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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)
ALUGUEL CASA DE GUADALUPE - PARCIAL
OUTROS

SUB-TOTAL
R$ 7.122,00
R$ 450,00
R$ 1.500,00
R$ 355,00

TOTAL

R$ 9.427,00

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

R$23.558,55
R$ 9.427,00
-R$14.131,55
R$ 4.131,55

RESULTADO FINAL

R$

10 a 17
12
Comunitária 13 e 14
14
Outubro 20
25
27
30

Agenda

2018

Cerco de Jericó
Cenáculo com Maria
Rebainho Samuel - Pouso Alegre
Vida Carismática
Dia da Criança Theotokos
Quinta de Adoração - Pouso Alegre
Cristificar em Piranguinho
Semana Virtual Jovem

0,00

Benedito Candido Silva - 01/10
Maria Raimunda Lucio Lourenço - 01/10
Dirce Batista Oliveira - 01/10
Terezinha Sampaio - 01/10
Aparecida Fatima Costa Souza - 01/10
Tarcísio Carlos Campos - 02/10
Tiago Fernando Souza - 02/10
Fernanda Cristiane O. Pereira - 02/10
Marina Guimaraes Santos - 02/10
Zila Maria Lima - 02/10
Expedita Nascimento Martins - 02/10
Andreia Aparecida Pereira - 03/10
Tereza Aparecida Sene Santos - 03/10
Frederico Costa Guimaraes - 03/10
Rose Mary Cabral Santos - 03/10
Nelson Tavares Reis - 03/10
Lazaro Alexandre Santos - 05/10
Silvana Aparecida Gomes - 05/10
Iza Maria Silva Brito - 06/10
Ancelmo Pereira Souza - 06/10
Vilmaro Machado - 07/10
Jose Alves Pereira Rosa - 07/10
Maria Graças Oliveira Souza - 08/10
Luiza Helena Ribeiro - 08/10
Claudineia Ramos Silva Oliveira - 08/10
Ana Paula Santos Souza - 08/10
Ricardo Ivo Campos - 09/10
Celio Sampaio - 09/10
Sebastiao Almeida - 09/10
Valeria Martins Faria - 09/10
Maria Teresa Castilho Braga - 09/10
Jaime Veloso - 10/10
Antônio Carlos Silva - 10/10
Silvia Maria Silva Nunes - 11/10
Gloria Fatima Santos - 12/10
Julia Fatima Vieira Pinto - 12/10
Maria José - 12/10
Maria Fatima Santos - 13/10
Irene Romano Marinho - 14/10
Maria Lourdes Santos Arruda - 14/10
Terezinha Jesus - 14/10
Cecilia Ana Jesus - 14/10
Sueli Silva Marques - 15/10
Maria Helena Rocha - 15/10
Fatima Aparecida Souza - 15/10
Rosangela Pereira - 16/10
Regilene Goncalves - 16/10
Luiz Fernando Silva - 16/10
Maria Aparecida Faria - 16/10
Aparecida Rosa Costa - 18/10
Maria Aparecida Silva - 19/10
Maria Graças Silva Vilas Boas - 19/10
Ângela Maria Dias - 19/10
Noêmia Ap. Ribeiro Carvalho - 19/10
Silmara Tamires Souza - 19/10
Adriane Fernandes Ribeiro - 20/10
Antônio Carlos G. Mendonça - 20/10
Lucas Fidélis Silva - 21/10
Viviane Fatima Alves Rosa - 21/10
Wilson Pereira Maduro - 22/10
Valquíria Catelani V. Campo - 22/10
Aldo Passos E Silva - 22/10
Carlos E. Souza /Jacira Colosim0 - 23/10
Welma Maria Del Ducca - 24/10
Alaíde Silva Cortez - 25/10
Jose Roberto Roque - 25/10
Josefa Araújo Almeida - 25/10
Margarida Maria Queiroz - 26/10
Ângela Bacci Fernandes - 27/10
Simone Cristina Ferreira Correa - 27/10
Pedro Henrique Batista Silva - 27/10
Maurilio D. Toledo - 28/10
Jose L. Lopes / José G. Silva - 28/10
Irene Espirito Santo Rodrigues - 29/10
Benedita Delfino - 29/10
Rodrigo Teixeira Ribeiro - 30/10
Lucineia Santos Balbino - 30/10
Eusébio Augusto Vieira Neto - 30/10
Maria Aparecida Silva - 31/10
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EDITORIAL
Sereis minhas testemunhas (At 1,8)

Queridos irmãos e irmãs, Graça e Paz!
É o Espírito que impele a
anunciar as grandes obras de Deus. O
impulso missionário pertence à
natureza íntima da vida cristã (RMi 1).
Estamos no mês das Missões e
Igreja convida a renovar o ardor
missionário para renovar a fé e a vida
cristã. A Missão renova a Igreja, revigora
sua fé, dá-lhe novo entusiasmo e
motivações.
É dando a fé que ela se
fortalece. A Missão é o primeiro serviço
que a Igreja deve prestar ao homem e à
humanidade inteira.
A missão da Igreja nasce da fé
em Jesus Cristo. (RMi 4) Cristo vive na
Igreja, adquiriu-a com seu sangue (At
20,28) e tornou-a sua cooperadora na
obra da Salvação universal. Devemos
anunciar a fé, pois “é crendo de coração
que se obtém a justiça, e é professando
com palavras que se chega a
salvação…Porém como invocarão
aquele em quem não tem fé? E como
crerão naquele de quem não ouviram
falar? E como ouvirão falar, se não
houver quem pregue? E como pregarão
se não forem enviados?” (Rm 10, 10 e
14-15a) O próprio São Paulo responde:
“Ai de mim se não evangelizar” (1Cor
8,16b). “Eu não me envergonho do
Evangelho, que é força de Deus para a
Salvação de todos os que creem” (Rm
1,16).
Os mártires deram e continuam

a dar suas vidas para testemunhar aos
homens esta fé, convencidos de que
cada homem necessita de Jesus Cristo,
o qual destruindo o pecado e a morte
reconciliou os homens com Deus. A
missão deriva da experiência da vida de
Deus em nós.
Esta missão é envio no Espírito.
Jesus Cristo envia os seus ao mundo,
como o Pai O enviou; e para isso
concede-lhes o Espírito (Jo 20,21-22).
Há estreita relação do testemunho que
os Apóstolos deverão prestar de Cristo
com a ação do Espírito Santo, que os
capacitará para cumprir o mandato
recebido (Atos 1,8). A missão da Igreja
tal como a de Jesus é obra de Deus, é
obra do Espírito Santo.
O nosso tempo exige um
renovado impulso missionário. Os
horizontes e as possibilidades da
missão alargam-se e nos é pedido a
coragem apostólica, apoiada sobre a
confiança no Espírito. Ele é o
protagonista da Missão.
Irmãos e irmãs, é o fervor que
observamos na vida dos grandes santos
e missionários que precisamos avivar
em nós. Eles souberam superar muitos
obstáculos que se opunham à
evangelização e à missão e o obstáculo
que percebemos hoje é a falta de fervor.
A falta de fervor se manifesta no
acomodamento e no desinteresse, nas
desculpas e protelações, na falta de
alegria e de compromisso, no desânimo
e omissão de muitos evangelizadores.
Somos exortados a alimentar sempre o
fervor espiritual (Rm 12,11).
Conservemos o fervor do
Espírito, conservemos a suave e
reconfortante alegria de evangelizar
mesmo quando for preciso semear com
lágrimas! Que anunciar a mensagem
salvadora de Cristo, constitua a grande

alegria de nossas vidas. E que todos
possam receber a Boa Nova de
missionários, não desanimados, cujas
v i d a s i r r a d i a m f e r v o r, p o i s
experimentam a alegria de Cristo e
aceitaram arriscar a sua própria vida
para que o Reino seja anunciado e a
Igreja seja implantada no Mundo (EN
80).
Não podemos ficar tranquilos ao
pensar nos irmãos e irmãs, também
redimidos pelo Sangue de Cristo, que
ignoram o Amor de Deus.
A causa missionária deve ser
para nós como para toda a Igreja, a
primeira de todas as causas, porque diz
respeito ao destino eterno dos homens e
responde ao desígnio misterioso e
misericordioso de Deus (RMi 86).
A missão da Igreja não é
facultativa. É um dever imposto por
mandato do Senhor Jesus a fim de que
os homens possam acreditar e serem
salvos. Esta mensagem é necessária, é
única e não pode ser substituída.
Estamos vivendo, na história da
Igreja a urgência e a necessidade da
missão evangelizadora como dever
universal. O Papa João Paulo II
convocou a Igreja para uma “Nova
Evangelização”, para sacudir o torpor
geral e despertar as consciências. A
Igreja é missionária por sua própria
natureza.
Peçamos a Nossa Senhora
Aparecida, cuja Festa é celebrada este
mês, que interceda por nós pecadores,
para que respondamos com sinceridade
de coração a tão digno mandato. E que o
Espírito Santo de Deus nos inflame para
sermos missionários comprometidos
com Jesus Cristo. Amém!
Tácito José Andrade Coutinho - Tatá

Moderador do Conselho
Comunidade Javé Nissi

FORMAÇÃO
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« A pureza cristã - Pe. Raniero Cantalamessa»

O pregador oficial da Casa
Pontifícia, Frei Raniero Cantalamessa,
fez uma pregação partindo do tema
“Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo” e
refletiu sobre a “santidade cristã no
discurso do apóstolo São Paulo”.
Comentando o discurso de São
Paulo aos Romanos: “Despojemo-nos
das obras das trevas e vistamo-nos das
armas da luz”, o pregador citou Santo
Agostinho, que, nas suas nas
Confissões, fala da importância desta
passagem para a sua conversão
pessoal. De fato, ele já havia quase
alcançado a completa adesão à fé, mas

tinha medo de não ser capaz de viver
casto. Como sabemos, ele vivia com
uma mulher sem ser casado.
Ao abrir ao acaso as páginas das
Cartas de São Paulo, debateu-se
precisamente com a frase “usar as
armas da luz, como vontade de Deus.
Assim, uma luz brilhou dentro dele e
iluminou suas trevas.
Paulo estabelece uma ligação
muito estreita entre pureza e santidade,
entre pureza e Espírito Santo. Paulo fala
do “fruto do Espírito que é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão,
autodomínio”, mas também das “obras
da carne” ou desordem sexual.
Logo, diante das duas atitudes
opostas “virtude e vício”, “pureza e
impureza” devemos “revestir-nos do
Senhor Jesus Cristo”, pois somos

templos do Espírito Santo”. O ideal da
pureza cristã ocupa um lugar
privilegiado: é beleza, caridade, arma da
luz, amor ao próximo, serviço aos
irmãos. Vivemos em uma sociedade
que, em termos de costumes, está
mergulhada no paganismo e na idolatria
do sexo. Famílias inteiras são
destruídas.
Diante desta situação, o que
Deus quer de nós cristãos? Ele nos
convida a fazer a “beleza” da vida cristã
brilhar novamente diante dos olhos do
mundo, a lutar pela pureza. O Espírito
Santo nos chama hoje a testemunhar ao
mundo a inocência original, a nostalgia
da inocência e da simplicidade. Enfim, a
“usar as armas da luz”. Jesus dizia:
“Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus”.
Fonte: Site Vatican News

VIDA DE COMUNIDADE
Ministério Moisés reúne setor

Retiro Theotokos acontece em Itajubá

No dia 04 de agosto o Ministério
Moisés (Intercessão) da Comunidade
Theotokos realizou uma tarde de
espiritualidade para o Setor Mantiqueira.
A atividade reuniu várias cidades
vizinhas e contou com a presença do
Coordenador Diocesano do Ministério
Moisés Nilton César que levou os
presentes a refletirem sobre o perfil do
intercessor e o papel da oração na vida
de um vocacionado ao ministério.
Com o tema central retirado do
livro do Apocalipse «Volta ao primeiro
amor (Ap 2,4), o retiro reuniu cerca de 25
intercessores.
Durante a tarde, foram
realizados diversos momentos de
pregação, oração pessoal, oração
comunitária e partilha.

A Comunidade Theotokos
promoveu no dia 05 de agosto um retiro
de espiritualidade que contou com a
participação do Moderador do Conselho
da Comunidade Javé Nissi, o Sr. Tácito
Coutinho - Tatá. O mesmo levou os
presentes a refletir a palavra de Deus
sobre fundamentos da liderança cristã,
como o combate da fé, a mudança de
mentalidade e a conversão.
Os participantes puderam ter
momentos de oração comunitária,
partilha e convívio. O 'Retiro Theotokos'
marca o início das atividades para o
segundo semestre do ano de 2018. Uma
oportunidade para abastecer o coração
e estar á disposição do Senhor.
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Semana Cidadã reúne liderança
A Comunidade Theotokos
realizou de 6 a 10 de agosto a Semana
Cidadã 2018 com o tema ‘Fé e Política’.
A atividade aconteceu na Casa
de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe e teve como objetivo a
formação da consciência política da
liderança da comunidade.
O tema central abordou tópicos
como a importância de cada cidadão no
processo democrático, do ponto de vista
da fé e do ponto de vista cívico, e o
chamado à construção de uma
sociedade mais justa, mais fraterna e
solidária.
A semana reuniu a liderança da
Comunidade Theotokos e participantes
de diversos grupos de oração da cidade.

Orai sem cessar (1Ts 5,17)
Esse ardor incansável só pode
provir do amor. Contra nossa indolência
e preguiça o combate da oração é o do
amor humilde, confiante e perseverante.
Esse amor abre nossos corações para
três evidências de fé, luminosas e
vivificantes:
“Com orações e súplicas de toda
sorte, orai em todo tempo, no Espírito;
para isso vigiai com toda perseverança e
súplica por todos os santos” (Ef 5,20).
Orar é sempre possível. O tempo
do cristão é o de Cristo ressuscitado que
“está conosco todos os dias” - Mt 28,20,
apesar de todas as tempestades.
“Nosso tempo está nas mãos de Deus.
É possível até no mercado ou
num passeio solitário fazer uma oração
frequente e fervorosa. Sentados na loja,
comprando ou vendendo, ou mesmo

cozinhando”. (São João Crisóstomo)
Orar é uma necessidade vital. A
prova contrária não é menos
convincente: se não nos deixarmos levar
pelo Espírito, cairemos de novo na
escravidão do pecado. Como o Espírito
Santo pode ser “nossa Vida” se nosso
coração esta longe dele?
Nada se compara em valor à
oração; ela torna possível o que é
impossível, fácil o que é difícil. É
impossível que caia em pecado o
h o me m q u e re za . “Qu e m re za
certamente se salva; quem não reza
certamente se condena” (São João
Crisóstomo).
Oração e vida cristã são
inseparáveis, pois se trata do mesmo
amor e da mesma renúncia que procede
do amor. “A mesma conformidade filial e

Juventude realiza encotro ‘Cristificar’

amorosa no Espírito Santo que nos
conforma sempre mais a Cristo Jesus; o
mesmo amor por todos os homens,
aquele amor com que Jesus nos amou.
‘Tudo o que pedirdes a meu Pai em meu
nome ele vos dará. Isto vos mando:
amai-vos uns aos outros’ - Jo 15,16s.
Ora sem cessar aquele que une
a oração às obras e as obras à oração.
Somente dessa forma podemos
considerar como realizável o princípio de
orar sem cessar” – Orígenes.

Aproximadamente 250 jovens se
reuniram no dia 11 de agosto numa noite
de muita animação e oração.
O projeto ‘Cristificar’, como é
chamado, reuniu as diversas cidades
que compõem o Setor Mantiqueira para
uma noite especial que contou com a
participação do grande amigo Rodrigo
Santos, membro da Comunidade
Betânia, Andradas-MG.
O tema do encontro foi o
chamado missionário, vocação do
cristão batizado que é movido pelo
Espírito Santo. O próximo encontro será
no dia 22 de setembro, na Cidade de
Maria da Fé.

Fonte: Comunidade Javé Nissi

GONÇALVES
ESTÉTICA AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE
ESTOFADOS, CADEIRAS E TAPETES
(A SECO)

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

Atendimento em domicílio!

9.8801-9687
9.8886-2449
Rua Pe. Petrus Dingenoutes
952, B.Novo Horizonte
Itajubá/MG

Theotokos realiza Semana da Família
O Ministério Àgape da
Comunidade Theotokos realizou de 19 a
23 de agosto a Semana da Família com
o tema: Família - Santuário da Vida.
A semana se iniciou com um dia
de oração, pregação e partilha que
aconteceu no Centro Pastoral São José
Operário, no Bairro Novo Horizonte.
O ‘Encontro com as Famílias
Theotokos’, como foi chamado, contou
com a participação do Coordenador
Diocesano do Ministério Ágape,
Anderson Cruz da Comunidade Rainha
da Paz (Toledo-MG).
O retiro reuniu cerca de 40
pessoas, entre participantes e líderes da

Comunidade Theotokos. O local contou
com evangelização para as crianças,
com a participação do Ministério
Samuel.
Durante a semana, foram
realizadas diversas atividades de
evangelização que aconteceram na
Casa de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe. Para tal, foram realizados
grupos de oração especiais para refletir
o tema e a vocação da família que é
chamada à santidade.
Venha participar do Grupo de
Oração para as famílias! Toda terçafeira,a partir das 19h30, na Casa de
Formação Nossa Senhora de
Guadalupe! Traga toda sua família!

