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Alegria e esperança, renovação e 
disposição, ânimo e coragem. Esses são 
alguns dos muitos sentimentos que nos 
invadem quando celebramos a Páscoa 
de Jesus. Sinal de sua vitória sobre a 
morte e o mal, a Páscoa de Jesus é tam-
bém nossa Páscoa, que nos faz superar 
e vencer os tormentos da vida, as difi-
culdades e os dramas que, muitas vezes, 
se apresentam como insuperáveis.

No contexto dos avanços na con-
tenção da Covid-19, sem relaxamento 
na atenção e nos devidos cuidados que 
ela ainda exige de todos, a Páscoa res-
suscita nossos sonhos, reabre nossos 
horizontes e nos anima a retomar nossa 
caminhada pastoral. Aos poucos, vol-
tam os encontros presenciais, o aperto 
de mãos, o abraço apertado, o beijo, o 
riso, a festa! É a vida que renasce e grita 
que o mal não tem a palavra final.

Muito trabalho nos espera. Em co-
munhão com o Papa Francisco, nosso 
compromisso é com a sinodalidade 
(Sínodo). Em sintonia com a Igreja no 
Brasil, nossa tarefa é lutar por uma edu-
cação para o amor, inclusiva e integral 
(Campanha da Fraternidade). Cami-
nhando junto com nossa Arquidiocese, 
temos o novo Projeto de Evangeliza-
ção que nos convida a firmar os pilares 
de nossa comunidade eclesial na Pala-
vra, no Pão, na Caridade e na Missão. 
Na paróquia, nossos esforços se unem 
para a implementação das decisões de 
nossa 10ª Assembleia de Pastoral. 

É Páscoa! Ressoe cada vez mais 
forte, em nossos ouvidos e corações, a 
ordem do Ressuscitado: “Vão e façam 
que todas as nações se tornem meus 
discípulos” (Mt 28,18).

 Páscoa, o novo que 
nos espera
Pe. Geraldo Martins 

Pároco

A Capelania da Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV) realizou, dia 23 de 
março, o Seminário Educar para a Vida, 
na Igreja São João Batista, em Viçosa 
(MG), para discutir o tema da Campa-
nha da Fraternidade 2022, “Fala com 
sabedoria, ensina com amor”. Com o 
apoio das quatro paróquias da cidade, 
o evento reuniu cerca de 80 pessoas, 
presencialmente, além de mais de duas 
centenas, virtualmente. 

“Queremos oferecer conceitos e 
experiências que nos coloquem em 
sintonia com a Campanha da Frater-
nidade, trazendo elementos que pos-
sam enriquecer a prática educativa 
nas famílias, instituições de ensino, 
comunidades de fé e nos grupos so-
ciais”, disse o capelão da UFV, padre 
Paulo Nobre, ao abrir o Seminário.

O professor do Departamento de 
administração da UFV, Alan Ferreira 
de Freitas, foi um dos conferencistas 
e destacou a importância do Pacto 
Educativo Global, proposto pelo 
Papa Francisco, para uma educação 
humanizadora. “O Papa nos lembra 
que a educação precisa ser vista de 
forma integral. Sua proposta é trans-
formar o mundo, transformando as 

pessoas, pela educação”, disse. 
Na segunda conferência, a pro-

fessora do Departamento de Edu-
cação da UFV Natália Rigueira Fer-
nandes refletiu sobre a “Pedagogia 
do Encontro”. Ressaltando as fragi-
lidades da educação brasileira, cha-
mou a atenção para a necessidade de 
se refletir sobre formação dos pro-
fessores, a participação popular nos 
Conselhos Municipais de Educação, 
a presença da Igreja nas Universi-
dades, a acolhida integral, o diálogo 
cultural e a inclusão efetiva de pesso-
as com deficiências nas escolas bási-
cas e no ensino superior. 

Interagindo com os participantes, 
os conferencistas responderam às 
questões apresentas, aprofundando 
os temas abordados. O coordenador 
do Seminário, padre Paulo Nobre, 
propôs a criação de uma comissão 
no município de Viçosa, a fim de 
aprofundar a discussão sobre o Pac-
to Educativo Global. 

O músico Jubert Cost animou o 
Seminário com apresentações entre 
as conferências. O evento foi encer-
rado com sorteio de livros e oração 
da Campanha da Fraternidade.

Seminário discute caminhos para uma 
educação humanizadora

Marco Antônio de Oliveira e 
Brenda Gazeta Gomes

Ele, filho de Antônio Euflasino de Oliveira e Luzia de 
Castro Oliveira. Ela, filha de Manoel Ferreira Gomes e 

Marli Gazeta Gomes. Residentes: Bairro Nova Era.
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Proclamas:
Com a bênção de Deus, querem se casar:
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Cristo, Mestre e Senhor, 
está vivo entre nós!

“Não ardia o nosso coração 
quando Ele nos falava pelo caminho, 

quando nos explicava as Escrituras?”  
(Lc 24, 32)

Como povo de Deus sempre 
a caminho da Terra Prometida, 
somos peregrinos portadores da 
fé, da esperança e da caridade, a 
exemplo de Jesus, nosso Mestre e 
Senhor.

Neste ano, o tempo da Qua-
resma, a Campanha da Fraterni-
dade nos ajudou a fazermos a ex-
periência da caminhada espiritual 
em preparação para a Páscoa do 
Senhor, refletindo sobre Frater-
nidade e Educação, à luz do en-
sinamento da própria Sabedoria 
divina: “Fala com sabedoria, ensina 
com amor” (Pr 31, 26). Assim, a ri-
queza desse tema proposto con-
vida-nos a uma nova conduta, a 
um compromisso vital com a Boa 
Nova do Cristo Ressuscitado – o 
Educador, por excelência. 

São Lucas apresenta-nos um 
belo perfil do Jesus Mestre, no 
episódio em que Ele, ressusci-
tado, encontra dois discípulos a 
caminho de Emaús (Lc 24,13-
35). Cristo é o Educador que vai 
ao seu encontro, caminha com 
eles e os escuta, em suas inquie-
tações. Vendo-os desanimados 
e tristes após a morte de Jesus, 
Ele próprio vai lhes explicando 
o que a seu respeito diziam as 
Escrituras, até provocar-lhes a 

Francis
compreensão das profecias sobre 
sua própria morte e glorificação. 
Mas respeita o ritmo de aprendi-
zado dos discípulos: “lentos de co-
ração para crer” (Lc 24, 25) e não 
se revela a eles, a não ser ao fim 
da jornada, ao anoitecer, quando 
convidado a cear com eles. Só à 
mesa O reconheceram ao partir o 
pão: “Seus olhos se abriram” (Lc 24, 
31) e Jesus desaparece. Não espe-
ra ser aclamado, mas inspira-os a 
testemunharem sua Páscoa, com 
o coração a arder, retornando ale-
gres a Jerusalém, para anunciar o 
Ressuscitado aos irmãos. 

Assim sejam nossos frutos  
deste Experimentemos, neste 
tempo de graças, escutar o Mestre 
que caminha conosco, mesmo en-
tre tantas realidades de injustiça, 
dor, doença, morte, da violência 
da guerra e nos anima com seu 
amor fraterno, que gera a paz, es-
perança e alegria pascal! 

Aprendamos de Maria, Serva 
do Senhor, discípula orante, silen-
ciosa, a escutar o Cristo. Mestra de 
nossa vida cristã, ela nos fala com 
sabedoria e ensina com amor, 
como em Caná: “Fazei tudo o que 
Ele vos disser” (Jo 2, 5). Sejamos 
portadores da paz, do encontro 
fraterno, da vida plena, que vêm 
do Amor de Cristo vencedor da 
morte, que caminha conosco e 
nos aquece o coração! 

Feliz tempo pascal!

Fique por dentro !
Sínodo
Foi constituída a Equipe Paroquial da Escuta 

para o Sínodo sobre a sinodalidade, convocado pelo 
papa Francisco para 2023. A escuta será realizada 
nos meses de abril e maio, fase diocesana do Sínodo. 
O relatório desta escuta será enviado à Região Leste 
que o repassará à Arquidiocese. Esta fará o relatório 
de todas as paróquias e o enviará para a CNBB que 
fará uma síntese dos relatórios das demais dioceses 
do Brasil a ser enviado para Roma.

Santo Expedito
A Comunidade de Santo Expedito, na localidade 

do Paiol, celebrará seu padroeiro no dia 19/4, terça-
-feira após o domingo da Ressurreição.

Reuniões
Várias coordenações paroquiais de pastoral estão 

retomando suas reuniões para avaliação e planeja-
mento de suas atividades. No mês passado, estiveram 
reunidas as coordenações da Catequese, no dia 19/3; 
Pastoral do Batismo e Pastoral Familiar (26/3).

Obras I 
O Conselho para Assuntos Econômicos Paro-

quial (CAEP) definiu, no dia 22 de março, a em-
presa a ser contratada para a reforma do salão de 
pastoral da comunidade São Judas, no bairro Bar-
rinhas. A vencedora foi a empresa Rocha e Car-
valho Serviços Especializados LTDA, de Teixeiras. 
Eventos e campanhas estão sendo planejados para 
arrecadação de recursos para a execução da obra.

Obras II
O CAEP aprovou também a compra de tela e 

estacas de cimento para a comunidade de São Pe-
dro, em Duas Barras, para cercar a área da cape-
la. O serviço será executado voluntariamente por 
membros da comunidade.

Crisma de adultos
No dia 23 deste mês, 51 adultos receberão o 

sacramento da crisma na missa das 9h30, na igre-
ja São João Batista. O sacramento será ministrado 
pelo vigário episcopal da Região Mariana Lesta, 
padre Luiz da Paixão. Os crismandos/as estão sen-
do preparados desde setembro do ano passado, 
segundo a proposta da Catequese de Iniciação à 
Vida Cristã. No dia 12 de março, eles participaram 
do rito da inscrição do nome e, nas celebrações dos 
últimos três domingos da Quaresma, houve os es-
crutínios conforme o Ritual da Iniciação Cristã de 
Adultos (RICA).

O Mensageiro 
Diretor: Pe. Geraldo Martins
Conselho Editorial: Aparecida Zolnier, 
Francis, Cristiane, Graça Nunes, Juca, 
Silvana Rocha. 
Revisão: Aparecida Zolnier
Diagramação: Gabriela Santos 
Foto São João Batista: Bruno Alves
Impressão: Gráfica Dom Viçoso
Endereço: Av. São João Batista, 665 
Vale do Sol, Viçosa (MG) - CEP: 36574-200

2

Paróquia São João Batista Viçosa - MG

saojoaobatistavicosa.com.br

(31) 3891-0349

matrizsjbatista@yahoo.com.br



O Mensageiro | ABRIL 2022 3



O Mensageiro | ABRIL 2022

Cruzadinha

Lançado o novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização – PAE
Aprovado pela 28ª As-

sembleia Arquidiocesana 
de Pastoral, no dia 17 de 
dezembro de 2021, o quin-
to Projeto Arquidiocesano 
de Evangelização (PAE) 
foi lançado oficialmente no 
dia 17 de março, no Retiro 
das Rosas, em Cachoeira do 
Campo, no encerramento 
do 32º Encontro de Presbí-
teros e Diáconos da Arqui-
diocese de Mariana.

Segundo o arcebispo de 
Mariana, dom Airton José 
dos Santos, o novo PAE 
deve ser assumido por to-
dos a fim de animar a ação 
evangelizadora na Arqui-
diocese. “Todas as forças 
vivas desta Arquidiocese 
devem se reunir e fazer esse 
projeto acontecer”, disse. 

“Vamos nos empenhar, unir 
forças, nos ajudar e parti-
lhar para que a ação evan-
gelizadora da Igreja apareça 
e não seja uma atividade de 
algum grupo ou movimen-
to”, acrescentou.

Dividido em três capítu-

los o PAE apresenta dire-
trizes para a ação evangeli-
zadora da Arquidiocese de 
Mariana para o quadriênio 
2022-2026. “O desejo é que 
ele (o PAE) seja assimilado 
pelas nossas lideranças e 
comunidades eclesiais com 

Observe o número de letras das palavras destacadas e encaixe-as nos espaços do diagrama
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PÁSCOA (do hebraico PESSACH-7) 
significa PASSAGEM(8). É o CEN-
TRO(6) do ANO(3) Litúrgico e de toda a 
VIDA(4) da IGREJA(6). É a maior e mais 
importante FESTA(5) cristã, que celebra 
a RESSURREIÇÃO(12) de JESUS(5) 
CRISTO(6), sua VITÓRIA(7) sobre a 
morte e sua passagem transformadora em 
nossas vidas. O tempo PASCAL(6) com-
preende 50 dias, do DOMINGO(7) da 
Ressurreição até o domingo de PENTE-
COSTES(11). Na Páscoa, celebramos a 
obra da redenção humana e da GLORIFI-
CAÇÃO(12) de DEUS(4), que Cristo rea-
lizou quando, morrendo, destruiu a morte 
e, ressuscitando, renovou a nossa vida. De-
vemos, pois, levar a ALEGRIA(7) do Res-
suscitado a todos o que são AMADOS(6) 
pelo PAI(3), sobretudo os POBRES(6), 
DOENTES(7) e DISTANCIADOS(12).

o mesmo espírito com o 
qual foi gestado e construí-
do, o espírito de sinodalida-
de”, escreve no preâmbulo 
do PAE o ex-coordenador 
arquidiocesano de pastoral, 
padre Edmar José da Silva, 
que conduziu todo o pro-
cesso de construção do tex-
to.

O capítulo 3 do Proje-
to, intitulado “A ação dos 
discípulos-missionários”, 
traz pistas de ação relativas 
aos pilares da evangeliza-
ção, quais sejam, a Palavra, 
o Pão, a Caridade e a Ação 
Missionária. O Conselho 
Paroquial de Pastoral (CPP) 
da paróquia São João Ba-
tista discutirá, em maio, a 
implementação do PAE em 
toda a paróquia. 


