ATIVIDADES COMUNITÁRIAS
Caro amigo sócio,

"Nós não podemos sair pregando pelo
mundo para converter almas, mas
estamos obrigadas a orar
continuamente por todas aquelas
almas que estão ofendendo a Deus...
especialmente com os nossos
sofrimentos, ou seja, com um princípio
de vida crucificada" (ibid., IV, 877). Santa
Verônica Juliani (nasc 1660).
Neste ano que a Igreja quer
incentivar a participação leiga em todos os
seus espaços a alegria de Cristo deve ser
o principal combustível que conduz nossa
vida. Com as palavras desta Santa do
Século 18 convido a cada um, a espalhar
as nossas orações como testemunho da
Graça que o Senhor fez a nós, com a
nossa intercessão constante, nosso
engajamento e participação no mundo

Agenda
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Comunitária 10 a 13
23
Fevereiro 25
26
28

2018

para que o Senhor seja glorificado e
amado. Nossos gestos devem ser de
acolhida dos mistérios de Cristo, com
nossa vida de renúncia e desapego,
queremos estar mais disponíveis para o
sofrimento daqueles homens e mulheres
que não entenderam o seu sentido de vida.
Caríssimo sócio benfeitor, amigo e
colaborador desta Obra de evangelização
sua acolhida e patrocínio deste projeto que
Deus confiou à Comunidade Theotokos é
a garantia de que mais pessoas são
atingidas pela Palavra de Deus. Neste mês
estamos realizando o Retiro de Carnaval
2018 com Missas, Pregações, Adorações,
Evangelização das Crianças,
Evangelizashows e muito mais. Contamos
com sua intercessão e muito mais com o
amor que tem pelas almas.
Em Cristo
Hamilton Machado - Ministério de Obras

Início da Catequese
Retiro de Carnaval (Colégio de Itajubá)
Formação Ministério Ágape
Tarde com os Adolescentes
Encontro com os Compromissados
Início do Cerco de Gericó

Campanha

Novos
Sócios
FORMAS DE DOAÇÃO
Carnê

Na Guadalupe
ou em sua casa (ou comércio)

DEZEMBRO 2017

D E M O N S T R AT I V O
D E R E S U LTA 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 - 02/02
CAMPANHA DE FINAL DE ANO
BINGO GUADALUPE
OUTROS
TOTAL
VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DE RECEITAS

SUB-TOTAL
R$ 6.123,87
R$ 580,00
R$ 2.412,00
R$ 1.830,00
R$ 1.085,00
R$ 170,00
R$ 12.200,87
R$ 19.072,64
R$ 12.200,87

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

-R$ 6.871,77
R$ 6.871,77
R$0,00

(35) 3623-5289

Sebastião Maia Sobrinho - 01/02
Maria Célia Rosa - 02/02
Fernanda da Silva Felipe - 02/02
Vanusa da Silveira - 02/02
Brasilino dos Anjos - 03/02
Iracema Pães de Castro - 03/02
Jose Edney Corre - 03/02
Neuza Vieira Silva - 03/02
Elena Maria Domingues - 04/02
Milena Soares Teodoro - 04/02
Joana Darc de Paula Oliveira - 05/02
Wellington Aparecido da Silva - 05/02
Maria M. Miguel da Silva - 05/02
Celio Luiz Gonçalves - 06/02
Ana Paula Mendonça - 06/02
Joaquim Donizete da Silva - 06/02
Michele R. dos Santos - 06/02
Márcia Maria de Oliveira - 06/02
Deise Mara Gomes - 06/02
José Joaquim Borges - 06/02
Anderson Cristian Mendes - 07/02
Maria de Fátima Arcanjo - 08/02
Ângelo Flavio Adami - 09/02
Paulo Diego da Silv - 09/02
Nazaré de Jesus Silva - 09/02
Regiane A. N. Guimarães - 09/02
Maria Cacilda Ribeiro - 09/02
Vicente Alves Filho - 10/02
Maria de Lourdes Castro - 10/02
Maria de Lourdes Pinto - 11/02
Maria A. Ribeiro Alves - 11/02
Cleide Aparecida Ribeiro - 11/02
Rosaria Cândida da Silva - 11/02
Maria Luzia Silva - 12/02
Andrea Maria S. de Oliveira - 13/02
Ricardo Pereira da Silva - 13/02
Vita Santana da Silva - 13/02
Maria Telma Silva Belato - 14/02
Elias Gomes Jeronimo - 14/02
Maria A. Goncalves Batista - 14/02
Maria Telma Silva Belato - 14/02
Hercílio Ribeiro de Moraes - 15/02
João Gonçalo Martins - 15/02
Kaneji das Graças Valim - 16/02
Ivone Marques de Oliveira - 16/02
Sebastiao Diniz - 16/02
Luzieter Magno Pinto - 17/02
Cássia A. da Silva Veloso - 17/02
Fernanda e Ana Carolina - 18/02
Lucimara Emídio Correa - 19/02
Jesumara M. Santos Ribeiro - 19/02
Maria Helena Mota Pena - 19/02
Paulo Márcio da Silveira - 19/02
Maria Benedita de Oliveira - 20/02
Dalva Braga Gonçalves - 20/02
Djalma Benedito Galvão - 21/02
Dorides Correa - 21/02
Lea Maria Ribeiro - 22/02
Romulo Nunes Vieira - 22/02
Claudir Chaves - 22/02
José Mendes Correia - 22/02
Vera de Jesus Ribeiro - 23/02
Sonia M. de Carvalho Torres - 24/02
Michele Alessandra da Silva - 24/02
Maria Gorete Gonçalves - 24/02
Tatiana R. de Lima Silva - 24/02
Fernanda J. S. Batista - 25/02
Rosilene de Souza - 26/02
Paulo César Capizzani - 26/02
Maria Bernadete Andrade - 26/02
Benedita C. de Oliveira - 26/02
Júlio César Correia - 27/02
Maria L. Toledo Guedes - 27/02
Neuza Ferreira de Oliveira - 28/02
Jairo Pereira Fonseca - 28/02
Joao Paulo Firmino Carlos - 28/02
Paulo Donizete Costa - 28/02
Celina Maria de Jesus - 28/02
Juliana Aparecida H. Gonçalves - 28/02
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EDITORIAL
A dignidade dos fiéis leigos na Igreja

Querido irmão e irmã, graça e paz!
A CNBB declarou o ano de
2018 o “Ano do Leigo”. Adotando como
lema “sal da terra e luz do mundo”, a
Igreja no Brasil deixa clara a vocação
secular dos leigos. “É específico dos
leigos, por sua própria vocação,
procurar o reino de Deus exercendo
funções temporais e ordenando-as
segundo Deus. Vivem no mundo, isto é,
em todos e em cada um dos ofícios e
trabalhos do mundo. Vivem nas
condições ordinárias de vida familiar e
social, pelas quais sua existência é
como que tecida. Lá são chamados por
Deus para que, exercendo seu próprio
ofício guiados pelo espírito evangélico,
a modo de fermentar de dentro,
contribuam para a santificação do
mundo. E assim manifestem Cristo aos
outros, especialmente pelo testemunho
de sua vida resplandecente em fé,
esperança e caridade” – Lumen
Gentium 31.
O C o n c í l i o Va t i c a n o I I
compreende por leigos “todos os
cristãos, exceto os membros de ordem
sacra e do estado religioso aprovado na
Igreja. Estes fiéis, pelo batismo, foram
incorporados a Cristo, constituídos no
povo de Deus e a seu modo feitos
partícipes do múnus sacerdotal,
profético e régio de Cristo, pelo que
exercem sua parte na missão de todo o
povo cristão na Igreja e no mundo” –
Lumen Gentium 31.

Todos os cristãos, pelo batismo
e confirmação, são igualmente sujeitos
ativos e representantes do povo de
Deus, da Igreja e de sua missão – LG
33, de tal sorte que também os leigos
cumprem sua vocação como cristãos
corresponsavelmente na Igreja e não
só nos campos da vida “secular”
distintos da Igreja; “os leigos, ao
realizarem essa missão da Igreja,
exercem o apostolado tanto na Igreja
como no mundo, tanto na ordem
espiritual como na temporal” – AA 5.
Ao responder à pergunta “quem
são os fiéis leigos”, o Concílio, abriu-se
a uma visão decididamente positiva e
manifestou o seu propósito
fundamental ao afirmar a plena
pertença dos fiéis leigos à Igreja e ao
seu mistério e a índole peculiar da sua
vocação, a qual tem como específico
“procurar o Reino de Deus tratando das
coisas temporais e ordenando-as
segundo Deus”. “Por leigos – assim os
descreve a Constituição Lumen
Gentium – entendem-se aqui todos os
cristãos que não são membros da
sagrada Ordem ou do estado religioso
reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis
que, incorporados em Cristo pelo
Batismo, constituídos em Povo de
Deus e tomados participantes, a seu
modo, do múnus sacerdotal, profético e
real de Cristo, exercem pela parte que
lhes toca, na Igreja e no mundo, a
missão de todo o Povo cristão”.
Segundo a imagem bíblica da
vinha, os fiéis leigos, como todos os
outros membros da Igreja, são vides
radicadas em Cristo, a verdadeira
videira, que torna as vides vivas e
vivificantes.
A inserção em Cristo através da
fé e dos sacramentos da iniciação cristã
é a raiz primeira que dá origem à nova

condição do cristão no mistério da
Igreja, que constitui a sua mais
profunda “fisionomia” e que está na
base de todas as vocações e do
dinamismo da vida cristã dos fiéis
leigos: em Jesus Cristo morto e
ressuscitado o batizado torna-se uma
“nova criatura” – Gl 6,15, uma criatura
purificada do pecado e vivificada pela
graça.

“É específico dos leigos, por sua
própria vocação, procurar o
reino de Deus exercendo
funções temporais e ordenandoas segundo Deus”
Toda a existência do fiel leigo
tem por finalidade leva-lo a descobrir a
radical novidade cristã que provém do
Batismo, sacramento da fé; a fim de
poder viver as suas exigências
segundo a vocação que recebeu de
Deus.
Para descrever a “figura” do fiel
leigo, vamos agora considerar de forma
explicita e mais direta, entre outras,
estes três aspectos fundamentais: o
Batismo regenera-nos para a vida dos
filhos de Deus, une-nos a Jesus Cristo
e ao seu Corpo que é a Igreja, unge-nos
no Espírito Santo, constituindo-nos
templos espirituais.
Que este “Ano dos Leigos”
possa produzir frutos de empenho,
valorização e consciência de nosso
papel no projeto de Deus.
Que a virgem de Guadalupe
nos cubra com o seu manto sagrado!

Tácito José Andrade Coutinho - Tatá
Moderador do Conselho
Comunidade Javé Nissi
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FORMAÇÃO
"Somos chamados a testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor"

Irmãos e irmãs!
O papel da testemunha é atestar
a realidade de um fato, conferindo à
própria afirmação toda solenidade que
as circunstancias exigem. Além do
testemunho dos fatos, o termo pode
significar também o testemunho sobre
uma verdade ou convicção: “E eu vi e
atesto: Ele é o Filho de Deus” (cf. Jo
1,34).
O testemunho está sempre
voltado para a verdade: “Eu nasci e vim
ao mundo para dar testemunho da
verdade” disse Jesus (cf. Jo 18,37). A
verdade é algo incontestável e imutável.
No Novo Testamento o testemunho para
chegar aos homens assume forma
concreta, a pregação do Evangelho. É
para levar tal pregação ao mundo inteiro
que os apóstolos são constituídos
testemunhas de Jesus. Os apóstolos
terão como missão atestar solenemente
diante dos homens todos os fatos
ocorridos desde o batismo de João até à

ascensão de Jesus, e especialmente a
ressurreição que consagrou seu
senhorio (cf. At 1,22).
O testemunho assume outro
sentido segundo o principio bíblico, de
mártir. Mártir é aquele que dá o
testemunho do sangue (cf. At 22,20).
Será hoje assim a nossa vivência como
cristãos? Que importância, damos ao
testemunho? No fundo, a vida cristã
resume-se ao cumprimento da vontade
de Deus, tendo como modelo Jesus
Cristo, seu Filho. Mas, quantas vezes
imitamos Cristo sem convicção? Nós
cristãos não devemos ser apenas
conhecidos pela cruz no pescoço, pelo
terço que carregamos ou pela Bíblia
debaixo do braço, mas sim pelo
testemunho de vida, testemunho de
oração, de comunhão com Deus; mas
não uma oração intimista voltada pra nós
mesmos; mas sim aquela oração
pessoal que se desemboca na vida
prática, na capacidade de amar o

próximo, o semelhante; na capacidade,
acima de tudo, de perdoar como só um
discípulo de Jesus sabe fazê-lo.
Logo, o que nos faz discípulos de
Jesus é testemunhar, com nossos atos e
nossas atitudes, que nós cremos que
Jesus é Nosso Senhor! Por outro lado à
incoerência de vida com aquilo que
anunciamos a respeito de Jesus pode
levar ao esvaziamento de toda verdade
sobre Cristo! A Verdade que anunciamos
acaba se tornando verdade vazia para o
mundo.
Se de fato cremos que Jesus é o
Senhor e que Deus o ressuscitou dos
mortos devemos viver ou lutar para viver
em conformidade com aquilo que
cremos e anunciamos!
Isso é possível pelo poder do
Espírito Santo!

Irmãos e irmãs! Jesus Cristo, o
Senhor de nossa vida, nos clama para
sermos seus discípulos e missionários,
para levarmos a alegria da Boa Notícia
num mundo marcado pela tristeza do
pecado, onde os valores da vida já não
são mais tomados como fundamentais
na humanidade.

Comunidade Theotokos realiza
Semana de Formação para Pregadores
A Comunidade Theotokos
realizou de 8 à 12 de janeiro uma
semana especial de formação para o
Ministério Pedro (Pregação) do Setor
Mantiqueira.
Os encontros, que aconteceram
na Casa de Formação Nossa Senhora
de Guadalupe, tiveram como objetivo a
formação e a espiritualidade dos
pregadores, a partir da experiência do
Batismo no Espírito Santo.
Estiveram presentes as
lideranças das cidades de Wenceslau
Braz, Maria da Fé e Itajubá, para noites
de formação e oração com a presença
do Moderador da Comunidade Javé
Nissi - Tatá, o Coordenador Diocesano

do Ministério Pedro - Beto Kanatani
(Senador Amaral-MG), Leandro Ferreira
(Bueno Brandão) e Daniel Barros da
Comunidade Theotokos (Itajubá-MG).
Para Moisés Ribeiro, da
Comunidade Kairós (Maria da Fé-MG),
"a semana de formação foi muito
enriquecedora. Sabemos que pregar a
Palavra de Deus gera fé no coração das
pessoas. Portanto, é uma grande graça
sermos chamados a esse ministério e
nos formarmos para que mais pessoas
possam chegar ao conhecimento da
Verdade, que é Cristo. Não podemos
deixar de anunciar que Jesus Cristo é o
Senhor e o que ele fez por cada um de
nós".
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Semana Jovem
acontece em Itajubá
O Ministério da Juventude
realizou de 15 a 19 de janeiro, na Casa
de Formação Nossa Senhora de
Guadalupe, a Semana Jovem.
Com o tema: Homem e Mulher
segundo o coração de Deus (Cf. Gn 1,
24-28, a semana teve como objetivo a
formação humana dos líderes jovens e o
conhecimento da sexualidade no plano
de Deus.
Cerca de 10 jovens participaram
das atividades, que contou com a
participação de pregadores da
Comunidade Theotokos e da formadora
Adriana, da Comunidade Ave-Maria
(Delfim Moreira).

Vanderlei S. de Araújo
Ministério Matias
Comunidade Theotokos

Jesus é a Boa Notícia que o mundo precisa ouvir
O homem, em seu raciocínio
moderno, não ouve mais a voz de Deus e
também não faz a experiência
verdadeira da doce alegria do amor do
Senhor. Por esse motivo, atrai cada vez
mais a morte para si e para aqueles que
estão a sua volta.
Jesus Cristo nos deu uma
missão: pregar o evangelho, ele sim é a
potência de Deus para a Salvação do
homem. Sendo que a sociologia e a
psicologia não são potências
comparáveis ao Evangelho.
Por isso, as primeiras palavras
de Jesus foram: convertei-vos e credes
no Evangelho. Essa é a missão e a

VIDA DE COMUNIDADE

segurança de todo cristão. Deus nos
escolheu para sermos instrumentos de
Fé e da Vida Nova. Este é um sinal de
que o evangelho foi anunciado e está a
frutificar e formar a comunidade.
Amados irmãos e irmãs, vocês
são chamados a cooperar com essa
missão de anunciar a Boa Notícia que o
mundo precisa ouvir: Deus nos ama
incondicionalmente e tem projetos de
felicidade para cada um de nós.
Que Deus conceda com
abundância a sua graça a todos aqueles
que honram e anunciam o Seu Filho.
Denilson Marino
Ministério de Missão
Comunidade Theotokos

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

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

Atendimento em domicílio!

Retiro de Espiritualidade marca
início das atividades do Setor Mantiqueira
.A Comunidade Theotokos
promoveu no dia 14 de janeiro um retiro
com a participação de outras
comunidades pertencentes ao
Patriarcado Itajubá: Sant’ana
(Wenceslau Braz), Kairós (Maria da Fé),
Saluz (Piranguinho), São Miguel Arcanjo
(Santa Barbara), Casa Santa
(Piranguçu) e Filhos de Maria (Bom
Sucesso).
As pregações do dia ficaram por
conta de membros da Comunidade
Theotokos: Geraldo Inácio Pereira,
Coordenador da Comunidade, Daniel
Barros - Coordenador do Ministério de

Formação e Denilson Marino Coordenador do Ministério de Missão.
Orientados pela palavra de Ap 2,
1-6 "Mas tenho contra ti que
abandonastes o teu primeiro amor", os
presentes puderam ter momentos de
oração comunitária, partilha e convívio.
O 'Retiro Theotokos', como é
chamado, marca o início das atividades
para o ano de 2018. Uma oportunidade
para abastecer o coração e estar á
disposição do Senhor que conta com
cada um de nós.
Aproximadamente 110 pessoas
participaram do retiro.

CONVITE:
O Ministério André da
Comunidade Theotokos convida você
para participar do Seminário de Vida No
Espírito que se iniciará no dia 09 de
março, na Casa de Formação Nossa
Senhora de Guadalupe.
O Seminário acontece todas as
sextas-feiras, a partir das 19h30. Uma
grande oportunidade para fazer uma
experiência do Amor de Deus, conhecer
melhor Sua Palavra, ter intimidade com
o Senhor, fazer amigos na fé e conhecer
a Comunidade Theotokos e seus
ministérios e serviços.
Venha fazer parte desse povo
que se disponibiliza a continuar na
caminhada de Cristo e que espera por
você de coração e braços abertos. Jesus
te ama!
Faça sua inscrição, durante o
Retiro de Carnaval que, este ano,
acontecerá no Colégio de Itajubá, de 10
a 13 de fevereiro. Para mais
informações: (35) 3623-5503

