
CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA DO POVOADO DO NOVO NILO 

PEIXE - TOCANTINS 

No ano 2018, sob a orientação do Padre Francisco, foi criada uma comissão 

composta por famílias da comunidade, a esse grupo foi dada a missão de erguer um espaço 

físico destinado a oração, uma vez que no Povoado não existia. Esse foi o sonho de muitos, no 

decorrer da historia existiram muitos guerreiros que tentaram tornar ló realidade chegaram até a 

levantar uma Capela, porém ela acabou caindo por falta de estrutura e essa situação fazia com 

que as celebrações e festividades fossem sempre realizadas em espaços improvisados.  

A Capela de São João Batista esta localizada no Povoado do Novo Nilo, no 

município de Peixe há 40 km da cidade, esse Povoado tem em suas tradições religiosas as 

festividades de devoção a São João Batista e a Nossa Senhora das Dores festa que atraem 

centenas de pessoas, a cada ano é escolhido o Imperador e a Imperatriz, e as duas folias 

geralmente intituladas (de Cima) e (de Baixo), nas festividades é realizado o encontro das folias 

e a celebração em honra a santidade seguida da coroação dos festeiros. Durante dezenas de anos 

toda essa programação religiosa era feita em espaços aleatórios, uma vez que não existia um 

edifício da Igreja para tal finalidade. 

Após três anos da criação dessa Comissão, esse grupo escolhido pelo Padre 

Francisco se tornou uma Associação que vem há quase 4 anos trabalhando em prol da realização 

desse sonho ver erguida e concluída a Capela de São João Batista. Tínhamos e ainda temos 

consciência de que sozinhos não conseguiríamos, então começamos a planejar o que fazer? 

Como? Quando? Mas quando Deus está ao nosso lado portas se abrem, caminhos se tornam 

seguros e você confia e vai.  

O primeiro passo foi chamar todos para juntos tornar possível esse projeto, sempre 

com humildade, a doação recebida foi o Projeto da Capela, o que nos inspirou a prosseguir e 

buscar ajuda, e a comunidade do Povoado doou 4 bezerros e deles realizamos um Bingão 

Beneficente que foi o segundo passo rumo a concretização desse sonho.  

 Logo após o primeiro evento já sabíamos que não estávamos mais só, e sim 

tínhamos um município inteiro nos apoiando e contribuindo, e assim foram chegando mais e 

mais parceiros que fez com que a tirássemos do papel. 

 Desde então estamos nessa luta, dia após dia, realizando eventos para angariar 

recursos, pedindo contribuições de parceiros, além da realização de campanhas para obter 

materiais de construção. E prestando contas de tudo à comunidade, e hoje só temos agradecer a 

todos sem distinção sem vocês não teríamos chegado até aqui. Mas a luta continua precisamos 

concluir a nossa Capelinha.   

 Até hoje ainda estamos todos unidos com a mesma comissão, presidida pela 

Senhora Roselck Azevedo Barros, mas o trabalho e todas as decisões são de todos. 

 

 


