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Setembro, mês da Bíblia

O mês de setembro, para nós
católicos do Brasil é
o mês dedicado à
Bíblia, isso desde
1971. Mas desde
1947, se comemora
o Dia da Bíblia no ultimo domingo de
setembro. O mês de

setembro foi escolhido como mês da
Bíblia porque no dia
30 de setembro é dia
de São Jerônimo (ele
nasceu em 340 e faleceu em 420 dC).
São Jerônimo
foi um grande biblista e foi ele quem tra-

duziu 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.
Hoje a Bíblia é o único livro que está traduzido em pratica-

mente todas as línguas do mundo e
está em quase todas
as casas, talvez nem
fazemos ideia, mas a
Bíblia é o livro mais
vendido, distribuído
e impresso em toda
a história da humanidade.

A Bíblia – Palavra de Deus – é o fruto da comunicação
entre Deus que se revela e a pessoa que
acolhe e responde à
revelação. Por isso a
Bíblia é formada por
histórias de um
povo, o Povo de

Deus, que teve o
dom de interpretar
sua realidade à luz da
presença de Deus e
compreender que a
vida é um projeto de
amor que parte de
Deus e volta para
Ele.
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Mensagem do Pároco

Queridos amigos e
irmãos em Cristo !!!
Que a Graça e a
paz de Deus nosso Pai
esteja
sempre
convosco !!!
Deus é amor,
amor que é vida e que
enche todo o universo
gerando e transforma-

do de maneira criativa,
dinâmica e constante
tudo e a todos. Ele faz
novas todas às coisas.
Sua presença não
é possessiva muito menos arrogante; ela é
benigna suave e compassiva difícil de ser
entendida ou explicada

mais
pode
ser
saboreada e se deixamos ser seduzidos por
ela, pode fazer maravilhas em nossa história
pessoal e comunitária.
É isto que nos revela a
Bíblia, a grande enciclopédia do Amor. Nela
podemos ver de que
maneira esse Deus de
amor agiu na história
de nossos antepassados ajudando-os a enfrentar as dificuldades
do dia a dia e a encontrar a verdadeira felicidade. Pois de diversas
maneiras, várias pessoas e grupos relatam
suas experiências com
Deus e como estas experiências transformaram suas vidas. Estes

relatos, essas experiências são para nós como
uma luz a iluminar nossos passos elas fazem
o nosso coração ficar
sedento de Deus na
medida em que vamos
conhecendo as maravilhas que Deus fez e prometeu fazer, àqueles
que se deixarem ser
conduzidos por Ele.
Esta sede de Deus
provocada em nosso
coração pelos relatos
de nossos antepassados faz com que fiquemos mais suscetíveis à
presença amorosa de
Deus.
Por esse motivo a
igreja reserva de maneira especial o mês
Setembro ao estudo e à

meditação da Bíblia, a
grande carta do amor
de Deus. Todo aquele
que crê será salvo. Mas
como acreditar se nunca ouvi falar ? “A fé
depende, portanto, da
pregação, e a pregação
é o anuncio da palavra
que é Cristo” (Rm
10,17). A grande maioria das famílias hoje,
possui a Bíblia em casa
mas também a grande
maioria não a utiliza
como fonte de vida. Uns
porque não sabem
como, outros porque
não encontrão tempo e
outros ainda porque a
utilizam de maneira errada. Que possamos no
dia a dia encontrar um
tempo para conversar

sobre a Bíblia este
grande tesouro que nos
foi deixado por nossos
antepassados para que
conversando mais sobre ela possamos despertar um interesse
maior para a leitura e
meditação desta que é
a fonte da vida.
Que a Palavra de
Deus ilumine nossa caminhada e nos faça
crescer cada vez mais
na fé na esperança e na
caridade tornando-nos
participantes do Reino
de Deus.
Que Deus nos
abençoe hoje e sempre. Um forte abraço do
irmão e amigo em Cristo.
Pe. Milton
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Judas Tadeu no bairro
Vila Bueno.
Com este trabalho,
além de arrecadarem
fundos, também serviu
para fortalecer os laços
de amizade entre as
pessoas que se propuseram a trabalhar. Foi
uma experiência do
amor de Jesus tocando
os corações dos que
trabalharam, patrocinaram, contribuíram com
brindes e participaram

animando a festa, salienta Cida Felipe, coordenadora da Comunidade São Francisco de Assis, da COHAB.
Louvamos e agradecemos a Deus, por
esta oportunidade que
Ele deu a cada um demonstrar a gratidão por
tantas graças e bençãos recebidas durante
a vida.
Louvado
seja
Deus!
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Tríduo em louvor e honra a Santa Clara
Entre os dias 19
a 21 de agosto, a Ordem Franciscana Secular realizou na Capela de São Francisco de Assis e Santa
Clara na COHAB, Tríduo em honra a Santa Clara, pelo seu dia
comemorado no último dia 16 de agosto,
momento de profunda oração e devoção
a Santa Clara.
“Clara de nome,
mais clara de vida e
claríssima de virtudes!” Neste dia, celebramos a memória
da jovem inteligente
e bela que se tornou
a ‘dama pobre’. Nasceu em Assis (Itália),
no ano de 1193, e o
interessante é que
seu nome vem de
uma inspiração dada
a sua fervorosa mãe,
a qual lhe revelou
que a filha haveria de
iluminar o mundo
com sua santidade.
Quando tinha
apenas dezoito anos,
a jovem abandonou
o seu lar para seguir
Jesus mais radicalmente. Para isso foi
ao encontro de Fran-

cisco de Assis na Porciúncula e teve seus
lindos cabelos cortados como sinal de
entrega total ao
Cristo pobre, casto e
obediente. Ao se dirigir para a igreja de
São Damião, Clara –
juntamente com outras moças – deu início à Ordem, contemplativa e feminina, da Família Franciscana (Clarissas),
da qual se tornou
mãe e modelo, principalmente no longo
tempo de enfermi-

dade, período em
que permaneceu em
paz e totalmente resignada à vontade
divina.
Nada podendo
contra sua fé na Eucaristia, pôde ainda
se levantar para expulsar – com o Santíssimo Sacramento
– os mouros (homens violentos que
desejavam invadir o
Convento em Assis) e
assistir, um ano antes de sua morte em
1253, a Celebração
da Eucaristia, sem
precisar sair de seu
leito. Por essa razão
é que a santa de hoje
é aclamada como a
“Patrona da Televisão”.
Santa Clara, rogai por nós!

Espaço Criança

Para Colorir
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Celebração da Solenidade da Assunção de Maria
No dia 15 de
agosto, a Igreja celebrou a solenidade da
gloriosa Assunção de
Maria ao Céu, festa de
seu destino de plenitude e de bem-aventurança, glorificação de
sua alma imaculada e
de seu corpo virginal,
de sua perfeita configuração com Cristo
ressuscitado.
A celebração do
dia 20 presidida pelo
Vigário Leandro José
de Melo lembra “hoje
a Virgem Maria, Mãe
de Deus foi elevada a
Glória do Céu, aurora
e esplendor da igreja
triunfante, Ela é consolo e esperança para
o vosso povo ainda em
caminho, pois preservastes da corrupção da
morte, Aquela que gerou de modo inefável
o Filho feito homem,
Autor de toda a vida”.
Durante a homilia Padre Leandro lembra a todos que quando celebramos a festa
da bem-aventurada
Virgem Maria, antes
de tudo estamos celebrando Cristo: autor e
princípio da vida.
A solenidade deste domingo é para pro-

clamar a toda humanidade, aos crentes e aos
não crentes que Maria
ocupa na ordem da salvação um lugar entre
os discípulos, porquê
viveu na amizade com
Deus, cumpriu a vontade Dele, viveu o projeto salvífico e agora
corpo e alma é glorificado, salienta Padre
Leandro.
No evangelho recordamos que desde o
momento da sua concepção, Maria foi preservada da mancha do
pecado; ela também se

preservou da contaminação do pecado, pois
se fez toda de Deus,
assumiu o Céu como
prioridade da sua vida.
Maria era uma mulher
como todas as outras:
temente, piedosa, serva do Senhor, a Mãe de
Jesus Nosso Deus e
Salvador, mas uma mulher que não perdeu a
retidão e não se deixou desviar nem para
a esquerda nem para a

direita, tendo apenas
uma direção na sua
vida: servir ao Senhor.
“Estamos aqui
para render graças ao
Senhor, porque Maria
em Cristo, inaugura
aquele acontecimento
que se dará com todos
nós que queremos o
céu, é para homens e
mulheres fortes de fé,
de coragem, de bravura então esta mesma
mulher que o evange-

lho ousou proclamar
Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu
ventre, todas as gerações te chamarão Bem
Aventurada. Então nós,
não podemos de forma
alguma abandonar o
testemunho e o exemplo de Maria: Ela é a
mulher da alegria, por
que nos trouxe alegria,
recordamos o que o
evangelho nos diz em

seus primeiros versículos que quando Maria chegou ao encontro
de Isabel a criança pulou de alegria; e Isabel
ficou cheia do Espírito Santo. Aonde está
Maria por não estar
sozinha, mas por estar
com Cristo, a vida torna-se cheia de alegria
e cheia do Espírito
Santo”, finaliza Padre
Leandro.
Ao final da celebração, Padre Leandro
destaca que durante
toda esta semana, a
Igreja celebrou em
todo o Brasil, a Semana da Família que buscou compreender a insistência do Papa
Francisco sobre a Vocação da família, a presença do Amor como
base do matrimônio, a
importância da Educação, condição indispensável para o crescimento e o bem estar
dos filhos, e por último a Oração, como
força para vencer todos os obstáculos e as
dificuldades de nossos dias.
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Missa na Capela de Nossa Senhora da Cabeça

No dia 12 de agosto a Igreja celebrou o dia
de Nossa Senhora da
Cabeça. Fiéis participam
de missa na igrejinha situada na Serrinha dos
Cristais.
Segundo o celebrante Padre Leandro
José de Melo, antes de
ir alimentar uma devoção precisamos conhecer o testemunho de
onde ela se origina. A
Nossa Senhora da Cabeça segundo a história,
inicia no ano de 1227
quando Ela aparece a
um homem chamado
Ruan. Homem marcado
pela fragilidade da guerra que quando cuida das
ovelhas teve esse encontro com Ela numa
montanha rodeada por
pedras. Ele ouvia campainhas e a princípio

pensou estar louco, mas
andando mais avistou
Maria que se revelou a
ele pedindo que ali fosse construída uma igreja. Também segundo relata a história, outro homem que recebeu a graça de ser livre da guilhotina. Este no momento
em que ia ser morto aparece uma carta de reconhecimento que estaria
livre da condenação. Depois desse relato a imagem começou a ser produzida com a cabeça aos
pés e nas mãos e fortemente o povo começou
a rezar pedindo a Nossa
Senhora a intercessão
para os que estudam, ou
estejam passando por
males espirituais e físicos da cabeça.
“Eu acredito que
olhando para essa devo-

ção a Maria, hoje no cenário da igreja estamos
vivendo mais do que
nunca o verdadeiro culto a Virgem Maria, que
nos ensina a Igreja a fazer em nós crescer as virtudes de Maria. De nada
adianta virmos aqui rezar e continuarmos homens e mulheres pequenos na fé, na esperança
e na caridade. Quando
nós nos aproximamos de
Maria, esta graça de elevar em nós essas virtudes tão necessárias a
Igreja primitiva e na Igreja de hoje”, explica.
Padre Leandro comenta ainda que o Evangelho de Mateus é muito propício, pois relata
que quando estamos
fora da barca entramos
no desespero, e as tempestades da vida nos fa-

zem perde o sentido da
travessia e, achar que
podemos caminhar sozinhos.
“Nós somos a grande Igreja que peregrina
neste mundo que é o
grande mar da vida. O
mar no evangelho representa o caminho da instabilidade e só caminha
sobre ele, o Senhor Dele,
que tem o comando, a
autoridade e o domínio
sobre tudo e todas as coisas. Qual homem na sua
fragilidade de fé ou mesmo na mais alta sabedoria pode exercer domínio sobre mar?”, disse.
Ele fala em sua homilia que no evangelho
lemos quando Pedro
tenta andar sobre as
águas e começa a cair por
medo do vento e pede
socorro a Jesus. Quando
as mãos frágeis de Pedro
encontram as mãos for-

tes do Senhor caminha.
Isto nos mostra que essa
confiança faz a vida ter
outro significado. Quando Cristo está presente,
embora as tempestades
continuem, a barca segue com tranquilidade.
“Hoje aqui reunidos na Eucaristia, em
que celebramos a palavra, ouvimos e estamos
preparados para reconhecer o poder à força
de Deus que não nos
abandona, não abandonou a antiga Aliança e
muito menos agora à
nova e eterna aliança. Ele
continua revelar a nós o
seu plano de amor. Que
bom que temos aqui em
Muzambinho esse lugar
no silêncio do barulho e
agitação da cidade para
nos amparar e para alimentarmos a espiritualidade e meditar a palavra
de Deus. Que Ele possa

revelar em nossos corações e mais verdadeiramente pela graça de atingir nossa cabeça, atinja
nosso coração ao apelo
de conversão constante
a que somos chamados.
Pedimos ainda a Bem
Aventurada Virgem Maria que interceda por
nós, por nossa igreja que
está em Muzambinho
para que diante das fragilidades de fé que enfrentamos possamos segurar nas mãos Daquela
que carregou no seu
ventre, acalentou no seu
colo e nos ensina depois
do vale de lágrimas que
passamos possa mostrar
Jesus, Caminho, Verdade e Vida!”, salienta.
Finalizando ele
ainda convida a todos
para participarem todo
primeiro sábado, às 16h
da reza do Santo terço na
Igrejinha.
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Missa em Ação de Graças pelo Dia dos Pais
Domingo, 13, foi
celebrada uma missa
na Igreja matriz São
José de Muzambinho
pelo Padre Leandro
José de Melo, em ação
de graças pelo dia dos
pais, os quais também
receberam a benção no
final. Na ocasião também foi dado início à
Semana Nacional da
Família 2017.
A semana Nacional da Família aconteceu de 13 a 19 de agosto e tem como tema “A
Alegria do Amor ” e
lema “O amor jamais
acabará (1Cor13, 8)”.
Segundo o Bispo
Dom José Lanza Neto,
em carta enviada aos
fiéis, juntos somos
mais fortes e responderemos de forma satisfatória aos desafios e
aos sofrimentos tão impactantes em nossas
famílias.
“Os temas envolvidos estão fundamentados na Exortação
Apostólica do Papa
Francisco que nos fala
sobre a Alegria do
Amor. Precisamos compreender a insistência
dele sobre a Vocação
da família, a presença
do Amor como base do
matrimônio, a importância da Educação, a
condição indispensável
para o crescimento último, a Oração como
força para vencer os
obstáculos de nossos
dias”, escreve na carta
Dom Lanza.
Durante a Missa,
o celebrante Padre Leandro em sua homilia,
traz aos fiéis através da

reflexão do Evangelho
de Mateus 14, 22-33,
que a passagem é o
grande retiro espiritual
para conduzir nossa
vida de discípulos de
Jesus.
“O mar de Tiberíades era temido por ser
um lugar de insegurança e medo. Vamos imaginar os discípulos navegando e sentindo primeiro a alegria da viagem e depois o temor
dos ventos. Podemos
dizer que a Igreja hoje
é o barco e nela Deus
quer seus discípulos.
Jesus despede o povo
que participa do milagre dos pães e peixes.
E, pede para os discípulos irem para a barca e Ele vai rezar. Isso
nos revela que Deus
não é igreja das multidões, mas dos discípulos. O Papa Bento XVI
disse que não devemos
nos preocupar com
quantidade, mas, com
qualidade dos discípulos que estão nessa
barca. Jesus vai rezar,
para a Igreja de Mateus
e hoje também é fundamental a Oração, e Jesus é o nosso intercessor. Intercessor, porque
mesmo não estando na
barca com os discípulos
está conduzindo ela.
Mas, no meio do Evangelho, cita que Jesus
vem caminhando sobre
as águas e os discípulos tem medo, pensam
que é um fantasma.
Assim somos nós,
quando estamos com
medo não vemos Deus.
Esse evangelho nos
mostra dois momentos

muito importantes, um,
a oração e o outro, Jesus o grande intercessor. Jesus caminha sobre as águas, só Ele tem
o poder sobre o vento e
sobre a região do mal”,
comenta.
Ele cita ainda que
hoje estamos criando
uma geração que acha
que o demônio tem
mais poder que Deus,
mas nessa passagem
vemos exatamente o
contrário, Deus tem o
poder, Ele está acima, é
o Senhor que exerce o
poder, pois caminhando
sobre as águas tem o
domínio, e o poder de
fazer os que estão na
barca caminhar sobre a

água.
“Não podemos ter
medo de que a barca
vire, mas acreditar que
o Senhor está rezando
por nós e sua Igreja.
Hoje, nós somos os discípulos de Jesus e devemos permanecer na barca, viver com radicalida-

de e reconhecer que
somente em Deus seremos amparados.
Não adianta sair da
barca e procurar outras coisas que não
são de Deus”, completa.
Finalizando, ele
disse ainda que como

cristãos, pais e famílias possamos ser iluminados pelo Evangelho e
assumamos nossa missão deixando que o Senhor venha ao nosso
encontro, nos ampare e
nos coloque novamente dentro da barca.
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Catecismo da Igreja Católica: A Bíblia
A Bíblia é o livro
mais lido, mais traduzido
e mais procurado mundialmente. E não é por menos, a Bíblia contém tudo
o que precisamos para
vivermos uma vida plenamente. Nela contém a
Palavra de Deus.
A palavra Bíblia
vem do grego, ela significa "coleção de livros".
Nela contém a história da
Salvação. Podemos, para
um melhor entendimento, caracterizá-la como
uma "grande carta" enviada por Deus aos seus filhos. Nesta carta é revelado um Plano de amor
que Deus preparou para
cada um de nós.
Ela foi escrita durante 1.300 anos. Seu início ocorreu antes da vinda de Jesus, com as cha-

madas "traduções orais",
que vem a ser as histórias contadas de uns para
outros. Passado um bom
tempo, os chamados escribas decidiram "passar
para o papel" essas histórias. Com isso, pouco a
pouco, a Bíblia foi sendo
formada. Ela terminou
de ser escrita no ano 100
d.C., com o apóstolo São
João (que escreveu o
Apocalipse, último livro
da Bíblia).
A Bíblia foi escrita
por cerca de 50 pessoas,
mas inspirada por um só:
DEUS. Deus, ao decidir
escrever essa "grande
carta", escolheu pessoas
bem capacitadas para
serví-lo de instrumento.
São três os idiomas
originais da Sagrada Escritura: o hebraico, o ara-

maico (dialeto do hebraico) e o grego. A maior
parte da Bíblia foi escrita
em hebraico, já uma outra parte (quase o Novo
Testamento inteiro) foi
escrito em grego, e uma
pequenina parte foi escrita em aramaico. Por
curiosidade, a língua que
Jesus falava era o aramaico.
Como a Bíblia é formada?
A Bíblia é formada
por livros sagrados. São
73 os livros contidos na
Bíblia. Desses 73 livros
sagrados, 46 constituem
o conjunto de livros do
Antigo Testamento e 27
constituem o conjunto
de livros do Novo Testamento. Podemos con-

cluir então,
que a Bíblia
é dividida
em duas
grandes
partes: Antigo Testamento e
Novo Testamento. A
palavra
"testamento" significa
aliança.
O Antigo Testamento nos
revela a Criação
do
mundo, as
alianças que Deus fez
com os homens, as profecias, a fidelidade e infidelidade do povo de
Deus, e principalmente,
a preparação do povo

para a vinda de Jesus, o
Messias.
O Novo Testamento possui quatro livros
que contam a vida de Jesus Cristo (Mateus, Marcos, Lucas e João), desde
o seu nascimento até a
sua ascensão ao céu. Esses quatro livros sagrados formam um conjunto denominado evangelho.
O Novo Testamento é também constituído
por várias cartas (também chamadas epístolas), que foram escritas
pelos apóstolos com o
objetivo de direcionar os
primeiros cristãos no caminho de Deus. Das 21
cartas, algumas são conhecidas como cartas de
cativeiro, ou seja, eram
escritas por apóstolos
que estavam presos,
pois naquela época os
cristãos eram perseguidos pelos romanos.
Além do evangelho e das
cartas, o Novo Testamento possui um livro
que conta os primórdios
da Igreja de Jesus, que

por sinal é a Igreja Católica, e outro livro que revela as profecias da Segunda vinda de Jesus,
respectivamente, são
eles: Atos dos Apóstolos
(escrito por São Lucas) e
o Apocalipse (escrito por
São João).
Como podemos
manusear a Bíblia?
Para aprender a
manusear a Bíblia, devemos antes de tudo, saber o que são capítulos e
versículos. Os capítulos
são as divisões que encontramos dentro dos livros, eles são representados por algarismos.
Normalmente, os capítulos aparecem em números grandes. Os versículos são as divisões que
encontramos dentro de
cada capítulo, sua função
é de auxiliarmos na localização das passagens bíblicas. Normalmente, os
versículos aparecem em
números pequenos, que
estão obrigatoriamente
no meio do texto bíblico.
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Missa do Sagrado Coração de Jesus e Dia do Padre
Foi celebrada na
Igreja Matriz São José,
a Missa em Ação de
Graças pelo Dia do Padre e do Sagrado Coração de Jesus. Na homilia, o Pároco José Milton dos Reis inicia a celebração recordando a
todos que hoje celebramos a festa de São João
Maria Vianney e também a festa do Sagrado Coração de Jesus,
toda primeira sexta-feira de cada mês, recordamos o grande amor
de Deus por nós que
não nos deixa só nos
dar um Salvador Jesus
vem até nós para nos
resgatar do pecado para
vida para graça para
participação do Reino
de Deus.
Queremos nesta
celebração agradecer a
Jesus por que nos acolhe cada dia no seu coração misericordioso e
nos fortalece para que

possamos cada dia e
viver e crescer como filhos de Deus. Jesus ao
voltar para o Pai, quis
ficar pertinho de nós,
de maneira especial na
Eucaristia do Pão Eucarístico, ele mesmo disse: “Eu sou o pão vivo
que desceu do céu,
quem come deste pão
viverá” e pediu aos
Apóstolos que continuassem sua missão, tornando presente na vida
do povo através da pregação da palavra e também da celebração da
Eucaristia.
Os
apóstolos
transmitiram para os
seus a experiência que
fizeram com Jesus e em
cada assembleia, em
cada reunião que faziam também recordavam o gesto de Jesus
que se ofereceu como
alimento.
Hoje nós repetimos o mesmo gesto,

damos graças
a Deus por
que é misericordioso, recordamos o
seu grande
amor manifestado em
Jesus, que entregou sua
vida por nós,
que se fez pão
e se fez alimento, e queremos pedir a
Jesus a graça
de corresponder a este
amor sendo
fiel a aquilo que Ele nos
ensinou.
Ser santo é dom de
Deus é chamado que
Deus faz a cada um de
nós e a todos, é a graça de Deus que nos conduz, mas eu, nós precisamos responder ou
corresponder a este
chamado sendo fiel a
vontade de Deus sendo

fiel aquilo que Deus nos
pede, por isso nós queremos pedir a Jesus
hoje esta graça a graça
de ser fiel.
Hoje queremos rezar de maneira especial pelos Padres e queremos rezar pedindo a
Jesus que abençoe todos os nossos Padres
para que, possam de

fato ser fiel na missão
que receberam de
anunciar a Boa Nova do
Reino e ajudar o povo
de Deus a conhecer e a
seguir Jesus de tornar
presente Jesus em cada
celebração na Eucaristia, para que nesta comunhão através da palavra, através do pão
Eucarístico, possamos

sempre e cada dia viver
e crescer como filhos
de Deus. Jesus é nosso
Pastor, veio até nós e
espera de nós uma resposta, os Santos foram
aqueles ou aquelas que
responderam a este
chamado e manifestaram sua fé com atitudes
e hoje vivem junto de
Deus.

