ATIVIDADES COMUNITÁRIAS
Homens e mulheres cheios de esperança!

“Àquele que tem o poder de realizar, por sua força agindo em nós, infinitamente
mais que tudo que possamos pedir ou pensar” Ef 3,20
Nos últimos dias parece que vivemos um mundo em crise, numa época em que
parece que tudo está errado e o certo relativiza-se.
Então precisamos acreditar:
que Deus é novo cada manhã,
que ele cria o mundo neste preciso instante,
e não em algum lugar nebuloso ou esquecido.
Isso me obriga a estar pronto para o encontro a cada momento.
Porque o inesperado é a regra da Providência.
Este Deus do “inesperado” nos salva e nos liberta de todo o determinismo e frustra os
prognósticos sombrios dos sociólogos.
Este Deus inesperado é um Deus que ama seus filhos, os homens.
É ai que minha esperança lança raízes.
Sou homem de esperança, não por razões humanas ou por otimismo natural.
Mas simplesmente porque creio que o Espírito Santo está em ação na Igreja e no
mundo, pouco importando que este o saiba ou não. Sou homem de esperança, porque
creio que o Espírito Santo é para sempre Espírito Criador, que dá cada manhã, à quem
o acolhe, uma nova liberdade e uma provisão de alegria e confiança.
Queridos irmãos nossa luta é diária e não tem fim. Deus nos molda a cada
manhã e o Espírito vem de encontro a nossas fraquezas e limitações. Neste mês
queremos rezar: Vinde ó Paráclito Consolador e pedir que Ele nos inunde
completamente.
A Comunidade Theotokos é devedora de uma grande generosidade que nos
possibilidade o anúncio de Jesus Cristo em todos os lugares.
A alegria do Senhor é nossa força!
Que Deus te abençoe grandemente e que a Virgem de Guadalupe os guarde
debaixo de seu manto sagrado. Amém!
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D E M O N S T R AT I V O
D E R E S U L TA D O S

Em Cristo
Hamilton Machado - Ministério de Obras
FONTE
SÓCIOS
PATROCINADORES (JORNAL+RÁDIO)
ALUGUEL CASA DE GUADALUPE - PARCIAL
OUTROS

SUB-TOTAL
R$ 8.270,00
R$ 450,00
R$ 1.500,00
R$ 730,00

TOTAL

R$10.950,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS
VALOR LÍQUIDO
Retirado do Fundo para investimento - 18ª FESTA DE GUADALUPE

R$20.897,35
R$10.950,00
-R$9.947,35
R$ 9.947,35

RESULTADO FINAL

R$

07 a 08
10 a 14
Comunitária 14
14
Setembro 15
16 a 20
28
30

Agenda

2019

0,00

Acampamento Jovem Cristo - Pouso Alegre
Semana de Aniversário Casa de Missão N. S. Fátima
Bazar Beneficente - Casa de Missão Jardim das Colinas
Almoço Beneficente - Casa de Formação (Boa Vista)
Escola Paulo Apóstolo
Semana de Bençãos - Oração por Cura e Libertação
Aniversário Grupo Jovem Cristo
Formação Compromissados

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
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
Anibal Vicente da Silva - 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
Elizete M. Oliveira - 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
Maria Angélica dos Santos - 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
Angelina Rosa V. Marins - 30/09
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EDITORIAL
Jesus Cristo é o Senhor (Fl 2,11)

Queridos irmãos e irmãs, Graça
e Paz! Nesta edição vamos refletir sobre
o Senhorio de Jesus. Nos últimos dois
temas anteriores abordamos os
assuntos fé e conversão, que são
atitudes fundamentais que devemos ter
para experimentarmos toda a obra de
redenção que nos foi merecida por
Cristo Jesus.
Jesus ao terceiro dia de sua
morte na cruz, foi ressuscitado pelo
poder de Deus e está sentado à sua
direita. Jesus está vivo! Era a Boa Nova
que anunciavam as comunidades
cristãs. Jesus é o centro da vida da
Igreja. Deus não permitiu que seu filho
experimentasse a corrupção, ao
contrário, exaltou-o e glorificou-o; deulhe um nome que está acima de todo
nome (Fl 2,9); e constituiu-o Senhor e
Cristo.
O título de Senhor estabeleceuse como o dono absoluto de todo o

universo: do passado, presente e do
Jesus é total ou não é Senhorio, Jesus é
futuro. Homens, animais de toda a
cem por cento o Senhor da vida ou não
criação lhe estão submetidos. Vencedor
é. Ele não aceita cinquenta por cento de
da morte e do maligno, céu e mar e terra
nós, nem oitenta ou noventa por cento.
estão sob seu domínio. Juiz de vivos e
Jesus não pede muito. Jesus
mortos (At 11,42); o Salvador (At 13,23);
pede tudo. Ele não se contenta em ser
o Chefe que leva à vida (At 3,15); o
parte ou um aspecto da nossa vida. Ele
Messias anunciado pelos profetas (At
quer ser o centro único de nossa
3,18). Por outro lado, o título de Senhor
existência. Ou tudo ou nada. Ou frio ou
(KYRIOS) que no Antigo Testamento era
quente, morno não. Concretamente o
reservado exclusivamente a Deus, ao
Senhorio de Jesus consiste em que
ser aplicado a Jesus, afirma de uma
façamos tudo o que Ele quer, como Ele
forma muito eminente seu caráter
quer e quando Ele quer. Mas como nos
divino. Jesus é o Senhor!
dirá Jesus qual é a sua vontade? Muito
O domínio de Jesus sobre todo o
simples. Em cada circunstância em que
universo deve estender-se de uma
nos encontremos bastará perguntarmaneira especial e concreta sobre
nos: Como atuaria Jesus se estivesse
aqueles que creem em seu nome, sobre
em meu lugar? E mais, temos que
cada um de nós. Jesus é o Senhor, mas
perguntar ao próprio Jesus: Comprarias
deve chegar a ser efetivamente meu
este vestido, Senhor Jesus? Como
Senhor, meu Rei, ou seja, quem decide
amarias, Jesus, aos teus irmãos,
em todas as áreas da minha vida e quem
amigos e inimigos?
governa toda a minha existência.
O fruto deste viver “para o
Trata-se de proclamar o Senhorio de
Senhor” é a alegria. A própria alegria do
Jesus em todas as áreas de nossa vida.
Senhor torna-se dele, como afirma
Isto de maneira nenhuma anula, nossa
Jesus: Eu disse estas coisas para que a
personalidade ou capacidade de
minha alegria esteja em vós e a vossa
decisão. Muito o contrário. Torna-se a
alegria seja plena (cf Jo 15,11).
decisão vital de que dali por diante seja
Geraldo Inácio Pereira
Jesus quem tome todas as decisões da
vida. Por conseguinte, o Senhorio de Coordenador - Comunidade Theotokos
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Eu lançarei as redes (Lc 5,5)

Irmãos e irmãs, paz e bem!
A Exortação Apostólica Evangelli
Nuntiandi, do Papa Paulo VI, sobre a
evangelização no mundo
contemporâneo nos ensina que a Igreja
existe para evangelizar. A Igreja nasceu
para pregar o Evangelho à toda criatura.
Essa foi a missão confiada a todo cristão
batizado, membro do corpo de Cristo.
Com o advento das redes sociais
e a popularização da internet e de
aparelhos como smartphones, tablets,
notebooks tem ajudado a criar novos
ambientes, nos círculos de amizades e

novas maneiras de se relacionar. Esses
novos ambientes também se configuram
como novos campos de missão,
espaços para evangelização.
O Papa Bento XVI, na ocasião do
47º Dia Mundial das Comunicações
Sociais declarou que “as redes sociais
não são um mundo paralelo ou
puramente virtual, mas fazem parte da
realidade cotidiana de muitas pessoas,
especialmente dos mais jovens. Se o
Evangelho não for proclamado no
ambiente digital poderá ficar fora do
alcance de muitos”.
O Papa Francisco, durante a 26ª
edição da Assembleia Plenária que teve
como tema “Anunciar Cristo na Era
Digital”, insistiu em dizer que “é
indispensável estar presente, sempre
com estilo evangélico, naquilo que para
tantos, especialmente jovens, se tornou

numa espécie de ambiente de vida, para
despertar as perguntas irreprimíveis do
coração sobre o sentido da existência e
indicando o caminho que leva àquele
que é a resposta… o Senhor Jesus”.
Dessa forma, a Igreja vê com
bons olhos os avanços tecnológicos que
trouxeram um constante progresso aos
meios de comunicação. Mais que isso,
percebe a necessidade de utilizar
desses meios para cumprir sua missão
evangelizadora: pregar a mensagem da
salvação.
Que o Espírito Santo faça de nós
testemunhas do Amor de Deus em todos
os lugares que estivermos e para todas
as pessoas que encontramos. Louvado
seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Gustavo Carlos
Ministério de Comunicação
Comunidade Theotokos
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Semana Jovem é destaque

Semana Social acontece em Itajubá

Cristificar reúne Setor Mantiqueira

O Ministério Jovem da
Comunidade Theotokos realizou de 13 a
19 de julho a tradicional Semana Jovem.
Com o tema 'Como um jovem
pode levar uma vida pura?', foram
realizados momentos de reflexão da
palavra, confraternização, sorteios de
brindes, convívio, muita música intensos
momentos de oração.
Cerca de 30 jovens participaram
da semana especial que aconteceu na
Casa de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe.
O Grupo Jovem Cristo se reúne
todos os sábados, a partir das 20h, na
Rua Miguel Braga, nº 413, no Bairro Boa
Vista. Venha participar conosco! Deus
tem uma graça especial para você,
jovem!

A Comunidade Theotokos
realizou de 19 a 23 de agosto a Semana
Social, com o tema Doutrina Social da
Igreja.
A semana, que aconteceu na
Casa de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe, teve a finalidade de analisar,
objetivamente, as situações
socioeconômicas e políticas e
esclarecê-las à luz das palavras
imutáveis do Evangelho.
Durante os dias, a comunidade
recebeu palestrantes de cidades da
região e do estado de Minas Gerais.
Ta m b é m p a r t i c i p a r a m d a
semana especial diversas comunidades
do Setor Mantiqueira.

Dezenas de jovens se reuniram
no dia 24 de agosto, na Cidade de Delfim
Moreira para o encontro do Projeto
Cristificar.
Motivados pelo tema ‘As
Virtudes: as Sete Lâmpadas da
Santificação’, estiveram presentes
jovens das cidades de Itajubá,
Marmelópolis, Delfim Moreira,
Wenceslau Braz, Maria da Fé,
Piranguinho, Piranguçu, Bom Sucesso e
Brazópolis.
O encontro foi marcado pela
pregação da Palavra de Deus, que foi
ministrada pelo Coordenador da
Comunidade Theotokos (Itajubá)
Geraldo Inácio Pereira, além de contar
com muita música, animação e oração.

Retiro de oração reúne liderança

Theotokos participa de Semana
Catequética 2019

CONVITE: X Rebainho Javé Nissi

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

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!

A Comunidade Theotokos
promoveu no dia 18 de agosto um retiro
de espiritualidade que aconteceu no
Centro Pastoral São José Operário, em
Itajubá.
Já tradicional, o retiro contou
com a participação do Moderador do
Conselho da Comunidade Javé Nissi, o
Sr. Tácito Coutinho - Tatá que levou os
presentes a refletir a palavra de Deus
sobre a Vida no Espírito a partir do
relacionamento de intimidade e amizade
com Deus.
Os participantes puderam ter
momentos de oração comunitária,
partilha e convívio.

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

A turma da Catequese da
Comunidade Theotokos participou da
Semana Catequética 2019
que
aconteceu de 25 a 31 de agosto nas
comunidades da Paróquia São José
Operário.
Durante os dias, aconteceram
encontros de formação para os
catequistas, missa e encontro com o
Bispo Diocesano com Dom Majella.
Na Comunidade Theotokos, os
encontros aconteceram dia 29 e 30 de
agosto, com a Adoração Eucarística e a
oração do Santo Terço, reunindo
catequizandos e suas famílias.

A Comunidade
Comunidade
Theotokos. O Theotokos
local contou
convida
todas as crianças
com evangelização
parapara
as participar
crianças,
com
a participação
do acontecerá
Ministério
do
Rebainho
Javé Nissi que
Samuel.
no
dia 13 de outubro, na Casa de Oração
Durante
a semana, foram
Monsenhor
Mauro Tommasini.
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!

