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Não à Cultura do Descarte
Instituído pelo Papa
Francisco, o Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos será
celebrado pela primeira vez
no último domingo deste
mês de julho, dia 25, véspera
de Sant’Ana e São Joaquim,
considerados pela Tradição
como avós de Jesus Cristo.
Trata-se de um gesto carinhoso do Papa que, desde o
início de seu pontificado, tem
demonstrado grande atenção
às pessoas idosas.
Francisco tem denunciado com frequência a “cultura de descarte” que vitima,
em primeiro lugar, os idosos. Em visita a Nápoles,
em 2015, conversando com
os jovens, respondeu a uma
idosa de 95 anos: “os idosos
são descartados, porque esta
sociedade deita fora o que
não é útil: usa e deita fora.
(...) Nós idosos temos indisposições, problemas e damos problemas aos outros,
e talvez sejamos descartados
por nossas doenças, porque
já não servimos. E existe
ainda o hábito - desculpem a palavra - de deixá-los
morrer e, como gostamos
muito de usar eufemismos,
dizemos uma palavra técnica: eutanásia. Mas não só

Pe. Geraldo Martins
Pároco
a eutanásia feita com uma
injeção, mas aquela escondida, não lhe dar os remédios, os cuidados, tornar-lhe
a vida triste e desse modo
morrem, acabam”.
Para este primeiro Dia
Mundial dos Idosos, o papa
envia uma mensagem de otimismo e fala da presença de
Deus em sua vida. “Mesmo
quando tudo parece escuro, como nestes meses de
pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para
consolar a nossa solidão
repetindo-nos: ‘Eu estou
contigo todos os dias’. (...)
Oxalá cada avô, cada idoso,
cada avó, cada idosa - especialmente quem dentre vós
está mais sozinho - receba a
visita de um anjo! Este anjo,
algumas vezes, terá o rosto dos nossos netos; outras
vezes, dos familiares, dos
amigos de longa data ou conhecidos precisamente neste
momento difícil”.
Sejamos anjos na vida
de nossos idosos e idosas a
fim de que eles, com seus
“sonhos, sua memória e sua
oração” continuem ajudando a construir, “na fraternidade e na amizade social, o
mundo de amanhã”.

Proclamas:

Com a bênção de Deus, querem se casar:
Eduardo Mariano da Silva e
Valquíria Alves da Cruz Caetano
Filho de Manoel Mariano da Silva e Maria Eulália da
Silva. Filha de Carlos Valter Caetano Rosa e Felicina
Alves da Cruz. Residentes: Bairro Inácio Martins.

Lançada Identidade Visual da
Paróquia São João Batista

No domingo, 13 de junho, durante a missa das
19h, a Paróquia São João
Batista apresentou à comunidade sua identidade visual que, a partir de agora,
será usada em documentos
e em outros produtos que a
paróquia produzir.
Identidade visual é o
conjunto de aspectos visuais que acompanham um
produto, empresa ou instituição. A logomarca da
paróquia foi desenvolvida
pelo design gráfico, Mateus
Souza, da empresa Design
Rocket, que trabalhou em
conjunto com o pároco,
padre Geraldo Martins, e a
equipe da Pascom. “O objetivo era criar uma identidade de visual simples, mas
inovador, capaz de transmitir a essência da paróquia:
uma rede de comunidades
fortemente marcada pela
união e participação”, esclareceu o pároco.
Silvana Rocha, agente
da Pascom, explica que “a
identidade visual apresenta
um elemento circular que
indica a unidade dividida
em sete partes simétricas,
representando as 14 comunidades que, atualmente,
compõem a paróquia. O
número sete, na Bíblia, significa plenitude e perfeição,

como é o desejo de Deus
para nós: ‘Sede perfeitos
como perfeito é o vosso Pai’
(Mt 5, 48). Além disso, esses
elementos são triangulares,
lembrando a Santíssima
Trindade, para que todos os
nossos trabalhos sejam revestidos da força do Alto”.
“Ao centro e na parte
inferior estão os elementos
característicos da Paróquia:
a cruz e o cordeiro. Ambos
estão inseridos em um contexto de proximidade e unidade junto das comunidades. Os componentes que
representam as comunidades apontam para a mesma
direção: a cruz. Como João
Batista aponta Jesus, também nós desejamos que
todos os nossos trabalhos
e atitudes apontem para
Ele”, concluiu Silvana.
Padre Geraldo também
destacou que todas as comunidades apontam para
Jesus e, ao mesmo tempo,
partem dele. “As aberturas
enfatizam que nenhuma comunidade pode ser fechada
em si mesma e o número
sete simboliza a plenitude.
Hoje temos 14 comunidades, mas amanhã podem ser
16. Esperamos que todos
os paroquianos, vendo essa
marca, possam dizer: ‘é a
nossa paróquia’”, concluiu.
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Vigilantes, Escutemos o Nosso Deus!
Francis
Vou ouvir o que o Senhor Deus irá
falar, porque ele fala de paz, ao seu povo e
a seus fiéis, para que não voltem à insensatez (Sl 85, 9).
Acabamos de celebrar a festa
do nosso Padroeiro! Quantas belas
lembranças guardamos da novena
abençoada, das lições aprendidas
com a criatividade do Pároco, Padre
Geraldo e das lideranças que organizaram cada detalhe desse acontecimento; o fervor e entusiasmo do
povo e dos sacerdotes convidados!
Ainda mais, nestes tempos difíceis de distanciamento social, o Profeta precursor de Jesus Cristo, São
João Batista, testemunha da luz
no cuidado com a vida ameaçada, iluminou nossas vidas, inspirando-nos a prosseguir o caminho do
Reino de Deus cuidando-nos uns
dos outros, no amor cristão!
Somos Povo de Deus a caminho e, como o povo no deserto,
Deus vai à nossa frente e sua Palavra de vida nos conduz e orienta,
para não perdermos o verdadeiro
sentido da vida. Entretanto, vivemos em um mundo que nos divide
entre os ruídos e as fascinações de
tantas vozes, do excesso de informações que nos confundem e do
apelo de Deus a cada instante...
No silêncio, na leitura orante de
sua Palavra, sua voz se faz ouvir.
Se, a exemplo do Mestre Jesus, esforçamo-nos por afastarmos esses
“ruídos” e escutar o Senhor, encontraremos a paz, o discernimento e a
coragem de testemunharmos o seu
Reino de Justiça, Paz e Amor mise-

ricordioso para com todos.
Na oração do Salmo 85(84), o
salmista, ao suplicar a misericórdia
de Deus, coloca-se pronto a escutar
sua voz. Esse deve também ser o
nosso propósito, a cada dia, a cada
acontecimento: fazer silêncio para
ouvir o que o Senhor tem a falar.
Julho nos convida a esse recolhimento, na oração contemplativa, na
escuta silenciosa à voz do Senhor.
Aproveitemos para nos abrigarmos
em Deus, do clima frio deste inverno, da necessidade do isolamento
social, da realidade gritante e ameaçadora desta pandemia que, no Brasil, já atingiu mais do que o dobro
dos mortos pela bomba atômica,
em 1945, nas cidades japonesas de
Nagasaki e Hiroshima...
Essa e tantas outras ameaças à
vida, diante da insensatez e desprezo
dos que ainda hoje repetem o gesto
de exploração, injustiça e acúmulo de
lucro e poder. Deus nos convida a
cuidarmos uns dos outros.
Neste mês de Nossa Senhora
do Carmo (16/07), quando também celebramos o Profeta Elias
(20/07), inspiremo-nos em sua
vida no Monte Carmelo, na oração
e contemplação ao Deus único, em
sua ação em defesa do povo oprimido e no combate a toda a forma
de idolatria e falsidade.
Façamos, hoje, de nossa comunidade outro Monte Carmelo e
com Maria, Mãe e Rainha da Igreja
e São José, levemos a Boa Nova de
Cristo aos irmãos! É tempo de cuidar da vida ameaçada!
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Fique por dentro
Novo som

!
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A igreja São João Batista conta, deste o dia 21 de
maio, com novo sistema de sonorização. Adquirido
junto à empresa MS- Som e Luz, da cidade de Santa
Bárbara do Tugúrio (MG). Foram instaladas 14 caixas
de som na nave central, duas sobre as portas, na parte
externa da igreja, e duas para retorno das equipes de
canto, além de 12 arandelas, sendo seis no presbitério
e seis na capela do Santíssimo. O povo aprovou o investimento.

Visita de São João Batista

De 1º a 14 de junho, a imagem de São João Batista
percorreu as 14 comunidades da paróquia em preparação à sua festa que aconteceu no dia 24 de junho, precedida de novena do dia 15 a 23 de junho. A novidade
foi aprovada pelas comunidades.

Novo PAE

O pároco da paróquia São João Batista, padre Geraldo Martins, conduziu, no dia 29 de maio, o estudo do
texto em elaboração do novo Projeto Arquidiocesano
de Evangelização (PAE). O estudo aconteceu de forma
online e reuniu cerca de 40 agentes de pastoral.

Crianças da Primeira Eucaristia

No dia 9 de junho padre Geraldo teve encontro online com as crianças das comunidades urbanas que se
preparam para receber a primeira eucaristia neste mês
de julho. Os pais das crianças também participaram da
reunião. Cerca de 80 pessoas estiveram conectadas para
o bate-papo com o pároco.

Santo Antônio

Padre Geraldo presidiu a missa em Teixeiras (MG),
no dia 12 de junho, encerrando o tríduo que preparou a
festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade.

Nossa Senhora Aparecida

A Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no
bairro Amoras, recebeu a visita do padre Arnold Brack,
que presidiu a missa da comunidade no domingo, 20 de
junho. Padre Arnold é alemão e mora em São Paulo há
30 anos. Atualmente, desenvolve obras de assistência a
crianças pobres.

CCP São João Batista

O Conselho Comunitário de Pastoral (CCP) da comunidade de São João Batista reuniu-se com o pároco
no dia 4 de junho. Na pauta, a articulação da equipe de
liturgia da comunidade.
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Novidades marcam a festa do padroeiro São João Batista

Observando todas as medidas de segurança contra a
Covid-19, a Paróquia São João
Batista celebrou de 15 a 23 de
junho a novena que preparou
para a festa de seu padroeiro
no dia 24. Em sintonia com
a prioridade pastoral da Arquidiocese de Mariana que é
“Cuidar da vida ameaçada”,
o tema foi “São João Batista,
testemunha da luz no cuidado
com a vida ameaçada”.
Para presidir as missas,
foram convidados os párocos de Viçosa, Cônego Lauro
Versiani, Pe. Paulo Dionê e
Pe. José Afonso. Participaram
também Pe. João Paulo da Silva (Araponga), Pe. Geraldo de
Souza Rodrigues (Paula Cândido), Pe. Francisco Moreira
(Teixeiras), Pe. João Batista
Barbosa (Ervália), Pe. João
Paulo Dias (Juiz de Fora), Pe.
Alex Martins (Viçosa) e Pe.
Lucas Germano (São Miguel
do anta). Além desses, os diáconos permanentes Délio e

Maurício, bem como os diáconos Delvair Xavier e Bruno
Gomes, que serão ordenados
sacerdotes ainda este ano.
Uma das novidades da novena foi a missa com as crianças que farão a primeira eucaristia em julho. Presidida pelo
pároco no dia 19/6, às 15h,
a missa reuniu cerca de cem
crianças. Nesse dia, à noite,
a paróquia fez memória dos
mais de 500 mil mortos pelo
novo coronavirus, lembrados
também nas três missas celebradas no domingo.
Concelebrada pelo Côn.
Lauro, Pe. Alex e pelo Diác.
Bruno Gomes, a missa que
encerrou a festa foi presidida
pelo pároco que defendeu a
vida como dom de Deus, na
perspectiva de ecologia integral. “Todo o universo está interligado e a teologia da Criação nos convida a entender o
ser humano como obra prima
de Deus, como o responsável
por cuidar de toda a criação,

opondo-se a tudo que não
considera a vida como presente”, enfatizou padre Geraldo.
Segundo o pároco, há três
atitudes de São João Batista
que devem inspirar os cristãos
no cuidado da vida ameaçada
nos mais diversos contextos: a
profecia para denunciar tudo
o que agride a vida; a vida simples e austera, dizendo não à
economia do lucro que torna
o ser humano descartável e,
finalmente, a conversão verdadeira ao Evangelho.

A novena contou, ainda,
com outra novidade: a instituição do serviço de coroinhas.
Foram acolhidos para esse
serviço, no dia 15/6, Clarissa,
Luan, Davi e Pedro. Uma terceira novidade foi a oração do
Ofício Divino às 7h, todos os
dias da novena, além da venda
de pratos típicos de festa junina e coleta de alimentos para
doação às famílias carentes.
Todas as celebrações da manhã e da noite foram transmitidas pelas redes sociais.

Comunidade do Sagrado Coração de Jesus celebra seu padroeiro
A Comunidade do Sagrado Coração de Jesus, localizada em Pau de Cedro,
realizou a festa de seu padroeiro no domingo, 20/06,
com missa festiva ao ar livre,
com destaque para a participação dos oito jovens que
receberão o Sacramento da
Crisma em agosto.
O pároco da paróquia
São João Batista, padre Geraldo Martins, ressaltou, comentando o evangelho, a
confiança de Jesus no Pai.
“Quem confia no Pai não tem
medo”. E explicou que, para
os contemporâneos de Jesus,
o mar representava a força
do mal. “Com tanta notícia

ruim, nos tempos atuais, parece que o mal está vencendo, mas Deus é quem sempre
vence”, defendeu.
“Muitos jovens entram

para o caminho tempestuoso das drogas e da violência.
Ajudem esses jovens a vencer
a tempestade. Peçamos todos a Deus a graça de ajudar

aqueles que passam por dificuldades”, disse o pároco.
Lembrando o padroeiro da comunidade, reforçou
a importância da oração e
do esforço pessoal para que
a pessoa tenha um coração
manso e humilde como o de
Jesus. Segundo o pároco, ter
coração manso não significa
ser ingênuo, mas agir com respeito, mansidão e ternura.
“Como é possível que os
casais que se unem por amor
não tenham respeito um com
o outro?”, indagou. “É importante que os pais corrijam seus
filhos, mas é preciso fazê-lo
com ternura. Violência não é
resposta para nada”, concluiu.
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Conferência Nossa Senhora Aparecida comemora 40 anos
A Conferência Nossa Senhora Aparecida, da Sociedade São Vicente de Paulo
(SSVP), com sede no Bairro
Amoras comemora 40 anos
no próximo dia 16 de agosto.
Presidida por Maria Alves, a
Conferência conta, atualmente, com 18 membros ativos.
Fundada em Paris em
1833, por Antônio Frederico
Ozanam e alguns companheiros, a SSVP é uma organização
católica internacional de leigos
e leigas que se inspira no pensamento e na obra desse santo,
esforçando-se para aliviar o sofrimento dos pobres.
“Como disse Jesus em
Mateus 26, 11 ‘pobres sempre
tereis convosco’ e nós vicentinos estamos a serviço deles.

Não os julgamos, mas nos
colocamos à disposição com
o espírito de renúncia, amor,
prudência, fraternidade e humanidade”, relatou Sandra
Viana de Souza, membro da
Conferência do Amoras.

“Ao longo desses anos,
procuramos ser fiéis aos fundadores, com a preocupação
de renovar-nos constantemente e adaptar-nos às condições mutáveis do mundo, mediante o trabalho coordenado

Cruzadinha:
Observe o número de letras em cada palavra em caixa alta e encaixe-as nos espaços da cruzadinha
DOMINGO (7), 25 de julho, véspera
do dia de SANT’ANA (7) e São JOAQUIM (7), avós de JESUS (5), será comemorado o Primeiro Dia Mundial dos Avós
e dos Idosos. O TEMA (4) proposto pelo
PAPA (4) FRANCISCO (9) para a ocasião
é “Eu estou contigo todos os dias” (Mt 28,
20) e tem a finalidade de expressar a proximidade do SENHOR (6) e da IGREJA (6) na vida de cada idoso. Os NETOS
(5) e os JOVENS (6) são chamados a estar PRESENTES (9) na VIDA (4) dos
idosos, mas, segundo o papa Francisco,
os avós e as pessoas idosas também têm a
MISSÃO (6) de EVANGELIZAR (11)
os jovens: “nossa vocação é salvaguardar as
RAÍZES (6), transmitir a FÉ (2) aos jovens
e cuidar dos PEQUENINOS (10)”.

entre nós membros, recolhendo donativos e oferecendo às
famílias necessitadas”, disse.
De acordo com Sandra,
durante a pandemia, aumentou muito o número de pessoas necessitadas, que pedem
alimentos ou ajuda para pagar
contas. “Sou vicentina há 30
anos e agora as coisas estão
piores. Não estamos nos reunindo por causa da Covid,
mas a coleta de alimentos
continua sendo feita semanalmente. Para quem quiser colaborar, nossa sede funciona sobre a Creche Santa Terezinha.
E ninguém precisa ter medo
de doar. É como a passagem
do azeite e da farinha relatada
em 1Rs 17,1-14: para quem
doa nada falta”, finalizou.

