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É possível ser cristão sem 
esperança? Considerando 
o “laço estreitíssimo entre 
a fé e a esperança”, como 
diz o papa Francisco, a res-
posta é negativa. “A grande 
esperança se enraíza na fé e, 
justamente por isso, é capaz 
de seguir além de toda espe-
rança. Sim, porque não se 
baseia na nossa palavra, mas 
na Palavra de Deus” (Papa 
Francisco, 2017).

O Ano Novo é um con-
vite a reavivar nossa espe-
rança e o faremos a partir 
da nossa fé. Às vezes, há 
mesmo razões que colocam 
em baixa nossa esperança. 
Vivemos um tempo assim, 
agravado pela pandemia do 
coronavirus. Incertezas, in-
seguranças, medos, dor e 
sofrimento são alguns sen-
timentos que descrevem o 
cenário de nossa realidade 
marcada agudamente pela 
crise socioambiental, política 
e econômica. 

Na carta aos Romanos, 
São Paulo recorre ao exem-
plo de Abraão para mostrar 
que é preciso “esperar con-
tra toda esperança” (Rm 
4,18), para, em seguida afir-
mar que “a esperança não 
decepciona porque o amor 
de Deus foi derramado em 

Movidos pela esperança

nossos corações” (Rm 5,5). 
Sem esperança, não é possí-
vel crer, amar e sonhar com 
a “civilização do amor”, pre-
figuração do Reino de Deus. 

Precisamos estar sempre 
prontos a “dar razão de nos-
sa esperança a todo aquele 
que a pedir” (cf. 1Pd 3,15). 
Que razão é essa? Jesus Cris-
to, o crucificado-ressuscita-
do. E quem a pede? Aqueles 
que perderam o encanto pela 
vida; os que abandonaram o 
Absoluto, colocando sua se-
gurança em si mesmos, na 
riqueza e no poder; os que 
excluíram o outro de sua 
vida e vivem fechados em 
seu próprio mundo. 

A esses e a tantos ou-
tros devemos dar a razão 
de nossa esperança. Se ver-
dadeiramente cremos que 
Jesus morreu por nós e nos 
justificou por seu sangue (cf. 
Rm 4,8-9), jamais nos deixa-
remos levar por sentimento 
derrotista “que nos trans-
forma em pessimistas lamu-
rientos e desencantados com 
cara de vinagre” (EG 85). 
Ao contrário, seremos men-
sageiros da esperança que 
nos faz acreditar em tempos 
verdadeiramente novos, afi-
nal, “é na esperança que fo-
mos salvos” (Rm 8,24). 

Pe. Geraldo Martins 
Pároco

Em 2021, a Campa-
nha da Fraternidade será 
ecumênica e terá como 
tema “Fraternidade e di-
álogo: compromisso de 
amor” e lema “Cristo é a 
nossa paz: do que era di-
vidido fez uma unidade” 
(Ef 2, 14a). A campanha 
ecumênica (CFE) é rea-
lizada a cada cinco anos 
sob a coordenação do 
Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil 
(Conic). Seu lançamento 
será na Quarta-feira de 
Cinzas, 17 de fevereiro.

O Conic é constitu-
ído pelas Igrejas Católi-
ca Apostólica Romana 
(ICAR), Evangélica de 
Confissão Luterana no 

Brasil (IECLB), Epis-
copal Anglicana do 
Brasil (IEAB), Presbi-
teriana Unida (IPU), a 
Sirian Ortodoxa de An-
tioquia (ISOA).

O secretário execu-
tivo de Campanhas da 
CNBB, padre Patriky 
Samuel Batista, destaca 
que as Igrejas devem 
dar testemunho de di-
álogo.  “Mesmo com 
as diferenças doutrinais 
e distintos pontos de 
vista, o que nos une é 
o que Cristo. Então, é 
possível dialogar mes-
mo com as diferenças 
porque aquilo que nos 
une é maior do que o 
que nos divide”, explica.   

Diálogo é tema da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 

Reprodução

Danilton de Castro Souza e 
Luana da Fonseca Sabino.
Ele, filho de José Gregório 

Castro Souza e Maria das 
Dores de Souza Dias. Ela, 

filha de Antônio Arlindo 
Sabino e Patrícia Maria da 

Fonseca.  Residentes:  
Bairro Vau-Açu.

 

Proclamas:
Com a bênção de Deus, querem se casar:

Gustavo Augusto Gomes e 
Flávia Ramos da Silva

Ele, filho de Jomar de Olivei-
ra Ferreira e Vera Lúcia Maria 
Gomes. Residente: Bairro de 

Fátima. Ela, filha de Geral-
do Teodório da Silva e Ana 

Lúcia Ramos da Silva.  
Residentes: Bairro Amoras.

Vanderson Batista Macedo e 
Maxiliana Coelho dos Reis.
Ele, filho de Vantuir Batista 

Macedo e Maria Luciene 
Batista. Ela, filha de Luiz 
Carlos dos Reis e  Maria 

Mazarello Coelho dos Reis.  
Residentes: Bairro Barrinha
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2021: “Ano de São José!”

Mais uma feliz iniciativa de nosso 
Papa Francisco, sempre atento aos ape-
los de Deus pelos sinais dos tempos: 
com a Carta Apostólica PATRIS COR-
DE (Com coração de pai), dedicou o ano 
de 2021 a São José, esposo de Maria 
Santíssima, a quem o Senhor confiou 
a paternidade legal de Jesus. Ele nos 
convoca a contemplarmos o coração 
paternal e amoroso de São José, que re-
aliza a sua missão, porque soube acredi-
tar na Palavra de Deus, escutar, acolher 
e cumprir o que o Senhor lhe confiara. 

Não é por acaso esta iniciativa do 
Papa Francisco. Quer reavivar a me-
mória de nossa caminhada eclesial e 
esta Carta Apostólica vem celebrar o 
150º aniversário da declaração de São 
José como GUARDIÃO UNIVER-
SAL DA IGREJA, pelo Papa Pio IX, 
em 8 de dezembro de 1870. 

Datada de 8 de dezembro de 2020, 
PATRIS CORDE é uma Carta amo-
rosa do atual representante de Cristo, 
sucessor de São Pedro, dedicada a nós, 
povo de Deus, Igreja peregrina, convi-
dando-nos a nos colocarmos sob a es-
pecial proteção de São José, confiantes 
em sua presença e atuação admirável, 
embora humilde, silenciosa e discreta, 
no plano de Deus, para a nossa Salva-
ção, em Cristo. 

O Próprio Papa Francisco apre-
senta, para nós, o que o motivou a esta 
iniciativa: “O objetivo desta carta apostólica é 
aumentar o amor por esse grande Santo, para 
nos sentirmos impelidos a implorar a sua in-
tercessão e para imitarmos as suas virtudes e o 
seu desvelo.” 

Francis

Assim, à luz das Sagradas Escrituras 
e dos Padres da Igreja, Papa Francisco 
destaca sete virtudes de São José, que 
nos revelam seu coração de pai, exem-
plo para imitarmos, em nossa vida de 
santificação e proteção segura, a quem 
devemos confiar nossas dificuldades e 
aflições do dia-a-dia. 

Ele é o Pai amado, Pai na ternura, 
Pai na obediência, Pai no acolhimen-
to, Pai com coragem criativa, Pai tra-
balhador, Pai na sombra. 

Procuremos dedicar-nos, neste 
“Ano Josefino”, à leitura orante da Car-
ta Apostólica Patris Corde e dos textos 
bíblicos que nos remetem a São José! 
Acolhamos com alegria e esperança 
esse convite do Papa a aprofundarmos 
o conhecimento desse humilde servo 
do Senhor, aprendendo de sua vida e 
espiritualidade o jeito silencioso com 
que soube levar Cristo a todos os ir-
mãos! 

Aproveitemos as indulgências ofe-
recidas neste tempo de graças! Com 
o Papa Francisco, rezemos a cada dia 
deste ano abençoado: 

Salve, guardião do Redentor e esposo 
da Virgem Maria! A vós, Deus con-
fiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confian-
ça; convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos 
pai também para nós e guiai-nos no 
caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e co-
ragem, e defendei-nos de todo o mal. 
Amém.

Fique por dentro !
Prestação de contas
A paróquia São João Batista já investiu, até 

o momento (10/12), o valor de R$ 108.177,40 
na construção da capela Santa Luzia, no bair-
ro Boa Vista. As despesas foram: materiais de 
construção (lajotas, cimento, ferragem, escoras, 
telhas, laje etc): R$ 40.804,90; estrutura metálica 
do telhado: R$ 33.937,96; mão de obra da alve-
naria: R$ 31.634,54; mão de obra da colocação 
das telhas: R$1.800,00. Os recursos vieram de 
reservas da paróquia acumuladas para esse fim, 
além de arrecadações e doações que, de agosto a 
dezembro, somaram R$ 20.673,15.

Festa de São Sebastião
A comunidade de São Sebastião, no bairro 

Inácio Martins (Grota dos Camilos), festejará seu 
padroeiro no dia 20 de janeiro. A festa será pre-
parada com tríduo que terá inicio no dia 17 de ja-
neiro, com celebração da Palavra às 19h, na capela 
da comunidade. Neste ano, a missa da festa será 
presidida pelo vigário paroquial da paróquia Santa 
Rita, padre José Evangelista Gomes. 

Catequese
A coordenação paroquial de catequese se reu-

niu no dia 12/12 para avaliar os trabalhos de 2020 
e planejar as atividades de 2021. Foi discutida a 
possibilidade de celebrar, em 2021, os sacramen-
tos da primeira eucaristia e da crisma. Os encon-
tros de catequese presenciais foram suspensos em 
março/2020 e a paróquia criou o projeto “Cate-
quese em Casa”, oferendo conteúdo para que os 
pais estudassem com seus filhos.

Batizados e casamentos 
Em 2020, foram batizadas 58 crianças e realizados 

cinco casamentos. Por causa da pandemia, não houve 
celebração da primeira eucaristia nem da crisma.

Ordenação Episcopal
Mons. Valter Magno, nomeado bispo auxiliar 

da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, no 
dia 04 de novembro, será ordenado bispo no dia 
23 de janeiro, na Basílica São José, em Barbace-
na, onde já foi pároco. Nascido em Capela Nova, 
Mons. Valter tem 47 anos de idade e 23 de minis-
tério presbiteral e, atualmente, era reitor do Semi-
nário São José, da Arquidiocese de Mariana.
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O Sacramento do 

Batismo

 Com a Festa do Batismo de Jesus 
concluímos o tempo do Natal. Diz a 
bíblia que Jesus dirige-se da Galileia 
para o Rio Jordão, indo ao encon-
tro de João Batista para ser batizado 
por ele. Ali Jesus é proclamado Filho 
Amado de Deus. Deus estabelece co-
municação direta entre o céu (esfera 
divina) e a terra (esfera humana) e nos 
comunica quem é Jesus. 

O Batismo de Jesus nos mostra 
com intensidade como o Salvador 
quis solidarizar-se com o gênero hu-
mano, imerso no pecado. João cha-
mava à penitência e administrava um 
batismo de conversão. O batismo de 
Jesus, ao contrário do nosso, não era 
um momento de adesão ao proje-
to de Deus, afinal Ele era o próprio 
Deus encarnado. O Batismo de Jesus 
foi o momento de revelação de Je-
sus como o enviado de Deus para a  
redenção da humanidade.

O Batismo é o fundamento de 
toda a vida cristã. É a porta que dá 
acesso aos demais sacramentos. Por 
ele, somos libertados do pecado, re-
generados como filhos de Deus e nos 
tornamos membros de Cristo e de sua 
Igreja, participantes de sua missão. O 
Catecismo da Igreja Católica (CIC) 
nos recorda que o batismo é o mais 
belo e magnífico dom de Deus. Não 
há dignidade maior do que ser filho de 
Deus. Todo e qualquer título recebido 
jamais se igualará à filiação divina. 

No tempo de Jesus não existia ain-
da o Sacramento chamado Batismo, 
muito menos para crianças. Foi Jesus 
que inaugurou o Sacramento do Ba-
tismo, como conhecemos hoje. Nos 
primeiros tempos da Igreja, o batis-
mo era oferecido somente aos adul-
tos. Só depois de muito tempo é que 
começamos a batizar crianças. O que 
motivava o batismo de adultos era a 
opção pessoal pelo Cristo. O que mo-
tiva o batismo de crianças é a adesão 
dos pais e padrinhos que querem a 
mesma fé para seus filhos.

Juca

Assembleia paroquial e  
prioridade pastoral para 2021

O Conselho Paro-
quial de Pastoral (CPP), 
da paróquia São João 
Batista, em reunião no 
dia 28 de novembro, 
começou a planejar as 
atividades pastorais da 
paróquia para 2021. 
Dentre as decisões to-
madas pelo CPP, está o 
adiamento da Assem-
bleia Paroquial, prevista 
para setembro, com a 
consequente prorro-
gação do mandato dos 
coordenadores/as de 
pastorais. A decisão teve 
como base a pandemia 
do novo coronavirus, 
que não permite, ainda, 
fazer previsões para reu-
niões com grande nú-
mero de pessoas e a de-
finição de quando será a 
Assembleia Arquidioce-

Arquidiocesano de Pas-
toral decidiu que a prio-
ridade será “Cuidar da 
vida ameaçada”. “Esse 
tema nasceu do mo-
mento que estamos vi-
vendo com a pandemia 
e com as crises de toda 
ordem – política, social, 
econômica e ambiental. 
Precisamos cuidar ain-
da mais da vida que tem 
sido agredida de várias 
formas”, disse o pároco. 

Foram confirmadas 
as datas das festas dos 
padroeiros/as das co-
munidades. De acordo 
com o Conselho, deve-
rão ocorrer reuniões e 
encontros de formação 
online em datas a serem 
agendadas com as co-
ordenações paroquiais  
de pastoral.

sana de Pastoral. 
O processo de prepa-

ração da Assembleia Paro-
quial terá inicio no primei-
ro semestre de 2021. O 
Conselho indicará uma 
equipe que se encarre-
gará de propor o tema, 
o conteúdo e a metodo-
logia da assembleia. A 
nova data do evento de-
penderá das orientações 
do Conselho Técnico 
e do Centro de Opera-
ções de Emergência em 
Saúde (COES-Viçosa) 
quanto à possibilidade 
de reuniões com maior 
número de pessoas.

Outro assunto na 
pauta do CPP foi a prio-
ridade arquidiocesana 
para 2021. Segundo o 
pároco, padre Geraldo 
Martins, o Conselho 
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Cruzadinha:

4
Dona Cirene: 100 anos e muita história pra contar

Com uma missa 
celebrada na igreja 
São João Batista, no 
último dia 26 de de-
zembro, Dona Cirene 
Ferreira Alves come-
morou 100 anos de 
vida cercada pelo ca-
rinho de alguns mem-
bros de sua numerosa 
família. Viçosense de 
São José do Triunfo, 
Dona Cirene nasceu 
no dia 26 de dezem-
bro de 1920. Trans-
ferindo-se com a fa-
mília para a cidade de 
Viçosa, destacou-se 
pela dedicação à for-
mação humano-cristã 
e cultural da popula-
ção desta região! 

Mãe dedicada de 
seis filhos, avó que-

rida de 14 netos e 
11 bisnetos, Dona 
Cirene trabalhou no 
Patronato Agrícola 
(CESTEV), foi pro-
fessora no Colégio 
Carmo - onde se for-
mou como Norma-
lista e se destacou na 
formação da juven-
tude - e também na 
UFV, quando ainda 
era a Escola Superior 
de Agricultura (ESA). 
Foi a responsável 
pela implantação do 
MOBRAL em Viço-
sa e deu total apoio 
à cultura popular 
como o “Congado”. 
Prestou relevantes 
serviços filantrópicos 
tendo, por exemplo, 
integrado a comissão 

responsável pela cria-
ção da Creche SOS e 
exercido a função de 
provedora do Hospi-
tal São João Batista.

Escritora com 
fino senso de humor, 
essa viçosense ilustre 
é membro da Acade-
mia de Letras de Vi-
çosa, tendo suas crô-
nicas sido publicadas 
no “Jornal de Viçosa” 
– depois, “Folha da 
Mata” – e no “Jor-
nal da UFV”. Sob o 
pseudônimo de No-
rah, algumas destas 
páginas foram reuni-
das nos livros Saudade 
em dois tempos e Páginas 
para serem lembradas. 

Mulher de fé, 
apaixonada pela vida 

A FESTA (5 letras) da EPIFANIA (8) do 
SENHOR (6)  é a festa dos REIS (4) MA-
GOS (5)  que representam a ACEITAÇÃO (9) 
do PROJETO (7)  de DEUS (4) em todos os 
POVOS (5) e CULTURAS (8) da TERRA (5) 
que, com HUMILDADE (9), reconhecem a 
presença de Deus na HISTÓRIA (8). Os pre-
sentes oferecidos a Jesus MENINO (6) são o 
futuro de sua MISSÃO (6). O OURO (4) re-
presenta o REINADO (7), o INCENSO (7) 
a sua DIVINDADE (9) e a MIRRA (5) o seu 
SOFRIMENTO (10). Hoje o PRESENTE 
(8) que JESUS (5) deseja é o nosso CORA-
ÇÃO (7). Fomos criados para Deus e só nele 
encontramos a RAZÃO (5) de nossa VIDA (4).

Resposta do desafio: 
1.

Errata:
Na edição passada (12/2020), o 1º desafio ficou 

sem a resposta correta. Republicamos aqui:

e pelo povo, Dona 
Cirene revelou sua 
grande generosidade 
também ao doar, em 
16 de abril de 2007, 
o terreno que hoje 

abriga a igreja de São 
João Batista de Viço-
sa. Por esse benemé-
rito gesto, a paróquia 
São João Batista lhe 
será sempre grata.  

1- Mova 2 palitos de forma 
que a moeda fique fora da pá.


