
ANO I - EDIÇÃO 04 - SETEMBRO 2016 - MUZAMBINHO - MG

Nesta Edição
Mensagem do

Pároco
Espaço
 Criança

Cristão na
Caminhada

Liturgia
Diária

Página 2 Página 3 Página 6 Página 7

A sociedade que
queremos depende da
sociedade que constru-
ímos  e ela começa den-
tro da família, a primei-
ra “célula”. Teremos
uma sociedade melhor
se fortalecermos o
amor, união, compro-
misso, através da vivên-
cia do matrimonio e ati-
tudes com nossos fi-
lhos.

As crianças adqui-
rem muitos dos padrões
de comportamento de
seus pais, como atitudes
e valores, através dos
processos de imitação e
identificação. Esse pro-
cesso ocorre sem que os
pais ensinem, ou tentem
influenciar a criança, e
ainda sem que a crian-
ça tenha a intenção de
aprender. É o que cha-
mamos popularmente
de exemplo.

Família  - vocação e formação da sociedade
O amor está sendo

retirado do coração dos
homens e das mulheres.
E, em conseqüência dis-
to, a família está per-

dendo a sua unidade e a
sua dignidade. Isto acar-
reta a dissolução dos
costumes. A família de-

cai e a sociedade decai.
Precisamos compreen-
der e nos lembrar sem-
pre de que Deus nos deu
uma família a fim de

que, num âmbito me-
nor, nós pudéssemos
aprender a amar todos
os nossos semelhantes.

Na passagem das
bodas de Caná, Jesus
transformou a água em
vinho, em bom vinho.
Ele poderia ter tirado o

vinho do nada, mas Ele
quis a participação hu-
mana. Por isto, mandou
que enchessem as talhas

de água. Hoje também,
Ele quer que nós encha-
mos a talha de nossa
vida, a nossa existência,
de água que Ele trans-

formará no melhor vi-
nho. 

O que isto quer di-
zer? Quer dizer que pre-

cisamos colocar amor
em nossa vida, em nos-
sa família, para que Ele
transforme esse amor
humano em amor divi-
no, o mesmo amor que
une as pessoas da San-
tíssima Trindade e que
é tão grande e tão reple-
to de felicidade, que
extravasa, explode e
quer ser espalhado en-
tre nós. E é por meio
dele que encontraremos
a plenitude da felicida-
de.

Viver em família,
viver em união dentro
da família não é fácil.
Mas fácil não é sinôni-
mo de bom.  A família
precisa de amor, para
ser bem estruturada. A
sociedade precisa das
famílias para realizar a
justiça e a paz porque a
sociedade é uma famí-
lia ampliada.

 Catequistas se reúnem para Retiro Espiritual Festa na comunidade Morro PretoCatequistas também parciparam da realização do terço
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PÁG 02

Mensagem do Pároco

A Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) 2016 em
Cracóvia foi composta de
peregrinações, shows, vigí-
lias, missas, em outros acon-
tecimentos e  encerrou-se
em 31 de julho.

De acordo com Mayra
Valéria Vasconcelos, duran-

Jovens da JMJ na Crácovia fazem relato de sua viagem
te este tempo, a JMJ pro-
porcionou momentos mui-
to importantes para os jo-
vens da paróquia São José
de Muzambinho e aos
quase 2 milhões de jovens
que participaram do even-
to.

Com o tema “Bem-
aventurados os misericor-
diosos, pois alcançarão
misericórdia” e também
aproveitando a data espe-
cial do Ano da Misericór-
dia, o Papa Francisco
abordou várias vezes a
questão da violência no
Oriente Médio, o terroris-
mo e incentivou os jovens
a não desistirem da missão
a qual Deus os confiou.

“A Pré-Jornada
aconteceu em Varsóvia,
fomos recepcionados na
Paróquia Santo Antônio
Maria Zacarias, onde fo-
mos acolhidos por famíli-
as, que além de abrirem as
portas de suas casas, abri-
ram  também seus cora-
ções, suas vidas, histórias,
realidades e sonhos conos-
co, nos mostrando a ver-
dadeira face do cristão que

acredita na comunhão en-
tre os povos para construir
um mundo novo. A eles a
nossa eterna gratidão”, co-
menta.

Ela falou também
que os dias foram repletos
de oração, desde o amanhe-
cer ao anoitecer, a vida do-
ada pelo irmão foi um tes-
temunho vivo do qual foi
passado. Outros países
também estavam presentes
e puderam vivenciar destes
momentos, como: Itália,
Suiça, Taiwan, Japão, Ín-
dia, Myanmar, Birmânia,
Colômbia, México,  os pró-
prios poloneses, entre ou-
tros.

“Foram dias em que
participamos da Santa Mis-
sa diariamente, organiza-
mos roupas, sapatos, brin-
quedos que foram enviados
em doação para famílias
carentes de outras paróqui-
as em cidades vizinhas.
Plantamos árvores, deixan-
do um legado de cuidado
com a natureza para o fu-
turo de todos. Praticamos
esportes, compartilhando
da vivencia fraterna. A vi-

gília em adoração ao San-
tíssimo Sacramento foi um
momento que também re-
meteu a união entre os po-
vos, estávamos todos jun-
tos pelo único propósito,
amar e experimentar a mi-
sericórdia de Nosso Senhor
Jesus Cristo”, lembra.

A Santa Missa de
abertura, a catequese, a Via
Sacra, os momentos com o
Papa Francisco mostrou
aos jovens cristãos que não
devem desistir dos sonhos,
do amor, da esperança, pois
a misericórdia renova e
conduz ao reino de Deus.

“O Santo Padre nos

exorta pedindo para que
saibamos viver na diversi-
dade, no diálogo, na parti-
lha; a ter coragem de cons-
truir pontes e de abater os
muros.

Tivemos a oportuni-
dade de visitar o Santuário
de São João Paulo, sua ci-
dade natal, casa onde mo-

rou, igreja onde recebeu o
sacramento do batismo, eu-
caristia e crisma, lugar de
grande espiritualidade e
paz.

Também como o
Papa Francisco, fomos no
campo de concentração em
Auschwitz, local onde es-
pecialmente judeus eram

levados pelo nazistas du-
rante a Segunda Guerra
Mundial, lugar em que a
cada passo nos remetia a
tristes fatos e nos levava a
constante oração por aque-
les que sofreram e ainda
sofrem com os atos come-
tidos”, disse.

Além destes locais os
jovens visitaram o Santuá-
rio de Santa Faustina, que
visualizou a imagem de
Jesus Misericordioso, lem-
brando que ela foi patrona
da JMJ 2016, inspirando e
ensinando a usarmos de
misericórdia em tudo que
fazemos.

“Vivenciamos mo-
mentos incríveis de fé, es-
perança, amizade e ompa-
nheirismo. Temos a espe-
rança de sermos construto-
res da paz, para um mundo
novo de amor.O nosso
amado Papa ainda nos fala
para não termos medo.

“Vocês têm uma jóia,
que é sua fé cristã”

Dziêkujê (Obrigada)
a toda comunidade paro-
quiana São José de Mu-
zambinho”, finaliza Mayra.

Ao criar o homem,
Deus viu que não seria
bom que ele ficasse só e

Mês de agosto, mês das vocações, chamado de Deus para a vida e vida plena ...
deu-lhe uma com-
panheira e, logo a
seguir uma mis-
são: sede fecun-
dos e multiplicai-
vos... O homem e
a mulher como
parte da criação
de Deus são cha-
mados a participa-
rem com Ele do
projeto de cria-
ção. Por isso o ho-
mem e a mulher

deixam a casa de seus
pais e se unem para jun-

tos crescerem constituin-
do uma família. O Cum-
primento dessa missão é
resposta afirmativa ao
chamado de Deus para
participar do seu Reino.

Que bom ter uma fa-
mília, que bom estar com
a família! É através do
vinculo familiar que va-
mos aprendendo gestos e
atitudes que nos fazem
crescer e deslanchar para
a vida, para o amor.

No mês de agosto,
por ser mês das vocações

a igreja nos convida a re-
fletir e a conversar sobre
a família para que possa-
mos valorizar mais este
dom que nos foi dado: vi-
ver em família. Creio que
precisamos organizar me-
lhor nosso tempo para que
apesar  das diversas ativi-
dades ou do corre e corre
do dia  a dia possamos
valorizar mais a vida
como dom de Deus viven-
do em família. É bom e
necessário trabalhar, pro-
duzir e construir, mas é

também bom e necessário
cuidar da vida que há em
mim e daqueles que Deus
colocou na minha história
especialmente a minha
família. Quanto tempo te-
nho reservado para estar
com a minha família e
comigo mesmo? Alem de
bem fazer o meu trabalho
do dia a dia, procuro tam-
bém dar atenção e carinho
acolhendo, respeitando e
valorizando a minha famí-
lia?

Peçamos àquele que

nos deu o Dom da Vida,
Deus Pai de Misericórdia,
que nos dê também a sa-
bedoria para viver cada
dia, saboreando e valori-
zando toda criação de ma-
neira especial as pessoas
com quem convivemos no
dia a dia, começando pela
Família. Que a Paz e a
Alegria de Jesus, possa
reinar em nossos cora-
ções.

Deus vos abençoe
hoje e sempre! Forte abra-
ço Padre Milton.
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Catecismo Espaço Criança
A vocação para o matri-

mônio está escrita na própria
natureza do homem e da mulher,
conforme saíram da mão do
Criador. O casamento não é uma
instituição simplesmente huma-
na. Deus, que criou o homem
por amor, também o chamou por
amor, vocação fundamental e
inata de todo ser humano. Ten-
do-os Deus criado homem e
mulher por amor, abençoou e
destinou a ser fecundo e reali-
zar-se na obra comum a preser-
vação da criação: “Deus os
abençoou e lhes disse: ‘Sede
fecundos, multiplicai-vos, en-
chei a terra e submetei-a’” (Gn
1,28).

Que o homem e a mulher
tenham sido criados um para o
outro, a Sagrada Escritura o afir-
ma: “Não é bom que o homem
esteja só” (Gn 2,18). A mulher, 
“carne de sua carne”, isto é,
igual a ele, bem próxima dele,
lhe foi dada por Deus como um
“auxilio”, representando assim
“Deus, em que está o nosso so-
corro”. “Por isso um homem
deixa seu Pai e sua mãe, se une
à sua mulher, e eles se tornam
uma só carne” (Gn 2,24). O pro-
prio Cristo quis nascer no seio
da Sagrada Família de José e
Maria, portanto  a familia é a
criação de Deus.

A chamada de Deus para
o casamento não significa dimi-
nuir as exigências para seguir a
Jesus. Pois, como todas as coi-
sas,  concorrem para o bem da-
queles que amam a Deus, os
esposos cristãos encontram na
vida matrimonial e familiar a
matéria da sua santificação pes-
soal, ou seja, da sua identifica-
ção com Jesus Cristo: sacrifíci-

Sacramento do matrimônio
os e alegrias, prazeres e renún-
cias, o trabalho no lar e fora
dele, são elementos com os
quais, sob a luz da fé, é cons-
truído o edifício da Igreja.

Como em todas as voca-
ções, a vida conjugal também
exige compromisso, fidelidade
e, sobretudo, perseverança. So-
mente sabemos das nossas afi-
nidades por alguma atividade,
quando nos dispomos a viver as
experiências e conhecemos as
responsabilidades pertinentes
àquela ocupação a qual aspira-
mos.

Portanto, o caminho voca-
cional para aqueles que desejam
a vida conjugal também não é
diferente das demais vocações.
No matrimônio há a  necessida-
de de conhecer tudo aquilo que
abrange um estado de vida as-
sumido entre o homem e a mu-
lher. O relacionamento conjugal
nos chama a cultivar o respeito
recíproco e convida o casal para
praticar o “desinstalar” de sua
própria autosuficiência. A ma-
neira como o casal manifesta
esse sentimento dentro dessa
relação os ajudará a conduzir
suas vidas diante dos desafios
de uma vida vocacionada . O
amor existente entre o homem
e a mulher, que é essencial para
um casamento feliz, faz com
que o casal viva a eterna recon-
ciliação, prática que não se li-
mita apenas aos dois, mas se
estende de maneira incondicio-
nal aos filhos, frutos dessa vo-
cação aos quais os genitores
devem aceitar formar e educar
dentro da doutrina cristã. A fa-
mília tem que ser exemplo den-
tro da comunidade e sociedade
em que se inseri.
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Setor Muzambinho das SMP se reúne na Petúnia
Os organizadores

das SMP(Santas Mis-
sões Populares) estive-
ram na Petúnia (muni-
cípio de Nova Resen-
de) para um encontro
do Setor Muzambinho,
para discutirem a reali-
zação da SM(Semana
Missionária) que acon-
tecerá  nos dias 06 a 13
de novembro próximo.

As SMP (Santas
Missões Populares) são
um novo jeito de evan-
gelizar, uma nova ma-
neira de ser Igreja, uma
das formas de colocar
a Igreja em estado per-
manente de missão e a
Paróquia São José de
Muzambinho está vi-
vendo um tempo muito
especial e dedicado as
SANTAS MISSÕES
POPULARES. SAN-
TAS, porque é tempo
favorável e fecundo da
graça, de viver mais in-
tensamente o amor de
Deus por nós e nosso
amor por Ele. MIS-

SÕES, porque Missão
é partir, sair de si mes-
mo, ir ao encontro do
outro, comprometendo-
nos com a Missão que
Cristo nos deixou. 

P O P U L A R E S ,
porque acontecem no
meio do povo e com o
povo, assumindo seus

anseios e sonhos por
uma vida mais digna e
uma Igreja de comu-
nhão e participação. 

Segundo Tiago
Guida, pensando nesta
dinâmica do bem,  a
Diocese de Guaxupé
dividiu as 87 paróqui-
as que compõe ela em

Setores.
A Paroquia São

José de Muzambinho
faz parte do setor Mu-
zambinho e é compos-
to pelas cidades de
Monte Belo, Juruaia,
Nova Resende  e Bom
Jesus da Penha. ”Para o
melhor andamento des-

te setor, reunimos men-
salmente (cada mês em
uma cidade do nosso
setor) para decidir, dis-
cutir sobre as SMP.
Esse mês estivemos na
Petúnia juntamente
com o Diácono  Lean-
dro, Renata, Ana Ma-
ria, representando a pa-
róquia São José. Foram
discutidas muitas idei-
as para melhor desem-
penho da Semana, en-
volvendo as comunida-
des urbanas e rurais,
disse Guida.

Ainda de acordo
com ele, a SM é o mo-
mento mais intenso,
mais celebrativo das
SMP. É a “etapa do sa-
borear” a beleza do

Evangelho vivido, tes-
temunhado, celebrado.

É uma etapa pro-
fundamente eclesial,
com a presença de mis-
sionários ( padres, reli-
giosos e leigos) vindos
de outras paróquias e
comunidades e, na me-
dida do possível,  tam-
bém o bispo diocesano.

”Nós da equipe
das SMP estamos em-
penhados e acredita-
mos que vamos fazer
uma semana bem cele-
brada, cheia de alegria
e iluminada com a Luz
do Espírito Santo,  te-
mos fé que esta será
uma etapa muito mar-
cante dentro da nossa
igreja”, finaliza.

Equipe responsável pela oerganização das Santas Missões Populares (SMP)
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Acontecimentos da Comunidade
Aconteceu na co-

munidade do Morro
Preto, na capela Nossa
Senhora Aparecida Mãe
do Cristo Redentor, até
o dia 03 de agosto, a fes-
ta de barraquinha.

Segundo o coorde-
nador Romualdo D. Sa-

Festa na comunidade Morro Preto
lomão, a festa está
acontecendo desde me-
ados de agosto, aos sá-
bados, com tirinhas da
sorte, participação dos
festeiros de comunida-
des vizinhas, terço e co-
roação.

“Começamos com

a reza do terço às 18h e
sem seguida iniciamos
a festa. Todos os sába-
dos temos a participa-
ção das crianças vesti-
das de “anjo”, para a
coroação de Nossa Se-
nhora. Já tivemos a par-
ticipação dos festeiros

O Apostolado da
Oração consiste num
grupo de pessoas da co-
munidade devotos do
Sagrado Coração de Je-
sus.

De acordo com os
membros,  primeira-
mente fazem a consa-
gração do Sagrado Co-
ração e depois a consa-
gração a Nossa Senho-
ra.  Segundo o semina-
rista Pedro Henrique A.
Santos, a  devoção ao
Sagrado Coração é uma
das mais antigas na
igreja e surge  justa-
mente  aos pés da cruz
quando São  João vai
dizer que o lado aberto
de Jesus saiu sangue e
água. “Esse sangue e

 Apostolado da Oração, movimento
de devoção ao Sagrado Coração

água representam a mi-
sericórdia de Deus que
é dado nos sacramentos.
Essa devoção é fazer o
que o próprio Jesus pe-
diu, se aproximar Dele.

Aquele que é de-
voto do Sagrado Cora-
ção é uma pessoa que
constantemente busca
os Sacramentos porque
tem que comungar to-
das as sextas feiras do
mês e isso se faz tam-
bém  a necessidade de
confessarem constante-
mente para comungar
dignamente. Justamen-
te ai a  grande importân-
cia da devoção ao Sa-
grado Coração. Estar no
apostolado e primeira-
mente isso,  a frequên-

cia dos sacramentos que
o ele pede aos seus
membros, a segunda a
devoção em si prevê as
comunhões nas nove
primeiras sextas-feiras,
ou   seja ganhar as pro-
messas feitas  pelo Sa-
grado Coração a Santa
Margarida  Maria de
Alacoque, sendo a prin-
cipal dessas promessas,
a salvação eterna, que
Jesus garante aos seus
devotos.

E, em terceiro lu-
gar podemos citar que a
devoção ao Sagrado
Coração nos torna se-
melhantes ao coração
de Jesus, porque ele é
manso e humilde como
se reza”, explica.

Ele comenta ainda
que a partir do momen-
to que crescemos na de-
voção ao Sagrado Cora-
ção,  nos adquirimos as
virtudes da mansidão e
da humildade, tornando
cristãos mais perfeitos e
comprometidos.

A devoção ao Sa-
grado Coração é um
meio de perfeição por-
que ele não mais  do que
o amor inflamado de
Deus. “Se  estamos per-
to desse coração tam-

bém somos contagiados
por esse amor de Deus.
A santidade consiste
nisso, amar a Deus so-
bre toda as coisas. A de-
voção, a oração e a par-
ticipação no apostolado
da oração  e muito im-
portante.

O Apostolado da
Oração é um movimen-
to muito antigo na igre-
ja, ele data logo depois
das aparições,  e já há
havia um movimento
parecido no século 18.

comunidade do
Morro Preto e Jo-
vens, comunidade
Moçambo, agora
dia 27, será ao dia
da comunidade
dos Gomes, do
município de Juru-
aia e dia 03, será a
vez da comunida-
de do Bom Retiro
e Monte Alverne”,
finaliza.

Ele é um movimento
que já  tem tradição na
igreja.

Ele cita uma frase
para finalizar de Santa
Maria Alacoque ”Quão
feliz é morrer depois de
uma vida de devoção ao
coração daquele que
deve nos julgar”,  aque-
le que é devoto não
deve temer o juízo de
Deus, ele vai ser julga-
do justamente por esse
coração que tanto
amou.
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Cristão na Caminhada

Mês de agosto, em
que se comemora as vo-
cações sacerdotais com
o dia do padre (sete), vo-
cação da família, quan-
do se comemorou a se-
mana da família de 14 a
20, vocações religiosas
(21) e vocações leigas e
dia do catequista (28),
vamos conhecer um
pouco sobre o jovem
Pedro Abreu Santos e o
que levou a escolher a
vida sacerdotal.

“Para mim, ser pa-
dre é receber de Deus
um dom especial. O pa-
dre participa do sacerdó-
cio de Nosso Senhor Je-
sus Cristo de forma sa-
cramental e em virtude
de sua ordenação Sacer-
dotal ele passa a repre-
sentar Jesus, Nosso Se-
nhor igual Ele conferiu
aos apóstolos de cele-
brar o Santo Sacrifício
da Missa pelos vivos e
defuntos, de perdoar os
pecados pelo Sacramen-
to da Confissão e santi-
ficar os cristãos pela pre-
gação, o santo batismo
e pelo exemplo de sua
vida Santa”, explica.

Desta forma,  se-
gundo ele  quando o pa-
dre diz sobre o pedaço
de pão “isto é o meu cor-
po” ou então diz ao pe-
cador “Eu te absolvo
dos teus pecados”, Deus
se dobra as palavras do
padre e realiza exata-
mente o que foi ordena-
do pelo sacerdote, pois
foi o próprio Jesus, Deus

Jovem explica o que o levou a seguir Jesus
e homem verdadeiro que
ordenou que fosse as-
sim. É justamente por
essa grande dignidade e
o desejo da salvação das
almas que no decorrer
dos séculos muitos jo-
vens heróicos se sacrifi-
caram de diversas for-
mas para se tornarem
sacerdotes.

Como não se lem-
brar do exemplo de San-
to Estanislau Kostka que
aos dezessete anos fugiu
da casa paterna (devido
a perseguição familiar)
para seguir sua vocação
sacerdotal caminhando
da Polônia a Roma (se
esquivando se seu furi-
oso irmão e vestido de
mendigo) para ingressar
no noviciado jesuíta; ou
então de Santo Tomás de
Aquino que teve que
enfrentar a fúria de sua
família a ponto de man-
tê-lo em prisão domici-
liar para impedi-lo de in-
gressar na Ordem Domi-
nicana. Como estes, po-
deríamos citar muitos
outros exemplos como
São Maximiliano Maria
Kolbe ou como São Da-
mião. O padre deixa o
mundo com suas honras
e vaidades para  respon-
der ao chamado e servir
Jesus Crucificado”, ex-
plica.

Ele disse que foi
neste espírito que deci-
diu no dia 15 de outubro
de 2015 ingressar no
Seminário do Instituto
do Bom Pastor, deixan-

do para trás uma vida
que parecia interessante
aos olhos do mundo.
Poucos meses antes no
dia 31 de julho havia se
formado em Agronomia
na Universidade Federal
de Lavras.

“Nos anos de fa-
culdade experimentei
como muitos outros jo-
vens das vaidades e as
falsas alegrias do mun-
do. Tive a oportunidade
de estudar na Inglaterra
em uma das melhores
universidades do mundo
“The University of Not-
tingham”. Lembro-me
de caminhar por esta
universidade e ver qua-
dros de tantos estudan-
tes que lá também estu-
daram que receberam o
premio Nobel e me en-
chia de orgulho por isso.
Pensava em ser como
eles, ser elogiado pelos
outros e ganhar muito
fama e dinheiro. Pobre
de mim! Como eu era
pobre e fraco das idéi-
as!”, lembra.

Ele comenta que
por trás de tudo havia
um vazio que o mundo
não é capaz de preen-
cher.

“Foi justamente
neste ano na Inglaterra
que vi como que as glo-
rias nesta terra são pas-
sageiras e que a vida do
homem passa com um
piscar de olhos, que de-
pois eu deveria prestar
contas a Deus de minha
vida e que na verdade o

que eu buscava era ape-
nas meus interesses. “O
que adianta o homem
ganhar o mundo e per-
der sua vida?” (Mc 8,
36). Esta indagação de
Nosso Senhor foi que
me motivou a buscar o
seminário. Foi quando
decidi ser padre e me
entregar todo a Deus.
Foi a decisão mais acer-
tada de minha vida ape-
sar das oposições natu-
rais muitas vezes impos-
tas pelas pessoas que
estão ao nosso redor”,
conta.

Ele deixa a seguin-
te mensagem aos jo-
vens: Não busquem as
coisas do mundo, não se
iludam, pois é em Deus

que esta a felicidade.
Sua juventude, sua be-
leza, seu dinheiro, sua

fama tudo passará, mas
Deus é o bem eterno que
nunca finda”, finaliza

No ultimo dia 28
os vocacionados de
nossa paróquia se reu-
niram para organizar
um terço dirigido às vo-
cações sacerdotais, lei-
gas, religiosas e matri-
moniais.

De acordo com
Samuel Almeida, Jesus
nos pede que rezemos
pelas vocações
e esse terço
continha refle-
xões e passa-
gens Bíblicas
onde todos pu-
deram refletir
um pouco so-
bre o chamado
que recebemos
diariamente de
Cristo, além de

Terço foi realizado no mês das vocações
fortalecer a certeza de
que Cristo não vale so-
mente a pena, mas vale
a Vida.

“O terço contou
com a presença dos se-
minaristas do propedêu-
tico do seminário Dioce-
sano São José e também
com jovens vocaciona-
dos de Carmo do Rio

Claro. Também estive-
ram presentes os jovens
da juventude cristã. O
momento foi encerrado
com a celebração euca-
rística presidida pelo
diácono Leandro de
Melo que ressaltou a
importância da oração
pelas vocações”, finali-
zou Samuel.
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Agenda O Leigo a Serviço
AGENDA DO MÊS DE SETEMBRO  MÊS DA BÍBLIA. 

DIA: HORÁRIO / LOCAL: 

01, Quinta 16:00hs, Missa no Asilo São Vicente de Paula.  

18:00hs, Reunião do Apostolado da Oração  Salão Paroquial. 

20:00hs, Curso Bíblico  Salão Paroquial.  

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

03, Sábado 10:00hs, Casamento Comunitário  Matriz. 

14:30hs, Reunião com os Ministros da Palavra  Salão Paroquial. 

16:00hs, Reza do Santo terço  Serrinha dos Cristais. 

17:00, Celebração na Comunidade Santa Edwiges, Brejo Alegre 

Festa: Morro Preto. 

04, Domingo 07:00hs até 11:30hs, Curso de Batismo  Salão Paroquial. 

07:00hs Celebração na Comunidade São Francisco de Assil, Cohab 

07:30hs, Encontrão dos MECEs -  no Instituto Federal Campus Muzambinho. 

8:30hs Celebração Nossa Senhora Aparecida, Alto da Aparecida 

10:00 Celebração Matriz 

17:30hs Celebração São Benedito e Santo Antônio, Alto do Anjo 

19:00 Celebração Matriz 

05, Segunda 18:00hs, Missa Cambuí / 19:30hs, Missa Três Barras 

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

07, Quarta 16:00hs, Missa na Santa Casa de Misericórdia.  

08, Quinta 20:00hs, Curso Bíblico  Salão Paroquial. 

10, Sábado 13:30hs, Reunião Catequese Infantil  Salão Paroquial. 

15:00hs, Reunião com Monitores de Crisma  Salão Paroquial. 

16:00hs, Reunião com os Acólitos  Salão Paroquial. 

18:00hs, Missa  Jardim dos Imigrantes. 

19:00hs, Missa do Dizimo  Matriz. 

11, Domingo 8:30hs Celebração Nossa Senhora Aparecida, Alto da Aparecida  

10:00hs, Missa do Dizimo  Matriz.  

11:00hs, Batizados -  Matriz. 

19:00hs, Missa  Matriz.  

12, Segunda 18:00hs, Missa Palmeia / 19:30hs, Missa Santa Clara 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

13, Terça 19:00hs, Missa de Formatura IFT. 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

14, Quarta 21:00hs, Confissão dos Jovens JCC 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

15, Quinta 19:30hs, Missa de Entrega do ECC- Capela São Benedito. 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

16, Sexta Metanóia  JCC 

18:30hS, Inicio do Encontro do ECC  Salão Paroquial. 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

20:00hs, Casamento  Matriz.  

17, Sábado  Metanóia  JCC. 

Encontro de Casais. 

14:30hs, Reunião do CPP  Salão Paroquial. 

17:00hs, Confissão dos Jovens Metanóia  IFET 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

18, Domingo 8:30hs Celebração Nossa Senhora Aparecida, Alto da Aparecida  

10:00 Celebração Matriz 

19:00 Celebração Matriz 

Metanóia- JCC. 

Encontro de Casais. 

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

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

20, Terça 18:00hs, Missa Cachoeira do Pinhal / 19:30hs, Missa Alves. 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

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

19:30hs, Missa do Movimento do Apostolado da Mãe Rainha  Matriz. 

19:30 às 21:30- Seminário de Dons na Igreja Santa Rita, Comunidade Barra Funda 

22, Quinta 18:00hs, Missa Macaúbas (1º Eucaristia). 

20:00hs, Curso Bíblico  Salão Paroquial.  

24, Sábado 14:30hs, Reunião com os MECEs SMP  Salão Paroquial. 

15:30hs, Reunião  Pascom. 

16:00hs, Reunião com os Acólitos  Salão Paroquial. 

20:00hs, Reunião com os Coordenadores da Matriz SMP  Matriz. 

Festa: Cachoeira do Cambuí. 

25, Domingo 08:00hs, Encontrão com os Crismandos  IFET. 

8:30hs Celebração Nossa Senhora Aparecida, Alto da Aparecida  

10:00 Celebração Matriz 

15:00hs, Missa no Asilo São Vicente de Paula. 

19:00 Celebração Matriz 

Festa: Cachoeira do Cambuí. 

26, Segunda 18:00hs, Missa Ribeirãozinho (1º Eucaristia) 19:30hs, Missa Cachoeira do Cambuí. 

27, Terça 18:00hs, Missa Monte Alverne / 19:30hs, Missa Morro Preto 

29, Quinta 18:00hs, Missa Barra Bonita (1º Eucaristia). 

20:00hs, Curso Bíblico  Salão Paroquial. 

DIA 1ª LEITURA SALMO 2ª LEITURA EVANGELHO 
1 1Cor 3,18-23 Salmo 23  Lc 5,1-11 
2 1Cor 4,1-5 Salmo 36  Lc 5,33-39 
3 1Cor 4,6b-15 Salmo 144  Lc 6,1-5 
4 Sb 9,13-18 Salmo 89 Fm 9b-10.12-17 Lc 14,25-33 
5 1Cor 5,1-8 Salmo 5  Lc 6,6-11 
6 1Cor 6,1-11 Salmo 149  Lc 6,12-19 
7 1Cor 7,25-31 Salmo 44  Lc 6,20-26 
8 Mq 5,1-4a Sl 70,6;12,6  Mt 1,18-2 
9 1Cor 9,16-19.22b-27 Salmo 83  Lc 6,39-42 
10 1Cor 10,14-22 Salmo 115  Lc 6,43-4 
11 Êx 32,7-11.13-14 Salmo 50 1Tm 1,12-17 Lc 15,1-10 
12 1Cor 11,17-26.33 Salmo 39  Lc 7,1-10 
13 1Cor 12,12-14.27-31a Salmo 99  Lc 7,11-17 
14 Nm 21,4b-9 Salmo 77  Jo 3,13-17 
15 Hb 5,7-9 Salmo 30  Jo 19,25-27 
16 1Cor 15,12-20 Salmo 16  Lc 8,1-3 
17 1Cor 15,35-37.42-49 Salmo 55  Lc 8,4-15 
18 Am 8,4-7 Salmo 112 1Tm 2,1-8 Lc 16,1-13 
19 Pr 3,27-34 Salmo 14  Lc 8,16-18 
20 Pr 21,1-6.10-13 Salmo 118  Lc 8,19-21 
21 Ef 4,1-7.11-13 Salmo 18  Mt 9,9-13 
22 Ecl 1,2-11 Salmo 89  Lc 9,7-9 
23 Ecl 3,1-11 Salmo 143  Lc 9,18-22 
24 Ecl 11,9-12,8 Salmo 89  Lc 9,43b-45 
25 Am 6,1a.4-7 Salmo 145 1Tm 6,11-16 Lc 16,19-31 
26 Jó 1,6-22 Salmo 16  Lc 9,46-50 
27 Jó 3,1-3.11-17.20-23 Salmo 87  Lc 9,51-56 
28 Jó 9,1-12.14-16 Salmo 87  Lc 9,57-62 

29 Dn 7,9-10.13-14 Salmo 137  Jo 1,47-51 

30 Jó 38,1.12-21; 40,3-5 Salmo 138  Lc 10,13-16 

A minha história e
minha vida se resume
em  música.

Toco e canto na
igreja desde os oito anos
de idade. Comecei com
o coro de crianças e de-
pois de adultos. Sendo
sempre incentivado pela
minha mãe Geraldo.

Um dia mamãe es-
tava ensaiando as crian-
ças para a coroação de
Nossa Senhora, eu tinha
sete anos, e pedi para
que ela me deixasse to-
car o órgão, ela  o abriu
e eu que nunca tinha to-
cado, toquei minha pri-
meira música “Com mi-
nha mãe estarei”. Daí
por diante mamãe viu
que eu tinha vocação
para música e  me colo-
cou para estudara com
Dona Dirce, professora
de piano. Depois Estu-
dei em Poços de Caldas
e Campinas.

Sempre fui apaixo-
nado por música, minha
vida é a música, faz 42
anos que canto em casa-
mentos de Muzambinho
e região, além de todas
as missas das 06h de se-
gunda a sexta na Matriz,
há três anos. Já cantei no
casamento dos pais, fi-
lhos e se Deus me per-
mitir   cantarei no casa-
mento dos netos.

Atualmente sou
professor no Instituto
Federal, onde sou regen-
te do Coral de Jovens e

da Terceira idade (Co-
ral Vida Saudável). Na
paróquia São José, co-
ordeno os cantos, onde
11 equipes cantam na
Matriz e são eles:

Banda Electus,
Coro do Moçambo,
Coro Pastoral Familiar,
Coro das Crianças,
Coro Famlía Bócoli,
Coral dos Casais, Coral
Juventude, Banda Mis-
sionária, Banda do JCC,
Coro do Tito, Banda da
Renovação Carismáti-
ca. O coral Juventude,
o Coral dos Casais,
Banda Missionária e
Banda Electus, atuo
como regente.

Os ensaios são le-
vados muito a sério pe-
los componentes de
cada coral e banda,
acompanhamos sempre
os temas da liturgia de
cada celebração.

Já nos apresenta-
mos em diversas cida-
des:  Botelhos,  Nova
Resende, Rede Vida,
Guaxupé, Carmo do
Rio  Claro, Juruaia, Al-
fenas. Cada apresenta-
ção é uma emoção dife-
rente e única que graças
a Deus aqui e por onde
passamos são só elogi-
os.

Quero agradecer
de coração a cada com-
ponente de  cada coral
e banda pela dedicação
não medindo esforços
para que  cada apresen-

tação fique mais bonita
que a outra, pois estamos
fazendo para Deus.

Agradeço pela dis-
ponibilidade para os en-
saios, pois sem eles difi-
cilmente haverá um co-
ral ou uma banda. Que
São Brás, Santa Cecília,
São Gonçalo e Santos
Reis Magos abençoem
cada um de vocês.

Quero agradecer a
comunidade Muzambi-
nhense que sempre me
deu forças e apoio nessa
minha jornada em prol da
evangelização através da

O leigo a serviço desta edição
contará um pouco sobre a

trajetória de Acácio Donizetti
Silva Vieira.

música pois sozinho e
sem o apoio  a gente não
nada. Juntos somos
mais,  permaneçamos
unidos para realizarmos
as grandes coisas que
Deus tem para nós.

O Senhor que é
rico em Misericórdia,
nos conceda a paz,  a
saúde, a cada compo-
nente dos corais e ban-
das que cantam na Ma-
triz e nas comunidades
e que Deus abençoe a
cada paroquiano, que a
força renovadora do alto
permaneça com Vocês!
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Acontecimentos e Notícias
No início de agos-

to, cerca de 70 catequis-
tas se reuniram para um
Retiro Espiritual. O
qual cotou com a ani-
mação de alguns do gru-
po JCC (Juventude
Cristã Católica).

Segundo Tiago
Guida, um dos coorde-
nadores presentes, foi
um momento muito es-
pecial na paróquia,
quando tiveram a opor-
tunidade de  relembrar
o tão importante ser ca-
tequista.

“Iniciamos com
uma missa  especial,  às
08h na matriz, em se-
guida tivemos a acolhi-
da com um delicioso
café e após uma pales-
tra com o Diácono Le-
andro, sobre Vocação e
Espiritualidade dos Ca-
tequistas”, disse.

Segundo ele, o Di-
ácono Leandro desta-
cou que vocação é um
chamado de Deus que
nós precisamos ouvir  e

 Catequistas se reúnem para Retiro Espiritual
responder com muita
sinceridade, que temos
que ter o coração em
Deus e pés no chão. Os
catequistas precisam
conhecer muito a reali-
dade dos catequizando
para depois preparar um
bom encontro.

“Aconteceu ainda
uma  outra palestra com
uma catequista que co-
ordenou a catequese por
quase 10 anos em nos-
sa paróquia,  Cida da
Macaúbas, como é co-
nhecida. Ela nos pre-
senteou com uma pales-
tra sobre Metodologia
de uma encontro cate-
quético e Dinâmicas, e
nos mostrou que temos
que seguir alguns pas-
sos para que o encontro
seja satisfatório. Deve-
mos ter  Interação fé e
vida, temos que seguir
os métodos: Acolhida,
ver, julgar, celebrar, agir
avaliar e celebrar”, co-
menta.

Ele lembra  ainda

que o Padre José Milton
dos Reis, falou sobre
“Jesus o centro da cate-
quese e de nossa vida”.

“Nosso querido
Padre Milton inspirou
os catequistas com be-
las palavras motivado-
ras para serem verda-
deiros catequistas, nos
mostrando muito o mé-
todo de Jesus Cristo,
métodos esses testados
e aprovados e que nem
mesmo o tempo ou
complexidades da evo-
lução social, econômica
ou histórica consegui-
ram torná-los ultrapas-
sados. Estão absoluta-
mente atualizados e
continuam fazendo dis-
cípulos para o Reino, se
usarmos com eficiên-
cia”, falou.

Para terminar, Thi-
ago, contou uma “histo-
rinha” sobre o piqueni-
que das tartarugas que
tem uma lição de moral
muito boa, “Se os ou-
tros não estão fazendo
a parte que lhes compe-
te, em vez de deixar-se
influenciar por esta si-
tuação, escolha fazer o
melhor, decida fazer a
sua parte com excelên-
cia, porque dessa ma-
neira você é quem influ-
enciará as pessoas, aju-
dando a tornar a equipe
de Catequistas e o  am-
biente de Catequese
melhores a cada dia.

Em comemoração
ao dia do Padre, a Pas-
com (Pastoral da Co-
municação) fez uma
pequena ho-
menagem ao
pároco, José
Milton dos
Reis, durante
a missa cele-
brada no Asi-
lo são Vicen-
te de Paula
no último
mês.

Ser Pa-
dre é ser mis-
sionário de
Deus, é estar
em todos os
locais  sendo
evangelho vivo de Cris-
to. Comemorar esta
data justamente com
pessoas de tamanha fé
é um privilégio, pois
mesmo na velhice essas
pessoas continuam  a
viver com alegria a vida
que Deus lhes deu.

Em sua homília o
padre disse que Deus é

Pascom faz homenagem ao
pároco no Asilo

o pai amoroso que dese-
ja que sejamos felizes.
Mas,  muitas vezes a
maldade do mundo, as

dificuldades do dia a dia,
nossas fraquezas nos faz
sofrer.

“Na primeira leitu-
ra  podemos observar
que Jesus não veio por
acaso,  mas que Deus
nos deu Jesus para nos
conduzir a vida. Jesus
veio ficar conosco. No
Evangelho vimos que

Pedro reconhece em Je-
sus esse grande homem
quando diz, “Tu és os
Messias, filho de

Deus”,   e Jesus res-
ponde “Você, Pedro
que conheceu isso
em seu coração,
digo que darei a
você a chave dos
céus e digo que
nada destruirá esse
seu amor e você”.
Assim somos nós
quando reconhece-
mos como Pedro
que Jesus é o Se-
nhor, pois ele vai
nos tornar fortes e
vencer o mal e con-
duzir a vida para

Deus”, explica
Finalizando ele

pede que Jesus venha
ficar e fortalecer cada
dia mais, mesmo  dian-
te das dores e sofrimen-
tos, que possam ser fiel
para cumprir a  missão
que Deus deu e um  dia
estar todos juntos Dele
no céu.


