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PADRE JOSÉ JOÃO MINUSSI

Orlanda Maria Grespan de Faria

Resumo: Este artigo visa narrar a trajetória e o trabalho do Padre José João Minussi,
homem de grande fé, trabalhador,que em busca de seus objetivos propaga sua religião,e deixa sua marca de trabalho árduo no município de Divinolândia, Estado de
São Paulo.
Summary: This issue aims to introduce José João Minussi priest trajectory and
work; a great faith man, hard worker that searches his pupose to spread his religion
and let his hard work mark in Divinolândia Town, São Paulo State.

José João Minussi é natural de São José do Rio Pardo, nascido em 11 de
janeiro de 1948, descendente de italianos, filho de José Minussi e Antônia Longuini, é o nono filho de 12 irmãos.
Estudou em São José do Rio Pardo, onde cursou desde o primário até o
segundo grau no Instituto de Educação “Euclides da Cunha”. Formou-se professor primário, cursou Pedagogia, Filosofia e Teologia com especialização em
Liturgia, e mestrado em Teologia Dogmática.
Foi professor no seminário de São João da Boa Vista, ministrando aulas
de Teologia e Liturgia, atuando como Diretor espiritual do Seminário Propedêutico. Na pastoral foi coordenador e atuou nos movimentos da Diocese de São
João da Boa Vista. Coordenou a pastoral na Região de São José do Rio Pardo,
foi representante dos presbíteros por 10 anos na Diocese, membro do Regional
Sul I da C.N.B.B, fez parte da coordenação dos presbíteros do Sub-regional de
Ribeirão Preto por 8 anos.
Ordenou-se na Paróquia São Roque em São José do Rio Pardo em 22 de
novembro de 1980, iniciando assim sua vida paroquial.
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Em 1982, foi pároco em Mogi-Guaçu na igreja denominada Nossa Senhora do Rosário. Entre 15 de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 1987, assumiu a paróquia do Divino Espírito Santo em Divinolândia.
Entre 1988 e 1990, foi o primeiro pároco da igreja no Vale do Cristo
Redentor em São José do Rio Pardo. Retornou à Paróquia do Divino Espírito
Santo em Divinolândia, em 18 de fevereiro de 1990, onde permanece até os dias
atuais.
Comemorou “Jubileu de Prata”, 20 anos como pároco nesta comunidade, em 22 de novembro de 2005, completando esta importante etapa com muito
afinco .
Pequeno, franzino, às vezes ranheta, pois as coisas têm que sair do
jeito que ele quer e com perfeição, grande homem, guerreiro e obstinado a alcançar seus objetivos, deixa sua marca nos ensinamentos e empreendedorismo para nossa comunidade. Du- rante o exercício de suas funções, entre outras, realizou a reforma de nossa Igreja, construída no ministério do padre
Ladislau Rodrigues Pinto, que necessitava de urgentes reparos, pois o tempo
corroia sua estrutura, correndo o risco de sua majestosa torre desabar, comprometendo o nosso mais belo cartão-postal.
Os tempos de crise sacrificavam a todos, a falta de dinheiro no pequeno
município, totalmente agrário, crescia, mas a fé dos devotos do Divino Espírito
Santo e a dedicação e motivação do pároco, não se deixaram abater, sendo capazes de superar todos os obstáculos, engajaram-se em campanhas para angariar
fundos para a referida reforma . Assim foi feita, trazendo de volta na paisagem a
beleza de nossa igreja e demonstrando a grandiosa fé do nosso povo.
Além dessa reforma, padre José com a ajuda da comunidade, construiu
várias igrejas na cidade e na zona rural, propagando assim a religião católica..
Na zona urbana foram construídas: a Igreja de São Sebastião, a Igreja de
Santos Reis, a Igreja de Santa Luzia, a Igreja de Santo Antônio e o Santuário da
Mãe Rainha.
Na zona rural construiu: a Capela do bairro Água Fria, a capela do bairro Pirapitinga, e reformou capelas de outros bairros. Preparou, também, a Paróquia do Bairro Campestrinho, deixando pronta a casa paroquial com veículo na
garagem para que seu sucessor continuasse seu trabalho de evangelização.
Esse pequeno homem, com grande espírito cristão atua em nossa cidade
com seu belo trabalho e uma grande demonstração de fé, conduzindo sempre seu
povo em busca do caminho divino, fazendo jus ao nome “Terra do Divino”.
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Padre José João Minussi, suas obras aqui na Terra serão lembradas para
sempre, pois fazem parte de nossa história pela missão que desempenha com
dedicação, afinco e muito amor.
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