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A Paróquia São
José, através da Co-
munidade Nossa Se-
nhora Aparecida,
realizou nesse mês
de outubro a nove-
na, missa e festa de
barraquinha na
Matriz.

De três a 11
aconteceu a nove-
na com missa ou
celebração todas as
noites. A festa rea-
lizou-se nos dias
cinco a 16, de quin-
ta a domingo, com
apresentação de
música ao vivo, ti-
rinha da sorte, pra-
ça de alimentação e
almoço no dia de
Nossa Senhora.

 No dia 12, dia
de Nossa Senhora,
 também foi realiza-
da a procissão sain-
do da Capela Nossa
Aparecida rumo a
Matriz onde cele-
brou-se a missa fes-
tiva.

Estiveram par-

Paróquia louva Nossa Senhora Aparecida
ticipando durante o
período, as comuni-
dades, pastorais,

movimentos, festei-
ros diversos, além
entidades  e escolas
da cidade como
FAM (Frente de
Apoio ao Menor),
Escola Estadual
Professor Salatiel de

Almeida, Colégio
Lyceu,  Escola Sa-
grado Coração de

Jesus, Escola Frei
Florentino e Escola
Estadual Cesário
Coimbra.

No último dia
aconteceu a coroa-
ção de Nossa Se-
nhora pelas prince-

sas e príncipes da
festa, bem como sua
apresentação aos

presentes.  Após foi
realizado o sorteio
da moto e outros
prêmios.

A coordenação
da comunidade
Nossa Senhora Apa-
recida juntamente

com o Pároco Padre
José Miltom dos
Reis, agradece a to-

dos que estiveram
ajudando com doa-
ções de brindes, tra-
balhando ou consu-
mindo na barraqui-
nha e venda dos bi-
lhetes. Que Deus
pague a cada um

que colaborou! 
Confira os ga-

nhadores dos prê-
mios:

Regimar Car-
los Machado –
1510 – 1º prêmio
1 moto 0km (doa-
da pelos devotos
de Nossa Senho-
ra).

José Adão –
744 – 2º prêmio 1
bezerro (doado
por Lauro Miran-
da)

Rosângela M.
Ferreira – 1804 –
3ºprêmio 1 micro-
ondas (doado por
Marlene de Doni-
zete).

Adalzira Bar-
bosa – 2365 – 4º
prêmio 1 tanqui-

nho (doado por Te-
rezinha Araújo).

Rômulo Inaca-
rato – 4193 – 5º
prêmio 1 edredon
(doado pelas Per-
nambucanas).
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Todo primeiro sá-
bado do mês reza-se o
Santo Terço em louvor
à Nossa Senhora da Ca-
beça no Santuário loca-
lizado na Serrinha dos
Cristais. O terço
se inicia às 16h e várias
pessoas da comunidade
participam, rezando
para agradecer e pedir a
sua intercessão.

Se você precisa de

auxílio em suas neces-
sidades e aflições que
perturbam a sua cabeça,
tirando-lhe a tranquili-
dade, lembre-se de Nos-
sa Senhora da Cabeça.

Em outubro, con-
tamos com a participa-
ção do Diácono Lean-
dro José de Melo que
presidiu com grande en-
tusiasmo e carinho o
Santo Terço.

Terço na Serrinha é
realizado todo

primeiro sábado

Já estamos no final
do ano, e de maneira
muito especial somos
chamados a parar um
pouco no final de cada
ano para olhar os cami-

Pe. Milton
 PALAVRA DE

FRATERNIDADE
Queridos irmãos

e amigos em Cristo!!!
Que a Paz esteja

sempre em seus cora-
ções.

nhos que temos percor-
rido e procurar compre-
ender, ou ainda, tomar
consciência da presen-
ça de Deus na nossa his-
tória e de que maneira
temos correspondido a
esta presença e a este
amor misericordioso
para com cada um de
nós e para com toda a
humanidade.

São João nos diz:
“Deus é amor e quem
ama permanece em
Deus”. Olhando para a
nossa caminhada neste
ano de 2016, vamos re-
cordar as pessoas com
quem encontramos, e
que de alguma forma
entraram em nosso co-
ração e provocaram em

nós um sentimento, seja
ele positivo ou negati-
vo e possamos pergun-
tar ou procurar compre-
ender o que Deus quis
falar comigo através
desta experiência, ou
deste encontro? O que
eu pude aprender; com
estas pessoas que passa-
ram pela minha história
e de alguma forma con-
firmaram ou questiona-
ram as minhas maneiras
de ser e de agir? Eu fui
capaz de parar e buscar
compreender os aconte-
cimentos, os encontros
e desencontros que ex-
perimentei do decorrer
deste ano? Ou fui indi-
ferente, insensível aos
acontecimentos sempre

seguindo em frente sem
me dar conta de tudo
que estava acontecendo
ao meu redor, na minha
historia.

São Paulo na pri-
meira carta a comunida-
de de Corinto os exorta
a viver o amor, pois
tudo passa só o amor é
eterno.

“O amor é pacien-
te, o amor é prestativo;
não é invejoso, não se
ostenta, não incha de
orgulho. Nada faz de in-
conveniente, não procu-
ra seu próprio interesse,
não se irrita, não guar-
da rancor. Não se alegra
com a injustiça, mas se
regozija com a verdade.
Tudo desculpa, tudo

crê, tudo espera, tudo
suporta” (1Cor 13,4-7).

No dia primeiro
de novembro, recorda-
mos nossos entes que-
ridos que já partiram
desta vida para junto de
Deus. Na certeza de que
um dia nos encontrare-
mos no céu para cele-
brar a grande festa, nos
reunimos em comuni-
dade para rezar agrade-
cendo a Deus por ter
colocado pessoas tão
importantes na nossa
vida. Por tantas coisas
boas que aprendemos
no convívio com estes
amigos e parentes que
hoje já estão junto de
Deus.

 Recordamos que

também nós somos pas-
sageiros neste mundo, e
pedimos a graça de um
dia, ao sermos planta-
dos na terra, possamos
ressuscitar para a vida
eterna no céu, onde fa-
remos morada por toda
a eternidade junto de
Deus. Celebrando a
grande festa dos filhos
de Deus.

Que Nossa Se-
nhora Aparecida inter-
ceda por nós junto de
Deus, e nos alcance a
graça de seguirmos os
passos de Jesus neste
mundo, fazendo tudo o
que ele nos ensinou
para que um dia possa-
mos ser levados até jun-
to de Deus.
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Catecismo
Sacramento da Ordem

Espaço Criança
Após receber os

Sacramentos de inicia-
ção (Batismo, Eucaris-
tia e Crisma), que “são
a base da vocação co-
mum de todos os discí-
pulos de Cristo, voca-
ção à santidade e à mis-
são de evangelização no
mundo” (cf. CIC nº
1533), outro sacramen-
to confere uma missão
particular na Igreja e
serve  para a edificação
do Povo de Deus” (cf.
CIC nº 1534).  O Sacra-
mento da Ordem que
comporta três graus: O
diaconato (diáconos), o
presbiterado (padres) e
o episcopado (bispos).

A Ordem é o sa-
cramento que transfor-
ma o leigo em diácono,
o diácono em sacerdote
e o sacerdote em bispo.
Esse sacramento insere
a pessoa num determi-
nado grupo de cristãos
que exercem uma fun-
ção específica em rela-
ção à do cristão leigo, e
o sacramento graças ao
qual a missão confiada
por Cristo a seus Após-
tolos continua sendo
exercida na Igreja até
hoje. É o sacramento do
Ministério Apostólico.

Segundo o catecis-
mo da Igreja Católica, o

Sacramento da Ordem
“ordenados para a sal-
vação de outrem. Con-
tribuem também para a
salvação pessoal atra-
vés do serviço aos ou-
tros que o fazem. Con-
ferem uma missão par-
ticular na Igreja, e ser-
vem a edificação do
povo de Deus”
(cap.terc., 1534).

Recebem este sa-
cramento aqueles que
resolveram seguir a
Cristo, abrindo mão de
tudo, abrindo mão de
constituir uma família,
vivendo o celibato, e se-
guindo aquilo que Jesus
quer. O ministro orde-
nado, é o próprio Cris-
to que está presente à
sua Igreja enquanto Ca-
beça de seu Corpo, Pas-
tor de seu rebanho,
Sumo Sacerdote do sa-
crifício redentor, Mestre
da Verdade.  A Igreja
expressa isso dizendo
que o sacerdote, em vir-
tude do sacramento da
Ordem, age “In perso-
na Christi Capitis”, ou
seja, na pessoa de Cris-
to-Cabeça.

 O Sacramento da
Ordem é conferido pela
imposição das mãos do
bispo, seguida pela ora-
ção consecratória, na

qual a Igreja suplica que
o Pai derrame sobre o
eleito o Espírito do
Cristo Ressuscitado, e,
marcado pelo Espírito
Santo para sempre, o or-
denado recebe a graça
de agir na Pessoa de
Cristo. O Sacramento
da Ordem não pode ser
repetido, não é privilé-
gio, nem honra, nem um
direito: é Graça de Deus
para o serviço do Seu
povo.

O Ministério con-
ferido pelo Sacramento
da Ordem consiste num
tipo de participação na
missão de Cristo, ou
seja, no serviço em
nome e na pessoa de
Cristo no meio da co-
munidade. Além disso,
o Sacerdócio Ministeri-
al confere um poder sa-
grado para esse serviço.

O bispo é o único
que pode tornar o leigo
um diácono, sacerdote
ou outro bispo. Para que
isso aconteça e seja vá-
lido, o bispo ordenante
deve ter sido valida-
mente ordenado, isto é,
que esteja na linha da
sucessão apostólica, e
em comunhão com a
Igreja toda, principal-
mente com o Sumo
Pontífice (o Papa).
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No início do mês
de outubro foi realiza-
do no salão paroquial, o
1º Encontro da Pascom
(Pastoral da Comunica-
ção), com os membros
representantes das co-
munidades, pastorais e
movimentos, o qual
contou com animação
do Ministério da Músi-
ca.

Após a oração ini-
cial presidida pelo páro-
co José Milton do Reis,
a coordenadora Daísa
dos Reis Riboli Rodri-
gues fez a apresentação
da equipe de coordena-
ção e membros repre-
sentantes. Na ocasião
foram realizadas duas
palestras, o tema Comu-
nicação e Misericórdia
pelo Padre José Milton
e o tema Responsabili-
dade e Compromisso,
com o psicólogo David
Moísés da Luz.

O Padre enfatizou
em sua palestra a impor-

Primeiro encontro da Pascom
tância de se avaliar o
que será escrito e se está
de acordo com a condu-
ta do evangelho. “Infor-

mar é conduzir, apontar
caminhos, convocar
pessoas através da co-
municação. A Pastoral
da Comunicação apon-
ta o caminho no senti-
do de revelar a verdade
sobre Jesus. Jesus é o
caminho, verdade e a
vida e é a partir dos va-
lores que ele anuncia
que a Pascom, também

deve pautar a sua comu-
nicação através de fo-
tos, textos, vídeos lem-
brando inclusive da

postura individual de
cada membro.

“Somos chamados
a ser missionários e
quando caminhamos na
missão crescemos para
a vida. A missão vem de
Deus e Jesus vem cha-
mando as pessoas para
caminhar, somos após-
tolos da comunicação.
Apóstolos são aqueles

que estão pertinho Dele
e vão anunciar a boa
nova. Deus nos utiliza
para conduzir e proteger

as pessoas, pois nas mí-
dias o que mais se vê e
lê são noticias que pre-
cisam ter um parâmetro
para avaliar o que está
certo e errado ou que
condiz com os ensina-
mentos de Jesus. A mis-
são da Pastoral da Co-
municação é comunicar
e evangelizar através
dos meios de comunica-

ção, levar a luz para
aqueles que se encon-
tram nas trevas e enca-
minhar seus passos para

o caminho que Jesus
ensinou para que todos
tenham vida”, explicou
Pe. Milton.

O Psiscólogo Da-
vid Moisés da Luz re-
fletiu sobre o que é res-
ponsabilidade e com-
promisso.

Compromisso é
quando aceitamos a
Cristo como Único e
Suficiente Salvador de
nossa vida. Temos que
ter o compromisso
quando assumimos uma
função, levar a sério,
não dá para fazer de
qualquer maneira, te-
mos que nos preparar-
mos. Responsabilidade
é cumprir com o com-
promisso assumido.
Quando não temos res-
ponsabilidade é porque
falta amor a Deus e
quando amamos a Ele e
as pessoas, em tudo que
fazemos, procuramos
ser responsáveis, cum-
prindo os compromis-
sos assumidos. 

Os presentes ainda
ouviram um pouco so-
bre regras para se elabo-
rar um texto e noções de
fotografia.
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No último dia 12,
dia de Nossa Senhora
Aparecida, foi cele-
brada a missa pelo Pa-

dre José Milton dos
Reis, em louvor a
Nossa Senhora da
Aparecida, na Capela

Dia de Nossa Senhora foi celebrado
na Capela dos Bueno

dos Bueno, no bairro
da Palméia.

Como em todos
os anos, centenas de

devotos passaram lá
por todo o dia para
agradecer, pedir e lou-
var à Nossa Senhora

O Cerco da Mise-
ricórdia foi realizado
de 17 de outubro até o
dia 24, com  a celebra-
ção da Santa Missa às
6h00, e às 19:00, inclu-
sive com confissões às
6h30 e às 18h30.

O Cerco da Mise-
ricórdia é uma semana
de oração do Santíssi-

mo Sacramento. Fo-
ram  sete (7) dias de
oração, vinte e quatro
horas diante do Se-
nhor,  em escala de
uma em uma hora pe-
dindo ao Senhor a gra-
ça de viver a sua mise-

Aconteceu o Cerco da Misericórdia
na Matriz

ricórdia e de  experi-
mentá-la,  através do sa-
cramento da penitência
vivendo-a através das
obras de misericórdia
espirituais e corporais.

Foi uma ótima
oportunidade de crescer
no amor a Deus, crescer
na vida de oração, nos
atos de piedade e nas

obras de misericórdia.
Neste ano da mise-

ricórdia o Cerco convi-
dou os participantes   a
experimentar a oração
pessoal e comunitária e
a crescer nas obras de
misericórdia.

Lembrando como
ensina São Tomás de
Aquino para uma obra
ser misericórdia são ne-
cessárias três coisas,  se
referindo a misericór-
dia ao próximo:

1.Acolhida: Eu
acolho o irmão.

2.Ato Concreto:
Eu faço algo concreto

para o irmão.
3.Intenção: Eu

sou verdadeiro com o
irmão, levando ele ao
arrependimento e a ex-
perimentar a misericór-
dia de Deus.

Acontecimentos e Notícias

por ser a mãe de Jesus
e nossa, além de ser
nossa intercessora jun-
to a Deus.

Estava no local, a
Casa de Apoio São
Francisco, com a bar-
raca, vendendo água,

lanche e
também
produ-
tos reli-
giosos,
para an-
g a r i a r
fundos
para o
término
da casa.
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Cristão na Caminhada

Todos os anos no
mês de outubro é reali-
zado na igreja da comu-
nidade São Francisco /
Santa Clara, no bairro
Cohab, o Tríduo de São

Tríduo e Trânsito de São Francisco
de Assis

A Pastoral da Cri-
ança das comunidades
São Benedito e Santo
Antônio (Alto do Anjo),
Santa Rita (Barra Fun-
da) e Santa Edwiges
(Brejo Alegre) realizou
uma celebração em co-
memoração ao dia das
crianças e também para
celebrar a vida.

De acordo com a
coordenadora da pasto-
ral, Elaine Baldon, na
comunidade São Bene-
dito e Santo Antônio, as
crianças receberam a
presença da enfermeira
Michele e dos agentes

Pastoral da Criança realiza
celebração

Francisco de Assis, an-
tes do dia em que cele-
bra a sua morte.

Segundo a Ordem
Francisca Secular de
Muzambinho, o Tríduo
acontece por três dias,

com muita oração, re-
lembrando sempre o pe-
dido de São Francisco
que é amar a Deus e a
Jesus Cristo e aos ir-
mãos mais necessita-

dos.
Este ano no pri-

meiro dia, rezaram pela
Paz, no segundo o tema
foi o Evangelho e no
terceiro dia, Eucaristia.

 Após fizeram o

Trânsito (passagem
desta vida para a vida
eterna), e falaram sobre
a sua dor e morte.

Neste momento fi-
zeram gestos concretos

com donativos para ces-
ta os nossos irmãos
mais necessitados.

Após, no quarto
dia lembraram sobre
dor e morte de São
Francisco.

de saúde do PSF do
bairro que levaram a to-
dos uma palestra com
os dentistas Hélio e
Lara.

“Os profissionais
falaram com as crianças
sobre a importância da
higiene bucal, ensina-
ram a maneira correta
de se es-
covar os
dentes e
distribu-
íram es-
c o v a s
para to-
das as
crianças

que lá estavam”, disse
Elaine.

Ainda, segundo a
coordenadora, as crian-
ças receberam também
um lanche, participa-
ram de diversas brinca-
deiras e, no final, leva-
ram para casa uma sa-
colinha surpresa.
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Hoje falarei a vocês
da Eucaristia. A Eucaris-
tia coloca-se no coração
da “iniciação cristã”, jun-
to ao Batismo e a Confir-
mação,  constitui a fonte
da própria vida da Igreja.
Deste Sacramento de
amor, de fato, nasce cada
autêntico caminho de fé,
de comunhão e de teste-
munho. (PAPA FRANCIS-
CO)

A Paróquia São José
de Muzambinho nos me-
ses de outubro e novembro
realiza em todas as comu-
nidades a Celebração da
Primeira Eucaristia com as
crianças. Após participa-
rem dos encontros de ca-
tequese, chega o momen-
to tão esperado de receber
a sua Primeira Comunhão.

Segundo o catecis-
mo da Igreja Católica, a
Eucaristia é o ápice da
ação da salvação de Deus:
O Senhor Jesus, se fez pão
partido por nós, derrama
sobre nós toda a sua mise-
ricórdia e seu amor, e as-
sim renova o nosso cora-
ção, a nossa existência e a
maneira como nos relaci-
onamos com Ele e com os
irmãos. “Receber a Comu-
nhão”, “fazer a Comu-

Paróquia São José celebra Primeira Eucaristia
nas comunidades

nhão”: isto significa que o
poder do Espírito Santo, a
participação na mesa euca-
rística se conforma de
modo profundo e único a
Cristo, nos fazendo expe-
rimentar já a plena comu-
nhão com o Pai que carac-
terizará o banquete celes-
te, onde com todos os San-
tos teremos a alegria de
contemplar Deus face a
face.

Então, a Celebração
Eucarística é bem mais
que,  um simples banque-
te: é propriamente o me-
morial da Páscoa de Jesus,

o mistério central da sal-
vação. “Memorial” não
significa somente uma re-
cordação, uma simples re-
cordação, mas quer dizer
que cada vez que celebra-
mos este Sacramento par-
ticipamos do mistério da

paixão, morte e ressurrei-
ção de Cristo. Por isso que

quando estamos na missa
devemos ter respeito com
que acontece no altar, de-
vemos fazer silêncio e ou-
vir o que Deus quer nos
falar. Esquecer nossos pro-
blemas e angústias e nos
entregarmos totalmente à
aquele momento.

Quando vamos a
missa não é somente para
rezar, mas para receber a
Comunhão, este pão que é
o Corpo de Jesus Cristo
que nos salva, nos perdoa,
nos une ao Pai. E ouvimos

isso quando o padre diz:
“Tomai, comei, isto é o
meu corpo… Tomai, be-
bei, isto é o seu sangue”,
como na Última Ceia,
quando todas as palavras
de Jesus, todos os sinais
que havia feito, condensa-

Agenda

ram-se no gesto de partir
o pão e de oferecer o cáli-

ce, antes do sacrifício da
cruz.

“Com a Eucaristia
sentimos que pertencemos
Igreja, ao Povo de Deus, e
a Jesus Cristo. Seu valor
nunca terminará em nós.
Por isso, pedimos que este
Sacramento possa conti-
nuar a manter viva na Igre-
ja a sua presença para que
tenhamos caridade e co-
munhão, segundo o cora-
ção do Pai. E isto se faz du-
rante toda a vida, mas hoje
em especial, após a pri-
meira comunhão, que de-
pois do batismo é o primei-
ro passo para se aderir a
Cristo. Que essas crianças
caminhem e conheçam seu
valor e sua importância
para nossa vida. Que elas
continuem firmes e pos-
sam participar todos os do-
mingos da Missa, Dia de-
dicado ao Senhor, para
agradecer e louvar ao Pai.
Também agradeço aos ca-
tequistas que não medem
esforços para evangelizar
nossas crianças, aos pais e
padrinhos  que cumprem
sua missão de Cristãos, fi-
naliza Padre José Milton
dos Reis.

DIA: HORÁRIO / LOCAL: 

01, Terça 16:00hs, Missa  Santa Casa. 
18:00hs, Missa- Cambuí. / 19:30hs, Missa Três Barras. 

02(Finados) 
Quarta 

09:00hs, Missa -  Cemitério Municipal. 
19:30hs, Missa  Matriz. 

03, Quinta 18:00hs, Missa- Monte Alverne 
18:00hs, Reunião do Apostolado da Oração  Salão Paroquial. 
19:00hs, Missa -  Asilo São Vicente de Paula. 
20:00hs, Curso Bíblico  Salão Paroquial. 

04, Sexta 18:00hs, Vigília e Missa do Apostolado da Oração.  

05, Sábado 09:30hs, Ordenação Diaconal do Seminarista Dione  Catedral em Guaxupé.  
15:00hs, Confissões das Crianças da 1º Eucaristia Nossa Senhora Aparecida. 
16:00hs, Confissões das Crianças da 1º Eucaristia São Francisco de Assis. 
16:00hs, Reza do Santo Terço -  Serrinha dos Cristais. 

06, Domingo 07:00hs até 11:30hs, Curso de Batismo  Salão Paroquial. 
INICIO DA SEMANA MISSIONÁRIA.  

07, Segunda SEMANA MISSIONÁRIA. 

08, Terça SEMANA MISSIONÁRIA. 

09, Quarta SEMANA MISSIONÁRIA. 

10, Quinta SEMANA MISSIONÁRIA. 

11, Sexta SEMANA MISSIONÁRIA. 

12, Sábado 09:00hs, Celebração com as Crianças  Matriz. 
13:30hs, Reunião da Catequese Infantil  Salão Paroquial. 
15:00hs, Reunião com os Monitores da Crisma  Salão Paroquial. 
16:00hs, Reunião com os Acólitos  Salão Paroquial. 
SEMANA MISSIONÁRIA. 

13, Domingo ENCERRAMENTO  SEMANA MISSIONÁRIA. 

14, Segunda 18:00hs, Missa Soledade. / 19:30hs, Missa Belém. 

15, Terça 18:00hs, Missa Bananal. / 19:30hs, Missa Patrimônio.  

16, Quarta 18:00hs, Missa Palmeia. 
19:30hs, Missa do Movimento da Mãe Rainha  Matriz 

17, Quinta 18:00hs, Missa Santa Clara. 
20:00hs, Curso Bíblico  Salão Paroquial. 

19, Sábado 14:30hs, Reunião do CPP, Salão Paroquial. 
19:00hs, Reunião com os MECEs da Área Urbana  Salão Paroquial. 

20, Domingo 19:00hs, Missa em ação de Graças pelos 63 anos do IFT  Matriz.  

21, Segunda 18:00hs, Missa Alves./ 19:30hs, Missa Cachoeira do Pinhal. 

22, Terça 18:00hs, Missa Retiro. / 19:30hs, Missa São Domingos. 

23, Quarta 18:00hs, Missa Ponte Preta. 

24, Quinta 18:00hs, Missa Morro Preto. 
20:00hs, Curso Bíblico -  Salão Paroquial. 

25, Sexta 19:30hs, Ordenação Sacerdotal do Diácono Leandro  Campestre. 

26, Sábado 10:00hs, Missa -  Bócolis. 
14:00hs, Reunião do Dizimo  Salão Paroquial 
16:00hs, Reunião dos Acólitos  Salão Paroquial.  

27, Domingo 11:00hs, Batizados  Matriz. 
15:00hs, Missa na Capela Nossa Senhora das Graças  D. Rosária.  

28, Segunda 18:00hs, Missa Ribeirãozinho. / 19:30hs, Missa Cachoeira do Cambuí. 

29, Terça 18:00hs, Missa Macaúbas. / 19:30hs, Missa Barra Bonita.  

30, Quarta  19:30hs, Missa de ação de Graças Pelo Aniversário da Cidade.  

Dia 1ª leitura Salmos  2ª leitura Evangelho 
07 Tt 1,1-9 23  Lc 17,1-6 
08 Tt 2,1-8.11-14 36  Lc 17,7-10 
09 Ez 47,1-2.8-9.12 ou 

1Cor 3,9c-11.16-17 
45  Jo 2,13-22 

10 Fm 7-20 145  Lc 17,20-25 
11 2Jo 4-9 118  Lc 17,26-37 
12 3Jo5-8 111  Lc 18,1-8 
13 Ml 3,19-20ª 97 2Ts 3,7-12 Lc 21,5-19 
14 Ap 1,1-4;2,1-5ª 1  Lc 18,35-43 
15 Ap 3,1-6.14-22 14  Lc 19,1-10 
16 Ap 4,1-11 150  Lc 19,11-28 
17 Ap 5,1-10 149  Lc 19,41-44 
18 Ap 10,8-11 118  Lc 19,45-48 
19 Ap 11,4-12 143  Lc 20,27-40 
20 2Sm 5,1-3 121 Cl1,12-20 Lc 23,35-43 
21 Zc 2,14-17  Ct. Lc 1,46-55 Mt 12,46-50 
22 Ap 14,14-19 95  Lc 21,5-11 
23 Ap 15,1-4 97  Lc 21,12-19 
24 Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a 99  Lc 21,20-28 
25 Ap 20,1-4.11-21,2 83  Lc 21,29-33 
26 Ap 22,1-7 94  Lc 21,34-36 
27 Is 2,1-5 121 Rm 13,11-14 Mt 24,37-44 
28 Is 4,2-6 121  Mt 8,5-11 
29 Is 11,1-10 71  Lc 10,21-24 
30 Rm 10,9-18 18  Mt 4,18-22 
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No  domingo, 16
de outubro, a Associa-
ção Rainha da Paz, en-
tidade ligada à Renova-
ção Carismática Católi-
ca da Diocese de Gua-
xupé, promoveu a se-
gunda edição do KAI-
RÓS VIDA NOVA com
o tema: Corações Cura-
dos, em Petúnia, distri-
to de Nova Resende-
MG.

Segundo Rosema-
ry Cristina dos Santos,

Jovens participam da 2ª edição do
Kairós Vida Nova

o evento contou com a
presença do cantor ca-
tólico Thiago Brado que
fez um lindo e abenço-
ado show, bem como
conduziu uma linda
Adoração ao Santíssi-
mo Sacramento. Houve
também a pregação
com a Dra. Marilda, da
cidade de Franca-SP.

“Foi um momento
inexplicável que só
quem viveu para falar,
tivemos a graça de sen-

tir o amor de Deus por
nós, de cantar, rezar e
refletir. Percebemos
nesses momentos que
tudo que temos é nosso
coração  para oferecer a
Deus, e Ele muitas ve-
zes recebe de nós, o
nosso nada com muito
amor e misericórdia.
Nesse domingo vive-
mos um pedaço do
céu”, disse.

Ela contou que du-
rante todo o tempo ha-

via um
P a d r e
atenden-
do con-
fissões e
barracas
com pro-
dutos de
evangeli-
z a ç ã o ,
e n t r e
elas, a
b a r r a c a

da Casa de Apoio São
Francisco de Assis.

“Agradecemos a
comunidade por ter nos
permitido montar uma
com nossos produtos,
os quais tem toda a ven-
da revertida para o tér-
mino da a Casa de
Apoio”, finalizou San-
tos.

O Leigo a Serviço
A Casa Lar, entida-

de sem fins lucrativos,
fundada em 2008  passou
a funcionar como casa de
acolhimento onde irá re-
ceber crianças em situa-
ção de risco.

Segundo a Presiden-
te, Isa Dipe, a “Casa de
Acolhimento, Lar Cami-
nho da Luz” irá receber
crianças em situação de
risco que serão encami-
nhadas pelo
C o n s e l h o
Tutelar e
pelo Juiz da
Vara da In-
fância e Ju-
ventude de
Muzambi-
nho.  Elas são encaminha-
das como medida proteti-
va.

“Enquanto  estive-
rem morando na Casa de
Acolhimento receberão
cuidados médicos, odon-
tológicos,  educacional,
psicológico,  espiritual  e
muito carinho. Toda a ro-
tina das crianças e jovens
será acompanhada pelos
monitores, assistente soci-
al  Adriana Marques, psi-
cólogo, Rafael Marcon e
coordenadora Sandra Sil-
veira”, comenta.

De acordo ainda
com a presidente, tanto a
Casa Lar como agora o
novo projeto Casa de
Acolhimento, vive de do-
ações, venda do bazar e
subvenção da prefeitura
para pagamento dos fun-

Casa Lar agora passa a ser Casa de Acolhimento
cionários e parte da ali-
mentação. Tem   alguns
voluntários que  fazem
atendimento médico,
odontológico e trabalham
no bazar. Recebem ainda
doações diversas como
frutas, roupas, brinque-
dos, bolos e outros.

“Até o dia 14 de ou-
tubro, a Casa Lar estava
em funcionamento, e após
essa data as crianças, jun-

tamente com uma estagi-
ária nossa foram transfe-
ridas para a FAM (Frente
de Apoio ao Menor), pois
infelizmente não tem
como continuar com as
duas instituições”, lem-
bra.

Ela comenta ainda
que o projeto da Casa de
Acolhimento era para ser
iniciado em 2017, mas o
Juiz da Vara da Infância e
Juventude de Muzambi-
nho vendo a urgência de
proteger os menores re-
solveu ajudar interferindo
para que o projeto entras-
se em vigor ainda este
ano.

“O Juiz da Comarca
de Muzambinho, Dr. Flá-
vio Humberto de Mora
Schimidt e o promotor,
Dr. Cláudio Luiz Gonçal-

ves Marins estão nos dan-
do todo apoio, designan-
do as verbas oriundas de
penas para apoio ao pro-
jeto Casa de Acolhimen-
to, Lar Caminho Feliz.
Com isso conseguimos
toda a mobília como beli-
ches, armários, enxoval e
outros itens que não tínha-
mos na Casa Lar. Também
temos recebido muito
apoio do Padre José Mil-

ton dos Reis,
o qual cedeu
para fazer-
mos um al-
moço benefi-
cente no pá-
tio da Matriz
recentemen-

te, para angariar fundos,
além de estar atuando jun-
tamente com a diretoria
nesse projeto de proteção
e amparo aos menores.
Realizamos ainda no últi-
mo dia 28, o evento uma
Noite Árabe, no Restau-
rante Cesários para  anga-
riar mais fundos porque
nesse mês que iniciamos,
já temos algumas crianças
morando conosco”, fina-
liza.

Se você tem condi-
ções de ajudar pode ligar
no telefone (35) 3571-
4084 e falar com a coor-
denadora para colaborar.

O Bazar fica na rua
Dr. Licurgo Leite em fren-
te aos Correios e nova
Casa de Acolhimento, na
rua sete de setembro,
1243.


