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Paróquia louva Nossa Senhora Aparecida
A Paróquia São
José, através da Comunidade Nossa Senhora Aparecida,
realizou nesse mês
de outubro a novena, missa e festa de
barraquinha na
Matriz.
De três a 11
aconteceu a novena com missa ou
celebração todas as
noites. A festa realizou-se nos dias
cinco a 16, de quinta a domingo, com
apresentação de
música ao vivo, tirinha da sorte, praça de alimentação e
almoço no dia de
Nossa Senhora.
No dia 12, dia
de Nossa Senhora,
também foi realizada a procissão saindo da Capela Nossa
Aparecida rumo a
Matriz onde celebrou-se a missa festiva.
Estiveram par-

ticipando durante o
período, as comunidades, pastorais,

Almeida, Colégio
Lyceu, Escola Sagrado Coração de

sas e príncipes da
festa, bem como sua
apresentação aos

com o Pároco Padre
José Miltom dos
Reis, agradece a to-

movimentos, festeiros diversos, além
entidades e escolas
da cidade como
FAM (Frente de
Apoio ao Menor),
Escola Estadual
Professor Salatiel de

Jesus, Escola Frei
Florentino e Escola
Estadual Cesário
Coimbra.
No último dia
aconteceu a coroação de Nossa Senhora pelas prince-

presentes. Após foi
realizado o sorteio
da moto e outros
prêmios.
A coordenação
da comunidade
Nossa Senhora Aparecida juntamente

dos que estiveram
ajudando com doações de brindes, trabalhando ou consumindo na barraquinha e venda dos bilhetes. Que Deus
pague a cada um

que colaborou!
Confira os ganhadores dos prêmios:
Regimar Carlos Machado –
1510 – 1º prêmio
1 moto 0km (doada pelos devotos
de Nossa Senhora).
José Adão –
744 – 2º prêmio 1
bezerro (doado
por Lauro Miranda)
Rosângela M.
Ferreira – 1804 –
3ºprêmio 1 microondas (doado por
Marlene de Donizete).
Adalzira Barbosa – 2365 – 4º
prêmio 1 tanquinho (doado por Terezinha Araújo).
Rômulo Inacarato – 4193 – 5º
prêmio 1 edredon
(doado pelas Pernambucanas).
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Mensagem do Pároco
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nhos que temos percorrido e procurar compreender, ou ainda, tomar
consciência da presença de Deus na nossa história e de que maneira
temos correspondido a
esta presença e a este
amor misericordioso
para com cada um de
nós e para com toda a
humanidade.
São João nos diz:
“Deus é amor e quem
ama permanece em
Deus”. Olhando para a
nossa caminhada neste
ano de 2016, vamos recordar as pessoas com
quem encontramos, e
que de alguma forma
entraram em nosso coração e provocaram em

nós um sentimento, seja
ele positivo ou negativo e possamos perguntar ou procurar compreender o que Deus quis
falar comigo através
desta experiência, ou
deste encontro? O que
eu pude aprender; com
estas pessoas que passaram pela minha história
e de alguma forma confirmaram ou questionaram as minhas maneiras
de ser e de agir? Eu fui
capaz de parar e buscar
compreender os acontecimentos, os encontros
e desencontros que experimentei do decorrer
deste ano? Ou fui indiferente, insensível aos
acontecimentos sempre

Terço na Serrinha é
realizado todo
primeiro sábado
Todo primeiro sábado do mês reza-se o
Santo Terço em louvor
à Nossa Senhora da Cabeça no Santuário localizado na Serrinha dos
Cristais. O terço
se inicia às 16h e várias
pessoas da comunidade
participam, rezando
para agradecer e pedir a
sua intercessão.
Se você precisa de

auxílio em suas necessidades e aflições que
perturbam a sua cabeça,
tirando-lhe a tranquilidade, lembre-se de Nossa Senhora da Cabeça.
Em outubro, contamos com a participação do Diácono Leandro José de Melo que
presidiu com grande entusiasmo e carinho o
Santo Terço.

seguindo em frente sem
me dar conta de tudo
que estava acontecendo
ao meu redor, na minha
historia.
São Paulo na primeira carta a comunidade de Corinto os exorta
a viver o amor, pois
tudo passa só o amor é
eterno.
“O amor é paciente, o amor é prestativo;
não é invejoso, não se
ostenta, não incha de
orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse,
não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra
com a injustiça, mas se
regozija com a verdade.
Tudo desculpa, tudo

crê, tudo espera, tudo
suporta” (1Cor 13,4-7).
No dia primeiro
de novembro, recordamos nossos entes queridos que já partiram
desta vida para junto de
Deus. Na certeza de que
um dia nos encontraremos no céu para celebrar a grande festa, nos
reunimos em comunidade para rezar agradecendo a Deus por ter
colocado pessoas tão
importantes na nossa
vida. Por tantas coisas
boas que aprendemos
no convívio com estes
amigos e parentes que
hoje já estão junto de
Deus.
Recordamos que

também nós somos passageiros neste mundo, e
pedimos a graça de um
dia, ao sermos plantados na terra, possamos
ressuscitar para a vida
eterna no céu, onde faremos morada por toda
a eternidade junto de
Deus. Celebrando a
grande festa dos filhos
de Deus.
Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós junto de
Deus, e nos alcance a
graça de seguirmos os
passos de Jesus neste
mundo, fazendo tudo o
que ele nos ensinou
para que um dia possamos ser levados até junto de Deus.
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Catecismo
Sacramento da Ordem
Após receber os
Sacramentos de iniciação (Batismo, Eucaristia e Crisma), que “são
a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e à missão de evangelização no
mundo” (cf. CIC nº
1533), outro sacramento confere uma missão
particular na Igreja e
serve para a edificação
do Povo de Deus” (cf.
CIC nº 1534). O Sacramento da Ordem que
comporta três graus: O
diaconato (diáconos), o
presbiterado (padres) e
o episcopado (bispos).
A Ordem é o sacramento que transforma o leigo em diácono,
o diácono em sacerdote
e o sacerdote em bispo.
Esse sacramento insere
a pessoa num determinado grupo de cristãos
que exercem uma função específica em relação à do cristão leigo, e
o sacramento graças ao
qual a missão confiada
por Cristo a seus Apóstolos continua sendo
exercida na Igreja até
hoje. É o sacramento do
Ministério Apostólico.
Segundo o catecismo da Igreja Católica, o

Sacramento da Ordem
“ordenados para a salvação de outrem. Contribuem também para a
salvação pessoal através do serviço aos outros que o fazem. Conferem uma missão particular na Igreja, e servem a edificação do
povo
de
Deus”
(cap.terc., 1534).
Recebem este sacramento aqueles que
resolveram seguir a
Cristo, abrindo mão de
tudo, abrindo mão de
constituir uma família,
vivendo o celibato, e seguindo aquilo que Jesus
quer. O ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à
sua Igreja enquanto Cabeça de seu Corpo, Pastor de seu rebanho,
Sumo Sacerdote do sacrifício redentor, Mestre
da Verdade. A Igreja
expressa isso dizendo
que o sacerdote, em virtude do sacramento da
Ordem, age “In persona Christi Capitis”, ou
seja, na pessoa de Cristo-Cabeça.
O Sacramento da
Ordem é conferido pela
imposição das mãos do
bispo, seguida pela oração consecratória, na

qual a Igreja suplica que
o Pai derrame sobre o
eleito o Espírito do
Cristo Ressuscitado, e,
marcado pelo Espírito
Santo para sempre, o ordenado recebe a graça
de agir na Pessoa de
Cristo. O Sacramento
da Ordem não pode ser
repetido, não é privilégio, nem honra, nem um
direito: é Graça de Deus
para o serviço do Seu
povo.
O Ministério conferido pelo Sacramento
da Ordem consiste num
tipo de participação na
missão de Cristo, ou
seja, no serviço em
nome e na pessoa de
Cristo no meio da comunidade. Além disso,
o Sacerdócio Ministerial confere um poder sagrado para esse serviço.
O bispo é o único
que pode tornar o leigo
um diácono, sacerdote
ou outro bispo. Para que
isso aconteça e seja válido, o bispo ordenante
deve ter sido validamente ordenado, isto é,
que esteja na linha da
sucessão apostólica, e
em comunhão com a
Igreja toda, principalmente com o Sumo
Pontífice (o Papa).

Espaço Criança
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Primeiro encontro da Pascom
No início do mês
de outubro foi realizado no salão paroquial, o
1º Encontro da Pascom
(Pastoral da Comunicação), com os membros
representantes das comunidades, pastorais e
movimentos, o qual
contou com animação
do Ministério da Música.
Após a oração inicial presidida pelo pároco José Milton do Reis,
a coordenadora Daísa
dos Reis Riboli Rodrigues fez a apresentação
da equipe de coordenação e membros representantes. Na ocasião
foram realizadas duas
palestras, o tema Comunicação e Misericórdia
pelo Padre José Milton
e o tema Responsabilidade e Compromisso,
com o psicólogo David
Moísés da Luz.
O Padre enfatizou
em sua palestra a impor-

tância de se avaliar o
que será escrito e se está
de acordo com a conduta do evangelho. “Infor-

deve pautar a sua comunicação através de fotos, textos, vídeos lembrando inclusive da

que estão pertinho Dele
e vão anunciar a boa
nova. Deus nos utiliza
para conduzir e proteger

ção, levar a luz para
aqueles que se encontram nas trevas e encaminhar seus passos para

mar é conduzir, apontar
caminhos, convocar
pessoas através da comunicação. A Pastoral
da Comunicação aponta o caminho no sentido de revelar a verdade
sobre Jesus. Jesus é o
caminho, verdade e a
vida e é a partir dos valores que ele anuncia
que a Pascom, também

postura individual de
cada membro.
“Somos chamados
a ser missionários e
quando caminhamos na
missão crescemos para
a vida. A missão vem de
Deus e Jesus vem chamando as pessoas para
caminhar, somos apóstolos da comunicação.
Apóstolos são aqueles

as pessoas, pois nas mídias o que mais se vê e
lê são noticias que precisam ter um parâmetro
para avaliar o que está
certo e errado ou que
condiz com os ensinamentos de Jesus. A missão da Pastoral da Comunicação é comunicar
e evangelizar através
dos meios de comunica-

o caminho que Jesus
ensinou para que todos
tenham vida”, explicou
Pe. Milton.
O Psiscólogo David Moisés da Luz refletiu sobre o que é responsabilidade e compromisso.

Compromisso é
quando aceitamos a
Cristo como Único e
Suficiente Salvador de
nossa vida. Temos que
ter o compromisso
quando assumimos uma
função, levar a sério,
não dá para fazer de
qualquer maneira, temos que nos prepararmos. Responsabilidade
é cumprir com o compromisso assumido.
Quando não temos responsabilidade é porque
falta amor a Deus e
quando amamos a Ele e
as pessoas, em tudo que
fazemos, procuramos
ser responsáveis, cumprindo os compromissos assumidos.
Os presentes ainda
ouviram um pouco sobre regras para se elaborar um texto e noções de
fotografia.

Acontecimentos e Notícias
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Dia de Nossa Senhora foi celebrado
na Capela dos Bueno

Aconteceu o Cerco da Misericórdia
na Matriz

No último dia 12,
dia de Nossa Senhora
Aparecida, foi celebrada a missa pelo Pa-

dos Bueno, no bairro
da Palméia.
Como em todos
os anos, centenas de

por ser a mãe de Jesus
e nossa, além de ser
nossa intercessora junto a Deus.

O Cerco da Misericórdia foi realizado
de 17 de outubro até o
dia 24, com a celebração da Santa Missa às
6h00, e às 19:00, inclusive com confissões às
6h30 e às 18h30.
O Cerco da Misericórdia é uma semana
de oração do Santíssi-

ricórdia e de experimentá-la, através do sacramento da penitência
vivendo-a através das
obras de misericórdia
espirituais e corporais.
Foi uma ótima
oportunidade de crescer
no amor a Deus, crescer
na vida de oração, nos
atos de piedade e nas

Lembrando como
ensina São Tomás de
Aquino para uma obra
ser misericórdia são necessárias três coisas, se
referindo a misericórdia ao próximo:
1.Acolhida: Eu
acolho o irmão.
2.Ato Concreto:
Eu faço algo concreto

dre José Milton dos
Reis, em louvor a
Nossa Senhora da
Aparecida, na Capela

devotos passaram lá
por todo o dia para
agradecer, pedir e louvar à Nossa Senhora

Estava no local, a
Casa de Apoio São
Francisco, com a barraca, vendendo água,
lanche e
também
produtos religiosos,
para angariar
fundos
para o
término
da casa.

mo Sacramento. Foram sete (7) dias de
oração, vinte e quatro
horas diante do Senhor, em escala de
uma em uma hora pedindo ao Senhor a graça de viver a sua mise-

obras de misericórdia.
Neste ano da misericórdia o Cerco convidou os participantes a
experimentar a oração
pessoal e comunitária e
a crescer nas obras de
misericórdia.

para o irmão.
3.Intenção: Eu
sou verdadeiro com o
irmão, levando ele ao
arrependimento e a experimentar a misericórdia de Deus.

PÁG 06

Cristão na Caminhada

Tríduo e Trânsito de São Francisco
de Assis
Todos os anos no
mês de outubro é realizado na igreja da comunidade São Francisco /
Santa Clara, no bairro
Cohab, o Tríduo de São

com muita oração, relembrando sempre o pedido de São Francisco
que é amar a Deus e a
Jesus Cristo e aos irmãos mais necessita-

Trânsito (passagem
desta vida para a vida
eterna), e falaram sobre
a sua dor e morte.
Neste momento fizeram gestos concretos

Francisco de Assis, antes do dia em que celebra a sua morte.
Segundo a Ordem
Francisca Secular de
Muzambinho, o Tríduo
acontece por três dias,

dos.

com donativos para cesta os nossos irmãos
mais necessitados.
Após, no quarto
dia lembraram sobre
dor e morte de São
Francisco.

Este ano no primeiro dia, rezaram pela
Paz, no segundo o tema
foi o Evangelho e no
terceiro dia, Eucaristia.
Após fizeram o

Pastoral da Criança realiza
celebração
A Pastoral da Criança das comunidades
São Benedito e Santo
Antônio (Alto do Anjo),
Santa Rita (Barra Funda) e Santa Edwiges
(Brejo Alegre) realizou
uma celebração em comemoração ao dia das
crianças e também para
celebrar a vida.
De acordo com a
coordenadora da pastoral, Elaine Baldon, na
comunidade São Benedito e Santo Antônio, as
crianças receberam a
presença da enfermeira
Michele e dos agentes

de saúde do PSF do
bairro que levaram a todos uma palestra com
os dentistas Hélio e
Lara.
“Os profissionais
falaram com as crianças
sobre a importância da
higiene bucal, ensinaram a maneira correta
de se escovar os
dentes e
distribuíram escovas
para todas as
crianças

que lá estavam”, disse
Elaine.
Ainda, segundo a
coordenadora, as crianças receberam também
um lanche, participaram de diversas brincadeiras e, no final, levaram para casa uma sacolinha surpresa.
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Paróquia São José celebra Primeira Eucaristia
nas comunidades

Hoje falarei a vocês
da Eucaristia. A Eucaristia coloca-se no coração
da “iniciação cristã”, junto ao Batismo e a Confirmação, constitui a fonte
da própria vida da Igreja.
Deste Sacramento de
amor, de fato, nasce cada
autêntico caminho de fé,
de comunhão e de testemunho. (PAPA FRANCISCO)

nhão”: isto significa que o
poder do Espírito Santo, a
participação na mesa eucarística se conforma de
modo profundo e único a
Cristo, nos fazendo experimentar já a plena comunhão com o Pai que caracterizará o banquete celeste, onde com todos os Santos teremos a alegria de
contemplar Deus face a
face.

paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por isso que

ram-se no gesto de partir
o pão e de oferecer o cáli-

Agenda
DIA:
01, Terça
02(Finados)
Quarta
03, Quinta

04, Sexta
05, Sábado

06, Domingo
07, Segunda
08, Terça
09, Quarta
10, Quinta
11, Sexta
12, Sábado

13, Domingo
14, Segunda
15, Terça
16, Quarta
17, Quinta
19, Sábado

A Paróquia São José
de Muzambinho nos meses de outubro e novembro
realiza em todas as comunidades a Celebração da
Primeira Eucaristia com as
crianças. Após participarem dos encontros de catequese, chega o momento tão esperado de receber
a sua Primeira Comunhão.
Segundo o catecismo da Igreja Católica, a
Eucaristia é o ápice da
ação da salvação de Deus:
O Senhor Jesus, se fez pão
partido por nós, derrama
sobre nós toda a sua misericórdia e seu amor, e assim renova o nosso coração, a nossa existência e a
maneira como nos relacionamos com Ele e com os
irmãos. “Receber a Comunhão”, “fazer a Comu-

Então, a Celebração
Eucarística é bem mais
que, um simples banquete: é propriamente o memorial da Páscoa de Jesus,

o mistério central da salvação. “Memorial” não
significa somente uma recordação, uma simples recordação, mas quer dizer
que cada vez que celebramos este Sacramento participamos do mistério da

quando estamos na missa
devemos ter respeito com
que acontece no altar, devemos fazer silêncio e ouvir o que Deus quer nos
falar. Esquecer nossos problemas e angústias e nos
entregarmos totalmente à
aquele momento.
Quando vamos a
missa não é somente para
rezar, mas para receber a
Comunhão, este pão que é
o Corpo de Jesus Cristo
que nos salva, nos perdoa,
nos une ao Pai. E ouvimos

isso quando o padre diz:
“Tomai, comei, isto é o
meu corpo… Tomai, bebei, isto é o seu sangue”,
como na Última Ceia,
quando todas as palavras
de Jesus, todos os sinais
que havia feito, condensa-

ce, antes do sacrifício da
cruz.
“Com a Eucaristia
sentimos que pertencemos
Igreja, ao Povo de Deus, e
a Jesus Cristo. Seu valor
nunca terminará em nós.
Por isso, pedimos que este
Sacramento possa continuar a manter viva na Igreja a sua presença para que
tenhamos caridade e comunhão, segundo o coração do Pai. E isto se faz durante toda a vida, mas hoje
em especial, após a primeira comunhão, que depois do batismo é o primeiro passo para se aderir a
Cristo. Que essas crianças
caminhem e conheçam seu
valor e sua importância
para nossa vida. Que elas
continuem firmes e possam participar todos os domingos da Missa, Dia dedicado ao Senhor, para
agradecer e louvar ao Pai.
Também agradeço aos catequistas que não medem
esforços para evangelizar
nossas crianças, aos pais e
padrinhos que cumprem
sua missão de Cristãos, finaliza Padre José Milton
dos Reis.

20, Domingo
21, Segunda
22, Terça
23, Quarta
24, Quinta
25, Sexta
26, Sábado

27, Domingo
28, Segunda
29, Terça
30, Quarta

HORÁRIO / LOCAL:
16:00hs, Missa ʹ Santa Casa.
18:00hs, Missa- Cambuí. / 19:30hs, Missa Três Barras.
09:00hs, Missa - Cemitério Municipal.
19:30hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa- Monte Alverne
18:00hs, Reunião do Apostolado da Oração ʹ Salão Paroquial.
19:00hs, Missa - Asilo São Vicente de Paula.
20:00hs, Curso Bíblico ʹ Salão Paroquial.
18:00hs, Vigília e Missa do Apostolado da Oração.
09:30hs, Ordenação Diaconal do Seminarista Dione ʹ Catedral em Guaxupé.
15:00hs, Confissões das Crianças da 1º Eucaristia Nossa Senhora Aparecida.
16:00hs, Confissões das Crianças da 1º Eucaristia São Francisco de Assis.
16:00hs, Reza do Santo Terço - Serrinha dos Cristais.
07:00hs até 11:30hs, Curso de Batismo ʹ Salão Paroquial.
INICIO DA SEMANA MISSIONÁRIA.
SEMANA MISSIONÁRIA.
SEMANA MISSIONÁRIA.
SEMANA MISSIONÁRIA.
SEMANA MISSIONÁRIA.
SEMANA MISSIONÁRIA.
09:00hs, Celebração com as Crianças ʹ Matriz.
13:30hs, Reunião da Catequese Infantil ʹ Salão Paroquial.
15:00hs, Reunião com os Monitores da Crisma ʹ Salão Paroquial.
16:00hs, Reunião com os Acólitos ʹ Salão Paroquial.
SEMANA MISSIONÁRIA.
ENCERRAMENTO ʹ SEMANA MISSIONÁRIA.
18:00hs, Missa Soledade. / 19:30hs, Missa Belém.
18:00hs, Missa Bananal. / 19:30hs, Missa Patrimônio.
18:00hs, Missa Palmeia.
19:30hs, Missa do Movimento da Mãe Rainha ʹ Matriz
18:00hs, Missa Santa Clara.
20:00hs, Curso Bíblico ʹ Salão Paroquial.
14:30hs, Reunião do CPP, Salão Paroquial.
19:00hs, Reunião com os MECEs da Área Urbana ʹ Salão Paroquial.
19:00hs, Missa em ação de Graças pelos 63 anos do IFT ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Alves./ 19:30hs, Missa Cachoeira do Pinhal.
18:00hs, Missa Retiro. / 19:30hs, Missa São Domingos.
18:00hs, Missa Ponte Preta.
18:00hs, Missa Morro Preto.
20:00hs, Curso Bíblico - Salão Paroquial.
19:30hs, Ordenação Sacerdotal do Diácono Leandro ʹ Campestre.
10:00hs, Missa - Bócolis.
14:00hs, Reunião do Dizimo ʹ Salão Paroquial
16:00hs, Reunião dos Acólitos ʹ Salão Paroquial.
11:00hs, Batizados ʹ Matriz.
15:00hs, Missa na Capela Nossa Senhora das Graças ʹ D. Rosária.
18:00hs, Missa Ribeirãozinho. / 19:30hs, Missa Cachoeira do Cambuí.
18:00hs, Missa Macaúbas. / 19:30hs, Missa Barra Bonita.
19:30hs, Missa de ação de Graças Pelo Aniversário da Cidade.

Liturgia Diária
Dia
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1ª leitura
Tt 1,1-9
Tt 2,1-8.11-14
Ez 47,1-2.8-9.12 ou
1Cor 3,9c-11.16-17
Fm 7-20
2Jo 4-9
3Jo5-8
Ml 3,19-20ª
Ap 1,1-4;2,1-5ª
Ap 3,1-6.14-22
Ap 4,1-11
Ap 5,1-10
Ap 10,8-11
Ap 11,4-12
2Sm 5,1-3
Zc 2,14-17
Ap 14,14-19
Ap 15,1-4
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a
Ap 20,1-4.11-21,2
Ap 22,1-7
Is 2,1-5
Is 4,2-6
Is 11,1-10
Rm 10,9-18

Salmos
23
36
45
145
118
111
97
1
14
150
149
118
143
121
95
97
99
83
94
121
121
71
18

2ª leitura

2Ts 3,7-12

Cl1,12-20
Ct. Lc 1,46-55

Rm 13,11-14

Evangelho
Lc 17,1-6
Lc 17,7-10
Jo 2,13-22
Lc 17,20-25
Lc 17,26-37
Lc 18,1-8
Lc 21,5-19
Lc 18,35-43
Lc 19,1-10
Lc 19,11-28
Lc 19,41-44
Lc 19,45-48
Lc 20,27-40
Lc 23,35-43
Mt 12,46-50
Lc 21,5-11
Lc 21,12-19
Lc 21,20-28
Lc 21,29-33
Lc 21,34-36
Mt 24,37-44
Mt 8,5-11
Lc 10,21-24
Mt 4,18-22
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O Leigo a Serviço

Jovens participam da 2ª edição do
Kairós Vida Nova
No domingo, 16
de outubro, a Associação Rainha da Paz, entidade ligada à Renovação Carismática Católica da Diocese de Guaxupé, promoveu a segunda edição do KAIRÓS VIDA NOVA com
o tema: Corações Curados, em Petúnia, distrito de Nova ResendeMG.
Segundo Rosemary Cristina dos Santos,

o evento contou com a
presença do cantor católico Thiago Brado que
fez um lindo e abençoado show, bem como
conduziu uma linda
Adoração ao Santíssimo Sacramento. Houve
também a pregação
com a Dra. Marilda, da
cidade de Franca-SP.
“Foi um momento
inexplicável que só
quem viveu para falar,
tivemos a graça de sen-

tir o amor de Deus por
nós, de cantar, rezar e
refletir. Percebemos
nesses momentos que
tudo que temos é nosso
coração para oferecer a
Deus, e Ele muitas vezes recebe de nós, o
nosso nada com muito
amor e misericórdia.
Nesse domingo vivemos um pedaço do
céu”, disse.
Ela contou que durante todo o tempo havia um
Padre
atendendo confissões e
barracas
com produtos de
evangelização,
e n t r e
elas, a
barraca
da Casa de Apoio São
Francisco de Assis.
“Agradecemos a
comunidade por ter nos
permitido montar uma
com nossos produtos,
os quais tem toda a venda revertida para o término da a Casa de
Apoio”, finalizou Santos.

Casa Lar agora passa a ser Casa de Acolhimento
A Casa Lar, entidade sem fins lucrativos,
fundada em 2008 passou
a funcionar como casa de
acolhimento onde irá receber crianças em situação de risco.
Segundo a Presidente, Isa Dipe, a “Casa de
Acolhimento, Lar Caminho da Luz” irá receber
crianças em situação de
risco que serão encaminhadas pelo
Conselho
Tutelar e
pelo Juiz da
Vara da Infância e Juventude de
Muzambinho. Elas são encaminhadas como medida protetiva.
“Enquanto estiverem morando na Casa de
Acolhimento receberão
cuidados médicos, odontológicos, educacional,
psicológico, espiritual e
muito carinho. Toda a rotina das crianças e jovens
será acompanhada pelos
monitores, assistente social Adriana Marques, psicólogo, Rafael Marcon e
coordenadora Sandra Silveira”, comenta.
De acordo ainda
com a presidente, tanto a
Casa Lar como agora o
novo projeto Casa de
Acolhimento, vive de doações, venda do bazar e
subvenção da prefeitura
para pagamento dos fun-

cionários e parte da alimentação. Tem alguns
voluntários que fazem
atendimento médico,
odontológico e trabalham
no bazar. Recebem ainda
doações diversas como
frutas, roupas, brinquedos, bolos e outros.
“Até o dia 14 de outubro, a Casa Lar estava
em funcionamento, e após
essa data as crianças, jun-

tamente com uma estagiária nossa foram transferidas para a FAM (Frente
de Apoio ao Menor), pois
infelizmente não tem
como continuar com as
duas instituições”, lembra.
Ela comenta ainda
que o projeto da Casa de
Acolhimento era para ser
iniciado em 2017, mas o
Juiz da Vara da Infância e
Juventude de Muzambinho vendo a urgência de
proteger os menores resolveu ajudar interferindo
para que o projeto entrasse em vigor ainda este
ano.
“O Juiz da Comarca
de Muzambinho, Dr. Flávio Humberto de Mora
Schimidt e o promotor,
Dr. Cláudio Luiz Gonçal-

ves Marins estão nos dando todo apoio, designando as verbas oriundas de
penas para apoio ao projeto Casa de Acolhimento, Lar Caminho Feliz.
Com isso conseguimos
toda a mobília como beliches, armários, enxoval e
outros itens que não tínhamos na Casa Lar. Também
temos recebido muito
apoio do Padre José Milton dos Reis,
o qual cedeu
para fazermos um almoço beneficente no pátio da Matriz
recentemente, para angariar fundos,
além de estar atuando juntamente com a diretoria
nesse projeto de proteção
e amparo aos menores.
Realizamos ainda no último dia 28, o evento uma
Noite Árabe, no Restaurante Cesários para angariar mais fundos porque
nesse mês que iniciamos,
já temos algumas crianças
morando conosco”, finaliza.
Se você tem condições de ajudar pode ligar
no telefone (35) 35714084 e falar com a coordenadora para colaborar.
O Bazar fica na rua
Dr. Licurgo Leite em frente aos Correios e nova
Casa de Acolhimento, na
rua sete de setembro,
1243.

