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Nos caminhos do
nosso padroeiro

Festa de São José é realizada nos Nobres

Pe. Geraldo Martins
Pároco
Com ansiosa expectativa, nossa
paróquia se prepara para celebrar
a festa de seu padroeiro, São João
Batista, de forma vibrante e participativa, após os dois anos em que
foi impedida de fazê-lo presencialmente, por causa da pandemia. Vemos com alegria a mobilização das
lideranças e das comunidades, para
fazer desse momento uma oportunidade de crescimento na fé, de solidificação da esperança e, sobretudo, de reconhecida ação de graças,
pela proteção e carinho que Deus
nos tem dispensado nestes tempos
mais difíceis.
São João Batista é inspiração
para vivermos nossa fé, assumindo
o projeto de Cristo no seu compromisso com a vida plena para todos,
a começar pelos mais pobres e vulneráveis. Aclamado pelo próprio
Jesus como o maior dentre os nascidos de mulher (cf. Lc 7, 28), o Batista nos ensina, a partir de sua vida
e missão, a humildade e a pobreza,
como caminhos da salvação e da libertação que tanto almejamos.
Identificando-se como a voz
que grita no deserto (cf. Jo 1,23),
ele se apresenta como profeta que
prepara o caminho do Senhor,
denunciando o pecado e o mal,
conclamando-nos a uma sincera
conversão. Convida-nos, assim, a
fazermos da profecia a ferramenta
de combate às forças do mal, presentes em nossa sociedade.
Nossa participação na festa de
nosso padroeiro ajude-nos a crescer na vivência da pobreza, da humildade e da profecia, a fim de que,
a seu exemplo, saibamos dar testemunho da luz que brilha nas trevas
(cf Jo 1, 7) e apontar o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo
(cf. Jo 1, 29). São João Batista, rogai por nós!

A comunidade de São José comemorou, no dia 1º de maio, a festa de
seu padroeiro. Antes disso, foi realizado um tríduo de preparação.
A missa festiva foi celebrada pelo
pároco, Padre Geraldo Martins que,
refletindo sobre a vida do protetor
dos trabalhadores, lamentou que
muitos trabalhadores lutem continuamente e não consigam, ao menos,
uma casa para morar. Também criticou as mudanças nas leis trabalhistas
e a discriminação contra as mulheres.

O pároco destacou a importância
do trabalho na construção da dignidade humana: “Quando os trabalhadores fazem manifestações e greves,
lutando por seus direitos, muitos falam mal deles. Entretanto, a dignidade humana deve ser defendida como
um valor do Evangelho”, defendeu.
Ao final da missa, a coordenadora Cláudia agradeceu a presença dos
fiéis e o trabalho dos voluntários. A
festa foi encerrada com uma confraternização nas barraquinhas.

Pároco começa a celebrar em outras
localidades da paróquia

Colônia, Espinhão, Siriquite e Arruda entraram no calendário de celebrações da paróquia São João Batista
neste ano. O pároco, padre Geraldo
Martins, havia manifestado seu desejo de celebrar nestas localidades
desde que conheceu as comunidades
rurais ao chegar à paróquia, em dezembro de 2019.
“São localidades relativamente
distantes das comunidades às quais
pertencem. Fiz a proposta de celebrar

a missa em algum espaço destas localidades, sendo atendido com muita
alegria”, disse o pároco. “A primeira
experiência foi excelente”, completou.
Na Colônia, que escolheu Santa Barbara como sua padroeira, as
missas são celebradas desde dezembro do ano passado na escola. Nas
demais comunidades, a primeira
missa foi celebrada no mês de maio,
ao ar livre, em espaço preparado
pelos moradores.

Proclamas:

Com a bênção de Deus, querem se casar:

William da Silva Marcolino e
Aline Cristina Pimenta Rosa

Ele, filho de Divino Antônio Marcolino
e Célia Margarida da Silva Marcolino.
Ela, filha de José Alcides Rosa e Maria
Aparecida Pimenta Rosa. Residentes:
Bairro Vau-Açu.
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Somos Igreja de
Escuta Profética!
Eu sou a voz que clama no deserto:
“Endireitai o caminho do Senhor!”
(Jo 1, 23)
Vivemos um tempo de fecunda peregrinação eclesial, rumo ao
Sínodo de 2023! As festividades
em honra ao Padroeiro São João
Batista nos convidam a endireitar
o caminho do Senhor, como ele
fez: no espírito de penitência, na
oração constante e no zelo profético. O Batista nos provoca a
nos desarmar de tudo o que nos
distancia da Verdade que o Mestre ensinou: “Aprendei de mim,
que sou manso e humilde de
coração” (Mt 1, 29).
É tempo de escutarmos o que
Ele nos diz, através dos irmãos que
nos interpelam. Buscando a união
eclesial, Papa Francisco, com sabedoria do Espírito Santo e discernimento, tem procurado incentivar
em nós os valores e virtudes do
Mestre. Palavra Viva do Pai, Jesus
veio para trazer a todos a vida plena: “Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância” (Jo 10,
10). Assim, desde 2015, o Papa tem
falado de Sinodalidade, preparando
a Igreja para enfrentar os desafios
dos tempos atuais.
Inspirado nas conclusões da
Conferência Geral do Episcopado
Latino-americano e do Caribe, ou
Conferência de Aparecida, inaugu-

Fique por dentro
Francis

rada por Bento XVI, em Aparecida (13 a 31/05/2007), Francisco
tem insistido na formação de nossa identidade missionária. Todos,
no mesmo barco, devemos nos
abrir ao diálogo e cuidado fraternos, à colaboração e ecologia integral, à paz que é fruto do amor e
da justiça.
Que estes 15 anos do Documento de Aparecida reavivem nossos compromissos como Igreja
viva! O estilo sinodal é o que Deus
espera da Igreja em nossos tempos. Exige que nos coloquemos a
caminho, em escuta humilde e profética, ultrapassando as fronteiras
da Igreja, buscando alcance ecumênico, universal, igrejas orientais
e evangélicas. Cristo quer chegar
ao mundo, pela escuta do Espírito
Santo nas pessoas de boa vontade
em toda a terra.
Aproveitemos a riqueza litúrgica deste mês, para nos espelharmos
no aprendizado da fé: Pentecostes, Maria Mãe da Igreja, Santíssima Trindade, Corpo e Sangue de
Cristo, São João Batista, Coração
de Jesus e Imaculado Coração de
Maria. Tudo para a glória de Deus
e santificação do mundo!
O mundo espera de nós o testemunho missionário, do Evangelho da alegria, da misericórdia, da
escuta, em comunhão com Deus,
pois somos todos irmãos!
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CPP

O Conselho Paroquial de Pastoral (CPP) se reuniu
no dia 7 de maio para fazer a programação da Festa de
São João Batista. Na próxima reunião, dia 2/7, o CPP
definirá os encaminhamentos das decisões da 10ª Assembleia Paroquial de Pastoral.

Novos MECEs

No dia 16/6, os novos Ministros Extraordinários
da Comunhão Eucarística receberão a investidura de
seu ministério na missa de Corpus Christi às 8h. Preparados durante os meses de maio e junho, os novos ministros receberão a provisão para três anos. Na
missa de abertura da Novena de São João Batista, dia
15/6, às 19h, será feito um agradecimento aos ministros/as que deixam o ministério.

Festa I

Começou no dia 26 de maio a novena que prepara
a festa do Divino Espírito Santo, padroeiro da comunidade no Bairro Laranjal. A festa será no sábado, 4
de junho, e tem por tema “Espírito Santo, aquele que
nos dá sabedoria para ensinar com amor”. Durante a
novena, houve barraquinhas e muita animação todas
as noites.

Festa II

A comunidade de Pau de Cedro celebrará seu padroeiro, Sagrado Coração de Jesus, no dia 26 de junho. Será realizado um tríduo para preparar a festa
que também terá barraquinhas. Neste ano, o Sagrado
Coração de Jesus foi celebrado no dia 24 de junho,
coincidindo com a festa de São João Batista, padroeiro da paróquia. Por essa razão, a festa no Pau de
Cedro foi celebrada no dia 26/6.

Festa III

A comunidade de São Pedro, em Duas Barras, se
prepara para celebrar seu padroeiro. Háverá tríduo de
30 de junho a 2 de julho. A missa da festa será no domingo, 3 de julho, às 16h

Sínodo
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A paróquia São João Batista realizou, durante o mês
de maio, a Escuta para o Sínodo sobre a Sinodalidade. O trabalho foi feito por nove duplas que visitaram
as comunidades e ouviram os Conselhos de Pastoral,
os agentes das várias pastorais, além de outras pessoas
e grupos que atuam na sociedade como professores,
agentes de saúde, políticos, evangélicos e outros. O relatório da Escuta será encaminhado para o escritório da
Região Pastoral Mariana Leste que o encaminhará, juntamente com os relatórios das demais paróquias, para a
Equipe Arquidiocesana de animação do Sínodo.
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Comunidade São Judas reforma salas de pastoral

A Comunidade São Judas Tadeu começou, no dia
26 de abril, a reforma do seu
Centro de Pastoral. A obra
inclui também a construção
do muro (foto) na divisa da
capela com a rua e também
uma cozinha.
Segundo coordenador
da comunidade, Sebastião
Lucas do Carmo, o telhado
das salas não oferecia segurança. Será substituído por

laje e, para isso, foi necessário reforçar a base. “Foi
necessário instalar tubulões
para sustentar o muro e as
paredes do centro, que estavam em estado precário de
conservação”, explicou o
coordenador.
A comunidade tem sido
incentivada a contribuir
para as obras. Todo o trabalho deverá ser concluído até
o final de julho.

Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol

Fundada em 1985, a Associação dos Moradores do
Bairro Vale do Sol (AMVALE) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que
funciona provisoriamente
anexa à Capela Santa Terezinha, em Viçosa. Seu principal objetivo é envolver os
moradores no desenvolvimento da comunidade e na
realização de atividades culturais e recreativas.

Segundo o atual presidente, José Mauro dos
Santos, todas as ações da
associação são antecedidas
de um levantamento das
necessidades dos moradores. “Em seguida, encaminhamos o documento às
autoridades municipais. São
muitas as idas insistentes à
Secretaria de Obras e conversas com os vereadores,
mas já obtivemos alguns

CRUZADINHA

êxitos, como o asfaltamento
da Avenida São João Batista”, pontuou.
“No momento, estamos
trabalhando em prol da Rua
Elisa Maria que precisa, com
urgência, de calçamento e
galerias para escoamento de
águas pluviais. Segundo a
administração municipal, as
obras serão realizadas ainda
este ano. Estamos esperançosos”, disse.

Observe o número de letras das palavras destacadas e encaixe-as no diagrama
No DIA (3) de Pentecostes (05/06/22),
a IGREJA (6) celebra a descida do ESPÍRITO (8) Santo sobre os APÓSTOLOS
(9) de CRISTO (6), antes que iniciassem a
MISSÃO (6) de EVANGELIZAR (11). O
termo Pentecostes é de origem GREGA (5)
e significa “CINQUENTA (9) dias depois”.
Assim, a celebração é realizada 50 dias depois do DOMINGO (7) de PÁSCOA (6) e
marca o final da FESTA (5) Pascal. Junto do
NATAL (5) e da Páscoa, Pentecostes é a terceira data mais importante do ano LITÚRGICO (9). Nessa celebração, invocamos o
Espírito Santo para que, como nos ATOS
(4) dos Apóstolos, RENOVE (6) a Igreja,
todos os povos e todas as NAÇÕES (6).

“Em outubro próximo,
a atual diretoria completará
seu segundo mandato. Por
isso, motivamos os moradores a conhecer e participar desse importante movimento social. Que Deus
incendeie o coração de pessoas capazes de lutar pelo
bem comum a continuar
com esse trabalho que é tão
caro para nós”, concluiu
o presidente.

