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Por que realizar as Santas Missões Populares?
Em tudo o que

faz, a Igreja evange-
liza; a missão de
evangelizar é missão
permanente da Igre-
ja. Ela “deve cumprir
sua missão seguindo
os passos de Jesus e
adotando suas atitu-
des (cf. Mt 35-36).
Ele, sendo o Senhor,
se fez servidor e
obediente até a
morte, e morte de
cruz (cf. Fl 2,8); sen-
do rico, escolheu ser
pobre por nós (cf.
2Cor 8,9), ensinan-
do-nos o caminho
de nossa vocação
de discípulos missio-
nários. Na generosi-
dade dos missionári-
os se manifesta a ge-
nerosidade de Deus,
na gratuidade dos
apóstolos aparece a
gratuidade do Evan-
gelho” (DAp 31).

No grande mo-
mento inspirador da
Assembleia Diocesa-
na de Pastoral, quan-
do se optou por rea-
lizar as Santas Mis-
sões Populares, e no

impulso do Santo Es-
pírito na Reciclagem
de nosso presbitério,
em fevereiro de
2014, quando decidi-
mos realizar as San-
tas Missões com a
ajuda do Padre Mos-
coni, a Diocese de
Guaxupé optou por
evangelizar de forma
permanente – o que
ela já vem fazendo –

, mas agora de uma
forma nova, organi-
zada por setores mis-
sionários, animada
de um novo ardor.
Em outras palavras,
a nossa Diocese
toma consciência, e
transforma essa
consciência em
ação, não somente
promove momentos
missionários, mas

tornar-se missioná-
ria em tempo inte-
gral.

Estamos inician-
do as Santas Mis-
sões Populares para
que, a Pessoa e o
Evangelho de Jesus
cheguem a todas as
pessoas, e não só
aquelas que partici-
pam da comunidade.
Queremos partilhar

com todos a alegria
que temos em per-
tencer à família de
Jesus. Vamos sair de
nossas igrejas, casas,
pastorais, movimen-
tos e de nós mesmos
para ir ao encontro
do outro, seja ele
quem for, esteja ele
onde estiver. Não
podemos ficar espe-
rando, e nem temos

esse direito!
Queridos missi-

onários que tenha-
mos momentos ma-
ravilhosos e que es-
tes Retiros Diocesa-
nos bem como os
Retiros Paroquiais
possam ser um es-
paço belíssimo e
uma sementeira de
novos missionários.
Não deixemos nin-
guém para traz, que
todos os irmãos,
bairros e comunida-
des possam conhe-
cer ou sentir o des-
pertar e o sentido
verdadeiro que
toma os nossos co-
rações missionários.
Façamos das Santas
Missões Populares a
força motivadora de
nossa conversão
pastoral para uma
Igreja Diocesana per-
manentemente Mis-
sionária.
Cabo Verde, 22 de julho de
2014,
Memória de Santa Maria
Madalena.
Pe. Henrique Neveston
Silva, Coordenador
Diocesano de Pastoral

Cerco da
Misericórdia
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Terço dos homens participa
de encontro em Vargem

Grande do Sul
No domingo (19) o

movimento do Terço
dos Homens da Paró-
quia São José de Mu-

zambinho  participou de
Encontro na Paróquia
de Sant'Ana em Vargem
Grande do Sul, Diocese
de São João da Boa Vis-
ta, contando com a par-
ticipação de dezenas

“Glória a Deus nas
alturas e Paz na terra
aos Homens por Ele
amados...”

Caríssimos paro-
quianos, irmãos e irmãs
em Cristo...

Chegamos ao final
de mais um ano! Ano
de muitas bênçãos e
graças recebidas da-
quele que nos chamou
à vida. Quantas coisas
boas aconteceram em
nossa vida, em nossa
família, em nossas co-
munidades e em nossa
paróquia no decorrer
deste ano de 2017. Por
isso como Maria a mãe
de Jesus, queremos di-

zer com o coração cheio
de graça e gratidão: O
Senhor fez por nós ma-
ravilhas, santo é o seu
nome...” Que bom
quando chegamos ao
final de um ano poden-
do cantar as maravi-
lhas que Deus fez por
nós. Queremos pois,
encerrar o ano dando
graças a Deus.

Quero também
agradecer através des-
te meio de comunica-
ção, a todas as pesso-
as, famílias, pastorais,
comunidades e empre-
sas que colaboraram ou
contribuíram para o
bom êxito dos trabalhos

de Evangelização no
decorrer deste ano em
nossa paróquia em nos-
sa cidade e recordar as
palavras de Jesus aos
seus discípulos após o
tempo de missão:  “...fi-
quem alegres porque o
nome de vocês estão
escritos no céu. (Lucas
10,20b).

Que Deus Pai de
infinita bondade vos
abençoe hoje e sempre
e vos faça participantes
de seu Reino de Amor
e de Paz. Feliz natal e
boas festas para todos.
Abraço fraterno, Padre.
Milton

de pessoas do leste
paulista e do sul de mi-
nas.

A presença ilustre,
foi a participação dos Ir-
mão V iveiros da TV
Aparecida, que por mui-

tos anos conduziu o
programa “Seja Bem
V indo Romeiro”, e
hoje apresenta a Bên-
ção da Noite na TV
Aparecida.
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Missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida na Capela dos Bueno
Aconteceu no dia

12 de outubro, na Ca-
pela dos Bueno, (como
é conhecida) a celebra-
ção da santa  Missa em
comemoração ao dia de
Nossa Senhora da Apa-
recida. Anualmente são
esperados centenas de
devotos nesta data para
a celebração da Santa
Missa. Muitos peregri-
nos vem a pé, à cavalo,
de moto e de outra lo-
calidades para agrade-
cer as graças alcança-
das.

Essa Capela foi
construída para agra-
decer uma graça alcan-
çada junto a Nossa Se-
nhora. Não é necessá-
rio se pesquisar muito
para encontrar tantas

capelas e santuários
construídos para louvar
a mãe Aparecida. Nas
cartas paulinas São
Paulo fala da oração de
intercessão dos Santos,
agora imagine a inter-
cessão de Maria, mãe
nos dada por Jesus
quando estava na cruz
(Jo 19,25-27), todos sa-
bemos que depois de
d’Ele, Maria é a nossa
maior intercessora jun-
to a Deus, aquela que
nunca nos desampara e
está sempre velando
por seus filhos amados.
Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, além
de ser nossa mãe, in-
tercessora é também a
nossa mestra na fé,
como ensina o evange-

lho desta so-
lenidade (Jo
2, 1-11), em
que é relata-
do o primei-
ro milagre
de Jesus,
em Caná.

Esteve
d u r a n t e
todo o dia lá
também o
Bazar da
Casa de
apoio São
Francisco,
com barraca
de alimenta-
ção para ser-
vir os pere-
grinos e an-
gariar fun-
dos para a
manutenção da casa. Espaço Criança
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Paróquia encerra Semana Missionária com missa campal
Domingo (12) de

novembro, a Paróquia
de  Muzambinho encer-
rou a Segunda Semana
Missionária com a ce-
lebração de uma missa,
pelo Pároco padre José
Milton dos Reis.

“Ficais prepara-
dos, pois não sabeis o
dia nem a hora que Ele
virá e levará todos
aquelesque foram fiéis
e perseveraram na fé”
(Mateus 25:13). Com
essa passagem do
evangelho Padre Milton
inicia sua homilia na
Santa Missa. “Através
da fé revelamos que o
nosso Deus é amoroso
e misericordioso é que
seremos levados para
junto d’Ele.

Também a nossa
responsabilidade como
homens e mulheres que
vamos dando no dia a
dia no cumprimento de
nossa missãocom ges-
tos, palavras, atitudes e
na busca com o cora-
ção sincero do reino de
Deus.

Nessa Semana
Missionária toda a co-
munidade pode recor-
dar que Deus nunca
abandona e sempre
vem em nosso socorro.
Recordou no primeiro

dia, o compromisso de
ser homem, pai e espo-
so dentro da família e
sociedade.

No segundo dia, a
missão de ser mulher,
esposa e mãe que a
exemplo de Maria,
Mãe Santíssima, tem a
responsabilidade de ser
o esteio da família, es-
colhidas por Deus para
gerar vida e cuidar da
família. Como filhos, na
quarta-feira e quarto
dia, o respeito, o amor
e o compromisso. Cui-
dar e amar aqueles que
cuidaram de nós e prin-
cipalmente ser exem-
plos de bons filhos
como Jesus.

Já na quinta-feira
refletiu-sea importân-
cia da família na forma-
ção dos filhos e na nova
sociedade. Os valores
apresentados por Cris-
to são os que devem
prevalecer dentro de
nossas casas e não o
que o mundo moderno
quer nos fazer acreditar.
Viver em comunidade,
a partir da vivência do
amor fraterno, e da co-
munhão dentro de nos-
sa família conseguimos
também estar em co-
munidade e juntos
correspondermos o

chamado deDeus em
sermos missionários,
nos colocando a servi-
ço de seu reino de
amor, paz e justiça foi
o tema da sexta-feira.
Já no sábado foi o dia
de renovarmos nosso
compromisso batismal,

a fé no Deus da vida e
pedir a graça da fideli-
dade no seguimento de
Jesus.

Finalizando, Padre
Milton pediu para que
Deus através do Espíri-
to Santo nos dê sabe-
doria e fortaleza para

que possamos seguir
seus passos com ale-
gria e responsabilidade
para cumprir a missão
que nos foi dada.

Que Deus confir-
me cada um de nós no
serviço missionário e
abençoea todos que se

dispuseram a viver seu
chamado.

Que abençoe cada
missionário que viveu
seu reino de amor essa
semana em especial
sendo fermento, sal e
luz da terra.
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Semana Missionária teve celebração especial para as crianças
No sábado (11)

de novembro, 6º dia
da Semana Missioná-
ria na Paróquia São
José de Muzambinho,
aconteceu na Igreja
Matriz, uma celebra-
ção especial com as
crianças.

Diversas crianças,
acompanhadas de
seus pais participa-
ram da celebração re-
alizada pelo Pároco
padre José Milton dos
Reis, que se iniciou às
9 horas da manhã,
onde elas rezaram e
se alegraram de esta-
rem na presença de
Deus.

Padre Milton, sa-
lientou que as crian-
ças não podem des-

Corais da Paróquia São José de Muzambinho, regidos por Acácio Vieira, participam de missas em outras paróquias

Foto Legenda

respeitar e desobede-
cer aos papais, às ma-
mães e aos catequis-
tas, para que assim
possam entrar no rei-
no de Deus.

Logo após, saí-
ram em caminhada
pelas ruas de Muzam-
binho, rezando e me-
ditando o Santo Ter-
ço. Ao final Padre Mil-
ton deu a benção e fo-
ram entregue as cri-
anças petecas com
balas e doces.

"Deixai vir a mim
estas criancinhas e
não as impeçais, por-
que o Reino dos céus
é para aqueles que se
lhes assemelham."
(São Mateus, 19:14)
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Na quinta-feira,
19 de outubro, aconte-
ceu mais uma celebra-
ção da Palavra na Co-
munidade Nossa Se-
nhora da Saúde (Pal-
méia), em louvor e
agradecimentos pela
colheita da safra 2016/
2017 do café e pela
campanha realizada na
comunidade em prol da
reforma da capela.

Durante a cele-

Comunidade da Palméia
celebra fim da colheia do café

bração, moradores da
comunidade entraram
na capela com a Ima-
gem de Nossa Senhora
do Café e com uma pe-
neira simbólica conten-
do frutos e folhas do
cafezal.

Segundo Lucineia
Martins

“cada fruto do pé
de café tinha o nome de
uma família que cola-
borou com nossa cam-

panha do café em prol
da reforma e troca do
piso de nossa capela.”

Ao final da cele-
bração todos os pre-
sentes puderam sabo-
rear um delicioso café,
em forma de confrater-
nização por mais um
ano abençoado na co-
lheita do fruto que toma
conta das montanhas
de Minas Gerais.

No domingo (15)
de outubro, a comuni-
dade Nossa Senhora da
Aparecida, (Urbana) fi-
nalizou as comemora-
ções que vinham acon-
tecendo desde o dia
cinco, com novena e
missa todos os dias e,
festa barraquinha de
quinta a domingo. Es-
tiveram participando
como festeiros todas
as comunidades, movi-
mentos pastorais e es-
colas do município. No
Dia de Nossa Senhora
da  Conceição Apareci-
da, (12), os fiéis percor-
reram as ruas da cida-
de em procissão, re-
zando o santo terço,
saindo do Alto da Apa-
recida (Escola Estadu-
al Cesário Coimbra) em
direção a Matriz onde
foi celebrada a missa
festiva. E, no último do-
mingo aconteceu a Co-
roação a Nossa Senho-
ra e a apresentação
das princesas e prínci-
pes da festa, bem como
o sorteio dos prêmios.

Durante a cele-

Comunidade Aparecida faz coroação a Nossa Senhora
bração, o padre José
Milton dos Reis disse

"que a vontade de
Deus é que tenhamos
vida e vida plena, que
possamos participar da
criação cuidando, pro-
movendo e protegendo
a vida.

Por mais coisas
que possamos conquis-
tar neste mundo, por
mais prazeres que pos-
samos ter, por mais ale-
grias que possamos vi-
venciar, nada se compa-
ra ao que vamos encon-
trar junto de Deus, mas
muitas vezes nossa
maneira de caminhar
nos afasta da presença
de Deus. Só vivendo o
amor poderemos estar
juntos do Pai" disse

Padre Milton disse
ainda que durante nos-
sa caminhada temos
muitos afazeres, mui-
tos compromissos que
acabamos deixando
Deus e a oração de
lado, mas Ele não de-
siste de nós, está sem-
pre junto, basta abrir-
mos nosso coração que

Ele fará morada em nós
e nos conduzirá para
junto dEle.

"Nossa Senhora
em todas suas apari-
ções pediu por oração.
Rezem, porque quando
se reza o coração se
abre e as graças de
Deus repousam sobre
nós. Do alto da cruz Je-
sus disse a Nossa Se-
nhora e ao discípulo
amado: Este é seu filho
e esta é sua mãe, a par-
tir deste momento Nos-
sa Senhora assumiu a
todos discípulos e mis-
sionários como seus fi-
lhos", disse

Finalizando ele
agradeceu a todas as
pessoas que trabalha-

ram desde a montagem
da barraca, cozinha,
limpeza, serviço de bar,
festeiros, patrocinado-
res, os cantores regio-
nais que abrilhantaram

as noites e todos que
estiveram participando
durante a festa, confra-
ternizando e fazendo
parte da grande família
de Deus.
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Missa de Finados reúne centenas de católicos
Em novembro,

02, no cemitério local,
familiares dos faleci-
dos participaram da
Missa de Finados ce-
lebrada pelo padre
José Milton dos Reis.

Rezar pelos mor-
tos acontece desde o
século 1º, onde os
cristãos rezam pelos
falecidos e comemo-
ram a vida eterna das
pessoas que já falece-
ram. Neste dia os fa-
miliares e amigos vi-
sitam os túmulos de
seus entes queridos e
rezam por intenção
de sua alma pela gra-
ça da eternidade.

De acordo com
padre Milton, o dia de
finados é para recor-
dar que neste mundo

somos passageiros.
Devemos rezar pelo
dom da vida que Deus
nos deu e, agradecer
pelos familiares e ami-
gos que convivemos
neste mundo e agora,
se encontram junto
Dele.

Temos que agra-
decer por tantas coi-
sas boas que aprende-
mos com eles na con-
vivência como estas
pessoas nos ajuda-
ram a crescer para a
vida.

“Nosso coração
se parte de saudade,
queríamos estar jun-
to, mas temos a cer-
teza que eles estão
junto de Deus e ama-
nhã ou depois nos en-
contraremos. Temos

saudade diante da
morte mas, não deve-
mos ter tristeza pois
Jesus fez uma pro-
messa quando disse
em Jo 6,47 (Todo
aquele que vive e crê
no filho do homem vi-
verá para sempre).

Devemos agra-
decer a Jesus por ter
aberto as portas do
céu e pedir a Ele a gra-
ça de cada dia ser fiel
a nossa missão, que
nos faça instrumentos
de paz, que sejamos
cuidadores da vida,
que possamos ser fi-
éis a vontade de Deus
e em tudo viver o
amor, que Ele ilumine
nosso caminho e nos
fortaleça a cada dia”,
finaliza.

Durante este ano
de dois mil e dezesse-
te a Renovação  Caris-
mática Católica - Setor
de Guaxupé promoveu
a Escola Permanente
de Formação de Prega-
dores, membros do
Grupo de Oração Nos-
sa Senhora de Pente-
costes - Muzambinho,
estiveram presentes.

Segundo Luiz
Carlos Lopes "

foi possível nos
reunimos para rezar,
formar e fortalecer ain-
da mais nossa fé. Ci-
tando o livro do Profeta
Oséias 4:6 “porque
meu povo se perde por
falta de conhecimento",
ninguém ama aquilo
que não conhece. Foi

um tempo muito bom
onde se reuniu todos
pregadores de cada gru-
po de oração para se-
rem formados e restau-
rados pela força da ora-
ção. Encerramos com
uma vigília onde Deus
pode renovar nossas
forças e nos preparar
para a missão."

RCC setor Guaxupé promove escola de
formação para pregadores
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Cerco da Misericórdia foi realizado na Matriz
No último domin-

go de outubro,  aconte-
ceu o encerramento de
mais um Cerco da Mi-
sericórdia e missa de
envio dos missionários
da Semana Missionária
ocorrida de 05 a 12 de
novembro. Durante
toda a semana foram
celebradas duas mis-
sas diáaias uma às 06h
e outra às 19h.

Na manhã de sá-
bado (28), aconteceu a
procissão pelas ruas da
cidade às 05h30. E no
domingo às 19h,  o en-
cerramento com a ce-
lebração da Santa Mis-
sa na Matriz.

Durante 24 horas
ininterruptas, de 22 a
29, o Santíssimo Sacra-
mento ficou exposto na
Matriz, recebendo fiéis
de todos os movimen-
tos e pastorais para
momentos de oração,
reflexão, agradecimen-

to e total entrega a
Deus. É o lugar da re-
velação da Misericór-
dia de Deus, conforme
Jo 1,14: "A palavra se
fez homem e acampou
entre nós".

Segundo o Pároco
José Milton dos Reis,
este cer-
co é para
pedir a
Deus, que
é rico em
M i s e r i -
c ó r d i a ,
para que
dê os
dons da
Sabedoria
e da Pala-
vra para
os missi-
o n á r i o s
que irão
estar atu-
ando nas
comuni-
dades du-
rante a

Semana Missionária,
fazendo visitas nas ca-
sas e momentos de ora-
ção.

“É um tempo de
intensa oração, de se
praticar as obras espi-
rituais e corporais de
misericórdia, de rever

suas atitudes e fortale-
cer sua fé.

Que os missioná-
rios sejam verdadeiros
discípulos e missioná-
rios, a fim de se prepa-
rar com temor e amor
para levar a palavra de
Deus a todas as casas

e pessoas que estão
afastadas da igreja,
para que possam
reavivar o amor de Deus
entre elas, trazendo-as
para perto Dele.

Também fortale-
cer os laços entre os ir-
mãos que vivem em co-

munidade como verda-
deiros Cristãos, cum-
prindo os mandamen-
tos em especial

 “Amar a Deus so-
bre todas as coisas e ao
próximo como a mim
mesmo”


