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ESPECIAL FESTA DE GUADALUPE

Durante o domingo, 07 de julho, o parque ficou movimentado durante todo
o dia. A atração principal foi o conhecido leilão de gado que reuniu grande parceiros
produtores rurais e amigos da comunidade. Deus abençoe a todos pela valiosa
contribuição e grande generosidade para com a Comunidade Theotokos.

Confraternização
Com o objetivo de confraternizar
e louvar pela providência de Deus
durante a 18ª Festa de Guadalupe, a
Comunidade Theotokos realizou no dia
10 de julho, uma noite especial de muita
alegria e comunhão.
A noite especial aconteceu na
Casa de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe e contou com a participação
de voluntários da festa.
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Queridos irmãos e irmãs
Graça e paz!
Nós queremos agradecer a
Deus por mais uma etapa vencida em
nossa comunidade, com a ajuda da
vossa graça e providencia, o amor e a
doação de cada irmão e irmã, vencemos
mais um desafio “A 18ª festa de
Guadalupe”.

Agradecemos ao Senhor, por
cada irmão e irmã, que se dedicou,
desde os preparativos que antecederam
a festa e durante os 3 dias de festa, e até
o último instante de trabalho.
Agradecemos ao Senhor, pelos
doadores, patrocinadores, benfeitores
os voluntários, e por todas as pessoas
direta e indiretamente contribuíram para
realização desta grandiosa festa.
Queremos agradecer a todas as
pessoas que passaram por nossa festa
durante os três dias.
A todos, muito obrigado. Sempre
damos graças a Deus por todos vocês,
mencionando-os em nossas orações.
Lembramos continuamente, diante de
nosso Deus e Pai, o que vocês têm
demonstrado: o trabalho que resulta da

18ª Festa de Guadalupe acontece em Itajubá
A Comunidade Theotokos
realizou, de 5 a 7 de julho, no Parque de
Exposições Aureliano Chaves, a 18ª
Festa de Guadalupe - conhecida
tradicionalmente como a Festa da
Família.
Para a Comunidade, a Festa de
Guadalupe começou com a Santa Missa
celebrada no dia 4 de julho, quinta-feira,
pelo Pe. Mauro, Pároco da Paróquia
Santo Antônio, da Cidade de
Consolação, Minas Gerais.
A celebração contou com a
participação de dezenas de membros e
amigos da comunidade.

(35) 3623-5289

Durante os dias do evento, as famílias
puderam levar suas crianças para se
divertirem gratuitamente nos brinquedos
instalados no parque. Um ambiente
familiar preparado com muito carinho
para receber as famílias de Itajubá.
Todos os dias houve bingo de
prendas e assados, barracas com
deliciosas comidas típicas, oração do
santo terço e shows regionais.

fé, o esforço motivado pelo amor e a
perseverança proveniente da
esperança em nosso Senhor Jesus
Cristo. (1Tss 1,2-3)
A recompensa maior são as
bênçãos de Deus que pedimos sobre a
vida de todos os que se dedicaram e
sobre suas famílias.
“Deus é poderoso para vos
cumular de toda sorte de graça, para
que, em tudo, tenhais sempre o
necessário e ainda tenhais de sobra
para empregar em alguma boa obra.” (2
Cor 9,8).
Deus abençoe a todos!.
Geraldo Inácio Pereira
Coordenador
Comunidade Theotokos
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Ação Social reúne dezenas de voluntários

No sábado, cerca de 250
pessoas participaram da Ação Social da
18ª Festa de Guadalupe.
A atividade reuniu oitenta
voluntários que prestaram diversos
serviços gratuitos à população de Itajubá
como corte de cabelo, cuidados com a
beleza, maquiagem, manicure, design
de sobrancelha, atenção farmacêutica,

orientação de saúde básica e saúde
bucal, aferição de pressão, orientação
jurídica e outros.
Para as crianças foram
oferecidas atividades de pintura de
rosto, escultura de balão, oficina de
pintura e massa de modelar, atividades
recreativas, brinquedos infláveis, pipoca
e algodão doce.

...e teve quadrilha caipira
Ao final da noite de sábado, o
Ministério da Juventude da Comunidade
Theotokos realizou o tradicional
casamento caipira seguido da
‘Quadrilha Guadalupe’ que reuniu
dezenas de jovens que participam do
Grupo Jovem Cristo. Um momento de
alegria e descontração que marca as
atividades do dia.
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Shows e apresentações artísticas são destaque
Apresentações artísticas e
shows de música marcaram as
atividades da 18ª Festa de Guadalupe,
no Parque de Exposições.
O Ministério de Dança da
Comunidade Theotokos, Ministério
Alegrai-vos realizou apresentações na
sexta-feira e sábado, abrindo as
atividades artísticas do evento.
Na sexta-feira, a Banda
Identidade Sua, da Cidade de Ipuiúna,
realizou um show para a juventude local.
Também se apresentaram outros grupos
musicais da cidade.

No sábado, o Ministério de
Música da Comunidade Theotokos
alegrou a noite e preparou o público para
o grande show de Giovani, Rivaildo e
Maria Gabriela, da Cidade de
Camanducaia, também da Comunidade
Javé Nissi.
No domingo, o show ficou por
conta dos artistas itajubenses Antônio
Carlos e Luciano com muita música para
os participantes da festa.
Foram noites especiais
marcadas por muita alegria, música e
danças diversas.

Feijoada Guadalupe

Manhã com as Crianças movimenta o Parque de Exposição
No sábado, 06 de julho, o
Ministério Samuel da Comunidade
Theotokos realizou a tradicional ‘Manhã
com as Crianças’. O objetivo foi acolher
os ‘prediletos do reino.

O momento contou com
atividades de evangelização infantil,
música, animação e muita alegria. Foi
uma manhã muito especial repleta da
Graça de Deus.

No domingo, 07 de julho, as
atividades se iniciram com a Feijoada
Guadalupe. Um saboroso prato que foi
servido pelos membros da comunidade
para centenas de presentes no local.
A feijoada já se tornou tradição
na Festa de Guadalupe, acontecendo
durante anos e reunindo diversas
famílias no parque de exposição.
Nosso muito obrigado a você
que compareceu e prestigiou a feijoada.
Deus lhe pague e continue abençoando
sua vida.

Olha a boa: Bingo atrai centenas de pessoas no Parque de Exposições
Durante toda a Festa de Guadalupe, as atividades do bingo contou com grande participação das famílias de nossa cidade.
Na sexta-feira e sábado, o bingo aconteceu durante a noite, com diversos brindes e prêmios para os participantes. Já no domingo,
as atividades começaram a tarde e finalizaram á noite, com o término da festa.
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