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Mês de junho, mês do sagrado Coração de Jesus!
Logo após a festa
de Corpus Christi, celebramos a festa do Sagrado coração de Jesus,
também cultivada pela
Igreja Católica no mês
de junho e ao longo de
todas as primeiras Sextas-feira de cada mês a
veneração do Coração
de Jesus.
No Calvário o soldado abriu o lado de
Cristo com a lança (Jo
19,34). Diz a Liturgia
que “aberto o seu Coração divino, foi derramado sobre nós torrentes de
graças e de misericórdia”. Jesus é a Encarnação viva do Amor de
Deus, e seu Coração é o
símbolo desse Amor. Por
isso , en cer rand o um
conjunto de grandes Festas (Páscoa, Ascensão,
Pentecostes, Santíssima
Trindade, Corpus Christi), a liturgia nos leva a
contemplar o Coração
de Jesus.
A
devo ção
ao Sagrado Coração de

Jesus feita todas as primeiras sextas-feira são
momentos em que devemos procurar conhecer a
nossa razão de ser e a
verdad eira razão d os
nossos propósitos. Nelas, temos a oportunidade de elevar nossas almas ao Cor ação d e
Jesus e pedir para que
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com sua pureza de sentimentos limpe todos os
nossos vícios e pecados
e nos dê sabedoria para
seguir em frente de acordo com os seus ensinamentos.
O coração é mostrado na Sagrada escritura
como símbolo do amor
de Deus. Mais do que o

órgão vital, a devoção
deve ser encarada como
uma extensão da vontade e do propósito humano. É através dele que se
expressa a santidade humana, sua vontade, alma
e seus pensamentos. Ele
é o símbolo que melhor
demonstra a união de todos os sentimentos de
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uma pessoa. É nele que
guardamos nossas vontades mais sinceras e é
através dele que mostramos
n osso s
sentimen to s.pedimo s
com todas as forças e
pensamentos e é nele que
colocamos todo o nosso
foco: no amor de Cristo.
O coração é um dos modo s para f alar d o
infinito amor de Deus,
do amor que chega a seu
ponto alto com a vinda
de Jesus.
Jesus revelou o desejo da Festa ao seu Sagrado Coração à religiosa Santa Margarida Maria Alacoque, na França,
mostrando-lhe o “Coração que tanto amou os
homens e é por parte de
muitos desprezado”. S.
Margarida teve como diretor espiritual o padre
jesuíta S. Cláudio de la
Colombière, canonizado
por João Paulo II, e que
se incumbiu de propagar
a grande Festa.
O Papa Pio XII afir-

mou “que tudo o que S.
Margarida declarou “estava de acordo com a
nossa fé católica”. Este
foi um grande sinal a
mais da misericórdia e
da graça para as necessidades da Igreja, especialmente num tempo
em que grassava a heresia do jansenismo (do
bispo francês Jansen)
que ensinava uma religião triste e ameaçadora”.
O Papa Clemente
XIII aprovou “a Missa
em honra do Coração de
Jesus e Pio X, dia 23 de
agosto de 1856, estendeu
a Festa para toda a Igreja a ser celebrada na sexta-feira da semana subseqüente à festa de Corpus Christi”.
O papa Leão XIII
consagrou “o mundo ao
Sagrado Coração de Jesus. Paulo VI disse certa
vez que ela é garantia de
crescimento na vida cristã e garantia da salvação
eterna”.
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Durante o mês de
junho e julho nossas comunidades e nossas famílias celebram com devoção e muita festa alguns
dos santos mais populares
no catolicismo brasileiro:
Santo Antonio, São João,
São Pedro e São Paulo.
Os santos foram homens e mulheres que viveram como nós, num determinado lugar e tempo,
na história da humanidade e, nós acreditamos;
hoje estão junto de Deus.
Na verdade só Deus
é Santo! De us é vida!

Deus é fonte de vida... A
vida, dom que recebemos
de Deus, não consiste apenas no tempo em que vivemos neste mundo, trabalhando... trabalhando
para depois morrer. A vida
esta junto de Deus. Assim
como passamos nove meses no ceio materno e nascemos para este mundo.
Ficamos também um tempo neste mundo e voltamos para Deus. Cabe a
cada um responder ou corresponder ao chamado de
Deus.
Aqueles que chama-

mos de santos, são homens e mulheres que tendo esc utado a voz de
Deus: “...Sejam santos,
porque eu, Javé o Deus de
vocês, sou santo” (Lv
19,2) corresponderam ao
seu chamado com palavras e atitudes no esforço sem medida para instaurar o Reino de Deus.
Reino que vai acontecendo no dia a dia, na medida em que promovemos o
encontro fraterno na busca pela paz e pela justiça.
Ser santo não é fazer coisas extraordinárias; mas
viver o ordinário como
dom, como graça de Deus
procurando ver, fazer e

viver o que é bom. A santidade é um mosaico de
pequenas atitudes que
promovem, valorizam e
protegem a vida. E este
dom esta capacidade nós
recebemos de Deus na
medida em que buscamos
através da oração e, no
esforço para sermos fiéis
à missão que Dele recebemos.
Que as festas juninas possam nos ajudar a
recordar o chamado que
Deus nos faz à santidade,
que possamos com nossos
gestos e atitudes, expressar o nosso desejo de ser
de Deus vivendo em fraternidade e partilhando

nossos dons e talentos a
serviço da vida.
Que experimentamos como São João Batista a alegria do encontro
com o Senhor nos gestos
de fraternidade e como
Maria possamos cantar as
maravilhas de Deus em
nós e por nós.
Viva Santo Antonio!
Viva São João! Viva São
Pedro e São Paulo! E que
todos nós possamos também bem viver neste mundo e, um dia para sempre
junto de Deus no céu.
Que Deus Pai de misericórdia vos abençoe
hoje e sempre!!! Forte
Abraço Pe, Milton

Dia de Santo Antônio é comemorado na comunidade Alto do Anjo
Para celebrar seu dia,
a comunidade São Benedito/Santo Antônio relembra
sua vida e sua missão. Santo Antonio ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome
de nascença, nasce u em
Lisboa, Portugal, em 15 de
agosto do ano de 1195. De
família nobre e rica, era filho único de Martinho de
Bulhões, oficial do exercito
de Dom Afonso e de Tereza
Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos
da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de
ficar mais recolhido. Aos 19
anos entrou para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo
Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por
dois anos. Com uma grande
biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história
pelo estudo e pela oração. É
transferido para Coimbra,
que é um importante centro
de estudos de Portugal, fi-

cando lá por 10 anos. Em
Coimbra ele foi ordenado
sacerdote. Logo se viu o
dom da palavra que transbordava do jovem padre
agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder
de pregação. Em Coimbra
o Padre Antônio conhece os
freis franciscanos, entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho e, pouco
depois, torna-se Frei Antônio, mudando-s e par a o
mosteiro de São Francisco
de Assis. Santo Antonio faz
o pedido de ir para o Marrocos pregar o evangelho e
os Franciscanos permitem.
No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de cinco mil frades franciscanos chamado

Capítulo das Esteiras. Lá,
Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha
guiado por caminhos dife-

ele é enviado a Roma para
tratar de assuntos da ordem
com o Papa Gregório IX,
que fica impressionado com
sua inteligência e eloquên-

rentes. Após conhecer São
Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como um eremita no monte Paolo. São
Francisco enxerga os dons
que Deus deu a ele, chamao de Frei Antônio, meu Bispo e o encarrega da formação teológica dos irmãos do
Mosteiro. No capítulo geral
da ordem dos franciscanos

cia e o chama de Arca do
Testamento.
Segundo conta a história, tinha uma força irresistível com as palavras e
São Francisco o nomeou
como o primeiro leitor de
Teologia da Ordem. Em seguida, mandou-o e studar
teologia para ensinar seus
alunos e pregar ainda me-

lhor. Juntavam-se às vezes
mais de 30 mil pessoas para
ouvi-l o pregar, e muitos
milagres aconteciam. Após
a morte de São Francisco,
ele foi enviado a Roma para
apresentar ao Papa a Regra
da Ordem de São Francisco.
Santo Antônio morreu em
Pádua, na Itália, em 13 de
junho de 1231, com 36
anos. Por isso ele é conhecido também como Santo
Antônio de Pádua. Antes de
falecer nas portas de Pádua,
Santo Antônio diz: ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas. E completou, estou vendo o meu Senhor. Em seguida, faleceu.
Os meninos da cidade logo
saíram a dar a notícia: o
Santo morreu. E em Lisboa
os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos e
só depois o povo soube da
morte do Santo. Ele também é chamado de Santo
Antônio de Lisboa, por ser
sua cidade de origem.
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Catecismo
A Eucaristia
Eucaristia é uma palavra grega que significa “dar
graças” ou “agradecer”. Esta
palavra ganhou um significado novo e profundo quando
os cristãos passaram a chamar de “Eucaristia” a Última Ceia celebrada por Jesus.
Isto aconteceu porque nesta
ceia Jesus “deu graças a
Deus” e se entregou total e
gratuitamente por amor à humanidade.
Na Ceia Eucarística
Jesus transformou o pão e o
vinho em seu corpo e seu
sangue dizendo: “Isto é o
meu corpo… Isto é o meu
sangue.” Alémdisso, ele deu
aos apóstolos o poder de perpetuarem este milagre dizendo: “Fazei isto em memória
de mim.” Por isso, a Eucaristia tornou-se “sacramento”, isto é, um meio pelo qual
Deus se faz real e eficazmente presente entre nós.
O sacramento do Corpo e Sangue de Cristo nos dá
a vida em plenitude. Esta
vida consiste, primeiramente, em comungarmos o corpo e o sangue de Jesus e têlo dentro de nós. Quem experimenta sabe o que é comungar o corpo e o sangue
do Senhor. Mas, além disso,
esta vida de Deus dentro de
nós preenche o anseio mais
profundo do nosso coração,
dando-nos um novo gosto
para a vida: o gosto do amor
e da comunhão.
Que m pa rtic ipa da
mesa da comunhão torna-se
um com Jesus e colaborador
no projeto de Deus, defendendo, protegendo e promovendo a vida.
Por isso a Eucaristia é
o Sacramento dos Sacramentos, pois coloca Jesus Cristo
no centro da vida cristã e
motiva o amor solidário entre as pessoas, famílias, comunidades e Igreja. A Eucaristia ensina que o amor ultrapassa o individualismo e
a acomodação. Para receber
a eucaristia, é necessário fazer a catequese, que são en-

contros onde as crianças
aprendem sobre Deus, a Bíblia e os ensinamentos da
igreja católica. Após a catequese, que geralmente é feita entre 9 e 11 anos de idade, elas estão preparadas
para receber a primeira eucaristia. O que não impede
que outras pessoas que se
convertam ao catolicismo,
façam tal preparação com
maior idade. A Eucaristia é
um dos sete sacramentos. Ela
é o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, é o
banquete de Deus, onde Ele
reparte o pão e o vinho, agora corpo e sangue; relembrando o momento que Jesus o fez com seus apóstolos. O significado da eucaristia fazer comunhão com
Jesus o Cristo de Deus, acolhendo a sua palavra e fazendo de nossa vida uma oblação a Deus a serviço do seu
reino de amor e paz. No desejo de fazer comunhão com
Jesus Cristo recebemos o
“pão” como o corpo de Crito que ele ofereceu na cruz,
e o vinho é seu sangue derramado para remissão de
nossos pecados.Nós católicos acreditamos na transubstanciação que ocorre durante a celebração, ou seja, na
mudança de subs tânc ia,
onde e o pão se transforma
no Corpo de Cristo e o vinho no seu Sangue. Pela fé
acreditamos que ao receber
a Santíssima Eucaristia Jesus
vem ficar em nossos corações e nós passamos a morar em seu coração misericordioso. No mês de junho
na sexta-feira depois da oitava da festa de Cor pus
Christi, a Igreja celebra a festa do Sagrado Coração de
Jesus.
A devoção ao Sagrado
Coração, tem sua origem na
Sagrada Escritura; aparecem
em dois acontecimentos fortes do evangelho: o gesto de
São João, discípulo amado,
encostando a sua cabeça em
Jesus durante a última ceia
(cf. Jo 13,23); e na cruz,
onde o soldado abriu o lado

Espaço Criança
de Jesus com uma lança (cf.
Jo 19,34). Em um, temos o
consolo pela dor da véspera
de sua morte, e no outro, o
sofrimento causado pelos
pecados da humanidade. De
acordo com os desejos de
Nosso Senhor, manifestados
a Santa Margarida Maria
Alacoque, em 16 de junho de
1675, durante uma exposição do Santíssimo Sacramento, Jesus apareceu a Santa e, descobrindo seu Coração, disse-lhe: “Eis o coração que tanto tem amado aos
homens e em recompensa
não recebe, da maior parte
deles, senão ingratidões pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos que
tem por Mim neste Sacramento de Amor”. Por esses
dados não será supérfluo salientar o vínculo indissociável entre o Sagrado Coração
e o Sacramento da Eucaristia.
Neste, Jesus está realmente presente em corpo,
sangue, alma e divindade.
Portanto, nele se acha vivo e
palpitante o seu Coração
adorável que convida a si
todos os homens. Entre as
muitas e ricas promessas que
Jesus Cristo fez aos que fossem devotos de seu Sagrado
Coração, sempre chamou a
atenção a que fez aos que
comungassem em sua honra
durante as nove primeiras
sextas-feiras do mês seguidos. A devoção ao coração
divino de Jesus Cristo começou a ser praticada, em sua
essência, já no início da Igreja, pois os Santos tiveram
muito presente, o coração de
Jesus, símbolo de seu amor.
Muitos papas também
divulgaram com seu próprio
testemunho a devoção do sagrado Coração e a Eucaristia. Portanto, não percamos
a íntima ligação entre a Eucaristia, que colocamos em
relevo especial na festa de
Corpus Christi e a festa do
Sagrado Coração de Jesus
que nos chamam a intimidade com Jesus, Caminho Verdade e Vida.

Jogo dos 7 erros
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Visita de Nossa Senhora da Piedade termina com várias atividades
A Imagem de Nossa Senhora da Piedade,
padroeira do ECC (Encontro de Casais com
Cristo), esteve em Muzambinho por uma semana. A Imagem na capelinha que está peregrinando todas as cidades
desde fevereiro de 2015,
através da iniciativa do
ECC e da Pastoral Familiar da Arquidiocese de
Belo Horizonte, que irá
promover nos próximos
dias 22, 23 e 24 de julho, o 21º Congresso
Nacional do ECC, que
terá como tema “Família evangelizada, alegria
da nova paróquia na sociedade” e lema: “Então
a glória do Senhor se
manifestará” (Is 40,5).
Durante todas as
noites, os casais e comunidade católica puderam
participar das atividades
como terços e missas.
No sábado, a imagem
juntamente com as famílias seguiram a pé até a
Serrinha dos Cristais, na
Capela de Nossa Senhora das Cabeças. Já no
domingo iniciaram a
programação com a reza
do Terço das Rosas, em
seguida foi ministrada
uma palestra com Padre

Reginaldo, de Guaxupé.
Em seguida houve
a missa celebrada por
Padre Milton e após participaram d o almo ço
com música ao vivo e
tirinha. Durante todo o
dia durante a realização
da Domingueira, as crianças estiveram sob o
cuidados dos monitores
que organizaram variada
programação de atividades.
Padre Reginaldo
apresentou como tema
d a palestra, or ação .
“Oração é o combustível
do corpo, ela não nos
deixa esmorecer. Vida
sem oração e como carro sem combustível, por
mais bonito que seja,
não and a. Or ação na
vida do Cristão é vida, é
igual ao ar que respiramos. Não conseguimos
ficar sem respirar, portanto, também não podemos ficar sem rezar, a
oração é a vida da nossa
alma. Neste mundo por
mais bens materiais que
tenhamos, por mais coisas que possuímos se
não tivermos or ação,
n ão ser emos f elizes.
Oração é uma forma de
amar. Jesus não nos obriga a rezar, mas os pró-

prios discípulos pedem
para Ele ensinar a rezar.
E como Ele en sina?
Reza a oração do Pai
Nosso.
Finalizand o ele
conclui que a oração
pode ser feita em todos
os momentos, no trabalho, dirigindo, estudando, mas também tenhamos tempo de tirar momentos para introspecção, nas missas e reunião
de grupos de oração. E
se formos pego pelo desânimo, lembremos do
compromisso com Deus
e oremos.
Após a palestra do
padre Reginaldo, aconteceu uma missa especial celebrada pelo padre
José Milton dos Reis.
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Acontecimentos na Comunidade
JMJ está chegando a etapa final
Um grupo de Jovens
da Paróquia São José está
chegando na etapa final dos
preparativos para participar
no próximo mês, na Crácovia, da XXXI JMJ (Jornada Mundial da Juventude) .
De acor do c om
Mayara Vasconcelos, o
grupo de 10 Jovens está
chegando na última etapa
dos preparativos para a peregrinação que acontecerá
na Cracóvia, entre os dias
20 a 31 de julho, onde estarão representando toda comunidade católica Muzambinhense.
“Celebrar emos a
XXXI Jornada Mundial da
Juventude. O percurso da
JMJ 2016 é guiado pelas
palavras de Jesus, quando
no ano de 2014, o Papa
Francisco pediu para que
todos meditassem juntos
sobre a primeira Bem-aventurança: “Felizes os pobres
em espírito, porque deles é
o Reino do Céu”(Mt 5, 3).
Já em 2015 o tema pedido
foi “Felizes os puros de coraç ão, porque verão a
Deus” (Mt 5, 8) e para fechar o ano de 2016, foi escolhido “Felizes os misericordiosos, porque alcaçarão misericórdia” (Mt 5, 7).
E, é com este tema
que a JMJ de Cra cóvia
2016 insere-se no Ano Santo da Misericórdia, tornando-se um verdadeiro e próprio Jubileu dos Jovens a
nível mundial”, comenta
Vasconcelos.
Ela lembra ainda que
os dez jovens paroquianos
que receberam este chamado, vão de encontro com jovens do mundo inteiro, celebrando a Misericódia de
Deus e cita que São João
Paulo II disse aos jovens em
22 de abril de 1984 “Levem-na pelo mundo como
símbolo do amor do Senhor
Jesus a humanidade e anunciai a todos que só em Cristo morto e ressuscitado há
salvação e redenção”.
“A JMJ tem por objetivo viver por alguns dias
em comunidade da Igreja,
escutar a Palavra de Deus,
participar dos Sacramentos

de Confissão e Eucaristia e
proclamar a alegria de Jesus
Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este encontro será
subdividido em duas partes:
A primeira são os dias nas
Dioceses, mais conhecida
como a Pré - Jornada, quando os jovens visitarão várias
partes do país escolhido para
o encontro. No caso, os jovens Muzambinhenses ficarão em Varsóvia, uma cidade ao Norte da Polônia, conhecendo a realidade e trabalhos desenvolvidos pela
paroquial local, afim de interagir e adquirir novas experiências no Cristo através
de nosso irmão. A segunda
parte são os Atos Centrais,
ou seja, a estadia dos peregrinos na cidade principal.
Esta semana se intensifica a
vida fraterna e a cada dia está
reservado momentos especiais. Na segunda-feira é o dia
da chegada, na terça todos
participarão da cerimônia de
abertura do Encontro. Depois ainda na terça, quarta e
quinta participarão das catequeses e do Festival da Juventude, sendo que na quinta acontecerá a cerimônia de
acolhida do Papa Francisco.
Já na sexta feira, a juventude se reunirá para rezar juntamente com o Papa Francisco a via Sacra, meditando
cada estação e refletindo o
mistério de salvação e redenção do Senhor Jesus. E no sábado acontecerá a peregrinação de todos para uma Vigília também, com o Papa. No
domingo a Santa Missa encerra a JMJ e, não menos importante que os Atos Cen-

trais, também tem as Áreas
de Reconciliação (Confissão) e a Feira Vocacional”,
explica.
Ela disse ainda que
estão trabalhando há dois
anos para esta jornada, e
nesse período fizeram vários eventos como feijoada,
pastel, pizza, almoço a mineira, camiseta, chaveiro,
caneta e rifa.
“E é claro que sem o
auxílio de nossa querida comunidade Muzambinhense,
o apoio do nosso Pároco
Padre Milton nada disso
seria possível. A todos nosso eterno agradecimento e
orações. Esperamos viver
nessa jornada intensamente aquilo que Deus nos reserva e assim poder testemunhar com a vida, o amor
e a misericórdia do Cristo
Ressuscitado. Convidamos
toda a comunidade para
nossa missa de envio que
acontecerá no dia 10 de julho próximo. Contamos
com a presença de todos e
suas orações. PAZ E
BEM!!!”, finaliza.
Confira o nome dos
Jovens que irão representar
nossa Paróquia:

Alexandre Sandi
Ferreira , Jean Wellington Poscidônio, Mayra
Valér ia Vasconc elos,
Mayra Christina Lopes,
Maria Hilma Marques,
Ana Claudia Marques,
Felipe Silveira, Matheus
Assis, Juliana Ribeiro e
Sergio Souza.

Crismandos participam de encontro no Salão Paroquial
Os Jovens da Paróquia São José de Muzambinho que estão se preparando para receber o sacramento do Crisma, estiveram em junho participando de um encontro
de reflexão.
De acordo com o representante da Pascom e
monitor na Pastoral de
Crisma, Samuel José de
Almeida, foi refletido o
tema Drogas, e como elas

tiram o usuário da presença de Deus, da família e
exclui a felicidade de nosso ser.
“O pregador Pablo
Raoni começou sua palestra com uma dinâmica levando os jovens a refletirem o que é sinônimo de
felicidade para eles. Que
esta vai além do material,
prevalecendo o espiritual.
Daí concluiu o raciocínio
levando-os a ver que as

drogas não trazem felicidade e sim os afasta do
Pai, tirando o dom do livre arbítrio levando-os a
infelicidade”, comenta
Almeida.
Segundo ele, o encontro terminou com uma
confraternização onde os
participantes puderam ter
experiências trocadas,
através de conversas com
jovens de outras comunidades.

Paróquia São José recebe Diácono para
auxiliar nos finais de semana
A Paróquia São
José de Muzambinho recebeu em junho , o Diácono Leandro José de
Melo.
De acordo com o
Padre José Milton dos
Reis, o Diácono irá atuar
na paróquia nos finais de
semana para ajudar com
as atividades. Na ocasião
foi celebrada uma missa
para acolhê-lo, a qual teve
a presença do seminarista
e jornalista do Jornal Comunhão da Diocese de
Guaxupé, Sérgio Bernardes e do coral das crianças, Anjos de Deus, da
comunidade São Benedito/Santo Antônio.
“Nós acolhemos o
Diá cono Leandro com

muita alegria para colaborar conosco no trabalho
de evangelização. Ele foi
ordenado a poucos dias e
agora foi designado pelo
Senhor Bispo para ajudar
nos trabalhos pastorais.
Agradecemos a Deus e
pedimos que a comunidade o acolha com carinho,
para que possa desenvolver um trabalho aqui junto de nós. Seja bem vindo!”, disse Padre Milton.
Ele disse ainda que
o Diácono Leandro, tem
29 anos e é natural da cidade de Campestre (MG),
terminou seus estudos e
agora irá trabalhar no seminário Sã o J os é, em
Guaxupé .
“Minha fa mília

mora no bairro rural,
Posses, em Campestre e já
que concluí meus estudos
e sou Diácono , vou trabalhar no Seminário como
formador Propedêutico,
que é a fase inicial da formação, e aos finais de semana auxiliar aqui na paróquia de Muzambinho
com o trabalho Pastoral”,
disse.
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Cristão na Caminhada
Padre celebra Missa
Sertaneja

Pregadores de Muzambinho
participaram de Congresso Diocesano
Aconteceu em ju- grandes orações, de prenho o Congresso Diocesa- gações, de alegria,de adono de Pregadores na cida- ração ao Santíssimo Sade de Nova Re se nde cramento e também um
(MG) e contou com a par- momento de entrega e
ticipação de 400 pessoas. consagração do MinistéSegundo a partici- rio de Pés Descalços,
pante e membro do RCC quando os pregadores bei(Renovação Carismática jaram e tocaram a Palavra
Católica) de Muzambi- de Deus!
“Foi possível atranho, Bruna Fe rnanda
Lange dos Santos, o Con- vés deste encontro maragresso realizado pela Re- vilhoso experimentarmos
novação Carismática Ca- algo novo, uma unção
tólica da Diocese de Gua- nova, Jesus levantou prexupé, teve como Tema: gadores que estavam caí“Pregadores Segundo Co- dos e mostrou que é segundo a vontade Dele
ração de Deus” .
Estavam presentes que devemos pregar e não
na ocasião os pregadores a nossa vontade humana.
Lázaro Praxedes (Núcleo Muitas graças, e milagres
Nacional do Ministério de aconteceram nestes dois
Pregação da RCC Brasil) dias”, disse Santos.
Finalizando ela coe Renato Alves (Coordenador Estadual do Minis- menta que Padre Heraldo,
tério de Pregação da RCC de Petúnia, e Padre Alessandro, de Itaú de Minas,
Minas Gerais).
Ela disse ainda que celebram a Santa Missa
tive ra m mome ntos de de encerramento.

Foi realizado no mês
passado, nas dependências
do Instituto Federal, campus Muzambinho, o nde
funciona o curso de educação física, uma missa sertaneja para celebrar a vida.
Segundo Padre José
Milton dos Reis, que bom
estar em uma instituição de
ensino, onde além de adquirir conhecimento profissional, jovens também
possam adquirir conheciment o espiri tual para a
vida.
“Hoje em dia há tantas preocupações com as
coisas do mundo, às vezes
deixamos de nos preocupar
com as coisas de Deus.
Quem canta os males espanta e cantando e rezando, participando de encontros de formação, partilha
e convivência, aprendemos
a dar um sentido especial a
nossas vidas. Pois o Deus
que nos chama está presente conosco no dia a dia,
abençoando, conduzindo.
Nesses momentos de partilha devemos compreender que o Senhor da Vida,
nos dá dons e oportunidades de estar juntos para
cantar, dançar e celebrar a
vida”, salienta o padre.
Ele disse ainda que a
vida não é só fazer, construir, conquistar, amontoar
coisas, é preciso ter vida
quando partilhamos com o
outro, quando somos solidários, quando abraçamos
o irmão.
“Jesus nos convida a
segui-lo e para isso devemos fazer o esforço de acolhê-lo, permitindo que reine em nossa vida e assim

seremos conduzido s a
cada dia para a verdadeira felicidade através das
graças que recebemos pelas nossas necessidades,
podendo assim crescer
sempre mais como filhos
e filhas de Deus. Por isso
digo sempre que devemos
perguntar: Quem é Deus
para nós? E conseguirmos encontrar a resposta:
Senhor, tu és tudo para
mim, é Luz, Caminho e
Vida. Temos que acreditar que Jesus caminha cono sco e no s co nduz a
cada dia para que possamos realizar a vontade de
Deus através dos ensinamentos da Sagrada Escritura”, acrescenta.
Fi nali zando, ele
lembra que Deus coloca
pessoas especiais em nossa vida, ao nosso lado
para nos ajudar a caminhar, ver e viver todas as
coi sas boas que criou
para nós, por isso é tão
importante participar de
encontro de formação,
partilha e convivência .

PÁG 07

Agenda

O Leigo a Serviço
Casa de Apoio mantém necessitados
A Casa de Apoio,
entidade sem fins lucrativos, em prol dos irmãos
necessitados tem como
fundador o João Batista
Poscidônio e mais 13 pessoas , que formam a diretoria.
Segundo Rosemary
Cristina dos Santos, 1ª secretária, a Casa mantém
uma grande estrutura que
abriga dezenas de irmãos
necessitados que recebem
alimentação, abrigo, higiene, limpeza , momentos
de oração, carinho, enfim,
tudo o que os moradores
necessitam .
“ A nova Casa que
está em processo de finalização irá receber além
dos moradores, pessoas
que necessitem de abrigo
por algumas noites também. A casa conta com
muitas atividades para
que todos que lá residem
possam ter mais qualidade de vida. Acolhemos os
irmãos necessitados em
nível de miséria e com vícios no alcoolismo, e fornecemos não apenas um
abrigo confortável, mas
um lar para morarem. Alimentamos e nutrimos os
nossos internos com uma
rotina de boa alimentação
diária para acelerar a recuperação, pois algumas
vezes encontramos algumas pessoas com muita
fome.
Cuidamos da saúde
e da higiene pessoal com
os recursos necessários
para se recuperarem e até
encaminhamos os casos
mais graves para clínicas

especializadas. Procuramos promover assistência
espiritual, um encontro
pessoal com Jesus por
meio da fé cristã católica
e inspiramos a recomeçarem uma nova fase em
suas vidas”, salienta.
Ela em nome da diretoria agradece a todos
que já colaboraram de
uma forma ou outra.
Ela disse ainda que
a casa mantém um bazar
que fica situado atrás da
Matriz onde todos podem
adquirir imagens de Santos, quadros, livros, CD’s
e até pequenos móveis.
Acesse o site http://
www.casaapoiosaofrancisco.org.br/
e conheç a a Ca sa de
Apoio São Francisco de
Assis ou procure alguns
dos membros da diretoria
e veja como contribuir
com os irmãos.
Presidente: Alexandre Sandi Ferreira; Vice
presidente: Luiz Carlos
L o p e
s ;
1°Secretário:Rosemary
Cr is tina Dos Santos;
2°Secretário: Valéria Antônia de Oliveira; 1°Tesoureiro: Josenilson Gabriel Lino; 2°Tesoureiro:
João Lucio Poscidonio;
R elaç õe s Públic as :
Mayra Vasconcelos; 1°
Fiscal: Tarciso Batista;
2°Fiscal: Paulo Gonçalves Lopes Junior; 3°Fiscal: Marce lo Augusto
Bocoli; 1°Suprente fisc al: Je an Wellington
Poscidonio; 2°Suprente
fiscal: Paulo Roberto da
Silva; 3°Suprente fiscal:
Ana Aparecida da Silva
Matias.

Legionários de Maria
atuando há 13 anos
O grupo LEGIONÁRIOS DE MARIA,
criado há mais de 13
anos, é misto e composto de devotos de
Maria, tendo como
propósito, de levar a
boa nova aos lares, que
visita, todas segundas
feiras.
De acordo com
José Reis, com as visitas, o grupo reza o terço meditado, acompanhado de músicas, entoadas nos intervalos
de cada mistério, e faz
orações, a todos necessitados.
Recentemente foi
introduzida no grupo,
uma imagem peregrina, de Nossa Senhora

da Conceição Aparecida, quando teve inicio da grande corrente de oração, rumo ao
jubileu dos 300 anos,
da aparição da pequena imagem de Nossa
Senhora, no rio Paraíba do Sul. O grupo,
que é também denominado “grupo de
apoio”, tem por lema
a oração pela união das
famílias.
“Aqueles que desejarem a visita da imagem de Nossa Senhora
e do grupo de apoio, é
só entrar com contato
com alguém do grupo
e aguardar a programação. Salve Maria, finaliza Reis.
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Acontecimentos e Notícias
Relíquia de São Francisco de Assis esteve em Muzambinho
Ficou na comunidade nos dias 9, 10 e
11de junho na Igreja São
Francisco na Cohab a
Relíquia de São Francisco de Assis.
De acordo com Rubens Castro, a imagem
juntamente com a relíquia vinda da cidade de
Assis na Itália está em
peregrinação devido a
comemoração ao Jubileu

dos 800 anos da Ordem
Franciscana Secular (conhecida como Terceira
Ordem Franciscana) que
ocorrerá em 2021.
“A imagem foi um
presente da cúria geral
dos Frades Menores Capuchinhos e a Relíquia,
um fragmento de osso, foi
ofertada pela cúria geral
dos Frades Menores Conventuais.

A peregrinação teve
início no regional do estado de São Paulo na fraternidade das Chagas do
Seráfico Pai São Francisco no dia 20 de setembro

de 2015 e deverá terminar em 2021, ano jubilar,
depois de ter visitado todas as fraternidades de
todos os estados do Brasil.

GOU será realizado
todas as terças feiras
O GOU (Grupo de
Oração das Universidades), estará todas às terças
feiras no salão do Instituto Federal Sul de Minas,
Campus Muzambinho,
em momento de oração as
12h00.
Segundo Luiz Lopes, do RCC (Renovação
Carismática Católica), que
foi o pregador dessa semana, o GOU é o local onde
a graça de Deus acontece,
é onde as pessoas estão
dispostas a estar em oração e reconhecem que precisam dela. Que não são
melhores que ninguém e
que somente Deus pode
intervir em meio as dificuldades da vida através da
oração fazendo a graça
Dele acontecer.
Nesses mo ment os
de oração, os participantes
cantam, rezam, louvam e
escutam a Palavra, recebendo dessa forma a força
do Espírito Santo para
continuar a caminhada diária.
“ Nos momentos de
oração podemos ler na

Palavra de Deus em Atos
2”, o cumprimento da promessa de Deus onde estavam reunidos e esperavam
o cumprimento dessa promessa através do envio do
Espírito Santo. Ele vem
derramar as bênçãos necessárias para enfrentarmos as dificuldades do dia
a dia.
Também na pregação da Palavra, ouvimos
aquilo que necessitamos
ouvir e nem sempre ouvimos o que queremos ouvir, mas o que Deus quer
nos dizer. Como diz no
Evangelho de São João 3,
16 “Deus amou de tal forma o mundo que enviou
seu filho único, Jesus, para
salvar o mundo, e não condenar, mas que o mundo
seja salvo por Ele”.
Já em Romanos 8,32
“De tal forma que Deus
amou o mundo, entregou
o seu filho por amor a cada
um de nós, portanto nada
poderá nos separar do
amor de Deus que é Pai.
Nem a morte, tribulação
nem o perigo”, completa.

Pastoral da Criança realiza
encontro de Espiritualidade
No final do mês de
junho aconteceu no Salão
Paroquial o segundo Encontro de Espiritualidade
da Pastoral da Criança, Setor Guaxupé/MG, o qual
contou com a presença de
coordenadores das cidades
de Guaxupé, Bom Jesus da
Penha, Nova Rese nde,
Monte Belo, Poços de Caldas e Muzambinho.
Segundo Regina Tavares, Coordenadora, durante o encontro tiveram
várias pregações, entre
elas, destacou-se a missão
da mulher, nos dia de hoje,
inspirada em Maria com a
palestrante Thaísa Vieira
que levou todos ao passo
a passo de Maria, desde a
anunciação do Anjo Gabriel até a morte de Jesus na
Cruz.
“Nós devemos ir ao
encontro das pessoas como
Maria foi até Isabel. Ela
não mandou uma mensagem para dizer que se precisasse ela estaria em casa
à disposição, mas ela foi
até o encontro, ultrapassou
todas as dificuldades para
ir ao encontro de um necessitado” citou Vieira no
momento de sua pregação.
A coordenadora disse também que o encontro
teve a presença do Padre
José Milton dos Reis que
deixou uma mensagem aos

participantes e parabenizou toda a equipe da pastoral pelo trabalho, dedicação e missão.
“Domingo é dia do
senhor, que alegria ver
esse encontro acontecendo no dia Dele, que bom
que somos escolhidos
para essa missão de ir até
uma criança. Os pequenos
nos ensinam o caminho
do céu, da pureza. Ele cita
uma passagem bíblica
“Tenha o coração como
de uma criança e terás o
céu”, acrescenta.
Ta vares le mbrou
ainda que houve mais
uma pregação com o tema
“A importância da visita
e os novos desafios da
Pastoral feita pelo Coordenador Diocesano da
Diocese de Guaxupé, Pedro Alexandre Neto.
“Ele dis se que o
olhar misericordioso fala
muito mais do que palavras. Quando começamos
acompanhar uma criança
nos tornamos padrinhos
dela.
É um amor muito
grande que aprendemos
a dar e receber. Deixo
uma mensagem para que
vocês levem a todas as famílias, pai e mãe que levam seus filhos na Igreja
não buscam na cadeia!”
enfatiza.

