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C orpus Christi

(expressão latina que significa Corpo de Cristo)
é um evento baseado em
tradições católicas realizado na quinta-feira
seguinte ao domingo
da Santíssima Trindade,
que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes.
É uma “Festa de
Guarda” onde a participação da Santa Missa
neste dia é, para os católicos, obrigatória, na
forma estabelecida
pela conferência episcopal do país respectivo.
A procissão pelas
vias públicas, quando é
feita, atende a uma recomendação do Código de
Direito Canônico (cânone 944) que determina
ao bispo diocesano que
a providencie, onde for
possível, “para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para
coma Santíssima Eucaristia, principalmente na
solenidade do Corpo e
Sangue de Cristo.

” É recomendado
que, nestas datas,
a não ser por causa grave e urgente, não se ausente
da diocese o bispo (cânone 395).
A origem da Solenidade do Corpo e Sangue de
Cristo remonta
ao século XIII.
O papa Urbano IV, na época o cônego Tiago Pantaleão de Troyes,
arcediagodo Cabido Diocesano de Liège, na
Bélgica, recebeu o segredo da freira agostiniana Juliana de Mont
Cornillon, que teve visões
de Cristo demonstrando
desejo de que o mistério
da Eucaristia fosse celebrado com destaque.
Por volta de 1264,
em uma cidade próxima
a Orvieto (onde o já então papa Urbano IV tinha
sua corte), chamada Bolsena, ocorreu o Milagre
de Bolsena, em que um
sacerdote celebrante da
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Corpus Christi

Santa Missa, no momento de partir a Sagrada
Hóstia, teria visto sair
dela sangue, que empapou o corporal (pano
onde se apoiam o cálice
e a patena durante a Missa).
O papa determinou
que os objetos milagrosos fossem levados para
Orvieto em grande procissão em 19 junho de
1264, sendo recebidos
solenemente por Sua
Santidade e levados para
a Catedral de Santa Prisca. Esta foi a primeira procissão do Corporal Eu-

carístico de que se tem
notícia.
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A festa de Corpus
Christi foi oficialmente instituída por
Urbano IV com a
publicação da bula
Transiturus em 8 de
setembro de 1264,
para ser celebrada
na quinta-feira depois da oitava dePentecostes.
A Eucaristia é
um dos sete
sacramentos e foi
instituído na Última
Ceia, quando Jesus disse: “Este é o meu corpo...
isto é o meu sangue... fa-

zei isto em memória de
Mim”. Segundo Santo
Agostinho, é um memorial de imenso benefício
para os fiéis, deixado nas
formas visíveis do pão e
do vinho.
Porque a Eucaristia foi celebrada pela primeira vez na Quinta-Feira Santa, Corpus Christi
se celebra sempre numa
quinta-feira após o vinho,
sangue de Jesus Cristo,
em toda Santa Missa,
mesmo que esta transformação da matéria não
seja visível.
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Mensagem do Pároco
C

aros Muzambinhenses
Que ridos amigos
e irmãos em Cristo!!!
Que a Paz de Cristo e steja se mpre e m
seus corações.
É com alegria e muita gratidão que vos escrevo esta mensagem de Fraternidade!!!
Alegria de estar
concretizando um sonho
que a tempo venho partilhado com alguns irmãos
de caminhada: de fazer
chegar até vocês tantas
experiências bonitas que
temos vivido em nossa
caminhada de fé. Gratidão

a Deus, que tem suscitado no meio de nós homens
e mulheres: Crianças, Jovens e Adultos para serem
verdadeiros Evangelizadores – anunciadores de
uma Boa Notícia – nesta
nossa caminhada. Quero
de maneira muito especial, destacar nesta primeira edição de nosso INFORMATIVO, a equipe
da Pascom de nossa Paróquia, que com esmero
tem se dedicado para o
bom êxito desta pastoral.
Somos um Povo a
caminho...Acreditamos
que a vida é um dom de
Deus, mas é também uma
resposta que cada pessoa
dá na medida em que ca-
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minha vivendo o Amor.
Tenho dito em várias falas que o Amor não é só
sentimento de prazer, mas
a disposição de cuidar da
vida, a vida que á em mim,
a vida que há ao meu redor. São Paulo nos ensina
a na primeira carta aos
corintos: “O amor é paciente, é prestativo... Tudo
desculpa, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta”. (cf,
1Cor 13,4ss). Ama, quem
se deixa encantar pela
vida, e, é claro, não se

pode encantar por algo
que não se viu e contemplou. É preciso aprender
a contemplar a vida, a ver
o que é bom, o que é belo;
em mim e ao meu redor e
isto também é um dom de
Deus. Muitas vezes no
corre e corre do dia a dia,
diante das tormentas e tribulações, ficamos como
que cegos para a beleza
da vida. Por isso precisamos clamar ou pedir como
o cego Bartimeu; que ao
saber que Jesus estava

passando gritou várias vezes: “Jesus, filho de Davi,
Tem piedade de mim! E
quando Jesus pergunta “O
que você quer que eu faça
por você?” Ele responde:
“Mestre eu quero ver tudo
de novo”. (cf.Mc 10,4651)
Na festa de “Corpus
Christi” temos o costume
de enfeitar as ruas por
onde Jesus vai passar; e
como fica bonito... Recordamos que tudo o que
Deus fez e faz é bom, é

belo. Recordamos que Jesus veio caminhar conosco para abrir nossos olhos,
para nos mostrar o caminho que leva à vida, para
nos alimentar neste caminhar para a vida . Sejamos
pois, fiéis a Jesus, fazendo comunhão uns com os
outros e tendo-O como
Pastor e Salvador na caminhada para a Jerusalém
Celeste!
Que Deus Pai de
misericórdia vos abençoe
hoje e sempre!!!

Saiba o que é e como funciona a Pascom
A Pascom (Pastoral
da Comunicação), é responsável pela divulgação
da Boa Nova do Evangelho através da participação da comunidade.
Em 1995 foi criada
pela CNBB (Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil) através de sua
equipe de Reflexão do
Setor de Comunicação
Social o subsídio “Pastoral da Comunicação
(rumo ao ano 2000), planejamento integrado”
para as ações de comunicação na divulgação da
boa nova do Evangelho.
Segundo o Pe. Benedito Spinosa que es-

creveu o instrumento
para quem atua na Pastoral da Comunicação,
ela possui duas dimensões: A primeira é a busca da integração da Pascom com a Igreja e a segunda é a construção de
uma relação “missionária”
da Igreja com o mundo.
A Igreja é servidora, por
isso a Pastoral da Comunicação coloca-se como
parceira de todos que
querem uma sociedade
mais solidária, justa e fraterna.
A Pascom portanto, procura ajudar na integração e ao mesmo
tempo participar da ação

da comunidade na sociedade, sempre sem perder
de vista a construção do
Reino a que somos chamados por Cristo.
A Pascom de Muzambinho está subordinada a Pascom Diocesana
que tem como presidente Pe. Sandro H. Almeida dos Santos, e é orientada na Paróquia de São
José pelo Pároco Pe.
José Milton dos Reis.
“Precisamos que
todas as Pastorais e Movimentos também colaborem enviando para a
Pascom as informações
sobre sua realizações a
fim de que sejam divulga-

das em nosso meios de
comunicação”, lembra
Padre Milton.
Como meios de comunicação da Pascom, a
Paróquia São José conta
com o facebook: Pascom
Psj,
um
site
www.matrizsaojose.com.br,
o qual pode ser acessado e ouvida a radio Web,
além de jornal que deverá ser lançado em breve, os quais divulgarão as
ações das comunidades,
pastorais e movimentos
que a Paróquia possui,
bem como o trabalho do
leigo nos diversos setores
da sociedade em prol
dos mais necessitados.
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Catecismo
O Batismo
Muitas vezes assistimos o rito do batismo sem nos darmos conta do mistério que é celebrado, algo grandioso
acontece com a alma que
recebe o Sacramento do
batismo.
O Batismo é que
abre as portas para os
outros sacramentos, por
ele entramos, somos libertados do pecado e
regenerados como filhos
de Deus, tornando membros de Cristo, somos incorporados a Igreja e feitos participantes de sua
missão. Somos inseridos
no Pai, no Filho e no Espírito Santo para que tenhamos vida nova, livres
da escravidão do pecado.
Passamos a ser
membros do corpo de
Cristo e membros da sua
Igreja, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Grande é a missão
que o Senhor nos confiou, somos Igreja, somos
participantes da construção do Reino de Deus.
O chamado a santidade e a missão evangelizadora não são somente para os padres, bispos
e freiras, todo batizado é
chamado à santidade e
possui uma missão de levar a verdade que é Cristo.
Saber que somos
Igreja é uma verdade que

transforma a nossa vida,
pois deixamos de ser platéia e passamos a ser
protagonistas. Quantas
vezes ouvimos leigos católicos criticando a própria Igreja com argumentos do tipo: “Acho que a
Igreja poderia criar algo
melhor, que atraia mais as
pessoas…” Pois é, a
Igreja é você, sou eu, somos nós! Cabe a nós assumirmos o nosso papel
com testemunho e obras
para que o mundo creia.
Todas as situações
do dia-a-dia podem ser
ofertadas no altar do Senhor e assim gerar novo
sentido à vida.
Deus em sua infinita
bondade nos concede a
oportunidade de termos
vida em abundância e
isso, ao contrário do que
muitos pensam, não significa ter muitos bens materiais, e sim ter o sumo
bem, que é o próprio
Deus.
Fomos criados por
Ele e para Ele e nosso
coração não encontrará
paz fora de seu amor.
Dessa forma celebramos
o dia de Corpus Christi
nesse mês de maio, na
quinta-feira após o Domingo de Pentecostes.
Nesse dia lembramos o
grande dom de Deus que
é a Eucaristia e que Nela,
|Jesus está vivo no meio
de nós.
A Eucaristia acontece
na missa, na hora da

Espaço Criança
Consagração. A Hóstia
se torna o Corpo de Cristo. A Consagração se dá
quando o sacerdote diz:
“ Na verdade, ó Pai, Vós
sois Santo e fonte de toda
santidade. Santificai;
pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o
vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo , vosso Filho e
Senhor nosso”. Nesse
momento, o pão de torna Corpo de Cristo e o
vinho Seu Sangue.
A procissão lembra
a caminhada do povo de
Deus, que é peregrino,
em busca da Terra Prometida.
No Antigo Testamento esse povo foi alimentado com maná no
deserto. Hoje, ele é alimentado com o próprio
Corpo de Cristo.
Como batizados
possuímos a nobreza de
sermos filhos de Deus,
somos herdeiros da maior riqueza, por isso ofertemos a nossa vida, ainda que esteja ferida pelo
pecado, pois Deus é o
único que pode tirar coisas boas até de algo ruim.
Somos miseráveis
e limitados, porém em
Deus tudo se faz novo,
Ele acolhe o nosso nada
e realiza grande bem,
bastando para isso sermos batizados e comungarmos seu corpo e sangue.
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Acontecimentos na Comunidade
Triduo em Louvor a Santa Rita
Aconteceu nos
dias 19, 20 e 21 passado, o Tríduo em louvor a
Santa Rita na Comunidade Santa Rita e Santo
Expedito, Barra Funda,
todas as noites a partir
das 19h30.
No Domingo dia
22, Dia da Padroeira a
Capela ficou aberta o dia
todo para visitações e o

rações, finalizando as às
17h30 com a celebração
de Missa Festiva.
De acordo com o
texto de Padre Paulo Ricardo, Santa Rita é conhecida no mundo inteiro
como “a santa das causas impossíveis”, e sua
história não deixa de atestar a verdade do título que
recebeu de seus devotos.
Tendo casado muito cedo
e meio que a contragosto, sofreu com o temperamento violento e tempestuoso do marido, viu

a graça divina agir sobre
Paolo Ferdinando seu
esposo, pouco antes de
seu assassinato, também
seus dois filhos que juraram vingar a morte do pai,
Rita mais uma vez se
prostrou diante de
Deus, dizendo que preferia vê lós mortos a cometer um crime. Sem dúvida, essas são palavras

difíceis de serem pronunciadas por uma mãe.
Ela sabia que este
mundo não era o fim e sim
existia uma vida eterna
futura, de glória ou de
perdição, e que seria muito melhor para os seus filhos uma existência curta
nesta terra que uma vida
eterna sem Deus no inferno.
Rita foi atendida em
suas preces e viu os seus
filhos morrerem não só livres da culpa do homicídio, mas também do ódio

e do rancor que eles nutriam em relação aos assassinos do pai.
Ela, porém, depois
de viver em plenitude o
sacramento do Matrimônio, não deixando que se
perdesse nenhum dos que
lhe tinham sido confiados
(cf. Jo 18, 9), decide entrar para a vida religiosa,
a fim de celebrar aquele
casamento definitivo com
o Esposo de
todas as almas
que vivem neste mundo: Jesus Cristo.
Ao final
de sua vida lidou ainda com
uma ferida supurante e malcheirosa, que
a fez viver os
últimos 15
anos em absoluto recolhimento. A história de Santa
Rita de Cássia é, em
suma, uma história de todos aqueles que querem
ser verdadeiros devotos
desta santa mulher devem
trilhar a mesma via que
ela: uns na vida matrimonial e outros na vida celibatária, mas todos no
mesmo caminho do Calvário, porque, como dizia outra piedosa mulher,
Santa Rosa de Lima,
”fora da Cruz, não existe outra escada por onde
subir ao Céu”.

Zeladoras da Mãe Rainha participam de Coroação
Na quarta feira,
dia 18 de maio as Zeladoras da Mãe Rainha fizeram a Coroação de
Nossa Senhora na Matriz
São José.
Seguindo a programação do mês de maio da
Paróquia São José, onde
a cada final das celebrações uma comunidade,
pastoral ou movimento

enstatt atinge as paróquias e dioceses, as escolas
e hospitais, os presídios e
bairros.
Sua estrutura diocesana permite uma inserção plena à realidade de
cada paróquia e diocese.
Ela se estende a todos os
Estados do Brasil, em
muitas dioceses, paróquias e cidades do país. De

participam fazendo a coroação de Nossa Senhora, nesse dia foi a vez das
Zeladoras da Mãe Rainha. Segundo uma das
integrantes do movimento foi um momento de
muita emoção e gratidão
poder estar coroando a
mãe de Jesus e nossa.
A Campanha da
Mãe Peregrina de Scho-

acordo com o site oficial,
o movimento da Maria
Rainha envolve milhares
de coordenadores e zeladores que exercem o
apostolado, como verdadeiros missionários, numa
autêntica campanha de
evangelização integrada
aos objetivos e projetos de
suas dioceses e da CNBB.
Esse método de

Trazendo de volta a tradição dos “Anjos” algumas
comunidades fizeram no final de maio a coroação a
Nossa Senhora com a participação das crianças das
comunidades.

apostolado, com a Mãe
Peregrina de Schoenstatt, propagou-se e é assumido por mais de oitenta países dos cinco Continentes.
É uma Campanha
a nível internacional, em
comunhão com bispos,
párocos e leigos. O s
Secretariados da Campanha da Mãe Peregrina de
Schoenstatt, no Brasil,
exercem a função de coordenação geral e auxílio, num trabalho em conjunto com as diversas dioceses. Os coordenadores e zeladores são introduzidos na espiritualidade de Schoenstatt e recebem, trimestralmente,
um folheto formativo
para a evangelização das
famílias.
Os encontros de
formação, junto ao Santuário, ajudam para o
aprofundamento nas verdades da fé, na espiritualidade do movimento de
Schoenstatt, e na orientação para o trabalho
apostólico.
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Festa de São José finalizou com Ação entre amigos
Finalizou no último
mês a Festa de São José,
Padroeiro da cidade, realizada nos finais de semana de maio no pátio em
frente a igreja Matriz.
Com uma grande
estrutura adquirida pela
paróquia, proporcionando
mais conforto e segurança para as pessoas que lá
estiveram, ao final da festa aconteceu o sorteio de
uma moto 0 Km e outros
prêmios da Ação entre
amigos.
Segundo o P ároco
P adre José Milton dos
Reis, graças a Deus a festa foi um sucesso pois as
comunidades, pastorais e

movimentos estiveram
sempre presente ajudando
nos preparativos dos quitutes na cozinha, na venda das tirinhas, brindes,
fichas, atendimento e garçons. P ara abrilhantar
mais a festa a cada noite

houve apresentação de
músicos da cidade e região.
“ Agradeço a todos
que ajudaram na realização
da festa, de uma forma
ou de outra, bem como
quem esteve presente lá

nas noites consumindo e
festejando com seus familiares e amigos”, disse .
Segundo ele a realização da Festa além de
ser um momento de descontração das famílias a

renda obtida é para as
despesas da Paróquia para
o projeto de evangelização o que vai desde reforma a compra de matérias.
Ganhado res: 1º
prêmio - Moto 0 KM - Nico la s Ga b riel Sa l o mã o ,
Morro Preto
2º prêmio - Novilha –

Policiais participam da Coroação à Nossa Senhora
Policiais Militares
que atuam em Muzambinho participaram no domingo, 22 de maio da
Coroação à Nossa Senhora na Igreja Matriz de
São José.
Segundo Márcia
Gonçalves da Equipe de

Liturgia, no dia em que a
Igreja Católica reuniu
para celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, a mais perfeita e
exemplar Comunidade em
todos os tempos e recordar, em seu mistério de
amor infinito, que Deus

CPP discuti Semana Missionária
A equipe do CPP
(Conselho Pastoral Paroquial), se reuniu nesse
mês juntamente com o
P adre José Milton dos
Reis para discutir sobre a
realização da Semana
Missionária que acontecerá em Novembro próximo.
Segundo Renata
Lopes, da Secretaria Paroquial da Paróquia São
José, fazem parte desse
conselho cerca de 60 pessoas, sendo 24 coordena-

dores de comunidades rurais, 10 de comunidades
urbanas e 26 de movimentos e pastorais.
“Esse Conselho tem
por objetivo reunir uma
vez por mês para resolver
questões relacionadas a
paróquia como missas,
eventos, avisos, melhorias
eoutros”, comenta. “Novembro teremos uma semana de intensa programação para a comunidade católica.

quis se manifestar a nós em
três pessoas: o Pai, criador;
o Filho, redentor e o Espírito Santo, consolador. Três
pessoas que estão infinitamente unidas entre si em
torno de um só propósito: a
vida plena da humanidade.
Ao final dessa cele-

bração, os policiais militares da corporação da
cidade fizeram a coroação à Nossa Senhora,
como prova de devoção
e profundo amor àquela
que Jesus nos deixou
como mãe e intercessora junto a Deus.

Maria Ap. da Silva, Córrego do Leite
3º prêmio - Geladeira – Elisâng ela Èrica da
Silva Dias, São Mateus de
Cima
4º prêmio - fogão –
Claudemir Jo sé Piza, Macaúbas
5º prêmio – Bicicleta
– Celso Bueno Miranda
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Cristão na Caminhada
Mulheres participam de Encontro Espiritual
Domingo, 22 de
maio várias mulheres
de Muzambinho participaram do 4°Encontro Espiritual das Mulheres de Fé na cidadede Mococa, (SP) na
comunidade Missionária Providência Santíssima no Convento
São José.
O evento teve
inicio às 08h30 com
animação do Ministério de Musica com as
Missionárias da Providência Santíssima
(Mps) e sua fundadora
Irmã Zélia Maria Pereira.
O Encontro teve
como tema “Mulheres
Portadoras da Misericórdia do Pai”, as quais
foram conduzidas du-

rante o dia com muitas orações pelo Ministério de Música e
Religiosas do convento.
Também tiveram
duas pregações, a primeira “Mulheres alcançadas pela Misericórdia, conduzida pela
Irmã Vânia Mendes de
Paula, e a segunda“
Mulheres Testemunhas da Misericórdia”
ministrada pela fundadora do Instituto Find
Way de São Paulo, Geórgia Moura.
Na ocasião assistiram a um teatro sobre as consequências
do pecado e a Misericórdia de Deus, apresentado pelos jovens e
missionários da co-

munidade missionária
Providência Santíssima.
“Foi um encontro
de profunda oração,
com pregações, animação e adoração, finalizando as 17h, com
a celebração da Santa
Missa pelo fundador
da Comunidade, Monsenhor Orlando A. de
Souza Panacci, o qual
deu a bênção final com
a Relíquia de Santa
Faustina, mulher que
experimentou profundamente a Misericórdia do Senhor.
Após houve ainda
um momento de coroação à Nossa Senhora
de Fátima”, comenta a
participante Rosemary
Cristina dos Santos.

Coordenadora da MECE’s participou de
reunião na Catedral

No último dia 17
aconteceu na Cripta da
Catedral uma reunião
com os coordenadores
dos MECE’s do setor
Guaxupé.
De acordo com a
Maria Helena dos Reis
Riboli, na ocasião foram
tratados diversos assuntos inerentes a esse serviço de grande importân-

cia na comunidade e,
onde também foi apresentado o seminarista
Leandro como coordenador setorial.
Ela disse ainda os
Ministros Extraordinários
da Eucaristia exercem
um serviço da Igreja para
servir e por isso tem que
estar em sintonia com as
necessidades da comuni-

dade e da Igreja. O tema
escolhido para o retiro
deste ano é “Misericórdia quero”.
“Nesse retiro trataram ainda da realização
do retiro setorial que irá
acontecer no dia 25 de
julho próximo no Campus
do IF Sul de Minas aqui
em Muzambinho”, lembra

RCC realiza encontro de Pentecostes

Mulheres que participaram do encontro

Encontro de Pentecostes é realizado pelo
RCC (Renovação Carismática Católica) de Muzambinho e Grupo de
Oração da comunidade
Santa Rita e Santo Expedito.
Segundo os coordenador do RCC, Luís Lopes, o encontro foi realizado pelo Ministério “Passo a Passo com Jesus”, do
grupo de oração Amar e
Viver em Cristo, da comunidade Santa Rita e Santo
Expedito. “Contamos com
a presença do pregador

Geovani Ribeiro da RCC
de Guaxupé, que conduziu
os participantes a um
novo clamor ao Espírito
Santo.
Regislaine Ródio, do
grupo de oração disse ainda que durante a tarde tiveram momentos de adoração, louvor, pregações e
testemunhos.
A festa de P entecostes celebra a vinda do
Espírito Santo sobre os discípulos reunidos em Jerusalém 50 dias após a Páscoa.
Estavam presentes

os Apóstolos, a Mãe de
Jesus, e um bom número
de pessoas, conforme o livro dos Atos.
A manifestação extraordinária do Espírito
Santo era esperada, mesmo porque sua ordinária
presença é uma realidade
para aqueles que crêem.
Na ressurreição, o
Senhor já o comunicara:
Recebei o Espírito Santo;
àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, àqueles a quem
não perdoardes serão retidos. (Jo 20,19-23)
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Agenda

O Leigo a Serviço
Dona Rosária uma senhora de fé
Rosária Maria da Silva, uma senhora de 89
anos, natural de Paraguaçu (MG), mora em Muzambinho há anos, reza o
Santo Terço todos os dias.
Cuidando da capela Nossa Senhora das Graças,
construída em 1975 com a
ajuda da comunidade.
Segundo Daísa dos
Reis Riboli, que está escrevendo um livro sobre
sua vida de fé, desde pequena ela tem grande devoção por Nossa Senhora. Vive a fé com toda força da palavra, com histórias e relatos de aparições
de Nossa Senhora à ela.
Doação, amor e ternura são palavras que exprimem a autenticidade de
um ser humano que doa
sua vida para a oração,
amor ao próximo manifestando no terço rezado todos os dias na capela Nossa Senhora das Graças ou
na grutinha (como carinhosamente ela chama).
“Dona Rosária é tão sin-

gela que chega a ser emocionante”, comenta.
Ela disse ainda que
na grutinha da sua casa
existem muitos relatos,
depoimentos e testemunhos de graças e milagres, realizados por Nossa Senhora. “Muita preciosidade é encontrada
nas paredes daquela gruta e dona Rosária mostra
tudo com grande satisfação. Ela tem uma história
de vida que nos revela
que pela fé é possível vencer os obstáculos da
vida”.
Rosária comenta
que na época do natal ela
prepara um presépio na
capelinha ao lado de sua
casa, nele todas as casas
que formam o presépio de
Belém foram confeccionadas com suas próprias
mãos.
“Sua história está
sendo contada em um livro que será publicado
em breve”, acrescenta
Riboli

O grupo JCC (Juventude Cristã Católica) realizou
na última sexta feira de maio a coroação na igrejinha Nossa Senhora das Graças. De acordo com a Dona Rosária
(cuidadora) é uma graça todos os anos fazer a coroação
da Mãe de Jesus e nossa.
“Estou muito feliz que os jovens do JCC, puderam fazer a coroa çã o a q ui n a
Igrejinha”, disse.

Catequistas se reúnem
com Pároco
Os catequistas da
Paróquia São José, se
reuniram no mês de maio
com o pároco Padre José
Milton dos Reis para curso de formação.
Segundo o coordenador Thiago Guida, todos os segundos sábados
de cada mês, catequistas
da zona rural e urbana se
reúnem no salão paroquial para curso de formação.
“Neste mês tivemos
a participação de mais de
60 catequistas que atentamente ouviram as palavras do Padre Milton, o
qual falou como transmitir valores essenciais para
os catequizandos.
Os catequistas da
Matriz fizeram uma bonita
mensagem de acolhida e

os da comunidade São
Judas Tadeu e São Francisco de Assis fizeram a
oração inicial angelical”,
disse
Ele comentou ainda que a oração final foi
feita pelos catequistas do
Macaúbas, os quais pediram a proteção de Maria para iluminar os passos dos catequistas e catequizandos. E no final,
os participantes receberam da comunidade dos
Alves uma linda mensagem de despedida, motivando os catequistas a
sempre continuar na sua
missão.
“Padre José Milton
finalizou dando a Benção
e a missão de repassar o
conteúdo às crianças”, finaliza.
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Cenáculo de Maria leva fiéis a
viver como Ela
Realizou-se no último sábado, o Cenáculo
de Maria na Capela São
Benedito/Santo Antônio,
levando fiéis a viver uma
vida cristã semelhante à
Maria.
Segundo a coordenadora, Valéria Oliveira,
a Pregadora Adriana Eugênio levou a observar
como Maria nos Guia até
o Espírito Santo. Citou
como Maria foi sabia ao
guiar o menino de Deus
para as coisas do Pai, o
auxiliando a realizar sua

missão, seguiu com Ele
sempre forte e com fé.
Ela disse ainda que
Luiz Lopes, coordenador
do RCC (Renovação Carismática Católica de Muzambinho) levou os presentes a uma profunda
oração com o Espírito
Santo, conduzindo a uma
abençoada adoração a
Jesus Sacramentado.
André Luiz, do
RCC, meditou o Santo
Terço. Durante os momentos de orações, o Ministério de Música nos

“elevou até o céu”, com
as belas letras das canções”, diz Oliveira.
Já o momento de
louvor e a Consagração do
Imaculado Coração de
Maria ficou por conta de
Rosemary Cristina dos
Santos.
“Devemos agradecer a Deus por nos ter
dado a Virgem Maria
como nossa mãe aqui na
terra, que é a quem recorremos junto a Deus Pai
todo poderoso por nossas
necessidades e a Deus
pelo dom de nossa vida.
Maria é nossa Mãe muito
amada que veneramos de
todo coração, intercede
na luta diária e nos conduz a vida e aos caminhos
de Deus e ao Espírito
Santo”, disse Santos. Finalizando, a participante
Patrícia Braz e membro da
PASCOM, disse que foi
uma noite de graça e benção com a intercessão da
Virgem Maria.

No mês de maio
os agricultores e cafeicultores do município de
Muzambinho participaram da celebração da

Pascom participa de Encontro
Diocesano em Guaxupé
A equipe da P ascom (Pastoral da Comunicação) da Paróquia São
José participou do encontro Diocesano em Guaxupé no início do mês de
maio.
De acordo com
Rose Cristina dos Santos,
coordenadora da P ascom, o encontro apresentou como tema “Comunicação e Misericórdia: um
encontro fecundo”, título
da carta do Papa Francisco para o Dia Mundial
das Comunicações Sociais 2016.
O Encontro contou
com a participação de
setenta comunicadores
de diversas paróquias da
Diocese.
Padre Sandro Hen-

rique, assessor da Pascom
Diocesana, reforçou a
ideia de que o trabalho da
Pastoral não pode ser apenas técnico, antes é preciso celebrar a vida litúrgica e pastoral das comunidades para depois poder,
com maior fidelidade, noticiá-la.
O Bispo Diocesano
Dom José Lanza Neto
marcou presença e deixou a uma mensagem sobre a importância da comunicação na Igreja, incentivando os participantes a perseverarem mesmo diante dos desafios.
O seminarista Sérgio
Bernardes falou sobre a
carta do Papa Francisco
para o 50º Dia Mundial
das Comunicações Soci-

ais, destacando a importância de lançar um novo
olhar sobre as notícias da
vida das paróquias.
É preciso valorizar
também, as mais simples
atividades que acontecem nas paróquias.
Na ocasião também foram apresentados
pela jornalista Julianne
Batista e membros da
Pascom Diocesana, os
diversos meios de comunicação que a Diocese
de Guaxupé utiliza atualmente para evangelizar e
fez algumas orientações
sobre como deve ser o
trabalho da Pascom nas
paróquias.
P ara encerrar o
encontro, padre Sandro
celebrou a Santa Missa.

Cafeicultores recebem a benção de
Nossa Senhora do Café
Santa Missa com a imagem da Nossa Senhora
do Café.
De acordo com os
produtores Kleber Marcon e Carlos Costa, o Sul
de Minas já é conhecido
por ser terra do café, e
agora tem a imagem da
Nossa Senhora do Café

para atender as preces
dos produtores.
“Nossa Senhora do
Café tem a cor morena
igual ao café torrado, túnica e véu cor do café
cru, bem brasileira. A
Imagem que existe na
Colômbia “ Virgem del
Café “ já traz as características do País colombiano.
Seu dia é comemorado em 09 de agosto.
Segundo eles, a invocação à Nossa Senhora do
Café começou na cidade
do Espírito Santo do Pinhal, no Estado de São
Paulo, em decorrência

das dificuldades porque
passava o setor cafeeiro
na região.
Em 2004 na Expocatólica foram apresentados os dados sobre a
nova invocação Mariana.
Já existia um artigo publicado nos Anas Franciscanos em 1964 com o título Nossa Senhora do
Café.
Seu design foi feito
pelo professor Albertinho
Fonseca e a imagem pelo
escultor da cidade de Pedreira (SP), Pedro Carlos de Oliveira, o qual
adaptou-a por essa versão remetendo a região.

