GAMOPP : GRUPO DE AMIGOS DA MISSÃO OPERÁRIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO

O GAMOPP é um grupo, que antes de tudo, É UM GRUPO DE GRANDES AMIGOS
desde a mais tenra juventude. Passamos pela experiência de estarmos juntos no mesmo grupo de jovens,
CRIAT – (Cristo, Amor e Trabalho). Desde então nunca mais nos afastamos uns dos outros. O tempo passou,
mas a nossa união ficou ainda mais fortalecida.
Joventino e Luzia se casaram e têm 4 filhos maravilhosos;
Antônio e Inês também se casaram e têm um lindo casal de filhos.
Celso é casado com Vera, que não participa do GAMOPP, mas participou do CRIAT. Eles têm uma linda filhinha
de 10 anos.
Elzi casou-se com Cláudio, (in memorian) que também participou do CRIAT e era irmão de Celso.
No começo, o grupo contou ainda com a participação de mais 4 integrantes: Satir ( in memorian), Deene (viúva
de Satir), Wanderson e Lucinete.
Na década de 80 tivemos a felicidade de conhecermos uma equipe da MOPP ( Missão Operária São Pedro e São
Paulo). Tinham como proposta a difusão do Evangelho de Jesus Cristo no meio operário. A forma simples
objetiva de inserção, de viver a vida, de trabalhar e celebrar a fé adotada pela equipe, logo chamou a nossa
atenção. E sem nos darmos conta, fomos aos poucos sendo “ contagiados” pelo jeito MOPP de ser no mundo do
trabalho, na igreja e na comunidade. ( ... )
A equipe da MOPP fora para o sul do País. A partir daí, nossos contatos se davam principalmente através da
“CARTA AZUL”. Mas a afinidade e os laços de amizade fizeram com que, aos poucos fôssemos sentindo a
necessidade de um contato mais amplo, de uma proximidade maior. Foi aí que em janeiro de 2005, em um retiro
espiritual, nascera o Grupo de Amigos da Missão Operária São Pedro e São Paulo (GAMOPP) com o objetivo de
levarmos sempre adiante o jeito de ser da Missão .
Nós, os componentes ( Joventino, Luzia, Antônio, Inês, Celso e Elzi) estamos inseridos em comunidades
diferentes e nos encontramos ordinariamente 3 vezes por ano: em janeiro, para programarmos o ano corrente, no
meio do ano, por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo, para reflexão, estudo e retiro espiritual, onde
envolvemos outras pessoas de algumas comunidades, e no fim do ano para avaliação e confraternização. Nos
encontramos também em algumas festas familiares.
Além disso o grupo se envolve em comemorações específicas como o dia internacional da mulher, dia das mães,
celebramos juntos a festa de São Pedro e São Paulo e participamos do “ Grito dos excluídos e excluídas” na
região de Betim- MG. Esse dia ( 7 de setembro) é para nós, um dia de protestos, contra qualquer tipo de
exclusão, enquanto boa parte do Brasil, comemora o dia da sua “Independência”de Portugal.
Alguns componentes do grupo estão também inseridos nas equipes de liturgia, ministros da Palavra e da
Comunhão, músicas litúrgicas e leitores.
Estamos pretendendo para este ano criar um “ jornalzinho informativo” a fim de divulgar ainda mais o
Evangelho de Jesus Cristo, a Missão Operária São Pedro e São Paulo e também o nosso modo de trabalhar.
Nossa sustentação financeira se dá através de uma pequena contribuição mensal por parte de seus componentes,
formando assim um caixa comum para eventuais despesas do grupo.
Hoje nos relacionamos com a MOPP
 através da “Carta Azul”;
 por e- mails;
 contamos ás vezes com a participação de alguém da Missão em alguns de nossos eventos;
 também participamos de alguns eventos da Missão, além de contarmos com algumas visitas
espontâneas de seus membros que eventualmente passam por aqui.

ESSE É O NOSSO GRUPO E ASSIM PROCURAMOS VIVER E DIFUNDIR O
EVANGELHO DE JESUS CRISTO EM NOSSO MEIO.

