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Editorial
 Caro leitor, 

 Sob os ecos das prioridades pas-
torais assumidas pelo Projeto Arqui-
diocesano de Evangelização (PAE 
2016 - 2020), neste ano, o nosso 
foco comunitário de evangelização 
estará sobre as famílias. À luz da Sa-
grada Família é preciso que sejamos 
sinal de fé, caridade e esperança no 
seio de nossas realidades familiares 
e, mais do que isso, que levemos o 
amor salvífico do Pai para todas fa-
mílias as quais nos rodeiam. 

Além disso, enquanto “famí-
lia paroquial”, celebraremos os 45 
anos de criação de nossa paróquia 
em 2020. Neste momento, torna-se 
preciso procurar evocar os fatos, as 
pessoas e as datas que marcam a 
nossa memória coletiva. Impelidos 
pelo Espírito, ousaremos olhar para 
trás, pois somente assim poderemos 
ser sal, fermento e luz em nossa co-
munidade paroquial. Seremos inspi-
rados pelas vocações que celebrare-
mos como os 25 anos de ordenação 
sacerdotal de nosso pároco Cônego 
Lauro e a investidura de nosso irmão 
Délio no diaconato permanente.

Esse período também se revestirá 
de especial significado, pois iremos 
realizar a 11ª Assembleia Paroquial 
de Pastoral em 2020. Deveremos 
confrontar o trabalho evangelizador 
realizado na paróquia em todas as 
suas dimensões com a Palavra de 
Deus expressa nas Sagradas Escritu-
ras para vivermos em estado perma-
nente de missão. Nessa lógica, para 
ressaltar a importância da predileção 
pelos pobres e afastados em nossa 
realidade paroquial, enfatizaremos 
nessa edição a experiência positiva 
vivenciada pela Juventude Missio-
nária em Nova Viçosa. 

 Na condição de caminhantes, 
é preciso vivenciar esse ano como 
uma oportunidade especial para ca-
minharmos no caminho daquele que 
leva ao Pai (cf. Jo 14,6).

                                Boa leitura! 

O ano de 2020 começa 
e, com ele, novas esperan-
ças para novos tempos. Em 
nosso olhar cristão, 2020 
representa a contagem dos 
anos de Nosso Senhor Je-
sus Cristo. Se partirmos 
desse ponto de 
vista, nossos 
projetos e so-
nhos para este 
novo ano que 
se inicia ganha 
um sentido mais profundo. 
É tempo de renovar o modo 
de ver, de agir, de pensar. 

Papa Francisco na últi-
ma exortação pós-sinodal 
“Christus Vivit” ao se refe-
rir aos jovens diz que, Je-
sus é  jovem e tudo que Ele 
toca se torna novo e cheio 
de vida (n°1).  

 

Tudo que podemos e de-
vemos desejar é que Ele 
nos toque para que sejamos 
novos nesse novo ano que 
queremos viver. A Igreja 
espera nosso “sim” para a 
vivência de um ano civil 

com olhar presen-
te nas coisas que se 
eternizam. 

Que esse ano seja 
para nós tempo de 
avançarmos naquilo 

que precisamos enquanto 
vontade divina para nossas 
comunidades e famílias. É 
tempo de renovar, permitir 
que o sopro do Espírito tra-
ga vida nova.

Fabrício Lopes
Seminarista na Arquidiocese 

de Mariana

“(...) É tem-
po de renovar, 
permitir  (...)”

ESPERANÇA PARA NOVOS 
TEMPOS
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FORMAÇÃO PARA NOVENA DE NATAL
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 Na tarde do dia 01 de dezembro, na 
Matriz de Fátima, leigas e leigos participa-
ram da formação para a novena de Natal.

No dia 08 de dezembro, a comu-
nidade de Nossa Senhora da Ima-
culada Conceição em Nova Viço-
sa, realizou a festa em honra a sua 
padroeira. Com o tema: “Oh Maria 
Imaculada, estrela da evangelização 
fazei-nos ser igreja em saída rumo 
aos pobres e aos jovens”, a festivi-
dade teve inicio com uma procissão, 
após a chegada, houve a celebração 
da Santa Missa e, logo após, foi rea-
lizado um almoço em prol das cons-
truções do Centro de Pastoral.

FESTA DE SANTA LUZIA

No dia 13 de dezembro, com o tema: “Santa Luzia: expres-
são de amor e de fi delidade”, a comunidade de Santa Luzia (Ro-
mão dos Reis), celebrou a festividade em honra a sua padroeira. 
Iniciando com uma carreata, após a chegada, foi realizada a Ce-
lebração Eucarística e, logo após, houve uma confraternização 
entre as leigas e os leigos presentes.
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SEMANA SANTA DO NATAL E SOLENIDADE  DO NATAL 
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FESTA DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO

Do dia 17 ao dia 23 de dezembro, na Matriz de Fátima, 
ocorreu como forma de preparação para o Natal, a Semana 
Santa do Natal. Ainda na semana, no dia 19, como parte do 
Ano Vocacional Paroquial, o Padre Rodrigo Artur celebrou, na 
Matriz, seu terceiro ano de Ordenação Presbiteral. As  ativida-
des encerram-se com a Solenidade do  Natal do Senhor.

ENCONTRO DOS GRUPOS DE JOVENS

No dia 21 de dezembro, no 
Centro de Pastoral em Nova 
Viçosa, os grupos de Jovens 
da Paróquia de Fátima, se 
reuniram para partilhar sobre 
os grupos e realizarem uma 
confraternização. Além dis-
so, os jovens receberam uma 
Exortação Apostólica Pós-Si-
nodal: “Christus Vivit”.
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“Ide pelo mundo e anunciai o 
Evangelho a toda criatura” (cf. Mc 
16,15). Jesus enviou seus discípu-
los para a missão de evangelizar.
No ano passado, fomos convida-
dos a direcionar nossa evangeliza-
ção paroquial para as juventudes. 

Na paróquia há a Juventude 
Missionária (JM), que é com-
posta atualmente por 10 jovens 
da comunidade Nossa Senhora 
Imaculada Conceição (Nova Vi-
çosa), grupo do qual faço parte. 

A Juventude Missionária foi 
fundada pela leiga Paulina Ja-
ricot, em 1822, na França. Foi 
declarada Pontifícia pelo Papa 
Pio XI em 1922 e passou a inte-
grar as Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM). Foi criada 
na nossa paróquia em 2017. 

Acredito que a missão da JM 
nos faz despertar, ativar, formar 
e manter o espírito missionário 
nos jovens. Ao viver essa espiri-
tualidade, podemos despertar Je-
sus Cristo nos jovens e famílias 
que são visitados. Temos como 
inspiração o lema: “Jovens mis-
sionários, sempre solidários”.

Deve-se destacar, por exem-
plo, o empenho dos três grupos 
de jovens (Juventude Missionária, 
Equipe de Teatro Filhos de Maria 
e Renovo) para ir ao encontro dos 
jovens que não estão inseridos na 
comunidade Nossa Senhora Ima-
culada Conceição (Nova Viçosa) 
em 2019. Por meio de uma inicia-
tiva conjunta, as frentes juvenis de 
evangelização promoveram dois 
eventos que visaram não apenas 
promover a descontração entre 
os jovens afastados, mas celebrar 
a Eucaristia e a Palavra. Foram 
momentos produtivos, pois era 
perceptível a alegria e felicidade 
daqueles participantes, principal-
mente após contemplarem a pre-
sença do Cristo no meio deles. 

Que em 2020 nossa juventu-
de paroquial possa sair da zona 
de conforto e ir ao encontro dos 
jovens para despertar Jesus. Ao 
anunciarmos a Boa Nova, também 
conheceremos a realidade de cada 
jovem que vive em nossas comu-
nidades. 
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Bruno Henrique Américo 
Membro da Juventude Missionária

Juventude Missionária PAZ E EPERANÇA

Iniciamos o ano civil de 2020, 
celebrando, no dia 01 de janeiro, o 
Dia Mundial da Paz, instituído por 
São Paulo VI nos anos 60 do século 
passado, após o Concílio Vaticano 
II. O Papa Francisco nos ofereceu a 
Mensagem: “A Paz como caminho 
de esperança: diálogo, reconcilia-
ção e conversão ecológica”. A paz 
é aspiração da humanidade. A es-
perança é a virtude que nos coloca 
nesse caminho. Há muitos conflitos 
espalhados pelo mundo e agressões 
à criação de Deus, à nossa “casa 
comum”. O Papa Francisco apon-
ta para o caminho do diálogo e da 
reconciliação para a construção da 
paz. Deve-se buscar, com paciência 
e perseverança, a verdade e a justi-
ça, que permitem descortinar uma 
esperança comum. Trata-se de cons-
trução social contínua e em diversos 
níveis, que iluminada pela experiên-
cia cristã, promove a reconciliação 
e a fraternidade. Jesus Cristo nos 
trouxe a reconciliação (Rm 5,6-11) e 
nos ensinou o perdão (Mt 18,21-22).

O Papa Bento XVI já ensinava na 
Encíclica Caritas in Veritate (2009) 
sobre a necessidade de um sistema 
econômico mundial aberto para a 
gratuidade e a comunhão (CV 39). O 
Papa Francisco, com a Encíclica Lau-
dato Si’ (2015), aponta para a conver-
são ecológica como caminho para a 
paz, no respeito à nossa casa comum, 
defendendo uma ecologia integral 
que trate das questões sociais e am-
bientais de forma integrada, perce-
bendo as suas inseparáveis ligações.

A fé cristã deve ser vivenciada 
na história concreta da humanidade, 
transformando-a à luz do Reino de 
Deus inaugurado por Jesus Cristo. 
Deve ser promovida a cultura do en-
contro, da promoção da fraternidade 
universal e não o cultivo do medo 
e a busca da “paz armada”, feita de 
desconfiança. Para quem tem fé, a 
virtude teologal da esperança per-
mite vislumbrar um futuro de paz 
fundado na caridade fraterna, de-
corrente do mistério da encarnação, 
vida, paixão, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo, por quem nos foi dado 
o Espírito Santo que procede do Pai, 
fonte de toda a bênção e paz! Que 
a Rainha da Paz interceda por nós!

Cônego Lauro Sérgio Versiani 
Barbosa 

Pároco
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  “Onde dois ou três estiverem reu-
nidos em meu nome, ali estou eu no 
meio deles” (Mt 18, 20).
   A ação pastoral da Igreja Católi-
ca é um serviço que atualiza a prá-
tica evangelizadora de Jesus, onde o 
Espírito Santo é o principal agente. 
Reunida na 10ª Assembleia de Pasto-
ral, em 2017, a Paróquia de Fátima, 
decidiu se organizar como rede de 
comunidades missionárias, priori-
zando os pobres, os jovens e as fa-
mílias, estabelecendo como lema: 
“Casa da Palavra, Casa do Pão e Casa 
da Caridade”.
   No final de 2020 realizaremos nos-
sa 11ª Assembleia. Em preparação, 
faremos uma Revisão da última As-
sembleia, no dia 9 de fevereiro, de 8 
às 17 horas, no Centro de Pastoral de 
Nova Viçosa. Participarão os mem-
bros do Conselho Pastoral Paroquial 
- CPP e do Conselho Administrativo 
e Econômico Paroquial - CAEP, que 
envolvem representantes de todas as 
Comunidades, Dimensões, Pastorais, 
Movimentos e Associações da Paró-
quia.

   Queremos saber quais foram os 
avanços e os desafios que tivemos, 
revendo as propostas e diretrizes da 
10ª Assembleia, e ajustar as nossas 
ações pastorais em conformidade 
com a realidade da Paróquia, com o 
Projeto Arquidiocesano de Pastoral 
e com as Diretrizes da Ação Evan-
gelizadora da CNBB. Serão ouvidos 
os representantes, apresentadas a re-
alidade paroquial, as decisões da 10ª 
Assembleia, as atuais prioridades e 
diretrizes da Arquidiocese e as dire-
trizes da CNBB.
    Será um momento forte de oração 
e discernimento, à luz da Palavra 
de Deus, para definirmos os rumos 
da caminhada do Povo de Deus na 
Nossa Paróquia. Cada paroquiano é 
convidado a se envolver, se informar 
e participar, com suas orações, ofere-
cendo sugestões sobre sua comuni-
dade, pastoral, movimento, e acom-
panhando as ações de preparação e 
realização desta revisão.

Pedro Rubens Lopes da Silva
Coordernador da Dimensão 

Comunitária    

Clodiney Agnaldo Cruz e Renata Lopes de Siqueira
Lidson Medeiros Pereira e Kauany Otília Gomes Campos
Rafael Raiumndo de Oliveira e Rafaela Lopes Dias

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

Agenda Pastoral  - Janeiro de 2020

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

Início de um novo ano, momento 
de olhar na direção do horizonte, de 
lançar novas metas, renovar objeti-
vos, tempo de recomeçar, e por isto, 
tempo que nos enche de esperança 
na busca por melhores resultados da-
queles já obtidos. Mas é um recome-
çar… não estamos partindo do zero, 
apenas continuando um caminho ini-
ciado anteriormente.

Por isto, é também tempo de 
olhar para trás com gratidão, para 
rever o caminho já percorrido, com 
suas alegrias e tristezas. A gratidão 
permite deixar-nos envolver pela 
beleza da vida, nas vitórias e con-
quistas, reconhecendo toda bondade 
do Senhor. Esta memória faz crescer 
em nós, individualmente, e também 
de modo comunitário, a esperança, 
pois apesar dos momentos doloro-
sos, de fracassos ou de aflições que 
porventura possamos ter enfrentado 
em 2019, vamos percebendo as ma-
nifestações do amor de Deus, em 
pequenos e grandes gestos de solida-
riedade, de cuidado, de atenção, que 
nos confortaram, curaram as nossas 
feridas e que nos alegraram mesmo 
no meio da tribulação e, deste modo, 
foram renovando as nossas forças.

Na Paróquia de Fátima foram inú-
meras as graças que tivemos a alegria 
de compartilhar uns com os outros 
durante o último ano. E vamos ter a 
oportuniade, no momento da revisão 
da nossa última Assembleia, a ser re-
alizada no mês de fevereiro, de fazer 
memória destes acontecimentos e as-
sim render graças a Deus por todos 
os seus favores.

É com o coração agradecido a 
Deus, na certeza de que “Ele está 
entre nós”, cheios de confiança e de 
esperança, que vamos nos preparan-
do para a nossa 11ª Assembleia Paro-
quial de Pastoral, prevista para o mês 
de Dezembro deste ano.

A luz que nos orienta é, sem dú-
vida, a Palavra de Deus, centro da 
nossa espiritualidade e de nossa ação 
pastoral. Mas contamos também com 
os textos disponibilizados pelo Ma-
gistério da Igreja que muito nos aju-
dam, entre eles as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora no Brasil, 
DGAE 2019-2023, além dos encami-
nhamentos da Assembléia Arquidio-
cesana de Pastoral, e das Assembleia 
da Região Mariana Leste e da Fora-
nia de Viçosa .

Que a Virgem Maria, Senhora 
de Fátima, sinal de confiança e de 
esperança, interceda por nós, e que 
sejamos uma Paróquia feliz por se-
mos discipulas e discipulos de Jesus 
Cristo.

                                  Délio Duarte
Coordenador Paroquial

“ATÉ AQUI NOS SOCORREU O 
SENHOR!” (I SM 7, 12)
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Revisão da 10ª Assembleia 

Paroquial de Pastoral

01 - Solenidade Maria Mãe de Deus, 18h, Adoração ao Santíssimo, 19h, 
Missa, Matriz de Fátima;
05 - Solenidade da Epifania do Senhor, 19h, Matriz de Fátima;
12 - Batismo do Senhor (Festa), 19h, Matriz de Fátima.


