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Maio - Mês de Maria
A ideia de um

mês dedicado es-
pecialmente a Ma-
ria vem desde o
século XVII. Foi
nesta época que o
mês de maio e de
Maria combina-
ram, fazendo com
que nesse período
aconteçam cele-
brações especiais
organizadas cada
dia durante todo o
mês.

Este costume
durou, sobretudo,
durante o século
XIX e é praticado
até hoje. As paró-
quias costumam
rezar no mês de
maio diariamente
a oração do Santo
terço fazendo um
altar especial e co-
roações.

Através das
flores ofertadas
durante a coroa-
ção a beleza e as
virtudes de Maria
são lembradas.

Devemos separar
um lugar especial
para Maria, não
por ser uma tradi-

ção comemorada
há muitos anos na
Igreja ou pelas
graças especiais
que se pode alcan-
çar, mas porque
Maria é nossa

Mãe, mãe de todo
o mundo e porque
se preocupa co-
nosco.

Maria, esco-
lhida para tão alta
missão. São Pau-
lo, na Carta aos
Gálatas (4,4), diz
claramente o pen-
samento divino de

nos enviar o Seu
Filho, quando os
tempos estivessem
maduros, uma

Mulher era predes-
tinada.

Várias são as
passagens em que
Maria se apresen-
ta como em Bodas
de Caná, quando

age como inter-
cessora. Também,
o seu silêncio e
humildade quando

acolhe por vonta-
de divina, a pala-
vra do mensagei-
ro, silenciosamen-
te.

Deus tem o di-
reito de escolher e

por isso ela diz
apenas o generoso
“sim” que a tor-
nou Mãe de Deus.

Maria-Mãe e
sua corajosa atitu-
de diante do sofri-
mento quando
teve de fugir para
o Egito com o es-
poso, para que a
crueldade de He-
rodes não atingis-
se o menino Jesus.

E continuan-
do a trajetória, de
pé, ali no Calvá-
rio, sofre e asso-
cia-se ao sacrifício
do Redentor.

É a mulher
forte, a mãe cora-
josa e firme, a
quem a dor não
derruba. É a Se-
nhora das Dores e
a profecia do ve-
lho Simeão se
cumpre, quando
disse “Uma espa-
da de dor transpas-
sará a tua alma”
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PÁG 02

Mensagem do Pároco
Caríssimos ami-

gos e irmãos em Cris-
to.

Que a Paz de
Deus nosso Pai esteja
sempre convosco !!!

Penso que é sem-
pre justo e necessário
agradecer; agradecer a
Deus que nos deu o dom
da vida e sempre cuida
com carinho e misericór-
dia de cada um dos fi-
lhos seus. Agradecer a
tantas pessoas que no
decorrer de nossa jorna-

da neste mundo nos au-
xilia e nos ampara para
que possamos crescer no
Amor, na Paz e na Justi-
ça.

Através deste jornal
ou boletim informativo
queremos tornar conhe-
cido e ou relembrar algu-
mas atividades que mar-
caram nossa caminhada
eclesial e que de alguma
forma expressa nosso
desejo de caminhar como
Povo de Deus no segui-
mento de Jesus Cristo fa-

zendo acontecer o Reino
de Deus no meio de nós

Tornar conhecido
ou falar daquilo que é
bom e das experiências
positivas que vivenciamos
é apontar um caminho e
é também uma forma de
agradecer. Maria ao can-
tar o Magníficat (cf. Lc
1,46-55) glorifica a Deus
e fala das maravilhas que
Ele fez e fará em favor de
seu povo.

Através deste jornal
queremos com Maria e

como Maria recordar que
Deus é sempre fiel Ele
continua presente na nos-
sa caminhada realizando
maravilhas em nós e por
nós. Queremos também
agradecer a tantas pesso-
as que tornaram possível,
com seu sim e com sua
generosidade todo este
trabalho de Evangeliza-
ção. Que Deus Pai de
bondade abençoe a to-
dos. Forte abraço... Pe.
Milton.

A presença da Vir-
gem Mãe de Deus no
meio do povo de Isra-
el era tão discreta, que
passava quase desper-
cebida aos olhos dos
seus contemporâneos,
mas brilhava bem cla-
ra diante do Eterno.
Tanto que, já no Anti-
go Testamento, o Se-
nhor associou a “Filha
de Sião” ao Seu plano
de salvação para toda a

Virgem Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus
história da humanida-
de.

Para compreen-
der esse mistério, o
Concílio Vaticano II
nos ajuda ao apresen-
tar em seu magistério
a Mãe de Deus no mis-
tério de Cristo e da
Igreja. De fato, se “o
mistério do homem só
no mistério do Verbo
encarnado se esclare-
ce verdadeiramente”,
então é necessário
aplicar esse mesmo
princípio, de modo
muito particular, àque-
la “Mulher” extraordi-
nária que se tornou
Mãe de Deus. Pois só
no mistério de Cristo
“se esclarece” plena-
mente o mistério, es-
pecialmente a sua ma-
ternidade divina.

Desde o princí-
pio, o mistério da En-
carnação permitiu à
Igreja entender e es-
clarecer, cada vez
mais, o mistério da
Mãe do Verbo de Deus
feito carne. Nesse

aprofundamento teo-
lógico, teve importân-
cia decisiva o Concí-
lio de Éfeso, que acon-
teceu em 431, durante
o qual, com grande ale-
gria para os cristãos, a
verdade sobre a mater-
nidade divina de Maria
foi confirmada sole-
nemente como dog-
ma, verdade de fé da
Igreja. Maria é Mãe de
Deus, porque, por obra
do Espírito Santo, con-
cebeu no seu seio vir-
ginal e deu ao mundo
Jesus Cristo, o Filho
de Deus, consubstan-
cial ao Pai. Ele, ao
nascer da Virgem Ma-
ria, “tornou-se verda-
deiramente um de
nós”, fez-se Homem.
Desse modo, median-
te o mistério de Jesus
Cristo, resplandece
plenamente no hori-
zonte da fé da Igreja o
mistério da Sua Mãe.
Por sua vez, o dogma
da maternidade divina
de Maria foi para o
Concílio de Éfeso, e

continua sendo para a
Igreja, como que um
selo de autenticidade
no dogma da Encarna-
ção, na qual o Verbo
assume realmente a
natureza humana, sem
a anular, na unidade da
Sua Pessoa.

fonte: Canção Nova
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Espaço Criança

Missa em Ação de Graças pelas comunicações
Realizada na noite

de sábado 27 de maio na
Igreja Matriz São José em
Muzambinho, a Missa em
Ação de Graças pelo 51º
Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, presidi-
da pelo Padre Leandro
José de Melo e com par-
ticipação dos membros
da Pastoral da Comuni-
cação da Paróquia São
José.

Padre Leandro sa-
lienta que é preciso “re-
forçar as palavras do
Papa Francisco para este
final de semana, que ce-
lebramos em toda a Igreja
o Dia Mundial das Co-
municações Sociais e
quer recordar essa mis-
são que todos nós temos,
não é somente da Pasto-
ral da Comunicação, mas
sim todo Cristão tem o
dever de comunicar a es-
perança e a confiança em
nosso tempo”.

“No dia-a-dia, gotas
de desesperança são se-
meadas em nossos lares,
quando você liga a televi-
são ou o celular é um oce-
ano de notícias ruins que
vai chegando à nossa
casa. E quando viemos à
Igreja e abrimos a Pala-
vra da Salvação, que é
mais do que um oceano:
é a Palavra de Deus que

quer cair nos corações
do ser humano para nos
promover e nos elevar
para o céu. E como ire-

mos para o céu se nós
continuarmos fazendo
coisas ruins aqui na ter-
ra? Não essa palavra
deve gerar já no nosso
coração, lançando essas
sementes do céu para
que a gente já comece
aqui a viver a grandeza
do céu que será planifi-
cado depois da nossa
passagem por este mun-
do”, diz Padre Leandro.

Continuando Pa-
dre Leandro salienta "en-
tão meus irmãos saiam
daqui com essa convic-
ção que nós somos cha-
mados a comunicar a

esperança onde houver
desespero que eu leve a
esperança, onde houver
tristeza que eu leve ale-

gria, onde houver ódio,
onde houver conflito que
eu leve o amor, o mestre
fazei-me instrumento de
vossa paz Então que nós
possamos iluminados por
esta palavra possamos
também nos tornar co-
municadores da salvação,
de ensinar, deixar ser san-
tificado por Cristo e ser-
mos testemunhas de Cris-
to no dia a dia de nossas
vidas."

Padre Leandro
agradece publicamente a
todos os membros da
Pastoral da Comunicação
em nossa Paróquia, “sa-
bemos das dificuldades,
o trabalho não é somente
tirar foto do pessoal,
como muitas pessoas
pensam: comunicar é fa-
zer chegar antes das no-
tícias ruins do mundo, a
notícia boa do Evange-
lho; é levar as boas notí-
cias do que está aconte-
cendo na nossa comuni-
dade; é fazer ecoar, fazer

com que a palavra de
Deus chegue aos cora-
ções e também pelos mei-
os de comunicação, as

pessoas também sejam
ensinadas. Finalizando ele
reintera: muito obrigado a
vocês que generosamen-
te disponibilizam tempo

para este trabalho tão
rico na nossa igreja, que
vocês sejam entusiasma-
dos nas palavras da igre-

ja a serem comunicado-
res da esperança e da
confiança, não desani-
mem diante das dificul-
dades que a vida apre-

senta, mas sejam ousa-
dos em anunciar a Boa
Nova, cristão não é um
homem que fica parado
olhando, mas é quem
põe a mão na massa,
então coloquem a mão
na massa, seja sal e luz
no mundo isso não so-
mente para os membros
da PASCOM, mas para
todos nós.”

No momento do
Ofertório, durante a pro-
cissão os membros da
Pastoral da Comunica-
ção trazem as ferramen-
tas de trabalho como mi-
crofone, notebook, jor-
nal impresso, câmeras
fotográficas e rádios que
junto com o pão e o vi-
nho são oferecidos a
Deus e rendem agradeci-
mentos por tudo o que
ele nos oferece.
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Festa de São José
No último dia 14

de maio, aconteceu a
finalização da Festa
de São José em Mu-
zambinho, foram 10
dias de festa com
muita comida, bebida,
tirinha da sorte e mú-
sica ao vivo de canto-
res regionais.

O Pároco José
Milton dos Reis agra-
deceu a todos que aju-
daram na realização da
festa, aqueles que do-
aram brindes para to-
dos os dias, aos que
ajudaram na organiza-
ção, limpeza, preparo
das comidas, aos pa-
trocinadores e a toda
a comunidade que es-
teve presente prestigi-

ando a mais
uma grandi-
osa festa.

Ao fi-
nal, Padre
Milton, com
o auxílio de
crianças, re-
alizou o sor-
teio dos prê-
mios das ri-
fas vendidas
durante todo
o mês de
maio em
prol da reali-
zação da fes-
ta:

5º Prêmio - Bici-
cleta - Francisca
Margarida Oliveira -
Barra Funda (Mu-

zambinho)

4º Prêmio - Fo-
gão - Felipe Labanca
Ventura - Palméia

(Muzambinho)

3º Prêmio - Ge-
ladeira - Varal (lan-
chonete) - Centro

(Muzambinho)
2º Prêmio - No-

vilha - Luiz Antônio
Mendes - Ribeirãozi-
nho (Muzambinho)

1º Prêmio - Fus-
ca Branco - José de
Castro - Pôr do Sol
(Muzambinho)
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Acontecimentos e Notícias
Ordenação Presbiteral Padre Dione Piza

No último dia 06
de maio, aconteceu na
cidade de Muzambinho
a Celebração Eucarísti-
ca na qual o diácono
Dione Piza foi ordena-
do presbítero. O lema
escolhido pelo neo-sa-
cerdote foi um trecho
do evangelho de Lucas:
“Não tenhas medo” (cf.
Lc 5,10). “Fiz a expe-
riência de um encontro
com Cristo, a ponto de
abandonar os sonhos e
perspectivas dos meus
pais, deixar os meus,
sair do meu mundo e
fazer-me ao lago, para
águas mais profundas,
em um processo de
conversão diária”, afir-
mou o ordenando.

Padre Dione Piza
ingressou no Seminá-

rio São José no dia 09
de fevereiro de 2008,
onde cursou o prope-
dêutico e a filosofia,
neste período atuou por
três anos junto ao SAV
(Serviço de Animação
Vocacional). Em 2013
mudou-se para o Semi-
nário Santo Antônio,
em Pouso Alegre, onde
cursou teologia.
Neste período co-
laborou nos fins
de semana nas pa-
róquias: Nossa
Senhora da As-
sunção em Cabo
Verde, São Antô-
nio e Sagrada Fa-
mília em Macha-
do e Nossa Se-
nhora da Esperan-
ça em Poços de
Caldas. Realizou

seu estágio pastoral na
paróquia São Pedro
Apóstolo em Alfenas.

Em sua homilia,
Dom José Lanza desta-
cou a colaboração feita
pelo padre recém-orde-
nado durante os anos de
sua formação no Servi-
ço de Animação Voca-
cional, realçando a ne-

cessidade urgente da
Igreja em trabalhar com
mais afinco e dedicação
a promoção vocacional.
Para concluir sua refle-
xão, enfatizou a presen-
ça mariana na vida do
sacerdote, sendo ela o
“exemplo de configura-
ção à Cristo”.

Diocese de Guaxupé
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Cristão na Caminhada
Feijoada beneficente do Lar São Vicente de Paulo

Missa de envio
dos jovens do

TLC
Na noite deste

domingo, 28 de maio,
foi realizada na Igreja
Matriz São José de
Muzambinho, celebra-
da pelo Pároco Padre
José Milton dos Reis
e concelebrante Padre
Leandro José de Melo
a Missa da Ascensão
do Senhor.

O Domingo da
Ascensão do Senhor é
o encontro final de Je-
sus com os discípulos
na Galileia. Todos os
cristãos tem o dever
de cumprir o que Je-
sus nos deixou os de-
safios da vida. Sempre

devemos acreditar na
Sagrada Escritura que
é a única salvação que
temos.

Isso se resume na
propagação do evange-
lho. A verdade que o
mundo nos oferece
são os desafios do
mundo. E Jesus é o
caminho verdade e
vida.

Também aconte-
ceu a Missa de Envio
dos Jovens do TLC
(Treinamento de Lide-
rança Cristã) que se
preparam para a reali-
zação de mais um en-
contro anual.

No mês de
maio aconteceu na
Estância Marinho
Menezes, mais
uma Feijoada Be-
neficente em Prol
do Lar São Vicen-
te de Paula, pro-
movida pelos Vi-
centinos, que rea-
lizam este evento
anualmente para
ajudar na manu-
tenção e desenvol-
vimento da entida-
de que acolhe ido-
sos.

C o n t a n d o
com a participação
de muitas pessoas
da comunidade e
também do Padre
Leandro José de

Melo, que puderam
saborear um delicio-
so almoço, acompa-
nhado de música de
qualidade com can-
tores de nossa cida-
de como Carol Lima,
José Reis e a dupla
Diogo e Giovani. A
animação foi por
conta do locutor
Cristiano Rodrigues.

Aconteceu sor-
teio de uma TV 20”
para aqueles que ad-
quiriram o ingresso
para o almoço.

A Diretoria do
Lar São Vicente de
Paula agradece a
toda a comunidade
muzambinhense pela
participação.
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Celebração do dia de Santa Rita de Cássia
Na noite do dia 22

de maio, aconteceu na
Comunidade Barra Fun-
da, procissão e Missa
pelo dia da Padroeira
Santa Rita de Cássia,
moradores com muita fé
e devoção, saíram em
caminhada por algumas
ruas do bairro com o an-
dor de Santa Rita e logo
após aconteceu a Cele-
bração da Palavra reali-
zada pelo Pároco José
Milton dos Reis.

Padre Milton inicia
a homilia recordando a
vida dos Santos da Igre-
ja Católica, nos Santos a
graça de Deus. Os San-
tos e Santas foram ho-
mens e mulheres como
nós que confiaram em
Jesus e porque confiaram
em Jesus foram capazes
de vencer o mal; porque
confiaram em Jesus foram
fiéis a vontade de Deus e
hoje reina com Jesus no
céu; é a graça de Deus
que nos conduz à Santi-
dade, ninguém é santo
por si mesmo, por mais
que eu seja inteligente,
capaz, bom, tudo isso
que eu sei o que eu faço
é graça e dom de Deus.
Feliz o homem e a mu-
lher que reconhecem que
Deus é o Senhor; feliz o
homem e a mulher que
busca em Deus as graças
para sempre caminhar e

crescer em santidade. Os
Santos foram assim eles
manifestam a bondade de
Deus quando olhamos
para sua vida, vemos
como Deus foi bondoso,
como Deus foi misericor-
dioso para com aquela
pessoa, como Deus não
abandona quando olha-

mos para os Santos nós
recordamos que Deus
chama homens e mulhe-
res para manifestar a sua
vontade; homens e mu-
lheres que vão cuidar do
povo de Deus. Os San-
tos manifestam em suas
vidas a graça de Deus
porque Deus cuidou dele
e dela, porque Deus atra-

vés dele e dela quer cui-
dar do seu povo e ao ce-
lebrarmos a vida dos
Santos nós expressamos
o desejo “Senhor eu que-
ro ser santo, eu quero
crescer para o bem, eu
quero um dia voltar para
junto de Vós nos céus.”,
finaliza.

Padre Milton relata
que “Santa Rita, mulher
de fé, expressou esse de-
sejo de ser Santa. Desde
criança muito religiosa seu
pai como quê a vendeu
para um homem, porque
entregou a ela não por-
que ambos vivessem o
amor, mas por que ele ti-
nha muito dinheiro; inte-

ressado na herança que
ela podia receber entre-
gou ela ainda jovem para
um homem muito mais
velho, violento, alcoóla-
tra, brigão, fanfarrão e
ainda jovem criança teve
que suportar tudo isso.”
Naquele tempo não era a
pessoa o homem e a mu-

lher que escolhia o seu
marido ou a sua esposa
eram os pais que indica-
vam e o pai quis que ela
casasse com esse homem
porque era rico, mas era
também muito violento; e
como ela sofreu, mas não
perdeu sua fé ao contrá-
rio rezava pedindo a Je-
sus “converta o coração

de meu marido, acalma o
seu coração, traz paz hu-
mildade fortaleça-o no
teu amor e a sua oração
foi tão intensa, tão persis-
tente e que de fato o es-
poso se converteu, dei-
xou de beber, e ficou me-
nos violento já não briga-
va mais. Mas porque es-

tava tran-
quilo e cal-
mo, aqueles
com quem
ele tinha bri-
gado, viram
que estava
mais manso
foram e o
mataram.
Ela vive de
novo a dor
agora esta-
va bom,
agora que
ele estava
v i v e n d o
como um
companhei-
ro, agora
estava me

ajudando alguém o assas-
sinou, mas ela não perde
a fé, permanece fiel a
Deus mas os seus filhos
juraram matar quem ma-
tou o pai , juraram vingan-
ça e Santa Rita agora ela
reza novamente pedindo
a Deus livra meus filhos
do mal não deixe eles
praticaram o mal não dei-
xe eles mancharem o seu
coração sua alma com o
sangue de alguém, livra-
os do mal se necessário
tira-os deste mundo leva-
os para junto de ti mas
não permita que eles se
tornem assassinos e mi-
raculosamente de uma
hora outra, os filhos mor-
reram e aí ela ficou viúva,
agora sozinha desde cri-
ança muito religiosa quer

ir para o convento, mas a
princípio a madre superi-
ora do convento não a
aceita porque já era ca-
sada mulher de um ho-
mem violento, mãe de
dois jovens que queria
matar alguém como esta
pessoa pode ser mais re-
ligiosa? Mas Santa Rita
não desanima e confia no
seu Deus ele converteu o
coração do meu esposo
ele cuidou dos meus filhos
levando-os para o céu
antes que eles praticas-
sem o mal, ele também
cuidará de mim e com
certeza a graça de Deus
dobra o coração da ma-
dre superiora e ela é aco-
lhida no convento e du-
rante a sua vida no con-
vento ele consagra todos
os seus dias rezando pe-
las famílias rezando pelas
mulheres para que sejam
fortes na missão de ser
mãe, de ser esposa, di-
ante das dificuldades per-
maneçam firmes na fé,
rezando pelos homens
para que sejam mais aten-
ciosos, mais amorosos,
mais prestativos para
com a família.

Santa Rita consagra
sua vida rezando pelos
jovens para que sigam os
ensinamentos de Jesus
para que vivam em famí-
lia. Ela consagra sua vida
dizendo a Jesus “eu que-
ro sofrer contigo para a
salvação da humanidade,
eu quero sofrer contigo
para que todos sejam sal-
vos protege os trabalha-
dores, protege as famíli-
as, cuide dos doentes” e
ele pede a graça de par-
ticipar do sofrimento de
Jesus para salvar a huma-
nidade do pecado e Je-
sus lhe dá graça.
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O Leigo a Serviço
Inauguração da Casa de Apoio São Francisco

No mês de abril,
aconteceu a inauguração
da Casa de Apoio São
Francisco, contou com a
presença do Pároco José
Milton dos Reis, que re-
alizou a Santa Missa em
Ação de Graças e a Ben-
ção da Casa (funcionári-
os, diretoria e acolhidos).

Depois de dois anos
e cinco meses de cons-
trução, aconteceu a inau-
guração da Casa de aco-
lhida e triagem São Fran-
cisco de Assis para recu-
peração de dependentes
químicos; uma casa com
estrutura de mais de 600
m2 com capacidade de
acolher 22 pessoas.

A Casa de Apoio
São Francisco de Assis,
é uma obra de Deus rea-
lizada por homens.

Hoje contamos com
a ajuda de 13 pessoas

voluntárias que compõem
a diretoria, 2 funcionári-
os e nosso fundador João
Poscidônio, mais toda
comunidade de Muzam-
binho.

Somos uma entida-

de sem fins lucrativos em
prol das pessoas neces-
sitadas.

A principal missão
da Casa de Apoio é dar
assistência espiritual, psi-
cológica e física (nos cui-

dados pessoais) aos aco-
lhidos; os casos mais gra-
ves de vícios são enca-
minhados para clínicas
especializadas para trata-
mento. Assim, muitos são
recuperados e podem

comunidade muzambi-
nhense, em especial a co-
munidade católica. Gra-
tidão ao nosso pároco
Pe. José Milton dos Reis
que apoiou o projeto des-
de o início. Muito obriga-
do a todos, sem vocês
essa obra não seria reali-
zada.

Não somos manti-
dos por qualquer gover-
no ou empresa, vivemos
com a providência divina
e de doações.

Segue nossos con-
tatos para conhecimento
da obra e possíveis doa-
ções:

S i t e :  h t t p : / /
www.casaapoiosaofrancisco.org.br

Telefone de conta-
to: (35) 99224-9837
(Rose)

Doe também atra-
vés do Banco Sicoob:

Agência: 3125
Conta: 2537.192-4

voltar a fazer parte da
sociedade, recomeçando
uma nova fase de vida.

Hoje gostaríamos
de agradecer a Deus por
toda providência realiza-
da nesta obra, a ajuda da


