
EDITORIAL

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

 Queridos irmãos e irmãs, Graça 

e Paz! O ano de 2019 e 2020 será para 

nós anos de intensa missão. Coloco  

aqui o resumo do planejamento para 

estes 2 anos, com o tema/lema: 

“Anunciavam corajosamente a 

Palavra de Deus”  (At 4,31b).

 Logo depois de o Espírito Santo 

ter descido sobre os apóstolos no dia do 

Pentecostes, eles “começaram a falar 

outras línguas, conforme o Espírito lhes 

dava o poder de se exprimirem” (cf. At 

2,4). Pode-se, portanto, dizer que a 

Igreja, no momento mesmo em que 

nasce, recebe como Dom do Espírito a 

capacidade de “anunciar as maravilhas 

de Deus”: é o dom de evangelizar. Este 

fato impl ica e revela uma le i  

fundamental da história da salvação: 

não se pode em síntese falar do Senhor 

e em nome do Senhor, sem a graça e o 

poder do Espírito Santo...

 Esta ligação entre o Espírito de 

Deus e a palavra divina pode-se notar já 

na experiência dos antigos profetas. A 

chamada de Ezequiel é descrita como a 

infusão de um “espírito” na pessoa: “O 

espírito penetrou em mim, enquanto me 

falava, e mandou-me pôr de pé; e ouvi 

alguém que me chamava”. No livro de 

Isaías lê-se que o futuro servo do 

Senhor proclamará o direito às nações, 

precisamente porque o Senhor pôs o 

Seu espírito sobre ele. Segundo o 

profeta Joel, os tempos messiânicos 

serão caracterizados por uma universal 

efusão do Espírito: “Depois disto, 

acontecerá que derramarei o Meu 

Espírito sobre toda a carne e vossos 

filhos e as vossas filhas profetizarão”.

 Em Jesus, a ligação Espírito-

Palavra atinge o vértice: de fato, Ele é a 

própria Palavra que Se fez carne por 

obra do Espírito Santo. Começa a 

pregar com o poder do Espírito Santo. 

Em Nazaré, na Sua pregação inaugural 

aplica a Si a passagem de Isaías: O 

Espírito do Senhor está sobre Mim, 

enviou-Me para anunciar a Boa Nova 

aos pobres”. Ao aparecer aos Seus no 

cenáculo na tarde da Páscoa, Jesus faz 

o gesto muito expressivo de “soprar” 

sobre eles, dizendo: “Recebei o Espírito 

Santo”. Sobre aquele sopro se 

desenvolve a vida da Igreja. O Espírito 

Santo é o protagonista de toda a missão 

eclesial.

 Evangelizar na força do Espírito 

quer dizer ser investido daquele poder 

que se manifestou de modo supremo na 

atividade evangélica de Jesus. O 

Evangelho diz-nos que os ouvintes se 

maravilharam com Ele, porque “lhes 

ensinava como quem tem autoridade e 

não como os escribas”. A palavra de 

Jesus “expulsa os demônios, aplaca as 

tempestades, cura dos doentes, perdoa 

os pecadores, ressuscita os mortos. A 

autoridade de Jesus é comunicada pelo 

Espírito. Vemos assim os apóstolos 

ricos de parresia e sem medo.

 O Espírito Santo assegura ao 

anúncio também um caráter de 

atualidade sempre renovada, a fim de 

que a pregação não decaia em vazia 

repetição de fórmulas e em inexpressiva 

aplicação de métodos. Com efeito, os 

pregadores devem estar ao serviço da 

“Nova Aliança”. Não se trata de 

propagar o “regime antigo da letra”, mas 

o “regime novo do Espírito”. É uma 

exigência hoje particularmente vital para 

a “nova evangelização”. Esta será nova 

no fervor, nos métodos, nas expressões, 

se aquele que anuncia as maravilhas de 

Deus e fala em nome d'Ele, tiver antes 

escutado Deus tornando-se dócil ao 

Espírito Santo. Fundamental é, 

portanto, a contemplação feita de 

escuta e oração.

 O Espírito, por fim, acompanha e 

estimula a Igreja a evangelizar na 

unidade, construindo a unidade. O 

Pentecostes aconteceu quando os 

discípulos se encontravam todos 

reunidos no mesmo lugar e se 

entregavam assiduamente à oração. 

Depois de ter recebido o Espírito Santo, 

Pedro pronuncia o primeiro discurso à 

multidão, é o ícone dum anúncio coral, 

que assim deve permanecer também 

quando os anunciadores estiverem 

dispersos pelo mundo. Anunciar Cristo 

sob o impulso do único Espírito, no limiar 

do terceiro milênio, implica para todos 

os cristãos um esforço concreto e 

generoso em prol da plena comunhão. E 

o  g rande empreend imento  do  

ecumenismo, a ser ajudado com 

sempre renovada esperança e eficaz 

empenho, embora os tempos e os êxitos 

estejam nas mãos do Pai, que nos pede 

humilde prontidão ao acolher os Seus 

desígnios e as inspirações interiores do 

Espírito.

 Desejo que você sinta o 

chamado para estes dois anos de 

intensa missão. Contamos com sua 

a juda :  Pa r t i c i pando ,  rezando ,  

contribuindo para que a Palavra de 

Deus seja anunciada corajosamente. 

Deus te abençoe.

Catequese de São João Paulo II (1998)

Adaptada por Geraldo Inácio Pereira 

Coordenador da Comunidade Theotokos
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Benedito Pereira Ananias - 01/01
Ana Ramos Silva - 01/01

Eliete Batista Braga - 01/01
Benedita Raimunda Ribeiro - 01/01

Tiago José Castro - 01/01
Maria Ivone Costa - 01/01
Clotilde Maria Silva - 01/01

Rosa Pires Mendonca Cantile - 01/01
Maria Aparecida B Machado - 01/01

Mércia Maria Oliveira Mauricio - 01/01
Regina R. Ribeiro - 01/01

Isabel Cândida de Souza - 01/01
Regina Celia de O Higino - 01/01
Maria de Lourdes Teodoro - 01/01

Maria do Rosário dos Santos - 01/01
Maria Estela Carlos - 01/01

Paulo César de Carvalho - 02/01
Claudemir M. de Oliveira - 02/01

Elenice B Carvalho - 02/01
Alzira Paulino de Souza - 03/01

Jeferson Christian da Cruz - 04/01
Aurea Ferreira Fonseca - 06/01
Catarina Lourdes Santos - 06/01

Maria Helena Siqueira - 07/01
Maria Helena Fernandes - 07/01

Anilton Cesar Bueno - 07/01
Maria Helena Fernandes - 07/01
Rosa Brasilina de Souza - 07/01

Marlin Rosa Moura Guimarães - 08/01
Maria Jose P Caldas Assis - 08/01

José Benedito Rufino - 08/01
Regina Dalva da Silva - 09/01

Mirtes Margarete Simão - 09/01
Divino Nicanor Gomes - 10/01

Maria Imaculada Martins - 10/01
Marco Antônio T. Constantino - 11/01

José Raimundo Augusto - 11/01
Edson Rodrigues da Silva - 11/01
Daniele Cristina Silvério - 13/01

Maria Aparecida - 13/01
Maria de Lourdes Raimundo - 13/01

Andrea C. Chaib Faria - 13/01
Maria Piedade - 14/01

Silveira Maria da Silva - 14/01
José Brito da Silva Junior - 16/01

Benedito Vanderlei dos Santos - 16/01
Ana Lúcia Vilas Boas - 16/01

Inácia Ribeiro R. Marassi - 17/01
Patrícia M Leite Machado - 18/01
Celia dos Santos Balbino - 18/01
João Ribeiro de Medeiros - 18/01

Livino Silvério Lino - 18/01
Sebastião Luís Oliveira - 20/01

Sebastião Manoel dos Santos - 20/01
Marilza de Oliveira Duarte - 20/01

Maria José de Oliveira - 20/01
Eliana Maria C. dos Santos - 20/01

Inês Fernandes da Silva - 21/01
Bernadete Lucas Pereira - 22/01

Luciana Aparecida Damásio - 22/01
Gildo Batista Santiago - 22/01

Marilene G. S. Gonçalves - 23/01
Diana Chiaradia - 24/01

Anésia Aparecida L. Santos - 24/01
José Isidoro - 24/01

Teófilo José Alkmin - 24/01
Ismeria Costa Guimarães - 25/01

Wanderly de Souza Moraes - 25/01
Claudete Faria R. Carvalho 26/01
Maria de Lourdes Gusmão - 27/01

Márcio Custodio - 27/01
André Augusto Pinto - 28/01

Ijanete Andrade Lopes - 28/01
Elias da Silva - 28/01

Adilson Francisco dos Santos - 29/01

03           Início das atividades

09           Santa Missa

13           Retiro Theotokos

20           Congressinho - Jave Nissi

AgendaAgenda
ComunitáriaComunitária
Agenda
Comunitária

JaneiroJaneiro

20192019
Janeiro

2019

Guadalupe
Informativo

COMUNIDADE CATÓLICA

Itajubá - Janeiro - 2019

Ano XII - Nº 135

Evangelizar no Poder do Espírito Santo

(35) 3623-5289

Seja um sócio evangelizador! Informações:

FORMAS DE DOAÇÃO

Novos 
Sócios

Campanha 

(35) 3623-5503 / (35) 99705-4650

 
Na Guadalupe
ou em sua casa (ou comércio)

  Débito automático:
       BBrasil
       Bradesco

Boleto 
Bancário

  Boleto Bancário   Cartão de Crédito
Carnê
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SUB-TOTAL

R$  5.696,00

R$     480,00

R$  1.500,00

R$  1.420,00

R$     880,00

  

R$  9.976,00

R$ 20.490,15

R$   9.976,00

-R$10.514,15

R$ 10.514,15

R$         0,00

                               FONTE

SÓCIOS 

PATROCINADORES (JORNAL+RÁDIO) 

ALUGUEL CASA DE GUADALUPE - PARCIAL 

ALMOÇO BENEFICENTE (03/11)

OUTROS 

TOTAL 

VALOR TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR TOTAL DE RECEITAS 

VALOR LÍQUIDO 

Retirado do fundo para investimento - 17ª FESTA DE GUADALUPE 

RESULTADO FINAL 

Ano novo, vida nova: Somente no 

Espírito Santo de Deus

 Queridos irmãos e irmãs, Graça 

e Paz. A Comunidade Theotokos - Casa 

de Formação Nossa Senhora de 

Guadalupe - neste início de ano reafirma 

nossa gratidão por você sócio, sócia, 

benfeitores, amigos e tantos de bom 

coração que nos ajudam com a 

manutenção de nossos trabalhos 

missionários.

 Que Deus os abençoe sempre e 

que a Virgem de Guadalupe os guarde 

nas dobras de seu manto. Deus lhes 

retribua imensamente. 

 Um 2019 cheio da graça de 

Deus e força do Espírito Santo sobre 

cada um de vocês! Neste ano que se 

inicia, queremos contar com você 

novamente! Sua doação evangeliza e 

salva vidas. Fiquem com Deus!

Hamilton Filho

Ministério de Obras e Recursos

 I n i c i a m o s  u m  g r u p o  d e  

Whatszapp para rezar por você, acolher 

seus pedidos de oração e também 

mantê-lo informado de nossos trabalhos 

m iss ionár ios .  Mande-nos  uma 

mensagem para nós e participe: (35) 

99120-1813.

Novidade!

Campanha de fim de ano

 Confira o resultado do sorteio de 

brindes que aconteceu no dia 19 de 

dezembro:

1) Bicicleta - Pedro Lucas Vieira;

2) Almoço (Porteira Grill) - Letícia Tereza;

3) Almoço (Sem Nome) - Luiz Carlos 

Paula;

4) Almoço (Toca do Caboclo) - Cleber 

Carvalho;

5) Almoço (Casa Grande) - Sara 

Karoliny;

6) Almoço (Capote) - Walter Bento Alves. 
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 A Comunidade Theotokos 

realizou entre os dias 04 a 11 de 

novembro, a Semana Boa Notícia, com o 

objetivo de anunciar a boa nova do Amor 

de Deus. 

 Durante os dias, a comunidade 

reuniu missionários para evangelização 

porta-a-porta em diversos bairros da 

cidade. Os missionários também 

visitaram indústrias, comércios, escolas, 

universidades, ruas e praças. Foram 

realizados programas de especiais nas 

redes sociais da comunidade. Estima-se 

que foram visitadas 300 casas e mais de 

30 comércios da cidade.

 Ao final da semana aconteceu o 

Retiro Boa Notícia, um dia de oração, 

pregação e partilha que contou com a 

participação de 150 pessoas.

 A Comunidade Theotokos 

promoveu no mês de dezembro, a 

grande festa em Louvor a sua padroeira, 

Nossa Senhora de Guadalupe.

 Durante os dias 09, 10 e 11 de 

dezembro aconteceu o tríduo com a 

presença do Pe. Mario Navarro, Pe. 

Thiago Oliveira e Pe. Mauro Ricardo.

 No dia da padroeira (12), foi 

realizada uma noite festiva com a 

par t ic ipação do Moderador  da 

Comunidade Javé Nissi e fundador da 

Comunidade Theotokos Sr. Tácito José 

Andrade Coutinho e a celebração da 

Santa Eucaristia pelo Pe. João Batista, 

Paróquia São José Operário.

 No dia 9 de dezembro, mais de 

700 jovens estiveram presentes na casa 

d o  O r a ç ã o  M o n s e n h o r  M a u r o  

Tommasini, em Pouso Alegre, para o 

primeiro Cristificar diocesano.

 O encontro fez parte do projeto 

de evangelização do Ministério Marcos 

(juventude) que já acontece nos setores 

da comunidade Javé Nissi há um ano e 

meio e tem o intuito de promover a 

santidade como estilo de vida. O 

Cristificar diocesano é, dessa forma, a 

celebração e o agradecimento a Deus 

pela autêntica renovação de sentido de 

vida que o Senhor está operando na vida 

dos jovens.      

 A Comunidade Theotokos 

realizou no dia 9 de dezembro a Escola 

Paulo Apóstolo destinada à formação de 

sua liderança.

 O tema proposto para a reunião 

foi a Vocação da Igreja chamada à 

missão de anunciar a Salvação em 

Jesus Cristo, nosso Senhor.

 As meditações foram realizadas 

pelo missionário Jesuel Souza, membro 

efetivo da Comunidade Javé Nissi. 

Durante o dia, aconteceram diversos 

momentos de oração e também de 

partilha.

 A atividade visou motivar a 

comunidade para o ano missionário de 

2019, a qual somos chamados a 

corresponder com generosidade.

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 terça-
feira,a partir das 19h30, na Casa de 
F o r m a ç ã o  N o s s a  S e n h o r a  d e  
Guadalupe! Traga toda sua família!

 Acon teceu  no  d ia  8  de  

dezembro, na Casa de Formação Nossa 

Senhora de Guadalupe, a 12ª Geração 

Samuel para a evangelização de 

crianças e adolescentes.

 Com o tema ‘Precisamos ouvir a 

voz de Jesus e obedecer’ foram 

realizadas diversas atividades de 

animação, oração, adoração ao 

Santíssimo, dinâmicas, pregação e 

claro, muita brincadeira e um delicioso 

lanche.

 A animada manhã reuniu cerca 

de 50 crianças e 30 adolescentes. O 

Ministério da Juventude ajudou na 

evangelização dos adolescentes.

 

 Estamos iniciamos mais um ano 

de missão e a nossa atitude deve ser a de 

São Paulo: esquecer o passado e 

avançar para frente, para o futuro. É isso 

que Jesus quer realizar em nós e através 

de nós, em sua Igreja, no mundo e na 

vida das pessoas. Ele quer nos dar uma 

vida nova por meio do anúncio da 

Palavra de Deus que renova todas as 

coisas, pois ela é viva e eficaz. Esta é 

missão que Cristo deixou para mim e 

para você cumprir durante este ano.A 

missão é uma graça pois é a vocação da 

Igreja e também de cada batizado. 

Evangelizar é a sua mais profunda 

 Irmãos e irmãs, Graça e Paz! 

Iniciamos um ano novo, uma nova 

oportunidade de servir ao Evangelho e 

ampliar as fronteiras do Reino de Deus.

 Estamos vivendo um grande 

desabrochar de vida nova por toda a 

Igreja. Sopra como vento impetuoso, o 

Espírito Santo sobre todo o Povo 

Reunido. Sopra como no início dos 

tempos do Evangelho, que são “os 

últimos”, pois o Senhor vem.

 Fomos, todos nós, convocados a 

uma Missão, que ultrapassa os limites 

de nosso entendimento e nos projeta 

para um futuro que termina na 

eternidade.

 Ele nos entregou a uma Missão 

tornando-nos assim propriedade desta 

mesma Missão, que consiste em 

anunciar a Salvação que Deus, Nosso 

identidade, ela existe para pregar o 

evangelho - força salvadora de Deus.

 Neste ano de 2019 precisamos 

fazer a experiência de sair ir ao encontro 

das pessoas para que tenham também a 

experiência com Jesus Cristo Senhor da 

Humanidade, que liberta e salva, que dá 

sentido à vida e enche o coração de 

alegria e paz. Cristo nos impulsa a viver 

a radicalidade da vida cristã.

 Anunciar o Evangelho é ser um 

instrumento de Salvação para todos 

aqueles que Deus ama. A missão renova 

a Igreja, revigora sua fé, dá-lhe um novo 

sentido e nos motiva a seguir Jesus 

Cristo com amor e compromisso. Missão 

é levar o nome, a vida, as promessas, o 

reino, o mistério de Jesus Filho de Deus, 

sem a qual não haverá mudança interior, 

conversão e experiência com Jesus. 

 A Missão é o primeiro serviço 

Pai, nos propicia em Jesus Cristo, Seu 

Filho. Salvação que se manifesta na vida 

nova, no coração novo, no Homem 

Novo, feito assim pela ação do Espírito 

Santo. Vida Nova que é fruto da 

conversão e da fé. Vida Nova recebida 

no batismo. Vida Nova que é vivida em 

Comunidade fraterna. Vida Nova é vida 

santa!

 Sabemos que nossa missão, 

além de ser fonte de nossa santificação, 

é também fonte de nossos sofrimentos. 

O sofrer é parte da vida daqueles que 

optaram por estar a serviço do outro, 

porque nisto consiste a vida cristã: servir 

como Jesus que veio para servir e não 

ser servido.

 Nossa ação evangelizadora, no 

serviço do Reino de Deus, se faz a partir 

de uma experiência real do Amor de 

que a Igreja pode prestar ao homem e a 

humanidade inteira e a própria Igreja nos 

conv ida a um renovado ardor  

missionário. Somente com a força do 

Espírito Santo é possível convencer os 

corações de que Jesus Cristo é a única 

solução para a humanidade mergulhada 

no pecado e na morte.

 Assim como o Espírito Santo deu 

autoridade à Jesus Cristo, o mesmo faz 

com a Igreja e a nós 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. 

Deixemos o sopro de pentecostes 

invadir nossas vidas e nos impulsionar 

como os primeiros cristãos. Feliz 2019 a 

todos e que a Virgem de Guadalupe vos 

cubra com o manto sagrado.

              Denilson Marino

Comunidade Theotokos

Deus, manifestado em seu Filho Jesus 

Cristo e testemunhado em nossos 

corações pelo Espírito Santo Paráclito.

 Bem vindos à 2019! Ano 

Missionário.

Tácito Coutinho

Moderador - Comunidade Javé Nissi

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

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

Atendimento em domicílio!

VIDA DE COMUNIDADE

Carta do Moderador à Comunidade

«Lanço-me em direção à meta» (Fl 3,13)  12ª Geração Samuel reúne os
‘prediletos do reino’

Evangelizar: nossa missão 

Cristificar reúne 700 jovens

9.8801-9687
9.8886-2449

Rua Pe. Petrus Dingenoutes
952, B.Novo Horizonte

Itajubá/MG 

Tríduo em Louvor a N. S. Guadalupe

Semana Boa Notícia é destaque

Theotokos realiza Bazar Beneficente

 A Comunidade Theotokos 

realizou no dia 15 de dezembro um 

Bazar Beneficente em prol das suas 

atividades de missão e evangelização.

 A atividade aconteceu na Casa 

de Formação Nossa Senhora de 

Guadalupe, das 09h à 14h, com diversas 

peças de roupas, sapatos e utensílios a 

preços promocionais e acessíveis.

 Os itens para venda foram 

doados por amigos, colaboradores e 

benfeitores da comunidade. A atividade 

fez parte da Campanha de Final de Ano 

2018 e visa auxiliar nas atividades de 

missão e evangelização. A você que nos 

ajudou, nosso ‘muito obrigado’.
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