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« Por que procurais entre os mortos
aquele que está vivo? Não está aqui.
Ressuscitou!» (Lc 24, 5-6)
Querido amigo, amiga,
benfeitor(a) desta obra de Deus: Graça e
Paz.
Ainda ecoam em nossos ouvidos
o canto de Aleluia da vigília de poucos
dias atrás. Jesus Cristo venceu a morte
porque não há nada que O aprisione. Ele
ressuscitou, Aleluia, Aleluia!
Diante de todos os desafios de
nossa vida é preciso como a Palavra de
Deus nos diz nossa vitória esta n´Aquele
que tem todo o poder de Deus em suas
mãos: Jesus Cristo, nossa Páscoa.
Amigo e amiga colaborador, não
desistamos de lutar contra a maré que
nos conduz para longe de nosso Deus.

Seja o que for que estiver
passando, não é maior do que nosso
Senhor. Estamos constantemente
intercedendo pelos seus pedidos, suas
súplicas, sua família e todos aqueles que
necessitam de oração, não se
esqueçam jamais.
A Comunidade Theotokos iniciou
uma caminhada nova com o Programa
Boa Notícia que vai ao ar todos os
domingos, das 09h00m às 10h, na Rádio
Itajubá AM - 1060.
Ouça-nos pelo rádio e agora
também na internet, smartphone, dentre
outros. Não deixem de ouvir esta
Excelente Notícia!
Deus abençoe grandemente!
Em Cristo
Hamilton Machado - Ministério de Obras

Agenda

08
Encontro Paulo Apóstolo 01 (CPSJO)
Comunitária 14 a 15 Retiro Ministério Marcos
18
Encontro Avivando a Chama - Praça
Abril
28
Manhã dos Adolescentes
Todos os Sábados - Grupo Jovem Cristo, às 20h
Todas as Terças-feiras - Grupo de Oração das Famílias, às 19h30

2018

Campanha

Novos
Sócios
FORMAS DE DOAÇÃO
Carnê

Na Guadalupe
ou em sua casa (ou comércio)

FEVEREIRO 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 - 03/02
ALUGUEL ANGLO / UNOPAR - CASA DE GUADALUPE
OUTROS
TOTAL

SUB-TOTAL
R$ 6.476,00
R$ 450,00
R$ 1.320,00
R$ 1.500,00
R$ 350,80
R$ 10.096,80

VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS

R$ 15.246,21
R$ 10.096,80

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

-R$ 5.149,41
R$ 5.149,41
R$0,00

(35) 3623-5289

Aniversariantes - Abril 2018

Jesus ressuscitou, aleluia! A morte ficou para trás!

Pablo Henrique Rabelo - 01/04
Simone Viana Rodrigues - 01/04
Valdirene Ramalho dos Santos - 01/04
Maria Tereza Bonafé - 01/04
Ana Eloisa Elias da Silva - 03/04
Gilene Batista de Cerqueira - 03/04
Maria Auxiliadora Pereira - 05/04
Olímpia Maria de Sousa - 06/04
Romana Irene Vitor - 06/04
Vilma Conti - 06/04
Sonia Marlene Muniz - 06/04
Maria Estela Gonçalves - 06/04
Maria Alice Abreu de Carvalho - 07/04
Adailsa Maria de Oliveira Braga - 07/04
Joaquim Sergio da Silva - 08/04
Adilson Fernando da Costa - 08/04
Raimunda Isaura de Araújo - 08/04
Fausto Roberto Furtado Lemes - 09/04
Maria Aparecida dos Santos- 09/04
Maria Aparecida A. Carneiro - 09/04
Luzia Catarina da Silva - 09/04
Vania Liciane de Carvalho Vieira - 10/04
Suzana Vieira Silva - 10/04
Maria das Graças K. Sarmento - 10/04
Celina da Silva Machado - 10/04
Ana Maria de Souza Matos - 10/04
Cireia Simoni da Costa - 11/04
Sheila Eliana Marques - 11/04
Bruno Michel e Silva - 11/04
Clemilda Aristóteles Brito - 11/04
Ronaldo Fernandes - 12/04
Judith Tavares Martins Gaviole - 12/04
Deidimar Sebastiao dos Santos - 13/04
Edilucia Tavares dos Santos - 13/04
Marcio Henrique Januário - 13/04
Durvalino Cândido Rosa - 14/04
Maria de Fatima D. Deliami - 14/04
Vanilza Silva - 14/04
Francine e Bruno Pereira - 14/04
Maria Rosa da Silva - 14/04
Joaquim Rodrigues da Costa - 15/04
Maria Inez Ribeiro - 15/04
Jussara Silva de Freitas - 16/04
Eliana Aparecida Teodoro Silva - 16/04
Benedito Paixão da Costa - 17/04
Veronica das Dores Campos - 17/04
Jose Carlos dos Santos - 17/04
Benedito Raimundo Leite - 18/04
Silvia Maria Silvia - 19/04
Julia de Fatima Agostinho - 20/04
Francisca Albaniza de Matos - 20/04
Jose Carlos Araújo - 20/04
Sueli Aparecida V. P. Silva - 20/04
Nivea Aparecida da Silva - 21/04
Rosileia R. de Souza - 21/04
Marina Bueno dos Reis - 21/04
Ester Duarte de Assis - 22/04
Jose Augusto Catelani Vieira - 22/04
Delelis Valeria Daniel dos Reis - 22/04
Vanuza da Silva Pereira - 22/04
Maria Celina Ribeiro Silva - 23/04
Ana Maria Costa Fortes - 23/04
Maria Aparecida Correia - 23/04
Maria Inez Ribeiro dos Reis - 23/04
Maria Castellan Carvalho - 24/04
Maria Cícera da Silva - 24/04
Eduardo Souza Costa - 24/04
Joaquim Tadeu da Silva - 25/04
Maria da Gloria Belato - 26/04
Gilberto Rodrigues da Silva - 27/04
Rosa Áurea Vilas Boas - 27/04
Edna Maria de Oliveira - 27/04
Dayr Faria dos S. Rodrigues - 28/04
Solange Rodrigues Silva Lopes - 29/04
Sebastiao Domingues Ribeiro - 29/04
Lucia Helena Batista da Silva - 30/04
Maria Helena Ribeiro Amaral - 30/04
Ana Marinho do Espirito Santo - 30/04
Jaciara Gonçalves Ribeiro Alves - 30/04

Guadalupe
COMUNIDADE CATÓLICA
Itajubá - Abril - 2018
Ano XI - Nº 127

Informativo

EDITORIAL
Onde está, ó morte, a tua vitória? (1º Cor 15,54-55)

«A morte foi tragada pela vitória; onde
está, ó morte, a tua vitória? Onde está,
ó morte o teu aguilhão?» (1º Cor
15,54-55).
Querido irmão e irmã, paz e
bem! São Paulo nos ensina: “se é o
Espirito daquele que ressuscitou Jesus
dos mortos habita em vós, ele, que
ressuscitou Jesus Cristo dos mortos,
também dará a vida aos vossos corpos
mortais, pelo seu Espirito que habita em
vós” (Rm 8,11); em outras palavras se
Jesus Cristo ressuscitou, também nós
ressuscitaremos! Uma vez mais uma
esperança realizada fez nascer outra
maior.
A ressurreição de Cristo é 'as
primícias' que anunciam do corpo
inteiro: graças a Cristo, a morte cristã
tem um sentido positivo. “Para mim,
viver é Cristo e morrer é lucro” (Fl 1,21).
“É digna de fé esta palavra: se tivermos
morrido com Cristo, também com Ele
viveremos” (2 Tm 2, 11). A novidade
essencial da morte cristã está nisto: pelo
Batismo, o cristão já “morreu com
Cristo” sacramentalmente para viver
uma vida nova; se morremos na graça
de Cristo, a morte física consuma este
“morrer com Cristo” e completa assim a
nossa incorporação n'Ele, no seu ato
redentor.
Nós cremos e esperamos
firmemente que, tal como Cristo

ressuscitou verdadeiramente dos
ele, na morte. “Cristo ressuscitou dos
mortos e vive para sempre, assim
mortos. Pela Sua morte venceu a morte,
também os justos, depois da morte,
e aos mortos deu a vida” (Liturgia
viverão para sempre com Cristo
bizantina, Tropário no dia de Páscoa:
ressuscitado, e que Ele também os
Romae 1884).
ressuscitará no último dia (Cf. Lc 22, 31Quero terminar este artigo com o
32).
sermão de Santo Agostinho para que
O fator decisivo é colocado no
possamos refletir: “Os filhos dos
momento da morte de Cristo: “Ele
homens abrigam-se à sombra das
morreu por todos” (2 Cor 5,15). Mas o
Vossas asas…, na torrente das Vossas
que aconteceu de tão decisivo naquele
delícias lhes dais de beber, em Vós está
momento para mudar a própria face da
a fonte da vida” (Sl 35,8s). Jesus Cristo é
morte? Podemos representá-lo
a fonte da vida. Antes de a fonte da vida
visualmente dessa forma. O Filho de
ter vindo até nós, só tínhamos uma
Deus desceu na sepultura, como em
salvação humana, semelhante à dos
uma prisão escura, mas saiu pela
animais dos quais fala o salmo: “Vós
parede oposta. Não voltou atrás por
salvais, Senhor, homens e animais” (Sl
onde havia entrado, como Lázaro que
35,7). Mas agora a fonte da vida veio até
voltou a morrer. Não, ele abriu uma
nós, a fonte da vida morreu por nós. Vai
brecha no lado oposto pela qual todos
Recusar-nos a sua vida, aquele que se
aqueles que creem nele podem seguiofereceu à morte por nós? Ele é a
lo.
salvação, e esta salvação não é vã
Portanto, com Jesus, o que foi
como a outra. Porquê? Porque ela não
que mudou sobre a morte? Nada e tudo!
desaparece. O Salvador veio. Ele
Nada para a razão, tudo para a fé. Não
morreu, mas Ele matou a morte. N'Ele,
mudou a necessidade de entrar na
Ele pôs um fim à morte. Ele assumiu-a e
tumba, mas foi dada a oportunidade de
matou-a. Onde está agora a morte?
sair dela. (Frei Raniero Cantalamessa)
Procurai-a em Cristo e ela já não está lá.
A morte não é para o crente o fim
Esteve lá, mas foi morta lá. Ó vida, morte
da vida, mas o início daquela
da morte! Retomai coragem: ela
verdadeira; não é um salto no vazio,
morrerá também em nós. O que se
mas um salto na eternidade. Ela é um
concluiu na Cabeça concluir-se-á
nascimento e um batismo.
também nos membros, e a morte
É um nascimento, porque
morrerá também em nós (Santo
somente então começa a vida
Agostinho Sermão 233).
verdadeira, aquela que não se destina à
Dessa forma, a Comunidade
morte, mas dura para sempre. Portanto,
Theotokos deseja a você, querido irmão
mesmo a morte, da qual sofremos
e irmã, uma Santa e Feliz Páscoa! É
principalmente perseguição, e cujo
tempo de ressuscitar com Cristo. Morrer
aguilhão terminará no fim dos tempos,
para as coisas velhas, que já passaram,
ao ressuscitarmos dos mortos, como
pois ele faz novas todas as coisas!
acabou em nossa Cabeça, acabará
Que a Virgem de Guadalupe nos
também em nós, se então formos justos.
cubra com o seu manto sagrado!
Pois, ao morrer ele matou a
Geraldo Inácio Pereira
morte. Antes morreu a morte nele do que Coordenador da Comunidade Theotokos
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A alegria de evangelizar (Mt 28, 9-10)

Irmãos e irmãs! Aleluia,
Jesus ressuscitou! Está é a verdade que
deve alegrar o nosso coração e ser o
fundamento de nossa vida e missão. A
ressurreição é para nós, e para toda a
Igreja, a experiência de algo que
responde plenamente as perguntas e
expectativas. Na ressurreição
experimentamos algo completamente
novo. Uma certeza e uma esperança
para nossas vidas. Experimentamos a
libertação do pecado, da morte e de
qualquer escravidão que se possa

i m a g i n a r. A s s i m t o r n a m o - n o s
contagiantes de uma alegria verdadeira
que preenche os nossos corações e nos
faz capazes de nos colocar a caminho
para anunciar a boa nova do evangelho,
com a força do Espirito Santo e com a
fecundidade do nosso testemunho.
A partir da fé na ressurreição de
Jesus Cristo, o cristão crê firmemente,
que é a vida, não a morte, que tem a
ultima palavra. É a fé na vitória da vida,
vitória já conquistada por Cristo e,
também, a certeza de que a morte já foi
derrotada. Esta é a perspectiva que
sempre anima os mártires e seduz o
coração dos missionários e profetas.
Os que acreditam na força da
ressurreição seguem os passos de
Jesus, profetizando o Reino de Deus. A
Ressurreição produz uma mudança na
pessoa e a faz anunciar que Jesus Cristo

esta Vivo. Aqueles que experimentam
da Ressurreição de Cristo e dela
participam, por meio da fé e do Batismo,
formam o corpo que tem por cabeça o
próprio Senhor Jesus e por alma o
Espirito Santo.
A experiência do encontro com o
Cristo Ressuscitado alarga o nosso
coração, abre a nossa mente para a
verdade, toca o mais profundo de
nossas vidas suscitando um novo jeito
de ser e de viver. “Já não sou eu que
vivo, mas é Cristo que vive em mim”.
(Gálatas 2, 20)
Conhecer a Jesus Cristo pela fé
é nossa maior alegria, segui-lo é uma
graça, e transmitir este tesouro aos
demais é uma tarefa que o senhor nos
confiou.
Denilson Marino
Ministério de Missão
Comunidade Theotokos

VIDA DE COMUNIDADE
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Cerco de Jericó acontece em Itajubá Início do Seminário de Vida no Espírito Casa de Missão comemora 7 anos
A Comunidade Theotokos
realizou de 28/02 a 07/03, na Casa de
Formação N. S. de Guadalupe, o Cerco
de Jericó.
A palavra de motivação ‘Volta ao
Primeiro Amor’ direcionou os sete dias e
seis noites de adoração contínua.
Centenas de pessoas passaram pelo
evento que contou diversas atividades
de adoração, meditação e oração.
Para Maria Cristina,"Jesus
chamou a Comunidade para aproximar e
adorar. Esses dias de oração foram
voltados para os membros da
comunidade experimentarem da graça
de Deus". Para encerrar, foi realizada a
Santa Missa presidida por Dom Ricardo
Pedro Paglia, Bispo Emérito da
Arquidiocese de Pouso Alegre.

A Comunidade Theotokos iniciou
no mês de março o Seminário de Vida no
Espírito, que acontece semanalmente e
é uma grande oportunidade para fazer
uma experiência profunda e concreta do
Amor de Deus, conhecer melhor sua
Palavra, ter intimidade com o Senhor,
fazer amigos na fé e conhecer a
Comunidade Theotokos e seus serviços
A atividade acontece na Casa
de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe, na Boa Vista e também é
oferecido nas casas de missão dos
bairros Nossa Senhora de Fátima, Novo
Horizonte e um seminário especial para
a juventude. Se informe, tem um
seminário perto de você! Participe!

A Casa de Missão do Bairro
Rebourgeon comemorou de 13 a 16 de
março o seu sétimo aniversário.
Na ocasião especial, foram
realizadas diversas atividades como
grupos de oração, grupo de bênçãos,
Celebração da Palavra e outros.
As festividades aconteceram na
casa de missão que fica localizada Rua
Maria Celestina Pereira dos Santos, n
12, no Bairro Rebourgeon.
A Comunidade Theotokos louva
e agradece a Deus por essa grande obra
que alcança dezenas de pessoas do
bairro e adjacentes. Bendito seja Deus
pelos 7 anos de graças derramadas
sobre essa casa de missão! Louvado
Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

O sistema democrático na visão da Igreja
A Doutrina Social da Igreja
afirma que: “A Igreja encara com
simpatia o sistema da democracia,
enquanto assegura a participação dos
cidadãos nas opções políticas e garante
aos governados a possibilidade quer de
escolher e controlar os próprios
governantes quer de substituí-los
pacificamente, quando tal se torne
oportuno...” (cf. DS. 406).
“Todo poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente...” (CF. Art 1).
Com essa afirmação, a nossa
Constituição Federal (lei máxima de
nosso País) declara que, o sujeito da
autoridade política é o povo considerado
na sua totalidade como detentor da
soberania. O povo transfere o exercício
da sua soberania para aqueles que

elege livremente como seus
representantes, mas conserva o poder
de controlar e fiscalizar a atuação dos
governantes e também na sua
substituição, caso não cumpram de
modo satisfatório as suas funções.
É importante sabermos que nós
enquanto povo, transferimos o exercício
de nossa soberania e não a nossa
soberania, sendo assim, ainda somos
soberanos, o que significa que ainda
somos detentores do poder! Contudo,
temos que aprender como exercer bem
a nossa soberania. Ao transferirmos a
nossa autoridade para o representante
eleito, estabelecemos com ele um
relacionamento de confiança pois ele
assume responsabilidades perante nós,
enquanto povo. O que isso quer dizer,
senão que o (os) representante tem a

Programa Boa Notícia na Rádio Itajubá Semana Gabriel é novidade em Itajubá Cristificar reúne Setor Mantiqueira
obrigação de prestar contas acerca da
sua atuação enquanto nós (povo) temos
o dever de acompanha-lo no exercício
de seu mandato.
Temos que nos conscientizar
que é de extrema importância
exercemos bem nossa cidadania,
participando ativamente e
conscientemente do processo
democrático do nosso país! Devemos
votar com responsabilidade e também
fiscalizar os representantes do povo.
Vanderlei S. de Araújo
Ministério Matias
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!

A comunidade Theotokos iniciou
no dia 18 de março um novo tempo para
a evangelização que acontece por meio
do programa Boa Notícia.
O programa estreou suas
atividades na Rádio Itajubá AM - 1060,
no mesmo horário, das 09h às 10h,
todos os domingos.
A novidade é que você pode
baixar o aplicativo da rádio no seu celular
e acompanhar a programação. Estamos
aguardado sua ligação no telefone (35)
3623-1333.
Temos uma boa notícia para
você: Deus te ama e te espera de braços
abertos!

A Comunidade Theotokos
realizou de 19 a 22 de março uma
semana direcionada para o Ministério de
Comunicação Social de Itajubá, com o
tema 'A semente caiu em terra boa' cf Mt
13,8.
Durante a semana, foram
realizadas atividades objetivando a
formação e espiritualidade dos membros
do ministério.
O Ministério Gabriel é um serviço
organizado responsável pela
evangelização da Palavra de Deus que
acontece através dos diversos meios de
comunicação: jornais, internet, rádio e
redes sociais.

Aproximadamente 170 jovens
iniciaram no dia 24 de março o projeto
‘Cristificar’ que aconteceu na Casa de
Formação Nossa Senhora de
Guadalupe, com a presença do grande
amigo ‘Marcão’ (Comunidade Sagrada
Família - Pouso Alegre).
O objetivo foi transmitir a visão
da Comunidade Javé Nissi, sua
espiritualidade e missão na Arquidiocese
de Pouso Alegre. Estiveram presentes
jovens da cidade de Marmelópolis,
Delfim Moreira, Wenceslau Braz, Maria
da Fé, Itajubá, Piranguinho, Santa
Bárbara, Piranguçu, Bom Sucesso e
Brasópolis. O próximo encontro será dia
12 de maio, às 20h, na Cidade de Delfim
Moreira.’

