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Rumo Certo

DIA DO PATRONO SÃO JOÃO BATISTA
É CELEBRADO COM MISSA CAMPAL

2015 MARCA A VOLTA DE DOIS CURSOS DE EMAÚS POR SEMESTRE
O Encerramento
do 119º Emaús
Masculino
(Diocese de São
João del-Rei)
aconteceu no
Domingo do Dia
das Mães,
(10/05), na igreja
São José
Operário.

O

dia do Patrono do Movimento de Emaús, São João Batista, foi celebrado com uma Missa campal, no dia
24 de Junho, na rua que leva seu nome, Rua São João, no bairro Tijuco, em São João del-Rei. O frio típico
dessa época, estava intenso. Mas para quem participou da Festa era como se os “seus corações ardessem de
novo como quando estavam a Caminho da Aldeia de Emaús”.
A Celebração foi presidida pelo Diretor Espiritual do Movimento, o jovem padre Vinícius Idefonso
Campos.

Expediente:
O Emaús é um movimento de evangelização para jovens solteiros entre 18 e 28 anos, aprovado
pela Igreja Católica em diversas Arqui/Dioceses do Brasil. Participam jovens e adultos que
elegeram esta linha de pastoral para servirem à Igreja e à Juventude.
O Emaús nasceu em São Paulo, em 1968. Seu idealizador é o Monsenhor Benedito Mário
Calazans. Em São João del-Rei, surgiu em 1973.
Rumo Certo é um órgão de formação e informação do Instituto da Comunidade Missionária de
Emaús da Diocese de São João del-Rei, sob a responsabilidade do Secretariado Diocesano de
Emaús.

Já a Missa de
Encerramento do
122º Emaús
Feminino, foi no
dia 07/06, no
Santuário
Diocesano de
Dom Bosco
(SJDR)
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Datas do Segundo Semestre
121º Emaús Masculino: de 01 a 04 de outubro.
124º Emaús Feminino: de 12 a 15 de novembro.
Mais informações:emaus.org.br/sao-joaodelrei
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ENCONTRO DIOCESANO DE EMAÚS

ESCOLHINHA MISSIONÁRIA DE EMAÚS

Alexandre Magno

FALANDO DE MARIA
EDICE 2015

N

Helder Vieira

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EVANGELIZAÇÃO

C

omo dizia Santo Agostinho “Quem canta reza
duas vezes”. Com base neste pensamento o
jovem músico Helder Vieira, (20), disse que o
musicista ‘‘deve se atentar aos cuidados, e ao impacto
causado nos ouvintes , porque a música toca o intimo, faz
se abrir o coração propiciando a oração.’’
A música cristã deve ter uma melodia e letra condizente com o momento, com intuito de disseminar o evangelho , deve levar a introspecção orante. Ao contrário
desviará o objetivo que é proporcionar ao ouvinte um
encontro verdadeiro com o Deus vivo.
O músico de forma geral tem um dom dado por Deus
mas somente alguns tem a consciência e fazem uso e
fruto desse dom para louvar a Deus. Na sua maioria as
músicas passam informações mundanas de coisas passageiras em uma busca incessante pela fama e o dinheiro.
Enquanto caminheiro de Emaús o músico deve ter uma
certeza de que o seu papel é levar as pessoas em direção
ao reino de Deus e não se manter em destaque, devemos
estar atentos aos pequenos detalhes como: a vaidade e o
egocentrismo que podem desviá-lo do caminho reto que
leva ao pai.
No curso de Emaús a música teve um papel importantíssimo na minha passagem pela estalagem, pois ela fundamenta o sentimental, e as vezes nos atentamos pela
oração cantada tendo impacto maior que a oração falada.
Por isso o cantor tem essa responsabilidade de levar a
informação verdadeira de forma correta. Deverá entoar
uma oração cantata que fará a diferença na vida de cada
ouvinte.

o dia 26 de abril de 2015 foi realizado na
Casa de Pastoral São Tiiago, na cidade de
São João del-Rei, o EDICE (Encontro Diocesano dos Cantores de Emaús ).
Organizado pelos representantes da Equipe de
Cantores, do Secretariado Diocesano, os músicos do
movimento de Emaús tiveram a oportunidade de conhecer músicas novas, e trocar informações. De forma
dinâmica ocorreu a interação dos caminheiros de diferentes faixas etárias do movimento enfatizando no
EDICE, o objetivo central que é seguir ﬁelmente a
metodologia dos cursos, incluindo as músicas. Os mesmos buscaram melhorias, expuseram propostas de trabalhos para atingir a eﬁcácia contínua dos cursos.

T

oda quinta feira, o Movimento de Emaús (diocese de São João del-Rei) oferece uma “Escola” de vivência da fé, nossa Escola Missionária de Emaús.
A Escola é aberta e aborda temas diversos. Os
encontros são realizados na Casa de Pastoral São Tiago, às 20h. A cada Encontro, um(a) convidado(a)
especial!
Neste dia, conversamos sobre “Maria”. A responsável pela Escolinha foi Mariana.

FALANDO DE SÃO JOSÉ

N

o dia dedicado a um dos mais conhecidos
santos da Igreja Católica, São José, Everton conduziu uma conversa muito animada
e repleta de importantes informações para o crescimento espiritual de todos que compareceram na
Escola Missionária de Emaús.
Que possamos aprender cada vez mais com
o pai adotivo de Jesus, um homem temente e obediente a Deus mesmo nas situações mais inesperadas!
Nossas “Escolas” são abertas à toda a comunidade.
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