
EDITORIAL

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

 Queridos irmãos e irmãs, graça 

e paz!

 Deus nos ama mas o pecado 

nos impede de experimentar esse amor. 

O pecado nos priva da intimidade com 

D e u s .  E l e  c r i o u  u m  a b i s m o  

intransponível entre nós e Deus (cf. 

Is.59,2). O homem por si só não pode 

salvar-se.

 A Bíblia tem uma boa notícia 

para nós: JESUS CRISTO! Ele é a 

nossa salvação. Se o homem era 

incapaz de chegar até Deus, Deus 

chegou até o homem. Se nós não 

tínhamos as forças necessárias para 

subir até Ele, Ele desceu até nós. 

Quando não havia esperança de 

solução, então brilhou uma luz nas 

trevas: Deus cumpriu sua promessa de 

salvação. (Jo 3,16-17)

 Sim, há portanto, uma solução 

para o mundo e para cada homem: 

chama-se Jesus, cujo nome significa: 

Javé salva. Ele não só traz a Salvação 

de Deus, Ele mesmo é a salvação, o 

médico e o remédio ao mesmo tempo. É 

“Deus Conosco”, salvando-nos. Desde 

o exato momento em que nossos 

primeiros pais pecaram, Deus nos 

prometeu a salvação. Disse à serpente: 

“Porei uma hostilidade entre ti e a 

mulher, entre tua linhagem e a linhagem 

dela. Ela te esmagará a cabeça... (Gn 

3,15). Jesus descendente da mulher, 

esmaga a cabeça do inimigo. O príncipe 

deste mundo é derrubado e nada pode 

contra Jesus. Jesus é o único vencedor 

de Satanás e de seu mundo tenebroso. 

Ânimo! Eu venci o mundo! (Jo 16,33).

 Jesus é o cordeiro de Deus que 

tira o pecado do mundo para que 

possamos viver em plenitude a vida em 

abundância. Sua missão não é só tirar 

os males e sofrimentos deste mundo, 

mas arrancar a raiz que origina todo este 

mal: O PECADO. 

 Por nosso pecado, todos 

estávamos inimizados com Deus e 

tínhamos com Ele uma dívida que não 

éramos capazes de saldar. Nós 

devíamos a Deus uma conta por 

havermos comido o fruto proibido, e, 

não tendo como que pagar, devíamos ir 

para o inferno. Jesus, porém, veio até 

nós, tomou o título de nossa dívida e 

pregou-a na sua cruz. Nossos pecados 

foram perdoados graças ao Sangue de 

Cristo que o pediu ao seu Pai quando 

estava pendurado na Cruz. O Pai 

sempre ouve e atende a oração do Filho, 

nada lhe pode negar. Portanto já 

estamos em paz com Deus e podemos 

nos aproximar d'Ele confiantemente 

pelos méritos de Cristo. Jesus perdoa os 

nossos pecados!

 Deus não só perdoou nossas 

culpas e pecados, mas esqueceu-as 

completamente. Quando Deus perdoa, 

perdoa para sempre, quer dizer, não se 

recorda nunca mais de nossos pecados 

perdoados. Jesus enviado do Pai, 

tomou nossos pecados e os jogou no 

fundo do mar. Ali ficaram sepultados 

para sempre, e é impossível retirá-los: 

Mq 7,19. 

 A obra da Salvação não se limita 

a tirar nossos pecados. Jesus não veio 

só para tirar ou perdoar o pecado, mas 

para libertar-nos do pecado, quer dizer, 

capacitar-nos a não pecar mais. O 

pecado é uma escravidão, uma 

fraqueza que arrasta o nosso corpo. 

Mas um dia Jesus, ao ver que nós não 

éramos livres, tomou esse pecado e o 

fez morrer na cruz, deixando-nos 

totalmente livres, graças a Ele, o Cristo 

Jesus, morto e ressuscitado. 

 Deus não enviou seu filho 

amado só para solucionar problemas ou 

romper grilhões de pecado, mas foi 

enviado especialmente para trazer vida 

e vida em abundância (Jo 10,10). Em 

Cristo Jesus fomos feitos novas 

criaturas: tudo o que era velho passou, o 

homem velho morreu, agora somos 

completamente novos. Para sermos 

livres é que Cristo nos libertou. 

Contamos agora com a força de Deus 

para vencer o pecado, e este perdeu 

todo o seu poder de influência sobre 

nós. 

 Querido irmão e irmã, Jesus 

realizou de uma vez por todas a 

salvação total do homem e de todos os 

homens, através da sua encarnação, 

morte e ressurreição. Ele é “Emanuel”, 

Deus conosco. Se Deus está conosco 

quem poderá estar contra nós? Nada 

nem ninguém nos pode separar do amor 

de Deus manifestado em Cristo Jesus. 

Jesus vestido da nossa carne, pela sua 

e n c a r n a ç ã o ,  s e  e n t r e g o u  

voluntariamente à morte por amor a 

pecadores, para carregar o nosso 

pecado. Jesus morto e ressuscitado é a 

solução de Deus para o mundo. Ele é a 

única solução. Não há outro caminho: 

“Pois não há sob o céu outro nome dado 

aos homens pelo qual devemos ser 

salvos” At 4,12. Ele é o único capaz de 

tirar todo o pecado do mundo e vencer a 

Satanás, suprimindo logicamente todas 

as consequências do pecado.

Geraldo Inácio Pereira

Coordenador 

Comunidade Theotokos
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“Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo” (At 2, 21)  
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Retirado do fundo para investimento - 17ª FESTA DE GUADALUPE

RESULTADO FINAL 

Campanha: Mais um sócio para a Comunidade Theotokos

1
 Caro amigo e irmão, sócio evangelizador da Comunidade Theotokos! Continuamos a nossa campanha e 

precisamos da sua ajuda! Durante os meses de março e abril, a Comunidade Theotokos realiza a Campanha: 

‘Mais um sócio para a comunidade’. Nos ajude a encontrar mais amigos e benfeitores para colaborar com as 

nossas atividades de evangelização.

 Logo abaixo você encontra uma ficha de inscrição para novos sócios! É fácil! É só recortar e preencher! Assim, você 

poderá convidar um amigo ou um familiar para se juntar à essa grande família evangelizadora! Para isso, basta preencher a ficha e 

nos enviar pelo Whatsapp - (35) 90120-1813, ou por correio em nosso endereço - Rua Miguel, Braga, 413, Boa Vista. Há várias 

formas de contribuir: pelo carnê, boleto bancário, cartão de crédito ou débito automático. Para mais informações: (35) 3623-5503. 

Que Deus nos abençoe e que a Virgem de Guadalupe nos cubra com seu manto sagrado.  

15 a 21   Semana Santa

27 a 28   Reunião de Liderança (P.A)

Grupo de Oração pela cura e libertação

Toda quinta-feira, 19h30, na Boa Vista.



FORMAÇÃO2 3

Guadalupe: Sexta-feira, às 19h30, na 

Rua Miguel Braga, 413.

Casa de Missão Nossa Senhora de 

Fátima: Quinta-feira, às 19h30, na Rua 

Júlia Gomes Renó, 275.

Casa de Missão Centro: Quinta-feira, 

às 19h30, na Rua Dr. Xavier Lisboa, 326.

Casa de Missão Novo Horizonte: 

Sexta-feira, às 19h30, na Rua Pe. Petrus 

Dingenouts, 952.

Seminário Jovem Cristo: Domingo, 

às 19h30, na Rua Miguel Braga, 413.

Casa de Missão Rebourgeon: Sexta-

feira, às 19h30, Rua Maria Celestina, 

12. 

 A Comunidade Theotokos iniciou 

o Seminário de Vida no Espírito, que 

acontece semanalmente e é uma grande 

opo r tun idade  pa ra  f aze r  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 e seus serviços.A  atividade 

acontece na Casa de Formação Nossa 

Senhora de Guadalupe e também é 

oferecido nas casas de missão da 

comunidade e um especial para a 

juventude. Tem um seminário perto de 

vocêConfira e participe conosco!

Casa de Formação Nossa Senhora de 

 Irmãos e irmãs, graça e paz! O 

encontro cotidiano com o Senhor e a 

frequência aos Sacramentos permitem 

abrir nossa mente e nosso coração para 

Sua presença, a Sua palavra e a Sua 

ação. 

 A oração não é somente o 

respiro da alma, mas para usar uma 

imagem, é também o oásis de paz no 

qual podemos tirar a água que alimenta 

nossa vida espiritual e transforma nossa 

existência. 

 Deus nos atrai para si, nos faz 

subir a montanha da santidade porque 

estamos sempre mais próximos a Ele, 

oferecendo-nos, ao longo do caminho, 

luzes e consolações.

 E na medida em que cresce 

nossa união com o Senhor, faz-se 

intensa a nossa oração, também nós 

c a m i n h a m o s  a o  e s s e n c i a l  e  

compreendemos que não é a potência 

dos nossos meios, das nossas virtudes, 

das nossas capacidades que realiza o 

Reino de Deus, mas é Deus que opera 

maravilhas justamente através da nossa 

fraqueza, de nossa pequenez.

 Num mundo em que corremos o 

risco de confiar somente na eficiência e 

na potência dos meios humanos, neste 

mundo somos chamados a redescobrir e 

testemunhar a potência de Deus que nos 

comunica na oração, com a qual 

crescemos cada dia no conformar a 

nossa vida àquela de Cristo Devemos, 

então, ter a humildade de não confiar 

simplesmente em nós mesmos, mas de 

trabalhar, com a ajuda do Senhor, na 

vinha do Senhor, confiando-nos a Ele 

como frágeis vasos de barro. 

 Assim, a Graça do Senhor é 

força que acompanha a nossa vida para 

difundir o Evangelho e torna-nos 

capazes de conduzir outros em direção 

Àquele que morreu e ressuscitou por 

nós.

 Que a Maria nossa mãe nos 

interceda por nós para sermos pessoas 

de oração.

Denilson Marino

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!

VIDA DE COMUNIDADE

A vida de oração (Lc 12)

9.8801-9687
9.8886-2449

Rua Pe. Petrus Dingenoutes
952, B.Novo Horizonte
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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 Antunes Correa - 04/04
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

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
Celso Batista dos Santos - 14/04
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
Veronice 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
Maria Stela Fernandes - 21/04

Nivea Aparecida da Silva - 21/04
Rosileia R. de Souza - 21/04

Marina Bueno dos Reis - 21/04
Camila Marques de Almeida - 22/04
Jose Augusto Catelani Vieira - 22/04

Delelis Valeria Daniel dos Reis - 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
Eduardo Souza Costa - 24/04

Benedito Amâncio Ribeiro - 25/04
Joaquim Tadeu da Silva - 25/04
Maria da Gloria Belato - 26/04
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
Maria Helena Ribeiro Amaral - 30/04

Ana Marinho do Espirito Santo - 30/04
Jaciara Gonçalves Ribeiro Alves - 30/04

 

 Irmãos e irmãs, paz e bem!  

Quando encaramos a vida como um bem 

valioso que nos foi dado por Deus que 

nos ama, e não extraído com luta de um 

destino impessoal, lembramo-nos de 

que, no âmago da realidade, permanece 

o amor do próprio Deus. Isso significa 

que a fé cria em nós uma nova disposição 

de deixar a vontade de Deus cumprir-se.

 A esperança genuína é diferente 

do mero otimismo. Não estamos falando 

de uma atitude eufórica que nos faz 

acreditar que tudo será melhor amanhã. 

O ot imista diz: "Os problemas 

desaparecerão; tudo vai logo melhorar”. 

O otimista pode até estar certo, mas, 

lamentavelmente, pode também estar 

errado. Nenhum de nós tem o poder de 

controlar as circunstâncias da história.

 A esperança não vem de 

predições positivas sobre a situação que 

vivemos, tampouco a fé. A esperança 

também não depende dos altos-e-

baixos da nossa vida diária. Antes, a 

esperança se refere a Deus. Temos 

esperança e gozo em nossa fé porque 

cremos que, embora o mundo em que 

vivemos jaz envolto em trevas, Deus 

triunfou sobre este mundo. 

 Jesus disse: "No mundo tereis 

aflições. Mas tende coragem! Eu venci o 

mundo!” – Jo 16,33. Seguimos Alguém 

que não está limitado nem derrotado 

pelos sofrimentos do mundo. Jesus nos 

perguntaria: "Você crê? Você confia que 

Deus o ama de tal maneira que deseja 

dar-lhe vida nova?" Uma parte de mim 

diz: "Quero ter certeza de que tudo já 

está no lugar antes de dar o passo da fé”. 

Toda vez que tento confiar, percebo 

quantas pequenas condições imponho a 

essa confiança. Toda vez que confio, 

vejo quão arraigada é minha resistência. 

E percebo tantos outros lugares que, em 

minha vida, a fé precisa penetrar! Mas 

nossa vida é renovada cada vez que 

confiamos mais. Ter esperança não quer 

dizer evitar ou ser capaz de ignorar o 

sofrimento. Na verdade, o fundamento 

de nossa esperança é Aquele que é mais 

forte do que a vida e os nossos 

sofrimentos.

Tácito José Andrade Coutinho - Tatá

Moderador do Conselho

Comunidade Javé Nissi

Confiar em Deus (Jo 16,33)
 A Comunidade Theotokos 

realizou de 02 a 05 de março o Retiro de 

Carnaval, que este ano aconteceu no 

Colégio de Itajubá.

 Com o Tema 'Anunciamos uma 

grande alegria' o retiro  iniciou-se com a 

Santa Missa no sábado (02). De 03 a 05 

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 Theotokos 

e o missionário Rodrigo dos Santos 

Jesus (Andradas).

 Durante o retiro, o  Ministério 

Samuel se uniu para evangelizar e 

acolher os prediletos do reino – as 

crianças. Com muita música, 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.

 A  e v a n g e l i z a ç ã o  d o s  

adolescentes e jovens ficou por conta do 

Ministério Marcos. Foram realizados 

momentos de oração, pregação da 

palavra, partilha, atividades recreativas 

 Estima-se que cerca de 1200 

pessoas passaram pelo retiro. O local 

contou com lanchonete, livraria, 

transmissão ao vivo das pregações e a 

tradicional campanha entre amigos, 

sorteando brindes para os participantes.

Comunidade Theotokos realiza Retiro de Carnaval

Seminário de Vida no Espírito movimenta comunidade
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