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 Queridos irmãos e irmãs, graça 

e paz!

 Estamos vivendo num tempo 

que exige de nós muita perseverança. 

Perseverar, basicamente, é fazer aquilo 

que fomos chamados a fazer com a 

mesma motivação do começo ao fim. 

 Perseverar é um conjunto de 

providências espirituais e materiais que 

Deus espera de nós, isto é, ir em frente, 

ser solidário, não desistir, não perder o 

foco de nossa vida espiritual e – 

sobretudo – de nossa vocação.  

 Perseverar é ser insistente, 

constante, obstinado até. O fato é que 

muita gente tenta ser perseverante mas 

acaba se desviando perdendo o sentido 

daquilo que um dia foi seu grande ideal. 

 A  p e r s e v e r a n ç a  e s t á  

intimamente ligada à fidelidade. 

conceito bíblico de perseverança. Nos 

remonta a ideia de permanecer, resistir, 

em nosso caso não desistir da fé cristã 

em tempos de tentação, aflição, 

angústia, provação e perseguição. 

Nosso desafio, mesmo vivendo tais 

dificuldades, é o de mantermo-nos 

inflexíveis e firmes na fé em Cristo, 

esperando pacientemente n’Ele em 

tudo. É uma capacidade divina para 

resistir ao dia mau (Ef 6.13).

 Nas Sagradas Escrituras há 

uma narrativa curiosa: durante a 

caminhada pelo deserto, o povo hebreu 

começou a murmurar contra Moisés (e 

por extensão contra Deus) pela dureza 

do caminho empreendido. Não viam 

sentido naquela peregrinação na 

direção de uma “terra prometida” que 

não chegava nunca. Nessa reclamação 

o povo faminto dizia-se saudoso do 

Egito, onde podia comer cebolas, 

melões e pepinos daquele país (cf. Nm 

11,4ss). De lá para cá, a ideia da 

saudade das cebolas do Egito configura 

aquele imediatismo de quem não tem 

paciência de esperar a realização de um 

projeto, e que logo se irrita quando as 

coisas não ocorrem com aquela 

tempestividade esperada. 

 No livro do Êxodo esse episódio, 

curioso, é rico da pedagogia de Deus e 

revela uma advertência e purificação 

pois muitas vezes preferimos a fartura 

do pecado às dificuldades temporárias 

da obtenção da virtude. Conquistar a 

liberdade e a plenitude sempre custa 

algum sacrifício.  No relato, o povo, 

por causa de umas míseras cebolas, 

estava disposto a voltar ao cativeiro, 

perdendo o bem que à frente se 

aproximava. Queremos voltar para o 

Egito, onde havia cebolas; não 

suportamos o desafio constante, 

sempre iminente, sempre exigente, do 

deserto. É como querer a escuridão ao 

invés da luz, ou o “filho pródigo” na volta 

à casa paterna sentir saudade da 

comida dos porcos. Acovardamo-nos, 

temos medo do futuro.

 O ser humano é realmente frágil, 

diante das agruras da vida. Somos 

capazes de grandes heroísmos. Mas 

perante a presença do mal, das 

oposições contínuas de gente mal 

intencionada, sentimos a falta de 

coragem. A tentação da fuga, pura e 

simples, é uma alternativa aliciadora. 

“Todos os discípulos, deixando-o, 

fugiram” (Mt 26, 56). Nisso somos 

parecidos com os animais que, diante 

do perigo, por instinto de conservação, 

fogem rapidamente. Os homens, por 

educação ou por graça divina (martírio), 

têm a capacidade de resiliência. Essa 

capacidade nos faz esperar que os 

tempos mudem, e tudo pode tomar um 

rumo novo. As pessoas, – homens ou 

mulheres, e até jovens – que tem 

perseverança e firmeza de conduta, 

tornam-se arrimo para outros mais 

f r á g e i s .  ( D o m  A l o í s i o  R o q u e  

Oppermann)

 Santo Agostinho ensina que: A 

perseverança é um dom de Deus com a 

qual o fiel persevera no amor a Cristo até 

o final da sua vida. Essa perseverança 

inclui as lutas presentes contra o pecado 

e não pode ser assim considerada 

aquela “perseverança” de certo tempo 

da vida, pois, sendo um dom de Deus, é 

“a perseverança de Mc 13,13: 'Aquele 

que perseverar até o fim será salvo'”. 

 Ainda: A perseverança é a 

fidelidade na fé em Cristo até o final da 

sua vida, o que lhe garante a salvação é 

que essa perseverança é um dom de 

Deus dado definitivamente até o final da 

vida do verdadeiro cristão, então “a 

perseverança final é uma graça maior 

que todas as outras graças juntas” 

(Santo Agostinho tratado sobre a 

perseverança dos santos).

 Querido irmão e irmã, como 

Santo Agostinho nos ensina que a 

perseverança é um dom de Deus, 

peçamos a Ele que nos dê este dom, 

para sermos fiéis a toda prova.

 Que a Virgem de Guadalupe nos 

cubra com seu manto sagrado!

 

 

Geraldo Inácio Pereira

Coordenador 

Comunidade Theotokos
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Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo (Mc 13,13)
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 No sábado, 07 de julho, o 

Ministério Samuel realizou a ‘Manhã 

com as Crianças’. A iniciativa contou 

com atividades de evangelização 

infantil, música, animação e muita 

alegria.

 Ao final da noite de sábado, o 

Ministério da Juventude da Comunidade 

Theotokos realizou a ‘Quadrilha 

Guadalupe’ que reuniu dezenas de 

jovens que partiicipam do Grupo Jovem 

Cristo.

 Os jovens também montaram 

uma barraca do correio elegante, que 

rendeu muita diversão e alegria para os 

participantes da festa.

 No domingo, as atividades se 

iniciaram com a Feijoada Guadalupe. 

Um saboroso prato que foi servido pelos 

membros da comunidade. A feijoada já 

se tornou tradição na festa de guadalupe 

e reuniu diversas famílias no parque de 

exposição.

 A Festa de Guadalupe é uma 

obra de evangelização e ajuda na 

manutenção das at iv idades da 

Comunidade Theotokos, sua casa de 

formação no Bairro Boa Vista e diversas 

casas de missão em inúmeros bairros de 

nossa cidade.

 A Comunidade Theotokos 

realizou, de 6 a 8 de julho, no Parque de 

Exposições Aureliano Chaves, a 17ª 

Festa de Guadalupe - conhecida 

tradicionalmente como a Festa da 

Família. 

 Para a Comunidade, a Festa de 

Guadalupe começou com a Santa Missa 

celebrada no dia 5 de julho, quinta-feira, 

pelo Pe. Geraldo Alves Caciano, Pároco 

da Paróquia Santo Antônio.

 A celebração contou com a 

participação de dezenas de membros e 

amigos da comunidade.

 No sábado, 07 de julho, 

aconteceu durante todo o dia a Ação 

Social da 17ª Festa de Guadalupe.

 A atividade reuniu dezenas de 

voluntários que prestaram diversos 

serviços gratuítos à população de 

Itajubá como corte de cabelo, cuidados 

com a beleza, maquiagem, atenção 

farmacêutica, orientação de saúde 

 Durante os dias do evento, as 

famílias puderam levar suas crianças 

para se divertirem gratuitamente nos 

brinquedos instalados no parque. Um 

ambiente familiar preparado com muito 

carinho para receber as famílias de 

Itajubá.

 Todos os dias houve bingo de 

prendas e assados, barracas com 

deliciosas comidas típicas para todos os 

gostos, ooração do santo terço e shows 

regionais.

 Na sexta-feira, o show ficou por 

conta do Ministério Adoradores, da 

Cidade de Brazópolis, numa noite 

especial de oração e muito louvor. Já no 

sábado, a festa recebeu a visita da dupla 

Antônio Carlos & Luciano. No domingo, 

os amigos de Camanducaia (MG) 

Giovani, Rivaildo e Maria Gabriela 

animaram a noite no último dia da festa. 

Os shows tiveram entrada franca a fim 

de que toda família pudesse participar.

básica e saúde bucal, aferição de 

pressão, teste de glicemia e orientação 

jurídica.

 Pa ra  as  c r i anças  fo ram 

oferecidas atividades de pintura de 

rosto, escultura de balão, oficina de 

pintura e massa de modelar, atividades 

recreativas, brinquedos infláveis, pipoca 

e algodão doce.
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Atendimento em domicílio!

ESPECIAL FESTA DE GUADALUPE
17ª Festa de Guadalupe acontece em Itajubá Manhã com as Crianças

(35) 3623-5289

Ação Social reúne dezenas de voluntários

 A 17ª Festa de Guadalupe foi a 
grande multiplicação dos pães porque foi 
o pouquinho de cada um (na sua hora e 
possibilidade) que no final e diante de 
todos os presentes, Deus colocou a Sua 
mão e multiplicou a alegria, entusiasmo, 
comidas gostosas, ambiente agradável 
e muito mais. Tudo para a maior glória de 
Deus.
 E tudo isso só foi possível por 
causa da sua doação. Pelo seu coração 
generoso na fidelidade mensal, nas 
ajudas e doações que fizeram dessa 
festa um grande sinal da providência de 
Deus para a Comunidade Theotokos.
 "Deus é bom e recompensa a 
todos conforme a necessidade de cada 
um!" (Mt 20, 1-16)
 Que  E le  te  recompense  
conforme a sua necessidade. Deus vos 
abençoe e que Que a Virgem de 
Guadalupe nos cubra com seu manto 
sagrado!

 Durante o domingo, o parque ficou movimentado durante todo o dia. A atração 
principal foi o conhecido leião de gado e as atividades do bingo com diversos prêmios. 
Para Maria Angélica, membro da Comunidade Theotokos, "No bingo foi o lugar de 
maior diversão, além de torcer por aqueles que cheio de alegria nos olhos vibravam 
por ter ganho uma prenda a cada batida. Foi bom demais e ano que vem tem mais!"
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