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A força de uma comunidade 
pode ser experimentada e 
vivenciada no seguimento dos 
valores do evangelho. A cultura, 
em sua compreensão mais 
extensa, conforme nos recorda 
o Documento de Aparecida 
(Dap 476), representa o modo 
particular como os homens e os 
povos cultivam sua relação com 
a natureza, com seus irmãos, 
consigo mesmo e com o próprio 
Deus. Assim, ao lançarmos o 
olhar para uma comunidade 
cristã, podemos identificar nela 
elementos que permitem ver a 
força de sua caminhada, em 
meio a tantos desafios, nas 
alegrias e nas tristezas, mas 
sempre mantendo a beleza e 
a riqueza que a marca como 
pertença à Igreja de Cristo. 
Os sinais exteriores desta 
comunidade, de sua caminhada, 
quase sempre estão ligados ao 
sinal visível, isto é, ao seu local 
de encontro. Daí nos vem a 
recordar a passagem do Salmo 
121 “Que alegria quando me 
disseram, vamos à casa do 
Senhor”. Subir a casa é um 
convite feito a toda comunidade, 
que tem nesta a expressão 
maior do encontro com Deus. 
E hoje este encontro se dá 
nas catequeses, nas pastorais, 
nos diversos encontros de 
formação e, sobretudo nas 
celebrações eucaríst icas, 
onde a comunidade partilha 
a sua vida e se alimenta do 
Corpo e Sangue do Senhor. 
Dentro dessa dimensão do 
local de encontro, a Capela 
São João se apresenta como 
um marco histórico de uma 
comunidade e a faz dela uma 
de suas referências. Olhar 
para ela, é olhar para o seu 
povo, com suas marcas, com 
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seu legado, com seu jeito. 
Mas que deseja continuar 
preservando o seu patrimônio, 
o qual constitui o seu local de 
encontro. Com este espírito 
de se preservar, e em diversos 
pontos restaurar, guiados pelo 
zelo ao sagrado, o nosso Pároco 
Pe. Jucimar deu inicio ao plano 
de reformas da Capela São 
João. Plano este que objetiva 
devolver à comunidade o seu 
local de encontro restaurado, 
contribuindo para que ela se 
torne ainda mais aconchegante 
e acolhedora a todos que a 
ela acorrem. Os trabalhos de 
recuperação estão sendo feitos 
de forma planejada, mesmo 
que em alguns momentos as 
atividades da Capela tenham 
que ser interrompidas. Mas 
isso para segurança de todos, 
da comunidade e de quem 
lá trabalha. Há sempre esta 
preocupação do Pe. Jucimar, 
para que os trabalhos possam 
ocorrer de forma profissional, 
e que os resultados sejam 
sempre os melhores. É claro 
que, devido à extensão dos 
trabalhos, a reforma terá que ser 
permeada entre interrupções 
das atividades e retomada 
das atividades. Mas tudo isso, 
à medida que os trabalhos 
prosseguem, a comunidade 
será sempre informada. Ao 
final cantaremos novamente o 
Salmo 121 “Que alegria quando 
me disseram, vamos à casa do 
Senhor”.
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