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Paróquia celebra mês da Bíblia
“Tua Palavra é
lâmpada para os meus
pés e luz para o meu
caminho!” (Salmo
119,105).
Setembro é o mês
da Bíblia. Este mês foi
escolhido pela Igreja
porque no dia 30 de
setembro é dia de São
Jerônimo.
Ele foi um grande biblista e quem traduziu a Bíblia dos originais (hebraico e grego) para o latim, que
naquela época era a
língua falada no mundo e usada na liturgia
da Igreja.
A Bíblia é hoje o
único livro que está
traduzido em praticamente todas as línguas
do mundo e que está
em quase todas as ca-

sas. Serve de “alimento espiritual” para a
Igreja e para as pessoas e ajuda o povo de

“Toda Escritura é
inspirada por Deus e é
útil para ensinar, para
argumentar, para cor-

madas e escolhidas
por Deus e que foram
inspiradas através do
Espírito Santo. Ela re-

var uma vida de acordo com o projeto de
Deus.
Passaram-se os

Deus na sua caminhada em busca de construir um mundo melhor.

rigir, para educar conforme a justiça” (2Tm
3,16). A Bíblia foi escrita por pessoas cha-

vela o projeto de Deus
para o mundo, serve
para que todos possamos crescer na fé e le-

tempos, os anos, mudaram muitas coisas,
impérios cresceram e
caíram, tantas idéias
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foram superadas, mas
a Palavra de Deus continua viva. Embora o
mundo busca outros
caminhos, sempre
existiram pessoas e
comunidades que foram fiéis, que buscaram nas Palavras Sagradas a fonte para sua
inspiração, para continuar vivendo e realizando o projeto de
Deus.
Na verdade, todo
mês devia ser mês da
Bíblia, todo dia devia
ser dia da Bíblia. Por
isso, a Bíblia não pode
ser apenas um ornamento em nossa casa.
A Palavra de
Deus deve ser o nosso
alimento de cada dia e
o sustento para a nossa vida.
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Mensagem do Pároco

Que a Paz de
Cristo esteja sempre
em seus corações.
Durante todo o mês
de setembro refletimos
sobre o valor, a importância que temos dado à
palavra de Deus em nossa vida. Sabemos que a
maioria das famílias hoje
possui ao menos um
exemplar da Bíblia em
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casa, pois ouviram falar de
sua importância e da maneira como Deus, nosso
criador, expressa através
dela o seu amor por toda
a humanidade apontando
o caminho da salvação, o
caminho que leva à vida.
Sabemos também da dificuldade que a maioria das
pessoas encontram para
ler e compreender aquilo
que estão lendo neste livro, que embora muitas
vezes num primeiro momento pareça tão fácil de
ser lido, é muito difícil de
ser compreendido e acolhido como palavra de
vida. Isto porque este livro, que hoje nos é apre-

sentado em um só volume, na verdade é um conjunto de 76 livros, que foram escritos há muito tempo atrás por um povo que
vivia em uma cultura e realidade muito diferente do
que vivemos hoje. Por isso
a Bíblia é um livro que não
pode ser lido e entendido
ao pé da letra. Às vezes é
preciso descobrir a mensagem ou as verdades que
estão contidas por detrás
das palavras. Sabemos
que a Bíblia não é um livro histórico, são sim,
histórias que nos ajudam
a entender e encontrar
com Deus na história e a
compreender seu proje-

to de amor para com cada
um de nós. E, para falar
desta presença de Deus,
muitas vezes o autor usa
uma linguagem figurada
que é preciso ser contextualizada para ser entendida. Se fizermos uma
leitura da Bíblia entendendo tudo o que está
escrito ao pé da letra corremos o risco de “cair do
cavalo”, “entrar pelo
cano”, “ficar com a
cara no chão” e levar
muitas pessoas a “ficarem com o coração na
mão”. Estas expressões
que acabei de usar são
exemplos de linguagem
figurada que utilizamos

hoje no nosso dia a dia e
que entendemos o sentido
que está por detrás de
cada uma delas. Imagine
agora que daqui a dois
mil anos um Japonês que
nunca esteve no Brasil
encontre uma carta com
estas expressões e, não
sabendo que a dois mil
anos atrás no Brasil cada
uma delas tinham um
significado, sem dúvida
alguma, daria uma interpretação ou tiraria uma
mensagem totalmente diferente do sentido dado
por aquela pessoa que escreveu tal carta, usando
tais expressões, concorda? Assim acontece mui-

tas vezes com leitura que
algumas pessoas fazem
da Bíblia.
Que no decorrer do
ano, possamos reservar
um pouco mais de nosso
tempo, para ler e meditar a Bíblia, aprendendo
com aquele povo e com
Jesus a reconhecer a presença de Deus na nossa
história hoje e a ser fiel a
sua vontade ao seu projeto. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê
sabedoria para que possamos entrar em sintonia
com o Deus da vida. Um
forte abraço do amigo e
irmão em Cristo Pe. Milton.

Encontro de Crismandos no IF
No último dia 25
aconteceu na Paróquia
São José, no Instituto Federal do Sul do Minas –
Campus Muzambinho, o
encontro de crismandos
dos cursistas deste ano, o
qual contou com a presença dos jovens da JCC (Juventude Cristã Católica),
que animaram os participantes.
Os catequistas Samuel e Andréa fizeram
uma reflexão sobre o Pai
nosso, onde essa oração é
uma forma profunda de
conversar com Deus pai.
Logo após, o Padre
José Milton dos Reis que
em clima de conversa

mostrou como Jesus é o
centro de nossa vida e,
como é necessário estar
em comunhão com Ele, e
que devemos querer de
coração e não apenas da
boca para fora, mas desejar verdadeiramente seu
Espírito Santo.
“Em seguida, o Diácono Leandro de Melo,
conduziu os jovens a uma
palestra mostrando a eles
os Sete Dons do Espírito
Santo e como estes vem
nos instruir e ajudar na
caminhada cristã”, lembra.
O encontro encerrou
com almoço e a celebração da Santa Missa, onde

o padre mais uma vez destacou em sua homilia a necessidade de seguirmos
Cristo sem desviar do caminho por Ele trilhado e

que um dia depois de dores e alegria iremos para
junto de Deus assim como
Lázaro.
“Lázaro, pobre que

passou grandes tormentos
em vida, porém alcançou
a graça de estar junto do
Pai”, finaliza.

Catecismo
Também conhecido como
Sacramento da Reconciliação
foi instituído por Nosso Senhor
Jesus Cristo, para que os cristãos possam ser perdoados de
seus pecados e recebam a graça santificante.
Segundo nos ensina o
Evangelho de São João: “Depois dessas palavras (Jesus) soprou sobre eles dizendo-lhes:
Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem vocês perdoarem os
pecados, ser-lhes-ão perdoados;
àqueles a quem os retiverdes,
ser-lhes-ão retidos” (Jo 20, 2223). E, somente a igreja através da autoridade do Padre tem
o poder de perdoar nossos pecados, pois conforme lemos na
Sagrada Escritura em Mt 18,18;
“Em verdade vos digo: tudo o
que ligardes sobre a terra será
ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu”. Só
Deus perdoa os pecados, mas o
Padre, mesmo sendo um homem
sujeito às fraquezas como outros homens, está ali em nome
de Deus e da Igreja para absolver os pecados. Ele é o ministro do perdão, isto é, o intermediário ou instrumento do perdão
de Deus.
Para se fazer uma boa confissão são necessárias algumas
condições como um bom e honesto exame de consciência, ter
arrependimento sincero por ter
ofendido a Deus e ao próximo,
possuir o firme propósito diante de Deus de não pecar mais e
mudar de vida através da conversão. Devemos lembrar que
estamos confessando os nossos
pecados e não dos outros, também é importante refletir, se
participamos ou facilitamos de

alguma forma com o pecado
alheio, exemplo: aconselhar alguém a cometer um aborto.
Os pecados que somos
obrigados a confessar são os
graves (mortais) e leves (veniais). São exemplos de pecados
mortais, ferir os dez mandamentos de Deus e da Igreja e
como exemplo, podemos citar
assassinato, homicídio, assistir
ou ler material pornográfico,
oprimir o órfão ou viúvas, adultério, fazer mal uso do dinheiro público e outros.
Segundo a revista de teologia, o “Fiel Católico”, segue
uma brevíssima análise dos pecados capitais: gula; luxúria;
avareza; ira; inveja; preguiça;
orgulho ou soberba. Todos eles
capturam a pessoa humana, direta ou indiretamente, pelo prazer, – seja o prazer de comer e
beber (gula); o prazer desordenado do sexo (luxúria); o apego ao dinheiro e, consequentemente, aos inúmeros prazeres
que nos pode proporcionar, inclusive o prazer de ter poder
(avareza); seja na inveja do nosso próximo, que tem ou vive
uma situação mais prazerosa
que a nossa; na ira que invariavelmente explode quando algo
ou alguém nos submete a uma
situação de privação de prazer
ou prazeres; seja a delícia de
não fazer nada, sem ter nenhum
compromisso (preguiça) ou a
satisfação egoísta de se sentir
superior ao próximo (orgulho).
O prazer escraviza. Uma vida
em pecado é uma vida de escravidão.
Cita Santo Agostinho, na
In epistulam Iohannis Parthos
tractatus, 1, 6: PL 35, 1982]”
(CIC §1863), que “O homem
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Sacramento da Confissão
não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo
menos os pecados leves. Mas
esses pecados que chamamos
leves, não os consideres
insignificantes; se os consideras
insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los! Um grande
número de objetos leves faz
uma grande massa; um grande
número de gotas enche um rio;
um grande número de grãos faz
um montão”, “ para evitar o
rompimento da amizade com
Deus, ou seja, evitar cometer
um pecado grave, é preciso
combater os chamados pecados
veniais, os quais são passos em

direção ao abismo. E muitos
passos juntos percorrem quilômetros. Nesse sentido, o Sacramento da Confissão é o único
remédio eficaz, que pode refrear essa triste caminhada ou íngreme descida, rumo ao abismo
definitivo que chamamos Inferno.
Finalizando, o católico
deve confessar-se no mínimo
uma vez por ano, ao menos, a
fim de se preparar para a Páscoa. Mas somos também obrigados a confessar toda vez que
cometemos um pecado mortal.
A confissão apaga completamente nossos pecados, nos dá a

graça santificante, tornando-nos
naquele instante uma pessoa
santa dando-nos tranquilidade
de consciência, consolo espiritual.
Ela aumenta nossos méritos diante do Criador, diminui
a influência do demônio em
nossa vida e faz com que criemos gosto pelas coisas do alto.
Exercita-nos na humildade e
nos faz crescer em todas as virtudes. Porém, ao final de nossa
confissão teremos que cumprir
a penitência proposta pelo Padre, que não é um castigo, mas
uma expressão de alegria pelo
perdão concedido.

Espaço Criança
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Jovens Católicos participam do
Metanóia
Nos dias 16, 17 e
18 de setembro de
2016, IF (Instituto Federal do Sul de Minas
– Polo Muzambinho),
aconteceu o encontro
Metanóia, realizado
pelo grupo de jovens –
Juventude Cristã Católica. O encontro contou
com a participação de
134 jovens, destes, 84
participaram das pregações e momentos e os
outros 50 trabalharam
para que o
encontro
acontecesse.
Ontem, na
igreja Matriz os jovens foram
apresentados à comunidade durante a celebração da

Santa Missa, após foram recepcionados pela
coordenação do Metanóia, no salão paroquial, com uma festa.
Segundo Valeria
Oliveira contaram com
a presença de Camila
Fernandes, de Alfenas,
Jean Poscidônio, Alexandre Sandi, Luiz Lopes, André Rezende,
Giovani da Renovação

Carismática de Guaxupé,
entre outros colaboradores durante as pregações.
O encontro foi finalizado
com a Missa, celebrada
pelo Pároco José Milton
Reis.
“Rezamos e desejamos que todos os jovens permaneçam em
Deus, após esse primeiro contato com Ele”,
fala Oliveira.

Apostolado da Oração faz troca de
fitas das zeladoras
No último mes, foi
realizada na Matriz a celebração com as zeladoras do movimento do
Apostolado da Oração,
quando algumas fizeram
as trocas das fitas e mais
uma integrante iniciou
sua caminhada no movimento.
De acordo com a
coordenadora
Elzira de
Paula, o
Apostolado da
Oração
(A.O.) é
um movimento
religioso
composto por
leigos
católicos. A finalidade é a santificação
pessoal e a evangelização das famílias com especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O
sentido é a doação a

Deus, pelo conhecimento
da palavra, pela oração,
pelo oferecimento diário
e pela fidelidade à igreja.
“O A.O. propõe um
caminho rumo à santidade a partir do oferecimento diário que transforma
nossa vida e nos coloca
em comunhão universal
de preces pela força do

Espírito Santo que habita
em nossos corações, e nos
faz a vivenciar os mesmos
sentimentos do Coração
de Jesus, para que, alimentados e modelados
por Ele na Eucaristia, e reconciliados com Ele pelo
sacramento da Reconciliação, possamos colocarnos plenamente, de coração inteiro, a seu serviço
e a serviço da Igreja, a
exemplo de Maria, para
que seu Reino venha a
nós, hoje, amanhã e sempre”, comenta.
Sobre o uso das fitas, ela explica que são o
sinal de pertencer e entre-

gar-se ao chamado para
servir ao Sagrado Coração de Jesus. A cor vermelha representa o sangue, a vida de doação plena que o Senhor entregou
por cada um de nós. A
medalha tem o Sagrado
Coração de Jesus, o que
nos faz lembrar sempre
do quanto Ele nos ama.
O Bentinho é
o símbolo do
A.O., e
n e l e
e s t á
gravado venha a
nós o
Vo s s o
Reino,
para
mostrar a
todo instante que estamos buscando esse reino.
“Usamos a fita não
como enfeite, mas como
sinal de que fomos chamados para servir e dissemos nosso sim. Devemos honrar nossa fita,
porque ela simboliza o
amor de Cristo por nós e
também o compromisso
que assumimos com Ele.
A fita estreita é a fita do
zelador que está começando a trilhar os caminhos do Apostolado. A
larga é a do que busca
novos caminhantes para
ajudá-lo a servir”, finaliza.

O Leigo a Serviço
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Lar são Vicente de Paulo comemora dia do Patrono
No último dia
27, o Lar São Vicente de Paulo de Muzambinho comemorou o dia do Patrono,
ou seja, São Vicente
de Paulo.
De acordo com
Alceu Salvador, presidente da entidade,
durante toda a semana houve comemoração em homenagem
à Semana do Idoso.
“Iniciamos no
dia 25, com a arrecadação de donativos
através da campanha
realizada na zona rural com bastante sucesso, onde recebemos café, arroz, feijão, óleo, açúcar e
outros donativos
como frangos e até
dinheiro, que muito
ajudará na alimentação dos internos”,
disse.
O presidente comentou que durante
toda a semana tiveram lanches especiais
para os internos com
produtos, em grande
parte doados pela comunidade.
Segundo ele, durante a semana o cardápio foi bastante

variado.
Na segunda foi
pão com molho de
carne e refrigerante,
na terça ofereceram
churrasco com vinagrete, refrigerante e
sorvete, quarta-feira,
salgadinhos, refrigerante e bolo.
Quinta feira tiveram cachorro quente
e refrigerante, e para
finalizar na sexta, pizza e refrigerante.
“Ainda no dia
25, foi celebrada uma
missa festiva em homenagem a SãoVicente na capela do
Asilo, a qual contou
com a participação
de Vicentinos, pessoas da comunidade e
do coro da Familia
Bócoli”, acrescenta.
Ele lembrou
que o asilo está promovendo a campanha do Almoço Solidário todos os domingos, com o objetivo de levar pessoas
da comunidade para
conhecerem a realidade da instituição e
levar a família e amigos para passarem algumas horas com os
internos.

Salvador completa explicando que
os internos recebem
cinco refeições diárias, serviços de enfermagem 24 horas por
dia e fisioterapia de
segunda a sexta-feira
e toda primeira quinta de cada mês acontece a celebração da
missa na capela.
“A diretoria e
funcionários da instituição agradecem o
esforço de todos os
doadores nessa campanha realizada e
convida pessoas de
boa vontade a participarem. Para mais
informações entrar
em contato com a
instituição através do
telefone (35) 35711287.
Salvador lembrou também que no
dia 27 de novembro,
estarão realizando
um leilão de gado no
parque do peão em
prol da instituição,
estão todos convidados a participarem.
“Que Deus
abençoe todas as pessoas que colaboram
conosco nessa nobre
causa”, finaliza.
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Cristão na Caminhada
MECEs se reunem para Retiro Respiritual

Reuniram-se do IF
(Instituto Federal do Sul
de Minas – Polo Muzambinho), no mês de setembro, com a participação
de mais de seiscentos
MECEs (Ministros Extraordinários da Comu-

nhão Eucarística), da Diocese de Guaxupé - Setor Guaxupé, para um
Retiro Espiritual com Padres, Diácono e Seminaristas os quais desenvolveram o tema “Eucaristia, Partilha e Família” e
lema “Misericórdia, é o
que eu quero”.
Segundo a coordenadora Maria Helena
dos Reis Riboli, os MECEs de Muzambinho fizeram a recepcão, oferecendo o café com quitan-

das. “Tudo foi feito pelos MECEs de Muzambinho da área rural e urbana, deliciosas bolachinhas, roscas e bolos, feitos com muito carinho
agradaram a todos” agradece a coordenadora.

Segundo ela, a animação foi por conta do
Ministério de Música Filhos da Luz, da cidade
de Capetinga, composto por Gleicy, Elias, Carlos Eduardo, Elaine,
Evaldo e Enéias, que animaram durante todo o
dia.
“A primeira palestra foi “A missa a partir
da última ceia”, presidida
pelo Pe José Luís, o qual
relatou uma retrospectiva da vida de Jesus em

Jerusalém. Um segundo
momento quando Jesus
chegou e continuando
sobre a Santa Ceia e finalizou quando Jesus foi
reconhecido pelos discípulos de Emaús, ao partir o pão. O Cristão deve

ser reconhecido pela par-

tilha dos bens. Tudo o
que temos não nos pertence, e por isso aqui deixamos, porém, o que somos, isso sim, nos acompanhará para a eternidade”, lembra.
A Coordenadora
disse ainda que na segunda palestra: “As obras de
misericórdia na vida
e missão dos MECEs” foi ministrada
pelo seminarista,
Dione Piza, de Muzambinho.
Ele falou que
a misericórdia vem
do coração. É a
união do coração
acolhedor de Jesus,
com a nossa miséria, nossa pequenez
que precisamos ter,
para sermos merecedores da misericórdia.
“Na parte da tarde tivemos um belo mo-

mento Mariano com as
irmãs Bethânia de Guaxupé.
Trazendo a imagem
Peregrina de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi um momento
especial de reflexão. A
imagem que caminha por
todas as Dioceses rumo

conta.

aos 300 anos de sua aparição nas águas do Rio
Paraíba.
Também a
recitação do terço luminoso foi
rezado pelas crianças vestidas
de anjo, as
quais rezaram o
pai- nosso, e os
MECEs, as
ave-marias. No
final as velas
acesas, que é a
Luz de Cristo,
foram passadas
para todos”,

lhantada com a música
tão sublime sacramento,
marcou os presentes.
“E para finalizar o
momento tão bonito que
celebramos, encerramos
com a celebração da Santa Missa presidida pelo
Pe. José Milton, nosso
querido Pároco, que fechou o tema do encontro
com a homilia sobre o
Evangelho de São
Lucas:O caminho do Reino de Deus não é só de
felicidades, mas de renúncias”, finaliza.

Ela comenta ainda
que a adoração Honra da
Misericórdia, feita pelo
Diácono Leandro, foi um
momento inesquecível,
junto a Jesus Eucarístico,
momento de silêncio,
muita fé, oração e a benção do Santíssimo abri-

Agenda
DIA:
01, Sábado

02, Domingo
03, Segunda
04, Terça
05, Quarta

06, Quinta

07, Sexta

08, Sábado

09, Domingo

10, Segunda

11, terça

12, Quarta

13, Quinta

14, Sexta
15, Sábado

16, Domingo
17, Segunda
18, Terça
19, Quarta
20, Quinta
21, Sexta
22, Sábado

23, Domingo

24, Segunda
27, Quinta
28, Sexta
29, Sábado
30, Domingo

HORÁRIO / LOCAL:
07:30hs, Encontro da Pascom ʹ Salão Paroquial.
13:00hs, Retiro das SMP no Setor Irmã Dulce ʹ Comunidade Santa Clara, Palmeia, Ribeirãozinho, Cachoeira do Cambuí.
14:30hs, Reunião com os Missionários SPM da Área Urbana ʹ Salão Paroquial.
16:00hs, Reza do Santo Terço ʹ Serrinha dos Cristais.
18:30hs, Celebração da Palavra ʹ Palmeia.
19:00hs, Missa em Louvor a Santa Terezinha do Menino Jesus e benção das Rosas ʹ Matriz.
07:00hs até 11:30hs, Curso de Batismo ʹ Salão Paroquial.
Inicio da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs ʹ Matriz 1º Dia.
Três Barras, às 18:00hs / Cambuí, às 19:30hs.
2º Dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs ʹ Matriz.
São Domingos, às 19:00hs.
16:00hs, Missa na Santa Casa de Misericórdia.
3º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs- Matriz.
Inicio da Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
Santa Clara, às 18:00hs / Palmeia, às 19:30hs.
16:00hs, Missa no Asilo São Vicente de Paula.
18:00hs, Reunião do Apostolado da Oração ʹ Salão Paroquial.
4º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs- Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
Missa no Moçambo, às 19:00hs.
Missa no Belém, às 19:00 horas.
5º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, com a Participação do Apostolado da Oração, às 19:00hs- Matriz.
19:00hs, Reunião com Monitores da Crisma ʹ Salão Paroquial.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
08:00hs, Confissões das Crianças da 1º Eucaristia da Comunidade Santa Rita.
09:00hs, Reunião com os Missionário do Setor Belém.
13:30hs, Reunião da catequese Infantil ʹ Salão Paroquial.
16:00hs, Reunião com os Acólitos ʹ Salão Paroquial.
18:00hs, Celebração - Jardim dos Imigrantes.
6º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs (Dizimo)- Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
07:00hs, Missa de 1º Eucaristia ʹ Santa Rita.
10:00hs, Missa do Dizimo ʹ Matriz.
11:00hs, Batizados ʹ Matriz.
7º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs (Dizimo)- Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
8º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs- Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
São José, às 18:00hs / Pena do Tié, às 19:30hs.
9º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19:00hs- Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
Alves, às 18:00hs / Cachoeira do Pinhal, às 19:30hs.
08:00hs, Missa na Capela dos Buenos.
Retiro, às 12:00hs Celebração da Palavra.
10:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Procissão Saindo da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Direção a Matriz.
19:00hs, Missa Festiva ʹ Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
19:00hs, Missa ʹ Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
Cachoeira do Cambuí, às 18:00hs / Ribeirãozinho, às 19:30hs.
19:00hs, Missa ʹ Matriz.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
09:00hs, Reunião Com os Missionários SMP ʹ Setor Retiro.
09:00hs, Confissões das Crianças da Vila Socialista ʹ Matriz.
14:30hs, Reunião do CPP ʹ Salão Paroquial.
Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
07:00hs, Missa de 1º Eucaristia ʹ Vila Socialista.
Encerramento da Festa de Nossa Senhora Aparecida ʹ no Pátio em Frente a Matriz.
19:00hs, Missa com o Inicio do Cerco da Misericórdia ʹ Matriz.
Morro Preto, às 18:00hs / Monte Alverne, às 19:30hs.
19:00hs, Missa - Matriz. (Cerco da Misericórdia)
19:30hs, Missa - Matriz. (Cerco da Misericórdia) Mãe Rainha.
19:00hs, Missa - Matriz. (Cerco da Misericórdia)
19:00hs, Missa - Matriz. (Cerco da Misericórdia)
Barra Bonita, às 18:00hs / Macaúbas, às 19:30 hs.
08:00hs, Confissões das Crianças das Comunidades: São Benedito e Matriz- Matriz.
10:00hs, Confissões das Crianças da Comunidade Santa Maria Rosa Mística- Matriz.
16:00hs, Reunião com os Acólitos ʹ Salão Paroquial.
19:00hs, Missa - Matriz. (Cerco da Misericórdia)
Missa de 1º Eucaristia das Crianças da Matriz ʹ Matriz.
07:30hs, manha de Espiritualidade com os Ministros da Palavra.
10:00hs, Missa de 1º Eucaristia na Comunidade São Benedito e Santo Antônio.
11:00hs, Batizados ʹ Matriz.
17:30hs, Missa de 1º Eucaristia na Comunidade Santa Maria Rosa Mística.
19:00hs, Missa da Família - Matriz. (Cerco da Misericórdia).
19:00hs, Missa de encerramento - Matriz. (Cerco da Misericórdia).
19:00hs, Inicio do Tríduo de São Judas Tadeu ʹ Vila Bueno.
19:00hs, 2º dia do Tríduo de São Judas Tadeu ʹ Vila Bueno.
19:00hs, 3º dia do Tríduo de São Judas Tadeu ʹ Vila Bueno.
16:30hs, Procissão de São Judas Tadeu.
17:00hs, Missa Festiva a São Judas Tadeu ʹ Vila Bueno.
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Batizados são realizados todos os
meses na Matriz
O Sacramento do
Batismo é realizado na
Paróquia todos os meses, sempre aos segundos e quartos domingos. Aos primeiros domingos de cada mês
acontece o curso preparatório para pais e
padrinhos. Para mais
informações, procurar
a secretaria da Paró-

quia São José de Muzambinho.
Segundo a coordenadora Maria José, é
muito importante que
sejam batizados todos
os recém nascidos, pois
este sacramento é que
nos abre as portas para
os outros sacramentos.
Por ele somos libertados do pecado original

e regenerados como filhos de Deus, tornando
membros de Cristo.
Somos incorporados à 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.

Paróquia São José realiza casamento
comunitário
No dia 03 de setembro , às 10 horas realizou-se na Igreja matriz de
São José em Muzambinho
o casamento comunitário
de sete casais.
Numa linda celebração, presidida pelo Pe.
José Milton dos Reis, os
casais receberam o Sacramento do Matrimônio.
“Estes casais já viviam maritalmente há algum tempo, alguns já tinham se casado no civil e
por algum motivo ainda
não haviam recebido o

Sacramentodo Matrimônio. Esta celebração foi
uma oportunidade para os
casais regularizarem sua
condição religiosa voltan-

do assim a participar de
todos os sacramentos na
Igreja e também realizarem seus sonhos”, explica o Padre.

Liturgia Diária
Dia
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1ª leitura
2Rs 5,14-17
Gl 4,22-24.26-27.31-5,1
Gl 5,1-6
Est 5,1b-2;7,2b-3
Ef 1,1-10
Ef 1,11-14
Ef 1-15-23
Ex 17,8-13
Ef 2,1-10
2Tm 4,10-17b
Ef 3,2-12
Ef 3,14-21
Ef 4, 1-6
Ef 4,7-16
Eclo 35,15b-17.20-22a
Ef 4,32-5,8
Ef 5, 21-33
Ef 6,1-9
Ef 6,10-20
Ef 2,19-22
Fl 1,18b-26
Sb 11,22-12,2

Salmos
97
112
118
44
97
32
8
120
99
144
Ct.: Is 12,2-3
32
23
121
33
1
127
144
143
18
41
144

2ª leitura
2Tm 2,8-13

Ap 12,1..13a 15-16a

2Tm 3,14-2,2

2Tm 4,6-8.16-18

2Ts 1,11-2,2

Evangelho
Lc 17,11-19
Lc 11, 29-32
Lc 11,37-41
Jo 2,1-11
Lc 11,47-54
Lc 12,1-7
Lc 12,8-12
Lc 18,-1-8
Lc 12,113-21
Lc 10, 1-9
Lc 12, 39-48
Lc 12, 49-53
Lc 12, 54-59
Lc 13, 1-9
Lc 18,9-14
Lc 13,10-17
Lc 13,18-21
Lc 13,22-30
Lc 13,31-35
Lc 6, 12-19
Lc 14,1.7-11
Lc 19,1-10
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Acontecimentos e Notícias
Pe. Emerson fala sobre missão em Bruxelas

A Pascom (Pastoral da comunicação) fez
uma entrevista para a
radioweb do site
www.matrizsaojose.com.br
com o Padre Emerson,
da Comunidade Missionária da Providência
Santíssima, de Mococa
–SP.
Segundo ele o seu
chamado teve início
através da experiência
com Deus, aos 16 anos,
quando participou de
um encontro de jovens,
realizado na Escola
Agrotécnica. “Aquele
final de semana marcou
a minha vida, a minha
história. Tive um verdadeiro encontro com a
pessoa de Jesus Cristo”.
Logo após entrou para
o grupo de jovens e
cada vez mais sentia
que sua missão era estar com Deus. “Foi no
JCC que comecei a cantar, relacionar, fazer

orações e palestras em
público e isso foi essencial na minha caminhada”.
Ingressou em 2001
como Missionário da
Providência Santíssima
em Mococa, fez propedêutico, filosofia, foi fazer missão em São Paulo por um ano, voltou e
foi seminarista, estudou
teologia, em 2008 se
tornou Diácono e em
2009 Sacerdote.
“Faz sete anos que
sou sacerdote da comunidade Missionária, que
tem 32 anos de fundação e hoje tem 30 missões no Brasil e duas na
Itália, uma na França,
uma na Bélgica, que é
onde estou, uma na Inglaterra e uma no Canadá. Nós, da Providência, temos votos diferentes dos votos Diocesanos, temos o voto de
pobreza. Deus provém

e fragilidades.
“A minha missão
na Bélgica, conforme o
Monsenhor diz é que às
vezes somos chamados
onde não queremos ir,
mas temos que enfrentar os desafios. Bruxelas para mim é um desafio, pois é outro País,
outra língua, outros costumes. Lá tem cerca de
50 mil brasileiros que
foram tentar uma vida
melhor, porém as dificuldades também apareceram. Vão procurar a
igreja e lá iniciam nova
caminhada rumo a
Deus. Estamos lá para
acolhê-los e levar Deus
a seus corações, dando
testemunho e ajudando
a vencer os desafios que
todas as nossas necessidades, o que temos a fazer é cumprir nossa
missão”, comenta.
Segundo ele, na
entrevista concedida
para a Pascom, a primeira missão é devolver no coração do homem o lugar que é de
Deus, lugar que foi roubado pelo pecado. Essa
missão deve ser desenvolvida com carisma
que é a comunhão, vivendo com o irmão,
mesmo com os limites

são muitos”, conta.
Ele agradeceu a
acolhida sempre que
está aqui sua terra natal,
agradeceu as orações,
pediu para que a comunidade reze por ele, sua
vocação e missão junto
ao Brasileiros da Bélgica, para que o senhor
sempre dê a graça da felicidade a cada dia e fazermos aquilo que é a
sua vontade.
“Peço que a comunidade continue apoiando as crianças e jovens,
pois o chamado pode
vir de várias formas,
mas o JCC, os coroinhas, os acólitos, os corais infantis são o celeiro das vocações”, finaliza.

