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Editorial
Caro leitor, 

Vivemos um período de consolação 
e graça na atual conjuntura: a eleição do 
Monsenhor Lauro para Bispo Diocesano 
de Colatina no Espírito Santo.  Desde o 
ano de 2014 em nosso meio, o Monse-
nhor Lauro tem conduzido as nossas dez 
comunidades a exemplo do Bom Pastor. 
Em sua cerimônia de posse como nosso 
Pároco, citou as palavras do apóstolo Pau-
lo em sua missiva ao povo de Deus em 
Corinto: “Para mim, anunciar o Evange-
lho não é um título de glória, é antes uma 
necessidade que se me impõe” (1 Corín-
tios 9, 16). De fato, Monsenhor Lauro não 
caiu na tentação de se reduzir a um mero 
“funcionário eclesial” que dá passeios ou 
faz proselitismo. Ao longo desse itinerá-
rio, a evangelização promovida por ele 
fez-se primeiramente com o testemunho e 
depois com a palavra! 

De um jeito ou de outro, com seus ges-
tos e ações, nosso Cônego Lauro (como 
será lembrado por nós) sempre avançou 
em direção à meta de edificar a “Civiliza-
ção do Amor” (expressão do Papa Paulo 
VI) na Paróquia de Fátima.  O Espírito 
Santo o conduziu para que pudesse tantas 
vezes se colocar como aquele que serve a 
todos, indistintamente.  Sua marca distin-
tiva é a escuta interior: utiliza-se de seus 
sentidos e energias para Amar e Servir in-
tegralmente àquela pessoa com a qual se 
depara no caminho. Monsenhor Lauro se 
deixa performar pelo Cristo e, consequen-
temente, o seu olhar perante os outros e a 
Criação é continuamente cristificado. Esta 
edição do jornal Fermento é inteiramente 
dedicada ao nosso pastor de ontem, hoje 
e sempre! 

Se o Episcopado é o nome de um ser-
viço e não de uma honra, afinal o Bispo 
deve mais servir do que dominar, é preci-
so ter em mente que o Monsenhor Lauro 
é de fato movido pelo amor salvífico do 
Pai. A escolha pessoal de seu lema epis-
copal “Caritas Christi urget nos” (2 Cor 
5,14), que em tradução literal significa a 
“Caridade de Cristo nos impele”, de certo 
modo também faz jus a sua vida de de-
dicação ao povo ungido do Senhor que a 
ele foi confiado nesta paróquia. Nós en-
viaremos o Monsenhor Lauro em missão 
para conduzir os diocesanos de Colatina 
com total desprendimento. Rezemos para 
que siga evangelizando com parresia (co-
ragem profética)! Peçamos a intercessão 
de Nossa Senhora para que sempre pos-
sa utilizar-se das coisas para atingir o fim 
para o qual foi criado: louvar, reverenciar 
e servir a todos na pessoa de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. 

 
Boa leitura! 

O que define o coração do pastor? 
Define o coração do pastor, que ele 
se assemelhe a Cristo, Bom Pastor. 

Grande alegria, em meio a tempos 
de expectativa: a Igreja particular de 
Mariana recebeu a notícia da nomea-
ção do Cônego Lauro como Bispo de 
Colatina, Espírito Santo. Um respiro 
fundo e uma prece de gratidão bro-
tou dos lábios dos seus paroquianos 
de Fátima, dos seus pares no clero e 
dos amigos que foi acumulando ao 
longo do tempo! Seu coração marca-
do por uma íntima e profunda união 
a Cristo o fez dócil às moções do 
Espírito e fez com que isso transbor-
dasse em afabilidade e acolhida ao 
próximo. O agora Monsenhor Lauro 
age movido pelo coração e faz isso 
com liberdade de quem ama porque 
sabe que é amado incondicionalmen-
te por Deus.  

Como seminarista, tive a graça 
de tê-lo em todo meu período de for-
mação como meu Reitor. O que isso 
significou? Para mim e tantos que 
passaram por sua lavra formativa, ti-
vemos um pai: próximo, sereno, fo-
cado, que nos aproximou de Deus e 
do serviço à Igreja com amor e total 
abnegação. Ensinou-nos a ajoelhar 
para servir melhor! Ajoelhar diante 
do mistério de Cristo, sua vida, cruz 
e ressurreição; para que ao ajoelhar-
mos diante do outro reconhecês-
semos a imagem e semelhança de 
Deus. Na serenidade dos sábios, que 
escutam os desígnios de Deus, soube 
fazer da sua vida a máxima de Santo 
Inácio de Loyola, “Amar e servir”. 
Aliás, nas veredas jesuíticas, de Iná-
cio a Dom Luciano, Monsenhor Lau-
ro aprendeu a sentir com a Igreja e 
fazer do caminho que ela aponta o 
seu caminho; mesmo que isso signi-
ficasse grandes sacrifícios, mas sem 
perder a ternura!

Tudo isso, transbordava o campo 
espiritual e se distribuía no seu ma-
gistério, como professor de Antropo-
logia e Cristologia. Colocava o arca-
bouço intelectual de lado para ceder 
à beleza espiritual de “ver Deus em 
todas as coisas e em todas coisas, 
Deus”. Sua grandiosidade permitia 
aos alunos darem vazão aos peque-
nos passos espirituais, que para ele 
eram o máximo, no tocante ao pro-
cesso formativo. Elevava as peque-
nas descobertas de fé, teológicas e 

O que define o 
coração do pastor?

espirituais dos seminaristas às gran-
dezas dos maiores mestres. Apren-
demos a kénosis de Cristo, o esva-
ziamento de Cristo, sendo Deus, 
rebaixar à condição humana; porém 
em Monsenhor Lauro, aprendemos 
a ver o professor que se coloca 
diante do aluno, desejando que ele 
cresça e amadureça.

Após minha Ordenação Sacer-
dotal, fui nomeado Vigário da Paró-
quia N. Sra. de Fátima, sendo ele o 
Pároco. Recordo-me das primeiras 
palavras que me disse: “Filho, há 
um tempo atrás éramos formador e 
formando. Agora somos irmãos no 
ministério.” Já o tinha como pai, 
que me acompanhou no proces-
so formativo, tive que acrescentar, 
com gosto, mais um elemento: ir-
mão. Irmão, no caso, mais velho, 
com quem pude aprender, na im-
paciência e pressa dos meus anos 
iniciais, a fazer somente tudo para 
“maior honra e glória de Deus”. No 
incansável espírito de atendimento 
ao povo, na docilidade de não ferir 
quem já estava machucado, de ca-
minhar com os mais fracos, de en-
xergar os que estavam esquecidos, 
de valorizar aqueles que trazem a 
fé pura e tanto mais, pude conhecer 
um pastor, que em muito vive à al-
tura de Cristo, Bom Pastor.

Na Paróquia, Monsenhor Lauro 
se mostrou cheio de vigor e ânimo 
para dar o melhor de si para viver 
com seu povo, identificando-se 
ovelha e pastor e permitindo “ter o 
cheiro das ovelhas” como pediu o 
Papa Francisco. Imbatível nas lutas, 
soube enfrentar as adversidades fa-
zendo delas não espinhos, mas ofer-
tas diante do sofrimento de Nosso 
Senhor.

Por tudo isso e muito mais, o 
agora Bispo eleito, Monsenhor 
Lauro, elevado ao Colégio dos 
Apóstolos, traz à Igreja o frescor 
sempre novo da comunhão eclesial, 
da união que possibilita que a Igre-
ja seja perene, da fraternidade que 
a torna serviçal e da fé que enxerga 
em Cristo modelo e guia.

Padre Geraldo Trindade
Pároco de Sant’Ana em

Guaraciaba (MG)
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Festa de São Francisco de Assis 
No dia 04 foi celebrada, na comunidade do Juquinha de Paula, a festa de São Francisco de Assis.  

Dia de Nossa Senhora Aparecida
No dia 12, celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, na comunidade de Posses.  

Oração do Terço – Núcleo Nossa Senhora Aparecida 
Ainda em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 13, o Núcleo Nossa Senhora Aparecida se 
reuniu na comunidade do Bom Jesus, para a Oração do Terço. 

Cristiano Fernandes da Silva e Kescia Cristiane Adão Oliveira
Marlon Magno Ferreira Magalhães e Dayana Ladeira Macedo Pereira

Vitor de Andrade e Márcia Kaori Kasuya Barbosa
Mário Henrique Gouveia de Castro e Lilian Aparecida Santana

Wesley Carlos Martins e Aline Gomes Onésimo
João Victor Pereira Oliveira e Camila Aparecida Lessa Soares

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

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

Aniversário das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia 
No dia 22, comemoramos o aniversário de 184 anos da Congregação das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia. 
Contamos com a presença de representantes leigas do ALAM, Apostolado de Leigos Comprometidos na 
Misericórdia, da irmã Rita e da irmã Dilvana, que contou brevemente sobre a história do Instituto, fundado na 
Itália, por Santa Maria Josefa Rossello, falando também sobre o carisma da Congregação. 

No dia 27, recebemos com alegria a visita de Dom Airton José, Arcebispo 
da Arquidiocese de Mariana, que celebrou a missa das 7h00 em nossa 
igreja Matriz. A ocasião foi marcada por muita surpresa e emoção, pois 
o Papa Francisco nomeou neste dia o nosso querido Cônego Lauro para 
ser o novo bispo diocesano de Colatina (ES). Abrilhantando ainda mais a 
celebração, tivemos a bênção do mosaico de Nossa Senhora de Guadalupe. 
Após a missa, Dom Airton visitou a Casa da Caridade Dom Luciano e 
também a comunidade do Bom Jesus. 

Bênção do Mosaico Nossa Senhora de Guadalupe 
e Nomeação de Monsenhor Lauro 

Missa presidida por Dom José Eudes, bispo de S. 
João Del Rey e Dia Nacional da Juventude

No dia 31, na missa das 10h00, recebemos com carinho Dom José Eudes, 
bispo de São João Del Rey, acompanhado de sua mãe, Dona Virgínia, e 
do Padre Geraldo Luzia, atuante em conselheiro Lafaiete na Basílica do 
Sagrado Coração de Jesus. A celebração foi marcada por recordações de 
bons momentos da vida sacerdotal do Monsenhor Lauro e pela alegria por 
sua nomeação. Após a missa, os convidados também conheceram a Casa da 
Caridade Dom Luciano. 
Ainda em clima de comemoração, nesse mesmo dia, foi celebrado, na missa 
das 19h00, o Dia Nacional da Juventude, que contou com a presença de 
representantes dos grupos de jovens de nossa Paróquia, em comunhão com a 
juventude de toda a arquidiocese de Mariana.
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Neste dia 27 de outubro de 
2021, data da publicação de minha 
nomeação como Bispo da Diocese 
de Colatina pelo Papa Francisco, 
dirijo-me a toda a Igreja de Cola-
tina com afeto missionário e de-
sejo de servir com humildade, em 
nome do Senhor! Quero saudar a 
todo o povo de Deus que está em 
Colatina, expressando a minha 
disposição para caminharmos jun-
tos: leigos e leigas, religiosos e 
religiosas, diáconos, presbíteros, 
seminaristas, os bispos da Provín-
cia Eclesiástica de Vitória e do Re-
gional Leste 3 da CNBB e todas 
as pessoas de boa vontade. O Papa 
Francisco tem-nos exortado a ser 
uma Igreja pobre e para os pobres, 
em saída missionária (Evangelii 
Gaudium), dirigindo-nos a todos 
na promoção da fraternidade uni-
versal (Fratelli Tutti), dentro de 
uma visão sistêmica em que tudo 
está interligado e pede uma ecolo-
gia integral (Laudato Si’). Como 
Sua Santidade nos apontou, tudo 
isso reclama o estilo eclesial si-
nodal. É justamente no contexto 
do caminho sinodal recentemente 
aberto que se dá a minha nomea-
ção episcopal.

Confiando unicamente na gra-
ça de Deus, coloco-me com entu-

siasmo nessa estrada em direção 
a uma Igreja sinodal, na dinâmica 
do Reino do Pai, desejando servir 
com generosidade e alegria à Igre-
ja de Colatina como membro do 
Colégio Episcopal presidido pelo 
Sucessor de Pedro. Além da ad-
miração pessoal que cultivo pelo 
testemunho do Papa Francisco de 
discipulado missionário de Jesus 
Cristo à frente da Igreja Católica, 
ilumina a minha caminhada mi-
nisterial o exemplo do Servo de 
Deus Dom Luciano Pedro Mendes 
de Almeida, que me ordenou diá-
cono e presbítero na Arquidioce-
se de Mariana. Parto para a nova 
missão numa atitude de escuta do 
Espírito Santo, de escuta da Pala-
vra de Deus expressa nas Sagradas 
Escrituras, de escuta das pessoas 
e comunidades na Igreja e na so-
ciedade, de atenção aos sinais dos 
tempos, para o discernimento da 
Igreja sinodal.

Confortam-me as notícias que 
tenho da bela caminhada evan-
gelizadora da Igreja de Colatina! 
Anima-me a possibilidade de con-
tar com a experiência, apoio e ora-
ções dos meus antecessores. Com 
o primeiro Bispo de Colatina, Dom 
Geraldo Lyrio Rocha, tive o privi-
légio de conviver de perto em seu 

fecundo pastoreio à frente da Ar-
quidiocese de Mariana. Dom Dé-
cio Sossai Zandonade será o mais 
próximo, residindo em Ibiraçu e 
sendo o Reitor do Santuário Dio-
cesano de Nossa Senhora da Saú-
de. Dom Joaquim Wladimir Lopes 
Dias, mesmo distante fisicamente, 
continuará próximo da Diocese de 
Colatina que carrega a boa heran-
ça de seu pastoreio. Tenho muito 
o que aprender com todos: bispos, 
presbíteros, diáconos, consagra-
dos e consagradas, leigos e leigas. 
Saudação especial ao Administra-
dor Diocesano Pe. Antônio Wilson 
Almança, em quem abraço a todos 
os padres, colaboradores indispen-
sáveis do ministério episcopal!  

Conto com as orações de todos! 
Recomendo-me especialmente às 
Irmãs Clarissas do Mosteiro San-
tíssima Trindade. Vamos caminhar 
juntos! Caritas Christi urget nos 
(2 Cor 5,14)! Que a Mãe de Deus 
e da Igreja, Nossa Senhora da Saú-
de, interceda por todos nós! 

Monsenhor Lauro Sérgio 
Versiani Barbosa 

Bispo Eleito de Colatina (ES)

Mensagem à Igreja de Colatina
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Caso alguém saiba de qualquer impedimento, favor comunicar ao pároco.

Charles Aniceto de Almeida e Graziele Lucindo Viana
Diogo Abdo Jorge e Emanuele Louise Gomes de Magalhães

Eraldo Gomes Fialho e Daniely da Silva Duarte
Gabriel Arcanjo Filho e Erika Cristine Silva

Lucas de Paulo Arcanjo e Bianca Apolônio Fontes 
Lucas Diogo Fontes e Daiana Lopes Lelis

Rômulo Viana e Suelem Viana Macedo
Thiago de Oliveira Fialho e Vanuza da Conceição Costa Evangelista

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

PROCLAMAS
Com a bênção de Deus, querem se casar:

Os Bispos, sucessores dos Apóstolos, 
continuadores da missão de Cristo!

No dia 27 de outubro nossa 
Paróquia teve a oportunidade 
de testemunhar um bonito sinal 
da presença de Deus na história 
humana, sinal de que o Senhor 
continua conduzindo o seu 
povo através dos tempos e das 
circunstâncias. O nosso Arcebispo 
Dom Airton, durante a Missa das 7 
h da manhã na Igreja de Fátima, leu 
a carta recebida do Papa Francisco 
com a nomeação do Monsenhor 
Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 
para Bispo da Diocese de Colatina 
no Espírito Santo.

A Paróquia de Fátima, 
juntamente com toda a 
Arquidiocese de Mariana, alegra-
se muito com esta notícia e se 
associa também de modo especial 
à Diocese de Colatina, que recebe 
um Bispo com cheiro de ovelha. 
Um Bispo zeloso com a liturgia 
em todos os seus aspectos, de uma 
espiritualidade profunda, que tem 
o dom de ensinar, dotado de grande 
inteligência e conhecimento, cioso 
na condução do rebanho, devotando 
especial cuidado aos mais pobres 
e fragilizados e que tem o talento 
especial para administrar com 
competência e responsabilidade os 
bens da Igreja.

Monsenhor Lauro assumiu a 
função de Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima no dia 16 de julho de 
2014, festa de Nossa Senhora do 
Carmo e rapidamente conquistou 
muitos admiradores e amigos em 
toda a cidade de Viçosa. Seu vasto 
conhecimento e simplicidade, 
aliados à grande facilidade 
em discorrer sobre qualquer 
assunto, com os mais diferentes 
interlocutores e nos mais diversos 
ambientes, o tornam uma pessoa 
muito querida por todos.

Monsenhor Lauro é um 
homem que valoriza o diálogo, o 
pensamento crítico, a palavra bem 
articulada, e está sempre muito bem 
atualizado com os acontecimentos 
mais recentes, sejam eles eclesiais, 
políticos ou sociais. Por isso, sua 
presença é sempre solicitada em 
palestras, seminários e reuniões 
de caráter religioso e também em 
instâncias da vida social e política, 
principalmente na defesa dos mais 
pobres.

Seguindo os ensinamentos do 
Servo de Deus Dom Luciano, 
jesuíta que era, e grande propagador 
dos Exercícios Espirituais de Santo 
Inácio de Loyola, Monsenhor 
Lauro é de uma espiritualidade 
profunda, centrada na Sagrada 
Escritura. E este é sem dúvida o 
motivo dos muitos convites para 
conduzir retiros espirituais para 
clérigos, religosos e leigos. Grande 
conhecedor da Sagrada Escritura, 

utiliza este potencial para ajudar 
os ouvintes a compreender para 
acolher, o contexto e o sentido dos 
textos bíblicos. Fato que se evidencia 
nas suas homilias, sempre de muito 
aprendizado e de aprofundamento 
espiritual.

É também promotor do 
ecumenismo e foi possível, ao longo 
deste período na Paróquia de Fátima, 
testemunhar todo o seu empenho 
na aproximação e no diálogo com 
as várias igrejas cristãs na cidade 
Viçosa. Em razão de sua disposição 
sempre aberta à aproximação, 
mantém laços de amizade com 
alguns pastores evangélicos em 
Viçosa.

Monsenhor Lauro é um pastor 
que zela pela colegialidade e 
mantém relações fraternas com 
todos os Párocos da cidade de 
Viçosa, da Forania e com todos os 
Padres da Arquidiocese de Mariana, 
sempre se lembrando deles, em suas 
datas de aniversário e de ordenação, 
e também se fazendo presente 
nos momentos de dificuldade e de 
sofrimento. Sua participação nos 
conselhos eclesiais dos quais faz 
parte é sempre ativa, pois sempre 
está disposto a contribuir. 

É um grande defensor e promotor 
dos conselhos paroquiais e, nas 
reuniões dos nossos conselhos 
tem sempre a preocupação de 
que todos os presentes na reunião 
possam exprimir seu ponto de 
vista acerca dos assuntos da pauta. 
Tem muito cuidado também com 
as nossas Assembleias paroquiais, 
lembrando sempre que todas as 
forças vivas da Paróquia precisam 
estar representadas no espaço da 
Assembleia com intuito de que toda 
a Paróquia seja ouvida, possa dar sua 
opinião e fazer sua reivindicação.

Por isto também é que o 
Monsenhor Lauro sempre foi um 
grande defensor da colegialidade 
dos Bispos do nosso país na CNBB 
– Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, divulgando e comentando 
suas publicações em vários espaços 
eclesiais e sociais.

Em 2019 participou da 57ª 
Assembleia Geral da CNBB como 
membro da Comissão de preparação 
do texto das Diretrizes Gerais para 
a Ação Evangelizadora para o 
quadriênio 2019 a 2023.

É um grande admirador do nosso 
amado Papa Francisco, incentivando 
sempre todos paroquianos à leitura 
e aprofundamento dos documentos 
do seu magistério, para aplicação na 
pastoral e na vida. 

Antes de sua nomeação como 
Pároco na Paróquia de Fátima, 
foi formador e também Reitor no 
Seminário São José da Arquidiocese 
de Mariana. Assim entende-se 
o grande número de Padres que 

nutrem uma enorme admiração, 
carinho e respeito pelo Monsenhor 
Lauro, uma vez que muitos deles 
foram seus alunos. 

Tem como um dos maiores 
inspiradores do seu ministério 
sacerdotal o Servo de Deus Dom 
Luciano Pedro Mendes de Almeida, 
Arcebispo que o ordenou Diácono e 
Presbítero e do qual foi postulador 
da fase Diocesana da Causa de 
Beatificação e Canonização. Como 
Dom Luciano, Monsenhor Lauro 
também tem o dom do discurso, da 
reflexão que nos ajuda a colocar os 
pés no chão, que nos ajuda a ver mais 
longe e nos incita a uma abertura 
maior ao outro e a nos colocar 
sempre a serviço do próximo. Mas 
Monsenhor Lauro, assim como 
Dom Luciano, também é o homem 
dos gestos, da pregação que nos 
comove sem dizer palavras, e que 
é capaz de nos ajudar a abandonar 
uma vida presa aos nossos egoísmos 
e vaidades e nos inspirar a uma vida 
mais simples e de doação aos mais 
pobres.

É com um misto de alegria e de 
tristeza que enviamos nosso querido 
Monsenhor Lauro para a Diocese de 
Colatina. Alegria, pela certeza de 
que a Diocese de Colatina recebe 
um Pastor segundo o coração de 
Jesus, que fará muito bem para a 
caminhada desta Igreja Particular. 
Tristeza, pela saudade que vamos 
sentir da sua presença sempre 
acolhedora que soube nos cativar a 
todos com sua paciência, atenção, 
orientação e amizade.

Somos a Paróquia feliz, 
realmente. Reconhecemos a 
generosidade divina no cuidado 
com esta pequena parcela do 
rebanho, pela presença de pastores 
comprometidos com a caminhada 
paroquial, na escuta atenta da 
Palavra de Deus, no testemunho 
de vida coerente com o Evangelho 
e fidelidade às orientações do 
Magistério da Igreja. Animados 
por esta constatação e cheios de 
ânimo, sabemos que a caminhada 
em nossas comunidades continua 
buscando sempre em Deus a fé, 
esperança e caridade necessárias à 
missão evangelizadora, pois cremos 
na Sua presença em nosso meio. 

Que o Monsenhor Lauro seja 
muito feliz em sua missão de Pastor 
na Diocese de Colatina. Que Deus 
o recompense por todo bem que fez 
durante o período que caminhou 
conosco na Paróquia de Fátima. E 
que a Virgem Maria, Senhora de 
Fátima, interceda por sua vida e 
missão.

Diácono Délio Duarte


