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Fiéis celebram dia de Corpus Christi

Na tarde de
quinta-feira 15 de
junho, foi realizada na paróquia
São José de Muzambinho, a solenidade de Corpus
Christi.
Nesta solenidade recorda-se o
grande amor de
Jesus por toda a
humanidade se
fazendo Pão que
alimenta para a
vida eterna. Recordamos que em
cada Celebração
Eucarística, em
cada missa celebrada Jesus se
torna presente e
se faz alimento
por nós. Alimento que nos sustenta na caminhada para a Jerusalém Celeste.
Nesta tão rica
solenidade, Pe.
José Milton dos
Reis em sua homilia salientou:
“Jesus é o alimento que da

Milhares de fiéis participaram da procissão de Corpus Christi

vida. “Este é o pão
que desceu do
céu. Quem come
este pão viverá
para sempre” (Jo
6,58) e afirmou
que nutridos por
este alimento somos fortalecidos
para fazer comunhão, comunhão
com os irmãos,
comunhão com o

Pai do céu e é nesta comunhão que
crescemos para a
vida, que crescemos em santidade pois nela –na
comunhão- fazemos a experiência
de amar e de ser
amado. Não basta conhecer, admirar ou adorar
Jesus é preciso ser

fiel aquilo que ele
ensinou ou pediu:
“Este é o meu preceito amai-vos
uns aos outros
como eu vos
amei”. (Jo 15,12)
Amar como Jesus
amou é amar gratuitamente;
é
amar incondicionalmente; é amar
até mesmo os ini-

migos. (Cf Lc
6,27-35).
Jesus não somente indica um
caminho ou faz
um pedido: Amar
gratuitamente e
incondicionalmente. Ele se faz
alimento
para
que este ideal
possa ser vivido
por todos aqueles

que querem participar do Reino
de Deus. Participar do Reino de
Deus é viver em
comunhão. Por
isso quando vamos participar da
missa e recebemos a Eucaristia
usamos a expressão: “Vou receber
a comunhão.”
Fazer comunhão é missão de
todo Homem, de
toda Mulher que
quer conquistar a
verdadeira felicidade e a plenitude da vida, pois
na comunhão uns
com os outros nos
tornamos fortes e
expressamos o
desejo de ser de
Deus: Trindade
Santa, Comunidade Perfeita. Jesus é o Pão Vivo
descido do Céu
que nos alimenta
e nos torna fortes
capazes de viver
em comunhão.
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Mensagem do Pároco

QUERIDOS MUZAMBINHENSSES!
POVO DE DEUS A CAMINHO!!!
Que a Paz e a
Alegria estejam sempre em seus corações....
Queremos através de mais uma edição deste meio de
comunicação, partilhar com todos vocês
o nosso jeito de caminhar, viver e crescer como filhos de
Deus.
Narramos algumas atividades vividas em comunidade
que expressam nossa fé e nossa gratidão Àquele que nos
deu o dom da vida e

nos chamou à participação do seu Reino. É claro selecionamos aqui algumas
atividades; são tantas e não poderíamos colocar todas...
Nossa intenção é
formar e despertar
em cada irmão e
irmã a consciência
do compromisso de
seguimento de Jesus
Caminho, Verdade e
Vida para que possamos alcançar a plenitude da vida, a santidade junto de Deus
no Céu.
Ao ler as narrativas dos eventos e
celebrações que
apresentamos nessa
edição gostaria que

você leitor perguntasse a si mesmo:
Como tenho vivido
meu compromisso
batismal? Como tenho testemunhado
ou expressado minha fé, meu desejo
de ser de Deus? Tenho vivido a vida
com alegria e ajudado aqueles que Deus
colocou na minha
história a crescer
para a vida, a ser feliz?
Que Deus Pai de
bondade e misericórdia abençoe a todos e lhes conceda a
graça da santidade.
Forte abraço do
amigo e irmão em
Cristo... Pe. Milton

Padre José Milton comemora aniversário
Domingo 16 de julho o nosso Pároco Pe.
José Milton dos Reis
celebrou seus 60 anos
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gem para ele no dia 14 de
julho no salão paroquial.
Durante a comemoração recebeu os
cumprimentos dos presentes e uma pequena
homenagem feita pelo
Ministro da Eucaristia,
Edison Tavares que falou
em nome de toda a comunidade.
“Agradecemos a
Deus pela sua presença
em nossa paróquia, não
apenas como padre, mas
sim pela pessoa que o

senhor é, humana, amiga, companheira, sincera que nos mostra os caminho de Deus de forma
singela, verdadeira e
amorosa. O senhor faz
parte de nossas famílias”, finaliza.
A coordenadora da
Pastoral da Comunicação, Daísa dos Reis Riboli Rodrigues, também
agradeceu a presença do
padre Milton em nossa
paróquia e entregou
uma lembrança ofereci-

da por todos. Após, foi

realizada uma confrater-

nização.
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Comunidade celebra Sagrado Coração de Jesus

No dia em que a
Igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dia 23 de
junho de 2017 especificamente neste ano também celebramos o Jubileu Mariano 100 anos de
Fátima e 300 de Aparecida significa pra nós o
símbolo expressivo de
tanto amor, da misericórdia infinita de Deus
para conosco, e também
a profunda capacidade
que tem Nosso Senhor
Jesus Cristo de amar ao
Pai, para entregar-Lhe a
uma veneração elevada
e fiel, e a nós, para livrar-nos, por seu sacrifício salvador e libertador, do pecado e da morte e amar infinitamente

mos a cair no esquecimento que Deus nos
ama, a intensidade que
nos ama fervorosamente e manifesta
este amor através do
Seu Filho no Seu sagrado coração que produz
seus efeitos em cada
um de nós, nos dando
a graça de amar ao próximo, e de estarmos
juntos com Seu sagrado coração, amor infinito no meio de nós.
Padre Leandro
nos exorta em sua homilia a importância de
amarmos o Filho mas
também ao próximo:
“Se não amamos ao
nosso próximo como
iremos amar o Senhor,
porque não consegui-

o Sagrado Coração de
Maria e de Jesus.•
A solenidade do
Coração de Jesus tem
exatamente o propósito
de não nos consentir-

remos amar a Deus de
verdade, se não O ama
na pessoa do próximo,
aquele que foi criado à
imagem e semelhança
do Senhor”.

Encerrando a celebração todos do apostolado da oração e assembleia fizeram a con-

sagração ao Sagrado
Coração de Jesus, lembrando o quanto Deus
nos ama, e como ativamente manifesta este
amor, se Deus não o tivesse revelado por
meio de seu Filho e o
quanto temos que manifestar nosso amor a
Ele.
Por Daísa dos Reis
Riboli Rodrigues

Espaço Criança
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Missa para os sertanejos tem participação de cavaleiros

No domingo 11 de
junho, foi realizada na
Paróquia São Jose de
Muzambinho mais uma
Missa para os sertanejos.
Iniciando as 09h30 com
concentração de cavaleiros no parque folia em
direção a Igreja Matriz e
percorrendo ruas da cidade até a Estância Ma-

rinho Menezes, onde
aconteceu a Celebração
da Santa Missa em especial a todos os trabalhadores rurais e logo após
todos os presentes almoçaram uma deliciosa feijoada, e prestigiaram um
belíssimo show da Banda Arena e de cantores
de nossa cidade.
Antes de iniciar a
homilia, Padre Milton
“agradece a presença de
cada um e de todos os
presentes em mais uma
Missa para os sertanejos,

citando: qual é o pai ou a
mãe que não fica feliz
quando os filhos estão
reunidos? Assim é Deus
para conosco, no domingo é dia do senhor, dia
em que nos aproximamos de Jesus para agradecer a Ele todos os bens
e graças que recebemos
porque ele nos amou,

agradecendo a tantas
pessoas que trabalharam
para organizar este evento, essa celebração, Pa-

dre Milton não cita nomes porque pode esquecer nome de uns ou
outros, mas Deus sabe e
recompensa a cada um
que colaborou e ajudou
nessa celebração.”
No evangelho, Jesus fala do grande amor
de Deus por nós, Ele vem
para nos salvar, quer nos
resgatar do pecado, da
morte para a vida, Deus
enviou seu filho ao mundo não para condenar
mas para salvar, dar vida,
dar sabedoria, para dar
forças, para proteger e
conduzir. Em Jesus Deus
quer nos abraçar e nos
fortalecer na nossa caminhada neste mundo para
que possamos com Ele e
por Ele conquistar a felicidade, a paz a vida eterna junto de Deus. Em Jesus somos chamados a
participar do reinado de
Deus. Não basta Deus
nos amar, Jesus se fazer
um de nós, entregar a sua
vida por nós, é preciso

que nos queiramos e expressemos este nosso
querer com uma atitude.
No evangelho nós ouvimos que quem vive e crê
no filho de Deus terá a
vida eterna não morrerá
jamais, viverá para a
sempre, salienta Padre
Milton.
Continuando a homilia Padre Milton diz

“que bom que estamos
aqui e se estamos aqui é
porque cremos e queremos que a graça de Deus
nos fortaleça e nos envolva. Nossa atitude
nossa oração, nossa participação nesta eucaristia nesta celebração
abre o nosso coração a
presença de Jesus. Nossa presença aqui expressa o desejo de que Jesus
venha a ser nosso pastor,
nosso guia, e é isto que
pedimos a Ele, que venha ficar conosco venha
nos abençoar, nos fortalecer não nos deixe desanimar ou cansar diante das dificuldade que
vamos enfrentando no
dia a dia no trabalho, no
relacionamento com as
pessoas, na vida familiar
que Jesus nos de sabedoria, força coragem
para que no dia a dia possamos permanecer no
amor. Ele venha nos conduzir.”
Finalizando a celebração Padre Milton nos
exorta “queremos pedir
no dia de hoje que Jesus,
venha abençoar a todos
os trabalhadores, de maneira especial os trabalhadores rurais, principalmente aqueles que
estão na colheita do café,
que Jesus venha nos fortalecer venha nos tornar
fortes e capazes de ga-

nhar o pão do dia a dia
que alimenta nosso corpo e nossa alma, é Jesus
nosso salvador. Nos colocamos diante dele, fazendo nossa oração, nosso pedido e expressando o desejo que Ele venha reinar em nossas vidas e venha nos abençoar e nos conduzir para
que possamos de fato
conquistar a felicidade
nesse mundo e um dia a
vida eterna nos céus.
Que Jesus seja nosso
pastor e nos abençoe,
abençoe nossas famílias,
nosso trabalho, as pessoas com quem trabalhamos e convivemos diari-

amente para que possamos conquistar a felicidade nesse mundo e
construir e conquistar
um mundo melhor.”
Agradecimentos ao
locutor Cristiano Rodrigues, aos membros da
Comissão Organizadora
e membros da PASCOM
(Pastoral da Comunicação), ao Fausto Figueiredo, Toninho Tirica e Carlinho Costa que ajudaram e colaboraram para
realização de mais uma
Missa Sertaneja e a todos
os presentes no recinto.
Por Diego Augusto
da Silva
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Celebração com as crianças na Igreja Matriz
Todo quarto domingo de cada mês nós
celebramos com as crianças as 08 horas e
30 minutos, na Igreja Matriz de São José.
Queremos com estas celebrações ajudá-las
a compreenderem a importância da oração
e da participação na missa, como viver e
crescer como cristãos no mundo de hoje.
Queremos ensina-las a buscar a proteção
de Deus para viver e crescer para a vida,
para o amor e a Paz.
Ao trazer as crianças, nossos filhos e
filhas para a catequese, para a missa, para
viver em comunidade, os pais e mães es-

No dia 23 de julho,
foi celebrado na Igreja
Matriz de São José missa
de encerramento do IV
encontro do TLC. (Treinamento de Lideres Cristãos) de Muzambinho.
No inicio da celebração padre Milton acolheu os Jovens parabenizando-os pela participação e convidou toda assembleia para rezar pelos jovens presentes na
celebração, bem como,
para os jovens do mundo interiro.
Em sua homilia,
padre Milton recordou:
Não estamos aqui por
acaso Deus mesmo nos
atraiu a Ele. Certa vez Jesus disse aos judeus:
“Ninguém pode vir a
mim se o Pai que me enviou não o atrai” (Jo 6,44).
Estar aqui é motivo de

tão cumprindo a promessa que fizeram a
Deus no dia em que batizaram seus filhos:
Educa-los na fé e no amor. A Fé, o Amor
são dons de Deus, mas é também conquista
ou resposta que damos no dia a dia de nossa vida. Precisamos buscar estes dons de
Deus; precisamos também aprender a bem
usar estes dons para que de fato possamos
crescer em santidade: nossa vocação. Que
Deus abençoe os pais e mães para que possam bem cumprir sua missão e as crianças
para que possam crescer como verdadeiras
discípulas e missionárias de Jesus.

Missa em Ação de Graças pelos jovens do TLC
alegria, não é
um acaso. Deus
nos amou, tocou nosso coração e nos atraiu
a Ele porque
quer nos conduzir à vida.
Deus nos
chamou à vida,
colocou em
nosso coração a
capacidade de
amar, de ser feliz e crescer
sempre mais
para a vida: para o Amor
e a Paz. Mas o demônio
quer nos afastar da vida
que é Deus, que está em
Deus.
Jesus na parábola
do joio e do trigo nos
ajuda a compreender
que Deus semeia o Bem,
nos criou para o Amor,
para a Paz, para a Justiça.

O demônio semeia o
mal: o egoísmo, a ambição, o desejo de desenfreado de prazer etc. Na
medida em que caminhamos neste mundo
convivemos com estas
duas propostas é preciso fazer uma escolha é
preciso saber discernir o
que é Bom e o que é mal.

Muitas vezes o mal nos é
apresentado como Bom.
A mídia, os meios de comunicação em geral, na
maioria das vezes passam a ideia de que seremos felizes na medida
em que tivermos muitas
posses, muito poder,
muito prazer... Estas coisas podem até ser neces-

sárias, mas não
tem um valor
em sim mesmo,
não
podem
acrescentar
nada à vida da
pessoa; do ser
humano. Só o
AMOR nos torna
eterno, só o
AMOR pode nos
dar a verdadeira
felicidade.
Diante das tentações
deste mundo e
de nossas fraquezas
Deus não nos deixa só,
não nos abandona vem
fazer sua morada no
meio de nós. Jesus é
Deus conosco. É abraço
com o qual Deus nos
quer proteger, fortalecer
e conduzir à participação
do seu Reino. Jesus é o
Caminho, a Verdade e a

Vida. (cf. Jo 14,6). Por isso
estes jovens ficaram juntos este final de semana,
para aprender mais sobre Jesus e caminhar
com Ele, para que seguindo seus ensinamentos possam crescer para
a vida, construir um
mundo melhor.
Rezemos, disse
padre Milton para que
Deus nos abençoe e nos
dê a graça de viver e crescer como verdadeiros
discípulos de Jesus, conquistando a verdadeira
felicidade neste mundo
e um dia a vida eterna no
céu. Que Jesus abençoe
de maneira muito especial nossos Jovens para
que possam aproveitar
dos ensinamentos que
receberam nestes dias
de estudos, partilha e
reflexão.
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Comunidade do Alto do Anjo celebra Santo Antônio

Na noite do dia 13
de junho, aconteceu na
Comunidade Alto do
Anjo, missa em louvor ao
dia de Santo Antônio de

Pádua.
Padre Milton inicia
a celebração relembrando “porque a Igreja celebra os Santos? A celebração dos santos se faz
necessária para recordar
que todos nós somos
chamados a santidade.
Os Santos não são deuses para nós, os santos
são homens e mulheres
que ouviram a palavra
de Jesus e se dispuseram
a segui-lo, a ser fiel. Eles
não nasceram santos, se
tornaram santos na graça de Deus. E nós recordamos então, ao celebrar a vida de um santo,
que se nós hoje ouvimos
a palavra de Jesus e nos
esforçamos para viver
um dia também chegaremos a glória dos céus.”
Santo Antônio
queria ser uma pessoa
importante desde sua
meninice. E por isso aos
19 anos entrou para o
mosteiro contra a vonta-

de de seu pai. Morou lá
por 2 anos. Com uma
grande biblioteca em
mãos, Antônio avança na
sua história pelo estudo

e pela oração. É transferido para Coimbra, que é
um importante centro
de estudos de Portugal,
ficando lá por 10 anos.
Em Coimbra ele foi ordenado sacerdote. Logo se
viu o dom da palavra que
transbordava do jovem
padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e
grande poder de pregação.
Finalizando a homilia Padre Milton diz que
“Santo Antônio de diversas maneiras ajudou as
pessoas a compreenderem que só Jesus salva.
Mas não Jesus glorioso
no céu, mas sim um Jesus que nos aponta um
caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, da comunhão e
que também podemos
ser solidários uns com os
outros. E que Jesus sempre nos abençoe e nos
guarde de todos os perigos. E com a força de Je-

sus chegaremos todos na
vida eterna, na morada
do senhor Jesus.
Ao final da celebração aconteceu a bênção

dos pãezinhos e distribuição a todos presentes
na igreja, que conforme
a história nos diz que:
“Antônio comovia-se
tanto com a pobreza que,
certa vez, distribuiu aos
pobres todo o pão do
convento em que vivia. O
frade padeiro ficou em
apuros, quando, na hora
da refeição, percebeu
que os frades não tinham
o que comer: os pães tinham sido roubados”.
Atônito, foi contar ao
“Antônio” o ocorrido.
Este mandou que verificasse melhor o lugar em
que os tinha deixado. O
Irmão padeiro voltou estupefato e alegre: os cestos transbordavam de
pão, tanto que foram distribuídos aos frades e aos

pobres do convento. Até hoje na devoção popular o
“pãozinho de Santo Antônio” é colocado, pelos fiéis
nos sacos de farinha, com a fé de
que nunca lhes faltará o de que comer. Mais do que a
lenda da origem do
“Pão de Santo Antônio”, importa
perceber toda a riqueza do seu simbolismo. Sem dúvida ele revela toda
a riqueza da dimensão apostólica
da vida de Santo
Antônio.
Por Pastoral
da Comunicação

“Em primeiro lugar, confio esperançoso
este Compêndio a toda
a Igreja e a cada cristão para que, graças a
ele, se encontre, neste
terceiro milênio, novo
impulso no renovado
empenho de evangelização e de educação na
fé, que deve caracterizar cada comunidade
eclesial e cada crente
em Cristo, em qualquer
idade e nação. Mas
este Compêndio, pela
sua brevidade, clareza
e integridade, dirige-se
a todas as pessoas,
que, num mundo caracterizado pela dispersão
e pelas múltiplas mensagens, desejam conhecer o caminho da
vida, a verdade, confiada por Deus à Igreja
do Seu Filho.” Papa
Bento XVI
O presente texto
tem por finalidade apresentar brevemente a
origem, a finalidade, os
destinatários e a estrutura do atual Catecismo
da Igreja Católica. Os
primeiros passos para a
elaboração do atual Catecismo se deram na
celebração da Assembleia do Sínodo dos Bispos, em 25 de janeiro
de 1985, quando se celebrava vinte anos do
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Catecismo da Igreja Católica:
Origem, finalidade, destinatários e estrutura
Concílio Vaticano II.
Neste Sínodo, muitos
bispos manifestaram o
desejo da promulgação
de um novo Catecismo.
Brevemente o Papa São
João Paulo II, em 1986
criou uma comissão de
doze cardeais e vários
bispos. Tal comissão foi
presidida na época pelo
Cardeal Joseph Ratzinger (Papa Emérito Bento XVI). Coube a ele o
encargo de preparar
um projeto para o Catecismo requerido pelos padres do Sínodo.
Após anos de muito trabalho, com a Constituição Apostólica Fidei
Depositum, em 11 de
outubro de 1992 foi publicado o novo Catecismo da Igreja Católica.
O “objetivo do Catecismo é apresentar
uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e
fundamentais da doutrina católica tanto sobre a fé como sobre a
Moral à luz do Concilio
Vaticano II e do conjunto da Tradição da Igreja” (CIC. N.11). Também
o atual Catecismo tem
suas fontes na Sagrada
Escritura, nos Santos
Padres, na liturgia e
Magistério da Igreja.
Sobre a finalidade, São

João Paulo também
destaca na Carta Apostólica Laetamur Magnopere que o catecismo quer ser uma “exposição completa e integra da doutrina católica, de tal maneira que
cada pessoa possa conhecer o que a Igreja
professa e celebra, vive
e reza em seu cotidiano”. Ainda sobre a finalidade o prólogo do Catecismo encerra
Toda a finalidade
da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se
facilmente expor o que
preciso crer, esperar ou
fazer, mas sobretudo é
preciso fazer sempre
com que apareça o
Amor de Nosso Senhor,
para que cada um compreenda que cada ato
de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o
Amor, e outro fim senão
o Amor. (CIC, n. 25)
Como vimos acima, o Catecismo da
Igreja Católica não
deve ser visto como um
condensado de ideias
abstratas. A história da
Igreja com suas transformações ao longo dos
séculos também é catequese. Sendo assim,

a grande missão da
Igreja e de seus fiéis e
se aperfeiçoar no Amor
de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Depois de apresentar brevemente a finalidade do Catecismo
da Igreja Católica, vejamos quem são os destinatários. O catecismo
destina-se principalmente aos responsáveis da catequese. Em
primeiro lugar os bispos, como “doutores da
fé e pastores da Igreja”.
Depois aos “presbíteros, catequistas e demais fiéis cristãos”
(CIC, n. 12). O catecismo não é uma obra
para ficar guardada nas
bibliotecas. Deve ser
utilizado por todos os
cristãos, a fim de fomentar e aperfeiçoar a
fé cristã.
Por fim, apresentamos a estrutura do Catecismo. Sua estrutura
se distribui em quatro
partes: a profissão da
fé batismal (Símbolo),
os sacramentos da fé,
a vida da fé (Mandamentos) e a oração do
crente (o Pai Nosso).
Segue abaixo os números 14, 15, 16,17 conforme se encontra no
prólogo do Catecismo.
A primeira parte

trata-se da PROFISSÃO
DA Fé. “Aqueles que,
pela fé e pelo Batismo,
pertencem a Cristo, devem confessar a sua fé
batismal diante dos homens. Por isso, o Catecismo começa por expor em que consiste a
Revelação, pela qual
Deus Se dirige e Se dá
ao homem, e a fé pela
qual o homem responde a Deus (Seção I). O
Símbolo da fé resume
os dons que Deus faz
ao homem, como Autor
de todo o bem, Redentor e Santificador, e articula-os em volta dos
três capítulos do nosso
Batismo – a fé num só
Deus: o Pai Todo-poderoso, Criador; e o seu
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador: e
o Espírito Santo, na Santa Igreja (Seção II)”.
Na segunda parte
trata-se dos SACRAMENTOS DA FÉ. Nesta
segunda parte do Catecismo “expõe como a
salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e
pelo Espírito Santo, se
torna presente nas
ações sagradas da liturgia da Igreja (Seção
I), e em especial nos
sete sacramentos (Seção II.”
Já a terceira parte
trata-se da VIDA DA FÉ.
O Catecismo apresenta
o “fim último do homem, criado à imagem
de Deus – a bem-aventurança e os caminhos
para a ela chegar: um
comportamento reto e
livre, com a ajuda da lei
de Deus e da sua
graça (Secção I); um
comportamento que re-

alize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos dez Mandamentos
de
Deus (Seção II).”
A quarta e última
parte apresenta ORAÇÃO NA VIDA DA FÉ. O
Catecismo “trata do
sentido e da importância da oração na vida
dos crentes (Seção I),
terminando com um
breve comentário aos
sete pedidos da Oração
do Senhor (Seção
II). De fato, nesses sete
pedidos encontramos a
suma dos bens que devemos esperar e que o
nosso Pai dos Céus nos
quer dar”.
Encerramos a breve apresentação do prólogo do Catecismo da
Igreja Católica. Nosso
objetivo foi despertar
em você leitor o desejo
de conhecer a riqueza
da Doutrina Católica.
Nas próximas edições
aprofundaremos no Catecismo da Igreja o único e perpétuo depósito
da fé.
Padre Leandro
José de Melo
Reitor do Seminário Diocesano São José

Vigário Paroquial
de Muzambinho

“O objetivo
do Catecismo é
apresentar uma
exposição orgânica e sintética dos
conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina
católica”

PÁG 08

Solenidade de Pentecotes e rito do Círio Pascal

No domingo 04 de
junho, aconteceu na
Igreja Matriz São José de
Muzambinho a Solenidade de Pentecostes e rito
de apagar o Círio Pascal.
O Dia de Pentecostes é o momento onde
toda a Igreja Católica comemora a descida do Espírito Santo sobre os
apóstolos de Jesus Cristo, cinquenta dias depois da Páscoa, data instituída como a da ressurreição de Jesus Cristo.
Para a Igreja Católica de
todo o mundo, Pentecostes é uma das datas
mais importantes do Calendário Litúrgico, juntamente com a Páscoa e o
Natal.
Na solenidade de
Pentecostes, Pe Leandro
José Melo nos exortou
que “a festa de pentecostes passa a ser a festa
da lei. Não queremos só
relembrar a Páscoa dos
Judeus, mas entender

que somos portadores
desta nova lei. Esta lei é
o Espirito Santo, e sob
ele a igreja deve viver.”
Destacou também
que não existe uma outra força, outro espírito
que deve nortear, gerar
e governar nossa vida e
salienta que “hoje a igreja do mundo inteiro se
reveste de vermelho,
isto para reacender os
dons do espirito santo e
nesta força vivificadora,
formar um só corpo.”

Finalizando Padre
Leandro nos diz "portanto queremos uma igreja
em saída, que se alegra
com os que se alegram,
que chora com os que
choram, assim vivemos
com vigor aquilo que
professamos na santa liturgia."
Encerrando a celebração aconteceu o rito
de apagar o Círio Pascal.
No dia de Pentecostes,
ao fechar-se o Tempo da
Páscoa, o Círio é apaga-

do, este sinal nos é tirado, também porque,
educados na escola pascal do mestre Ressuscitado e cheios do fogo dos
dons do Espírito Santo,
agora, devemos ser nós,
“Luz de Cristo” que se irradia, como uma coluna
luminosa que passa no
mundo, em meio aos irmãos, para guia-los no
êxodo em direção ao
céu, à “terra prometida”
definitiva.
Por Thiago Ribeiro

