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Editorial
Caro leitor, 

   Vivenciamos mais um tem-
po litúrgico do Advento. É preciso 
preparar o Natal. Palavra que con-
tém essencialmente duas atitudes: 
da paz e da alegria.  O festejado, 
Jesus, o Deus feito menino, é es-
perança de paz! Como almejamos 
esta paz! Mas desejar não é tudo. 
É preciso tomar atitude, desenca-
dear ações, desenvolver políticas, 
mobilizar a comunidade do bairro, 
do município, do Estado e da Na-
ção. 

   Para encontrar com o Senhor, 
é preciso estar num profundo rela-
cionamento com Ele. Deve-se pra-
ticar obras de misericórdia, orar e 
jejuar. Nesse sentido, a participa-
ção das Celebrações Eucarísticas 
é tarefa crucial para estabelecer 
a proximidade com o Cristo. A fé 
é uma resposta afetiva aos apelos 
que despontam na vivência da Pa-
lavra. Assim, somos chamados a 
sermos missionários, a comunicar 
a alegria do evangelho a toda cria-
tura (cf. Mc 16,15). Nesta edição 
ressaltaremos a importância da 
missão em nossas comunidades e 
destacaremos a relevância assu-
mida pelo serviço dos Ministros 
Extraordinários da Comunhão Eu-
carística em nossa realidade paro-
quial.

Preparar o nascimento de Jesus 
é abrir as portas de nossa tenda, 
casa ou de nosso ser para todas as 
pessoas. O que é Natal senão festa 
do encontro. O divino se encontra 
como humano. Nesse encontro, 
todas as demais celebrações ga-
nham sentido e complemento. En-
tão na família, no trabalho, na co-
munidade e na Igreja poderemos 
dizer: Feliz Natal! Feliz encontro! 
A alegria é possível. Que ela volte 
a reinar nos lares, nas ruas e nas 
praças. Advento, tempo de alegre 
espera. Escutar os sinais da che-
gada e do encontro. Paz na terra e 
glória a Deus nos céus! Esperança, 
paz e alegria! 

                               Boa leitura!

Iniciamos o ano litúrgico com a 
celebração do Tempo do Advento 
que significa chegada, vinda, assim 
diz o Calendário Romano n. 39: “O 
Tempo do Advento possui duas ca-
racterísticas: sendo tempo de prepa-
ração para as solenidades do Natal, 
em que se comemora 
a primeira vinda do 
Filho de Deus entre 
os homens, é tam-
bém tempo em que, 
por meio dessa lem-
brança, voltam-se os 
corações para a ex-
pectativa da segunda 
vinda de Cristo no fim dos tempos”.     
Este Tempo Litúrgico é celebrado 
nas quatro semanas que antecedem 
a solenidade do Natal de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo e para cada semana 
há uma reflexão própria que nós, ao 
participarmos atentamente das ce-
lebrações, assimilaremos e nos dei-
xaremos “guiar pela luz do Senhor” 
(Is 2, 5). As leituras do primeiro Do-
mingo são marcadas pela atitude de 
espera vigilante do Senhor, ouvimos 

a passagem do Evangelho de Mt 
24, 37-44; No segundo Domingo o 
convite à conversão mediante a pre-
gação de João Batista, Mt 13, 1-12; 
No terceiro Domingo ouviremos o 
anúncio dos tempos messiânicos, 
Mt 11, 2-11; No quarto Domingo 

ouviremos na Liturgia 
o anúncio do Nasci-
mento de Jesus a José, 
Mt 1, 18-24. Portanto, 
celebremos com ale-
gria este tempo parti-
cipando das celebra-
ções na comunidade, 
junto com os irmãos e 

irmãs na fé, rezando individualmen-
te e em família, lendo e refletindo 
a Palavra de Deus e celebrando a 
Novena de Natal com os vizinhos. 
Que o menino Deus se faça presença 
em nossos corações e que sejamos 
sinais de Deus para o mundo em que 
vivemos.

         Wagner José N. Balbino
Seminarista da Arquidiocese de 

Mariana

“(...) Que o me-
nino Jesus se faça 
presença em nos-
sos corações(...)”

“Advento: é chegado o tempo 
de graça”
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Como parte do Ano Vocacional Sacerdotal, no dia 08 de 
novembro, o Pe. Daniel Junior,Vigário Paroquial da Paró-
quia Santa Rita de Cássia (Viçosa-MG), celebrou na Ma-
triz de Fátima seu primeiro ano de Ordenação Presbiteral.

DIA MUNDIAL DOS POBRES
Com o tema: “A esperança 

dos pobres jamais se frustra-
rá” (Sl 9, 19), no dia 17 de no-
vembro, a Paróquia de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima 
celebrou o III Dia Mundial 
dos Pobres. 

Com a presença de leigos e 
leigas de nossas comunidades 
de fé, celebramos solenidade 
que foi instituída pelo San-
to Padre Papa Francisco em 
2017. 

Cônego Lauro, ressaltou 
em sua homilia, sejamos Casa 
do Pão, Casa da Palavra e a 
Casa da Caridade, nunca não 
nos esqueçamos dos pobres.
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FESTA DE CRISTO REI DO UNIVERSO
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No dia 24 de novembro, na Matriz de Fátima, 
ocorreu a Solenidade da Festa de Cristo Rei do 
Universo e encerramento do Ano Litúrgico. Logo 
após a Celebração Eucarística, o Coral da UFV 
realizou a Cantata de Natal regida pelo maestro 
Ciro.
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Nos dias 27/10 e 17/11/2019, 
aconteceramas visitas missioná-
rias em algumas casas da nos-
sa comunidade. Participaram 
dessas vivências, os membros 
engajados em nossa realidade 
pastoral, como:Denílson, Eli-
siane, Dionísia, Maria, Danie-
le, Rosa, Uelerson, Elisa, Gra-
cinha, Jose Custódio e Meire. 

Essas missões foram muito 
importantes, através das mesmas 
foi possível constatar alegrias, 
tristezas, saudades, esperanças, e 
outras emoções das famílias. Ti-
vemos contato com uma família 
que perdeu um filho, isso ocorreu 
poucos dias antes da realização 
da visita. Em outra ocasião, nos 
deparamos com uma família que 
luta contra a dependência do álco-
ol e já havia perdido a esperança 
de vencer essa adversidade. No 
entanto, percebemos que a mes-
ma segue batalhando e agarra-se 
na Palavra de Deus. Também esti-
vemos juntos de uma família que 
enfrentaem seu seio a depressão, 
mal o qual acometeu um dos in-
tegrantes da mesma. Assim, essas 

situações citadas e todas as outras 
constituíram-se em momentos for-
tes e únicos,os quais nos como-
veram e sensibilizaram bastante.

Só com Deus poderemos aju-
dar a esses nossos irmãos, pois a 
visita missionária não acontece 
apenas naquele momento que se 
está realizando-a, mas revela-se 
na ajuda constante aos necessi-
tados. Significa comunicar a pa-
lavra aos que precisam, dar ca-
rinho, estender a mão e sempre 
estar ali para fornecer o suporte 
necessário. Não devemos perder 
essa essência, pois a missão faz-
-se bem profunda e numa tarefa 
urgente. “Fomos iluminados por 
Maria e levamos conosco muita 
paz”, essa foi a opinião geral do 
grupo missionário. Percebemos 
a necessidade de caminhar com 
Jesus e de pedir continuamente 
a intercessão da Virgem Maria.

Denilsom  Pereira 
Comunidade do Sagrado 

Coração de Jesus, Paraiso

 
Vivemos o tempo litúrgico belo e forte do Ad-

vento, que nos prepara para a celebração do Natal 
do Senhor Jesus. Começou novo ano litúrgico a 
partir do primeiro domingo do Advento. Trata-se 
do ano A da liturgia, em que seguimos especial-
mente o evangelista Mateus ao longo das celebra-
ções dominicais. No tempo do Advento são três os 
personagens bíblicos principais que nos preparam 
para o encontro com o Senhor no Natal: o Profe-
ta Isaías, o Precursor São João Batista e a Virgem 
Maria, a Mãe do Filho Unigênito de Deus que 
se fez homem. A liturgia da Palavra desse tempo 
não quer simplesmente nos dar informações so-
bre a expectativa messiânica do povo de Israel ou 
narrar acontecimentos “daquele tempo”. Antes, é 
forte interpelação para a nossa vida atual diante 
do mistério do amor de Deus revelado na história 
da salvação e registrado nas Sagradas Escrituras. 
Trata-se de escutar a voz de Deus, dialogar com Ele 
e deixar que sua Palavra oriente o rumo da nossa 
existência. A Palavra proclamada e escutada na 
liturgia da Igreja é sempre interpelação atual para 
a assembleia litúrgica reunida, convite ao testemu-
nho missionário de santidade no seguimento de Je-
sus em meio à sociedade em que vivemos.

Instrumento pastoral válido para a vivência 
autêntica do Natal é a Novena de Natal. Congrega 
famílias e vizinhos, estreitam-se laços de amizade 
e fraternidade, na oração comum, na escuta, no 
diálogo e em gestos concretos de caridade cristã. 
Vive-se uma experiência de Igreja em saída mis-
sionária. Podemos também retomar os grandes te-
mas pastorais que estiveram em destaque durante o 
ano de 2019: “Fraternidade e Políticas Públicas”; a 
evangelização das juventudes à luz do PAEJU, do 
Sínodo dos Bispos sobre “Os Jovens, a Fé e o Dis-
cernimento Vocacional” e da Exortação Apostólica 
Pós-Sinodal Christus Vivit do Papa Francisco, di-
rigida aos jovens e a todo o povo de Deus; as Dire-
trizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil (2019 – 2023), aprovadas na assembleia 
da CNBB em maio último; a realização do Sínodo 
para a Amazônia, que tratou de novos caminhos 
para a evangelização da região pan-amazônica, 
articulando a biodiversidade e a sociodiversida-
de na perspectiva da ecologia integral apontada 
pela Encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco; o 
“Mês Missionário Extraordinário”; a Assembleia 
Arquidiocesana de Pastoral realizada em Mariana 
no mês de novembro, que acolheu as novas Dire-
trizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, avaliou o trabalho realizado em relação às 
periferias existenciais da pobreza e da juventude e 
apontou para a prioridade pastoral da família para 
o ano de 2020, conforme definição da assembleia 
anterior.

Celebrar o Advento e o Natal nos remete à 
primeira vinda do Senhor na história, à sua vinda 
gloriosa no futuro e à sua vinda oculta no presente 
em cada pessoa, perceptível pela fé e pela caridade 
concretamente vividas na missão a serviço do Rei-
no de Deus, alimentando a esperança cristã na ple-
nitude escatológica da pátria trinitária, quando 
“Deus será tudo em todos” (1 Cor 15,28). Fe-
liz Natal! Feliz Ano Novo!

Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Pároco

ADVENTO E NATALExperiência Missionária
Comunidade Sagrado Coração de Jesus
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    A Santa Igreja Católica serve a 
todos os seus filhos e filhas median-
te o serviço constante de dois tipos 
de ministérios: ordenado (exercido 
pelos Bispos, padres e diáconos) e 
não ordenado (exercido pelos fiéis 
leigos). Um destes importantes mi-
nistérios não ordenados é aquele de-
sempenhado pelos Ministros Extra-
ordinários da Comunhão Eucarística, 
os MECE’s. Em nossa paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
o grupo é formado atualmente por 72 
(setenta e dois) membros. O grupo se 
reúne todos os meses para partilhar 
o Evangelho, bem como participa de 
retiros espirituais semestrais. 
    São atribuições dos MECE’s: le-
var Jesus Eucarístico aos enfermos 
e idosos; realizar a distribuição da 
Comunhão na Santa Missa; adminis-
tração do viático (para doentes em 
estado grave de saúde); exposição do 
Santíssimo Sacramento para a adora-
ção dos fiéis (não sendo realizada a 
benção com o mesmo); Celebração 
da Palavra (em nossa paróquia temos 

Adair Izidoro Pereira e Cristiane Nunes da Silva
Alex de Melo Pereira e Regiane Araújo Vieira
Eduardo Silva Lopes e Beatriz Luiza Lopes Teixeira
Hudson Vinícius Claudino Honório e Débora Evelem G. da Rocha
José Ailton Macedo Lana e Janaina Maria de Assis
Júnio de Castro Soares e Amanda Inácio de Faria
Welberth Assunção e Roberta Sena Reis
Willian Ricardo da Silva e Simone de Moura Vieira
Vinícius Fidelis Rocha e Luíza Amália Soares Franklin

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

Agenda Pastoral  - Dezembro de 2019

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

TEMPO DE FÉ, ESPERANÇA 
E CARIDADE…

Chegou o mês de dezembro, pe-
ríodo que na Igreja vivenciamos o 
Tempo do Advento para, em seguida, 
vivermos o Tempo do Natal. Tem-
po de espera e tempo de alegria. O 
Menino que vai nascer traz consigo 
o amor e a esperança, frutos da fé no 
Senhor que cuida do seu povo com 
carinho.

Tempo de agradecer a graça de 
Deus em nossas vidas, reconhecen-
do o amor benevolente com que o 
Senhor nos trata, pois o amor verda-
deiro se traduz em gestos. E Ele nos 
ama tanto que, “...quando veio a ple-
nitude dos tempos, enviou seu Filho, 
[…] a fim de remir os que estavam 
sob a Lei, para que recebêssemos a 
sua adoção” (Gal 4, 4-5).

Grande mistério de amor o fato 
de que Deus venha até nós na fragi-
lidade de uma criança que vai nascer 
na periferia da cidade, no local onde 
se guardavam os animais, no seio de 
uma família simples e pobre.

Por isto seria salutar se nesses 
dias pudéssemos parar por um tem-
po para contemplar o presépio. Em 
nossa Igreja Matriz ele já está mon-
tado. Contemplar os personagens, 
o ambiente, deixar-se inundar pelo 
silêncio e pela paz que envolvem a 
cena bíblica, sentir a proximidade e a 
ternura do Pai.

Assim, apesar da correria dos 
tempos modernos, podemos des-
cobrir que ainda temos tempo. Que 
todo tempo presente é tempo de 
amar, de cuidar do outro, principal-
mente de quem sofre. Tempo propí-
cio para pedir perdão pelas ofensas 
praticadas e tempo favorável para 
perdoar quem nos ofendeu, e re-
conciliar. Tempo que nos inspira a 
buscar a humildade e a simplicidade 
de vida, de nos contentarmos com o 
que Deus nos concede, de optarmos 
pelos últimos lugares, os lugares do 
serviço, das mãos estendidas para 
sermos útil a quem precisa. Tempo 
de gastar a vida na luta pelo direito 
e pela justiça em favor dos mais po-
bres. Tempo de conversão, de buscar 
viver uma vida na presença de Deus, 
de ser mais fiel na oração pessoal e na 
oração comunitária, principalmente a 
participação na Eucaristia. Tempo de 
ler mais a Bíblia, e de meditar os tex-
tos da Sagrada Escritura para aplicá-
-los no nosso cotidiano.

Que a Virgem Maria, Senhora de 
Fátima, nos coloque sempre mais 
perto do seu Filho Jesus!

              Délio Duarte
Coordenador Paroquial

A
rq

ui
vo

  P
ar

oq
ui

al
MINISTÉRIOS: Eucaristia

01 - Formação Novena de Natal, 16h, Fátima
07 a 15 - Novena de Natal
8 - Festa de N. Sra. da Conceição, 9h, procissão e Missa, Nova Viçosa
13 - Festa de Santa Luzia, 18:30h, procissão e Missa, Romão dos Reis
16 a 23 - Semana Santa do Natal (ver programação específica)
24 - Vigília Natal, 20h, Fátima
25 - Solenidade Natal do Senhor, Missa, 7h e 19h, Fátima
26 a 30 - Oitava do Natal, Missa, 19h, Fátima
31 - Canto do Te Deum e Vigília Ano Novo, 20h, Fátima
01/01 - Solenidade Maria Mãe de Deus, 18h, adoração ao Santíssimo 
Sacramento, 19h, Missa, Fátima.

a alegria de termos também os mi-
nistros extraordinários da Palavra) 
e distribuição da comunhão quando 
não houver a possibilidade de uma 
Celebração Eucarística. 
    Os MECE’S também devem ze-
lar pelo bom andamento da liturgia, 
e conservar os objetos litúrgicos em 
bom estado. Deve-se ressaltar que a 
Eucaristia é levada por esses agentes 
à cerca de 150 enfermos e idosos, 
todos os finais de semana, buscando 
suscitar neles o desejo de receberem, 
também, os Sacramentos da Confis-
são e da Unção dos Enfermos pelo 
sacerdote.
    Se você conhece alguém ou tem 
um familiar, impossibilitado de ir 
à Igreja e frequentar as missas do-
minicais, solicite a presença de um 
(a)ministro (a)extraordinário (a) da 
Comunhão Eucarística na Secretaria 
Paroquial.

 Sérgio Luis Carneiro da  Silva    
Ministério Extraordinário da 

Comunhão Eucarística


