
 Vejamos nesta passagem do profeta 
Abdias, como o Senhor Deus levanta 
Sua Palavra para colocar o Seu povo 
em lugar de vitória.

O coração dos inimigos de Israel 
endureceu-se mais e enquanto sofriam, 
se recusaram a ajudá-los. Quanto aos 
israelitas, o Senhor renova Sua 
promessa e diz que vai torná-los como 
fogo, como labaredas de fogo!

Os israelitas já haviam sofrido 
grandemente por causa de seus 
inimigos e povos vizinhos não os 
ajudaram. Ao contrário tiraram 
proveito da situação. Esses vizinhos 
são os edomitas (ou o povo de Edom) 
que é o outro nome de Esaú (que foi 
irmão de Jacó e não respeitou a 

vontade de Deus no passado, perdendo 
assim seu direito à herança no Senhor).

Pois bem, a vida de um servo de Deus 
também encontra adversidades e 
contrariedades. Muitas vezes parece 
que o chão sai debaixo dos pés e que 
ninguém nos estenderá as mãos.  Neste 
momento é preciso primeiramente se 
deter na Palavra de Deus, que cumpre 
todas as Suas promessas e não faltará 

Maravilhas opera o nosso Deus em 
favor de Seus filhos! Daqueles que O 
temem e buscam Sua vontade mesmo 
em meio a situações contrárias.

Por Cesar e Caroline Machado

Na noite de 10 de agosto de 2017, em Santa Missa oferecida pelo querido Pe. Irineu, 
na Paróquia Senhor Bom Jesus, rendemos graças ao Senhor pelos 7 anos de nossa 
dedicação na presença Campo Grande, e recebemos a bênção de envio para a sede da 
Comunidade, em Santo André.

Com um grande aperto no coração por deixar o querido povo que marcou a nossa 
vida e a obra da Comunidade nos últimos anos, mas com serenidade, tivemos a 
oportunidade de nos despedir de tantos irmãos e amigos, que traremos sempre na 
memória do coração e em nossas orações. Com certeza, recebemos muito mais do 
que demos, e partimos para o novo desafio com o senso de dever cumprido, rogando 
ao Senhor pelo crescimento de Sua obra nesta belíssima cidade e Igreja tão 
acolhedora. Neste lugar, com certeza, vivemos um pouquinho do que significa nosso 
carisma: vimos realmente e refletimos a Face Bendita do Senhor; a Ele toda a glória 
por estes anos tão importantes em nossas vidas e à Mãe de Misericórdia o valor de 
toda boa obra realizada neste tempo.

ATIVIDADES FIXAS CAMPO GRANDE
Células nos lares: todos os dias
 
Centro de evangelização
R. Silvio Romero, 82 – Jd. S. Lourenço – 67 3341-5358
Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h
 
Quintas-feiras: Adoração ao Santíssimo – das 8h às 19h
Quartas-feiras: Estudo Bíblico e Formação – 19h30
 
Na Paróquia Bom Jesus
R. Cândida Lima de Barros, 293 – Tiradentes
Quintas-feiras: Grupo de Oração – 19h30
 
ATIVIDADES DE SETEMBRO
Dia 02 - Grande Célula - 19h30
Dias 06, 13, 20 e 27 - Estudo Bíblico - 19h30
Dia 30 - Santa Missa em Honra à Santa Teresinha - 18h

ATIVIDADES FIXAS BOTUCATU
Células nos lares: todos os dias
 
Centro de evangelização
R. Soldado José Lazarini, 568 – Jd. Aeroporto – 14 3814-0939
 
Domingos: Assembleia de oração – 18h às 20h
Quintas-feiras: Adoração ao Santíssimo – das 15h às 20h
 
ATIVIDADES DE SETEMBRO
De 15 a 17 - Reciclagem de Líderes
Dia 23 - Grande Célula -19h
Dia 30 - Missa em honra a Santa Teresinha  - 20h

ATIVIDADES FIXAS SANTO ANDRÉ
Células nos Lares: Segunda, Terça, Quarta e Sexta-feira, Sábado

Centro de Evangelização Mãe da Misericórdia
Rua Arara Azul, 756 - Recreio da Borda do Campo 
(11) 4451-1538

1º e 4º Domingo do mês: Santa Missa - 16h00
2º Domingo do mês: Santa Missa - 18h00

3º Sábado do mês:  Grande Célula - 18h30

Quinta-feira:
- Adoração ao Santíssimo Sacramento, Atendimento de Oração e  
  Aconselhamento - Das 09h00 às 19h00 

- Grupo São Francisco de Assis - 20h00

ATIVIDADES DE SETEMBRO
Dia 02 - Dia da Ação do Bem 
Dia 03 - Congresso das Novas Comunidades
Dia 10 - Caminho Vocacional, 15h - Santa Missa, 18h

Despedida de Campo Grande e envio para Santo André

Rogamos ao Senhor da messe as graças necessárias para este novo tempo em nossa 
Comunidade.

Domingo, dia 13 de agosto, em Santa Missa presidida pelo Pe. José Henrique do 
Carmo, a Presença Santo André rendeu graças pelos 3 anos de supervisão da 
Presença sob a liderança de Washington Guerra, e acolheu o casal Cesar e Caroline 
Machado, que retornaram após 7 anos em Campo Grande/MS, assumindo a 
supervisão e formação local.

Ao final da celebração eucarística, os missionários Marcos Sousa,  Sergio e Luciana 
Mathias receberam uma bênção de envio para a Presença São Paulo, uma vez que a 
Comunidade já se encontra com 3 células nesta nova cidade.

Acolhida de missionários e envio para São Paulo



Gostaria de compartilhar com vocês meu retorno para a 
Igreja. Em um domingo pela manhã sai para um passeio e 
o portão da Comunidade Fanuel - Presença Santo André, 
estava aberto.

Hoje sou membro da Célula liderada por Washington e Regina; faço parte também do 
Ministério de Música. Sou feliz e me sinto abençoado por estar nessa Comunidade 
depois de estar 10 anos afastado da presença de Deus.

Isac Silva Santos Júnior
Membro de Célula

Participando das atividades da Comunidade, fui convidado para tocar no Ministério 
de Música “Sagrada Face”, e aceitei o convite, pois sei tocar violão e contra baixo, 
além de gostar muito.

Retomei minha caminhada com Cristo

Senti-me impulsionado para entrar e fui recepcionado 
pelo irmão Washington, que me apresentou todo o espaço 
da Comunidade. Durante o percurso, conversamos sobre 
meu afastamento da Igreja, havia 10 anos, quando eu 

participava do Grupo de Oração “Jesus e Maria”.

Inicialmente foi difícil, pois eu trabalhava muito, mesmo que os irmãos me avisassem 
com antecedência, eu confirmava, mas não comparecia. Foi pela insistência de 
Washington, que hoje participo e só falto por uma emergência.

Fui convidado para participar da Célula 13, de missas e do Grupo de Oração “São 
Francisco”. Foi um presente receber o acolhimento dos irmãos.

Portanto, confiemos sempre mais no 
Senhor, pois o que nos parece 
intransponível se tornará como cinza 
aos nossos pés. O Senhor Nosso Deus 
fará de nós labaredas de fogo pelo 
poder da fé, e cuidará de tudo, de 
situações e pessoas, até que Sua 
Palavra se cumpra integralmente, 
porque o nome Dele é Senhor da 
Justiça.

Sandro F. Peres

É preciso confiar com fidelidade na 
Palavra do Senhor, depositando nossa 
fé n'Ele, ainda que pessoas que 
aparentemente devessem nos ajudar, 
não o fazem. Muitas vezes as ações 
h u m a n a s  q u e  e s p e r a m o s  n ã o 
acontecem para nos ensinar que 
apenas no Senhor devemos colocar 
nossa confiança.

Fundador e Moderador Geral da 
Comunidade Fanuel, Rosto de Deus.

jamais àquilo que se comprometeu.

Quando outros se levantarem contra 
nós e não nos estenderem suas mãos 
(mesmo que o pudessem fazer) e ainda 
tramarem contra nós... Não percamos 
a confiança! Se estivermos firmados 
na Palavra contaremos com o auxílio 
do Senhor. Rezemos também para que 
eles se juntem a nós, se achegando à 

Verdade através do arrependimento e 
da docilidade ao Senhor.

Em Cristo,

Em primeiro de junho recebi a notícia que 
minha mãe estava muito mal, pediram para que 
nós fossemos urgentemente a Santo André, pois 
ela não andava, não comia, nem falava. Assim 
que chegamos, já entregamos toda aquela 
situação na Presença de Jesus e oramos pedindo 
ao Senhor que intervisse naquela situação. 

Agradeço a Deus pela obra que realizou na vida da minha mãe Francisca, que 
já tem 101 anos, e agradeço também aos irmãos pelas orações.

Membro Consagrado

Por conta do trabalho, retornei a Botucatu, mas 
minha esposa Maria Ilza ficou cuidando dela por mais 12 dias, e fomos 
surpreendidos pelo poder do Senhor!  Numa manhã, ela se levantou e voltou 
a comer e falar! Cremos na graça que o Senhor operou na vida dela, através 
da oração e da Santa Eucaristia. 

Helvécio Maciel

O poder da intercessão

Confiança em Deus e sua Palavra
Conhecemos a Comunidade, no início de 2015, 
através de um convite para participar de uma 
célula. Foi um período de reaproximação, de 
reencontro com o Senhor e sua Igreja, depois de 
muitos anos afastados!

 Neste período inicial e até hoje estamos em fase 
de aprendizado, e em alguns casos reaprendendo 
como viver de acordo com os ensinamentos e a 

Foi neste momento que o Senhor se revelou através de Sua Palavra, sempre me 
conduzindo a confiar n'Ele. Foi difícil, mas optei por procurar um emprego 
convencional, que me permitisse em curto prazo fazer planos de formar uma família.  
Neste período fui sendo trabalhado pelo Senhor em várias áreas, como orgulho 
quebrado, paciência, confiança... Mas não fiquei desamparado, pois o Senhor foi 
colocando pessoas que me ajudaram com palavras de incentivo e até financeiramente!

Começamos o ano de 2017 os dois trabalhando e em breve (outubro deste ano) nos 
casaremos, tudo pela obra e provisão que o Senhor vem realizando em nossas vidas!!

Existia a vontade de nos casarmos, mas a situação financeira não estava resolvida. 
Nesta época estava trabalhando como sócio em uma empresa de miniaturas que 
estava em fase inicial, necessitando de investimentos. Por se tratar de um negócio 
relacionado com vendas, o salário mensal em alguns períodos não permitia nem 
mesmo o pagamento do aluguel do apartamento onde moro.

Membros de Célula

No mesmo período, Daniela, tomou posse em um concurso público (que esperava há 
mais de um ano), sendo nomeada para a cidade de Botucatu (sendo que existia a 
possibilidade de ser convocada pra quatro cidades próximas da região, que 
demandaria deslocamento todos os dias ou até mesmo mudança de cidade)... Pois o 
Senhor realiza a obra por completo! 

Daniela Borges Leme e Leandro Tomazati Oliveira

No final do ano de 2016 (em plena crise, com muitas empresas demitindo 
funcionários), sem ter enviado currículo ou ter entrado em contato, uma empresa 
onde havia trabalhado anteriormente me contratou novamente.

vontade de Deus - ensinamentos que muitas vezes, por vivermos afastados do Senhor 
taxamos como desnecessários e caretas. Com a reaproximação e a abertura a Deus, 
nossas vidas estão sendo trabalhadas, por Ele que vem se revelando ao longo do 
caminho. No final de 2015, Daniela e eu ficamos noivo.

Normalmente quando se fala de 
fidelidade prontamente nos vem à 
memória o seguinte: fidelidade é não 
trair uma pessoa!

Quando refletimos de maneira especial 
a história de Abraão, o pai da fé, 
notamos que sua vida era de comunhão 
com Deus a ponto de o próprio Deus 
comunicar a ele Sua vontade. Era na 
verdade o trabalho do Espírito Santo 
na vida deste homem que o tornava fiel 
ao Senhor. E quando falamos de um 
trabalho do Espírito Santo, significa 
que ninguém consegue por si mesmo 

Em parte podemos considerar assim 
mesmo. Porém a Bíblia é muito clara 
em suas expressões aos nos mostrar 
que a fidelidade é na verdade o mesmo 
que a fé, fé que se une à esperança total 
no Senhor.

Veja bem este texto: “Foi pela fé que 
Abraão obedeceu ao apelo divino” 
(Hb 11,8), podemos ver claramente 
que fidelidade tem haver com fé, crer 
naquilo que Deus nos pede para fazer, 
crer que Ele é fiel para nos fazer chegar 
a termo em tudo que nos confiar.

Fidelidade é vida

Uma vez que fomos justificados 
pelo amor fiel do Senhor, significa 
que fomos justificados por Sua 
fidelidade, Cristo em Sua trajetória 
esperou contra toda esperança, nós 
precisamos não nos inspirar apenas, 
mas encarnar o Seu exemplo e 
esperarmos como Ele.

ter ou produzir fidelidade, mas o 
Espírito, Aquele que sabe o que 
Deus deseja, produz este fruto na 
alma disponível para isso. Ele 
comunica fé à fé, ou seja comunica 
a salvação, o desejo de Deus pela 
graça divina.

A Bíblia ainda nos fala que a fé ou 
melhor a fidelidade é o fundamento 
da nossa esperança, é a certeza, a 
garantia do cumprimento de todas 
as promessas de Deus na vida do 
homem (cf. Hb 11,1).

Com pouco tempo de espera no 
Senhor vamos pouco a pouco 
desistindo de sermos colaboradores 
em sua obra de salvação. O 
problema é que queremos ser fiéis 
quando convém ou até que essa 
“fidelidade” não ultrapasse nossos 
limites. Voltando ao exemplo de 
Abraão, ele foi fiel ao Senhor em 
tudo o que Ele lhe pedia, por mais 
diferente que fosse este pedido. 
Entenda bem: por mais diferentes 
que fossem de seus próprios planos, 
o que lhe importava era ser guiado 
pela fidelidade de Deus e por Sua 
Palavra.

Rosemeire S. F. Peres

Na história do povo de Deus, 
percebemos que era assim que 
e s p e r a v a m ,  e r a  a s s i m  q u e 
conseguiam permanecer fiéis até o 
fim. Todo homem que pede a Deus 
que produza nele este maravilhoso 
f r u t o  e x p e r i m e n t a r á  a s 
recompensas do amor fiel do 
Senhor não somente aqui, mas 
também gozará da vida eterna, 
gozará do fiel amor de Deus 
eternamente.

Portanto vale a pena ser fiel por que 
fidelidade é vida!

Formadora Geral


