.

No dia 23 de março (sábado), no Centro de Pastoral na comunidade
Imaculada Conceição no bairro de Nova Viçosa, ocorreu uma Reunião de
articulação da Pastoral da Comunicação (PASCOM). Na formação estiveram presentes membros da PASCOM das regiões Leste e Centro.

TRÍDUO PREPARATÓRIO PARA ORDENAÇÃO EPISCOPAL

Nos dias 27, 28 e 29 de março, aconteceu na Paróquia
de Fátima o Tríduo preparatório para a Ordenação Episcopal do Monsenhor Walter Jorge Pinto. Nos dias 27 e 29,
a celebração Eucarística ocorreu na Matriz de Fátima, no
dia 28 na Comunidaexpediente
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Semana Santa, a Santa Semana

A Semana Santa é ponto alto
de nossa fé, momento ímpar
para aprofundarmos o encontro com o Senhor e acompanhá-lo em sua paixão, morte e
ressureição. Num clima de fraternidade e união, somos convidados a vivenciar o mistério pascal
e colocarmo-nos na posição de
caminhantes, deixando-nos interpelar pelo Jesus ressuscitado.
Assim, vale a pena mergulhar
em cada dia desta semana especial e estar mais perto do Senhor:
no “Domingo de Ramos” se relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde foi para
celebrar a páscoa judaica com os
seus discípulos; na segunda-feira
é contemplada a visita de Jesus a
casa de seus amigos Marta, Maria
e Lázaro, a quem Ele já havia ressuscitado; “Terça-feira Santa” é o
dia que Jesus anuncia sua morte
a seus discípulos, anunciando a
traição e apontando o traidor; na
quarta será apresentada a traição
de Judas, onde este foi encontrar
com os chefes dos sacerdotes, se

oferecendo para entregar Jesus;
na Quinta-feira, na parte da manhã, acontece na catedral de Mariana, a Missa com bênção dos
Santos óleos e à noite, inicia-se
o tríduo pascal, com a Missa da
ceia do Senhor com seus apóstolos; a “Sexta-Feira da Paixão”
deve ser um dia de recolhimento
e silêncio, onde rememoramos a
paixão e morte de Jesus; No “Sábado de Aleluia”, o dia continua
em silencio e, à noite, celebra-se
a vigília pascal, a mãe de todas
as celebrações; no “Domingo da
Ressurreição”, com muita alegria, somos chamados a ressuscitar com o Cristo, numa nova vida.
Desse modo, durante oito
dias, do “Domingo de Ramos”
ao “Domingo da Ressureição”,
teremos a oportunidade de contemplar o rosto misericordioso
do Pai, e, mais do que isso, de
deixarmo-nos transfigurar por Ele.
Eudes Paes
Ministro Extraordinário da
Palavra

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

O Papa Francisco e os jovens
O Papa Francisco acaba de oferecer a toda a Igreja a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus
vivit
(Cristo Vive) dirigida especialmente
aos jovens como desdobramento do
Sínodo sobre a Juventude realizado
em 2018. O documento é datado de
25 de março de 2019, Solenidade da
Anunciação do Senhor, e constituído por nove capítulos: “O que diz a
Palavra de Deus sobre os jovens; Jesus Cristo sempre jovem; Vós sois o
agora de Deus; O grande anúncio para
todos os jovens; Percursos de juventude; Jovens com raízes; A pastoral dos
jovens; A vocação; O discernimento”.
No primeiro capítulo reflete sobre
passagens do Antigo e do Novo Testamentos em que Deus se comunica
com e através dos jovens. No segundo
capítulo se detém sobre a juventude
de Jesus testemunhada no Evangelho
como luz para todos, capaz de rejuvenescer sempre a Igreja, considerando
o testemunho da jovem de Nazaré, a
Virgem Maria, e os numerosos jovens
santos e beatos da vida da Igreja. No
terceiro capítulo considera realidade
atual das juventudes, na sua pluralidade, desafios, potencialidades, riqueza
para o mundo já no presente. No quarto capítulo fala de Deus que é amor,
de Jesus Cristo salvador e vivente, do
Espírito Santo vivificador. No quinto
capítulo reflete sobre o tempo de graça da juventude, de opções generosas
na configuração a Jesus e construção
do Reino de Deus na história. No sexto capítulo fala de jovens que sabem
valorizar o passado e bebem da sabedoria dos anciãos. No sétimo capítulo
trata de uma nova pastoral dos jovens
adequada aos novos tempos e desafios. No oitavo capítulo aborda o tema
da vocação, do chamado à amizade
com Deus e à missãono mundo. No
último capítulo trata do discernimento
vocacional e faz um apelo à generosidade juvenil conduzida pelo Espírito
Santo para a renovação da Igreja e do
mundo.
A Exortação Christus vivit precisa ser conhecida e refletida por toda a
Igreja, particularmente pelos jovens de
nossas comunidades eclesiais. Realista, esperançosa e estimulante, partindo
de Jesus Cristo, nos convida a renovada pastoral das juventudes. Juntamente com o Projeto Arquidiocesano para
a Evangelização da Juventude (PAEJU), é leitura obrigatória neste ano em
que o nosso trabalho evangelizador se
debruça prioritariamente sobre a periferia existencial da juventude.

Côn. Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco
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PASTORAL DA ESPERANÇA
Arquivo Internet
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A Pastoral da Esperança começou seu
trabalho na Paróquia de Fátima no dia
07 de março de 2007. Antes desta data
fizemos algumas reuniões de preparação com o Pároco nessa ocasião pe
Tarcísio Sebastião. Foi o Padre Tarcísio que nos pediu para conseguirmos
agentes para essa pastoral. A primeira
coordenadora foi a Maria de Lourdes Freitas que permanece no grupo
até hoje. Depois coordenou o grupo
a senhora Maria Auxiliadora Mamão
(Dona Nega). Atualmente coordena
o grupo é a Maria Aparecida Rocha.
Esta pastoral funciona em várias comunidades: Fátima, Bom Jesus, Sagrada Família, Nova Viçosa, Posses e
Bela Vista.
Esta Pastoral faz vigílias, orações com
as famílias enlutadas na capela velório
e depois se a família aceitar rezamos
nas casas. Pode ser sete dias, dois ou
três, conforme a família quiser.Nesses
encontros usamos o livro: “Na Casa do
Pai”. Cada dia tem um texto bíblico e

orações. Rezamos a cada dia uma dor
de Nossa Senhora e rezamos sete Ave
Maria. Quando a família é evangélica
ou de outra denominação meditamos
apenas a Bíblia.
Esse mesmo grupo costuma visitar doentes e idosos, estando assim atentos
com o que acontece na comunidade.
É gratificante para os membros da pastoral quando encontramos na rua ou
na igreja ou em qualquer lugar pessoas que visitamos e rezamos com elas,
antes desconhecidas às vezes fazemos
amizades, elas nos cumprimentam, sabemos o nome delas e onde moram.
Qualquer pessoa de bom coração pode
fazer parte dessa Pastoral, podem nos
procurar. Reunimos toda segunda sexta-feira do mês às vinte horas no salão
paroquial.
Aparecida Rocha
Coordenadora da Pastoral da
Esperança

Agenda Pastoral - Abril de 2019
06 a 12 - Setenário das Dores, 19h, Matriz e nas Comunidades (ver programação
específica)
11 - Mutirão de confissões, 14h, Fátima
14 a 21- Semana Santa (ver programação específica)

PROCLAMAS

Com a bênção de Deus, querem se casar:

Leonardo Soares Guimarães e Ludimila Tais da Silva
Marcos Vinicius de Castro e Aline Angélica de Oliveira
Alex Sandro Soares e Maria das Graças da Cruz Soares
José do Carmo Marinho e Selma Evangelista Vila
Silas Queiroz e Fabiola de Cássia Faustino Ferreira
Gilberto Magalhães Lopes e Edivana da Silva Souza
Márcio Venâncio da Silva e Beatriz Silva Graciano

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

O saudoso Dom Luciano, durante
palestra proferida no 150 Congresso
Eucarístico Nacional, deixou registrada a sua opinião sobre o céu. Ele
nos diz: “Há um tempo queria muito
ver o céu, saber como é lá. Um dia
subi no céu. Não pensei que era tão
bonito, fiquei contente com tanta
música, pessoas dançado na presença de Deus. Mas, de repente, percebi
que eu estava escondido atrás de uma
árvore. Descobri então que o céu é
ver os outros felizes.”
Os Evangelhos do Tempo da Páscoa mostram que quando Jesus ressuscitado se faz presente, acontece
uma profunda transformação na vida
das pessoas: elas recuperam a paz,
desaparecem os medos, enchem-se
de alegria, sentem o “sopro” do Espírito infundindo-lhes ânimo e coragem e abrem as portas porque se sentem enviadas à missão de anunciar o
Reino de Deus.
Isto porque o Senhor ressuscitado
é capaz de reconstruir as vidas destruídas pelo pecado. Suas chagas são
o remédio eficaz para as feridas dos
desanimados, tristes, traídos, amedrontados, fracassados.
É tempo de ressurreição e poderíamos então nos comprometer em
ajudar a tirar da cruz nossos irmãos
e irmãs que se encontram dependurados nela, pois neste caminho que fazemos seguindo a Jesus não é possível que nos esqueçamos das feridas
dos pobres e da morte dos oprimidos.
Que esta continua descoberta da
vida dos sofredores e o empenho do
agir da Igreja em favor deles faça
crescer em nossas comunidades o
anúncio da Vida Nova em Cristo.
Délio Duarte
Vice-Coordenador Paroquial

