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Celebração da Santa Missa de Natal
No último dia 24,

a comunidade partici-
pou da celebração da
Missa de Natal ou Mis-
sa do Galo pelo Padre
José Milton dos Reis,
na igreja Matriz. Nes-
ta Noite Santa reunidos
no amor de Cristo to-
dos foram convidados
a renascer para uma
vida nova. A Santa Mis-
sa iniciou-se com a
igreja com meia luz até
a entrada da imagem
do Menino Jesus que
foi levado pelos Coroi-
nhas e Ministros da
Eucaristia sob o som
das campainhas anun-
ciando o nascimento
do Redentor. Nos pri-
mórdios da Igreja, os
cristãos se encontra-
vam para rezar na cida-
de de Belém à hora do
primeiro canto do galo
ou a meia noite.Com a
expansão da Igreja, na
vigília do Natal os fiéis
se reuniam na igreja
mais próxima e passa-
vam a noite rezando e
cantando. Antigamen-
te, a igreja era toda ilu-
minada com lâmpadas
de azeite e tochas. As

paredes eram revesti-
das com panos e tape-
tes.

O templo era per-
fumado com alecrim,
rosmaninho e murta.
Desde o início desta
devoção a véspera de
Natal é suave e nobre-
mente jubilosa por
isso,a chamamos de
Noite Santa.

Padre José Milton
comentou que nesta
Noite Santa, Deus, do
mais alto dos céus, des-
ce e se faz um de nós,
vem ao nosso socorro,

vem para nos pegar no
colo e proteger, vem
para nos conduzir cada
dia na nossa caminha-
da neste mundo.

“Nosso Deus é um
pai amoroso que está
sempre atento às nos-
sas dificuldades e, quer
nos conduzir para a
vida, o amor e a paz.
Diante dos nossos so-
frimentos e fraquezas
por causa do nosso pe-
cado, Deus tem com-
paixão e vem em nosso
socorro. Jesus é Deus
conosco e vem para nos

resgatar e conduzir
cada dia. Se abrimos
nosso coração a sua
presença,
ele fará
maravilhas
por nós e
em nós
p o r q u e
esta é a
v o n t a d e
de Deus e,
para isso
Ele foi en-
viado. Ele
aceitou a
missão e
se fez um

nós. Deus
arma sua
tenta vem
fazer sua
morada no
meio de
nós, pois,
grande é o
seu amor
por nós. E
preciso cor-
responder a
este amor
com nossas
atitudes ex-
pressando
o nosso de-
sejo de tê-
lo como

nosso Senhor. Nesta
Noite Santa queremos
dizer: Vem Senhor Jesus

ser presença na minha
vida, no meu caminhar,
abençoa minha família,
meu trabalho, meus es-
tudos para que dia após
dia possa crescer no
amor sobre vossa pro-
teção. Vem me ensinar
a viver e crescer como
filho e filha de Deus”,
comenta.

Finalizando, ele
pediu a Deus que aben-
çoe todas as pessoas
que no tempo do ad-
vento participaram da
novena de Natal prepa-
rando o caminho e
abrindo as portas de
suas casas, sendo luz
para a chegada de Cris-
to Jesus.
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Mensagem do Pároco

No último dia 07
de janeiro, a comunida-
de participou da missa
da Solenidade da Epifa-
nia do Senhor. Aquele
que veio para nos sal-
var revela-se a todos os
povos e nações. A mis-
sa solene foi celebrada
na Igreja Matriz, pelo
Padre José Milton dos
Reis.

A Epifania do Se-
nhor, manifestação de
Jesus Cristo como Se-

nhor, Ele é o vínculo de
união de toda a família
humana, Ele é o Senhor
da história e do mundo.
A estrela de seu amor
é que nos guia e, feliz é
quem se deixa guiar por
ela. Neste dia celebra-
mos a festa dos Santos
Reis, os Três Reis Ma-
gos representam todas
as nações do mundo
que recebem a graça de
Deus para caminhar
para santidade e con-
quistar a vida eterna. A
igreja busca Jesus
como fez os Três Magos
lembra o Padre José
Milton na passagem do
Evangelho de Mateus
2, 1-12 quando eles re-
ceberam o sinal atra-
vés da estrela sobre o
nascimento do Rei de
todos os povos. Eles
saíram com grande ale-
gria, em busca de Je-
sus. Deixaram suas ca-
sas, seus afazeres e
caminharam longas dis-
tâncias, procurando e
perguntando onde es-
tava o menino que aca-
bou de nascer, o Rei dos

Judeus. Quando o en-
contraram seus cora-
ções pularam de ale-
gria. Eles ofereceram
presentes como ouro,
incenso e mirra.

Padre Milton ex-
plica que os presentes
têm significados: o ouro
mostra a fortaleza e o
poder de Deus, o incen-
so porque Ele é o sacer-
dote e vai consagrar
todo povo a Deus, e a
mirra porque Ele vai
passar pela morte para
cumprir sua missão.

“Hoje o próprio
Cristo é a luz, a estrela
que nos conduz à re-
denção. Não há estrela
mais reluzente que a do
Cristo. Hoje somos cha-
mados a perguntar a
nós mesmos, eu ouvi
falar de Jesus? Ouvi fa-
lar de suas vitórias?
Mas será que temos
procurado Jesus? Nós
temos ido ao seu en-
contro? Muitos recu-
sam e fecham o cora-
ção, é preciso a cada
dia parar, meditar e per-
guntar que lugar Jesus

ocupa em nossa vida e
buscarmos, porque
quando queremos algo
ou amamos alguém fa-
zemos sacrifícios, va-
mos buscar e nada nos
impede. Ele vem até
nós para nos ajudar a
conduzir a nossa vida,

quer ser nossa luz, Ele
entregou a vida por nós.
Deus é fonte de vida, é
preciso estar em comu-
nhão com Deus, pois só
Ele vai nos tornar fortes
para caminhar e cum-
prir a nossa missão.
Que sejamos como

Maria e possamos di-
zer: faça-se em mim
segundo a tua vontade.
Que Jesus seja a luz em
nossa vida para que
possamos ser felizes
nesse ano que se ini-
cia”, finaliza

Igreja Católica celebra a solenidade da Epifania do Senhor
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A Sagrada Famí-
lia, Jesus Maria e José
é a primeira realidade
humana de Deus. É
através dela que Ele
realiza sua missão re-
dentora no mundo. É
preciso valorizar e
respeitar nossa famí-
lia como espaço privi-
legiado da presença e
da ação de Deus. Nes-
sa última noite de
2017 devemos agra-
decer a Deus por esse
carinho, por essa pre-
sença amorosa em
nosso meio, por sem-
pre cuidar de nós e
pelas maravilhas que
Ele faz por cada um.
Olhando por nossa
historia, o ano que
passou vemos tantas
coisas boas que acon-
teceram, quantos

amigos encontramos
quantos projetos rea-
lizados, e até o que
não foi bom também
serve de lição e apren-
dizado. Devemos dar
graças a Deus por nos
ter dado coragem, sa-
bedoria. Vamos pedir
para esse ano que se
inicia a exemplo de
Maria, Ele não nos dei-
xe desanimar que o
Senhor possa fazer
maravilhas em nossa
vida e nós, também,
fazer maravilhas em
seu Santo Nome. Que-
remos ainda consa-
grar nossa vida a Ele
pedindo: Senhor ve-
nha caminhar comigo
para que eu possa a
cada dia nesse ano
que vai nascer realizar
meus sonhos prodígi-

os e acima de tudo
realizar a sua vontade.

Padre Jose Mil-
ton fala ainda sobre o
evangelho de Lc-2,22-
40 que Maria, José e
Jesus vão à igreja. Re-
fletindo essa passa-
gem vamos ver que
Deus na sua infinita
misericórdia quis vir
em nosso socorro aju-
dar diante das nossas
fraquezas, da nossa
dor e do sofrimento.
Ele poderia ter apare-
cido nas nuvens, em
grande trovão, em
um grande aconteci-
mento luzes no céu e
sua voz reboando por
todo universo. Mas,
Ele não fez assim, quis
se fizer pequenino, se
fez um de nós através
de um homem e uma

mulher, através de
uma família e isso não
foi por acaso. Ele veio
nos apontar um cami-
nho, dar uma luz de
como devemos seguir
o caminho que leva a
Vida. Ele nos ajuda a
compreender o que é
mais importante em
nossa vida, a família.
Na família conhece-

mos o amor verdadei-
ro. “Feliz o homem, a
mulher que tem uma
família”, alguém para
proteger, dar carinho,
ter alguém que esta
sempre junto, alguém
que é capaz de nos
compreender e perdo-
ar. Com essa bondade
vemos que nosso
Deus, é o verdadeiro
“Deus da vida”, que é
a comunhão perfeita,
Pai, Filho e Espírito
Santo.

“Somos chama-

dos a vida através de
uma família e, se qui-
sermos ser felizes,
crescer no amor, na
justiça, na paz e con-
quistar a verdadeira
felicidade temos que
valorizar nossa famí-
lia. Por isso pergunte-
mos nesse momento
tenho eu valorizado
minha família? Tenho

eu sido presente em
minha família? Tenho
eu sido presente na
vida daqueles que
Deus colocou na mi-
nha historia? Aprovei-
temos o inicio desse
novo ano e mudemos

nossas atitudes, para
que realmente consi-
gamos ter a verdadei-
ra felicidade.

Aproveito a
oportunidade para
agradecer todos que
ajudaram no projeto
de evangelização,
cada pastoral, cada
movimento que pro-
curou nesse ano de

2017 ser presença
viva de Cristo levando
sua palavra e seus en-
sinamentos. Posso di-
zer que 2017 foi bom,
mas vamos fazer um
2018 muito melhor”,
finaliza

Comunidade Católica celebra última missa de 2017

Espaço Criança
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Carnaval - o que os Cristãos Católicos precisam saber
O carnaval é uma

época em que as pesso-
as pensam em descanso,
feriado, diversão, músi-
ca, dança e alegria. Mas
será que o carnaval de
hoje vem realmente ten-
do essa visão? O que os
católicos pensam e
como devem ser portar
diante dessa festa popu-
lar?

Segundo Professo
Felipe Aquino, o carna-
val é uma festa que apre-
senta registros desde o
Império Romano no sec.
I e II, numa época em
que havia cultos a vários
deuses celebrando a co-
lheita das primeiras la-
vouras. O Carnaval de
antigamente, há alguns
anos atrás usava-se   o
termo “pular carnaval”,
“ir no clube pular carna-
val”, “participar do baile
de carnaval”, e isso real-
mente era no sentido da
palavra, as pessoas iam
para se divertir, tinham
bebidas, músicas e fan-
tasias como hoje, porém
fazia-se tudo com respei-
to prezando os valores
das pessoas.

Não há registro no
catecismo e em nenhum
outro documento da
Igreja Católica falando
sobre o carnaval em si,
mas Ela baseia  a condu-
ta do cristão na moral ca-
tólica. A qual nos diz que
devemos  ficar longe do
pecado ou seja aquilo
que nos pesa na consci-
ência ou que nos faz mal.

Essa festa popular
conhecida como carna-
val acontece hoje de
acordo com o contexto
de cada País. Muitos
acham que é ligada a
Igreja, mas não é, e nun-
ca foi.

 Para a Igreja o car-
naval não tem significa-
do religioso. O que acon-
teceu é que a Igreja mar-
cou a data do inicio da
quaresma, quarta-feira
de cinzas, procurando
cristianizar as celebra-
ções pós a festa profana
realizada pelo povo pa-
gão, época conhecida
pela carnevada.

A Igreja jamais tira
uma festa do povo, ela
apenas se preocupa em
conduzir as pessoas para
caminho da salvação em
todos os momentos e,  a
quaresma é um tempo
para se preparar as pes-
soas para a festa da Pás-
coa (A festa da Páscoa é
a festa mais antiga, não
só dentro do cristianis-
mo. Ela, na sua origem, é
uma festa judaica na
qual se celebra a liberta-
ção do Egito.

Foi um grande mo-
mento na história do
povo de Israel onde eles
fizeram a experiência da
libertação e um Deus
vem ao encontro deles,
tirando-os da escravidão.
Hoje não só recordamos
só a libertação do Egito,
mas a libertação do pe-
cado e da morte. Não só
recordamos a passagem

pelo Mar vermelho, mas
a passagem da morte
para a ressurreição de
Jesus, que está presen-
te no meio de nós. A pa-
lavra recordar significa
trazer de novo ao cora-
ção, não apenas como
um fato do passado, mas
um fato que hoje, aqui e
agora acontece nova-
mente na vida de cada
um de nós. E, Somente
nós podemos escolher o
caminho para a vida e a
salvação eterna.

Infelizmente o Car-
naval, sobretudo no Bra-
sil, tomou um rumo onde
o  toda espécie de ero-
tismo, através de músi-
cas e coreografias to-
mam conta das festas
carnavalescas.  As pesso-
as tentam retirar Deus
para extravasar suas pai-
xões e liberar seus ins-
tintos. Para isso usam a
bebida sem controle,
ouvem músicas  e  fazem
coreografias  que expõe
o corpo como objeto,
usam roupas extrema-
mente curtas e sensuais,
às vezes  experimentam
drogas e fazem uso do
sexo como coisa banal.
Infelizmente o mundo
apresenta situações que
tudo é permitido, tudo é
normal.

 Até as políticas
apresentam isso aos jo-
vens quando distribuem
preservativos e pílulas
do dia seguinte. Essas pí-
lulas são abortivas já que
são sobrecargas de hor-
mônio que impedem
que o embrião  sobrevi-
va  causando o aborto.

O Papa João Paulo
II assim expressou sobre
a camisinha “ É triste ob-
servar que o próprio Go-
verno estimula esse des-
regramento com uma
ampla distribuição de
“camisinhas”, para que
os foliões pequem à von-
tade sem perigo de con-

taminação. Além de que
o uso de preservativos
não ser  100% seguro, li-
berar o seu uso convida
a um comportamento
sexual incompatível com
a dignidade humana […].
O uso da chamada cami-
sinha acaba estimulan-
do, queiramos ou não,

uma prática desenfrea-
da do sexo […] O preser-
vativo oferece uma falsa
ideia de segurança e não
preserva o fundamental”
(PR, nº 429/1998, p. 80).
E completa ainda dizen-
do:  “As consequências
do sexo vivido fora do ca-
samento são terríveis:
famílias destruídas; pais
e mães (jovens) solteiros;
filhos muitas vezes aban-
donados, ou em orfana-
tos, e hoje muitas crian-
ças “órfãs de pais vivos”.

Finalizando cita al-
gumas  passagens bíbli-
cas do Apóstolo São Pau-
lo: : “Nem os impudicos,
nem idólatras, nem adúl-
teros, nem depravados,
nem de costumes infa-
mes, nem ladrões, nem
cobiçosos, como tam-
bém beberrões, difama-
dores ou gananciosos te-
rão por herança o Reino
de Deus (l Cor 6,9; Rm 1,
24-27)”. Ele condena
também a prostituição (1
Cor 6,13s, 10,8; 2 Cor

12,21; Cl 3,5) e as paixões
da carne tão vividas no
Carnaval. Esquece-se
que os Mandamentos
são a via da libertação e
que o pecado é a escravi-
dão da pessoa: “Não pe-
car contra a castidade” e
“Não desejar a mulher do
próximo” (cf. Ex 20,2-17;

Dt 5,6-21).
Essas atitudes  é

que levam a pessoa ao
pecado e por isso a Igre-
ja recomenda cautela e
que o católico se distan-
cie desse tipo de festa,
pois acaba levando o par-
ticipante a tentação e ao
pecado.

A pior realidade
que existe no mundo é o
pecado para a pessoa e,
para a Igreja,  pois ele tira
o cristão do estado da
graça para a salvação.
Com isso, a Igreja reco-
menda que o cristão ca-
tólico tire esse feriado
para descansar, fazer
uma viagem em família,
fazer visitas, ler um livro
e, rezar, ou seja, ficar
longe do que o faça cair
na tentação do pecado.
Para os jovens que que-
rem se  divertir, tem em
várias paróquias eventos
para  que possam apro-
veitar esse tempo para
estar com os amigos
mas,  também vivenciar

momentos de oração e
reflexão.  Aproveite esse
tempo para fazer o que
não dá para fazer com a
correria do dia a dia.

Muitos pais se
questionam por não con-
seguirem que seus filhos
não participem,  mas en-
tão o que fazer? Primei-

ro, é ser presença na
vida deles, mostrando o
que é certo e errado, já
que o próprio Deus nos
deu o livre arbítrio. De-
vem ainda se possível
acompanhá-los para se
divertir em família, aju-
dando-os dessa forma se
proteger  do pecado.

Vivenciar o carna-
val de modo equilibrado
exige  fé e maturidade ,
pois os ambientes carna-
valescos, infelizmente,
podem nos apresentar
muitas situações de pe-
cado. Expor-se a uma
ocasião próxima de pe-
cado que se pode evitar,
já é pecado de impru-
dência, dizia Santo Afon-
so!

Cabe a cada um sa-
ber,   até onde pode ir,
afinal somos donos de
nossas atitudes e com-
portamentos, e deve-
mos ter em mente que
um dia seremos cobra-
dos por tudo que fizer-
mos.
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Celebração da 1ª Eucaristia na Comunidade São Benedito e Santo Antônio

A Comunidade
São Benedito /Santo
Antônio, dia 18 de de-
zembro, realizou a
1ªEucaristia das crian-
ças da catequese com
a celebração da Santa
Missa pelo Pároco Pa-
dre José Milton dos

Reis. Devemos rezar
pelas crianças que re-
ceberam sua Primeira
Eucaristia, Jesus como
alimento que sustenta
e fortalece na caminha-
da, que cresçam em
sabedoria e estatura
diante de Deus e dos
homens.

O Padre comenta
que Deus nos dá uma
missão, a de ser mãe e
pai, a missão de cuidar
da vida. Celebrar a 1ª
Eucaristia destas crian-
ças que um dia foram
batizadas é a recom-
pensa de que os pais e

mães estão cumprindo
a missão, pois fizeram
uma promessa a Deus
de educá-las na Fé.

“Feliz o pai e a
mãe que cumpri essa
missão, e faz crescer
para vida, não só aju-
dando a ter um corpo

forte e saudável, mas
ensinando a amar, para
que cresçam na paz e no
amor e no dia a dia en-
sinando-os a ser fiel a
Deus. Não nascemos
perfeitos, Deus nos
chama a perfeição e
coloca pessoas em nos-
sas vidas para que nos
ajude a crescer e, tam-
bém cumprir a nossa
missão. Estamos nas
vésperas do natal e
prontos para celebrar
esse evento tão mara-
vilhoso que é Deus vin-
do para fazer morada
no meio de nós para ser

nossa luz, força e pro-
teção”, comenta duran-
te sua homilia.

Padre José Milton
também lembrou que
no evangelho de do-
mingo (17), João batis-
ta diz ao povo daquele
tempo que prepare o

caminho, aco-
lha o Senhor,
pois Ele é
maior e nos
dará o Espíri-
to Santo. So-
mente Ele
pode nos dar
s a b e d o r i a ,
força, cora-
gem e nos
tornar capa-
zes de con-
quistar a ver-
dadeira feli-
cidade do

mundo e um dia a eter-
nidade.

“João Batista fala
no Evangelho em abrir
o caminho mas, o que
é isso? Abrir o caminho
é abrir o coração. Abrir
o coração podemos ci-
tar como exemplo que
quando precisamos de
alguma coisa vamos
buscar. Quando quero
comer levanto e procu-
ro, quando tenho que
trabalhar então levan-
to e vou, se preciso de
um agasalho vou provi-
denciar. Se estou doen-
te vou ao médico e, as

vezes espero horas
para ser atendido ou
até um mês na fila, mas
faço esse sacrifício.
Assim também é bus-
car a Deus precisamos
querer buscar. Será que
de fato esta-
mos buscando
Deus? Será que
de fato com-
preendemos
que sem Deus
nada somos,
que sem Deus
não conquista-
mos a verda-
deira felicida-
de a paz?”,
questiona.

Ao final da Santa
Missa, o coordenador
da catequese, Thiago
Guida e os catequistas

lembraram as crianças,
pais e padrinhos que a
Primeira Comunhão
não deve ficar só nes-
sa mas que busquem a
cada domingo estar
pertinho de Jesus. E res-

ponsabilidade de agora
para frente dos pais e
padrinhos encaminha-
rem essas crianças.

Eles precisam ser pre-
sença na vida de cada
um para continuar no
caminho de Cristo. Tam-
bém na ocasião agrade-
ceram ao Padre Milton
pela presença constan-

te na vida da comunida-
de com uma lembran-
ça.

Na manhã de domingo, 14 de janeiro, aconteceu na Capela São Francisco de Assis e
Santa Clara, na COHAB, foi celebrada uma missa pelo Frei Pedro contando com a
participação dos membros da Ordem Franciscana Secular de Muzambinho.
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Crianças das comunidades Matriz e Nossa Senhora
Aparecida recebem 1ª Eucaristia

Foi celebrada na
Igreja Matriz, no último
dia 08 de dezembro,
uma Missa em Louvor a
Imaculada Conceição
de Maria e Primeira Eu-
caristia das crianças
das comunidades Ma-
triz e Nossa Senhora
Aparecida (Urbana).

Segundo o Pároco,
Padre José Milton dos
Reis, em sua homilia
relembrou os pais e pa-
drinhos da importância
de ser presença na vi-
dados filhos e afilhados
na vivência da fé.

“Essas crianças
podem ser comparadas
a uma plantinha que
para crescer precisa ser

regada todos os dias.
Assim,também , essas
crianças deverão estar
presente na vida da
igreja. Precisam de
agora para frente par-
ticipar das missas e
dias de festa da igreja
e principalmente rece-
ber a eucaristia com fre-
quência. Não podem fi-
car só com a primeira,
mas sim participar da
segunda, terceira, milé-
sima, Eucaristia. É res-
ponsabilidade dos pais
trazê-los e acompanhá-
los na vivência da fé, e
cumprir a missão de ser
mãe e pai, ensinando e
orientando a trilhar o
caminho da vida trans-

formando-os em pesso-
as responsáveis e cida-
dãos comprometidos
com os valores do Rei-
no.”

Também celebrou
nessa missa o dia da
Imaculada Conceição
de Maria, aquela que
foi preservada do peca-
do original para gerar o
filho de Deus e ser nos-
so modelo de mãe e
discípulo.

Ao final, o coorde-
nador Thiago Guida,
ressaltou a importância
dos pais na caminhada
cristã na vida dos filhos
e sua responsabilidade
na formação do ser hu-
mano.

Na terça-feira,
19, o grupo de coroi-
nhas da Paróquia São
José de Muzambinho
participou de uma con-
fraternização para
agradecer o ano de
2017.

Como de costu-
me nas empresas, a
igreja também através
de seus movimentos e
pastorais realiza a
confraternização no fi-
nal do ano para dar
graças pelo dom da
vida e celebrar os
acontecimentos du-
rante o ano, além de
pedir a Deus sabedo-
ria, saúde, paz através
do nascimento de Je-
sus para o próximo
ano.

O grupo de Coro-

inhas exerce um minis-
tério dentro da paró-
quia auxiliando nas fun-
ções do altar. É com-
posto por crianças até
15 anos. O termo coro-
inha vem da antiga ce-
lebração da missa, em
que as canções eram
cantadas em coro. Oca-
sionalmente, alguns
dos meninos do coro
eram solicitados para
auxiliar os padres na
celebração da missa. As
vestes do coroinha se-
guem um padrão: Ordi-
nariamente, usam: Ba-
tina ou Túnica (de cor
vermelha, branca ou
bordô), com sobrepeliz
ou cota branca. O Pa-
droeiro dos coroinhas é
São Tarcísio.

A Pastoral da Co-

municação escolheu a
confraternização dos
coroinhas para repre-
sentar todas as pasto-
rais e movimentos e
desejar que no ano de
2018 possamos estar
todos juntos para con-
tinuar o trabalho de
evangelização, com
muito amor, partilha e
paz levando sempre à
frente o nome de Je-
sus, suas palavras e
ensinamentos. Que
sejamos iluminados
pela ação do Espírito
Santo para que através
dos meios de comuni-
cação de nossa Paró-
quia levemos a todos
os lares e pessoas que
somente Jesus é o ver-
dadeiro caminho, ver-
dade e vida.

Coroinhas realizam
Confraternização
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Celebração do Sacramento do Crisma com a presença
do Bispo Dom José Lanza

Assim como os
apóstolos se reuniram
no cenáculo para rece-
ber o Espírito Santo, oi-
tenta e cinco jovens se
reuniram para celebrar
este momento impor-
tante de sua vida cris-
tã que é a crisma. A

Igreja São José, em
Muzambinho (MG) es-
tava lotada na noite de

segunda-feira, 12 de
dezembro, na Missa da
Crisma presidida por
Dom José Lanza Neto,
bispo diocesano, e con-
celebrada pelo pároco
Padre José Milton dos
Reis.

A crisma dá força

para que, no decorrer
da vida, o cristão pos-
sa ser confirmado na

dignidade e missão de
batizados. Por isso, os
crismandos renovam as
promessas do batismo.
O Bispo convida a to-
dos para acenderem as
velas no Círio Pascal,
pois assim, mostram a
sua disposição em se-

guir a Cris-
to de modo
mais cons-
ciente, gui-
a n d o - s e
pela luz de
Cristo e
sendo luz
para os de-
mais ir-
mãos e ir-
mãs na co-
munidade.
Na imposi-
ção das
mãos, Dom
José Lanza

e Padre José Milton fa-
zem a oração pedindo
a Deus que envie o seu

Espírito sobre os cris-
mandos. Esta oração é
acompanhada de impo-
sição das mãos, gesto
muito frequente no iní-
cio da Igreja. Este ges-
to de invocação do dom
do Espírito Santo signi-
fica também que Deus
escolhe e consagra
para uma missão. Na
unção do Crisma, o jo-
vem é consagrado para
uma missão: a missão

de seguir à Jesus Cris-
to. Por isso, recebe a
força, o poder do Espí-
rito Santo. O bispo unge
a fronte de cada cris-
mando traçando o sinal
da cruz e este recebe,
por este sinal, o Espíri-
to Santo, dom de Deus.

Dom José Lanza
exorta os crismandos,
dizendo que ao receber
o sacramento do cris-
ma eles precisam estar
certos de que precisam
seguir e servir ao Se-
nhor. Neste sacramen-
to recebem os dons do
Espírito Santo e já es-
tão prontos para dar
testemunho da fé, pois
é o sacramento da ma-
turidade cristã. Ressal-
ta a importância de to-
dos os cristãos terem
temor de Deus, a impor-
tância de colocar a vida
nas mãos do Senhor e
esperar Nele, pois sem
Ele não somos nada.
Assim, tem que cultivar
o temor que significa a
busca, a confiança para
assim, deliberadamen-
te, entregar verdadeira-
mente a Ele.

Ao final, o coorde-
nador da crisma Thiago

Guida, frisa a serieda-
de dos crismados se fir-
marem na vida cristã, e
agradece ao Bispo Dom
Lanza pela belíssima
celebração e ao pároco
Padre José Milton pelo
apoio, enaltece a mis-
são dos catequistas
que se dispuseram a
contribuir para este tra-
balho, agradece ao co-
ral que encanta a mis-
sa da crisma, aos pais
e padrinhos que confi-
aram seus filhos aos
catequistas levando
eles na fé de Cristo e
finaliza agradecendo
todos os jovens crisma-
dos por ter dado o sim
a igreja e relembra as
palavras de dom Lan-
za...” que vocês exalem
o perfume onde passa-
rem...", pois, agora são
soldados de Cristo.

Finalizando a cele-
bração Dom Lanza aler-
ta aos jovens para se
cuidarem e tomarem
cuidado com aqueles
que querem roubar a fé,
a liberdade e a juven-
tude deles, e finaliza
enaltecendo os jovens
para que façam a dife-
rença.
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Acontecerá entre os dias
09 a 13 de fevereiro mais
um Retiro de Carnaval da
Renovação Carismática
Católica, este será realiza-
do na Igreja Nossa Senho-
ra Rainha da Paz, Rodovia
MG 446 Muzambinho/
Nova Resende, Km 10 –
Bairro Retiro. Nos dias
09,10, 12 e 13 a partir das
19h30 e no domingo (11)
a partir das 14h00.
Muito louvor, oração, pre-
gação, partilha, momento
de adoração, batismo no
Espírito Santo, músicas e

muita alegria. No domingo,
teremos Santa Missa com
o Pároco José Milton dos
Reis. Venha e traga sua fa-
mília. Será cobrada uma
taxa de R$ 5,00 para des-
pesas do evento.
Durante os cinco dias tere-
mos pregações:

Sexta – 09/02: Tema –
“Colo de mãe” - Glaucia Del
Valle Salomão

Sábado – 10/02: Tema –
“Pentecostes” - Alesio Fa-
brício Donizete

(Guaranésia/MG)
Domingo – 11/02: Tema –
“Família, berço do amor”
– Marcos Chagas e Maria
Juliana C. S. Chagas
(Guaxupé/MG)

Segunda – 12/02: Tema –
“E essa é a vitória que
vence o mundo, a nossa
fé” – Paulo Gonçalves
Lopes Júnior

Terça – 13/03: Tema –
“Aquele que perseverar
até o fim será salvo” –
André Luiz Rezende

 Acontecerá no domingo, 18 de março, a partir das 12 horas no
Parque do Peão, mais um Grande Leilão Beneficente em prol da
Paróquia São José de Muzambinho, nos ajude através de doação
de cavalos, bois, vacas, bezerros, galinhas, porcos e afins. Venha,
participe e nos ajude com sua colaboração, maiores informações:
(35) 3571-1121 (Secretaria Paroquial) em horário comercial.

Seja também um dizimista,

procure a Secretaria da

Paróquia e faça parte do

processo de Evangelização


