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“DEUS É BOM E RECOMPENSA A TODOS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA UM!”

17ª FESTA DE GUADALUPE

APURAÇÃO
D E R E S U L TA D O

vai nos dar a graça necessária a cada dia, conforme tem nos orientado esses anos.
Neste mês reiniciamos o nosso tradicional ALMOÇO BENEFICENTE aqui na
Casa de Formação Nossa Senhora de Guadalupe. O almoço acontece todo primeiro
sábado do mês e é uma oportunidade de ajudar-nos ainda mais com as contas
mensais. Contamos com a sua oração e ajuda material. Que Deus continue nos
abençoando. Deus lhes pague e que a Virgem de Guadalupe nos cubra com o seu
manto sagrado.
Hamilton Filho
Ministério de Obras e Recursos - Comunidade Theotokos
FONTE
BARRACAS
LEILÃO DE GADO
LEILÃO DE GADO ( À RECEBER)
BINGO
PATROCÍNIO MÍDIA
ALMOÇO
TOTAL

VALOR
R$ 42.517,65
R$ 9.885,00
R$ 69.013,00
R$ 10.802,00
R$ 9.210,00
R$ 1.830,00
R$143.257,65

VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS

R$ 44.143,46
R$143.257,65

VALOR TOTAL LÍQUIDO

R$ 99.114,19

01
02
Comunitária 08 e 09
10 a 16
Setembro 16
17 a 22
22
24 a 28

Agenda

2018

Almoço Beneficente
Retiro Vida Carismática
Acampamento Jovem 1º Anúncio - Pouso Alegre
Aniversário da Casa de Missão N. S. Fátima
Retiro Setor Mantiqueira
Semana Rafael
Cristificar em Maria da Fé
Semana da Bíblia

Eder José Lourenco - 01/09
Lúcia Caetano Guimarães - 01/09
Imaculada Inácia de Jesus - 01/09
Francislei Carlos da Silva - 01/09
Rosana Rodrigues - 01/09
Lúcia Caetano Guimaraes - 01/09
Luiz Henrique Candido - 01/09
Maria Luiza N. Castro - 01/09
Maria Vitalina de Oliveira - 02/09
Diego Henrique da Silva Cortez - 02/09
Terezinha Ferreira da Silva - 02/09
Maria Aparecida Valentim - 02/09
Bernadete Maria F. Ribeiro - 03/09
Jessica Aparecida Martins - 04/09
Noêmia da Silva - 04/09
Marli Tavares de Souza - 04/09
Sonia Mara Silva - 05/09
Adelina Maria Melo Neves - 05/09
Pedro Reginaldo da Silva - 05/09
Arlinda Goncalves Souza - 05/09
Juvência Helena Oliveira - 05/09
Nelma de Fatima Raimundo - 06/09
Maria Benedita Lomonaco - 06/09
Sebastiao Francisco Inácio - 07/09
Rosy Lea Carvalho de Souza - 08/09
Décio Antônio dos Santos - 09/09
Luiz Fernandes Feitor - 09/09
Maria de Lourdes Medeiros - 09/09
Maria de Moura F. da Silva - 09/09
Fabio Felipe Carlos - 09/09
Marco Antônio da Silva - 10/09
Valdineia de Fatima Prudêncio - 10/09
Maria do Carmo Evaristo - 10/09
Rildo Franklin da Cunha - 11/09
Neuza Vital Ribeiro - 11/09
Adriano dos Santos - 12/09
Terezinha Meira da Costa Marinho - 12/09
Amado Fernandes dos Santos - 12/09
Jesus Nunes - 12/09
Maria Benedita de Jesus - 12/09
Silvana C Gomes Neto - 12/09
Donizeti Aurélio Silva Belato - 13/09
Maria Aparecida dos Santos - 13/09
Joaquim Francisco Silva - 13/09
Paulo Ezio - 13/09
Itamar Nakassima Junior - 15/09
Maria Querma de Barros - 15/09
Inácio Paula Costa - 15/09
Antônio Inocêncio Oliveira - 16/09
Maria das Dores Silvestre - 17/09
Sebastiao Lazaro Ribeiro - 17/09
Margarida Maria Santos Gomes - 18/09
Ivan Lino - 19/09
Ana Maria da Silva - 19/09
Filipe dos Santos Ribeiro - 20/09
Maria Aparecida de Oliveira - 20/09
Carla Gabriela da Silva - 21/09
Joao Batista de Oliveira - 21/09
Paulo Vinício Mota - 21/09
Maria Aparecida dos Santos - 22/09
Maria Catarina da Silva Ventura - 22/09
Benedito Oliveira da Silva - 23/09
Luiz Gonzaga Pereira Leite - 23/09
Marcos de Carvalho Duarte - 23/09
Terezinha Fernandes dos Santos - 24/09
Helena Rodrigues dos Santos - 24/09
Carlos Honorato da Silva - 24/09
Ana Paula Donizeti Cruz Teodoro - 25/09
Rosana Aparecida Mauricio - 25/09
Sinézio de Oliveira Domingues - 25/09
Idenir de Oliveira Simões - 26/09
Lourdes Custodio Sampaio - 27/09
Maria Aparecida Martins Mendes - 28/09
Wires Felipe da Silva - 30/09
Rubens Pereira da Silva - 30/09

Aniversariantes - Setembro 2018

Queridos amigos sócios,
patrocinadores e benfeitores desta
Obra de Deus!
É com imensa alegria que
somos gratos a Deus pela 17ª Festa
de Guadalupe ao qual foi a grande
multiplicação dos pães porque foi o
pouquinho de cada um (na sua hora
e possibilidade) que no final e diante
de todos os presentes que o Senhor
colocou a mão e multiplicou a alegria,
entusiasmo, comidas gostosas,
ambiente agradável e muito mais. E
com isso tivemos um resultado
financeiro surpreendente para a
maior glória de Deus.
E s s e r e s u l t a d o
apresentamos nesta edição do
informativo esclarecendo toda a
apuração da 17ª Festa. Ainda
precisaremos liquidar algumas
dívidas anteriores por conta da
construção, mas cremos que Deus

(35) 3623-5289

Guadalupe
COMUNIDADE CATÓLICA
Itajubá - Setembro - 2018
Ano XI - Nº 131

Informativo

EDITORIAL
Enviados pela Palavra de Deus (Lc 1,39)

“Disse- lhes: Ide, pelo mundo inteiro e
anuncia o evangelho a toda
criatura”
Irmãos e irmãs, paz e bem!
Iniciamos o mês da bíblia e somos
vocacionados à um alto ideal. A Igreja é,
por natureza, missionária, ela tem sua
origem na missão do filho e do Espirito
Santo. Foi o Espírito Santo que deu
autoridade à Jesus Cristo! É ele quem dá
à Igreja e à nós autoridade para anunciar
a Boa Nova do reino e vivermos a nossa
vocação à santidade sem a qual não se
pode fecundar a vida de Deus no mundo.
Vemos o homem moderno
insatisfeito e cada vez mais atraindo
para si a morte. A Igreja não pode deixar
de falar do que viu, ouviu e experimentou
na sua vida.
A missão renova a Igreja,
revigora a sua fé e identidade, dá-lhe
novo entusiasmo e novas motivações.
Porque é dando a fé que ela se fortalece.
E somente o sopro de pentecostes é
capaz de nos impulsionar como os
primeiros cristãos. Quanto mais eu amo,
mais eu desejo. Quanto mais eu desejo,
mais me será dado.
Através da missão, nós somos
capazes de doar nossas vida para a
salvação dos outros, pois a palavra é
forte, poderosa e capaz de convencer a
respeito da verdade, dos valores do
Evangelho e da Vida Eterna.
A Palavra de Deus é a única
capaz de mudar a cultura de morte que
estamos vivendo, é a única capaz de
penetrar o coração do ser humano, de

fazer-nos felizes e testemunhas da vida
plena que Jesus Cristo veio trazer.
Jesus deixou nas mãos da Igreja
a missão de anunciar a palavra. Essa
responsabilidade é nossa! Não
podemos nos calar ou transferir para
outros, temos que levantar a voz como
Pedro depois de Pentecostes (At 2,14).
A Missão é urgente, é atual,
porque a humanidade necessita do
evangelho, necessita de salvação.
O homem precisa escutar a
palavra que salva e que liberta do
pecado, ele não pode salvar-se pelos
seus próprios esforços e não pode dar
sentido a sua vida.
É a palavra que sustenta a vida
da igreja e de cada um de nós, é ela que
dá vigor, autenticidade, audácia e
coragem de abandonar nossos projetos
para fazer a vontade de Deus e realizar a
missão que Jesus nos deu. Como nos
ensina a palavra de Deus, somos
chamados a encarnar o modelo de
Maria em nossa vida.
Chamado
Missionário é uma pessoa
chamada por Deus e escolhido para
uma missão especifica. Ele tem uma
missão a cumprir, não é encarregado de
fazer milagres, de prever futuro, de
realizar feitos extraordinários.
O Missionário não é um anjo,
não é um personagem dotado de
poderes misteriosos, de forças sobrehumanas, é um simples homem fraco
com seus defeitos, fraquezas, e
pecados.
Viver o Combate Espiritual
O Missionário vive em guerra,
em luta árdua contra o poder das trevas.
O combate continua de geração em
geração e hoje nossa geração continua
essa luta. Não há combate sem inimigo
e se quisermos ser vencedores é

preciso combater como os profetas e
também como Jesus Cristo, este lutou
para que nós pudéssemos lutar, venceu
para que nós da mesma forma
vencêssemos. (Rm 8, 31;37)
Obediência: Ide
A Grande virtude do discípulo é a
escuta ativa que traz no coração, a
inquietação dos profetas e dos santos,
daqueles que não se contentam com o
pouco e a mediocridade, como Maria
que reflete e ultrapassa as dificuldades.
O missionário se faz dom, vive a
pobreza que é o esvaziamento, a
disponibilidade, o serviço e a humildade.
Jesus Cristo é o modelo e a meta, por
isso se justifica o cansaço, a fadiga, tudo
é pequeno diante das maravilhas que
Deus realiza na nossa vida.
Ser um missionário segundo o
coração de Deus é sofrer as
conseqüências de nossas decisões,
esta é a exigência do Amor.
Vida no Espírito
É a união de nossa vida a de
Jesus, é a mais perfeita que se possa
imaginar é tornar uma só coisa com
Jesus. Assim como o fogo transforma
nele tudo o que toca, o Espírito Santo
transforma em vida divina o que é
submetido ao seu poder (CIC 1127).
A experiência do Batismo no
Espírito Santo acrescenta a nossa vida
alegria, beleza, coragem, virtude,
generosidade e santidade. Assim,
podemos participar da vida de Cristo, de
seu morrer e seu ressuscitar em nós.
Ser missionário é uma
experiência que nos torna fecundos e
frutíferos. Que a Palavra de Deus faça
de nós missionários segundo o coração
de Deus.
Denilson Marino
Ministério de Missão
Comunidade Theotokos

FORMAÇÃO
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«Escutar, discernir e viver o chamado do Senhor»

Nestes nossos agitados tempos,
o mistério da Encarnação lembra-nos
que Deus não cessa jamais de vir ao
nosso encontro: é Deus conosco,
acompanha-nos ao longo das estradas
por vezes ‘poeirentas’ da nossa vida e,
sabendo da nossa pungente nostalgia de
amor e felicidade, chama-nos à alegria.
Na diversidade e especificidade
de cada vocação, pessoal e eclesial,
trata-se de escutar, discernir e viver esta
Palavra que nos chama do Alto e, ao
mesmo tempo faz de nós também
instrumentos de salvação no mundo e
orienta-nos para a plenitude da
felicidade.

Estes três aspetos – escuta,
discernimento e vida – servem de
moldura também ao início da missão de
Jesus: passados os quarenta dias de
oração e luta no deserto, visita a sua
sinagoga de Nazaré e, aqui, põe-Se à
escuta da Palavra, discerne o conteúdo
da missão que o Pai lhe confia e anuncia
que veio realizá-la (cf. Lc 4, 16-21).
Escutar: Deus vem de forma
silenciosa e discreta, sem Se impor à
nossa liberdade. Assim pode acontecer
que a sua voz fique sufocada pelas
muitas inquietações e solicitações que
ocupam a nossa mente e o nosso
coração.
Discernir: Em particular,
descobrimos que a vocação cristã tem
sempre uma dimensão profética. Como
nos atesta a Escritura, os profetas são
enviados ao povo, em situações de

grande precariedade material e de crise
espiritual e moral, para lhe comunicar
em nome de Deus palavras de
conversão, esperança e consolação.
Viver: A alegria do Evangelho,
que nos abre ao encontro com Deus e os
irmãos, não pode esperar pelas nossas
lentidões e preguiças; não nos toca, se
ficarmos debruçados à janela, com a
desculpa de continuar à espera dum
tempo favorável; nem se cumpre para
nós, se hoje mesmo não abraçarmos o
risco duma escolha. A vocação é hoje! A
missão cristã é para o presente!
Maria Santíssima que escutou,
acolheu e viveu a Palavra de Deus feita
carne, nos guarde e sempre
nos
acompanhe.
Papa Francisco
Para o 55º dia Mundial
de Oração pelas vocações

VIDA DE COMUNIDADE
Ministério Moisés reúne setor

Retiro Theotokos acontece em Itajubá

No dia 04 de agosto o Ministério
Moisés (Intercessão) da Comunidade
Theotokos realizou uma tarde de
espiritualidade para o Setor Mantiqueira.
A atividade reuniu várias cidades
vizinhas e contou com a presença do
Coordenador Diocesano do Ministério
Moisés Nilton César que levou os
presentes a refletirem sobre o perfil do
intercessor e o papel da oração na vida
de um vocacionado ao ministério.
Com o tema central retirado do
livro do Apocalipse «Volta ao primeiro
amor (Ap 2,4), o retiro reuniu cerca de 25
intercessores.
Durante a tarde, foram
realizados diversos momentos de
pregação, oração pessoal, oração
comunitária e partilha.

A Comunidade Theotokos
promoveu no dia 05 de agosto um retiro
de espiritualidade que contou com a
participação do Moderador do Conselho
da Comunidade Javé Nissi, o Sr. Tácito
Coutinho - Tatá. O mesmo levou os
presentes a refletir a palavra de Deus
sobre fundamentos da liderança cristã,
como o combate da fé, a mudança de
mentalidade e a conversão.
Os participantes puderam ter
momentos de oração comunitária,
partilha e convívio. O 'Retiro Theotokos'
marca o início das atividades para o
segundo semestre do ano de 2018. Uma
oportunidade para abastecer o coração
e estar á disposição do Senhor.
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Semana Cidadã reúne liderança
A Comunidade Theotokos
realizou de 6 a 10 de agosto a Semana
Cidadã 2018 com o tema ‘Fé e Política’.
A atividade aconteceu na Casa
de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe e teve como objetivo a
formação da consciência política da
liderança da comunidade.
O tema central abordou tópicos
como a importância de cada cidadão no
processo democrático, do ponto de vista
da fé e do ponto de vista cívico, e o
chamado à construção de uma
sociedade mais justa, mais fraterna e
solidária.
A semana reuniu a liderança da
Comunidade Theotokos e participantes
de diversos grupos de oração da cidade.

A Palavra de Deus na vida da família
Querido irmão e irmã! Como
embasamento de nossa reflexão para o
mês da Bíblia, tomamos o Catecismo da
Igreja Católica que nos ajuda muitíssimo
a entender a vontade de Deus para
nossas famílias.
Os pais devem considerar seus
filhos como filhos de Deus e respeitá-los
como pessoas humanas. Educar os
filhos no cumprimento da Lei de Deus
mostrando-se eles mesmos obedientes
à vontade do Pai dos Céus (CIC 2222).
Os pais são os primeiros
responsáveis pela educação dos filhos.
Dão testemunho desta responsabilidade
em primeiro lugar pela criação de um lar
onde a ternura, o perdão, o respeito, a
fidelidade e o serviço desinteressado
são a regra… (CIC 2223).
A educação para a fé por parte

dos pais deve começar desde a mais
tenra infância. Ocorre já quando os
membros da família se ajudam a crescer
na fé pelo testemunho de uma vida cristã
de acordo com o Evangelho. A
catequese familiar precede, acompanha
e enriquece as outras formas de
ensinamento da fé. Os pais têm a missão
de ensinar os filhos a orar e a descobrir
sua vocação de filhos de Deus… (CIC
2226).
Para isso devem utilizar
constantemente a Sagrada Escritura
como fonte de ensinamento para si e,
consequentemente, para os seus filhos.
O Catecismo da Igreja Católica
falando sobre a Sagrada Escritura na
vida da Igreja diz: “É tão grande o poder
e a eficácia que se encerra na Palavra de
Deus, que ela constitui sustentáculo e

Juventude realiza encotro ‘Cristificar’

vigor para a Igreja, e, para seus filhos,
firmeza da fé, alimento da alma, pura e
perene fonte de vida espiritual.” E ainda:
“É preciso que o acesso à Sagrada
Escritura seja amplamente aberto aos
fiéis” (CIC 131).
Diante disso, os pais,
responsáveis e, sabendo da importância
que tem a palavra de Deus, devem
colocá-la nas mãos de seus filhos.
Fonte: Site oficial
Comunidade Javé Nissi
Ministério Àgape

GONÇALVES
ESTÉTICA AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE
ESTOFADOS, CADEIRAS E TAPETES
(A SECO)

35 9 9950-4983
fg.neto79@hotmail.com

Atendimento em domicílio!

Aproximadamente 250 jovens se
reuniram no dia 11 de agosto numa noite
de muita animação e oração.
O projeto ‘Cristificar’, como é
chamado, reuniu as diversas cidades
que compõem o Setor Mantiqueira para
uma noite especial que contou com a
participação do grande amigo Rodrigo
Santos, membro da Comunidade
Betânia, Andradas-MG.
O tema do encontro foi o
chamado missionário, vocação do
cristão batizado que é movido pelo
Espírito Santo. O próximo encontro será
no dia 22 de setembro, na Cidade de
Maria da Fé.

9.8801-9687
9.8886-2449
Rua Pe. Petrus Dingenoutes
952, B.Novo Horizonte
Itajubá/MG

Theotokos realiza Semana da Família
O Ministério Àgape da
Comunidade Theotokos realizou de 19 a
23 de agosto a Semana da Família com
o tema: Família - Santuário da Vida.
A semana se iniciou com um dia
de oração, pregação e partilha que
aconteceu no Centro Pastoral São José
Operário, no Bairro Novo Horizonte.
O ‘Encontro com as Famílias
Theotokos’, como foi chamado, contou
com a participação do Coordenador
Diocesano do Ministério Ágape,
Anderson Cruz da Comunidade Rainha
da Paz (Toledo-MG).
O retiro reuniu cerca de 40
pessoas, entre participantes e líderes da

Comunidade Theotokos. O local contou
com evangelização para as crianças,
com a participação do Ministério
Samuel.
Durante a semana, foram
realizadas diversas atividades de
evangelização que aconteceram na
Casa de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe. Para tal, foram realizados
grupos de oração especiais para refletir
o tema e a vocação da família que é
chamada à santidade.
Venha participar do Grupo de
Oração para as famílias! Toda terçafeira,a partir das 19h30, na Casa de
Formação Nossa Senhora de
Guadalupe! Traga toda sua família!

