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Editorial
Caro leitor,

Somente através da verdadei-
ra conversão, seremos capazes de 
nos tornarmos discípulos-missio-
nários de Jesus Cristo. Ele se re-
vela a nós por meio das escrituras, 
nos sacramentos, na natureza e, 
principalmente, nos rostos huma-
nos. Permanecer na videira ver-
dadeira para produzirmos frutos 
(cf. Jo 15,16), eis a nossa missão 
enquanto filhos amados e perdo-
ados por Deus. Na condição de 
caminhantes, é preciso vivenciar 
este “mês da Bíblia” como uma 
oportunidade especial para cami-
nharmos no caminho daquele que 
leva ao Pai (cf. Jo 14,6).

Nesta edição, além de enfati-
zarmos o poder de transformação 
da leitura bíblica em nossas vidas, 
destacaremos também o início do 
Ano Vocacional Paroquial. Até o 
mês de Setembro de 2020, quan-
do o nosso querido pároco Cônego 
Lauro Sérgio Versiani Barbosa ce-
lebrará seus 25 anos de ordenação 
sacerdotal, teremos um ano espe-
cialmente voltado para repensar-
mos a missão comunitária e redes-
cobrirmos a nossa vocação para o 
serviço e o amor aos irmãos. Em 
2020 também comemoraremos os 
45 anos de nossa paróquia e, den-
tre outras vocações, celebraremos 
a investidura do nosso irmão Dé-
lio no ministério diaconal. É preci-
so que todos sejamos sal, fermento 
e luz em nossa comunidade paro-
quial.

Nessa lógica, dando continui-
dade a nossa série sobre a atuação 
das Dimensões, abordaremos em 
Setembro a ação evangelizadora 
da Dimensão Pastoral. É neces-
sário que nossas pastorais sejam 
missionárias e vocacionadas para 
a evangelização do povo eleito do 
Senhor. Tenhamos em mente que 
Ele não nos deu um espírito de ti-
midez, mas de coragem (cf. 2 Tm 
1,7). 

Boa leitura!

Caríssimos irmãs e irmãos, o 
Senhor Jesus Cristo disse aos seus 
que: “A messe é grande, mas os 
operários são poucos... pedi, pois 
ao Senhor da messe que envie ope-
rários para a sua messe” (Mt 9,37) 

O Conselho Paroquial de Pas-
toral da Paróquia deNossa Senho-
ra do Rosário de Fátima, decidiu 
convocar um Ano Vocacional, a 
ser celebrado entre os dias 1º de 
setembro de 2019até o dia 02 de 
setembro de 2020. 

A celebração do Ano Vocacio-
nal pretende destacar, à luz do con-
vite do Mestre, “Vem e 
segue-me”, as diversas 
vocações na vida da 
Igreja, especialmente 
dos chamados ao sa-
cramento da Ordem, à 
Vida Religiosa e Con-
sagrada, dos leigos e 
leigas em suas multi-
formes possibilidades de serviço 
ao Reino.

Pretende-se valorizar ao longo 
deste Ano Vocacional: 

- a investidura em ministério 
instituído ao seminarista Geovane 
Macedo, Délio Duarte entre ou-
tros; 

- a ordenação diaconal de Dé-
lio Duarte prevista para o dia 18 de 
abril de 2020; 

- as celebrações de aniversário 
de ordenação diaconal, presbiteral 
ou episcopal dos clérigos que de-
senvolveram atividades pastorais 
em nossa Paróquia ou que conosco 
possuem especial comunhão; 

- a celebração dos quarenta e 
cinco anos de criação da paróquia-
de Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima em 13 de maio de 2020; 
- a memória afetiva de tan-

tos que se dedicam às causas do 
Reino, testemunho ao desafio da 
missão em nossas comunidades e 
famílias;

- tempo de reflexão e de oração 
pelas vocações. 

A iniciativa dos cristãos lei-
gos e leigas desta Paróquia, ao 
estabelecer um Ano Vocacional, 
em primeiro grau, sem descarac-
terizar a força e a vigor de todas 
as vocações, pretende dar realce 
ao jubileu de prata de ordenação 

presbiteral do Cô-
nego Lauro Sérgio 
Versiani Barbosa, 
pastor desta parcela 
do povo de Deus. 

Com o tema: “Tu 
és sacerdote eterna-
mente, na ordem de 
Melquisedeque!” 

(Hb 5,6). Ordenado presbítero 
para a Igreja, pelo Servo de Deus, 
Dom Luciano Pedro Mendes de 
Almeida, arcebispo de Maria-
na, em 02 de setembro de 1995, 
Cônego Lauro Sérgio Versiani 
Barbosa, deu início em 01 de se-
tembro de 2019 a uma caminha-
da de celebração do ano jubilar 
da sua ordenação sacerdotal, que 
terá culminância no dia 02 de se-
tembro de 2020. “Não pregamos 
a nós mesmos, mas Cristo Jesus, 
Senhor. Quanto a nós mesmos 
é como servos de vocês que nos 
apresentamos, por causa de Jesus” 
(2Cor 4, 5 – 5).

                                   CPP
Conselho Paroquial de Pastoral
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“(...) A mes-
se é grande mas 
os operários são 
p o u c o s ( . . . ) ”
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SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
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Com o tema principal: “A Família, como vai?” no dia 10 de agosto 
aconteceu a abertura da Semana Nacional da Família. Ao longo da se-
mana, nas comunidades aconteceram rodas de conversas com a ajuda do 
texto base e membros da Pastoral Familiar sendo finalizada no dia 18 com 
uma confraternização entre os leigos e leigas.

FORMAÇÃO LITÚRGICA

ENCONTO DO EAC E ECC
No mês de agosto, foram reali-

zados dois importantes encontros 
em nossa paróquia: o Encontro 
de Casais com Cristo, nos dias 
2 a 4 de agosto e o Encontro de 
Adolescentes com Cristo, no úl-
timo fim de semana do mês dias 
31/08 e 01/09. Ambos são partes 
importantes da evangelização em 
nossa paróquia e contaram com a 
participação de diversos casais e 
adolescentes.
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Os agentes da Dimensão Litúr-
gica das comunidades da Paróquia 
de Fátima participaram no dia 10 
de agosto de uma formação com 
o tema: “Liturgia - Celebração da 
Vida do Cristo na vida do povo”.

SAGRADA FAMÍLIA

Em conjunto com a Semana 
Nacional da Família, a comuni-
dade da Sagrada Família celebrou 
no dia 17 de agosto, a festividade 
em honra a Sagrada Família.

FORMAÇÃO BÍBLICA

INVESTIDURA DOS MINISTROS 
DE EUCARISTIA

Na noite do dia 31 de agosto 
foi instituído os novos Ministros 
Extraordinários da Comunhão 
Eucarística na Paróquia Nossa Se-
nhora do Rosário de Fátima.

FESTA SÃO BARTOLOMEU

Com o tema: “Como São Bar-
tolomeu, tornemo-nos pelo batis-
mo, participantes na missão da 
igreja” a comunidade do Palmital 
celebrou o tríduo em honra a seu 
padroeiro no dia 24 de agosto. A 
festividade teve início com uma 
caminhada com a imagem de São 
Bartolomeu em direção à capela, 
logo após foi celebrada a Missa 
Festiva.

IV EJ FÁTIMA

Nos dias 27 e 28 de agosto, 
leigos e leigas da Paróquia de Fá-
tima participaram de uma forma-
ção para o Mês da Bíblia. Com o 
tema: “Para que n’Ele nossos po-
vos tenham vida” e o lema “Nós 
amamos porque Deus primeiro nos 
amou” (1 Jo 4,19).

No dia 18 de agosto, na Cháca-
ra Betânia (Pequena Via) - Nova 
Viçosa, jovens das comunidades 
da Paróquia de Fátima participa-
ram do IV EJ Fátima.
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“Reta é a Palavra do Senhor, 
e tudo o que Ele faz merece fé”, 
esse verso do Salmo 32 nos recor-
da que Deus nos fala todos os dias 
por meio de suas palavras que 
estão presentes na Sagrada Escri-
tura e que com a ação e a graça 
do Espírito Santo, nos auxilia na 
compreensão de nossas vidas. É 
na vivencia diária da Palavra que 
aprendemos a saborear, a colocar 
em prática os ensinamentos nela 
encerrados, além de nos dar a opor-
tunidade de conhecermos melhor 
a Deus que se comunica conosco 
a todo momento. Mas como ouvi-
-lo? Como deixar que Ele se co-
munique? É simples a resposta.

Para conhecê-lo, é preciso en-
trarmos em intimidade com Ele, 
conviver com Ele por meio da lei-
tura diária e orante da Bíblia, ter 
momentos de reflexão pessoal e de 
oração, pois a Palavra do Senhor 
é viva, é conselheira e orientadora 
de nossas ações.As palavras pro-

feridas por Deus vêm ao nosso en-
contro para conduzir-nos ao cres-
cimento espiritual, além de nos 
fortalecer nas tribulações e nos ale-
grar nos momentos de esperança.

Somente poderemos compre-
ender o poder da Palavra de Deus 
em nossa vida na medida em que-
possibilitarmos o agir Dele em 
nós por meio do aprofundamento 
da leitura e na busca de uma vida 
cristã verdadeira, na ação evange-
lizadora e propagadora do amor 
infinito de Deus em nós. Pois, 
“Feliz é aquele que se compraz no 
serviço do Senhor e medita sua lei 
dia e noite” (Salmo 1, 2). Setem-
bro é o mês da Bíblia, tempo opor-
tuno para se dedicar ao aprofunda-
mento da Palavra de Deus, que é 
bússola constante para nossa vida.

  
Maria Elizabeth S. Teixeira 

Ministra Extraordinária da 
Comunhão Eucarística
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Mês da Bíblia

O mês de setembro se tornou 
no Brasil o mês da Bíblia por ex-
celência. No dia 30 de setembro 
celebra-se a memória litúrgica de 
São Jerônimo, presbítero e doutor da 
Igreja, grande estudioso das Sagra-
das Escrituras, para quem “ignorar 
as Escrituras é ignorar a Cristo”. A 
iniciativa partiu de Belo Horizonte, 
estendendo-se pelo Regional Les-
te 2 da CNBB, compreendendo os 
estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, e, depois, alcançando todo o 
Brasil, sob a coordenação da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). A cada ano reflete-se sobre 
um dos livros das Sagradas Escritu-
ras, alternando-se um texto do Anti-
go Testamento e um texto do Novo 
Testamento.

 Neste ano de 2019 o texto pro-
posto é a Primeira Carta de São João, 
com o tema “Para que n’Ele nossos 
povos tenham vida” e o lema “Nós 
amamos porque Deus primeiro nos 
amou” (1 Jo 4,19). A Carta é uma 
meditação que aponta para o verda-
deiro conhecimento de Jesus Cristo, 
na comunhão com Deus através da 
fé e do amor. O texto é relativamen-
te curto, com cinco capítulos apenas, 
grande densidade e beleza. Somos 
chamados a viver na luz, livres do 
pecado, na fé e no amor no segui-
mento de Jesus. A justiça é exigência 
da fé em Jesus Cristo, que se plenifi-
ca no amor, pois “Deus é amor” (1 Jo 
4,8-16). O verdadeiro amor a Deus é 
testemunhado no amor concreto aos 
irmãos: “Se alguém disser: ‘Amo 
a Deus’, mas odeia o seu irmão, é 
mentiroso; pois quem não ama o seu 
irmão, a quem vê, não poderá amar 
a Deus, a quem não vê. E este é o 
mandamento que dele recebemos: 
quem ama a Deus, ame também o 
seu irmão” (1 Jo 4,20-21).

Em nossa Paróquia de Nossa Se-
nhora do Rosário de Fátima, tive-
mos formação em preparação para 
o mês da Bíblia nas noites dos dias 
28 e 29 de agosto últimos na Igreja 
Paroquial, com boa participação das 
comunidades. Além desse rico mo-
mento formativo, foram preparados 
roteiros para a leitura orante e refle-
xiva, pessoal ou em grupos, ao lon-
go do mês de setembro, distribuídos 
por cinco dias. Fazemos votos que 
produzam muitos frutos em nossa 
comunidade paroquial.

Côn. Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco

O poder da palavra de Deus em 
nossa vida
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    Pertencemos uma Igreja funda-
da por Jesus Cristo e continuada 
pelos apóstolos, e é este sentimen-
to de pertença que nos impele no 
amor a continuar esta missão tão 
nobre de servir nossos irmãos e à 
comunidade. Amar e servir com 
generosidade, alegria e ânimo 
deve sempre ser o sentimento e 
desejo de todos os agentes de pas-
torais que contribuem com seus 
dons e ações e se fazem presentes 
em diversas situações da nossa re-
alidade. O agente de pastoral tem 
dentro de si o desejo, o chamado 
de ser uma Igreja em saída, que 
tanto nos exorta o Papa Francisco. 
“O objetivo da Dimensão Pasto-
ral é o anúncio do Evangelho de 
Jesus Cristo, por meio do serviço, 
do diálogo, do testemunho de co-
munhão, à luz da evangélica op-
ção pelos pobres, promovendo a 
dignidade da pessoa, renovando a 
comunidade, formando o povo de 
Deus e participando da construção 
de uma sociedade justa e solidá-
ria”. 
Em nossa paróquia temos as Pas-
torais do Batismo, Carcerária, 

Criança, Comunicação (PAS-
COM), Dízimo, Esperança, Fami-
liar, Juventude, Pessoa Idosa e So-
briedade. São trabalhos belos de 
leigos e leigas, humildes gestos de 
amor e esperança que acontecem 
silenciosamente no nosso cotidia-
no, e ainda muito a fazer.
 Os agentes de pastorais realizam 
um trabalho voluntário com orien-
tações específicas; serviço aos ne-
cessitados, são pequenos gestos 
do dia a dia que buscam defender 
a vida, promover a paz, marcados 
pela esperança, pela oração e por 
persistentes desafios. “A messe é 
grande e os operários são poucos”. 
Que o Senhor Jesus possa nos des-
pertar da calmaria ociosa da nossa 
vida, e nos dar o Santo Espírito 
que nos conduz e orienta a rota da 
nossa vida rumo a Deus e ao pró-
ximo, encorajando-nos a partici-
par desta ação que tão bem faz aos 
nossos irmãos, a nossa comunida-
de paroquial e a nossa sociedade.

                         Eloisa Abranches    
    Coordenadora da Dimensão Pastoral

Elton Roberto Felício e Maria Angelina Coelho Clemente
Fábio Miguel Fonseca e Natália Coelho Barbosa
Fernando Carrilho Fonseca Bernardes e Luiza Lopardi Nicolato
Guilherme Santana de Freitas e Brenda Kelly Souza Silveira
Joelson Moreira da Silva e Jéssica de Freitas Lopes
Jonas do Carmo de Sousa e Gisele de Freitas Castro
Lailson Ambrósio Araújo Nascimento e Aurea Assis da Silva
Luan Martins de Oliveira e Jéssica Natália da Silva
Paulo Henrique da Cruz Silva e Rosana Rodrigues da Silva 

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

Agenda Pastoral  - Setembro de 2019

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

Iniciamos o Ano Vocacional, que 
se estende até setembro de 2020, em 
comemoração ao Jubileu de Prata 
Sacerdotal do nosso Pároco, Cônego 
Lauro.

Tempo favorável para redesco-
brirmos, com alegria, o mistério da 
nossa vocação batismal e de buscar-
mos com mais intensidade a santi-
dade. Vamos ter um ano inteiro para 
aprofundarmos nossa vivência e nos-
sa reflexão sobre a graça da vida do-
ada pela causa do Evangelho. Tempo 
favorável para irmos ao encontro dos 
nossos jovens, lá na realidade onde 
vivem, e propor-lhes o Evangelho, 
meio de excelência no seguimento a 
Jesus Cristo, e também a vida comu-
nitária como caminho de realização, 
de felicidade e de sentido para a vida. 

“Não foram vocês que me esco-
lheram, mas fui eu que escolhi vocês. 
Eu os destinei para ir e dar fruto, e 
para que o fruto de vocês permane-
ça.” (Jo 15,16). A vocação é dom, 
expressão do amor de Deus por nós 
e, reconhecer a própria vocação e 
abraçá-la com entusiasmo e espírito 
de serviço, requer discernimento e 
coragem. Por isto, a família e a co-
munidade de fé devem acompanhar 
o caminho de discernimento que os 
mais jovens precisam realizar. Acom-
panhar juntamente com o padre por 
meio do Serviço de Animação Voca-
cional, da catequese, dos grupos de 
jovens, das lideranças comunitárias, 
entre outros. Pois, o cristão engaja-
do numa pastoral, consciente de sua 
vocação à missão, tem o seu agir 
marcado pela fé e pela convicção 
de que foi escolhido para o serviço 
na comunidade e não simplesmente 
para ocupar um espaço. Aos agentes 
de pastorais, movimentos e serviços 
em nossas comunidades cabe a mis-
são de despertar nos irmãos e irmãs, 
em especial nos mais jovens, o dese-
jo de se colocar a serviço do Reino 
de Deus, possibilitando o seu desper-
tar para o chamado ao sacerdócio, à 
vida religiosa, ou ao matrimônio, e 
engajamento no serviço pastoral da 
comunidade.

Com a graça de Deus e a inter-
cessão maternal da Virgem Maria, 
Senhora de Fátima, teremos um ano 
intenso, de muita oração, reflexão e 
de iniciativas vocacionais em todas 
as nossas comunidades.

              Délio Duarte
Coordenador Paroquial

O ANO VOCACIONAL              
PAROQUIAL
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DIMENSÃO PASTORAL

7 - Grito dos Excluídos, Congonhas
7 e 8 - Retiro das Irmãs da Misericórdia, Fátima
8 - Retiro dos Crismandos, Nova Viçosa
12 - Reunião do CAEP, 19h, Fátima
14 - Reunião da Pastoral Familiar da forania de Viçosa, 9h, Fátima 
20 - Reunião do CPP, 19h, Fátima
21 - Assembleia da Forania de Viçosa, 9h, Casa São José, Viçosa
26 a 29 - 7º Fórum Social pela Vida, Barão de Cocais


