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Ser Santo, vocação de todo batizado
Durante esse mês
de junho temos três importantes santos que
tem inúmeros devotos.
Mas o que é necessário para se tornar santo? Viver o compromisso batismal no seguimento de Jesus em
tudo, fazendo a vontade do Pai para instaurar o reino de Deus.
A Igreja no Brasil
vai celebrar até 25 de
novembro próximo o
“Ano do Laicato”. O
tema escolhido para
animar esse período
foi: “Cristãos leigos e
leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço
do Reino” e, que tem
como lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt
5,13-14. Nesse período
dentro da Igreja pretende-se trabalhar o apaixonamento e seguimento a Jesus Cristo,
que leva o cristão leigo
a tornar-se, de fato, um
missionário na família,
no trabalho e na comunidade. Quando nós
apaixonamos verdadeiramente por Jesus e
seus ensinamentos

passamos a entender
nossa vocação, sentimos necessidade de
testemunhar o reino,
necessitamos de momentos de espiritualidade e agimos com caridade. Queremos ser “sal,
luz e fermento”,
na Igreja agindo dentro de
nossas pastorais, movimentos e serviços
que a Igreja propõe em prol da
evangelização
e, na sociedade
ajudando o irmão necessitado tanto de
bens materiais
como espirituais. Os Santos
foram leigos e leigas,
pessoas normais, que
descobriram que o MAIOR amor é Deus, que
sem Ele nada existe ou
se faz. Os santos buscaram a perfeição através dos ensinamentos
de Jesus, tentando ser
seu espelho no tempo
e meio em que viveram.
Eles levaram o evange-

lho a todos os povos ensinando e apresentando o verdadeiro Deus
que é CAMINHO, VERDADE e VIDA. Como
homens leigos despojaram-se de suas rique-

que amamos Jesus?
Será que compreendemos realmente o verdadeiro amor de Deus em
mandar seu filho para
morrer na cruz por nós
para abrir as portas do

zas os que tinham e
entregaram sua vida a
serviço do Reino como
missionários. Muitos
desses leigos foram
mortos, cassados por
defederem os valores
do Evangelho. E nós,
será que estamos caminhando para a verdadeira Santidade ou estamos fazendo de conta

céu para que pudéssemos conquistar a vida
eterna? Será que estamos caminhando para
conquistar a vida eterna? Até que ponto nos
entregamos pelo amor
a Deus?
Algumas das características de Santo
Antônio, São João, São
Pedro e São Paulo

Santo Antônio: Tinha uma força irresistível com as palavras e
São Francisco o nomeou
como o primeiro leitor
de Teologia da Ordem.
Juntavam-se às vezes
mais de 30 mil
pessoas para
ouvi-lo pregar,
e muitos milagres aconteciam. Quando
seu corpo foi
exumado, sua
língua estava
intacta. São
Boaventura
estava presente e disse
que esse milagre era a prova de que sua
pregação era
inspirada por
Deus. Está exposta até
hoje na Basílica de Santo Antônio na cidade de
Pádua.
São João: Em sua
missão pregou a conversão e o arrependimento dos pecados.
João batizava o povo.
Foi o precursor de Jesus,
anunciou sua vinda e a
salvação que o Messi-

as traria para todos.
Viveu uma vida extremamente difícil e com
muita oração. Multidões sempre iam ver
suas pregações no rio
Jordão.
São Pedro: Acostumado a vida precária de
pescador, ouviu o chamado de Jesus e tornou-se um grande
Apóstolo. Enfrentou
muitas dificuldades
mas permaneceu fiel a
Jesus. Foi preso várias
vezes, coordenava uma
Igreja que sempre estava a crescer, foi condenado à morte por ser
seguidor de Jesus. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça posta para baixo, pois não
achava se digno de
morrer como seu mestre.
São Paulo: É um
dos principais escritores do Novo Testamento, no império Romano
exerceu uma importante atuação no que se
refere à pregação do
Evangelho, convidando
os fieis a serem leais
seguidores de Jesus.
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Chamados à Santidade!!!
Esta é a identidade primeira dos cristãos...
Caríssimos irmãos
e irmãs em Cristo.
Durante o mês de
Junho e julho celebramos a festa de alguns
santos muito populares
no catolicismo Brasileiro: Santo Antônio, São
João Batista, São Pedro
e São Paulo. É um tempo de festa e de muita
alegria, pois, ao celebrarmos a festa de um
santo recordamos que
todos nós somos chamados à santidade. Ser
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santo não é
privilégio de
alguns é o chamado
que
Deus faz a todos. “Sejam
santos porque
sou Santo”. (Lv
11,45) Deus
faz um convite
e espera uma
resposta para
que a sua graça possa agir em mim
e me conduzir à participação do seu Reino. Só
Deus é santo... e somente com sua graça
podemos alcançar a
santidade. A graça de
Deus age na medida da
minha fidelidade. No
sermão da montanha
Jesus após indicar várias atitudes que seus
discípulos deveriam ter

no sentido de em tudo
viver e buscar o amor;
refaz o convite: “sejam
perfeitos como é perfeito o Pai de vocês”.
(Mt 5,48) São Pedro em
sua primeira carta recorda aos cristãos este
chamado que Deus faz
à santidade e os exorta
à fidelidade. “Como filhos obedientes, não
devem mais viver como
antes, quando ainda
eram ignorantes e se
deixavam guiar pelas
paixões. Pelo contrário,
assim como é santo o
Deus que os chamou,
também vocês tornemse santos em todo comportamento, porque a
escritura diz: “sede santos, porque eu sou santo.” (1Pe 1,14-16)
Mas não estamos

sós nesta caminhada.
Jesus é o Pão vivo descido do céu que nos
sustenta nesta caminhada e nos torna fortes capazes de em tudo
fazer a vontade do Pai.
Eis o motivo pelo qual
O buscamos em cada
celebração Eucarística:
Queremos ser santos....
Foi também com
este ideal de caminhar
com Cristo em Cristo
para a santidade que
celebramos a festa de
Corpus Christi. Que

Deus Pai de infinita
bondade nos conceda a
graça de perseverar no
seguimento de Jesus

até a Jerusalém celeste. Deus vos abençoe
hoje e sempre. Pe. Milton

Espaço Criança
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Missa no dia de Santo Antônio com benção dos pãezinhos
No dia em que a
Igreja celebra o dia de
Santo Antônio, 13 de junho, aconteceu na Matriz uma missa especial com a benção dos
pãezinhos doados pela
comunidade, e que foram entregues a algumas entidades da cidade.
Quem praticar a
vontade do Pai será
grande no reino dos
céus, quem praticar
aquilo que aprendeu de
Jesus, também será
chamado filho de Deus.
Jesus revela a Misericórdia de Deus.
Por maior que seja
o nosso pecado, o nosso sofrimento, Deus
nunca vai nos abandonar. É claro que todo ato
gera uma consequência
e de alguma forma vamos experimentar essas consequências da
nossa atitude.
Mas se amamos a
Jesus queremos fazê-lo
feliz e fazemos a vontade do Pai e em tudo
vivendo o amor, seremos felizes. Assim o
Padre Pároco José Milton dos Reis iniciou sua
homilia durante a Santa missa. “Ser o maior
é ser de Deus, e não há
nada maior que Deus.
Quem consegue compreender a grandeza e
bondade de Deus é capaz de ser fiel no amor,
o qual exige doação total. E, Santo Antônio,
um jovem de família
rica queria também ser
importante, queria saber de tudo, queria ser
um grande intelectual,
queria ter poder, ser
forte e corajoso.

E de fato era um
homem inteligente, esperto e ambicioso, consegue entrar numa das
maiores faculdades.
Mas no decorrer de sua
caminhada, ele percebe que para ser um
grande homem precisa

morreu Antônio e sim
morreu “o santo”. Não
fez grandes coisas, mas
ensinou a verdades sobre Deus se esforçou
para viver como filho de
d’ele, ensinando as pessoas com pequenos
gestos a vivenciarem o

Antônio e ele foi pregar
ao lado do rio e milhares e milhares de peixes vieram à beira da
praia e ficaram saltando, o povo vendo que
até os peixes escutavam ele se converte e
muda. Ele disse ainda

acolher Jesus, porque
só Ele pode dar tudo o
que se precisa e busca.
Antônio foi um mestre
e um doutor que despojou de todo seu projeto
e ambição e se fez um
irmão pobre de Assis.
Se apresenta como um
mendigo, homem humilde simples, que na
prática do amor vai junto com Francisco de
Assis descobrindo a
beleza do amor de
Deus e as maravilhas
que Ele faz em sua vida.
Ele comenta que
Santo Antônio faz experiências maravilhosas e
Deus através dele fala
com seu povo e aponta
caminhos. Ele era um
grande pregador e as
pessoas se encantavam com suas pregações. Quando ele morreu, o povo não dizia:

amor, auxiliou os que
precisavam e foi aos
poucos mostrando que
é possível conquistar a
verdadeira felicidade e
responder o chamado
de Deus para a eternidade.
Padre José Milton
conta ainda que Santo
Antônio tinha uma
grande paixão por Jesus
e certa vez rezando o
rosário disse que queria pegar Jesus no colo
como Maria teve e,
numa daquelas orações
profundas de Santo Antônio ela entrega o menino Jesus. Alguém vendo que era tarde e as
luzes acessas vão vai
Antônio e pela fresta da
porta enxerga ele com
o menino Jesus no colo.
Padre Milton contou
ainda outra história
muitos zombavam de

que certa vez falando da
adoração do Santíssimo, um grande fazendeiro zombou dizendo
que como pode Deus estar presente nesse pe-

dacinho de Pão. Antônio disse a ele, você
não acredita, mas, até
os animais acreditam. E
propôs um acordo. Deixe sua mula sem comer
e na próxima celebração traga-a. O fazendeiro zombando trouxe a
melhor comida que podia e quando fazendeiro entra com a mula faminta em direção ao
feno, Antônio entra com
o ostensório e a mula
dobra o joelho e não se
alimenta. Somente depois que ele termina
oração, a mula se levanta e vai comer o
feno. O povo todo se
encanta e Santo Antônio convida o povo a
conversão e dizendo se
os animais são capazes
de corresponder porque nós não podemos
corresponder esse
grande amor e Jesus.
O Jesus que se
faz presente num pedacinho de pão. Como
pode o homem e a mu-

lher se fechar a esse
amor misericordioso?
Finalizando padre
Milton pediu que Santo
Antônio interceda por
nós e nos ensine a viver no segmento de Jesus, amando e tendo a
mesma confiança que
Ele tem em Deus levando Ele as pessoas para
que elas possam fazer
maravilhas em nossa
vida e daqueles que colocou em nosso caminho.
Que não nos falte
o pão de cada dia, que
nos ensine a confiar na
misericórdia de Deus e
na providência divina,
diante de nossas fraquezas e da maldade do
mundo para que um dia
possamos chegar até
junto de Deus no céu.
No mesmo dia,
também a comunidade
do Alto do Anjo, realizou um terço em homenagem a Santo Antônio.
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Celebração de Corpus Christi - Solenidade do Santíssimo Corpo e
Sangue de Cristo
Na quinta-feira,
31 de maio, a igreja celebrou a Solenidade do
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo: Ele é a
Aliança eterna de
Amor!
Felizes os que sabem contemplar a grandeza de tudo o que se
realiza sobre o altar. É
a nova e eterna Aliança do Pai com nossa humanidade, realizada
por meio de seu Filho
Jesus, nosso Redentor.
Humildemente se fez
presente no Pão, que é
seu Corpo e seu Sangue
redentor. Dá-se em alimento para nossa salvação.
Tão grande é esse
mistério que só podemos contemplar a
imensidão desse amor
que se faz Pão, que se
faz comunhão, e é nossa salvação. Bendito
seja, hoje e sempre, o
sacramento do altar.
Em sua homilia o
Pároco, Padre José Milton dos Reis, nos diz
“Jesus o Pão vivo descido do céu, é o alimento que nos fortalece e
nos coloca de pé para
que caminhemos ao
encontro Daquele que
nos chamou à vida. ”
Hoje Celebramos

a festa de Corpus
Christi, cantamos hinos
de louvores a Deus, que
veio em nosso socorro
e se fez
um de
n ó s ,
caminhando
conosc o ,
igual a
n ó s ,
exceto
no pecado.
Ele que
se fez
servo,
servindo a
todos,
socorrendo,
protegendo,
ensinando
e ajudando
a compreender à vontade
Deus, para que tenhamos vida e vida plena.
Jesus é Deus que se faz
homem, servo e escravo, se faz pecador, sempre está junto dos pecadores, pois estes precisam e Ele vai ao seu
encontro os seguram
pela mão. Jesus se faz

coisa, pão, de diversas
maneiras ele quis e
quer ficar perto de nós.
Em Jesus, Deus revela

nunca nos abandona
nunca se esquece de
nós e nos deixa, está
sempre presente procu-

seu amor, quer ficar próximo de nós e nos ajudar, nos levantando e
fortalecendo para que
tenhamos vida e vida
plena.
Hoje é dia de festa porque recordamos
este grande Amor de
Deus e cantemos louvores a este Deus que

rando nos ajudar e fortalecer de diversas maneiras.
Ouvimos no Evangelho que Jesus: convida seus discípulos para
estar com Ele e cear
com Ele, e já não oferece alguma coisa, mas
se oferece: “isto é o
meu Corpo que é dado

por vós. ” Aos seus discípulos ele dá o Pão do
Céu, que é seu Corpo e
se oferece em sacrifício, não
m a i s
oferece
um cordeiro,
mas oferece a
sua vida
como
resgate
para que
tenhamos vida
plena.
Jesus se
oferece
dizendo
“ isto é
m e u
Corpo
que é
d a d o
por vós,
isto é o
m e u
Sangue
que será
derramado por muitos.
Jesus derrama o seu
sangue para toda a humanidade, oferece o
seu Corpo como alimento para todos, mas
nem todos o acolhem,
muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos. Ele se oferece e

aponta o caminho, se
faz alimento para que
possamos caminhar,
mesmo assim nós não
caminhamos. Ele nos
ensina um modo, uma
maneira de viver para
que tenhamos vida e
não nos deixa só, se faz
Pastor e alimento, e
mesmo assim nós compreendemos a mensagem, ouvimos o seu
chamado, aprendemos
com Ele o caminho que
leva a vida, e não o acolhemos.
Acolher Jesus é
ouvir a sua palavra e
compreender seus ensinamentos e procurar
no dia a dia viver como
Ele viveu, colocar em
prática o que Ele ensinou. Eu sou o Pão vivo
descido do céu, quem
come deste Pão viverá.
Queremos nesse
dia de hoje dar graças
a Deus, por este amor
misericordioso porque
em Jesus revela o seu
grande Amor e nos alimenta e fortalece, nos
coloca de pé, nos faz
participantes do seu
Reino.
Damos graças e
louvores a Jesus que se
fez um de nós, se ofereceu à morte de cruz
para pagar o preço de
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nossos pecados. Queremos dar graças e louvores ao Espirito Santo
de Deus, que em cada
Celebração Eucarística
torna presente Jesus:
Deus conosco. Através
do Espirito Santo, Deus
pai e Deus filho continua agindo na humanidade, agindo em nossos corações e nos conduzindo a vida plena.
Pedimos então a
Jesus que venha ficar
conosco, nos conduza,
que seja nosso pastor e
nosso alimento, nos torne fortes para que a
cada dia com gestos,
atitudes e palavras possamos proclamar com
nossas vidas que Tu és

o Senhor e para ti entregamos também a
nossas vidas, como fez
Maria “eis aqui a serva
do Senhor, faça em mim
a tua vontade. “; e Jesus Pão vivo descido do
céu, nos fortaleça para
que, a exemplo de Maria, possamos sempre
ouvir a palavra de Deus
e nos colocar à disposição do Senhor, e apontando Ele como Senhor
para a humanidade e o
seguindo passo a passo até a cruz, até a ressurreição, até a vida
eterna junto de Deus.
A exemplo de Maria, queremos acolher a
palavra de Deus, ser
fiel a vontade do Pai
para que tenhamos
vida plena, cantemos,
pois, hoje como Maria
o Senhor fez por nós
maravilhas, Santo é o
seu nome, que Ele nos
conduza a cada dia e
nos fortaleça diante das
dificuldades e provações e possamos permanecer fiéis no Amor
e tendo cumprido nossa missão possamos
dizer como São Paulo,
combati o bom combate, cumpri minha missão, agora volto para o
Pai, finaliza Padre Milton.
Ao final da celebração, todos os que
estavam presentes na

Celebração, saíram em
procissão por algumas
ruas da cidade, com o
Santíssimo Sacramento.
Este ano em virtude da crise de abastecimento de combustíveis vivido pelo nosso
país, as ruas da cidade
não foram enfeitadas,
como é costume da solenidade de Corpus
Christi, mesmo assim
toda a comunidade
com fé e devoção acompanhou toda a procissão, até a finalização
com a bênção do santíssimo na Igreja Matriz
São José de Muzambinho.
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Tradicional festa em louvor a São José
Festa de São José
2018. Tradicional em
nossa Paróquia, o
evento objetiva arrecadar fundos para os trabalhos, movimentos e
estrutura da Igreja,
além de promover a
evangelização, união e
a cultura na cidade há
décadas.
A barraca montada em frente à Igreja
Matriz de Muzambinho, com capacidade
de acolher centenas
de pessoas, tem sua
programação com venda de comidas típicas,
shows com artistas locais, jogos e outras
atrações nos primeiros
três finais de semana
do mês de maio, às
sextas-feiras, sábados
e domingos, nos dias:
04, 05 e 06; 11, 12 e 13;
e 18, 19 e 20.
O vigário Pe. Leandro celebrou a missa no primeiro dia da

festa e agradeceu aos
festeiros, que no início
da celebração entraram
com seus brindes e os
depositaram em uma
mesa. Foram tantos que
tiveram de ser colocados também sobre um
banco. “Quantos esforços, quanta gente já
trabalhando. Que Deus
os abençoe. Queremos
hoje consagrar a vida
das famílias dessas comunidades”, agradeceu
o padre.
No último dia de
festa, domingo, 20 de
maio foi realizado o sorteio dos prêmios da rifa
que foi vendida durante a realização da festa, confira os ganhadores:

binho
- 3º Prêmio (Geladeira) - Vanderlei Esaú
dos Santos, de Muzambinho

- 1º Prêmio (Motocicleta) - Reginaldo
Vieira, de Muzambinho

- 4º Prêmio (Fogão) - Pedro Alves Tavares, de Muzambinho

- 2º Prêmio (Novilha) - Adriana Monteiro da Silva, de Muzam-

- 5º Prêmio (Bicicleta) - Clarice Salo-

mão, de Muzambinho
A Paróquia São
José de Muzambinho,

agradece a todos os
participantes, colaboradores que mais um ano

ajudaram na realização de mais uma belíssima festa.
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Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis
Com muita fé, os
fiéis saíram às ruas de
Muzambinho para demonstrar a sua devoção à Santa Rita de
Cássia, conhecida
mundialmente como
“a Santa das causas
impossíveis”, a procissão saiu da Igreja Matriz, por volta das
18:30 com sentido ao
bairro Barra Funda,
onde fica localizado a
igreja de Santa Rita de
Cássia.
A procissão foi
recebida com fogos de
artifícios, flores e muitas palmas, momento
de muita alegria para
todos que ali estavam,
carregando em seus
corações pedidos e
agradecimentos àquela que no sofrimento
viveu intimamente
com Deus, entregando
a sua vida.
O pároco Padre
Milton, iniciou a sua
homilia com uma pergunta:
“É possível ser
feliz no sofrimento? ”
Seguiu com a história de Santa Rita,
que tendo casado muito cedo e sem o seu
consentimento, ela
sofreu muito com o
temperamento violen-

to do marido, mas, com
muita oração e fé, teve
a graça, seu marido já
não era mais violento,
mas logo foi assassinado. Os seus filhos juraram vingar a morte do
pai, mas a mãe continuou fervorosa nas orações, sabendo que os
filhos poderiam carregar o fardo do pecado
e perder a vida eterna,
fez um pedido a Deus,
que preferia ver os dois
filhos mortos do que serem assassinos.
Palavras duras,
mas Rita sabia que essa
vida terrena não tem
valor comparado à vida
eterna, e que seria muito melhor para os seus
filhos uma existência
curta nesta terra que
uma vida eterna sem
Deus no inferno. Exemplo de mãe, esposa e
seguidora de Jesus,
Santa Rita nos mostra
que devemos transformar toda a nossa dor
em gestos de amor e
caridade.
Finalizando a celebração, os devotos, caminharam até a imagem em um gesto de fé,
tocando a imagem e levando com sigo, uma
rosa, para abençoar os
seus lares.
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Igreja Nossa Senhora Aparecida abre suas portas após reforma
No último domingo 13 de maio, após
três anos de inatividade, por motivos de reforma e restauração, a
Igreja de Nossa Senhora Aparecida (Igrejinha
da Aparecida) voltou ao
funcionamento com a
realização de uma missa, celebrada pelo Pároco José Milton dos
Reis.
Nesse retorno, a
igreja ficou lotada, pois
os fiéis há muito tempo esperavam por essa
oportunidade. Como
acontece no mês de
maio, a coroação de
Nossa Senhora, ficou a
cargo dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, que
ofertaram a Mãe Aparecida uma rosa, com
muita emoção e fé.
A ornamentação
da Igrejinha, realizada
com muito carinho, pelas coordenadoras Maria e Cida, deu o tom de
alegria que o povo estava sentindo falta em
voltar a celebrar, na
igreja tradicional e tão
acolhedora.
Como sempre o
coral teve uma grande
participação, cantando
e encantando e enquanto a ministra e cantora Lúcia cantava a

música de coroação,
atiravam pétalas de
rosa sobre os fiéis, que
ficaram muito emocionados ao receberem
uma chuva de flores.
A mensagem deixada pelo celebrante e
vibrante Padre Milton,
foi de agradecimento a
todos os que colaboraram com a reforma e
restauração, ressaltando, porém, todas as dificuldades encontradas, mas vencidas com
a união do povo.
A partir de agora,
a Igreja Nossa Senhora
Aparecida, volta com a
programação total das
atividades, como vem
funcionando há muitos
anos. Salve Maria!

