ANO III - EDIÇÃO 15 - SETEMBRO 2018 - MUZAMBINHO - MG

Setembro, mês a Bíblia
Estamos em setembro, e no Brasil já é
uma tradição que este
mês seja lembrado
como o “Mês da Bíblia”.
Setembro foi escolhido
pelos Bispos do Brasil
como o Mês da Bíblia
em razão da festa de
São Jerônimo, celebrada no dia 30.
São Jerônimo, que
viveu entre 340 e 420,
foi o secretário do Papa
Dâmaso e por ele encarregado de revisar a
tradução latina da Sagrada Escritura. Essa
versão latina feita por
esse santo recebeu o
nome de Vulgata, que,
em latim, significa “popular” e o seu trabalho
é referência nas traduções da Bíblia até os
nossos dias.
Ao celebrar o Mês
da Bíblia, a Igreja nos
convida a conhecer
mais a fundo a Palavra
de Deus, a amá-la cada
vez mais e a fazer dela,
a cada dia, uma leitura
meditada e rezada. É
essencial ao discípulo

missionário o contato
com a Palavra de Deus
para ficar solidamente
firmado em Cristo e po-

der testemunhá-Lo no
mundo presente, tão
necessitado de Sua presença. “Desconhecer a

Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se
queremos ser discípu-

los e missionários de
Jesus Cristo é indispensável o conhecimento
profundo e vivencial da

Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa
vida cristã na rocha da
Palavra de Deus” (DA
247).
A Bíblia contém
tudo aquilo que Deus
quis nos comunicar em
relação à nossa salvação. Jesus é o centro e
o coração da Sagrada
Escritura. Em Jesus se
cumprem todas as promessas feitas no Antigo Testamento para o
povo de Deus.
Ao lê-la, não devemos nos esquecer de
que Cristo é o ápice da
revelação de Deus. Ele
é a Palavra viva de
Deus. Todas as palavras da Sagrada Escritura têm seu sentido
definitivo n’Ele, porque
é no mistério de Sua
Morte e Ressurreição
que o plano de Deus Pai
para a nossa salvação
se cumpre plenamente.
fonte:
Nova
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Mensagem do Pároco

Queridos irmãos
e amigos em Cristo!!!
Que a Paz esteja
sempre em seus corações.
Sabemos que
Deus, o Senhor da
vida, é o Deus de
amor e que tendo criado o homem a sua
imagem e semelhança, deu-lhe a liberdade para decidir entre a
vida e a morte. A resposta a ser dada é
sempre pessoal, ninEXPEDIENTE
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guém pode responder
por mim e se dá no decorrer da história na
medida em que vivemos em comunidade.
Durante este
mês de setembro a
igreja nos convida a
voltar nossa atenção de
maneira especial para
a Bíblia, pois ela nos
revela o jeito de ser e
agir de Deus na história; e ao mesmo tempo
relata fatos, acontecimentos e estórias que
nos ajuda a compreender o projeto de Deus
para com toda a humanidade, ou seja, de que
maneira devemos agir
ou utilizar nossos dons
e talentos para que possamos conquistar a verdadeira felicidade. Na
medida em que vamos
lendo a Bíblia vamos
compreendendo que o
mesmo Deus que nos
criou caminha conosco
apontando caminhos e
nos capacitando ao longo da caminhada. Os
relatos das experiências de fé escritas por
nossos antepassados
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, aqueles
que se deixassem 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 este 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 pre-

gação, 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
leem de maneira erra-

da. Que neste mês de
setembro possamos
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

Espaço Criança
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Primeiro Encontro Kairós para mulheres
No sábado 25 de
agosto, foi realizado o
1º Kairós para Mulheres, com o tema: “Mulheres
V irtuosas,
Quem Achará? (Provérbios 31).
O evento aconteceu na comunidade rural do bairro Macaúbas
e contou com a participação de 300 mulheres, do Setor Frei Galvão, de Muzambinho,
das cidades vizinhas de
Juruaia e Guaxupé, que
puderam experimentar
a graça de Deus através de momentos de
oração, partilha e pregações voltadas às
mulheres.
Segundo a coordenação do evento, a
segunda edição do Kairós para mulheres será
realizada em maio de
dois mil e dezenove,
data e local a serem
marcados.
Agradecimento
especial a todas as
mulheres que participaram, a Paróquia São
José de Muzambinho,
ao Pároco Padre José
Milton dos Reis e o Vi-

gário Padre Leandro
José de Melo que foram fundamentais através de aconselhamento para a realização
deste evento, aos homens que ajudaram na
cozinha.
Mulheres Virtuosas foi um encontro que
surgiu no coração de
algumas mulheres em

um encontro em São
Paulo: Myriam, Mulheres que geram vida. Em
parceria com o Setor
Frei Galvão tivemos a
iniciativa de realizar um
encontro só para Mulheres.
O tema surgiu com
muita oração, reuniões,
em uma locução interior, e com orientações

do Padre Leandro José
de Melo.
“Mulheres Virtuosas, Quem Achará?
(Provérbios 31)
O livro dos Provérbios oferece à Mulher
um padrão de excelência que nenhuma ideologia conseguiu superar: é confiável, digna,
prudente, esforçada,

amorosa, dedicada e
mais valiosa que preciosas joias.
Uma mulher virtuosa é mulher feita de
esforços, não é uma
mulher perfeita, mas é
a mulher que Deus
quer.
O mais bonito não
é o que uma mulher
conquista e sim quem

ela vai se tornando ao
longo do seu caminho.
Virtude é consequência
de esforço e decisão
humana.
No encontro vamos viver esse momento de busca de virtude,
será sobrenatural o que
Deus tem preparado
para nós.
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Semana da Família é finalizada com Celebração
Domingo (15), a
Paróquia São José finalizou na Matriz, a Semana Nacional da Família,
na missa da Solenidade
da Ascensão de Maria,
presidida pelo Pároco
Padre José Milton dos
Reis.
A “Semana Nacional da Família” foi realizada de 12 a 18 de
agosto. O evento promovido pela Comissão
Episcopal Pastoral para
a Vida e a Família da
Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil
(CNBB) e a Comissão
Nacional da Pastoral
Familiar (CNPF), já faz
parte do calendário das
paróquias brasileiras.
Com o tema “O Evangelho da Família, alegria
para o mundo”, Casais
do ECC (Encontro de
Casais com Cristo), Pastoral Familiar e pastorais, durante toda a semana fizeram visitas e
momentos de reflexões
nas casas das comunidades de Muzambinho.
Padre José Milton
ressaltou em sua homilia a Ascensão de Maria ao céu, como Deu
seu Sim a Deus e cumpriu sua missão.
“Deus chamou
Maria e ela disse sim.
Ele também nos chama

a cada dia e, a exemplo dela devemos responder a esse amor misericordioso aprendendo a acolher seus ensinamentos e palavras.
Na celebração da Assunção de Maria ao
Céu, vemos que ela foi
levada o pelos anjos
aos céus. Maria, Nossa
Senhora, a chamamos
assim porque é mãe do
Nosso Senhor e mãe da
fé. Ela mais do que ninguém soube escutar a
palavra de Deus e colocar-se a caminho fazendo à vontade d’Ele.
Após o SIM, já se
põe a caminho indo ao
encontro da Prima Isabel. Ela não se fechou
no egoísmo, poderia se
sentir a mais importante mulher da terra, pois
seria a mãe do filho de
Deus. Mas, na sua simplicidade se coloca a
caminho para ajudar a
prima. Nessas duas
mulheres de fé se revela a bondade de Deus.
Maria canta a bondade
de Deus, escutou, acolheu e no dia a dia seguiu os passos de Jesus”.
Padre Milton colocou os fiéis a refletir o
que Jesus fez, experimentou, viveu e a que
ponto chegou para re-

velar o amor de Deus.
Devemos imaginar
como foi para Maria ser
mãe de Jesus, uma jovem simples, uma mulher do povo, com fraquezas e limitações,
exceto no pecado.
Como foi difícil
compreender os mistérios, como foi difícil estar aos pés da cruz,
como foi difícil quando
todos o rejeitaram.
Mas, mesmo diante de
todas as dificuldades
ficou firme na sua missão permanecendo fiel,
e por isso Deus a levou
ao céu.
“Nesse dia recordamos que todos nós
que respondemos sim
como Maria seremos
levados pelos anjos
para junto de Deus,
apesar de nossas dificuldades se nos esforçarmos e, cumprimos
nossa missão devemos
esperar a eternidade
junto de Deus. Vivemos
querendo ver Jesus, pedimos que sempre conduza nossos passos,
trazendo a alegria que
trouxe a Izabel e Zacarias, mas muitas vezes
não levamos a sério a
nossa missão de pais,
mães e cristãos. Estamos finalizando a realização da Semana Nacional da Família. Durante toda a semana os
casais se reuniram nas
casas da comunidade
para refletir sobre a
importância da família
como boa notícia, como
um bem, um dom de
Deus. Os casais deram
seu sim quando casaram, deram seu sim
quando realizaram o

ECC e agora deram seu
sim em cumprir a missão dentro da comunidade.
Deus chamou Maria e José para ser a primeira família e continua chamando homens

e mulheres para fazerem a experiência de
serem amados por Jesus e também apresentá-lo ao mundo. Agradeço o Sim de cada um
que cumpre o que Deus
pede. Fazer o ECC é fá-

cil, mas seguir a Missão
é difícil.
Que Deus Abençoe cada casal que deixou suas casas e foi visitar as famílias, Deus
conhece o coração de
cada um”, finaliza.
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Missa festiva no dia de Nossa Senhora da Cabeça
No 12 de agosto a
Igreja celebrou o dia de
Nossa Senhora da Cabeça.
Foi realizada uma
missa em honra a Nossa
Senhora da cabeça na
Serrinha dos Cristais em
Muzambinho, fiéis participam da missa presidida
pelo Padre Leandro José
de Melo.
Esta devoção a
Nossa Senhora nasceu
nas Espanha, no ano
1227, ela é protetora da
cabeça, do cérebro, da
sabedoria e da inteligência.
A imagem de Nossa Senhora da cabeça
tem vários símbolos que
nos ajudam a compreender melhor sua história e

mensagem. A cabeça na
mão de Nossa Senhora
da Cabeça tem um significado belíssimo. Um homem inocente tinha sido
condenado à morte por
decapitação na região de
Andujar.
Quando todas as
evidências pareciam ir
contra ele, ele pediu a
Nossa Senhora da Cabeça que o defendesse e
não permitisse que sua
cabeça fosse arrancada
injustamente. Ele foi levado até o local da execução. Porém, no momento em que ele ia ser decapitado, um mensageiro
real chegou com a prova
de sua inocência.
O homem foi, então, libertado glorificando

a Deus e à Virgem da
Cabeça. Por isso, a cabeça na mão direita de
Nossa Senhora da Cabeça. O significado, porém,
vai além da libertação de
um homem da decapitação, porque A Virgem
impediu que uma grande
injustiça fosse cometida,

defendendo o inocente
que clamou por ela.
A coroa de Nossa
Senhora da Cabeça tem
vários formatos e cores.
Por isso, a coroa simboliza a realeza da Virgem
Maria e o quinto Mistério Glorioso, que é a sua
Coroação. Nossa Senhora foi coroada como
Rainha do Céu e da Terra. Ela é também a Rainha dos Anjos. E, como
Rainha, ela pode intercede por nós.
Após a missa Padre
Leandro deu uma benção
individual a todos os presentes e foi servido um
café com quitandas para
todos se confraternizarem.

Crismandos realizam trabalho sobre Nossa Senhora
Os Crismandos
da Paróquia São José
Muzambinho da Comunidade São Benedito e Santo Antônio, do
Alto do Anjo, apresentaram no último sábado, 04 de agosto, um
trabalho sobre Maria,
nos títulos de Nossa
Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de
Fátima e Nossa Senhora da Saúde.
O encontro todo

foi montado pelos próprios Crismandos. Foi
um encontro de muita
interatividade, conhecimento, onde eles
aprenderam mais um
pouco de Maria e também puderam passar
isso aos seus colegas
de turma. Esse trabalho
foi proposto pelos catequistas, Weverton, Carol Botelho, Amanda,
Jady e Tainara. A comunidade hoje conta com

32 crismandos.
Segundo os jovens, “a didática do trabalho os ajudou a terem
maior conhecimento
sobre a história das devoções. Contribuiu também para o companheirismo, onde puderam
conversar mais com os
integrantes do grupo, e
se aproximarem mais.
Foi uma experiência ótima e prazerosa desenvolver este trabalho. ”
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Encontro Setorial dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística (MECE’S)
Foi realizado dia
29 de julho o Encontro
dos MECES do setor
Guaxupé, tendo como
Diretor Espiritual o Diácono Antônio Batista.
Reuniram-se 620
pessoas na quadra Poliesportiva cedida pelo
IFET de Muzambinho.
Foram abordados os temas: Sal da Terra e Luz
do Mundo com o ministério de música Filhos
da Luz de CapetingaMG. Os palestrantes
foram os padres da diocese de Guaxupé: Diácono Antônio desenvolvendo o tema: Momento Mariano onde
salientou que Maria
trouxe Jesus para depois ser nosso alimento.
A palestra Sal da

Terra e Luz do Mundo
ministrada pelo Pe Leandro José de Melo ressaltou ser leigo é ser
ativo e participativo na
comunidade, entender
o leigo através do Vaticano II é entender o
ministério em comunhão com o sacerdote
e olhar sempre para Jesus.
O momento de
adoração ao Santíssimo
Sacramento com Pe Reginaldo da Silva despertou para a adoração
e ficou no coração de
todos a música: “Jesus
és tudo para mim”.
A palestra Eucaristia Sacramento do
Amor desenvolvida por
Pe Dione Piza. Eucaristia é o sacramento do
amor radicado na Cruz.

Diz que o sacramento é
sinal visível diante de
uma realidade invisível
de Deus que age em
sua Igreja.
Terminou o Encontro com a Santa Missa
presidida pelo pároco

de Muzambinho José
Milton dos Reis que fez
a homilia sobre o evangelho de JO6, 1-15 ser
discípulo é ser sal, luz
e fermento e crescer na
oração, olhar sempre
para Jesus, ainda que
se tenha apenas “cinco
pães e dois peixes precisa-se de discípulos
anunciadores do Evangelho do Senhor Jesus”.

Durante o encontro, o Santíssimo Sacramento ficou exposto
numa capela improvisada especialmente
para adorá-lo. Nestes
momentos teve a presença de fiéis que tiveram a oportunidade de
passarem algumas horas adorando-O e glorificando-O. Com esta
força espiritual foi o re-

sultado do encontro e
sucesso de todos que
trabalharam e participaram neste dia com
Jesus.
Diácono Antônio
agradeceu à todas as
comunidades presentes bem como a paróquia São José de Muzambinho pelo apoio
neste encontro.
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Renovação Carismática Católica realizou experiência de oração
Nos dias 21 e 22
de julho, aconteceu no
Salão Paroquial, a edição de 2018 da Experiência de Oração da
Renovação Carismática Católica de Muzambinho, contando com a
participação de cerca
de 60 pessoas, onde
todos os presentes
puderam ter uma experiência pessoal com
Deus através de diversas formas de oração
e pregação, sob total
ação do Espírito Santo,
um período de profunda oração e dando
continuidade à fase
querigmática do processo de formação da
Renovação Carismática Católica.
Foram realizadas
pregações com os se-

guintes temas: O Amor
de Deus, o Pecado e a
Salvação em Jesus Cristo, Fé e Conversão, Senhorio de Jesus, Batismo no Espírito Santo,
Vida Nova no Espírito
Santo e Nossa Senhora
de Pentecostes, conduzidos pelos Irmãos da
Renovação Carismática
Católica, da Petúnia
distrito de Nova Resende: João Ribeiro da Silva, Jose Nivaldo Ribeiro, Rosilda Maria Ribeiro dos Reis e Sirlei de
Fátima Marciano Fernandes.
Ao mesmo momento que acontecia a
Experiência de Oração,
também as crianças
participavam de um encontro especial com
Marli e Leandra, do Mi-

nistério para Crianças
da Renovação Carismática Católica.
No domingo, iniciaram-se às 8h30 horas
com momento profundo
de oração, voltado a
Nossa Senhora, Mãe de
Jesus e Nossa Mãe,
logo após todos os presentes seguiram para a
Igreja Matriz São José e

participaram da Celebração Eucarística do
16º Domingo do Tempo Comum: Teve compaixão da multidão.
Ao final o Coordenador Paroquial da
RCC em Muzambinho,
Agnaldo de Oliveira
agradeceu a todos os
presentes pela participação, aos servos que
ajudaram a realizar o
encontro e aos irmãos
da Petúnia a que vieram pregar sobre os
temas desenvolvidos.
Participe conosco do Grupo de Oração Nossa Senhora de
Pentecostes, todas as
quintas-feiras a partir
das 19h30 horas na
Igreja Matriz São José
de Muzambinho.

Pastoral da Criança da Comunidade São Benedito comemora 17 anos
Domingo, 15 de
julho, a Pastoral da Criança da Comunidade
São Benedito/Santo Antônio celebrou juntamente com o seminarista Luiz Fernando e
toda a comunidade, os
17 anos de atuação na
comunidade, com o
compromisso de orientar, acompanhar as famílias desde do ventre
até os seis anos de idade, por meio de orientações básicas de saúde e nutrição.
Segundo o seminarista, Deus pode tudo,
mas mesmo assim Ele
quer precisar das pessoas para agir, levar o
seu nome a todos que
precisam de uma mensagem de esperança.
“Então envia seus
discípulos de dois em

dois em missão e Jesus
curava, ensinava, e falava qual caminho deveria seguir, não recomendou a eles que levassem muitas coisas,
que não se preocupassem com hospedaria e
que tipo de palavras dizerem ou não dizer, ao
contrário recomendou
que fossem humildes,
simples e levassem
poucas coisas porque
o mais importante
não
era
aquilo que
eles poderiam oferecer
com suas
mãos, mas
a palavra
que pudesse tocar no
coração das

pessoas” comenta o seminarista.
Ele completa ainda dizendo que na comunidade precisamos
ter consciência que somos responsáveis por
um mundo melhor, ter
consciência que a missão é nossa e que Deus
não vai fazer nada cair
nada do céu. Deus estende sua mão, mas se,

não estendermos a nossa nada pode acontecer. Deus age, faz e
ouve, porém, precisamos ter a coragem de
empurrar as coisas ruins e transformar nossas vidas.
Ao final, foi lida
uma mensagem de
agradecimento a todos
os envolvidos na pastoral da criança.
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Tríduo em louvor a Nossa Senhora da Rosa Mística
No primeiro dia do
Tríduo em honra a Nossa Senhora da Rosa
Mística, padroeira de
nossa comunidade, vamos refletir sobre a sua
primeira aparição para

a Pierina Gilli, uma enfermeira da cidade de
Montechiari, na Itália,
no quarto de um hospital onde ela trabalhava,
em 1947. Nessa visão,
a Virgem apresentavase como uma belíssima senhora, vestida
com uma túnica púrpura e um véu branco. Em
seu peito, três espadas
cravavam o coração.
Seu rosto demonstrava
profunda tristeza. Nossa Senhora chorava e
disse à enfermeira:
“Oração, Penitência e
Expiação. ” No segundo dia do tríduo, vamos
refletir sobre a segun-

da aparição de Maria
Santíssima, a Rosa Mística, que ocorreu em
uma sala do hospital da
cidade de Montichiari.
Pierina Gilli viu nossa
Mãe celeste vestida de

branco e no peito tinha
três rosas: uma branca,
outra vermelha e a terceira cor de ouro. Pierina perguntou: “Quem é
a Senhora? ”A resposta
foi: “Sou a Mãe de Jesus e de todos vós. ”
Depois de breve pausa
continuou: “Deus Pai
me envia para promover
uma devoção mais intensa e eficaz entre os
institutos e as congregações religiosas, tanto masculinas como femininas, e entre os sacerdotes. A todos os
que mais me honrar prometo minha proteção, o
florir de vocações, e o

sumo desejo de santidade nos ministros de
Deus. Desejo que o dia
13 de cada mês seja
considerado como dia
mariano a consagrar
preces especiais que se
ao de iniciar 12
dias antes das
festividades em
honra da
“Rosa
Mística. ”
Em seguida, demonstrando alegria
no rosto,
acrescentou: “ Neste dia farei
descer abundância de
graça e santidade de
vocações sobre quantos os que me honrarem. ” Para agradar a
Deus devemos oferecer
flores de virtudes: Rosas Brancas, símbolo
da oração; Rosas Vermelhas símbolo de sacrifícios e abnegação;
Rosas Douradas, símbolo da penitência. Já
no terceiro dia do tríduo
com o tema: Rezai o terço. “Rezai o santo terço! Eis o santo Rosário!
Quantos o rezarem alcançarão de mim inúmeras graças. Ele é um

forte vínculo a
prendervos ao
meu coração,
ele glorifica o
Senhor
Rei do
Céu e da
Te r r a .
Saibam,
meus devotos que é
precioso expiar muitos
pecados feitos contra o
meu divino Filho Jesus
Cristo. Meus filhos,
amai-vos uns aos outros! Amor a Deus e
amor ao próximo! A oração é o amor que sobe
ao Céu. Desejo que os
meus filhos o compreendam para se realizar
o que eu digo. Sobre
todos desça a bênção
do Senhor. Rezai o Santo rosário. ” O Santo
Rosário é considerado
a oração perfeita porque junto com ele está
a majestosa história de
nossa salvação. Com o
rosário, meditamos os
mistérios de gozo, de
dor, de alegria e de glória de Jesus e Maria. É
uma oração simples,
humilde como Maria. É
uma oração que podemos fazer com ela, a
Mãe de Deus.

Coroinhas e familiares
rezam terço aos Santos
juninos
O grupo de Coroinhas da Paróquia organizou juntamente com
seus familiares, na última segunda-feira
(25), um terço para comemorar os santos do
mês de junho (Santo
Antônio, São João, São
Pedro e São Paulo).
Segundo a coordenadora Marinalva
Botelho, é muito importante que as crianças aprendam logo de
cedo como rezar o terço e como ele é funda-

mental na vida de Cristão.
“Muito gratificante ver essas crianças
servindo o altar e, saber
que vivenciam intensamente esse serviço com
carinho, responsabilidade e compromisso.
Com certeza serão grandes exemplo em nossa
paróquia no futuro”.
Ao final do terço,
foi feita uma confraternização e servidos quitandas, com chá e achocolatado.

