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A Campanha da Frater-
nidade que, pela quinta vez, 
é realizada de forma ecu-
mênica, convoca-nos, neste 
ano, ao diálogo como cami-
nho para superar polariza-
ções e violências, muros que 
impedem a construção da 
paz e da unidade na diver-
sidade. Não podemos ficar 
indiferentes a esse apelo que 
nasce do testemunho de Je-
sus que rompe as barreiras 
do preconceito, da discrimi-
nação e da intolerância, para 
encontrar e libertar os que 
viviam na marginalidade, na 
exclusão, na invisibilidade. 

Lembra-nos o texto base 
da CFE que “Jesus nunca 
orientou seus discípulos/as 
a criarem inimizades e per-
seguirem outras pessoas em 
seu nome. As palavras de 
Jesus sempre foram orien-
tadas para que as pessoas 
assumissem compromisso 
em defesa da igualdade e do 
diálogo” (n. 9). 

Segundo o papa Francis-
co, ao propor o tema do di-
álogo, a Campanha da Fra-
ternidade “lembra que são 
os cristãos os primeiros a 
ter que dar exemplo, come-
çando pela prática do diálo-
go ecumênico”. “Sentar-se 
a escutar o outro, caraterísti-

A ponte que nos une

ca de um encontro humano, 
é um paradigma de atitude 
receptiva, de quem supera o 
narcisismo e acolhe o outro, 
presta-lhe atenção, dá-lhe 
lugar no próprio círculo. 
Mas o mundo de hoje, na 
sua maioria, é um mundo 
surdo” (Fratelli Tutti, 48).

O próprio Jesus nos dá 
exemplo da escuta ao se 
juntar aos discípulos que 
voltam para Emaús, de-
cepcionados, no domingo 
da ressurreição. O diálogo 
com Jesus abre seus olhos 
e, então, o reconhecem 
ressuscitado (Lc 24,13-35). 
Inspirado nessa passagem, 
o Texto-Base da Campanha 
nos faz enxergar a socie-
dade polarizada, dividida, 
profundamente desigual e 
injusta, na qual vivemos.

O diálogo é o caminho 
de transformação. Só ele 
constrói pontes que nos 
unem, sem nos uniformizar. 
Para tanto, é preciso que 
Deus nos livre dos vírus 
do pânico, do desânimo, do 
pessimismo, do isolamento 
interior, do individualismo, 
da comunicação vazia, da 
impotência e das noites sem 
fim, conforme reza o car-
deal Tolentino Mendonça 
(TB, n. 56).

Pe. Geraldo Martins 
Pároco

“Este é um dia de 
muita alegria para to-
dos nós, pois fazemos 
memória dos 16 anos 
de nossa paróquia. 
Memória de todos 
que ajudaram a orga-
nizar e a construir esta 
paróquia com suas co-
munidades e estrutu-
ras físicas”. 

Com estas palavras, 
o pároco da paróquia 
São João Batista, padre 
Geraldo Martins Dias, 
acolheu os paroquia-
nos para a missa dos 
16 anos de instalação 
da paróquia, na sexta-
-feira, 19 de fevereiro. 
Para marcar a data, foi 
lançado, nesse dia, o 
site da paróquia. 

A vice-coordena-
dora da comunida-
de São João Batista, 
Márcia de Paula Ro-
drigues, destacou o 
trabalho de superação 
e aprendizagem rea-
lizado pela paróquia. 
“Nestes tempos de 
pandemia aprende-
mos que a chama do 
amor precisava con-
tinuar acesa, mesmo 
na distância e na au-
sência dos abraços  
que tanto aprecia-
mos”, ressaltou.

Criada em 19 de feve-
reiro de 2005, a paróquia 
foi instalada no mesmo 
dia em missa presidida 
por Dom Luciano Men-
des de Almeida. 

Paróquia de São Joao Batista 
comemora seu 16º aniversário 

Cida Zolnier

Luís Carlos da Silva Oliveira Junior e  
Gabriella Maria da Silva Felício

Ele, filho de Luís Carlos de Oliveira e Maria Aparecida da 
Silva Oliveira. Ela filha de Erli da Silva Felício e Maria Ima-

culada da Silva. Residentes: Bairro Vale do Sol. 
 

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

*Os 3º e 4º prêmios não tiveram ganhadores

*

*
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Mulheres: protagonistas 
de uma Igreja em saída

“Escuta, meditação e ação amoro-
sa são elementos constitutivos de uma 
alegria que se renova e se comunica aos 
outros, através do olhar feminino.” 
(Papa Francisco)

No clima quaresmal da Cam-
panha da Fraternidade, a Igreja 
nos convoca a contemplarmos o 
Cristo, nossa paz, buscando cres-
cer na unidade, inspirados no lema 
“Fraternidade e diálogo: compromis-
so de amor”. A vivência da oração, 
penitência e caridade deve ser 
para nós, Corpo Místico de Cris-
to, um alegre aprendizado com 
o Mestre: em saída, entre o de-
serto e o Calvário, vislumbramos  
a Páscoa libertadora.

No mês e ano dedicados a São 
José, voltemos o olhar para o Pa-
trono da Igreja, Esposo de Maria, 
Pai adotivo de Jesus, que soube 
escutar a Deus, obedecendo ao 
Seu plano de amor e salvação. Seu 
cuidado para com Jesus e Maria 
nos ensina um jeito humilde, res-
peitoso e delicado de servir. Em 
uma cultura que desvalorizava e 
discriminava a mulher, as Escritu-
ras revelam a maneira nobre e dig-
na com que José amou, acolheu e 
protegeu Maria, a bendita entre as 
mulheres. Graças a essa harmonia, 
ao diálogo na fé, Jesus encontrou 
ambiente para cumprir sua missão. 

Francis

O convívio junto a José e Ma-
ria, certamente, deve ter sido a 
primeira e maior inspiração para 
o Mestre viver, sonhar e ensinar o 
segredo da vida: Somos todos ir-
mãos, filhos do mesmo Pai do céu! 

No Dia Internacional da Mu-
lher, 8 de março, contemplemos 
com o olhar amoroso de Cristo 
e de São José, as tantas mulheres 
com quem convivemos! Com 
gratidão, louvemos o Senhor por 
nossas mães, avós, professoras, ca-
tequistas... Transmissoras da vida, 
pela capacidade de sentir tudo com 
fé, amor e poesia.

Na comemoração dos 16 anos 
da Paróquia São João Batista, agra-
decidos, aqui homenageamos duas 
mulheres excepcionais de nosso 
tempo, pelo espírito maternal, ou-
sado, profético e empreendedor, 
no serviço desinteressado em fa-
vor do Reino de Cristo: 

A Professora Cirene Ferreira 
Alves, que se empenhou em favor 
da doação do terreno para a sede 
da Igreja Matriz; 

A Professora Efigênia Maciel 
Diogo, que idealizou, fundou e 
mantém, junto à família e comuni-
dade, a Creche São João Batista, há 
20 anos dedicando-se às crianças 
de famílias necessitadas. 

Parabéns às mulheres de ontem 
e de hoje, como Maria, protagonis-
tas de uma Igreja em saída! 

Fique por dentro !Primeira Eucaristia
A coordenação paroquial de catequese definiu 

que, no final do primeiro semestre deste ano, have-
rá a celebração da primeira eucaristia para as crianças 
que deveriam ter recebido esse sacramento no ano 
passado e foram impedidos por causa da pandemia. 
As celebrações se realizarão em cada comunidade, 
observando os protocolos de segurança por causa  
da Covid-19.

Crisma
Os jovens que não receberam o sacramento da cris-

ma no ano passado também irão recebê-lo ao longo des-
se primeiro semestre de 2021. O arcebispo de Mariana 
delegará o próprio pároco para ministrar esse sacramen-
to em cada comunidade para evitar aglomeração. 

Presente de aniversário
A paróquia comemorou 16 anos de criação e ins-

talação no dia 16/2. A data foi lembrada com mis-
sa presidida pelo pároco. Na ocasião, foi lançado o 
site da paróquia, iniciativa da Pastoral da Comuni-
cação, responsável por seu conteúdo. O endereço é:  
www.saojoaobatistavicosa.com.br.

CCPs 
Padre Geraldo Martins começou, no mês passado, 

uma série de reuniões com os Conselhos Comuni-
tários de Pastoral (CCPs), observando as normas de 
segurança por causa da Covid-19. Na pauta, avaliação 
da caminhada da comunidade em 2020 e planejamen-
to para 2021.

CPP
O Conselho Paroquial de Pastoral (CPP) reuniu-se 

no dia 27/2, no salão paroquial, para planejar a agen-
da pastoral de 2021. Foram debatidas propostas para a 
implementação da prioridade pastoral da arquidiocese 
– Cuidar da vida ameaçada – e aprovar o processo de 
realização da próxima assembleia paroquial que deverá 
ocorrer entre o final deste ano e o começo de 2022.

Novo Som
A paróquia está empenhada em melhorar os apare-

lhos de som da igreja São João Batista. Foi solicitado o 
orçamento a duas firmas especializadas em sonoriza-
ção de igrejas e as propostas serão avaliadas pelo Con-
selho para Assuntos Econômicos Paroquial (CAEP). 
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patrono da Igreja

O Papa Francisco, sempre fiel à sua mis-
são, nos convida a celebrar os 150 anos da 
declaração do esposo de Nossa Senhora 
como o padroeiro da Igreja Católica du-
rante todo o ano de 2021, através da carta 
apostólica “Patris Corde” (Coração de Pai). 
Breve cláusula Lacónica (com breves pala-
vras) saudação da bíblia ao mais ilustre de 
seus patriarcas. Porém, notável louvor por 
parte de um evangelista.

São José foi o que legou Jesus à des-
cendência de Davi. Jesus pôde, portanto, 
reivindicar esse título messiânico, prenun-
ciado pela escritura. Com o título de pai, 
exercitou suma vigilância, amor e desvelo. 
José é o último patriarca que recebeu o dom 
dos sonhos. Essa semelhança com os an-
tigos patriarcas manifesta-se, ainda mais, 
no relato da fuga para o Egito, com a qual 
José refaz a viagem do antigo José, a fim de 
que se cumpra nele e em Jesus, seu filho,  
o novo êxodo.

A missão de José é posta em particular 
relevo pela dupla genealogia de Jesus, que 
os Evangelistas nos deixaram (Mt 1,1-17; 
Lc 3,23-38). José esposo de Maria é o últi-
mo dos justos, o guardião da “promessa”, 
agora realizada no mistério de salvação. 
São José é realmente um dos proteto-
res mais poderosos que temos diante do  
trono de Deus.

Neste mundo, a prosápia (raça) de José 
foi a de maior nobreza, porque o Filho de 
Deus, em toda parte, o reconhece como 
pai, e quando um pai solicita alguma coisa 
ao Filho, este toma isso como uma ordem. 
No caso específico de São Jose, enquanto 
na terra, Cristo o obedeceu em tudo, como 
registrou São Lucas (2, 51). Também Santo 
Ambrósio dizia: “Quanto maior os méritos 
de um santo, maior sua intercessão”. Por 
sua vez, Santa Tereza afirmava que “não há 
ninguém que tenha invocado o patrocínio 
de São José e não tenha sido atendido”.

O devoto de São José recebe com ânimo 
as lições de sua vida e sabe invocá-lo a cada 
dia de sua existência nesta terra, para, com 
ele e como ele, poder alcançar o prêmio da 
glória eterna!

Juca

Igrejas de Viçosa lançam 
Campanha da Fraternidade 

na Câmara Municipal

A Câmara Munici-
pal de Viçosa promo-
veu, em sessão solene, 
no dia 18 de feverei-
ro, o lançamento da 
Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica 
2021 (CFE). Com o 
tema “Fraternidade e 
Diálogo: compromis-
so de amor” e lema 
“Cristo é a nossa paz: 
do que era dividido, 
fez uma unidade” (Ef  
2, 14), a campanha 
propõe superar, pelo 
diálogo, as divisões e 
violências que mar-
cam a sociedade.

Presidida pelo ve-
reador Bartolomélio 
Martins (Professor 
Bartô), autor do re-
querimento pelo lan-
çamento da CFE no 
legislativo municipal, 
a sessão contou com 
a presença da verea-
dora Jamille Gomes, 
do vereador Cristiano 
Gonçalves, dos páro-
cos e representantes 
das quatro paróquias 

ecumênica, reconhe-
cida e valorizada por  
diversos papas.

O pastor Oseas Va-
ladares, ao representar 
as igrejas evangélicas 
da cidade, enfatizou 
que todo cristão deve 
lutar pela paz, bus-
cando viver os ideais 
de Cristo. “Que pos-
samos juntos levar 
o amor do Senhor 
Jesus a todos os ne-
cessitados e deixar as 
barreiras de lado para 
transcender toda for-
ma de bloqueio no 
testemunho do amor 
de Jesus”, disse.

O Cônego Lau-
ro presenteou os ve-
readores e o pastor 
Oseas com um exem-
plar do texto-base da 
Campanha da Frater-
nidade. Encerrando a 
sessão, os dois religio-
sos invocaram a bên-
ção de Deus sobre os 
presentes e os inter-
nautas que acompa-
nharam o evento. 

de Viçosa e da Igreja 
Assembleia de Deus. 

A sessão foi aberta 
com a apresentação 
do hino da Campanha 
da Fraternidade e da 
mensagem do papa 
Francisco refletindo 
sobre a importância 
da campanha brasi-
leira como oportuni-
dades para melhorar 
a capacidade humana 
de dialogar e superar 
as diferenças. 

Falando em nome 
da Igreja católica, o 
pároco da paróquia 
Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, 
Cônego Lauro Sér-
gio Versiane Bar-
bosa, apresentou as 
principais ideias do 
texto-base da CFE. 
Destacando que “nin-
guém é cristão nas 
nuvens, mas na reali-
dade histórica de seu 
país e do mundo”, o 
Cônego apresentou 
breve histórico das 
CFs e a caminhada 

Na foto, da esquerda para a direita: Bartolomélio Martins, Cônego Lauro, Jamille 
Gomes, Cristiano Gonçalves e Pastor Oseas Valadares | Foto: Cida Zolnier
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Cruzadinha:

4
CIACA atende crianças e adolescentes de Viçosa e região  

O Consórcio In-
termunicipal para 
Assistência da Crian-
ça e do Adolescente 
(CIACA) é um abri-
go mantido pelos 
municípios de Caju-
ri, Canaã, Coimbra, 
Paula Cândido, Pedra 
do Anta, São Miguel 
do Anta, Teixeiras 
e Viçosa, que aten-
de crianças e ado-
lescentes de 0 a 18 
anos dessas cidades,  
desde 2009.

Segundo a secre-
tária executiva do 
abrigo, Jane Alves, 
“nosso papel é aco-
lher crianças quando 
a família é vista como 
incapaz para o cuida-
do. Essas situações 
envolvem abandono, 
negligência ou outras 
formas de violência. 
No entanto, não é 

objetivo da casa aten-
der menores infra-
tores ou usuários de 
drogas”, explica.

Localizada nos 
limites da Paróquia 
São João Batista, em 
Viçosa, a sede possui 
amplo espaço interno 
e grande área de lazer 
ao ar livre. O traba-
lho envolve admi-
nistração, pedagoga, 
psicóloga, nutricio-
nista, assistente social  
e cuidadores. 

“Ao mesmo tempo 
em que cuidamos da 
criança, trabalhamos 
com a família, aju-
dando com remédios, 
aluguel social ou ces-
ta básica, preparando 
a reintegração ao lar. 
Após algum tempo, 
as crianças começam 
a passar os fins de se-
mana em casa. Quan-

do o juiz decide, a 
partir dos nossos rela-
tórios, a reintegração 
familiar, fazemos visi-
tas surpresas, durante 
seis meses, para ava-
liar essa reinserção”, 
completa a secretária.

Quando não há 
possibilidades de 
reinserção, as crian-
ças podem ser ado-
tadas.  Esse processo 
é decidido pelo juiz, 
promotoria e assis-
tentes sociais. De 
acordo com a secre-
tária, como a maio-
ria dos acolhidos é 
reintegrada em suas 
famílias, atualmen-
te no abrigo há so-
mente adolescentes  
para adoção.

O sucesso das Polí-
ticas Sociais só é garan-
tido quando a socie-
dade atua em parceria 

Observando o número de letras em cada 
palavra e o número de espaços da cruzadinha, 
tente encaixar as palavras destacadas

“As mulheres são PROTAGONISTAS (13) 
de uma IGREJA (6) em SAÍDA (5), através da 
escuta e do CUIDADO (7) que manifestam 
com as necessidades dos OUTROS (6) e, com 
uma marcada capacidade de sustentar dinâmicas 
de JUSTIÇA (7) em um clima de ‘CALOR (5) 
doméstico’, nos diferentes ambientes sociais em 
que se encontram para trabalhar. ESCUTA (6), 
MEDITAÇÃO (9), AÇÃO (4) amorosa: esses 
são os elementos constitutivos de uma ALE-
GRIA (7) que se renova e se comunica aos ou-
tros, através do OLHAR (5) feminino, no cui-
dado da CRIAÇÃO (7), na GESTAÇÃO (8) de 
um MUNDO (5) mais justo, na criação de um 
DIÁLOGO (7)que respeite e valorize as DIFE-
RENÇAS (10)”. [PAPA (4) FRANCISCO (9)].

com o Estado. Por isso, 
o CIACA conta com a 
ajuda de voluntários, 
como médicos, dentis-
tas, faculdades, escotei-
ros e diversos profis-
sionais que oferecem 
treinamento para o tra-
balho aos adolescentes 
antes que completem 

18 anos. Segundo a 
secretária, outra forma 
de ajudar a instituição 
é adquirir peças de ar-
tesanato (como as das 
fotos) produzidas pe-
los acolhidos. Mais in-
formações podem ser 
adquiridas pelo telefo-
ne 98917-5922.

CIACA


