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Natal do
Senhor Jesus

Padre José Mil-
ton dos Reis, cari-
nhosamente cha-
mado por todos por
Padre Milton, é na-
tural de Botelhos,
nascido em 16 de
julho de 1957, vem
de uma família de
11 irmãos.

 Quando crian-
ça ajudava seu pai
na roça e como ser-
vente de pedreiro,

Padre Milton assumirá nova missão a partir de fevereiro de 2019

também já foi pin-
tor, trabalhou no
comércio e no hos-
pital da cidade de
Botelhos como en-
fermeiro.

Queria ser mé-
dico e, em meio aos
enfermos descobriu
sua vocação para a
vida sacerdotal. Ini-
ciou nos Oblatos de
Maria Imaculada,
foi missionário em

SP, BA, PE e PA. Em
1987 ordenou-se
padre em Botelhos.
Ficou de 1995 até
2007, na Paróquia
São Sebastião, em
Poços de Caldas.

 Em 2008 assu-
miu a Reitoria do
Seminário de Teolo-
gia da Diocese de
Guaxupé, em Pouso
Alegre, permane-
cendo lá até sua vin-
da para Muzambi-
nho, em janeiro de
2013. Uma citação
que o marcou é “Eu
estou em meio a vós
como aquele que
serve” (Lc 22,27).

Em nossa paró-
quia sempre foi hu-
milde, prestativo,
dedicado, amoroso,
atencioso, uma pes-
soa que fez historia
na nossa comunida-
de.

Muitos são os
depoimentos de
nosso povo em
agradecimento por

ter sido um discípu-
lo verdadeiro de Je-
sus passando em
cada Santa Missa
ou encontros pas-
torais  os ensina-
mentos necessários
para continuarmos
nossa caminhada,
para cumprir nossa
missão enquanto
família e leigos den-
tro da igreja.

Sempre se em-
penhou para ofere-
cer o melhor de sua
vida a serviço da
evangelização, des-
pertando no cora-
ção de cada cristão
a Alegria do Evan-
gelho e de ser Evan-
gelizadores. Foi um
tempo de benção e
de graça para a nos-
sa cidade e para a
nossa paróquia e
todos que puderam
partilhar de sua
amizade.

Ele realizou um
trabalho muito in-
tenso na paróquia

fortalecendo as
pastorais e movi-
mentos. Nas comu-
nidades rurais fo-
ram várias ativida-
des realizadas, tive-
mos na agenda da
paróquia semanas
intensas de orações
com várias ativida-
des durante o perí-
odo que aqui este-
ve.

J u n t a m e n t e
com a comunidade
despertou em mui-
tos jovens a voca-
ção sacerdotal, rea-
lizou reformas em
várias capelas e
também reformou
e restaurou o nosso
coração... a nossa
fé... o nosso com-
promisso batismal.

Enfim, tería-

mos muito para fa-
lar durante a sua
permanência em
nossa paróquia,
mas sabemos que
as mudanças às ve-
zes são necessárias,
mesmo que sejam
dolorosas.

Queremos ex-
pressar nossa grati-
dão a este amigo e
pastor que cami-
nhou conosco nes-
tes seis anos, pro-
metemos nossas
orações para que
onde estiver possa
continuar sendo
este mensageiro da
Boa Nova de Jesus.

Muito obrigado
Padre Milton!

 Deus te aben-
çoe na nova missão.
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Mensagem do Pároco

Espaço Criança

Caros irmão e irmãs em Cristo Jesus!
Quero com o coração apertado... mas cheio de gra-

tidão dizer muito obrigado e um até logo a todos que
me acolheram, me acompanharam, me ajudaram na
missão de Evangelizar nesta paróquia de São José de
Muzambinho nestes seis anos que estive aqui. Para mim
foi um tempo de renovação aprendi muito junto com
vocês nesta caminhada e agora espero levar à nova mis-
são que estarei assumindo tudo que juntos aprende-
mos com e pela graça de Deus.

Espero e peço que cada um e todos possam tam-
bém perseverar no compromisso de serem Evangeliza-
dores, verdadeiros discípulos missionários de Jesus o
Cristo de Deus. Levarei cada um e todos no meu cora-
ção e prometo que estarei sempre unido a todos na
oração. Um forte abraço e beijo no coração daquele que
muito vos Ama. Padre Milton
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Solenidade da Epifania do Senhor encerra
tempo litúrgico do Natal

No último dia 06
de janeiro, foi celebra-
da, a Solenidade da Epi-
fania do Senhor, pelo
Vigário Padre Leandro
José de Melo, na igreja
Matriz. O Dia da Epifa-
nia encerra o Ciclo do
tempo litúrgico do na-
tal. Comemora-se (12)
doze dias após o Natal,
no Dia de Reis. Esse é
o dia em que são de-
sarmados os presépios
e, por conseguinte, são
retirados todos os en-
feites natalinos.

A Solenidade da
Epifania do Senhor. Tra-
ta-se de uma Solenida-
de litúrgica da maior
importância. Os Magos
encontram o Salvador.
Os povos caminham
sob sua luz! A luz que
brilhou na noite de Na-
tal jamais cessará de
iluminar a humanidade.
Diante do fracasso hu-
mano, Deus envia seu
filho para ser a comu-
nicação da verdade e
da vida. Ele se mani-
festa e é nossa salva-
ção. Na frágil criança,
o Pai nos chama para
olhar com mais espe-
rança para o futuro.
Quando repartimos a
vida, como o ouro, in-
censo e mirra, supera-
remos fronteiras de ra-
ças, culturas e nações,
criando uma humani-
dade conforme o dese-
jo do Reino.

Padre Leandro em
sua homilia lembra que
os Magos foram guia-
dos por uma estrela até
Belém. Não era uma
grande estrela brilhan-

te, mas uma estrela que
só os magos puderam
ver. Eles não eram reis,
eram sábios que conhe-
ciam as escrituras e
esperavam o Messias.
Os Magos fizeram um
longo caminho e, Deus
se deixa encontrar por
quem o procura. Eles
encontraram Maria,
José e o menino Deus e
se alegraram. Assim
também devemos ser,
encontrar Deus é a nos-
sa maior alegria. Ele
disse ainda que os Ma-
gos levaram presentes,
ouro, incenso e mirra.

“A realeza de Cris-
to vale muito mais que
o ouro que foi ofertado,
a sua divindade se faz
próxima de nós e a sua
humildade, aquilo que
é eterno, aquele que é
infinito, assume o tem-
po, assume o espaço
para que sejamos mais
próximos de Deus. O
nosso maior presente
deve ser entregar a nos-
sa vida a Ele. Não po-
demos ter medo das
mudanças. O maior de-
safio da igreja hoje é
deixarmos de ser sedu-
zidos pelas coisas do
mundo e não deixar a
verdade do Evangelho,
sua beleza e sua salva-
ção chegar até nós. A
mídia vem querendo
destruir a história da
igreja, quer manchar a
imagem do Papa, dos
Padres. Temos que ter
coragem em nossa ca-
minhada. Devemos fa-
zer com que a palavra
de Cristo continue sen-
do entoada na voz da

igreja e juntos na pre-
sença do Cristo trans-
formemos a humanida-
de a luz de Cristo. Ado-
rar ao Menino Deus
pode significar tam-
bém, prostrar nosso or-
gulho, nossa soberba,
deixar de lado nossos
próprios interes-
ses e submeter
nossa vida à
ação e à vontade
de Deus. Às ve-
zes parece que a
estrela some
nas nuvens das
tentações e difi-
culdades da
vida, mas é pre-
ciso continuar a
caminhada até a
Manjedoura do
Messias. Nós
também vamos
sentir uma gran-
de alegria quan-
do o encontrar-
mos. E vamos,

como os Magos, vendo
o Menino com José e
Maria, sua mãe, ajoe-
lhar diante dele, e o
adorar, oferecendo os
nossos presentes.

 Após esse encon-
tro podemos voltar para
casa, como os Magos,

por outro caminho, o da
fé e da esperança e
perseverança”, salien-
ta.

Finalizando o pa-
dre pede aos fiéis que
não deixem passar a
alegria do encontro
com Senhor, pede a gra-

ça para com Ele, mani-
festar ao mundo sua
grandeza.

“Deus é luz”, “Eu
sou a luz do mundo;
quem Me segue não
andará nas trevas, mas
terá a luz da vida” (Jo
8, 12).



170 jovens e adultos receberam a Crisma
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No dia dez de de-
zembro de 2018 rece-
bemos a visita de nos-
so Bispo diocesano,
Dom José Lanza Neto,
para presidir a celebra-
ção da crisma em nos-
sa Paróquia. Padre Mil-
ton concelebrou com
ele.

O Coordenador da
catequese, Thiago Gui-
da apresentou ao Se-
nhor Bispo  os cento e
setenta jovens e adul-
tos das diversas comu-
nidades de nossa paró-

quia que durante o ano
de 2018 se prepararam
para receber este Sa-
cramento. Foram mais
de trinta encontros de
estudos, de reflexão e
de partilha, com o ob-

jetivo de compreender
melhor o projeto do Rei-
no de Deus anunciado
por Jesus Cristo; para
que então, conscientes
do compromisso Batis-
mal que um dia seus
pais e padrinhos assu-
miram em seu nome,
pudesse assumir com
maturidade a sua Fé
em Jesus Cristo e com
alegria ser Evangeliza-
dores no mundo de
hoje.

Na sua homilia o
bispo recordou o pedi-

do que o Papa São João
Paulo II fez aos jovens
no inicio de seu traba-
lho: “Jovens busquem a
santidade, não tenham
medo de serem santos”.

É preciso conhecer

e valorizar os dons que
recebemos de Deus e
usa-los de tal forma
que possamos conquis-
tar a verdadeira felici-
dade. É preciso valori-
zar mais este dom que
Deus nos deu: A VIDA e
viver intensamente
cada dia.

É preciso valorizar
mais a família cuidan-
do com carinho, com
atenção com respeito
deste presente que
Deus nos deu: A MINHA
FAMILIA.

Este compromisso
com a vida... com os va-
lores do Reino de Deus
só será possível com a
graça de Deus a força
do Espírito Santo pro-
metido por Jesus aos
seus discípulos.

Aqueles que se
dispuserem seguir
seus passos... Seus en-
sinamentos.

É esta força, esta
graça que todo cristão
recebe no dia da Cris-
ma.

Na oração e impo-
sição das mãos o Bis-

po pede a Deus que
envie o seu Espírito
Santo sobre os crisman-
dos para sejam confir-
mados na fé e no segui-
mento de Jesus Cristo
sendo Evangelizadores
no mundo de hoje.

E com este sacra-
mento são enviados à
missão como Sal da Ter-
ra e Luz do mundo. Foi
um momento de com-
promisso, de gratidão e
de festa para os cris-
mando e para toda nos-
sa comunidade paro-
quial.
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Na celebração da
Santa Missa de quarta-
feira (23) presidida pelo
Pároco Padre José Mil-
ton dos Reis, na Igreja
Matriz recordou –se
também o  Centenário
da morte do Cônego
Esaú.

 Jesus toma a de-
cisão de ajudar o pobre
necessitado, Ele é ob-
servado e criticado pe-
los chefes do povo, es-
tes não entenderam
que é ético ajudar o
necessitado em qual-
quer situação e,  isso
vale para nos também,
pois a vida e a dignida-
de humana é que está
em jogo e não a insti-
tuição. Assim  mesmo
na religião corremos o
risco de defender  a ins-
tituição e não a digni-
dade da vida. O Evan-
gelho vem nos mostrar
que a vida está em pri-
meiro lugar sempre.

Iniciando a homi-
lia, o padre relembra
que  em  cada Celebra-
ção Eucarística louva-
mos e agradecemos a
Deus pelo dom da vida,
recordamos o sacrifício
de Cristo, por amor a
nós. Jesus é nosso sal-
vador, aquele que  nos
abriu as portas do Céu
e mostrou um Deus Pai

Misericordioso. A dor e
o sofrimento não são
castigos de Deus por
nossos pecados, mas
sim consequências  de
nossa maneira de agir,
de relacionar, de cuidar
de nós mesmos, do ou-
tro e com o próprio
Deus.

“Às vezes na cor-
reria do dia a dia com
tantos afazeres, tantas
informações e tanta
propostas, nós nos des-
viamos do caminho  e
começamos a agir sem
levar em conta nossa
vocação para o amor.
Desprezamos os ou-
tros, à Deus e até nós
mesmos, passamos a
viver em função das
coisas, dos projetos e

ideais, deixando de
lado o dom da vida. Je-
sus vem nesse Evange-
lho nos chamar a com-
preender e dar mais
atenção  onde Deus se
revela que, são  tantas
coisas boas que estão
ao nosso redor e esta-
mos deixando de sabo-
reá-las como,  a nossa
família, o próximo e a
natureza. Acabamos
que nos tornamos indi-
ferentes a tudo isso.
Mas ouvindo o evange-
lho, com o convite ao
homem doente, despre-
zado, que se sentia in-
ferior,  Ele  mostrou que
Deus é um Pai amoro-
so e que deseja que
seus filhos e filhas se-
jam felizes. As vezes

nós,  também nos sen-
timos assim, tristes,
desprezados, por causa
de nossas limitações,

Comunidade celebra o centenário de morte de Cônego Esaú

fraquezas,  não nos sen-
timos valorizados, mas
Jesus nos mostra  que
precisamos entender
que somos o centro da
criação e temos que lu-
tar  e encontrar a ver-
dadeira felicidade que
é estar com Ele.

Somente com Je-
sus é que seremos feli-
zes e, tudo para nós foi
criado, por isso deve-
mos dar graças e bem
viver a  vida,   seguindo
seu mandamento com
amor, respeito, amando
a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo
como a si mesmo, co-
meçando pela nossa
família, comunidade e

em nosso local de tra-
balho .

Finalizando ele co-
menta que celebra nes-
sa data o Centenário da
morte do Cônego  Esaú,
assim chamado por to-
dos.

Ele foi um dos pri-
meiros padres da Paró-
quia São José de Mu-
zambinho, construiu  a
Casa Paroquial e a Igre-
ja Matriz, onde se en-
contra sepultado.

Ele se encantou
pelo Evangelho e quis
ajudar as pessoas a vi-
venciar a dinâmica do
amor, por isso lutou
com tanto ardor por
essa paróquia.
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Jovens que fizeram 8º Metanóia participam de Missa

Nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de de-
zembro, 70 jovens fizeram a 8ª edição do
Metanóia da Paróquia são José de Muzam-
binho. O Metanóia é um encontro de jovens
realizado pelo JCC (Juventude Cristã Católi-
ca) desde o ano de 2012. O tema desta edi-
ção foi, “Decida-te de uma vez para sempre”,
tema inspirado através da obra O Caminho,
de São José Maria Escrivá.

Segundo o coordenador Bruno, o Me-
tanóia tem o objetivo de levar os cursistas
a terem uma experiência profunda com o
amor de Deus, de forma querigmática e di-
nâmica.

No domingo, 09 de dezembro, a família ECC
se encontrou no Santa Rita Eventos, para um mo-
mento de muita alegria e fé.

Por volta do meio dia iniciamos a reza do Ter-
ço das Rosas, uma forma muito expressiva de agra-
decer e pedir a intercessão de Maria e as bençãos
de Deus na vida dos casais, esse belo momento foi

conduzido pelo casal Ana e José Carlos que transmi-
tiu muita paz aos demais.

Logo após a reza do Santo Terço, o Padre Le-
andro José de Melo deu a benção e um delicioso al-
moço foi servido, seguido de bingo, tirinha da sorte e
música que divertiram todos durante essa tarde de
domingo.

Família ECC realizou confraternização



Natal do Senhor Jesus Cristo é celebrado na Matriz
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Missa do Natal do
Nosso Senhor Jesus
Cristo foi celebrada na
Igreja Matriz Pelo Pá-
roco Padre Milton José
dos Reis, co-celebrada
pelo Vigário Padre Le-
andro José de Melo
com a participação dos
seminaristas.

A luz divina bri-
lhou para a humanida-
de inteira e no coração
de Maria, José, os pas-
tores, pobres e humil-
des do Reino do Se-
nhor. Natal, presépio e
pastores nos falam das
surpresas do amor di-
vino e eterno. O eter-
no se rompeu no nos-
so tempo e, a frágil cri-
ança na manjedoura é
o salvador no mundo.
Ouçamos e agradeça-
mos o Pai que nos ofer-
tou seu único filho.

No Evangelho de
Lucas refletimos du-
rante a homilia de Pe
Milton “Não tenhais
medo hoje nasceu para
nós um salvador”. As-
sim o padre acolhe o
povo dizendo que ale-
gria poder celebrar o
natal e poder abrir nos-
so coração a essa gra-
ça e amor infinito de
Deus por nós. “Cele-
brar o natal não é re-
cordar o que aconte-
ceu, mas sim pedir com
nossa presença e nos-
so coração que o Se-
nhor venha fazer mora-
da em nós, venha rei-
nar na nossa família e
na nossa vida. Celebrar
o natal é acolher a
benção de Deus, o Sal-
vador, Luz que ilumina
nossos passos a cami-
nho para a santidade.
Celebrar o Natal é ce-

lebrar o amor. Não pode
haver amor maior que
dar o filho para salvar
a humanidade, assim é
o amor de Deus por nós,
para nos salvar. Deu Je-
sus não porque somos
bons justos e fiéis, mas
porque somos pecado-
res.

Deus em sua infi-
nita misericórdia vem
em nosso socorro. E,
Jesus é socorro de
Deus. Ele paga o preço
do resgate de toda a
humanidade. Deus tan-
to amou o mundo que
entregou seu filho para
todo aquele que nele
crê tenha vida e viva
para sempre.

O pecado nos
afasta de Deus e impe-
de de ver caminhos que
levam a vida. Jesus é
luz que vem nos ajudar

a compreender o cami-
nho, é a luz que ilumi-
na nossos passos, Ele é
Deus Conosco. Se nós
acreditamos, se o aco-
lhemos, Ele nos fará
participantes do seu
Reino, Reino de amor,
paz e justiça e nos tor-
nará eternos filhos de
Deus. Ele nos conduzi-
ra a perfeição e a san-
tidade.

O Padre Milton
lembra que Jesus não
vem para os santos,
mas, para os pecado-

res, para aqueles que
reconhecem que são
fracos e limitados para
conseguirem chegar
até Deus, mas querem
ser seus filhos.

Jesus vai nos en-
sinar um jeito de viver,
um jeito de encontrar-
mos  conosco mesmo,
com as pessoas e como
próprio Deus, de tal for-
ma que possamos con-

quistar a felicidade
nesse mundo e um dia
alcançar a eternidade.

“ P r e c i s a m o s
aprender D’Ele a humil-
dade, a fidelidade, obe-
diência ao Pai. Cele-
brando o Natal do Se-
nhor, primeiro precisa-
mos agradecer e dizer
obrigado Pai por esse
amor incondicional, mi-
sericordioso e obrigado
por ter nos dado um
salvador. Pedir a Jesus
para estar no meio de
nós e vir fazer morada

em nosso coração,  que
nos ajude a ser fortes,
nos capacite para cada
dia viver e crescer como
filhos de Deus.

Demos graças a

Deus porque nos amou,
demos graças a Jesus
que veio fazer morada
em nosso meio e tam-
bém dar graças ao Es-
pírito Santo de Deus
que nos foi dado por Je-
sus para que Ele nos ilu-
mine e que nos condu-
za a sermos participan-
tes do seu Reino.

Que possamos
acolher Jesus com ges-
tos e atitudes, um abra-
ço fraterno, um gesto
de solidariedade que
expressa nosso desejo
de viver no amor. Que
as nossas orações ex-
pressem nosso desejo
de crescer como filhos
de Deus e para o amor
fraterno”, disse Padre
Milton.

Ao final Padre Mil-
ton desejou a todos os
paroquianos um feliz
Natal e que Jesus seja
luz no  caminhar e con-
tinue nos abençoando
para que sejamos de
fato um só povo e uma
só família, que nos faça
ser firmes na fé, que
sejamos cada dia mais

solidários, compreensi-
vos e mais amigos, co-
meçando pela família.

Que possamos
perdoar e juntos ser-
mos fortes para cons-

truir um mundo melhor.
Natal não é só a noite
do dia de hoje, mas to-
dos os dias de nossa
vida.

Padre Leandro
também desejou um
feliz e Santo Natal a to-
dos e disse: ” já parti-
cipamos da grande
Ceia Eucarística que
supera todas a ceias
que a humanidade pode
hoje se fartar.

Quem não se ali-
menta da Ceia Eucarís-
tica não terá a alegria
de sentir em família e
em comunidade. De
verdade somos uma
grande família da fé.
Essa celebração ocupa
toda a nossa vida, essa

noite deveria perdurar
toda a nossa vida por-
que parece que não co-
nhecemos o ódio, a
competição, e este é o
grande presente que o
menino Deus tem para
nos oferecer. Façamos
que noite dure e perma-
neça em nossas vidas”.

Ao final Padre Le-
andro fez uma dinâmi-
ca e convidou dois ca-
sais, um jovem, um co-
roinha para representar
toda a paróquia para
serem abraçados por
ele e por Padre Milton
como sinal do amor fra-
terno de Deus. Também
foi realizada uma pro-
cissão entre os fiéis
sob a música “Noite
Feliz” cantada pelo co-
ral dos Bócoli.

Nesse momento
todos puderam fazer
seus agradecimentos e
pedidos, pois Cristo Je-
sus renasce mais uma
vez nos corações.

Em seguida a ima-
gem do menino Deus foi
levada junto ao presé-
pio onde poderá ser vi-
sitado até o final das
festas natalinas, pois o
presépio ficou comple-
to com a Sagrada Famí-
lia e Cristo está vivo
presente em nossas vi-
das.
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Solenidade da Santa Mãe de Deus: É tempo de vida nova, de nos
renovarmos! E é Maria quem nos aponta o caminho e a direção

"E a palavra se fez
carne e habitou entre
nós." (João 1,14). Séti-
mo dia nas Oitavas de
Natal.

Na noite do dia 31
de dezembro, último
dia do ano de 2018, foi
celebrada na Igreja
Matriz São José pelo
pároco Padre José Mil-
ton dos Reis e co-cele-
brada pelo vigário Pa-
dre Leandro José de
Melo, a missa da Sole-
nidade da Santa Mãe
de Deus.

No início de sua
homilia, o Pároco agra-
dece a todos os pre-
sentes dizendo “que
alegria estarmos aqui
no final de um ano para

celebrar a Eucaristia e
dar graças a Deus por
mais um ano que esta-
mos terminando, e pe-
dir a Ele a graça de bem
viver o ano que vai nas-
cer. Deus é vida, Deus
é fonte de vida, se qui-
sermos a vida é preci-
so estar em comunhão
com Ele, é preciso abrir
o nosso coração à sua
presença, expressando
o nosso desejo de que
Ele reine em nós. So-
mente Deus pode dar a
vida e somente terá à
vida aquele que buscar
a sua presença e dei-
xando ser conduzido
por Ele. E por esse mo-
tivo que nos reunimos
nesta noite, dar graças

a Deus pelas maravi-
lhas feitas por nós em
mais um ano. Quando
rezamos, elevamos nos-
so pensamento e dese-
jo ao encontro de Deus,
Ele vem fazer morada
em nosso coração, fina-
liza Padre Milton.

Com muita alegria
celebramos a vinda da
verdadeira Palavra Viva
que habita em nós. Ce-
lebramos a vinda de
Cristo por meio de Ma-
ria, exemplo fiel de
como receber a Palavra
e se colocar a serviço
de forma humilde e to-
tal.  O início de um
novo ano nos traz a re-
novação da esperança,
assim como João nos

mostra em sua narrati-
va, na qual podemos ver
o imenso amor do Pai
por nós. Somos chama-
dos pois, a vivenciar
neste novo ano, este
imenso amor, encontra-
do nas pequenas coi-
sas de nossa vida como

comunidade, assim
como o próprio Deus se
encontrou, na simplici-
dade de uma manje-
doura na pequena cida-
de de Belém, nos fa-
zendo assim mais fiéis
ao projeto do Pai em
busca de um mundo

mais fraterno em que
nós somos chamados a
sermos instrumentos
de propagação de tal
amor.

Desejamos a to-
dos um feliz e próspero
ano novo, repleto de
amor e paz!


