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Primeiro domingo de Dezembro inicia o Tempo do Advento
A partir do dia 02
de dezembro, tem início o Tempo do Advento, quando os quatro
domingos que antecedem a comemoração
do nascimento de Jesus, a celebração do
Natal, celebrado na
Igreja Católica como a
segunda maior festa
Cristã, quando o Verbo
se fez Carne e habitou
entre nós, sem deixar
de ser Deus.
Esse período que
antecede o dia 25 de
dezembro é chamado
de Advento, palavra de
origem latina que significa chegada, vinda,
e prepara os fiéis para
a renovação da fé em
Jesus. Neste período é
usada a cor roxa, não
se canta o hino do Glória e as leituras que
ajudam a refletir sobre
o mistério do Cristo serão marcadas pelo
Evangelho de Lucas.
Também o tempo do
Advento marca o início
do ano litúrgico de
2019, o ciclo de leitura
será do Ano C. Ele começa no primeiro domingo após a Solenidade de Cristo Rei e se

desenvolve até a vésperas do Natal. O tempo do Advento se divide em duas partes. A
primeira, que vai até o
dia 16 de dezembro, e
é marcada pela espera
alegre da segunda vinda de Jesus. A segunda
parte, os
dias que
antecedem o
Natal, se
destaca
pela recordação
sobre o
nascimento de
Jesus em
Belém.
A
primeira
das semanas do Advento está
centralizada na vinda
do Senhor no final dos
tempos. A liturgia nos
convida a estar em vigília, mantendo uma
especial atitude de conversão.
Já na segunda semana devemos manter
a vigilância, João Batista, nos incentiva com

uma palavra de ordem:
“preparai os caminhos
do Senhor e endireitai
suas veredas”. Esta é
uma exigência para que
o Senhor não apenas
passe pelo nosso caminho, mas permaneça

liturgia que a Igreja
reza está na expectativa de acolher mais uma
vez nosso Salvador, o
Emanuel.
Finalizando esse
Tempo, no quarto domingo do Advento ve-

conosco.
O Terceiro domingo do Advento é chamado de domingo da
alegria (gaudete, em
latim) por causa da antífona de entrada da
missa (Alegrai-vos sempre no Senhor), mostrando a alegria da proximidade da celebração
do Natal. Os textos da

mos que a felicidade de
Maria dever ser também a nossa. Precisamos ter um coração
simples e agradecido a
Deus, acreditar no
grande mistério da salvação, colocando nossas vidas inteiramente
nas mãos do Senhor, a
serviço da redenção da
humanidade .

Aproveitemos
esse tempo para revermos nossas expectativas e projetos. Tempo
novo exige coração
novo. Jesus, com Seu
amor sem limites,
adentrava o coração de
cada pessoa e fazia uma
faxina de
amor. Vamos também fazer uma
faxina
em nosso coração, e
ver a luz
de um
n o v o
tempo
c h e g a r.
N o s
questionemos que lugar Jesus
ocupa em nossa vida.
Será que realmente
acreditamos que Ele é
o salvador ou acreditamos em líderes humanos e soluções que o
mundo nos apresenta?
O nosso verdadeiro presente nesse natal será
o nascimento e fortalecimento de nossa fé em

Jesus na nossa vida ou
será o presente que o
papai noel vai trazer?
Alguns símbolos
fazem parte da preparação do Natal:
A coroa do Advento ou Guirlanda é o primeiro anúncio do Natal.
É um círculo de folhagens verdes, sua forma
simboliza a eternidade
e sua cor representa a
esperança e a vida. Vem
entrelaçado por uma
fita vermelha, símbolo
tanto do amor de Deus
por nós como também
de nosso amor que
aguarda com ansiedade o nascimento do Filho de Deus.
Velas do Advento,
no centro do círculo,
colocam-se as quatro
velas para se acender
uma a cada domingo. A
luz das velas simboliza
a nossa fé e nos leva à
oração, e simbolizam
as quatro manifestações de Cristo:
1° Encarnação, Jesus Histórico; 2° Jesus
nos pobres e necessitados; 3° Jesus nos Sacramentos;
4° Segunda vinda
de Jesus.
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Dia de Finados
No dia 02 deste
mês, foi realizada a missa no cemitério no período da manhã pelo Pe
José Milton dos Reis e
no período da noite foi
celebrada missa na
matriz pelo Pe Leandro
José de Melo onde familiares dos falecidos
participaram da Missa
de Finados para prestar
homenagem a todos os
entes queridos que já
morrerem.
No cemitério de
Muzambinho o movimento foi intenso, as
pessoas foram fazer as
suas orações, deixar flores nos túmulos de familiares e/ou amigos
que já partiram é um
ato de bondade e que
traz conforto ao coração
dos que ainda sofrem
com essas perdas.
Padre Milton salienta na celebração de
manhã, que relembrar
os mortos, não suscita
apenas tristezas mas a

saudades que simboliza o carinho e amor nutrido por eles e Padre
Leandro em sua homilia à noite exalta que
este dia é muito importante porque todos param os seus afazeres e
a igreja convoca para
rezar e assim sentir
saudades, chorar e recordar aquela pessoa
que fez parte da existência e que marcou é
uma oportunidade para
o “pulsar do coração e
a lágrima que escorre”
se transforme em uma
prece agradecida, saudosa, de louvor e que
possa dizer como o salmista: “que todos possam habitar no Seu santuário ” e que nunca
deixe de rezar e acreditar que Deus está fortalecendo todo homem
e mulher de fé, então,
deve rezar pelos vivos,
pelos já falecidos, mas
nunca deixar de rezar,
finaliza

Novena de Nossa Senhora Aparecida
Teve início no dia 03 de outubro a
Novena em preparação da grande Festa de Nossa Senhora Aparecida a ser
celebrada no dia 12 de outubro, que
foi realizada na Igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, às 15 horas e na Igreja
Matriz São José às 19 horas.
Em virtude das comemorações
dos 40 anos do restauro da imagem, a
Festa da Mãe Aparecida terá o tema
"Em Jesus, com Maria, restauramos a
vida".
De 3 a 12 de outubro as reflexões
da Novena e Festa da Padroeira foram
para motivar a oração pelo povo brasileiro, pedindo a intercessão da Mãe

Aparecida para o restauro das vidas em
sofrimento e pela recuperação da dignidade de filhos e filhas de Deus.
“Foi um momento de celebração,
mas também um grande clamor pelo
povo brasileiro, os textos do livrinho vão
nos ajudar a buscar essa restauração”,
explicou o reitor do Santuário Nacional padre João Batista.
A novena e Festa da Padroeira
também vai enfatizou o Leigo, em consonância como o Ano do Laicato, convocando os devotos para atitudes transformadoras e compromisso com a vida
e os ensinamentos de Cristo.
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Semana Missionária teve início com Missa de Envio
No sábado (03) de
novembro, teve início
na Paróquia São José
de Muzambinho a Semana Missionária com
realização de visitas
nas casas, momentos
de oração e confissões.
Nesse ano de
2018, a Paróquia preparou uma programação um pouco diferente do que vinha acontecendo nos anos anteriores. Será de 03 a 8
de novembro na comunidade dos Sagrados
Corações, envolvendo
os bairros Vila Socialista, Novo Horizonte e
Parque da Colina. A
Programação contou
nos dias, 03 e 04 com
a participação dos missionários para fazer as
visitas nas casas e entrega de convites. Na
Segunda, terça e quarta, teremos, reza do
Terço Mariano, Momento de reflexão através de uma passagem
do Evangelho e celebração da Santa Cruz,
também nas casas. Na
quinta feira será realizada uma procissão
com destino ao local
onde será construída a
Capela, no Parque da
Colina e em seguida
acontecerá a celebra-

ção da Santa Missa,
caso esteja chovendo
será na Matriz. Também terá atendimento
de confissões de segunda a quinta das
17h30 às 18h30, na Capela Sagrados Corações, na Vila Socialista.

da às 15h e Reza do
Terço, às 18h. No domingo teremos o encerramento da Semana
Missionária às 19h, na
Matriz.
Segundo o Pároco,
Padre José Milton dos
Reis, a preparação para

ções foi realizado um
estudo, as ruas foram
divididas em setores
para que através dos
grupos formados pudesse acontecer a Semana Missionária de
forma intensa, trazendo
realmente todos os que

explica o Padre.
Padre José Milton
comenta ainda que
após essa etapa os missionários iniciarão nova
missão para fazer o
mesmo trabalho, ou
seja, a realização do
Censo Religioso até o

Nos dias 09 e 10, sexta
e sábado em todas as
comunidades da Paróquia estarão acontecendo momentos de
oração em diversos horários.
Na Matriz, nesses
dois dias terá missa as
06h e 19h e também,
Oração do Ângelus, às
12h, Consagração a
Nossa Senhora Apareci-

a Semana Missionária
teve início já alguns
meses com a preparação dos missionários
para realização do Censo Religioso e formação para a Semana Missionária.
O Censo teve o
objetivo de conhecer a
fundo a realidade da
comunidade, onde através das diversas perguntas realizadas pelos
missionários, a Paróquia pode diagnosticar
quantas famílias são
católicas, se os casais
receberam o Sacramento do Matrimônio, se os
filhos receberam o Sacramento do Batismo,
tem receberam a Primeira Eucaristia e outras necessidades. Com
base nessas informa-

estão afastados ou se
sintam excluídos a voltarem para a Igreja e
consequentemente ao
seguimento do Evangelho de Cristo, para alcançarem a verdadeira
felicidade que só Nele
encontramos.
“A Semana Missionária não para por aí,
ela tem o objetivo de
ser permanente, pois de
domingo para frente,
um grupo de missionários acompanhará o Setor por um período para
dar apoio a continuação
do Projeto Missionário,
que terá reunião uma
vez por semana. Nesse
período serão escolhidos novos representantes do próprio Setor
para continuarem a
Missão Permanente”,

acompanhamento dos
grupos de setor em outra comunidade até o
projeto ter atingido todas as comunidades
urbanas. Nas comunidades Rurais a realização da Semana Missionária já vem acontecendo da mesma forma.
Em sua homilia
durante a Missa de Envio, Padre José Milton
refletiu que ser missionário é seguir Jesus e
por se a caminho como
Maria. Ouvimos o apelo de nosso Bispo Dom
José Lanza e queremos
ser fiéis como foram os
primeiros Apóstolos e
Cristãos. Vimos que Jesus voltando para o Pai
faz um pedido aos
Apóstolos “Vão e anunciem todos a Boa Nova,

vão e façam todos discípulos meus e eis que
estarei convosco todos
os dias”.
“Hoje estamos fazendo o que Jesus pediu e devemos ser fiéis
a Ele que deu sua vida
por nós. Às vezes pensamos assim, é tão difícil, vai dar tanto trabalho, mas o que Jesus
enfrentou por nós foi
muito mais para nos levar até o céu. Por mais
sacrifícios que possamos fazer nem se compara ao que Jesus fez
por cada um de nós.
Muitos ainda não
correspondem ao seu
chamado por isso, Ele
nos convida e envia de
casa em casa para visitar as famílias para levar a mensagem da Boa
Nova. Ele ó Senhor da
vida e com Ele seremos
capazes de viver, ser
feliz e alcançar a eternidade.
Nesses dias de
Missão vamos rezar e
convidar as famílias
para seguir e formar a
grande família de Deus.
Que Jesus nos dê o Espírito Santo e nos envolva com sua graça, dando sabedoria para cumprir essa missão, sendo
fiel ao seu pedido. Em
cada casa que chegarem lembre-se do pedido de Jesus e diga “A
paz esteja nesta casa”.
Queremos levar essa
paz que é de Jesus, comenta.
Ao final, fez a benção da água e aspergiu
os missionários para
serem, Missionários da
Paz” durante essa semana Missionária
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Dia 12 de outubro celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida
No mês de outubro celebramos dia (12),
o dia de Nossa Senhora
Aparecida. A Paróquia
São José realizou a celebração de missas em
comunidades e na Igrejinha dos Bueno.
A data é dedicada
a manifestações de
amor e devoção por
todo o país desde o encontro da imagem em
Aparecida até os dias
de hoje. São milhares
de histórias de fé, milagres e graças concedidas por intercessão
de Nossa Senhora Aparecida. Em Aparecida
(SP) podemos ver os
tantos milagres por intercessão de Nossa Senhora Aparecida deixados lá pelos fiéis, inclusive podemos citar os
mais conhecidos como
“Milagre das Velas”; “A

Liberação do escravo
Zacarias”; “O cavaleiro
ateu”; “A cura da menina cega”, entre tantos
outros.
Em Muzambinho
um dos pontos de grande visitação é a Capela
dos Bueno, que esse
ano passou por uma reforma, está situada próximo ao bairro Palméia.
Todos os anos recebe
centenas de romeiros
vindos de várias cidades vizinhas que vão a
pé, a cavalo ou em motos para agradecer a
intercessão de Nossa
Senhora em seus pedidos e graças alcançadas.
Na Comunidade
Urbana, aconteceram
diversas manifestações
pelo dia da Padroeira do
Brasil, durante todo o
dia (12) ocorreu uma

vigília na Capela de
Nossa Senhora Aparecida (Alto da Aparecida)
onde diversos moradores, fiéis, pastorais e

movimentos passaram
o dia com nossa Mãe
Aparecida. Como tradicionalmente acontece
teve Missa em Louvor

a Nossa Senhora, com
coroação feita pelas crianças e logo após uma
procissão saindo do
Alto da Aparecida até a

Igreja Matriz São José,
onde o Pároco José Milton dos Reis concedeu
a todos a bênção solene.
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Comunidade São Judas celebrou o santo das causas perdidas
No dia 28 de outubro a Comunidade São
Judas Tadeu, V ila
Bueno celebrou com
alegria a festa de seu
Padroeiro, conhecido
como “Santo das Causas Perdidas”.
São Judas Tadeu é
um dos doze apóstolos
de Jesus. Era filho de
Cléofas (irmão de São
José) e de Maria de
Cléofas (irmã de Nossa
Senhora). Assim, ele
era primo de Jesus. Diziam que se parecia
muito com o Mestre.
São Judas era também
irmão de São Tiago,
chamado “O Menor”, e
de São Simão. Ambos
discípulos de Jesus. O
nome Judas significa
“Deus seja louvado”.
Bodas de Caná
Alguns estudiosos
chegam a cogitar na
possibilidade de São Simão, ser o noivo do casamento em Caná da
Galiléia, onde Jesus
operou seu primeiro
milagre, transformando
água em vinho. São
Judas teria presenciado
o milagre e pode ter
sido a causa de ele ter
se tornado discípulo de
Jesus. Lucas também
chama Judas de
"Zelote" - Lc 6,15. Al-

guns estudiosos afirmam que "zelote" significa zeloso. Outros
afirmam que ele pode-

reza da crença na pessoa de Jesus Cristo e
com a boa imagem dos
cristãos perante a po-

Simão e Judas", relata
que depois de anunciar
o Reino de Deus no Egito, Simão encontrou-se

teram ao cristianismo.
Isso incomodou os poderosos da Pérsia. Por
isso, foram condenados

ria ser membro do movimento revolucionário
dos zelotes, que lutavam contra a dominação romana em Israel.
Escritor São Judas
Tadeu
São Judas é o autor da menor carta do
Novo Testamento: "A
Carta de Judas". A epístola de Judas foi escrita com muito amor e
dedicação. Judas se
preocupava com a pu-

pulação. Talvez ele até
quisesse escrever algo
diferente, mas ao ouvir
os falsos relatos de alguns cristãos, decidiu
escrever esta carta chamando a atenção e
alertando toda a Igreja
nascente para terem
cuidado com os falsos
profetas.
Martírio
A história, baseada
nos
escritos
apócrifos da "Paixão de

com Judas e eles foram
evangelizar a Pérsia.
Escritos do século VI
descrevem o martírio
de ambos.
Simão e Judas foram martirizados na
Pérsia, na cidade de
Sufian. Eles foram mortos por pregarem destemidamente a fé em
Jesus Cristo. Por causa
da pregação deles,
grande foi o número de
persas que se conver-

à morte. Vários estudiosos das escrituras
acreditam que São

Judas foi decapitado
por carrascos que usavam como ferramenta o
machado afiado. Esta
era a pena capital mais
usada pelos persas na
época. Muitos se converteram ao verem o
testemunho destemido
de São Judas diante da
morte. O corpo de São
Judas está sepultado na
Basílica de São Pedro,
no Vaticano. O Papa
Paulo III escreveu uma
bula concedendo indulgência plenária para
todos aqueles que rezarem em seu túmulo no
dia 28 de outubro, dia
da sua festa.
Representação de
São Judas Tadeu
Na arte cristã, São
Judas Tadeu é representado como um homem
segurando um machado, como referência à
maneira pela qual ele
foi martirizado.
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Celebrado o dia de São Francisco de Assis, o Santo que desposou a pobreza
No último dia 04
de outubro, a Comunidade da Cohab celebrou com alegria e gratidão o Santo que desposou a pobreza: São
Francisco de Assis. Diversos devotos e fiéis
participaram da Celebração Eucarística realizada pelo Pároco
José Milton dos Reis.
Nascido Giovanni di Pietro di Bernardone, na região de
Umbria, Assis, na Itáilia no século 12. Seus
pais eram de grandes
posses. Francisco
abandonou toda riqueza, até suas próprias roupas. Abraçou
a pobreza. Despojouse de tudo.
Paz e Bem, como
Francisco cumprimentava as pessoas.
Certo dia em
uma capela de São
Damião diante de um
crucifixo uma voz dizia: Francisco reconstrói Minha Casa que
estás em ruínas.
A voz se repetiu
por três vezes. Francisco compreende que o
Senhor queria que pregasse a paz levando o
evangelho a todos.
Assim consegue autorização com o Bispo
para pregar e cria a
regra da ordem. Percorreu campos e regiões espalhando o
evangelho. Na época
existiam os penitentes
e Eremitas. Assim forma a primeira ordem:
dos frades, também a
segunda ordem: que é
das Clarissa. Muitos

no dia 03 de outubro de
1226, a febre aumentara e as forças reduziram-se, então Francisco queria ser colocado
sobre a terra e pediu
que cantassem o cântico das criaturas. Ele
também cantou seu salmo favorito, 141, que
fala o desejo de ir a
Deus. Francisco não se
prendeu a nada e partiu para o regresso ao
Paraíso, louvo a irmã
morte.
Louvado seja meu
Senhor pela nossa irmã
morte espiritual.
São Francisco de
Assis, rogai por nós!

encantados com suas
pregações e queriam
segui-lo daí forma a
Ordem Franciscana Secular que as vezes o
chamam de Ordem Terceira. Seu desejo ardente era de observar o
evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Francisco queria
imitar as dores de Cristo
Certo dia em um
lugar apreciado de orações de Francisco, ele
dizia ao Senhor que queria sentir as dores que
sofreste na hora de sua
paixão assim veio um
serafim de seis asas, o
Santo recebe as chagas
nos pés, nas mãos e do
lado ferido. Deus lhe tinha atendido suas orações e ele recebe às
chagas semelhantes à
de Cristo.
O beijo do leproso
Um certo dia an-

dava a cavalo fora dos
muros da cidade e se
encontrou com o leproso, sua reação foi fugir,
mas imediatamente foi
ao seu encontro, abraçou e lhe deu um beijo.
Com este ato vencera e
se sentia outra pessoa.
Compreendeu que de-

baixo daquelas feridas
do leproso, revelava Jesus sofredor. E enquanto me retirava deles, o
que parecia amargo tornou doçura de corpo e
alma.
Francisco e a irmã
morte
Ao cair da tarde
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Festa de Nossa Senhora Aparecida termina com sorteio de prêmios
No domingo, 21
de outubro, aconteceu
o último dia da Festa
em louvor a Nossa Senhora Aparecida, realizada no Pátio da Matriz,
foram 10 dias de festa
com muita comida, bebida, tirinha da sorte,
bingo 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
mais uma vez prestigiando a uma grandiosa

festa.
Ao final, Padre
Milton, realizou o sorteio dos prêmios das rifas vendidas durante
todo o mês de outubro
em prol da realização
da festa:
5º Prêmio – R$
500,00 – Tereza Bluno
– Muzambinho
4º Prêmio – R$
1.000,00 – Maria de
Palmas – Muzambinho
3º Prêmio – R$
2.000,00 – Misael –
Muzambinho
2º Prêmio – R$
3.000,00 – Francisco
Menezes – Muzambinho
1º Prêmio – R$
5.000,00 – Ivan Goulart
– Muzambinho

