Queridos amigos sócios, patrocinadores e benfeitores,
Estamos nos aproximando de mais um fim de ano e precisamos de sua ajuda
para fecharmos as contas. Diversas atividades serão realizadas e gostaríamos de
contar com a sua valiosa ajuda. São elas: ‘Ação entre amigos’, ‘Doação de 10% do 13º
salário’, ‘Bingo de prendas e assados’, ‘Almoço beneficente de dezembro’,
‘Telemarketing com os sócios’ entre outras.
Nos ajude com o que puder nesta Campanha de Final de Ano 2018. Sua
doação evangeliza e salva vidas! Que o Senhor te recompense abundantemente e que
a Virgem de Guadalupe nos cubra com o seu manto sagrado.
Hamilton Filho
Ministério de Obras e Recursos - Comunidade Theotokos
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Seja um sócio evangelizador!
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Cartão de Crédito

Débito automático:
BBrasil
Bradesco

Informações: (35) 3623-5503 / (35) 99705-4650

FONTE
SÓCIOS
PATROCINADORES (JORNAL+RÁDIO)
ALUGUEL CASA DE GUADALUPE - PARCIAL
ALMOÇO - 01/09
OUTROS
TOTAL

SUB-TOTAL
R$ 4.380,65
R$ 465,00
R$ 1.500,00
R$ 1.430,00
R$ 580,30
R$ 8.355,95

VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS
VALOR LÍQUIDO
Retirado do Fundo para investimento - 17ª FESTA DE GUADALUPE

R$20.319,05
R$ 8.355,95
-R$11.963,10
R$11.963,10

RESULTADO FINAL

R$

04 a 11
11
Comunitária 12 a 16
17
Novembro 18
25
26 a 02
29

Agenda

2018

0,00

Semana Boa Notícia
Encontro Boa Notícia (Colégio Itajubá)
Aniversário Casa de Missão - Bairro Novo Horizonte
Bingo Jovem Cristo
Manhã com os compromissados
Cristo Rei (Compromiso) - Pouso Alegre
Semana Boa Notícia
Quinta de Adoração

Aniversariantes - Novembro 2018

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS
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Expedito Rennó - 01/11
Estela Maria de Oliveira - 01/11
Odeto Santos Vieira - 01/11
Maria Terezinha dos Santos - 02/11
Ana Maria Ribeiro da Silva - 02/11
Zilda Silva - 02/11
Marli Delfino - 02/11
Margarete Aparecida da Silva - 02/11
Maria Aparecida Souza - 02/11
Maria das Graças Fagundes - 04/11
Euzelia de Araújo Alves - 04/11
Maria Piedade da Luz - 05/11
Benedita de Oliveira Gomes - 05/11
Luiz Gonçalves da Costa - 06/11
Benedita Cintra Mendonca - 07/11
Ronaldo Balzi - 07/11
Gislaine Catelani Vieira - 08/11
Vera Lucia Oliveira Pinto Santos - 08/11
Jose Carlos Fantolan - 08/11
Vera Lucia Bitencourt - 10/11
Claudio Martinho - 11/11
Benedita Dias dos Santos - 11/11
Benedita Maria Ribeiro - 13/11
Elizabete da Silva - 13/11
Maria Piedade dos Santos - 14/11
Diego Cesar Gonçalves Silva - 14/11
Rita de Cassia Pereira Bitencourt - 15/11
Patrícia Emília Carvalho - 15/11
Maria Fernandes Silva - 16/11
Lazaro Elias da Silva - 16/11
Maria F. Santos do Nascimento - 16/11
Aloiso Antônio Pinheiro - 16/11
Jose Marcio Maciel - 16/11
Carlos Milton de Mendonça - 17/11
Mirtes Valderis Fernandes - 18/11
Sueli Silveira Macário Monte - 18/11
Jorgina Maria de Jesus - 18/11
Tereza Gandolfi dos Santos – 19/11
Maria Ignes Ribeiro Alves - 19/11
Rosana de Fatima Pereira - 19/11
Jose Gabriel Basílio - 20/11
Jose Claudio da Silva - 20/11
Rita Catelani Vieira - 20/11
Rinalva Emília Vilas Boas - 21/11
Claudete Felipe Santos da Silva - 22/11
Dr. Antônio Cesar Mota - 23/11
Bianka Rafaela Gomes - 24/11
Paulo Cesar da Silva - 25/11
Benedito Ribeiro Barbosa - 25/11
Rosimeire da Silva Ribeiro - 25/11
Maria Ferreira da Silva - 25/11
Sonia Marcia Pereira Batista - 26/11
Karina Seiko Hashizume - 26/11
José A. Matias dos Passos - 26/11
Judite Aparecida Rodrigues Silva - 27/11
Nilson F. de Magalhaes - 27/11
Elizandelma Costa da Silva - 27/11
Ednei Jose da Mota - 27/11
Luciana N. da Costa - 27/11
Vita Rosa de Jesus Silva - 28/11
Patrícia Viana Gonçalves - 28/11
Waldene D. de Souza Silva - 29/11
Jose Goncalves dos Santos - 30/11
José Rozemburgo Pinto - 30/11
Hercílio Rodrigues da Silva - 30/11

INFORMATIVO GUADALUPE
ORGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA
Responsável: Comunidade Theotókos
CNPJ: 02949862/0001-61
Rua Miguel Braga, 413 - Bairro Boa Vista
Itajubá - MG - Fone: (35) 3623-5503
** TUDO POR AMOR A DEUS **

(35) 3623-5289
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EDITORIAL
Solenidade de Cristo Rei do Universo

Queridos irmãos e irmãs, Graça e Paz!
A Igreja encerra seu ano litúrgico
com a Solenidade de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei do Universo. Festa
criada pelo Papa Pio XI em 1925. Mas o
que levou o Papa a dedicar a
primeiríssima encíclica de seu
pontificado à criação de uma festa de
Cristo Rei? (Encíclica Quas primas).
No início do século XX, o mundo,
que ainda estava se recuperando da
Primeira Guerra Mundial, fora varrido
por uma onda de secularismo e de ódio
à Igreja, como nunca visto na história do
Ocidente. O fascismo na Itália, o
nazismo na Alemanha, o comunismo na
Rússia, a revolução maçônica no
México, anti-clericalismos e governos
ditatoriais grassavam por toda parte.
Neste contexto, semelhante ao
momento atual, o Papa Pio XI institui
uma festa litúrgica para celebrar uma
verdade de nossa fé: mesmo em meio a
ditaduras e perseguições à Igreja,
Nosso Senhor Jesus Cristo continua a
reinar, soberano, sobre toda a história
da humanidade.
Recordar que Jesus é Rei do
Universo foi um gesto de coragem da
Igreja. Com as revoluções que se
seguiram ao fim do primeiro conflito
mundial, em 1917, o título de Cristo Rei
tornara-se um tanto impopular. Se o
Papa tivesse exaltado Jesus como
profeta, mestre, curador de enfermos,
servo humilde, vá lá! Qualquer outro

título teria sido mais aceitável. Mas
derradeira Páscoa. A Esposa deve
Cristo Rei?!…
seguir o caminho do Esposo.
Mesmo assim, nadando contra a
E no que consiste esse reinado
correnteza e se opondo ao secularismo
de Cristo sobre os povos? Ao contrário
ateu e anti-clerical, a Igreja instituiu esta
dos governos que assumem o lugar de
solenidade para nos recordar que todas
Deus, banindo a religião da sociedade e
as coisas culminam na plenitude do
constituindo-se em verdadeiros
Cristo Senhor: “Eu sou o Alfa e o
ditadores, a realeza de Cristo se
Ômega, o Princípio e o Fim de todas as
apresenta sob a forma de serviço.
coisas” (Ap 1, 8). É necessário reavivar
Ele reina do alto da cruz. Não
a fé na restauração e na reparação
subjuga a humanidade debaixo de sua
universal realizadas em Cristo Jesus,
coroa, mas a torna livre pelo sacrifício no
Senhor da vida e da história.
madeiro. O Reinado Social de Cristo
Esta solenidade recorda ao
consiste, dessa maneira, na atitude do
cristãos que devem retomar com
crucificado: dar-se inteiramente; amar
coragem sua submissão a Nosso
até as últimas consequências.
Senhor, fazendo com que ele reine em
É assim que, nesta festa, o
seus corações, suas mentes, suas
manto vermelho de Cristo assinala a
vontades e seus corpos (Q.P. 33). A realeza de Nosso Senhor, mas também
Solenidade de Cristo Rei é uma
nos recorda o sangue de tantos mártires
consagração do mundo, toda a nossa
Cristãos de nossa história recente.
história e toda nossa vida ao Senhor
Foram fieis católicos que, ouvindo os
Jesus. É pedir que reine sobre o mundo
apelos do Sucessor de Pedro, não
onde habita o pecado.
tiveram medo de entregar suas próprias
Pilatos pergunta a Jesus se ele é
vidas e de morrer aos brados de “viva
rei. Nosso Salvador responde que seu
Cristo Rei”!
Reino não é deste mundo. Ou seja, não
Que nesta Solenidade
é deste mundo “inventado” pelo homem
possamos olhar para Cristo e, a
e pelo pecado: o mundo da injustiça, da
exemplo do bom ladrão, reconhecê-lo
escravidão, da violência, do ódio, da
em sua realeza e dizer: "Jesus, lembramorte e da dor. Ele é rei do Reino de seu
te de mim, quando entrares no teu
Pai e, como rei-pastor, desde o alto da
reinado". (Cf. Lc 23, 42)
cruz, guia a sua Igreja em meio às
Que possamos, também nós,
tribulações.
assumir nossa vocação a qual fomos
Sabemos que o Reinado de
chamados e sermos testemunhas no
Cristo não se realizará por um triunfo
meio dos outros e nos lugares que
histórico da Igreja. É isto que nos
estivermos, como pedras vivas da
recorda o Catecismo da Igreja Católica
Igreja, trabalhadores do Reino de
em seu número 677. Mesmo assim, no
Cristo-Rei.
final, haverá sem dúvida uma vitória de
Louvado Seja Nosso Senhor
Deus sobre o mal. Só que esta vitória
Jesus Cristo, Rei do Universo!
acontecerá como acontecem todas as
vitórias de Deus: através da morte e da Texto de Pe. Paulo Ricardo adaptado por
ressurreição. A Igreja só entrará na
Geraldo Inácio Pereira
glória do Reino se passar por uma
Comunidade Theotokos

FORMAÇÃO
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« A Missão dos fiéis leigos no mundo atual »

“Os leigos encontram-se na linha mais
avançada da vida da Igreja”
O Papa Francisco afirmou a
necessidade dos leigos colocarem sua
criatividade a serviço dos desafios do
mundo. Também os chamou a dar
exemplo com sua fé através da
solidariedade e do compromisso com a
sociedade.
“Peçamos juntos neste mês para
que os fiéis leigos cumpram sua missão
específica, a missão que receberam no
batismo, colocando sua criatividade a
serviço dos desafios do mundo atual”,
disse o Papa. “Precisamos do seu

testemunho sobre a verdade do
Evangelho e de seu exemplo ao
expressar sua fé com a prática da
solidariedade”, acrescentou.
Depois da celebração do
Concílio Vaticano II, em 1965, a Igreja
Católica se esforçou para deixar mais
claro o papel dos leigos, que têm sido
fundamental desde os primeiros
séculos. A função dos membros que não
integram o clero é ajudar nas quatro
dimensiones tradicionais da Igreja: a
caridade, a comunhão, a evangelização
e a liturgia.
“Os leigos encontram-se na linha
mais avançada da vida da Igreja”,
enfatizou Francisco.
“Demos graças pelos leigos que
arriscam, que não têm medo e que
oferecem razões de esperança aos mais
pobres, excluídos e marginalizados”,

disse.
“Muitas vezes pensamos que os
sacerdotes são os responsáveis por
impulsionar a missão da Igreja. No
entanto, são os leigos que estão no
coração do mundo e os que têm um
papel chave para transformar a
sociedade”, sublinhou o P. Frédéric
Fornos, SJ, diretor internacional da
Rede Mundial de Oração do Papa e do
Movimento Eucarístico Juvenil.
“É nas famílias, nas salas de
aula, nos escritórios, nas fábricas, no
campo, na vida cotidiana onde
encontramos a oportunidade de ser sal e
luz do Reino de Deus, sabor do
Evangelho”, acrescentou o Papa
Francisco.

VIDA DE COMUNIDADE
Jovem Cristo comemora aniversário Thetotokos realiza Bazar Beneficente
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Cerco de Jericó reúne comunidade
A Comunidade Theotokos
realizou durante os dias 10 a 17 de
outubro, na Casa de Formação Nossa
Senhora de Guadalupe, o tradicional
Cerco de Jericó.
Movidos pela Palavra de Deus,
os membros da Comunidade Theotokos
se revezaram para adorar o senhor
durante os sete dias e seis noites de
adoração e oração contínuas.
Foram dias intensos de oração,
prostrados aos pés de Jesus
Eucarístico.
Centenas de pessoas passaram
pelo evento que contou com diversas
atividades de adoração, meditação,
súplicas, louvores e oração do santo
terço.

O Grupo Jovem Cristo da
Comunidade Theotokos comemorou
seu 19º aniversário no dia 29 de
setembro. A noite festiva contou com a
apresentação de um documentário
sobre a história do grupo, desde sua
criação, as palavras de direção, a fala de
diversos ex-coordenadores do grupo e
muita recordação.
Também foi preparado um quiz
interativo com curiosidades sobre o
Jovem Cristo, a apresentação de fotos e
camisetas antigas do grupo. Em
preparação para a noite festiva, foram
realizadas nos dias anteriores uma noite
de adoração e grupo de oração.
Encerrando no sábado, com muita
alegria, música, louvor, e claro, o bolo de
aniversário e o tradicional ‘Parabéns’.

A Comunidade Theotokos
realizou no dia 06 de outubro um Bazar
Beneficente em prol de suas atividades
de missão e evangelização.
A atividade aconteceu na Casa
de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe, das 09h às 14h, com
diversas peças de roupas, sapatos e
utensílios a preços promocionais e
acessíveis.
Os itens para vendas foram
doados por amigos, colaboradores e
benfeitores da comunidade. A atividade
visa auxiliar nos gastos de final de ano e
nas atividades de missão e
evangelização. A você que nos ajudou,
nosso ‘Deus lhe pague’.

Aconteceu: Cenáculo com Maria

Theotokos participa do Rebainho

Santidade é tem do ‘Cristificar’

A Comunidade Theotokos
realizou no dia 12 de outubro (Dia de
Nossa Senhora da Conceição
Aparecida) o Cenáculo com Maria.
Cerca de 30 pessoas
participaram da tarde que contou com a
tradicional oração das mil ave-marias
em devoção à nossa senhora e
contemplação dos mistérios da nossa
salvação.
Durante a atividade foram
realizadas pregações, cantos, atos de
consagração e coroação à Nossa
Senhora e partilha. Uma tarde cheia de
espiritualidade e devoção junto ao amor
materno de Maria, nossa mãe.

O Ministério Samuel da
Comunidade Theotokos participou do IX
Rebainho Javé Nissi que aconteceu na
Casa de Oração Mons. Mauro
Tommasini, no dia 14 de Outubro.
O local do evento ficou cheio de
crianças, confirmando a promessa de
Deus que a cada encontro, tem dado a
graça de ver a sua glória nas famílias,
através das crianças que chegam a casa
de oração.
Muitos pais participaram das
atividades oferecidas e tiveram a
oportunidade de se aproximar de Deus,
dando abertura a experiência de
Batismo no Espírito Santo.
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Guadalupe! Traga toda sua família!
Diocesano’.

Mensagem do Papa Francisco
Fonte: Site Aleteia

Santidade, missão e encontro pessoal
O anúncio de Jesus Cristo
Salvador e Senhor implica numa postura
diante do mundo e dos homens e se
opõe a toda e qualquer filosofia ou
ideologia que escravizam e diminuem a
humanidade. É uma resposta vigorosa e
autêntica.
Ao retomar este anúncio
fundamental, o Concílio Vaticano II
destaca o Batismo como Sacramento
fundante da Igreja e coloca em relevo
duas vocações batismais: o chamado à
santidade e à missão.
Estes dois chamados são
derivados do batismo e pelo qual somos
inseridos no mistério de Cristo Salvador
e Senhor. Todos nós fomos batizados em
Jesus Cristo, sepultados Nele foram
nossos pecados, para que vivamos Nele
uma nova vida. Pelo Batismo nós fomos

revestidos de Cristo.(cf. Gal 3,27)
Senhor Jesus nos chama a “ser
perfeitos como o Pai Celeste” (Mt 5,48).
Isto é possível pela ação da graça do
Espírito Santo em nós, como dom
imerecido, dado pela misericórdia: “O
amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi
dado”. Esta presença do Espírito em
nós, realiza a comunhão com Deus de
onde nos vem a santidade, que consiste
em nada mais do que ser imitador de
Deus.
Do batismo ainda recebemos a
missão de evangelizar, pois Jesus,
ungido pelo Espírito Santo no Batismo
do Jordão recebeu ordens “para
anunciar a boa nova aos pobres”. Nossa
comunhão com Jesus Cristo, realizada
pelo Espírito dado no Batismo, contém o

mandato da evangelização. Não é
opção, é imposição. Nossa principal
caridade ao irmão está em anunciar a ele
a Boa Nova da Salvação. Papa Paulo VI
ensina, que “o encontro pessoal com o
Senhor” é fundamental para que estas
duas vocações se desabrochem e dêem
frutos. Ora, o Espírito Santo é dado para
nossa santificação, e é Ele que nos
impulsiona para a missão (como ocorreu
no Cenáculo).
Tácito José Andrade Coutinho
Moderador do Conselho
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

