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Agenda

06
Comunitária 11
20
Maio
22 a 25
24
26 e 17

2018

Encontro Vida Carismática
Início da Novena de Pentecostes
Pentecostes - Pouso Alegre
Semana de Formação Davi
Quinta de Adoração - Pouso Alegre
Acampamento Jovem Cristo - Pouso Alegre

Campanha

Novos
Sócios
FORMAS DE DOAÇÃO
Carnê

Na Guadalupe
ou em sua casa (ou comércio)

MARÇO 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 - 03/03
ALUGUEL ANGLO / UNOPAR - CASA DE GUADALUPE
OUTROS
TOTAL

SUB-TOTAL
R$ 5.376,71
R$ 450,00
R$ 1.510,00
R$ 1.500,00
R$ 230,55
R$ 9.067,26

VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS

R$15.246,21
R$ 9.067,26

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

-R$ 6.178,95
R$ 6.178,95
R$
0,00

Francisco Donato Junior - 01/05
Mario Cesar da Costa Gomes - 01/05
Maria Piedade Mello Silva - 02/05
Maria C. Costa / Daiane A. Silva - 02/05
Narzime Dimas Ribeiro - 03/05
Lazara M. de Oliveira - 03/05
Célia M. Fernandes / Joaquim José - 03/05
Maria Jose de Oliveira Torres - 04/05
Luiz Carlos Vieira - 04/05
Maria Marques Ribeiro - 05/05
Maria de Lourdes Rocha Pires 06/05
Maria Aparecida C. Arruda - 06/05
Evandro Dias De Freitas - 07/05
Jose Maria Machado - 07/05
Eliane C. Vilas Boas - 08/05
Benedito Felipe Santiago - 09/05
Jose Rodrigues da Silva - 09/05
Benedita dos Santos Silva - 10/05
Maria Aparecida Veiga - 10/05
Luiz Gonzaga Batista - 10/05
Célia Carmo Faria / Mauro C. Silva - 10/05
Maria T. Costa / Zulmira Bernardes - 10/05
Vicente Tavares Silva - 11/05
Benedita Gonçalves Oliveira - 11/05
Marcia Abranches / Maria A. Brito - 12/05
Tania Silva Belato Coutinho - 12/05
Maria Helena da Silva - 13/05
Paula Silva Maciel Lerner Attia - 13/05
Rosangela Santos Balbino - 13/05
Maria Aparecida Rodrigues - 13/05
Fabiane Guimaraes F. Alvarenga 13/05
Raimundo Francisco - 13/05
Isabel Carvalho P. Rodrigues - 14/05
Maria Aparecida Fonseca - 14/05
Ângela Maria da Costa Angeli - 14/05
Valdemar Pereira / Onofre B. Costa - 14/05
Stela Rodia Pereira - 15/05
Jose Luis de Souza - 15/05
Maria Jose Dias Pereira - 15/05
Maria Aparecida Ribeiro - 15/05
Geralda Eleoterio da Silva - 15/05
Silvio Henrique Braga - 15/05
Ribamar Guedes Oliveira - 15/05
Vanilda Terezinha C. Veloso - 15/05
Luana Mara dos Santos - 16/05
Rita Resende V. Santiago - 17/05
Rita Isabel Bartolomeu - 17/05
Paulo Henrique Ramos - 17/05
Cilea Maria San Pereira Xavier - 19/05
Joao Rodolfo Máximo - 19/05
Geraldo Roberto da Silva - 20/05
Fatima Donizetti de Faria - 20/05
Jose Amaury C. Silva - 20/05
Geralda da Conceição - 21/05
Rosimara Ferreira Da Silva - 21/05
Maria Cleuza dos Santos - 22/05
Suelem Vilas Boas De Oliveira - 22/05
Jose Luiz Santana - 22/05
Vilma Cassia Feichas - 22/05
Donizetti Cassao dos Santos - 22/05
Joao Antônio Prudente - 22/05
Rosa Maria Serafim Cassiano - 23/05
Maria Aparecida Bibiano - 23/05
Jose Renato dos Santos - 23/05
Maria Helena Moreira Torres - 24/05
Dionísia da Cruz Pinto - 24/05
Regina Tereza O. Pereira - 24/05
Rosa Maria da Silva Procópio - 25/05
Maria Jose Goncalves Santos - 28/05
Maria Terezinha Cardozo - 28/05
Lidiane Luciene S. Lino Ribeiro - 28/05
Maria Stela Nascimento - 28/05
Maria Jose Ramos da Costa - 28/05
Robson R. Rocha / Laércio D. Pereira - 29/05
Rita de Cássia N. Cruz - 30/05
Marli P. Caldas / Eva G. Costa - 30/05
Regina Maria dos Santos - 30/05
Maria G. Prado Leite/ Valdéia Alves - 31/05
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Informativo

EDITORIAL
Todos ficaram cheios do Espírito Santo (At 2)

Queridos irmãos e irmãs, Graça e Paz!
Deus está em todas as suas
criaturas pelo seu poder, pela sua
presença e por sua essência. Nem
todas, porém, são capazes de alcançáLo, nomeando-O, amando-O. Somente
as criaturas espirituais, pela graça de
Deus, podem atingi-lo, e é missão do
Espírito Santo conceder esse dom que
permite à criatura “tocar” a Deus, nele
mesmo, por um conhecimento de amor.
Essa missão não introduz
nenhuma mudança em Deus, mas
inaugura algo que, não podendo ser em
Deus, é na alma que é habitada pelas
três Pessoas divinas. Dizer que habitam
em nós, ou que as recebemos ou
possuímos, é dizer que nos
transformam, que iluminam o nosso
entendimento e inflamam o nosso
coração, imprimindo em nós os traços
da sua semelhança. “A quantos o
receberam, deu-lhes o poder de se
tornarem filhos de Deus” (Jo 1,12).
Desde toda a eternidade, o
envio do Espírito Santo estava nos
planos de Deus, e para esse fim
ordenou todas as coisas, visto que a
salvação consiste na aceitação desse
Espírito para sermos verdadeiramente
filhos de Deus e discípulos de Cristo.
“Se alguém não tem o Espírito de Cristo,
não lhe pertence” (Rom 8,9).
A habitação do Espírito Santo no
homem, torna-o participante da

natureza divina, habilitando-o a gozar
da presença das Pessoas divinas em si,
e aperfeiçoando nele a imagem de
Deus, que só atingirá a sua perfeição na
glória. Assim, podemos dizer que a
missão do Espírito Santo continua
sempre. São novas missões em cada
intensificação da graça ou do fervor, ou
em cada extensão da graça pela
concessão de um novo dom.
O dom do Espírito Santo não foi
apenas feito aos apóstolos e à Igreja,
mas a cada um dos fiéis em particular. É
um dom oferecido gratuitamente, e a ser
apropriado por cada um na medida do
seu amor e da sua fé. A medida da nossa
santificação pessoal, e, nosso
engajamento efetivo na Missão
conferida pelo Senhor, é a medida da
nossa fidelidade ao Espírito Santo. Ser
fiel ao Espírito Santo é ser fiel ao Espírito
de Cristo.
O Espírito age no cristão,
podemos dizer, de duas maneiras: o
santifica produzindo nele seus frutos –
testemunho de santidade para o mundo
–, e capacita-o para o anúncio do
Evangelho com Seus carismas.
O Espírito Santo habita em nós
(1Cor 3,16), é o nosso hóspede, sempre
pronto a nos esclarecer, amparar,
fortificar. Ele nada força, espera a nossa
cooperação, a nossa adesão, para nos
fazer conhecer o Pai e o Filho, para nos
fazer penetrar no mistério de Cristo,
para nos dar o verdadeiro “espírito de
adoção filial pelo qual chamamos a
Deus: Papai!” (Rom 8,15). E ainda vem
“em auxílio da nossa fraqueza, pois não
sabemos o que devemos pedir como
nos convém; mas o próprio Espírito
implora por nós com gemidos
inexprimíveis” (Rom 8,26).
O Espírito Santo leva-nos a
Jesus; faz-nos Jesus, transformando-

nos n’Ele. É essa a sua obra; ninguém
pode conformar-se com Jesus senão na
unidade do Espírito Santo. É este o ciclo
divino na santificação das almas:
ninguém pode ir ao Pai a não ser por
Jesus; ninguém pode ir a Jesus a não
ser pelo Espírito Santo (cf. Ef 2,18).
Passados alguns dias de Sua
ressurreição, Jesus cheio do Espírito
Santo, cumpriu sua promessa: enviou
do céu a torrente do Espírito sobre seus
discípulos que estavam em oração com
sua mãe Maria. Conta o livro dos Atos
dos Apóstolos (cap. 2).
Se o batismo na água marcou o
princípio da missão evangelizadora de
Cristo, a inauguração da era
messiânica, propriamente dita, da
manifestação do “Filho de Deus” aos
“filhos de Deus”, o batismo no Espírito
Santo, em Pentecostes, marcou a
instauração do reino de Deus sobre a
terra, pelo seu Espírito. É o
estabelecimento de uma nova vida
espiritual, vida da graça, princípio e
penhor, já neste mundo, da vida da
glória, na eternidade. Era chegada a
hora da adoração que o Pai quer, a
verdadeira adoração, “em espírito e em
verdade” (Jo 4,23).
É a consumação e a coroação
do grande mistério da Páscoa, a sua
plenitude, no dizer de Santo Agostinho
(Sermão 43). Assim, Pentecostes não é
somente a festa do Espírito Santo, mas
de Cristo, fechando um capítulo da
História da Salvação, e abrindo outro,
pelo Seu Espírito. Podemos dizer
também que é a grande “festa de
aniversário da Igreja”, o natal do Espírito
Santo. Vem Espírito Santo e renova a
face da terra!
Tácito José Andrade Coutinho - Tatá
Moderador do Conselho
Comunidade Javé Nissi

FORMAÇÃO
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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

VIDA DE COMUNIDADE
Páscoa Theotokos reúne liderança Min. Gabriel realiza semana especial
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Bingo acontece na Zona Rural

A Comunidade Theotokos
realizou no dia 04 de abril, uma noite
especial para celebrar a festa da
Páscoa.
Refletindo sobre os '’Discípulos
de Emaús'’ retirado do Evangelho de
São Lucas, no capítulo 24, os
participantes puderam refletir a
experiência daqueles discípulos com o
Cristo Ressuscitado que apareceu no
meio deles e lhes falou ao coração.
A noite contou com muita
música, pregação, oração, partilha e
muito louvor.
Ao final, a comunidade ofereceu
um jantar de confraternização para os
presentes com o objetivo de estreitar os
laços fraternos entre os participantes.
Cristo ressuscitou, Aleluia!

O Ministério Gabriel realizou de 2
a 6 de abril, uma semana especial de
missão na Rádio de Itajubá.
O objetivo foi levar a alegria da
páscoa e anunciar que Jesus vive no
meio de nós. Para tal, foram realizados
programas de rádio diários que
aconteceram das 6h30 às 7h.
Para Gustavo Carlos,
coordenador do Ministério Gabriel, "O
Ministério Gabriel não poderia deixar de
comunicar essa grande e feliz notícia:
Jesus ressuscitou, nossa alegria! Essa
boa notícia alcançou o coração de
muitas pessoas que se conectaram e
participaram conosco durante os dias.
Deus manifestou a sua bondade".

A Comunidade Theotokos
realizou, através da Casa de Missão do
Bairro Nossa Senhora de Fátima, um
bingo beneficente no Bairro Canta Galo.
O evento aconteceu no sábado,
dia 7 de abril e envolveu todo o setor
Nossa Senhora de Fátima com o
objetivo de angariar recursos em prol da
missão da Comunidade Theotokos.
Além das atividades do bingo, o
local contou com atividades infantis,
serviços de lanchonete e muitos brindes
e prêmios.
Os presentes puderam conviver
e partilhar as alegrias da Vida no Espírito
e estreitar os laços de amizades. Cerca
de 150 pessoas participaram da noite
festiva.

Devoção Mariana é tema de EPA

Estilo Jovem nas casas é novidade

Vem aí: 17ª Festa de Guadalupe

A comunidade Theotokos
realizou no dia 7 de abril a Escola Paulo
Apóstolo destinada à formação de sua
liderança.
O tema proposto foi uma reflexão
sobre Nossa Senhora, Mãe Santíssima,
Rainha da Obediência. O mesmo
objetivou a formação da devoção
mariana como parte integrante da vida
cristã.
As meditações ficaram por conta
de formadores da Comunidade
Theotokos que propiciou um dia muito
especial para todos os participantes.
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por
nós!

O Ministério da Juventude iniciou
um novo projeto de evangelização na
cidade. O ‘Estilo Jovem nas Casas’
como é chamado é uma proposta de
pequeno grupo de oração com o objetivo
de gerar partilha de vida, convívio e
estreitar os laços de amizade entre os
participantes.
O pequeno grupo acontece
semanalmente visando alcançar a casa
de todos os participantes.
Para Danielly Domiciano, “tem
sido uma experiência muito nova pois os
jovens ficam bastante a vontade para
partilhar, rezar e se abrir à vontade de
Deus”

A Comunidade Theotokos
realizou no dia 18 de abril o lançamento
oficial da 17ª Festa de Guadalupe que
acontecerá de 6 a 8 de julho.
A noite festiva contou com a
apresentação de um vídeo motivador
para toda comunidade que aguarda com
alegria esse tempo de graça para nós.
Você é nosso convidado especial!

A vida de Oração (Lc 6,12)
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

caminhamos ao essencial 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

ERRATA
Dom Ricardo Pedro Paglia é Bispo
Emérito da Diocese de Pinheiro, no
Maranhão e não de Pouso Alegre, como
informado erroneamente na edição
anterior (Nº 127 - Abril 2018) do
informativo da Comunidade Theotokos.

(35) 3623-5289
GONÇALVES
ESTÉTICA AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE
ESTOFADOS, CADEIRAS E TAPETES
(A SECO)

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

Atendimento em domicílio!

