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Começamos, neste se-
gundo semestre, a prepara-
ção da 10ª Assembleia de 
Pastoral de nossa paróquia. 
Trata-se de um momento 
ímpar para revisitar nossa 
história e perceber as luzes 
e sombras de nossa cami-
nhada pastoral. Programa-
da para fevereiro de 2022, 
nossa Assembleia terá como 
inspiração as Diretrizes Ge-
rais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil (DGAE 
2019-2023) e o novo Projeto 
Arquidiocesano de Evangeli-
zação (PAE) que será aprova-
do na Assembleia Arquidio-
cesana de Pastoral prevista 
para o final deste ano. 

As DGAE têm como 
pano de fundo o fenômeno 
da urbanização e apontam 
a formação de Comunida-
des Eclesiais Missionárias, 
como a grande meta a ser 
alcançada. Na verdade, ou-
tro nome para dizer Comu-
nidades Eclesiais de Base ou, 
simplesmente, CEBs. A ima-
gem escolhida para se referir 
a Comunidade foi a de uma 
casa firmada em quatro pila-
res: Palavra, Pão, Caridade e 
Ação Missionária. 

Rumo à 10ª 
Assembleia Paroquial

Pe. Geraldo Martins 
Pároco

Após a realização de 
um tríduo e observan-
do todos os cuidados de 
prevenção à pandemia, a 
Comunidade de São Pe-
dro, localizada na zona 
rural de Duas Barras, ho-
menageou seu padroeiro 
em sua capela, dia 29 de 
junho.

Nesse dia em que a 
Igreja celebra a Soleni-
dade de São Pedro e São 
Paulo, duas colunas da 
Igreja, dois homens de 
Deus, o pároco da paró-
quia São João Batista, pa-
dre Geraldo Martins, pre-
sidiu a missa com grande 
entusiasmo, uma vez que 
no ano anterior isso não 
possível por causa da 
pandemia. 

Padre Geraldo organi-
zou sua homilia em três 
pontos de reflexão: a hu-
mildade, a fé e a coragem 
de Pedro. “Deus chama 
os humildes para servir 
à Igreja, já que a sabedo-
ria nem sempre está nos 
livros. Por isso, ninguém 
precisa se sentir enver-
gonhado por não ter 

estudos ou habilidades 
especiais. Deus chama a 
todos”, disse.

Sobre a fé do apósto-
lo, Padre Geraldo refletiu 
sobre duas declarações 
feitas ao próprio Cristo: 
“Tu és o filho de Deus” 
(Mateus 16, 13-26) e “só 
tu tens palavras de vida 
eterna” (João 6, 68). E 
explicou: “Só quem tem 
fé pode fazer uma decla-
ração dessas”. 

E sobre sua coragem, 
acentuou: “Era um ho-
mem verdadeiro, trans-
parente. Mesmo depois 
de preso, Pedro não se 
calou, pois teve uma co-
ragem que nasceu de sua 
fé. E depois que recebeu 
o Espírito Santo, não caiu 
mais”. 

“Que possamos viver 
sempre com fé e humil-
dade, valorizando as li-
deranças. Que Pedro seja 
nosso modelo de cora-
gem e saibamos reconhe-
cer nossas falhas para, 
com a força do Espírito 
Santo, vencer todas as di-
ficuldades”, concluiu. 

Comunidade de São Pedro 
celebra seu padroeiro

Bebe nesta fonte o novo 
PAE cujo texto-base está 
em construção com a par-
ticipação das comunidades 
de todas as paróquias da 
Arquidiocese. Ele definirá 
o modo como nossa Arqui-
diocese aplicará as DGAE. 
Torna-se, assim, a grande 
referência para nossa 10ª 
Assembleia Paroquial que 
terá como principal objeti-
vo traçar as grandes linhas 
de ação pastoral para nossas 
comunidades.

Uma Assembleia, por 
definição, requer maior en-
volvimento dos que dela 
participarão. A fim de ga-
rantir essa participação, 
o Conselho Paroquial de 
Pastoral (CPP) constituiu 
uma equipe e a encarregou 
do processo que envolve-
rá todas as comunidades e 
lideranças da paróquia na 
construção de nossa As-
sembleia. Nossa expectati-
va é de que façamos desse 
momento ocasião singular 
de reafirmar nossa paróquia 
no caminho de uma Igreja 
sinodal, pobre para os po-
bres, ministerial e, essencial-
mente, missionária.

Mauro Juneo Abranches Lana e 
Cássia dos Santos Matias
Ele, filho de José Mauro Martins de Lana e Sandra da 
Silva Abranches Lana. Residente: Bairro Boa Vista. 
Ela, filha de Carlos Roberto Matias e Luzia das Graças 
dos Santos. Residente: Bairro Nova Era. 

Proclamas:
Com a bênção de Deus, querem se casar:
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Eis me aqui, envia-me! (Is 6,8)

Neste mês vocacional, a Igre-
ja nos convoca a voltarmos ao 
Senhor, que nos chama a cada 
instante e de muitas maneiras, re-
novando o “sim” a esse chamado. 
Acolhamos atentos o tema “Cris-
to nos salva e nos envia” e o lema 
“Quem escuta a minha palavra 
possui a vida eterna” (Jo 5,24), 
que a CNBB nos propõe como 
motivação para revermos nossa 
vocação cristã. 

Contemplando alguns dos vá-
rios chamados de Cristo, no Evan-
gelho e na vida dos santos, é sur-
preendente constatar que Ele não 
escolhia e acolhia cada pessoa por 
seus privilégios ou dons, mas por 
confiar no irmão que merecia a 
vida eterna, a felicidade. 

Escutar a Jesus, Palavra viva do 
Pai, é deixar-se tocar pelo seu Es-
pírito Santo de Amor, que renova, 
liberta e encoraja para a missão. É 
assim que “Cristo nos salva e nos 
envia” a cada um, para sermos 
fermento na massa, iluminados, 
iluminadores... 

A riqueza litúrgica da Igreja 
ajuda-nos, especificamente no mês 
de agosto, a contemplar e celebrar 
as várias formas de vocações, para 
que possamos retomar nossa his-
tória de amor a Deus e entregar-
-nos mais para servi-lo nos irmãos. 

As palavras do Papa Francisco 
nos lembram a nossa necessidade 
de escuta, discernimento e vivência 
do chamado divino: 

Francis

Na diversidade e especifici-
dade de cada vocação, pessoal e 
eclesial, é preciso escutar, discernir 
e viver a Palavra, que nos chama 
do Alto e, ao mesmo tempo, nos 
permite render nossos talentos, 
fazendo de nós instrumentos de 
salvação no mundo e orientan-
do-nos à plenitude da felicidade. 
(Francisco, em 3/12/2017).

Assim, vivamos intensamente 
este tempo forte na caminhada de 
nossa Comunidade, na oração por 
todas as vocações. Sejamos multi-
plicadores dos talentos que o Se-
nhor nos confiou, já no Batismo, o 
primeiro chamado à vida nova em 
Cristo. E a cada dia, Ele chama a 
cada um pelo nome e convida-nos 
a ler, atentos, nos acontecimentos 
diários, o que Ele espera de nós. 

Seja na “Alegria do amor na fa-
mília“, pelo Matrimônio ou nos 
tantos serviços, na vocação ao Mi-
nistério Ordenado, o Sacerdócio 
ou Diaconato ou à Vida Religiosa 
Consagrada, aqui e agora, a cada 
um, Cristo chama, salva e nos envia 
a construirmos o Reino de Deus. 

Mas será que eu me preparo, 
no silêncio, na oração, para escutar 
o que Ele diz? Como tenho res-
pondido a este chamado? Será que 
tenho dedicado meu tempo para 
escutar o que o próprio Deus quer 
de mim? 

Ele espera, hoje, o meu SIM: 
Eis-me aqui, envia-me! (Is 6, 8)

Fique por dentro !
Crisma
Os jovens que receberão o sacramento da crisma 

neste mês de agosto tiveram uma manhã de espiritu-
alidade orientada pelo pároco, padre Geraldo Martins. 
O encontro foi no dia 17 de julho, na igreja São João 
Batista, e reuniu 110 jovens das quatorze comunidades 
da paróquia.

Sonorização das capelas
Foram feitos serviços manutenção e reparo no ser-

viço de som das capelas São Francisco, Nossa Senhora 
Aparecida e Santa Terezinha, incluindo a troca de suas 
caixas de som pelas que eram usadas na igreja São João 
Batista e outras doadas pela Paróquia Santa Rita. O ser-
viço foi feito pela empresa MS – Som & Luz. 

Leitores/as
A paróquia começa a preparar, neste mês de agosto, 

candidatos e candidatas ao ministério de leitores/as. Os 
nomes foram indicados pelos CCPs. Cada comunidade 
deverá ter, em média, dez leitores/as que, instituídos no 
ministério, terão a função de proclamar as leituras nas li-
turgias, especialmente, nas missas e celebrações da Palavra.

Coroinhas 
A paróquia está incentivando cada comunidade a 

formar seu grupo de coroinhas para servir ao altar du-
rante a celebração eucarística. Serão acolhidas crianças 
e adolescentes (meninas e meninos) entre 10 anos e 15 
anos. Informações sobre a formação dos coroinhas po-
dem ser obtidas com Márcia de Paula Rodrigues ou na 
Secretaria Paroquial.

Hora Santa
Na quarta-feira, 14 de julho, a paróquia realizou uma 

Hora Santa com a Bênção do Santíssimo Sacramento, na 
igreja São João Batista. Esta experiência deverá se repetir 
todo mês, nas segundas quartas-feiras, das 19h às 20h.

Paróquia São Silvestre
A paróquia São Silvestre realizou, de 9 a 18 de julho, 

sua Festa Paroquial, comemorando 27 anos de criação 
da paróquia. A paróquia São João Batista participou no 
dia 12/7 através de seu pároco, padre Geraldo Martins.

Pe. Alex Martins
Enviado pela Arquidiocese de Mariana, o viçosense 

padre Alex Martins, cuja família reside na comunida-
de de São Francisco (Vau-Açu), embarcou no dia 23 
de julho para a Arquidiocese de Porto Velho onde fará 
missão por três anos. 
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Durante todo o mês de 

julho, 111 crianças de onze 
comunidades da paróquia São 
João Batista celebraram sua 
Primeira Comunhão. Cate-
quizandos das comunidades 
Santa Terezinha (Vale do Sol), 
São Judas (Barrinha), Divino 
Espírito Santo (Laranjal), São 
João Batista (Bairro Nova 
Era), São Sebastião (Bairro 
Inácio Martins) e Santa Luzia 
(Boa Vista) o fizeram na Igreja 
São João Batista. Já as crianças 
das comunidades N. S. Apare-
cida (Amoras), Sagrado Cora-
ção de Jesus (Pau de Cedro), 
N. S. das Graças (São João), 
São Francisco (Vau-Açu) e 
São José (Nobres) receberam 
a primeira eucaristia em suas 
próprias comunidades. 

Acompanhadas de pais, 
familiares, padrinhos e madri-
nhas de batismo, que tiveram 
presença limitada por causa 
da pandemia, as crianças não 
esconderam sua emoção e ale-
gria ao receber, pela primeira 
vez, o Corpo e Sangue de 
Jesus. Antes de receberem a 
eucaristia, as crianças fizeram 
a renovação das promessas 
de seu batismo. Em algumas 
comunidades, as crianças pro-
clamaram as leituras da missa. 

As missas foram presidi-
das pelo pároco, padre Ge-
raldo Martins que destacou o 
significado da eucaristia como 
alimento que sustenta a fé e 
garante a vida eterna. “Foi 
o próprio Jesus quem disse: 
‘quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem a vida 
eterna’”, ressaltou o pároco.

Padre Geraldo lembrou, 
ainda, o compromisso de 
quem recebe a comunhão. 
“Quem comunga o corpo e 
sangue de Jesus tem o com-
promisso de agir como Ele 
que disse: ‘quem come minha 
carne e bebe meu sangue, per-

Comunidades celebram a Primeira Comunhão de suas crianças
manece em mim e eu nele’. 
Ora, se Jesus permanece em 
nós quando comemos seu 
corpo e bebemos seu sangue, 
não podemos fazer as coisas 
diferentes dele”, destacou.

A coordenadora paroquial 
de catequese, Silvia Pacheco, 
sublinhou ser impossível ao 
ser humano viver bem longe 
de Deus e revelou que, com 
a pandemia, “sentimos ain-
da mais a necessidade de nos 
aproximar d’Ele e nos alimen-
tar de Jesus, Pão da Vida, a 
fim de nos fortalecermos na 
fé e na caridade”. E partilhou: 
“Acompanhar essas crianças, 
hoje, neste momento ímpar, 
cheio de graça, recebendo a 
primeira eucaristia é muito 
gratificante. Isso nos faz acre-
ditar que tudo é possível para 
quem tem fé”.

Para a catequista Jaqueli-
ne Ferreira, com a pandemia, 
a Igreja precisou buscar uma 
forma diferente de catequisar, 
fazendo uso da tecnologia e 
envolvendo mais as famílias. 
“Foram momentos diferentes, 
mas as celebrações da Primei-
ra Eucaristia aconteceram e 
bastava observar o olhar cheio 
de alegria das crianças, mesmo 
com os rostinhos cobertos 
pelas máscaras, para saber que 
meu papel como catequista 
continuava sendo cumprido”, 
disse. E completou: “Mesmo 
em meio à tormenta, sinto 
gratidão, alegria e tranquilida-
de. Estamos vivendo uma das 
maiores pandemias da histó-
ria, mas mesmo que cada um 
esteja em seu quarto, continu-
amos caminhando juntos na 
fé”.

Sentimentos semelhantes 
são revelados por Madalena 
Jacovine: “Para mim, foi uma 
alegria muito grande acolher 
tantas crianças ao mesmo 
tempo na catequese virtual. 

Santa Terezinha (03/07) São Judas (04/07)

Divino Espírito Santo (10/07) São João Batista (11/07)

Santa Luzia (17/07) N. Sra. Aparecida (18/07)

S. Coração de Jesus (18/07) N. Sra. das Graças (21/07)

São Francisco (24/07) São Sebastião (25/07)

São José (25/07)
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Caça-palavras
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Creche Cantinho Feliz, lugar de cuidar, brincar e educar

O Centro Educacional 
e Ação Social São Sebastião 
- Creche Cantinho Feliz - é 
uma entidade sem fins lu-
crativos, localizada no Bairro 
Inácio Martins. A entidade é 
fruto da preocupação com as 
famílias que precisam de um 
lugar seguro para deixar suas 
crianças para serem cuidadas, 
alimentadas e estimuladas ao 
desenvolvimento físico, pes-
soal e educacional.

Fundada por Tânia Pinhei-
ro de Souza, Luciana de Sa-
les Pinheiro e Arlete Gomes 
Pinheiro, em 2005, a missão 
da entidade é educar crianças, 
promovendo a cidadania e o 
respeito, seguindo um progra-
ma pedagógico pautado nos 
três pilares básicos da Educação 
Infantil: cuidar, brincar e educar.

Como é uma entidade fi-
lantrópica, 130 crianças de 
0 a 4 anos incompletos são 
atendidas gratuitamente em 
tempo integral. Funcionando 
em sede própria, construída 
com a ajuda da comunidade e 
de outros voluntários, o Cen-

tro mantém suas atividades 
por meio de doações volun-
tárias (renúncia fiscal, débito 
em conta e doações avulsas) e 
de parcerias com a Prefeitura 
Municipal de Viçosa (Fundeb 
e Subvenção Social). 

Segundo a diretora Tânia Pi-

Encontre as palavras destacadas no diagrama abaixo:

nheiro, todos os anos a entida-
de realiza eventos beneficentes 
para arrecadar fundos para as 
obras e manutenção da creche. 
Entretanto, com a pandemia, 
isso não foi possível. Por isso, a 
instituição continua precisando 
da colaboração de voluntários 
para conclusão de suas obras e 
poder receber presencialmente 
até 250 crianças, tão logo a pan-
demia esteja controlada. 

Interessados em colaborar 
podem fazer depósitos por 
meio de Pix (crechesaosebas-
tiao@gmail.com), no Banco 
do Brasil (Agência 0428-6 Cc 
25793-1) ou Caixa (Agência 
0164 Cc 00000042-3). CNPJ: 
07.346.740/0001-23. Maiores 
informações estão disponíveis 
no site www.crechesaosebas-
tiao.com.br.

Semana Nacional da Família

No contexto do MÊS VOCACIONAL, cele-
brado em AGOSTO pela IGREJA no BRASIL, 
a SEMANA NACIONAL da FAMÍLIA será 
realizada de 8 a 14, com início no DIA dos PAIS. 
Com o TEMA “ALEGRIA do AMOR na fa-
mília”,  a intenção é celebrar o ANO da Família, 
iniciado no dia de SÃO JOSÉ (19 de MARÇO), 
convocado pelo PAPA FRANCISCO para  mar-
car os CINCO anos da EXORTAÇÃO APOS-
TÓLICA AMORIS LAETITIA. A promoção 
da semana visa levar as pessoas a experimentar a 
alegria do EVANGELHO e compreender o VA-
LOR único da família, fortalecendo os LAÇOS e a 
ESPIRITUALIDADE de seus membros.


