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Chegamos ao Natal
No dia em que
Jesus nasceu (25 de
dezembro é uma
data atribuída) na cidade de Belém, a alguns quilômetros de
lá, o rei Herodes planejava sua morte.
É bem provável
que, neste dia, o cruel rei enfartava-se
comendo carnes,
guloseimas e bebendo vinho. Já numa
simples instalação,
ao redor de uma
manjedoura, Maria
e José se alimentavam provavelmente
com poucas frutas
secas, pão e água.
A questão que
devemos pensar e
refletir é: estamos
passando o Natal de
uma forma simples,
como o pai e a mãe
de Jesus? Ou estamos comemorando
como o rei Herodes?
Outra questão
que devemos pensar
é com relação à supervalorização que
a nossa sociedade dá
a compra e entrega

de presentes no Natal. Embora tenha
certa relação com
passagens dos evangelhos, afinal Jesus

tão do Natal.
E qual seria então o significado
cristão do Natal?
Basta lermos os

tão relacionados
com mudanças de
atitudes no sentido
de melhorar o caráter e aproximar as

ves da mensagem de
Jesus. Perdoar, não
julgar o próximo,
fazer o bem, ter
compaixão e ajudar

recebeu presentes
dos reis Magos, a
conotação comercial dos presentes de
Natal podem desviar as pessoas do verdadeiro sentido cris-

evangelhos para
percebemos que Jesus não valorizava
bens materiais, muito pelo contrário. As
mensagens e ensinamentos de Jesus es-

pessoas cada vez
mais de Deus. Amar
a Deus sobre todas
as coisas e amar ao
próximo como a si
mesmo são os dois
ensinamentos cha-

os necessitados também são orientações
importantíssimas
feitas por Jesus.
Portanto, se levarmos em conta os
ensinamentos de Je-

sus, verificaremos
que comemorar o
Natal com comidas
em abundância, bebidas, festas, decorações, tradições e
entrega de presentes, não está em sintonia com o nascimento e a vida de
Jesus.
Para o cristão,
teria muito mais
sentido aproveitar
esta data para fazer
uma reflexão sobre
os ensinamentos de
Jesus, falando sobre
ele, sua mensagem e
sua importância
para as crianças e,
sobretudo, buscar
uma transformação
interna que vá ao
encontro da mensagem de Jesus.
E que estas atitudes não durem
apenas um dia, mas
que prevaleça por
toda a vida daqueles
que valorizam e
aceitam o amor e os
ensinamentos de Jesus.
Bom Natal para
todos!
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Chegamos ao final
de mais um ano, que
bom! Ultrapassamos
várias barreiras, vencemos tantas batalhas
conquistamos um novo
jeito de ser. Mas com
certeza, ainda não vencemos a guerra. Há ainda muito caminho a ser
percorrido e no decorrer desta caminhada
ainda teremos que ultrapassar muitos obstáculos alguns deles ainda desconhecidos outros tantos já conhecidos e aparentemente
impossíveis de serem
superados ou ultrapassados. Digo aparentemente porque acredito

que tudo é possível
para aquele que coloca
sua confiança no Deus
de Amor. Por mais difícil que possa ser a caminhada se Deus é meu
Pastor o esforço não
será em vão. Ele mesmo lutará à minha direita e me levará às águas
tranquilas e fará em
mim maravilhas.
É necessário,
pois, não somente escolher o caminho a ser
percorrido, mas permitir que no decorrer da
caminhada Aquele que
é o Senhor da história
- JESUS - possa reinar
em meu coração e caminhar comigo rumo à

vitória.
Se quisermos que
aja em nossa vida em
nossa família – Paz,
Justiça, Amor, Comunhão e Participação – É
necessário também dar
uma ajeitada em nossa
caminhada. É necessário olhar para o outro
que caminha junto comigo não como objeto,
como empregado, ou
ainda com indiferença.
Pois na verdade o outro, seja meu companheiro de cada dia, seja
o próprio Deus; é também parte de mim mesmo, é razão do meu ser;
e quando ignoro ou
nego essa realidade

mato a vida que há em
mim mesmo e no outro.
Que neste natal
possamos abrir nossos
corações para Jesus –
Deus de Amor –; Que
Ele venha reinar em
nossos gestos e atitudes
e que possamos ser
mensageiros da Paz do
Amor e da Justiça criando assim maior comunhão e participação
na grande batalha pela
VIDA.
Não tenhamos
medo, pois temos um
SALVA- DOR JESUS DEUS DE
AMOR
Que Deus nos
abençoe hoje e sempre!

Em dezembro comemora-se o tempo do Advento
O Advento marca
o inicio de um novo
ano litúrgico. Nessa
época a igreja nos convida a refazer nossa
opção por Cristo. É
tempo de conversão.
De acordo com
padre José Milton dos
Reis, Nosso Deus é um
Deus Misericordioso.
Advento é tempo
de preparação, tempo
de preparação para celebrarmos não só o que
aconteceu há mais de
2000 anos atrás, mas

tempo de recordarmos
o nascimento de Jesus.
“É expressando o
desejo de pedir a Jesus
dizendo vem Senhor
hoje nascer no meu coração, nascer na tua
paz, na tua força. Celebrar o Natal é expressar o desejo de que, Jesus venha reinar em
nossas vidas, para que,
com Ele e por Ele possamos vencer os obstáculos de nossa vida.
Tempo de dizer sim ao
chamado, pois Jesus é

o nosso Salvador e
nossa salvação. Ele
vem nos visitar, mas é
preciso abrir nossos
corações e com gestos
e atitudes expressar o
desejo de segui-lo.
Deus nos dá o livre arbítrio para escolhermos que caminho seguir, e se optamos por
seguir o caminho de
Jesus, é preciso demonstrar com gestos e
atitudes que escolhemos estar com o Mestre”, disse o Padre.

Ele disse ainda
que este Tempo do Advento somos convidados a fazer a Novena
de Natal e vivermos
em Comunidade.
Comunidade significa comum unidade,
ou seja, estarmos em
família e partilharmos
com nossos vizinhos,
amigos e familiares,
tudo que acontece em
nossas vidas e mutuamente nos ajudarmos.
“O Natal não é só
montar uma bela árvo-

re cheia de enfeites de
Papai Noel colocar luzes em nossas casas,
nem só dar presentes,
comer e beber.
Não podemos
perder o verdadeiro
sentido do Natal que é
recordarmos o nascimento de Jesus, é manifestarmos a Ele o desejo de que, Ele possa
nascer todos os dias em
nossas famílias e comunidades”, completa
Padre José Milton dos
Reis.
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Presépio
Origem
Foi criado por São
Francisco de Assis em
1223. Ele montou o primeiro presépio em uma
gruta, na Itália. Na época, a Igreja não permitia
a realização de representações litúrgicas nas paróquias, mas São Francisco pediu a dispensa da
proibição, para relembrar
ao povo a natividade de
Jesus Cristo. O objetivo
de São Francisco era facilitar a compreensão do
nascimento de Jesus.
No Brasil, a cena do
presépio foi apresentada
pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de
Anchieta.
Cada figura do
presépio tem sua importância:
O
s
animais: Representam a
natureza a serviço do homem e de Deus. No nascimento de Jesus forneceram calor ao local e
simbolizam a simplicidade do local onde Jesus
quis nascer.
Pastores: Depois
de Maria e José, os pastores foram os primeiros
a saberem do nascimento do Salvador. Os pastores também simbolizam a humildade, pois

naquele tempo a profissão de pastor era uma
das menos reconhecidas.
O anjo: Representa o céu que celebra
o nascimento de Jesus.
É o mensageiro de
Deus, comunicador da
Boa Notícia. O anjo do
presépio, normalmente,
segura uma faixa com a
frase: “Gloria in
excelsis Deo”, que significa: Glória a Deus
nas alturas.
Estrela: Simboliza
a luz de Deus que guia
ao encontro do Salvador
e orientou os Reis Magos onde estava Jesus.
É a indicação do caminho que se deve percorrer para encontrar o Menino Jesus.
Reis Magos Belchior, Gaspar e Baltazar
eram homens da ciência. Conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até
o Salvador e o reconhece como Deus. Segundo São João Paulo II, “a
verdadeira ciência nos
leva à fé”, pois nos revela a grandeza da criação.
Ouro, incenso e
mirra: São os presentes
que os magos oferecem
ao Menino Jesus. O
ouro significa a realeza;
era um presente dados
aos reis. O incenso sig-

nifica a divindade, um
presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Dando este
presente a Jesus, os magos reconhecem que o
Menino é divino. E a
mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É
um presente profético:
anuncia que Jesus vai
sofrer, mas também que
seu reinado será eterno.
São José: É o pai
adotivo de Jesus, o homem que o assumiu
como filho, que lhe deu
um nome, um lar, que
ensinou a Jesus uma profissão: a de carpinteiro.
São José deu ao Menino
Jesus a experiência de
ser filho de um pai terreno.
Maria: É a Mãe do
Menino Jesus, a escolhida para ser a mãe do Salvador. É aquela que disse ‘sim’ à vontade de
Deus, e por ela a humanidade recebeu Jesus.
Menino Jesus: É o
Filho de Deus que Se fez
homem, para dar sua
vida pela humanidade.
“Sendo ele de condição
divina, não Se prevaleceu de Sua igualdade
com Deus, mas aniquilou-Se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhandoSe
aos
homens”
(Filipenses 2, 6-7).

Espaço Criança
Para Colorir
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Primeira Missa do Pe Leandro em Muzambinho
No dia 25 de Julho
a comunidade Muzambinhense teve a graça de
receber o Diácono Leandro na Matriz de São
José para auxiliar nos
trabalhos da Paróquia
junto com o Pe José
Milton. Hoje, estão
mais radiantes pela primeira missa celebrada
aqui na matriz pelo
mesmo, mas como Padre.
Padre Leandro fez muitas
amizades e já o
consideramos
como família
Muzambinhense, sua simpatia,
carisma, simplicidade contagia
a todos.
A primeira
missa foi uma
alegria para todos os Católicos,
que ficaram
emocionados

pela graça que receberam de Deus, pelo sim
de Pe Leandro e por
mais um sacerdote na
Diocese de Guaxupé.
Não se pode deixar de
agradecer a seus pais
residentes em Campestre por dar um filho ao
sacerdócio. É uma benção de Deus!
Para demonstrar o
carinho que os membros da igreja tem pelo

Pe Leandro, Daísa dos
Reis Riboli Rodrigues
ministrou algumas palavras sobre sua trajetória
e o seu amor ao ministério, parabenizou-o por
estar iniciando no caminho do sacerdócio.
Logo após a coordenadora dos Meces (ministros extraordinários da
Eucaristia) Maria Helena dos Reis Riboli, representando os Meces,

alguns casais do ECC,
alguns membros da
Pascom, alguns coroinhas e renovação carismática entregou uma
lembrança ao Padre Leandro.
Padre Leandro leu
o documento expedido
por Dom Lanza empossando-o como vigário
paroquial e após finalizou a sua primeira missa dando a benção final.

Acontecimentos e Notícias
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Confraternização das Santas Missões Populares
No dia 18 foi realizado no Poliesportivo
do IF Sul de Minas
uma Manhã de Espiritualidade e Confraternização com todos os
missionários, que foram peças fundamentais durante a Semana
Missionária, realizada

na Paróquia São José
de Muzambinho entre
os dias 06 a 13 de novembro.
Iniciou-se com a
Missa em Ação de Graças as 08:30 e segundo
Padre José Milton, responsável pela Paróquia, “esta confraternização é uma grande

ação de graças a Deus
por ter nos abençoado
durante a Semana Missionária. “
Cerca de 600 missionários estiveram presentes, inclusive de outras cidades vizinhas
como Monte Belo,
Nova Resende, Juruaia,

Bom Jesus da Penha e
Petúnia.
Após a missa, Padre Leandro solicitou
que toda a comunidade
missionária se reunissem em grupos para que
pudessem partilhar as
experiências vividas
durante a Semana Mis-

sionária.
No encerramento
da manhã, Padre José
Milton, acompanhado
de várias crianças, passeou com a imagem do
Menino Jesus, em nosso meio, trazendo a alegria do Natal do Senhor
que se aproxima.
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Cristão na Caminhada

Leilão de Gado em Prol da Paróquia São José de Muzambinho
Aconteceu no último dia quatro mais
um leilão de gado no
Parque do Peão, promovido pela Paróquia
São José de Muzambinho.
De acordo com o
Padre Jo´se Milton dos
Reis, o Leilão foi realizado com sucesso graças à doação e compromisso de várias pessoas, que fizeram de tudo
para que o evento acontecesse da melhor ma-

neira possível em nossa paróquia.
“Gratidão a todos
que participaram neste
evento. Ao leiloeiro
Cristiano Rodrigues, ao
pisteiro do leilão Carlinho Bahiano, ao coordenador do Leilão Carlinho Costa, aos que
ajudaram na montagem
das barracas, aos que
auxiliaram no transporte, aos que trabalharam
no bar, tirinhas, caixas,
cozinha, enfim a todos

que ajudaram na realização deste leilão, que
Deus lhes pague e conceda aquilo que é ne-

cessário para vocês e
extensivo as suas famílias pela contribuição
de cada um pelo tempo

que dedicaram ao serviço voluntário trabalhando sem medirem
esforços para estarem

no recinto alegrando
esta tradicional festa”,
disse o padre José Milton.

Missa festiva da Sociedade São Vicente de Paulo
No último dia 11,
terceiro domingo do
Advento, foi celebrada
na Igreja Matriz São
José de Muzambinho,
às 19 horas, Missa Festiva complementando a
festa Regulamentar da
Sociedade São Vicen-

te de Paulo, da Imaculada Conceição de Maria. Nesta celebração realizou-se a proclamação
dos Novos Vicentinos.
De acordo com
Márcia Helena Gonçalves, secretária da conferencia dos Vicentinos,

setor Matriz São José, a
missa contou com a participação de vários vicentinos das cidades da
região, bem como da
Presidente do Conselho
Central - Guaxupé, Santina Amante de Brito, e
também do coordenador da ECAFO ( Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanan), Pablo Rodrigo
de Souza.
Segundo ela, atualmente a Paróquia
São José de Muzambinho possui seis conferências dos vicentinos
que são: Conferência
São José (Matriz),

Nossa Senhora da Guia,
São Benedito, Santa
Rita, Nossa Senhora
Aparecida e Anjo da
Guarda.
Também temos
dois conselhos Particulares em nossa Paróquia
que estão
sob a coordenação de
Hélia Helena Vasconcelos, conselho São
João Batista e Santo
Antônio de
Pádua, sob
coordenação de Ma-

ria de Fátima Araújo.
“E como dizia São
Vicente de Paulo: “É
preciso tratar os pobres
com doçura e respeito,
lembrando-se que é ao
Nosso Senhor que se
presta este serviço, pois
ele considera feito a si

aquilo que se faz pelo
pobre”, finaliza.
Novos Vicentinos
que foram proclamados: Emili, Antônio,
Geralda, Ariane, Wilson, Donizetti, Darci,
Celso e Isadora.
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Agenda
DIA:
01, Quinta

02, Sexta

03, Sábado

04, Domingo

05, Segunda

06, Terça

07, Quarta

08, Quinta

09, Sexta

10, Sábado

11, Domingo

12, Segunda

13, Terça

14, Quarta

15, Quinta

16, Sexta
17, Sábado

18, Domingo

19, Segunda

20, Terça

21, Quarta

22, Quinta

23, Sexta
24, Sábado
25, Domingo

26, Segunda

27, Terça
28, Quarta
29, Quinta

30, Sexta
31, Sábado

HORÁRIO / LOCAL:
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
16:00hs, Missa ʹ Asilo.
18:00hs, Reunião do Apostolado da Oração ʹ Salão Paroquial.
19:30hs, Grupo de Oração ʹ Matriz.
20:00hs, Curso Bíblico ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Vigília e Missa do Apostolado da Oração ʹ Matriz.
19:30hs, Grupo de Oração, São Francisco de Assis - Cohab
14:30hs, Reunião com os Ministros da Palavra ʹ Salão Paroquial.
14:30hs, Reunião com os Ministros da Eucaristia Área Rural ʹ Salão Paroquial.
16:00hs, Terço ʹ Serrinha dos Cristais.
17:00hs, Missa Santa Edwiges ʹ Brejo Alegre.
19:00hs, Missa - Matriz
07:00hs, Curso de Batismo ʹ Salão Paroquial.
07:00hs, Missa São Francisco ʹ Cohab.
08:30hs, Missa Cesário Coimbra.
10:00hs, Missa ʹ Matriz.
11:00hs, Confissões dos Crismandos da Área Rural ʹ Matriz.
12:00hs, Leilão de Gado ʹ Parque do Peão.
15:00hs, Missa Cachoeira do Pinhal.
17:30hs, Missa São Benedito ʹ Alto do Anjo.
19:00hs, Missa ʹ Matriz.
20:00hs, Confissões dos Crismandos da Área Urbana ʹ Matriz.
20:30hs, Grupo de Jovens JCC ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Três Barras / 19:30hs, Missa Cambuí.
19:30hs Grupo de Oração, Santa Rita - Barra Funda.
19:30hs, Reunião do ECC ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Pena do Tié / 19:30hs, Missa São José.
19:30hs, Terço dos Homens, São Francisco de Assis ʹ Cohab.
20:30hs, Reunião do ECC, 2º Etapa ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
07:00hs, Visita dos Missionários de Muzambinho para Monte Belo.
19:30hs, Missa ʹ Matriz.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
16:00hs, Missa na Santa Casa.
19:00hs, Missa do Sacramento da Crisma ʹ Matriz
19:30hs, Reunião do ECC ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
19:30hs, Grupo de Oração, São Francisco de Assis - Cohab
20:00hs, Casamento ʹ Matriz.
13:30hs, Reunião da Catequese Infantil ʹ Salão Paroquial.
14:30hs, Reunião com a Pastoral do Batismo ʹ Salão Paroquial.
17:00hs, Missa Santa Edwiges ʹ Brejo Alegre.
18:00hs, Missa São Cristóvão ʹ Jardim dos Imigrantes.
19:00hs, Missa do Dizimo e Formatura dos Alunos do Salatiel ʹ Matriz.
07:00hs, Missa na Santa Rita ʹ Barra Funda.
08:30hs, Missa Cesário Coimbra.
10:00hs, Missa do Dizimo ʹ Matriz.
11:00hs, Batizados ʹ Matriz.
17:30hs, Missa na Rosa Mística ʹ Jardim Altamira.
19:00hs, Missa do Dizimo com a Participação dos Vicentinos ʹ Matriz.
20:30hs, Grupo de Jovens JCC ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Cachoeira do Pinhal / 19:30hs, Missa Alves.
19:30hs Grupo de Oração, Santa Rita - Barra Funda.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa São Domingos / 19:30hs, Missa Retiro.
19:30hs, Terço dos Homens, São Francisco de Assis ʹ Cohab.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Monte Alverne.
19:30hs, Missa de Formatura dos Alunos do Lyceu ʹ Matriz.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Soledade.
19:30hs, Grupo de Oração ʹ Matriz.
20:00hs, Curso Bíblico ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
19:30hs, Grupo de Oração, São Francisco de Assis ʹ Cohab
14:30hs, Reunião do CPP ʹ Salão Paroquial.
10:00hs, Reunião do Setor Missionário ʹ Salão Paroquial.
17:00hs, Reunião com os Acólitos ʹ Salão Paroquial.
19:00hs, Missa ʹ Matriz.
20:00hs, Missa ʹ Pavidez.
07:00hs, Missa ʹ Sagrados Corações ʹ Vila Socialista.
07:30hs, Manha de Espiritualidade com os Missionários de Muzambinho.
08:30hs, Missa Cesário Coimbra.
10:00hs, Missa ʹ Matriz.
17:30hs, Missa São Benedito ʹ Alto do Anjo.
19:00hs, Missa da Família ʹ Matriz.
20:30hs, Grupo de Jovens JCC ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Palmeia / 19:30hs, Missa Santa Clara.
19:30hs Grupo de Oração, Santa Rita - Barra Funda.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Bananal / 19:30hs, Patrimônio.
19:30hs, Terço dos Homens, São Francisco de Assis ʹ Cohab.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Ponte Preta.
19:30hs, Missa do Movimento da Mãe Rainha ʹ Matriz.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
19:30hs, Grupo de Oração ʹ Matriz.
20:00hs, Curso Bíblico ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
19:30hs, Grupo de Oração, São Francisco de Assis ʹ Cohab.
17:00hs, Missa Santa Edwiges ʹ Brejo Alegre.
21:00hs, Missa Especial de Natal ʹ Matriz.
07:00hs, Missa São Judas Tadeu ʹ Vila Bueno.
08:30hs, Missa Cesário Coimbra.
10:00hs, Missa Matriz.
17:30hs, Missa Rosa Mística ʹ Jardim Altamira.
19:00hs, Missa Matriz.
20:30hs, Grupo de Jovens JCC ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
18:00hs, Missa Cachoeira do Cambuí / 19:30hs, Missa Ribeirãozinho.
19:30hs Grupo de Oração, Santa Rita - Barra Funda.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
19:30hs, Terço dos Homens, São Francisco de Assis ʹ Cohab.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
19:30hs, Missa ʹ Matriz.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
19:30hs, Grupo de Oração ʹ Matriz.
20:00hs, Curso Bíblico ʹ Salão Paroquial.
06:00hs, Missa ʹ Matriz.
17:00hs, Missa Santa Edwiges ʹ Brejo Alegre.
21:00hs, Missa Especial de Ano Novo ʹ Matriz.

Jovens recebem o Sacramento da Crisma
No último dia 08,
foi celebrada, na matriz São José de Muzambinho, uma missa
presidida pelo Bispo
Dom José Lanza Neto
com a presença de cerca de 200 jovens que
ratificaram o batismo
por meio do sacramento da Crisma.
A missa foi concelebrada pelo pároco
Padre José Milton dos
Reis e Padre Leandro
José de Melo.
Os crismandos se
prepararam durante
um ano para bem receberem este sacramento. Em reuniões semanais, refletiram sobre a
Igreja e amadureceram
a fé na Trindade Santa.
O efeito da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como no Pentecostes.
Tal efusão imprime na alma um caráter
indelével e traz consigo um crescimento da
graça batismal: enraíza
mais profundamente
na filiação divina; une
mais firmemente a
Cristo e à sua Igreja;
revigora na alma os
dons do Espírito Santo; dá uma força especial para testemunhar a

fé cristã (compêndio
CIC N°268).ê
A Paróquia São

José de Muzambinho
agradece de forma especial a todos os coorde-

nadores e comunidades
pelo zelo com nossos
jovens.

Liturgia Diária
Dia
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31

1ª leitura
Is 40,25-31
Gn 3,9-15-20
Is 48,17-19
Eclo 48,1-4.9-11
Is 35,1-6aa.10
Gl 4,4-7
Sf 3,1-2.9-13
Is 45,6b-8.18.21b-25
Is 54,1-10
Is 56,1-3aa.6-8
Gn 49,2.8-10
Is7,10-14
Jz 13,2-7.24-25
Is 7,10-14
Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18
1Sm 1,24-28 / 1Sm 2,1-8
Ml 3,1-4.23-24
2Sm 7,1-5.8b-12.14.16
Missa da noite Is 9,1-6
Missa do dia Is 52,7-10
At 6,8-10;7,54-59
1Jo 1,1-4
1Jo 1,5-2,2
1Jo 2,3-11
Eclo 3,3-7.14-17 ou Cl
3,12-21
1Jo 2,18-21

Salmos
102
97
1
79
145
95
33
84
29
66
71
23
70
23
32
24
88
95
97
30
96
123
95
127
95

2ª leitura
Ef 1,3-6.11-12

Tg 5,7-10

Rm 1,1-17

Tt 2,11-14
Hb 1,1-6

Evangelho
Mt 11,28-30
Lc 1,26-38
Mt 11,16-19
Mt17,10-13
Mt 11,2-11
Lc 1,39-47
Mt 21,28-32
Lc 7,19-23
Lc 7,24-30
Jo 5,33-36
Mt 1,1-17
Mt 1,18-24
Lc1,5-25
Lc 1,26-38
Lc 1,36-45
Lc 1,46-56
Lc 1,57-66
Lc 1,67-79
Lc 2,1-14
Jo 1,1-18
Mt 10,17-22
Jo 20,2-8
Mt 2,13-18
Lc 2,22-35
Mt 2,13-15.19-23
Jo 1,1-18
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O Leigo a Serviço
23 anos dedicados ao serviço paroquial

Este mês a Pascom
(Paastoral da Comunicação) conversou com o
sacristão da igreja Matriz, Rovilson que nos
contou um pouco dos
seus 23 anos de trabalho dedicado à Paróquia.
Rovilson Celso
Inácio 37 anos e 23 anos
atuando como sacristão
na igreja Matriz São
José de Muzambinho.
“No inicio comecei como coroinha por
4 anos, quando a sacristã era Dona Lourdes que
resolveu se casar deixando vaga a função de
sacristão, nesta ocasião
o padre Francisco me
convidou para trabalhar
com eles, e aceitei o cargo e comecei no dia 1°
de novembro de 1993”,
disse

Rovilson disse que
foi um chamado de
Deus ele estar hoje nessa função, e que começou sua caminhada na
comunidade São Benedito Santo Antônio com
a catequese e a primeira eucaristia.
“Fui criando raizes
dentro da igreja e cheguei a 23 anos de serviços prestados à paróquia”, lembra.
Rovilson comentou ainda que trabalhou
com diversos padres,
iniciando com os padres
Francisco e Guaraciba,
que o convidaram a assumir a função, posteriormente o padre Ronaldo, em seguida o padre
Ademir, padre Renato,
padre Riva, padre Célio,
padre Benedito, padre
Luciano e por último

nosso atual padre Milton.
“O meu dia-a-dia
de trabalho vai de domingo a domingo, minhas folgas são às terças e estou aqui durante casamentos, missas,
batizados... não tenho
horário de saída só de
chegada e tem dia que é

muito puxado, canso,
mas gosto do meu serviço”, disse.
Rovilson falou
também que passou por
vários momentos marcantes, pois cada novo
padre que chega ocorre
mudanças, depois as
coisas vão se ajeitando.
“Com a chegada

do padre Ronaldo houve uma mudança grande no tipo do serviço,
mas como ele é uma
pessoa muito tranquila,
tudo correu bem, a mesma coisa com a chegada do padre Milton”,
disse.
“A paróquia sempre me ofereceu muitas

oportunidades e uma
das coisas que muito me
marcou foram as ordenações que aconteceram aqui na matriz com
os filhos de Muzambinho, padre Darcy, padre
Paulo, e no ano que vem
diácono Dione”, finaliza.

