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“Na medida em que o dom de
Deus, o Espírito de Deus, é acolhido pela
pessoa, vai-se desenvolvendo nela a
existência cristã. A atuação do Espírito
Santo instaura na pessoa que o acolhe
um dinamismo renovador que
transforma o "velho" em "novo" e
capacita para a prática do amor até aos
inimigos - Mt 5,44 e do serviço concreto.
Quer dizer, impulsionados pelo amor
gratuito de Deus, vamos sendo capazes
de aprender a “pagar o mal com o bem”,
sem alienação ou utopia.”
A medida em que deixarmos
mais e mais Deus agir em nós,
acontecerá como em Pentecostes: Deus
vai cumprir a sua promessa
continuamente. Precisamos apenas
deixar acontecer e que o mal que há na
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sociedade seja extirpado pela prática do
amor.
É com grande alegria que a
Comunidade Theotokos tem mais um
serviço que será implementado em Abril
de 2018. Daremos início ao Restaurante
Guadalupe que a princípio servirá
apenas marmitex e/ou marmitas, mas
que será um serviço permanente para
nos ajudar com a manutenção da missão
da Comunidade. Precisamos ainda mais
da sua generosidade na doação daquilo
que é imprescindível para que a Palavra
de Deus e todos os Seus prodígios
atinjam todos aqueles que
necessitarem. Que Deus os abençoe
sempre!!!!!
Em Cristo
Hamilton Machado - Ministério de Obras

Missa - Cerco de Jericó
Vida Carismática
Semana Jovem
Missão Theotokos
Semana Gabriel
Retiro Catequese - 1ª Eucaristia

Campanha

Novos
Sócios
FORMAS DE DOAÇÃO
Carnê

Na Guadalupe
ou em sua casa (ou comércio)

JANEIRO 2018

D E M O N S T R AT I V O
D E R E S U L TA D O S

Seja um sócio evangelizador!

Boleto
Bancário

Boleto Bancário

Cartão de Crédito

Débito automático:
BBrasil
Bradesco

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

FONTE
SÓCIOS
PATROCINADORES (JORNAL+RÁDIO)
ALMOÇO BENEFICENTE - 02/12
OUTROS
TOTAL

SUB-TOTAL
R$ 5.430,00
R$ 450,00
R$ 1.150,00
R$ 285,00
R$ 7.315,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS

R$ 13.417,00
R$ 7.315,00

VALOR LÍQUIDO
Retirado do Fundo para investimento-16ª FESTA DE GUADALUPE
RESULTADO FINAL

-R$ 6.102,00
R$ 6.102,00
R$0,00

(35) 3623-5289

Aniversariantes - Março 2018

Queridos irmãos e irmãs,

Aline Cristina Ribeiro Gomes - 01/03
Darcy Rodrigues da Silva - 01/03
Leticia Alkmin de Souza - 01/03
Miller Augusto da Rosa - 02/03
Olívio Ribeiro da Luz - 02/03
Nádia Santiago Pereira Xavier - 02/03
Maria Remildes Pereira - 03/03
Ester dos Santos Ribeiro - 04/03
Adriano Carvalho de Oliveira - 04/03
Elza Maria Pinto - 07/03
Maria Gomes Rodrigues - 08/03
Ricardo Sales Mira - 08/03
Elenize de Oliveira Gonçalves - 08/03
Clarinda Gonçalves Cortez - 10/03
José Sebastiao Ferreira - 10/03
Francisco Ramos - 10/03
Milton Guimarães - 11/03
Sebastiao Henrique dos Santos - 11/03
Jose Gonçalves Silva - 12/03
Francislei Alexandre Silvério - 12/03
Maria Aparecida da Silva - 12/03
Laura Modesto Rocha Sales - 12/03
Marcia Pinto Coelho - 13/03
Luzia Rosa da Silva - 14/03
Magda Munis - 14/03
Julia Simões - 14/03
Raul Marcelo Vilela Machado - 14/03
Jose Guilherme e Vitoria - 14/03
Heber Renato M. de Oliveira - 15/03
Maria das Dores Rocha - 15/03
Maurilio Adalberto Gonçalves - 16/03
Ronaldo Junho Custodio - 16/03
Roseni Penha de Paula Melo - 17/03
Alex Donizete Batista - 17/03
Braz Santiago Higino - 17/03
Elaine de Souza Dionizio - 18/03
Manoel Andere - 18/03
Jacqueline Simão J. de Campos - 18/03
Dirce dos Santos - 18/03
Cristina Siniscalchi Franco - 18/03
Cândida Santana - 18/03
Jose de Fatima Santana - 19/03
Expedita Maria Reis Marques - 19/03
Josefina Palhano de Santana - 19/03
Maria das Graças V. Boas - 19/03
Antônio Carlos de Oliveira - 19/03
Priscila Karla Rodrigues - 20/03
Simone Fatima de Oliveira - 20/03
Lourdes Aparecida Barbosa - 20/03
Daniel da Silva Barros - 21/03
Maria Aparecida Salomom - 21/03
Gabriel de Oliveira Pinto - 21/03
Sandra Mara Teodoro - 21/03
Jose Carlos Ramos - 22/03
Claudio Martins Ribeiro - 23/03
Cleuza Nunes - 23/03
Maria Inês da silva - 23/03
Wladimir Daniel Rennó - 24/03
Julia Cristina de Castro - 25/03
Nedir Eugenio S. Quintana - 25/03
Margarida Faria de Oliveira - 25/03
Edimir Henrique dos Santos - 26/03
Antônio Faria - 26/03
Luciana da Cruz Santos - 26/03
Joana Dark Guedes Ribeiro - 27/03
Erica Patrícia Prudente - 27/03
Nazaré Urbano de Salles - 27/03
Marcia Theodoro - 28/03
Maria Jose dos santos - 28/03
Lucio Gonzaga pinto - 29/03
Maria da Paixão Alves - 29/03
Marlene Martins pereira - 29/03
Joao Raimundo de Alkmin - 29/03
Maria aparecida Lopes - 30/03
Angelina Maria silva santos - 31/03

Guadalupe
COMUNIDADE CATÓLICA
Itajubá - Março - 2018
Ano XI - Nº 126

Informativo

EDITORIAL
O amor de muitos esfriará (Mt 24,12)

Querido irmão e irmã, graça e paz!
Mais uma vez vamos encontrarnos com a Páscoa do Senhor! Todos os
anos, com a finalidade de nos preparar
para ela, Deus na sua providência
oferece-nos a Quaresma, que anuncia e
torna possível voltar ao Senhor de todo o
coração e com toda a nossa vida.
Com a presente mensagem
desejo, este ano também, ajudar toda a
Igreja a viver, neste tempo de graça, com
alegria e verdade; faço-o deixando-me
inspirar pela seguinte afirmação de
Jesus, que aparece no evangelho de
Mateus: «Porque se multiplicará a
iniquidade, vai resfriar o amor de
muitos» (24, 12).
Esta frase situa-se no discurso
que trata do fim dos tempos,
pronunciado em Jerusalém, no Monte
das Oliveiras, precisamente onde terá
início a paixão do Senhor. Dando
resposta a uma pergunta dos discípulos,
Jesus anuncia uma grande tribulação e
descreve a situação em que poderia
encontrar-se a comunidade dos crentes:
à vista de fenômenos espaventosos,
alguns falsos profetas enganarão a
muitos, a ponto de ameaçar apagar-se,
nos corações, o amor que é o centro de
todo o Evangelho.
Os falsos profeta
Desde sempre o demônio, que é
«mentiroso e pai da mentira» (Jo 8, 44),
apresenta o mal como bem e o falso
como verdadeiro, para confundir o

coração do homem. Falsos profetas que
aproveitam-se das emoções humanas
para escravizar as pessoas e levá-las
para onde eles querem. Quantos filhos
de Deus acabam encandeados pelas
adulações dum prazer de poucos
instantes que se confunde com a
felicidade! Quantos homens e mulheres
vivem fascinados pela ilusão do
dinheiro, quando este, os torna escravos
do lucro ou de interesses mesquinhos!
Um coração frio
Na Divina Comédia, ao
descrever o Inferno, Dante Alighieri
imagina o diabo sentado num trono de
gelo. Habita no gelo do amor sufocado.
Interroguemo-nos então: Como se
resfria o amor em nós? Quais são os
sinais indicadores de que o amor corre o
risco de se apagar em nós?
O que apaga o amor é, antes de
mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz
de todos os males» (1 Tm 6, 10); depois
dela, vem a recusa de Deus e,
consequentemente, de encontrar
consolação n'Ele, preferindo a nossa
desolação ao conforto da sua Palavra e
dos Sacramentos.
E o amor resfria-se também nas
nossas comunidades: na Exortação
apostólica Evangelii gaudium procurei
descrever os sinais mais evidentes
desta falta de amor. São eles a acídia
egoísta, o pessimismo estéril, a tentação
de se isolar empenhando-se em
contínuas guerras fratricidas, a
mentalidade mundana que induz a
ocupar-se apenas do que dá nas vistas,
reduzindo assim o ardor missionário.
Que fazer?
Se porventura detectamos, no
nosso íntimo e ao nosso redor, os sinais
acabados de descrever, saibamos que,
a par do remédio por vezes amargo da

verdade, a Igreja, nossa mãe e mestra,
nos oferece, neste tempo, o remédio
doce da oração, da esmola e do jejum.
Dedicando mais tempo à oração,
possibilitamos ao nosso coração
descobrir as mentiras secretas, com que
nos enganamos a nós mesmos, (Cf.
Bento XVI, Carta enc. Spe salvi, 33) para
procurar a consolação em Deus. Ele é
nosso Pai e quer para nós a vida.
A prática da esmola liberta-nos
da ganância e ajuda-nos a descobrir que
o outro é nosso irmão: aquilo que
possuo, nunca é só meu. Como gostaria
que a esmola se tornasse um verdadeiro
estilo de vida para todos! Como gostaria
que seguíssemos o exemplo dos
Apóstolos e víssemos, na possibilidade
de partilhar com os outros os nossos
bens, um testemunho concreto da
comunhão que vivemos na Igreja.
Por fim, o jejum tira força à nossa
violência, desarma-nos, constituindo
uma importante ocasião de crescimento.
Por um lado, permite-nos experimentar o
que sentem muitos que não possuem
sequer o mínimo necessário, provando
dia a dia as mordeduras da fome. Por
outro, expressa a condição do nosso
espírito, faminto e sedento da vida de
Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos
mais atentos a Deus e ao próximo,
reanima a vontade de obedecer a Deus,
o único que sacia a nossa fome.
Convido os membros da Igreja a
empreender com ardor o caminho da
Quaresma, apoiados na esmola, no
jejum e na oração. Se por vezes parece
apagar-se em muitos corações o amor,
este não se apaga no coração de Deus!
Ele sempre nos dá novas ocasiões, para
recomeçar a amar.

Papa Francisco

Vaticano, 1 de Novembro de 2017
Solenidade de Todos os Santos
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Eis o tempo de conversão

Irmãos e irmãs! Mais um ano o
Senhor nos concede a graça de viver
este tempo forte de conversão que é a
Quaresma. Tempo favorável ao
arrependimento e ao retorno a casa
paterna. Tempo de fazermos a
experiência do amor de Deus
manifestado em Jesus Cristo. Alguns
passos somos chamados a dar neste
tempo de reflexão e de mudança de vida;
a igreja nos indica três: a oração, o jejum
e a esmola.
– A Oração: de Deus nós viemos e para

ele voltaremos, necessitamos
cada vez mais de nos colocarmos na sua
presença e manter nosso contato de
intimidade. Deus nos convida a uma vida
de entrega, e em Jesus ele se revela
como um Pai amoroso que quer cada
vez mais a presença de seus filhos e
filhas. A quaresma é o tempo favorável
para a oração, pois só vivendo uma vida
de oração nós iremos compreender a
vontade de Deus para nossa vida, e
assim, amar a sua vontade.
– O Jejum: O jejum nos lembra a nossa
fragilidade humana. Somos pó, e
pelo pecado, a semente da rebeldia
entrou no coração da humanidade. O
jejum nos ajudará a trazermos cativos
nas mãos de Deus nossas más
inclinações. Pelo jejum Jesus, repleto do
Espírito Santo, venceu as tentações do
diabo, e realizou a vontade do Pai.

– A Esmola: Estamos acostumados a
dar para o outro aquilo que nos sobra.
Esmola no Brasil se tornou algo a ser
dado nas feiras livres. A esmola
quaresmal é totalmente diferente, ela é o
fruto do meu jejum, da minha abstinência
quaresmal.
Seguindo esses passos, nos
abrindo a ação do Espírito Santo
estaremos vivendo uma verdadeira
quaresma, voltando assim para a casa
do Pai, e experimentado o seu abraço
amoroso.
«Eis o tempo de conversão. Eis o dia
da salvação. Ao Pai voltemos, juntos
andemos, eis o tempo de conversão»
Uma Santa Quaresma à todos!
Deus nos abençõe!
Daniel Barros
Ministério de Formação
Comunidade Theotokos

VIDA DE COMUNIDADE
Comunidade Theotokos realiza Retiro de Carnaval
A Comunidade Theotokos
realizou de 10 a 13 de fevereiro o Retiro
de Carnaval, que este ano aconteceu no
Colégio de Itajubá.
Com o Tema 'Volta ao Primeiro
Amor' o retiro iniciou-se com a Santa
Missa no sábado (10) presidida pelo Pe.
Samuel, da Paróquia São Benedito. De
11 a 13, foram realizadas tardes de
oração, pregação, adoração, partilha,
muita música e louvor, encerrando com a
Santa Missa, ás 19h30.
As pregações ficaram por conta
de membros da Comunidade: Geraldo
Inácio, Andréa Chaib e Daniel Barros. Na
oportunidade, a comunidade recebeu os
missionários Rodrigo dos Santos Jesus
(Andradas) e Nilton César (Delfim
Moreira).

A evangelização dos
adolescentes e jovens ficou por conta do
Ministério Marcos. Foram realizados
momentos de oração, pregação da
palavra, partilha, atividades recreativas
como futebol, queimada, pique-ajuda e
apresentação dos Mestres da Alegria.
Para Diego, coordenador do Ministério
da Juventude, "A experiência de passar
o retiro de carnaval com os jovens foi
espetacular. Vivi dias inesquecíveis e
senti o amor de Deus em minha vida.”
Estima-se que cerca de 1200
pessoas passaram pelo retiro. O local
contou com lanchonete, livraria e a
tradicional campanha entre amigos,
sorteando brindes para os participantes.

Durante o retiro, o Ministério
Samuel se uniu para evangelizar e
acolher os prediletos do reino – as
crianças. Com muita musica, animação,
oração, dinâmicas, brincadeiras e
momento da Palavrinha de Deus, as
crianças puderam se encantar pelas
coisas de Deus, experimentar o seu
amor e acolher com alegria Jesus em
seus corações.
Para Maria do Carmo,
coordenadora do Ministério Samuel,
“Foram momentos de muitas bênçãos,
graças, alegrias e partilha entre as
crianças daquilo que puderam
experimentar do Senhor nesses dias na
presença d'Ele. Evangelizar os
prediletos do reino é bom demais”.

Para Samuel Placídio, “O Retiro
de Carnaval desse ano foi marcante,
foram 4 dias de uma experiência
profunda de Deus e da presença do
Espírito Santo. Com o tema proposto, foi
possível perceber que muitas pessoas
puderam conhecer esse Primeiro Amor e
foram conquistados por Ele. O Retiro da
Comunidade Theotokos foi a melhor
escolha que fiz no Carnaval!”
Para Gustavo Carlos, “O Retiro
de Carnaval foi uma surpresa de Deus.
Sobretudo nesse ano em que
arriscamos um local novo. Há graças
que só podemos experimentar, quando
arriscamos. Tivemos momentos
maravilhosos e Deus confirmou sua
presença no meio de nós”.
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Retiro reúne
intercessores
O Ministério Moisés da
comunidade Theotokos realizou no dia
28 de janeiro, o encontro de oração para
intercessores de Itajubá.
Com o tema ‘Fiquei alegre,
quando me disseram: Vamos à casa do
Senhor’, a tarde de oração e partilha
contou com a presença do Coordenador
Diocesano do Ministério Moisés, Nilton
César (Delfim Moreira).
Para Maria Cristina, " O encontro
foi um chamado à despertar a fé desse
ministério tão urgente na comunidade.
Pois sem a oração e a intercessão nós
não caminhamos.”
O encontro contou com a
participação de 50 intercessores.

Missionários movidos pelo amor
Irmãos e Irmãs! Aqueles que se
deixam encontrar por Deus, abandonarse n’Ele, deixar-se transformar por Ele,
cada vez mais desejam fazer a sua
vontade em tudo. E fazendo a
experiência plena do conhecimento de
Jesus Cristo e da sua misericórdia, que o
torna melhor e uma testemunha viva do
seu Evangelho
Quando olhamos para a vida
daqueles que se encontraram com
Jesus Cristo, vemos o poder do Amor de
Deus agindo e conduzindo suas vidas no
caminho da Santidade e da Missão. Pois
quem experimenta a força do Espirito
Santo quer anunciar, quer divulgar as
maravilhas de Deus. Se tornou uma
pessoa livre do pecado e passa a
caminhar na alegria e no temor do
Senhor. Sendo assim, cada vez mais

vive no amor e na doação. Não olha para
si mesmo, nem para o seus projetos,
força e capacidades, mas para Jesus
Cristo - que é o Senhor de nossas vidas.
Ele passa ser o fundamento e
sustento, o sentido, a razão para não
desistir diante das dificuldades, mas
perseverar até o fim no anuncio do
Evangelho, na doutrina dos Apóstolos isso é, numa fé verdadeira -, na oração,
na fração do Pão e na experiência do
Espírito Santo.
Aquele que é movido pelo amor,
testemunha que Jesus Cristo é o Senhor
e não a outro, e que só Jesus é capaz de
fecundar a vida, mudar a mente e as
estruturas de pecado, transformando os
homens em novas criaturas, capazes de
acolher a sua proposta de Salvação.
A missão adquire urgência, por

esse motivo, Jesus dá o Espírito Santo
para cada um de nós e para toda Igreja.
Movida pelo Espírito Santo, a Igreja não
se acomoda às estruturas mundanas e
não fica parada, trancada em si mesma,
mas é impelida a anunciar as maravilhas
de Deus pelo mundo todo.
Que a Virgem de Guadalupe nos
Abençoe!
Denilson Marinho
Ministério de Missão
Comunidade Theotokos

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

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

Atendimento em domicílio!

Catequese inicia
suas atividades
As turmas de catequese da
Comunidade Theotokos iniciaram suas
atividades para o ano de 2018.
O primeiro encontro aconteceu
no dia 3 de março, na Casa de Formação
Nossa Senhora de Guadalupe, dando
início às turmas de Pré-Catequese (4 a 6
anos), Iniciação I (7 a 8 anos), Iniciação II
(9 anos), Preparatória (10 anos), 1ª
Eucaristia (11 a 12 anos), Perseverança
(12/13 anos) e Crisma I e II (14/15 anos).
As inscrições continuam
abertas. Para mais informações, basta
procurar a Comunidade Theotokos ou
pelo telefone (35) 3623-5503.
Traga seu filho para participar da
Catequese Theotokos.

