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Maio - Mês de Maria
A ideia de um
mês dedicado especialmente a Maria vem desde o
século XVII. Foi
nesta época que o
mês de maio e de
Maria combinaram, fazendo com
que nesse período
aconteçam celebrações especiais
organizadas cada
dia durante todo o
mês.
Este costume
durou, sobretudo,
durante o século
XIX e é praticado
até hoje. As paróquias costumam
rezar no mês de
maio diariamente
a oração do Santo
terço fazendo um
altar especial e coroações.
Através das
flores ofertadas
durante a coroação a beleza e as
virtudes de Maria
são lembradas.

Devemos separar
um lugar especial
para Maria, não
por ser uma tradi-

Mãe, mãe de todo
o mundo e porque
se preocupa conosco.

nos enviar o Seu
Filho, quando os
tempos estivessem
maduros, uma

age como intercessora. Também,
o seu silêncio e
humildade quando

ção comemorada
há muitos anos na
Igreja ou pelas
graças especiais
que se pode alcançar, mas porque
Maria é nossa

Maria, escolhida para tão alta
missão. São Paulo, na Carta aos
Gálatas (4,4), diz
claramente o pensamento divino de

Mulher era predestinada.
Várias são as
passagens em que
Maria se apresenta como em Bodas
de Caná, quando

acolhe por vontade divina, a palavra do mensageiro, silenciosamente.
Deus tem o direito de escolher e

por isso ela diz
apenas o generoso
“sim” que a tornou Mãe de Deus.
Maria-Mãe e
sua corajosa atitude diante do sofrimento quando
teve de fugir para
o Egito com o esposo, para que a
crueldade de Herodes não atingisse o menino Jesus.
E continuando a trajetória, de
pé, ali no Calvário, sofre e associa-se ao sacrifício
do Redentor.
É a mulher
forte, a mãe corajosa e firme, a
quem a dor não
derruba. É a Senhora das Dores e
a profecia do velho Simeão se
cumpre, quando
disse “Uma espada de dor transpassará a tua alma”
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Mensagem do Pároco
Caríssimos amigos e irmãos em Cristo.
Que a Paz de
Deus nosso Pai esteja
sempre convosco !!!
Penso que é sempre justo e necessário
agradecer; agradecer a
Deus que nos deu o dom
da vida e sempre cuida
com carinho e misericórdia de cada um dos filhos seus. Agradecer a
tantas pessoas que no
decorrer de nossa jorna-

da neste mundo nos auxilia e nos ampara para
que possamos crescer no
Amor, na Paz e na Justiça.
Através deste jornal
ou boletim informativo
queremos tornar conhecido e ou relembrar algumas atividades que marcaram nossa caminhada
eclesial e que de alguma
forma expressa nosso
desejo de caminhar como
Povo de Deus no seguimento de Jesus Cristo fa-

zendo acontecer o Reino
de Deus no meio de nós
Tornar conhecido
ou falar daquilo que é
bom e das experiências
positivas que vivenciamos
é apontar um caminho e
é também uma forma de
agradecer. Maria ao cantar o Magníficat (cf. Lc
1,46-55) glorifica a Deus
e fala das maravilhas que
Ele fez e fará em favor de
seu povo.
Através deste jornal
queremos com Maria e

como Maria recordar que
Deus é sempre fiel Ele
continua presente na nossa caminhada realizando
maravilhas em nós e por
nós. Queremos também
agradecer a tantas pessoas que tornaram possível,
com seu sim e com sua
generosidade todo este
trabalho de Evangelização. Que Deus Pai de
bondade abençoe a todos. Forte abraço... Pe.
Milton.

Virgem Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus
A presença da Virgem Mãe de Deus no
meio do povo de Israel era tão discreta, que
passava quase despercebida aos olhos dos
seus contemporâneos,
mas brilhava bem clara diante do Eterno.
Tanto que, já no Antigo Testamento, o Senhor associou a “Filha
de Sião” ao Seu plano
de salvação para toda a
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história da humanidade.
Para compreender esse mistério, o
Concílio Vaticano II
nos ajuda ao apresentar em seu magistério
a Mãe de Deus no mistério de Cristo e da
Igreja. De fato, se “o
mistério do homem só
no mistério do Verbo
encarnado se esclarece verdadeiramente”,
então é necessário
aplicar esse mesmo
princípio, de modo
muito particular, àquela “Mulher” extraordinária que se tornou
Mãe de Deus. Pois só
no mistério de Cristo
“se esclarece” plenamente o mistério, especialmente a sua maternidade divina.
Desde o princípio, o mistério da Encarnação permitiu à
Igreja entender e esclarecer, cada vez
mais, o mistério da
Mãe do Verbo de Deus
feito carne. Nesse

aprofundamento teológico, teve importância decisiva o Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431, durante
o qual, com grande alegria para os cristãos, a
verdade sobre a maternidade divina de Maria
foi confirmada solenemente como dogma, verdade de fé da
Igreja. Maria é Mãe de
Deus, porque, por obra
do Espírito Santo, concebeu no seu seio virginal e deu ao mundo
Jesus Cristo, o Filho
de Deus, consubstancial ao Pai. Ele, ao
nascer da Virgem Maria, “tornou-se verdadeiramente um de
nós”, fez-se Homem.
Desse modo, mediante o mistério de Jesus
Cristo, resplandece
plenamente no horizonte da fé da Igreja o
mistério da Sua Mãe.
Por sua vez, o dogma
da maternidade divina
de Maria foi para o
Concílio de Éfeso, e

continua sendo para a
Igreja, como que um
selo de autenticidade
no dogma da Encarnação, na qual o Verbo
assume realmente a
natureza humana, sem
a anular, na unidade da
Sua Pessoa.
fonte: Canção Nova

PÁG 03

Missa em Ação de Graças pelas comunicações
Realizada na noite
de sábado 27 de maio na
Igreja Matriz São José em
Muzambinho, a Missa em
Ação de Graças pelo 51º
Dia Mundial das Comunicações Sociais, presidida pelo Padre Leandro
José de Melo e com participação dos membros
da Pastoral da Comunicação da Paróquia São
José.
Padre Leandro salienta que é preciso “reforçar as palavras do
Papa Francisco para este
final de semana, que celebramos em toda a Igreja
o Dia Mundial das Comunicações Sociais e
quer recordar essa missão que todos nós temos,
não é somente da Pastoral da Comunicação, mas
sim todo Cristão tem o
dever de comunicar a esperança e a confiança em
nosso tempo”.
“No dia-a-dia, gotas
de desesperança são semeadas em nossos lares,
quando você liga a televisão ou o celular é um oceano de notícias ruins que
vai chegando à nossa
casa. E quando viemos à
Igreja e abrimos a Palavra da Salvação, que é
mais do que um oceano:
é a Palavra de Deus que

quer cair nos corações
do ser humano para nos
promover e nos elevar
para o céu. E como ire-

esperança onde houver
desespero que eu leve a
esperança, onde houver
tristeza que eu leve ale-

com que a palavra de
Deus chegue aos corações e também pelos meios de comunicação, as

para este trabalho tão
rico na nossa igreja, que
vocês sejam entusiasmados nas palavras da igre-

mos para o céu se nós
continuarmos fazendo
coisas ruins aqui na terra? Não essa palavra
deve gerar já no nosso
coração, lançando essas
sementes do céu para
que a gente já comece
aqui a viver a grandeza
do céu que será planificado depois da nossa
passagem por este mundo”, diz Padre Leandro.
Continuando Padre Leandro salienta "então meus irmãos saiam
daqui com essa convicção que nós somos chamados a comunicar a

gria, onde houver ódio,
onde houver conflito que
eu leve o amor, o mestre
fazei-me instrumento de
vossa paz Então que nós
possamos iluminados por
esta palavra possamos
também nos tornar comunicadores da salvação,
de ensinar, deixar ser santificado por Cristo e sermos testemunhas de Cristo no dia a dia de nossas
vidas."
Padre Leandro
agradece publicamente a
todos os membros da
Pastoral da Comunicação
em nossa Paróquia, “sabemos das dificuldades,
o trabalho não é somente
tirar foto do pessoal,
como muitas pessoas
pensam: comunicar é fazer chegar antes das notícias ruins do mundo, a
notícia boa do Evangelho; é levar as boas notícias do que está acontecendo na nossa comunidade; é fazer ecoar, fazer

pessoas também sejam
ensinadas. Finalizando ele
reintera: muito obrigado a
vocês que generosamente disponibilizam tempo

ja a serem comunicadores da esperança e da
confiança, não desanimem diante das dificuldades que a vida apre-

senta, mas sejam ousados em anunciar a Boa
Nova, cristão não é um
homem que fica parado
olhando, mas é quem
põe a mão na massa,
então coloquem a mão
na massa, seja sal e luz
no mundo isso não somente para os membros
da PASCOM, mas para
todos nós.”
No momento do
Ofertório, durante a procissão os membros da
Pastoral da Comunicação trazem as ferramentas de trabalho como microfone, notebook, jornal impresso, câmeras
fotográficas e rádios que
junto com o pão e o vinho são oferecidos a
Deus e rendem agradecimentos por tudo o que
ele nos oferece.

Espaço Criança
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Festa de São José
No último dia 14
de maio, aconteceu a
finalização da Festa
de São José em Muzambinho, foram 10
dias de festa com
muita comida, bebida,
tirinha da sorte e música ao vivo de cantores regionais.
O Pároco José
Milton dos Reis agradeceu a todos que ajudaram na realização da
festa, aqueles que doaram brindes para todos os dias, aos que
ajudaram na organização, limpeza, preparo
das comidas, aos patrocinadores e a toda
a comunidade que esteve presente prestigi-

ando a mais
uma grandiosa festa.
Ao final, Padre
Milton, com
o auxílio de
crianças, realizou o sorteio dos prêmios das rifas vendidas
durante todo
o mês de
maio
em
prol da realização da festa:
5º Prêmio - Bicicleta - Francisca
Margarida Oliveira Barra Funda (Mu-

zambinho)

(Muzambinho)

4º Prêmio - Fogão - Felipe Labanca
Ventura - Palméia

3º Prêmio - Geladeira - Varal (lanchonete) - Centro

(Muzambinho)
2º Prêmio - Novilha - Luiz Antônio
Mendes - Ribeirãozinho (Muzambinho)

1º Prêmio - Fusca Branco - José de
Castro - Pôr do Sol
(Muzambinho)

Acontecimentos e Notícias
Ordenação Presbiteral Padre Dione Piza
No último dia 06
de maio, aconteceu na
cidade de Muzambinho
a Celebração Eucarística na qual o diácono
Dione Piza foi ordenado presbítero. O lema
escolhido pelo neo-sacerdote foi um trecho
do evangelho de Lucas:
“Não tenhas medo” (cf.
Lc 5,10). “Fiz a experiência de um encontro
com Cristo, a ponto de
abandonar os sonhos e
perspectivas dos meus
pais, deixar os meus,
sair do meu mundo e
fazer-me ao lago, para
águas mais profundas,
em um processo de
conversão diária”, afirmou o ordenando.
Padre Dione Piza
ingressou no Seminá-

rio São José no dia 09
de fevereiro de 2008,
onde cursou o propedêutico e a filosofia,
neste período atuou por
três anos junto ao SAV
(Serviço de Animação
Vocacional). Em 2013
mudou-se para o Seminário Santo Antônio,
em Pouso Alegre, onde
cursou teologia.
Neste período colaborou nos fins
de semana nas paróquias: Nossa
Senhora da Assunção em Cabo
Verde, São Antônio e Sagrada Família em Machado e Nossa Senhora da Esperança em Poços de
Caldas. Realizou

seu estágio pastoral na
paróquia São Pedro
Apóstolo em Alfenas.
Em sua homilia,
Dom José Lanza destacou a colaboração feita
pelo padre recém-ordenado durante os anos de
sua formação no Serviço de Animação Vocacional, realçando a ne-

cessidade urgente da
Igreja em trabalhar com
mais afinco e dedicação
a promoção vocacional.
Para concluir sua reflexão, enfatizou a presença mariana na vida do
sacerdote, sendo ela o
“exemplo de configuração à Cristo”.
Diocese de Guaxupé
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Cristão na Caminhada
Feijoada beneficente do Lar São Vicente de Paulo

Missa de envio
dos jovens do
TLC
Na noite deste
domingo, 28 de maio,
foi realizada na Igreja
Matriz São José de
Muzambinho, celebrada pelo Pároco Padre
José Milton dos Reis
e concelebrante Padre
Leandro José de Melo
a Missa da Ascensão
do Senhor.
O Domingo da
Ascensão do Senhor é
o encontro final de Jesus com os discípulos
na Galileia. Todos os
cristãos tem o dever
de cumprir o que Jesus nos deixou os desafios da vida. Sempre

devemos acreditar na
Sagrada Escritura que
é a única salvação que
temos.
Isso se resume na
propagação do evangelho. A verdade que o
mundo nos oferece
são os desafios do
mundo. E Jesus é o
caminho verdade e
vida.
Também aconteceu a Missa de Envio
dos Jovens do TLC
(Treinamento de Liderança Cristã) que se
preparam para a realização de mais um encontro anual.

No mês de
maio aconteceu na
Estância Marinho
Menezes, mais
uma Feijoada Beneficente em Prol
do Lar São Vicente de Paula, promovida pelos Vicentinos, que realizam este evento
anualmente para
ajudar na manutenção e desenvolvimento da entidade que acolhe idosos.
Contando
com a participação
de muitas pessoas
da comunidade e
também do Padre
Leandro José de

Melo, que puderam
saborear um delicioso almoço, acompanhado de música de
qualidade com cantores de nossa cidade como Carol Lima,
José Reis e a dupla
Diogo e Giovani. A
animação foi por
conta do locutor
Cristiano Rodrigues.
Aconteceu sorteio de uma TV 20”
para aqueles que adquiriram o ingresso
para o almoço.
A Diretoria do
Lar São Vicente de
Paula agradece a
toda a comunidade
muzambinhense pela
participação.

PÁG 07

Celebração do dia de Santa Rita de Cássia
Na noite do dia 22
de maio, aconteceu na
Comunidade Barra Funda, procissão e Missa
pelo dia da Padroeira
Santa Rita de Cássia,
moradores com muita fé
e devoção, saíram em
caminhada por algumas
ruas do bairro com o andor de Santa Rita e logo
após aconteceu a Celebração da Palavra realizada pelo Pároco José
Milton dos Reis.
Padre Milton inicia
a homilia recordando a
vida dos Santos da Igreja Católica, nos Santos a
graça de Deus. Os Santos e Santas foram homens e mulheres como
nós que confiaram em
Jesus e porque confiaram
em Jesus foram capazes
de vencer o mal; porque
confiaram em Jesus foram
fiéis a vontade de Deus e
hoje reina com Jesus no
céu; é a graça de Deus
que nos conduz à Santidade, ninguém é santo
por si mesmo, por mais
que eu seja inteligente,
capaz, bom, tudo isso
que eu sei o que eu faço
é graça e dom de Deus.
Feliz o homem e a mulher que reconhecem que
Deus é o Senhor; feliz o
homem e a mulher que
busca em Deus as graças
para sempre caminhar e

crescer em santidade. Os
Santos foram assim eles
manifestam a bondade de
Deus quando olhamos
para sua vida, vemos
como Deus foi bondoso,
como Deus foi misericordioso para com aquela
pessoa, como Deus não
abandona quando olha-

vés dele e dela quer cuidar do seu povo e ao celebrarmos a vida dos
Santos nós expressamos
o desejo “Senhor eu quero ser santo, eu quero
crescer para o bem, eu
quero um dia voltar para
junto de Vós nos céus.”,
finaliza.

ressado na herança que
ela podia receber entregou ela ainda jovem para
um homem muito mais
velho, violento, alcoólatra, brigão, fanfarrão e
ainda jovem criança teve
que suportar tudo isso.”
Naquele tempo não era a
pessoa o homem e a mu-

mos para os Santos nós
recordamos que Deus
chama homens e mulheres para manifestar a sua
vontade; homens e mulheres que vão cuidar do
povo de Deus. Os Santos manifestam em suas
vidas a graça de Deus
porque Deus cuidou dele
e dela, porque Deus atra-

Padre Milton relata
que “Santa Rita, mulher
de fé, expressou esse desejo de ser Santa. Desde
criança muito religiosa seu
pai como quê a vendeu
para um homem, porque
entregou a ela não porque ambos vivessem o
amor, mas por que ele tinha muito dinheiro; inte-

lher que escolhia o seu
marido ou a sua esposa
eram os pais que indicavam e o pai quis que ela
casasse com esse homem
porque era rico, mas era
também muito violento; e
como ela sofreu, mas não
perdeu sua fé ao contrário rezava pedindo a Jesus “converta o coração

de meu marido, acalma o
seu coração, traz paz humildade fortaleça-o no
teu amor e a sua oração
foi tão intensa, tão persistente e que de fato o esposo se converteu, deixou de beber, e ficou menos violento já não brigava mais. Mas porque estava tranquilo e calmo, aqueles
com quem
ele tinha brigado, viram
que estava
mais manso
foram e o
mataram.
Ela vive de
novo a dor
agora estava bom,
agora que
ele estava
vivendo
como um
companheiro, agora
estava me
ajudando alguém o assassinou, mas ela não perde
a fé, permanece fiel a
Deus mas os seus filhos
juraram matar quem matou o pai , juraram vingança e Santa Rita agora ela
reza novamente pedindo
a Deus livra meus filhos
do mal não deixe eles
praticaram o mal não deixe eles mancharem o seu
coração sua alma com o
sangue de alguém, livraos do mal se necessário
tira-os deste mundo levaos para junto de ti mas
não permita que eles se
tornem assassinos e miraculosamente de uma
hora outra, os filhos morreram e aí ela ficou viúva,
agora sozinha desde criança muito religiosa quer

ir para o convento, mas a
princípio a madre superiora do convento não a
aceita porque já era casada mulher de um homem violento, mãe de
dois jovens que queria
matar alguém como esta
pessoa pode ser mais religiosa? Mas Santa Rita
não desanima e confia no
seu Deus ele converteu o
coração do meu esposo
ele cuidou dos meus filhos
levando-os para o céu
antes que eles praticassem o mal, ele também
cuidará de mim e com
certeza a graça de Deus
dobra o coração da madre superiora e ela é acolhida no convento e durante a sua vida no convento ele consagra todos
os seus dias rezando pelas famílias rezando pelas
mulheres para que sejam
fortes na missão de ser
mãe, de ser esposa, diante das dificuldades permaneçam firmes na fé,
rezando pelos homens
para que sejam mais atenciosos, mais amorosos,
mais prestativos para
com a família.
Santa Rita consagra
sua vida rezando pelos
jovens para que sigam os
ensinamentos de Jesus
para que vivam em família. Ela consagra sua vida
dizendo a Jesus “eu quero sofrer contigo para a
salvação da humanidade,
eu quero sofrer contigo
para que todos sejam salvos protege os trabalhadores, protege as famílias, cuide dos doentes” e
ele pede a graça de participar do sofrimento de
Jesus para salvar a humanidade do pecado e Jesus lhe dá graça.
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O Leigo a Serviço

Inauguração da Casa de Apoio São Francisco
No mês de abril,
aconteceu a inauguração
da Casa de Apoio São
Francisco, contou com a
presença do Pároco José
Milton dos Reis, que realizou a Santa Missa em
Ação de Graças e a Benção da Casa (funcionários, diretoria e acolhidos).
Depois de dois anos
e cinco meses de construção, aconteceu a inauguração da Casa de acolhida e triagem São Francisco de Assis para recuperação de dependentes
químicos; uma casa com
estrutura de mais de 600
m2 com capacidade de
acolher 22 pessoas.
A Casa de Apoio
São Francisco de Assis,
é uma obra de Deus realizada por homens.
Hoje contamos com
a ajuda de 13 pessoas

voluntárias que compõem
a diretoria, 2 funcionários e nosso fundador João
Poscidônio, mais toda
comunidade de Muzambinho.
Somos uma entida-

de sem fins lucrativos em
prol das pessoas necessitadas.
A principal missão
da Casa de Apoio é dar
assistência espiritual, psicológica e física (nos cui-

dados pessoais) aos acolhidos; os casos mais graves de vícios são encaminhados para clínicas
especializadas para tratamento. Assim, muitos são
recuperados e podem

voltar a fazer parte da
sociedade, recomeçando
uma nova fase de vida.
Hoje gostaríamos
de agradecer a Deus por
toda providência realizada nesta obra, a ajuda da

comunidade muzambinhense, em especial a comunidade católica. Gratidão ao nosso pároco
Pe. José Milton dos Reis
que apoiou o projeto desde o início. Muito obrigado a todos, sem vocês
essa obra não seria realizada.
Não somos mantidos por qualquer governo ou empresa, vivemos
com a providência divina
e de doações.
Segue nossos contatos para conhecimento
da obra e possíveis doações:
Site: http://
www.casaapoiosaofrancisco.org.br
Telefone de contato: (35) 99224-9837
(Rose)
Doe também através do Banco Sicoob:
Agência: 3125
Conta: 2537.192-4

