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Agenda

03
Comunitária 09 a 10
10
Junho
10
24
30

2018

Encontro com os compromissados
Retiro Gabriel (Pouso Alegre)
Encontro para namorados e noivos
Encontro de Ministérios
Quinta de Adoração - Pouso Alegre
Retiro Catequese Theotokos - Férias com Jesus

Campanha

Novos
Sócios
FORMAS DE DOAÇÃO
Carnê

Na Guadalupe
ou em sua casa (ou comércio)

ABRIL 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 - 07/04
ALUGUEL CASA DE GUADALUPE - PARCIAL
BINGO - CASA DE MISSÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
OUTROS
TOTAL

SUB-TOTAL
R$ 5.556,00
R$ 450,00
R$ 1.520,00
R$ 1.500,00
R$ 1.200,00
R$ 235,58
R$10.461,58

VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS
VALOR LÍQUIDO
Retirado do Fundo para investimento -16ª FESTA DE GUADALUPE
RESULTADO FINAL

R$15.858,67
R$10.461,58
-R$ 5.397,09
R$ 5.397,09
R$
0,00

Douglas Machado Paula- 01/06
Sebastiana Oliveira - 01/06
Marcelo Carvalho - 01/06
Amilton César Fernandes - 01/06
Avelina Maria da Silva - 01/06
Vilma Inêz Faria Pinto - 01/06
Evanira Aparecida de Brito - 01/06
Moisés Elias da Silva - 01/06
Maria Wilma Veloso - 01/06
José Alaor Ribeiro - 02/06
Ana Gomes Costa - 02/06
Claudete Maria R. Marcelino - 02/06
Maria Aparecida Silva - 02/06
Antônio Dimas da Silva - 02/06
Roberval Santos Ribeiro - 03/06
Célia Barros de Rezende - 03/06
Alzira Maria Gomes de Toledo - 03/06
Ana Paula da Silva Bibiano - 04/06
Vanulza Aparecida S. Ribeiro - 04/06
Valdevino Aparecido de Sales - 06/06
Renilda Rosângela S. Nogueira - 06/06
José Benedito da Silva Neto - 06/06
Isa Maria Faria Guimarães - 07/06
João Paulo - 07/06
Gilberto Borges Campos - 07/06
Luiz Carlos Paulino - 08/06
Maria Ivanilde de Carvalho - 09/06
Jorge da Silva - 09/06
Maria do Carmo Brito da Silva - 09/06
Maria Natália Máximo - 10/06
Antônio Olindo de Vilas Boas - 11/06
Oralina Silva de Assis - 11/06
Maria Aparecida da Silva Bibiano - 11/06
Gustavo Carlos de Oliveira - 12/06
Maria Célia S. Noronha - 12/06
Antônio Augusto Catelani Vieira - 13/06
Maria Aparecida M. de Almeida - 14/06
Luiz Carlos de Souza - 14/06
Raquel Duarte Silva - 14/06
Lazara Bernardes de Souza - 15/06
Geraldo Magela Elói - 15/06
Afonsina de Faria Pinto - 15/06
Cândida Fernandes Barbosa - 16/06
Paulo Rodrigo de Toledo - 16/06
Celina Mariana da Costa - 17/06
Wagner Estevam - 17/06
Maria Bernadete dos Santos - 17/06
Dircelene O. C. Batista - 17/06
Terezinha Fernandes Veloso - 18/06
José Carlos Emílio - 19/06
Maria Aparecida Pinto Ribeiro - 19/06
Carmo da Silva - 20/06
Cleziane Flauzino do Prado - 21/06
Agilsonder Teófilo Pinto - 21/06
Aurélia Aparecida de Almeida - 21/06
Benedita do Carmo Silva Ramos - 21/06
Odair José Ribeiro - 21/06
Odete Sales Abranches - 22/06
João Alexandre da Silva - 23/06
Maria Aparecida Gonçalves - 23/06
Vicentina Bernardo Leite - 23/06
Maria Imaculada Macedo - 24/06
Maria Aparecida Rodrigues - 24/06
José Jesus dos Santos - 24/06
Aventurosa Xavier - 26/06
Aparecida Teixeira - 26/06
Maria Sônia de Jesus Ribeiro - 26/06
Luiz Veiga - 27/06
Júlia de Souza Coimbra - 27/06
Antônio Fernando Gonçalves da Silva - 29/06
Pedro Gonçalves Borges - 29/06
Maria Lúcia de Souza - 30/06
Eliane Cristina Batista - 30/06
Magali Soares Moraes - 30/06
José Raimundo Ribeiro - 30/06
José Carlos dos Santos - 30/06

Aniversariantes - Junho 2018
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COMUNIDADE CATÓLICA
Itajubá - Junho - 2018
Ano XI - Nº 129

Informativo

EDITORIAL
Exortação Apostólica “Alegrai-vos e exultai”

Não se deve esperar aqui um
tratado sobre a santidade, com muitas
definições e distinções que poderiam
enriquecer este tema importante ou com
análises que se poderiam fazer acerca
dos meios de santificação. O meu
objetivo é humilde: fazer ressoar mais
uma vez o chamado à santidade,
procurando encarná-la no contexto
atual, com os seus riscos, desafios e
oportunidades, porque o Senhor
escolheu cada um de nós «para ser
santo e irrepreensível na sua presença,
no amor» (cf. Ef 1, 4).
“Alegrai-vos e exultai” (Mt 5, 12),
diz Jesus aos que são perseguidos ou
humilhados por causa d’Ele. O Senhor
pede tudo e, em troca, oferece a vida
verdadeira, a felicidade para a qual
fomos criados. Quer-nos santos e
espera que não nos resignemos com
uma vida medíocre, superficial e
indecisa.
Nós nos tornamos santos
vivendo as bem-aventuranças, o
caminho principal porque “contra a
corrente” em relação à direção do
mundo. O chamado à santidade é para
todos, porque a Igreja sempre ensinou
que é um chamado universal e possível
a qualquer um.
Dessa forma, há um caminho de
perfeição para cada um e não faz
sentido desencorajar-se contemplando
“modelos de santidade que lhe parecem
inatingíveis” ou procurando “imitar algo
que não foi pensado para ele”.

Os santos, que já chegaram à
presença de Deus” nos “protegem,
amparam e acompanham”, mas a
santidade a que Deus nos chama, irá
crescendo com “pequenos gestos”
cotidianos, tantas vezes testemunhados
por “aqueles que vivem próximos de
nós”.
Muitas vezes somos tentados a
pensar que a santidade está reservada
apenas àqueles que têm possibilidade
de se afastar das ocupações comuns,
para dedicar muito tempo à oração. Não
é assim. Todos somos chamados a ser
santos, vivendo com amor e oferecendo
o próprio testemunho nas ocupações de
cada dia, onde cada um se encontra. És
uma consagrada ou um consagrado?
Sê santo, vivendo com alegria a tua
doação. Estás casado? Sê santo,
amando e cuidando do teu marido ou da
tua esposa, como Cristo fez com a
Igreja. És um trabalhador? Sê santo,
cumprindo com honestidade e
competência o teu trabalho ao serviço
dos irmãos. És progenitor, avó ou avô?
Sê santo, ensinando com paciência as
crianças a seguirem Jesus. Estás
investido em autoridade? Sê santo,
lutando pelo bem comum e renunciando
aos teus interesses pessoais.
Deixa que a graça do teu
Batismo frutifique num caminho de
santidade. Deixa que tudo esteja aberto
a Deus e, para isso, opta por Ele,
escolhe Deus sem cessar. Não
desanimes, porque tens a força do
Espírito Santo para tornar possível a
santidade e, no fundo, esta é o fruto do
Espírito Santo na tua vida (cf. Gal 5, 2223).
Não tenhas medo da santidade.
Não te tirará forças, nem vida nem
alegria. Muito pelo contrário, porque
chegarás a ser o que o Pai pensou

quando te criou e serás fiel ao teu
próprio ser.
Não tenhas medo de apontar
para mais alto, de te deixares amar e
libertar por Deus. Não tenhas medo de
te deixares guiar pelo Espírito Santo. A
santidade não te torna menos humano,
porque é o encontro da tua fragilidade
com a força da graça.
Precisamos do impulso do
Espírito para não ser paralisados pelo
medo e o calculismo, para não nos
habituarmos a caminhar só dentro de
confins seguros. Lembremo-nos disto: o
que fica fechado acaba cheirando a
mofo e criando um ambiente doentio.
Quando os apóstolos sentiram a
tentação de deixar-se paralisar pelos
medos e perigos, juntaram-se a rezar
pedindo parresia: «agora, Senhor, tem
em conta as suas ameaças e concede
aos teus servos poderem anunciar a tua
palavra com toda a ousadia» (At 4, 29).
E a resposta foi esta: «tinham acabado
de orar, quando o lugar em que se
encontravam reunidos estremeceu, e
todos foram cheios do Espírito Santo,
começando a anunciar a palavra de
Deus com ousadia» (At 4, 31).
Por fim, mesmo que pareça
óbvio, lembremos que a santidade é
feita de abertura habitual à
transcendência, que se expressa na
oração e na adoração.
O santo é uma pessoa com
espírito orante, que tem necessidade de
comunicar com Deus. Não acredito na
santidade sem oração. Para Santa
Teresa de Ávila, a oração é «uma
relação íntima de amizade com quem
sabemos que nos ama».
Papa Francisco
Exortação Apostólica
Gaudete et Exsultate

FORMAÇÃO
Confiar em Deus (Jo 16,33)
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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 otimista 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-ebaixos 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

VIDA DE COMUNIDADE
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Patriarcado reúne liderança setorial

Jovem Cristo realiza dia de lazer

Comunidade celebra 1ª Eucaristia

A Comunidade Theotokos
promoveu no dia 26 de abril o encontro
do Patriarcado do Setor Mantiqueira.
O evento de formação e oração
que aconteceu na Casa de Formação
Nossa Senhora de Guadalupe, reuniu a
liderança das cidades de Delfim Moreira,
Piranguinho, Santa Bárbara, Maria da
Fé, Luminosa, Brazópolis, Wenceslau
Braz, Marmelópolis, Bom Sucesso,
Itajubá e Piranguçu.
Na ocasião, a Comunidade
recebeu a visita de Cleiton Oliveira,
membro da Renovação Carismática de
Varginha-MG que levou os participantes
a refletirem sobre a Experiência do
Batismo no Espírito Santo. Ao final, os
líderes participaram de uma jantar de
confraternização.

O Ministério da Juventude
realizou no dia 29 de abril um dia
especial de oração, partilha e diversão.
O "Dia Estilo Jovem de Ser", como é
chamado, é a proposta de um dia de
oração, pregação, partilha e muita
diversão.
Cerca de 35 jovens participaram
do dia que contou uma pregação sobre
‘O Estilo Jovem de Ser começa na
Comunidade’. Após a manhã de
espiritualidade, os participantes fizeram
um almoço de confraternização e
aproveitaram o lugar que contou com
piscina e atividades recreativas. O grupo
Jovem Cristo acontece todos os
sábados, às 20h, na Guadalupe.

No dia 2 de maio, após dois anos
de preparação, 6 crianças e
adolescentes da Catequese Theotokos
tiveram sua primeira comunhão.
A Santa Missa foi presidida pelo
Padre Thiago, Vigário da Paróquia São
José Operário.
Muitos familiares e amigos dos
catequizandos estiveram presentes na
celebração que aconteceu na Casa de
Formação Nossa Senhora de
Guadalupe, a fim de celebrar e vivenciar
juntamente com eles esse momento
marcante.
Ao final da celebração, os
catequizandos homenagearam a
catequista Sílvia, responsável pela
turma durante os anos.

Missionários impulsionados pelo Amor
“Mas um soldado golpeou- lhe o
lado com uma lança, e imediatamente
saiu sangue e água” (Jo 19,34).
Irmãos e irmãs, paz e bem!
Estamos no mês de junho, mês
do Sagrado Coração de Jesus e é desse
coração rasgado na Cruz que brota o
amor que nos impulsiona para a missão
cujo centro é Cristo Ressuscitado.
É o seu amor que suscita em
cada pessoa e comunidade as
motivações que nos fazem viver a
santidade e a missão a nós foi confiada
pelo próprio Jesus.
É o amor que nos faz caminhar é
que dá sentido à nossa vida, nossa
família e comunidade.
Esse amor nos realiza como
discípulos e missionários. É um amor
que cura as feridas, traumas, medos,

egoísmo, orgulho e tantos outros males
que o pecado provoca em nossa alma.
Ser missionário é fazer a
experiência da vida do amor em nós,
derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado (cfe.
Romanos 5,5).
É ele que sustenta em nós a fé e
a esperança, e que gera alegria,
entusiasmo e a certeza absoluta de que
Jesus Cristo é Deus.
Esse amor também nos dá força
e graça para enfrentarmos os desafios,
obstáculos e as indiferenças da cultura
pagã e do relativismo em que estamos
vivendo no mundo atual.
Esta vida nova nos foi dada
mediante o amor de Cristo que chegou
ao extremo, quando entregou sua vida
na cruz pela Humanidade.

Theotokos realiza Avivando a Chama Grupo de Bençãos tem noite especial

O verdadeiro missionário esta
em união com a pessoa de Jesus Cristo,
seus valores e mandamentos. É
alimentado pela oração robusta e
assídua, pela vivência sacramental da
Penitencia e Eucaristia celebrada com
os irmãos, a caminho do Reino.
Denilson Marino
Ministério de Missão
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!

Diversos grupos de oração da
Comunidade Theotokos se reuniram
numa noite especial que aconteceu no
dia 9 de maio, na Casa de Formação
Nossa Senhora de Guadalupe.
O encontro ‘Avivando a Chama’
como é chamado, recebeu a visita dos
missionários Everson Brandão e Giovani
Santos, ambos da Comunidade Javé
Nissi.
Após a pregação da Palavra de
Deus e muita oração, foi servido um
jantar de confraternização, oportunidade
para estreitar os laços de comunidade
entres os inúmeros grupos de oração da
nossa cidade.

O Ministério Rafael da
Comunidade Theotokos realizou no dia
10 de maio uma noite de bençãos
especial em comemoração ao dia das
mães.
A noite especial de Oração Pela
Cura e Libertação também contou com
um grupinho de oração para as crianças
realizado pelo Ministério Samuel.
Após a pregação da Palavra de
Deus que ficou por conta do membro da
Comunidade Theotokos, Vanderlei
Sérvulo, foi servido um bolo de
confraternização acompanhado do
tradicional ‘Parabéns’ para todas as
mães!

Novena de Pentecostes gera frutos
A Comunidade Theotokos
realizou do dia 11 a 19 de maio a novena
em preparação para a Assembleia de
Pentecostes da diocese de Pouso
Alegre.
Durante os dias, a Novena de
Pentecostes foi realizada por diversos
grupos de oração da comunidade.
Com temário próprio, a proposta
visou a experiência de intimidade com a
pessoa do Espírito Santo e o
estreitamento dos laços fraternos entre
os participantes dos grupos.
No dia 20, toda a comunidade se
reuniu para a grande assembléia de
pentecostes que esse ano contou com a
presença do Pe. Eduardo Dougherty, sj.

