
EDITORIAL

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

 Queridos irmãos e irmãs, Graça 

e Paz!

 O mês passado refletimos sobre 

a fé e a forma mais concreta como se 

manifesta a fé é mediante a conversão. 

Tem-se dito sempre que a conversão é 

uma mudança de vida, mas isto não 

quer dizer que se reduz a uma mudança 

de moral. A mudança de moral é 

consequência da mudança de vida, e a 

conversão é muito mais profunda que 

uma simples mudança de conduta.

 Jesus começou a sua vida 

pública anunciando o Reino de Deus e 

chamando o povo à conversão. 'O 

tempo está realizado e o Reino de Deus 

está próximo. Convertei-vos e crede no 

Evangelho' (Mc 1,15). Este chamado de

Cristo se dirige a cada um de nós.

 O homem foi feito para Deus. 

Para se realizar Nele, plenamente, 

participando de sua divindade e 

desfrutando do seu amor. O centro de 

sua vida, de suas atenções e de todas 

as suas atividades deveria ser 

unicamente Deus. Como dizia São 

Francisco um convertido perfeito: “meu 

Deus e meu Tudo”. O homem convertido 

é aquele que voltou-se definitiva e 

totalmente para Deus, como os santos o 

fizeram.

 O nosso processo de conversão 

consiste, portanto, em retirar o nosso 

“Eu” do trono do coração, para aí 

deixarmos reinar Deus. E isto é um 

processo, que pode durar a vida toda, ou 

ainda mais. Até após a morte a Igreja 

ensina que, em uma nova dimensão de 

vida, poderemos continuar a obra de 

nossa conversão para Deus, no 

purgatório.

 A conversão é um caminho 

estreito porque exige 'morrer' para si 

mesmo e para o mundo. Neste aspecto 

Jesus foi muito claro e não deixou 

dúvida: 'Se alguém quiser vir após mim, 

negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e 

e siga-me' ( Mt16,24; Lc 23,27). Seguir a 

Jesus implica em morrer para si mesmo,

para o egoísmo, para a vaidade, para o 

próprio orgulho, a fim de estar 

totalmente disponível para fazer a 

vontade de Deus. Isto não é fácil. Na 

verdade, chega a ser quase impossível 

face à nossa natureza decaída. É 

preciso a graça de Deus a nos mover 

nesta dura caminhada. Mas quando 

queremos nos converter, a graça de 

Deus nunca nos falta; porque, antes de 

mais nada, este é o desejo do Senhor.

 Contudo, é preciso ficar claro 

que este caminho conversão não é um 

caminho de tristeza e frustração, como 

alguns podem pensar, não. Ao contrário, 

é um caminho de paz e felicidade, 

alegria e liberdade. A conversão é para 

alegria, “o homem que encontrou o 

tesouro escondido, e ceio de alegria, vai 

vender todos os seus bens e compra 

aquele campo” (cf Mt 13,44). Nos 

evangelistas sinóticos (Mateus, Marcos 

e Lucas) mostra-nos uma passagem de 

um homem que não foi capaz de mudar 

a sua vida e foi embora triste.(Mc 10,22). 

A conversão é para alegria e não para 

tristeza, converter é para mais e não 

para o menos. Geraldo Inácio Pereira

Coordenador 
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Convertei-vos e crede no Evangelho (Mc 1,15)

(35) 3623-5289

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
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
Maria Doroteia da Costa - 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 Silva - 29/06

Pedro Gonçalves Borges - 29/06
Maria Lúcia de Souza - 30/06
Magali Soares Moraes - 30/06
José Raimundo Ribeiro - 30/06
José Carlos dos Santos - 30/06

Seja um sócio evangelizador! Informações:

FORMAS DE DOAÇÃO

Novos 
Sócios

Campanha 

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

 
Na Guadalupe
ou em sua casa (ou comércio)

  Débito automático:
       BBrasil
       Bradesco

Boleto 
Bancário

  Boleto Bancário   Cartão de Crédito
Carnê
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SÓCIOS 

PATROCINADORES (JORNAL+RÁDIO) 

ALMOÇO BENEFICENTE - 06/04 

ALUGUEL CASA DE GUADALUPE - PARCIAL 

BAZAR BENEFICENTE - CASA DE MISSÃO NOVO HORIZONTE

OUTROS

TOTAL 

VALOR TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR TOTAL DE RECEITAS 

VALOR LÍQUIDO 

Retirado do Fundo para investimento -17ª FESTA DE GUADALUPE 

RESULTADO FINAL 

R$  5.518,00

R$     475,00

R$  1.430,00

R$  1.500,00

R$     385,90

R$     235,00

R$  9.543,90

R$17.397,37

R$  9.543,90

-R$ 7.583,47

R$  7,583,47

R$         0,00

AgendaAgenda
ComunitáriaComunitária
Agenda
Comunitária

JunhoJunho

20182018
Junho

2018

09           Assembléia de Pentecostes - Javé Nissi

10 a 14   Semana Missionária

14           Cristificar em Delfim Moreira

16           Formação dos Compromissados

20           Corpus Christi
29 e 30   Reunião de Liderança - Javé Nissi

comunidadetheotokosoficial 

Comunidade Theotokos - Javé Nissi 

www.comunidadetheotokos.com.br

comunidadetheotokos 

Acompanhe nossas 
mídias oficiais!

Ministério Gabriel
A comunicação à serviço do Evangelho!
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  O Min is tér io  Jovem da 

Comunidade Theotokos realizou nos 

dias 04 e 05 de maio o Acampamento 

Jovem Cristo.

 Com o tema ‘Sede santos como 

o vosso pai celeste é santo’ (cf Mt 5,48), 

o retiro de primeiro anúncio contou com 

a presença de pregadores da 

Comunidade Betânia, de Andradas e 

pregadores locais.

 O Acampamento Jovem Cristo 

contou com a participação de 30 jovens 

e aconteceu no Distrito São José do Rio 

Manso, em Itajubá.

 O Grupo Jovem Cristo acontece 

aos sábados, às 20h, na Rua Miguel 

Braga, 413, Bairro Boa Vista! Venha 

partcipar conosco!

 A Comunidade Theotokos 

sediou no dia 01 de junho a segunda 

edição do ‘AdorArte’. O evento, 

promovido pelo Ministério das Arte da 

Comunidade Javé Nissi, aconteceu na 

Praça Theodomiro Santiago e reuniu 

dezenas de cidades da arquidiocese 

para apresentações artísticas diversas.

 Durante todo o dia e noite foram 

apresentadas músicas, teatros, danças 

e outros. A atração especial ficou por 

conta da Cia de Artes da Comunidade 

Javé Nissi, com o espetáculo ‘O Canto 

das Írias’.

 Centenas de pessoas puderam 

acompanhar as apresentações ao longo 

do dia. Também foram realizados 

momentos de pregação da Palavra de 

Deus e orações. O evento marca o 

encerramento da semana das artes 

promovido pela Comunidade Theotokos 

- Casa de Formação Nossa Senhora de 

Guadalupe.

 O  Min is té r io  Gabr ie l  da  

Comunidade Theotokos lançou uma 

nova ferramenta de evangelização: a 

Web Rádio Guadalupe.

 Com programação 24 horas por 

dia, a nova ferramenta de evangelização 

tem o objetivo de ocupar esse espaço 

privilegiado de missão.

 É  u m a  a l e g r i a  p a r a  a  

Comunidade Theotokos poder oferecer 

mais um meio de conhecimento da 

palavra de Deus e cumprir o mandato 

missionário do Senhor.

 Acesse e sintonize conosco!! 

www.webradioguadalupe.com

 A Comunidade Theotokos 

realizou no dia 10 de maio, o 'Jantar com 

as Famílias'. Com o objetivo de 

comemorar e celebrar o Dia das Mães, 

foi realizada uma noite especial com 

muita música, pregação da Palavra de 

Deus, alegria, convívio e, é claro, um 

cardápio diversificado e especial.

 C e r c a  d e  1 5 0  p e s s o a s  

participaram do Jantar. O local contou 

com apresentação do Ministério de 

Música da Comunidade Theotokos, da 

dupla sertaneja Geraldo e Joel e alguns 

convidados. Um espaço kids foi 

preparado para as crianças. A 

Comunidade Theotokos agradece a 

todos os que compareceram. 

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 terça-
feira,a partir das 19h30, na Casa de 
F o r m a ç ã o  N o s s a  S e n h o r a  d e  
Guadalupe! Traga toda sua família!

 A Casa de Formação Nossa 

Senhora de Guadalupe sediu o encontro 

final do XIII REPIC, encontro de 

conversão promovido pela Pastoral 

Univsersitária Católica de Itajubá.

 Tradicional na cidade, o REPIC 

acontece nas dependências da 

Comunidade Católica Sol de Deus, no 

Bairro Santa Rosa.

 O retiro aconteceu de 03 a 05 de 

maio e reuniu dezenas de jovens com 

pregação da palavra, oração, música e 

muitas surpresas para os participantes.

 A Pastoral Universitária se reúne 

toda quinta-feira, as 19h30, na Capela 

da Universidade Federal de Itajubá - 

UNIFEI.

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

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

Atendimento em domicílio!

VIDA DE COMUNIDADE
Casa de Formação sedia Repic Jantar especial reúne 150 pessoas

Theotokos lança Web Rádio

9.8801-9687
9.8886-2449

Rua Pe. Petrus Dingenoutes
952, B.Novo Horizonte

Itajubá/MG 

Acampamento Jovem Cristo

Theotokos sedia o ‘AdorArte’

i m a g i n a r.  A s s i m  t o r n a m o - n o s  

contagiantes de uma alegria verdadeira 

que preenche os nossos corações e nos 

faz capazes de nos colocar a caminho 

para anunciar a boa nova do evangelho, 

com a força do Espirito Santo e com a 

fecundidade do nosso testemunho. 

 A partir da fé na ressurreição de 

Jesus Cristo, o cristão crê firmemente, 

que é a vida, não a morte, que tem a 

ultima palavra.  É a fé na vitória da vida, 

vitória já conquistada por Cristo e, 

também, a certeza de que a morte já foi 

derrotada. Esta é a perspectiva que 

sempre anima os mártires e seduz o 

coração dos missionários e profetas. 

 Os que acreditam na força da 

ressurreição seguem os passos de 

Jesus, profetizando o Reino de Deus. A 

Ressurreição produz uma mudança na 

pessoa e a faz anunciar que Jesus Cristo 

 I rmãos e  i rmãs!  A le lu ia ,  

Jesus ressuscitou! Está é a verdade que 

deve alegrar o nosso coração e ser o 

fundamento de nossa vida e missão. A 

ressurreição é para nós, e para toda a 

Igreja, a experiência de algo que 

responde plenamente as perguntas e 

expec ta t i vas .  Na  ressu r re i ção  

experimentamos algo completamente 

novo. Uma certeza e uma esperança 

para nossas vidas. Experimentamos a 

libertação do pecado, da morte e de 

qualquer escravidão que se possa 

esta Vivo.  Aqueles que experimentam 

da Ressurreição de Cristo e dela 

participam, por meio da fé e do Batismo, 

formam o corpo que tem por cabeça o 

próprio Senhor Jesus e por alma o 

Espirito Santo.

 A experiência do encontro com o 

Cristo Ressuscitado alarga o nosso 

coração, abre a nossa mente para a 

verdade, toca o mais profundo de 

nossas vidas suscitando um novo jeito 

de ser e de viver. “Já não sou eu que 

vivo, mas é Cristo que vive em mim”. 

(Gálatas 2, 20)

 Conhecer a Jesus Cristo pela fé 

é nossa maior alegria, segui-lo é uma 

graça, e transmitir este tesouro aos 

demais é uma tarefa que o senhor nos 

confiou.                       Denilson Marino

Ministério de Missão

Comunidade Theotokos

A alegria de evangelizar (Mt 28, 9-10)

 Irmãos e irmãs, paz e bem! A 

Exor tação Apostó l ica  Evangel l i  

Nuntiandi, do Papa Paulo VI, sobre a 

e v a n g e l i z a ç ã o  n o  m u n d o  

contemporâneo nos ensina que a Igreja 

existe para evangelizar. A Igreja nasceu 

para pregar o Evangelho à toda criatura. 

Essa foi a missão confiada a todo cristão 

batizado, membro do corpo de Cristo.

 Com o advento das redes sociais 

e a popularização da internet e de 

aparelhos como smartphones, tablets, 

notebooks tem ajudado a criar novos 

ambientes, nos círculos de amizades e 

novas maneiras de se relacionar. Esses 

novos ambientes também se configuram 

como novos campos de missão, 

espaços para evangelização.

 O Papa Bento XVI, na ocasião do 

47º Dia Mundial das Comunicações 

Sociais declarou que “as redes sociais 

não são um mundo paralelo ou 

puramente virtual, mas fazem parte da 

realidade cotidiana de muitas pessoas, 

especialmente dos mais jovens. Se o 

Evangelho não for proclamado no 

ambiente digital poderá ficar fora do 

alcance de muitos”.

 O Papa Francisco, durante a 26ª 

edição da Assembleia Plenária que teve 

como tema “Anunciar Cristo na Era 

Digital”, insistiu em dizer que “é 

indispensável estar presente, sempre 

com estilo evangélico, naquilo que para

 tantos, especialmente jovens, se tornou

numa espécie de ambiente de vida, para 

despertar as perguntas irreprimíveis do 

coração sobre o sentido da existência e 

indicando o caminho que leva àquele 

que é a resposta… o Senhor Jesus”.

 Dessa forma, a Igreja vê com 

bons olhos os avanços tecnológicos que 

trouxeram um constante progresso aos 

meios de comunicação.  Mais que isso, 

percebe a necessidade de utilizar 

desses meios para cumprir sua missão 

evangelizadora: pregar a mensagem da 

salvação. Que o Espírito Santo faça de 

nós testemunhas do Amor de Deus em 

todos os lugares que estivermos e para 

todas as pessoas que encontramos.                                  

    Gustavo Carlos

Ministério de Comunicação

Comunidade Theotokos

Eu lançarei as redes (Lc 5,5)
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