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Igreja, fiel à sua missão evangelizadora
e pastoral, sempre reconheceu a moção
do Espírito Santo que leva os fiéis a se

associar, se articular e se mobilizar em torno
das atividades congêneres.

Seus idealizadores experimentaram um forte
apelo do Amor do Pai que se manifesta no Mis-
tério da Cruz, levando Jesus a doar a sua vida
para a salvação de toda a humanidade.

Aos pés da cruz encontra-se Maria, testemu-
nha fiel da obra de seu Filho, que não termina
na morte e sim se projeta na vida nova da Res-
surreição. A Comunidade vive o carisma de
Maria, testemunhando a força transformadora
desse Amor, revelando-o a todos.

Há 20 anos nasceu a Comunidade Doce Mãe
de Deus, vivenciando essa forte experiência pe-
los que foram se agregando como seus mem-
bros, homens e mulheres, casais e jovens.

As associações de fiéis, como verdadeiras fa-
mílias religiosas, são reconhecidas e valoriza-
das pela hierarquia da Igreja como inspiração
do Espírito Santo, respondendo à necessidade
que o povo tem de ser formado, sobretudo espi-
ritualmente.

Para reverter quadros de abandono espiritual
ou temporal, as (chamadas) novas Comunida-
des desenvolvem atividades apostólicas e pro-
movem iniciativas de resgate da dignidade da
vida familiar e social, em conformidade com os
conselhos do Evangelho e as normas disciplina-

Aldo di Cillo Pagotto, sss
ARCEBISPO METROPOLITANO DA PARAÍBA

A Comunidade Doce Mãe de Deus

A

Aldo di Cillo Pagotto, sss

res da Igreja (Cf. C. 215 do Código de Direito Canônico).
A sabedoria da Igreja solicita às Comunidades a recí-

proca colaboração com outras associações de fiéis e o sus-
tento das obras de promoção humana. Para isso suas lide-
ranças devem ser muito bem formadas e orientadas (Cf.
Cânones. 311 e 323 § 2 do CDC).

Tendo se originado na Arquidiocese da Paraíba, a Co-
munidade Doce Mãe de Deus é reconhecida pelo arcebispo
metropolitanoepelopresbitério.AgradecemosaDeuspelo
carisma mariano que a identifica e pelo testemunho de
vida de seus membros, que tentam viver a autenticidade
do espírito missionário.

“A vida é uma festa!
Façam da Comunidade
uma festa perene para
Jesus Cristo
Ressuscitado.”

Dom Bernardino
BISPODECARUARU-PE

“

“A Comunidade Doce
Mãe de Deus me
ajudou a fervorar
ainda mais meu
ardor apostólico.
Celebrar 20 anos é
vivenciar um
amadurecimento crescente deste
Carisma na busca da evangelização.”

Monsenhor Aloísio Catão
PADRE DA ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA E
MEMBRO DA COMUNIDADE DE ALIANÇA

“

Nessemêsdeagosto,aComunidadeDoceMãede
Deuscomemoravinteanosdefundação,concretiza-
danotestemunhodomistériosalvíficodeCristoede
suasmaravilhasaolongodenossahistória.Vivenci-
amossentimentosdelouvoregratidãoaoSenhorpor
suasdádivasdeamorecultivamosn'Eleabelezada
amizade.Vivemosoanode"TudopeloAmigo",éo
quenospropôsnossofundador, InaldoAlexandre.
EmDeustemostudo,paraEletambémonossotudo!
Queremos gastar a nossa vida para que tantas ou-
trassejamsalvaseconheçamasalegriasvividasao
ladodograndeeverdadeiroAmigo.

Somosumpovoescolhido!Nossaalegriaconsiste
exatamentenaverdadedequesomosumpovosal-
voeamadoporDeus.Desta forma,aalegriaplena
transcendeaoqueomundosecularconcebesobre
felicidade e revela-se na felicidade de pertencer a
Deus. O que gera alegria plena em nossa vida é a
entregaporCristo,éestarapaixonadoporJesus.Só
emDeusohomempodesentir-sepleno.Comoho-
mens e mulheres, jovens ou adultos vivemos este
apelodoSenhoratravésdeduas formasdevidas:
ComunidadedeVidaeComunidadedeAliançaque
se completam dentro de um único chamado: ser
testemunhadoCristoSalvador.

O encontro com Jesus e seuAmor Salvador nos
fazprovardeumaalegria indizívelquevivificada

emcadaumdenóspelochamadoasermostestemu-
nhas,noCarismaDoceMãedeDeus,marca-noscom
oselodestavocaçãoemnossavida.Estaéumaexpe-
riênciaquenos fazcompreendernosso lugarnoco-
raçãodeDeusenasua Igreja.

SerTestemunhaéoptarporEleeseguirseuspassos
percorrendoocaminhoencontradonoEvangelho.O
amoraDeuseaos irmãoseavivênciadamissãofaz-
nosdarumarespostaaoapelodoSenhoremsermos
santos.

Nas comemorações de nosso aniversário temos a
graça de celebrar uma grande "Noite Feliz" com a
consagraçãodevidademaisdecemmembros,entre
VidaeAliança.AlémdesediaroCongressoRegional
NE2dasNovasComunidades,ondecontamoscom
apresençadebispos,tendoDomAlbertoTaveira,Bis-
po de Palmas/TO, como pregador oficial do encon-
tro,alémdediversascaravanasdoNordeste.

Nesta edição especial, partilhamos com você, um
poucodoquesomosedenossamissãonaIgrejapor
meio de um Carisma próprio que o Espírito Santo
nosconcedeu.Buscamosemtudoviveraordemde
Jesus: "Ide",esteéumchamadoqueressoaemnosso
coraçãoequepode tambémressoarnoseu, caro lei-
tor.Desejamosquepormeiodesta, você celebre co-
noscoodomDoceMãedeDeusedealgumaforma
façapartedestahistória.
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A Comunidade Doce Mãe de Deus
está celebrando seus 20 anos de funda-
ção, como foi o início de tudo?

INALDOALEXANDRE-UmaComu-
nidade não começa sem antes estar en-
volvida em muita oração, com um gran-
de compromisso pastoral, assumido in-
teiramente no coração e na vida. Seu iní-
cio é previsto diante de sua atitude e ação
missionária. Embora, na perspectiva de
viver um Carisma não sabemos em que
dia, em que hora e nem como acontecerá
seu início na vontade de Deus. Isto se dá,
sobretudo, quando há chamado a uma
Comunidade vocacional, com uma con-
sagração de vida, como é o nosso caso,
que não se restringe apenas ao trabalho
pastoral e a vida missionária, mas a ser
consagrados para uma vida pastoral e
missionária como Carisma na Igreja.

Como fundador, como o senhor vê a
missão das Novas Comunidades na
Igreja?

INALDO ALEXANDRE - Vejo que
Nosso Senhor vem sempre em socorro à
Sua Igreja. Dentre tantos instrumentos
de evangelização na Igreja, as Novas Co-
munidades, para mim, são uma espe-
rança para este tempo, uma esperança
próxima, com resultados que confir-
mam o desejo atual de renovar, na vida
eclesial e no povo de Deus, o amor a Je-
sus Cristo e à missão.

A Comunidade desenvolve um traba-
lho com educação de crianças e adoles-
centes, através do Instituto Doce Mãe
de Deus. Como se realiza esse traba-
lho?

INALDO ALEXANDRE - Em um ca-
risma, tudo é nascente. O trabalho com
o Instituto de Educação nasceu com dois
objetivos, primeiro, uma evangelização
que alcance as famílias e a educação pe-
dagógica. Nós temos como princípio no
Carisma levar o "meio", ou seja, a reali-
dade onde estamos inseridos, a se com-
prometer com o Evangelho; como insti-
tuição católica, assim como tantas ou-
tras, não poderíamos fazer diferente
também na educação, mas levar todos a

conhecerem Jesus Cristo e seu amor.

Em sua opinião, quais os maiores de-
safios da evangelização nos dias de
hoje?

INALDO ALEXANDRE - Precisamos
compreender que vivemos num mundo
chamado "mundo da tecnologia" e ele
cresceu muito rápido. A tecnologia le-
vou o ser humano a se distanciar de si
mesmo e se apegar ao que é eletrônico.
Então, eu penso que o desafio, hoje, é a
aproximação uns dos outros, é driblar
este mundo e chegar às pessoas, corpo-
a-corpo, chegar junto a elas para apre-
sentá-las Jesus Cristo, com a alegria de
ser Doce Mãe de Deus.

Na celebração dos 20 anos da Comu-
nidade acontecerá a consagração de
mais de cem pessoas nesta Vocação. O
que isso significa para a Comunidade?

INALDOALEXANDRE-Todoaniver-
sário tem um bolo. Pra mim, o melhor
bolo que poderíamos ter é o de vida con-
sagrada. É com ele que vamos comemo-
rar os 20 anos. Isso deve trazer aos nos-
sos membros e à nossas comemorações
o sentido da missão, só assim consegui-
mos glorificar a Deus pelos 20 anos. Este
aniversário é para que possamos ir à
frente, evangelizar, testemunharmos o
que somos. Se enxergarmos assim, eu
digo que "o bolo" valeu à pena.

A Comunidade Doce Mãe de Deus
sediará o Encontro Regional NE2 das
Novas Comunidades, de 28 a 30 de
agosto, com a presença de vários Bis-
pos. Quais são as suas expectativas para
este importante encontro?

INALDOALEXANDRE-Podemosdi-
zer que é momento de unir as esperan-
ças.Quantomaisnos reunimosenosuni-
dos, mais encontramos dentro de nós a
própriaordemdeJesusCristo:"Ideeevan-
gelizai". Será também uma oportunida-
de formativa, pois precisamos conhecer
bem o que diz respeito à vida consagra-
da, missionária e, também, familiar.

Deixe uma mensagem final para to-
dos os leitores deste Especial de Ani-
versário.

INALDO ALEXANDRE - Na mensa-
gem, começo pedindo orações, tanto por
minha vida, como por toda a Comuni-
dade Doce Mãe de Deus. Orações para
que possamos ir à diante, no desejo de
amar a Jesus Cristo o ponto de deixar
tudo por Ele. Quero, também, deixar um
agradecimento a todas as pessoas que
nos ajudam, não cito nomes para não
correr o risco de esquecer alguém queri-
do. Sou grato por todos! E nesta grati-
dão, rogo à Bem-aventurada Virgem
Maria que nos conceda uma bênção para
permanecermosunidosNaquelequenos
amou primeiro.

A ENTREVISTA

Inaldo Alexandre da Silva, Fundador da Comunidade Doce Mãe de Deus

Carta aos
Doadores

Paz e bem!
Querido amigo doador, é com

muita alegria que ao celebrar vin-
te anos de nossa história, chega-
mos até você para agradecer e tes-
temunhar a Providência Divina
que se manifesta a nós pelas vos-
sas mãos generosas.

Ao longo destes anos nossa Co-
munidade tem crescido em sua
evangelização e alcançado muitas
vidas, graças ao seu "sim" como
doador desta Obra, que conosco
se torna missionário, semeador da
Boa Nova de Cristo.

Chegando ao Centro de Forma-
ção Discípulo Amado, nossa sede,
em João Pessoa - PB, contempla-
mos o quanto a Providência de
Deus tem se manifestado em sua
construção e no sustento dos
membros desta Vocação. O Insti-
tuto de Educação Doce Mãe de
Deus tambémtemcrescidoemseu
espaço físico dando oportunida-
de a novas crianças de terem uma
educação de qualidade e evange-
lizadora. Nosso Carisma tem
atravessado fronteiras a partir de
novas casas de missão e pela evan-
gelização através do site, que não
mede distância para anunciar o
Amor de Jesus.

Tudo isso só é possível por sua
doação que mantém esta Obra de
evangelização. Graças a ela, tam-
bém desenvolvemos projetos so-
ciais, como o Projeto Mãe da Ter-
nura que proporciona lazer, cul-
tura e esporte para crianças ca-
rentes e o Projeto Mãos Estendi-
das, que assiste famílias sem con-
dições de moradia digna.

A missão que o Senhor nos con-
fiou é muito grande: testemunhar
a Salvação a todos os povos. Isso
só é possível com a ajuda de cada
um de vocês. Se você ainda não é
um doador Doce Mãe de Deus,
abrace conosco a causa do Evan-
gelho, seja um doador desta Obra
e unido a nós se torne um novo
missionário. Entre em contato co-
nosco!

Deus os abençoe!
ComunidadeDoceMãedeDeus

CONTATOS:
Renata Viviane Teixeira Roza -

(083) 8790-0395
Marineuza de Jesus Nobre -

(083) 8862-2001 ou (083) 3231-
1603

CONTA PARA DOAÇÕES:
Banco do Brasil - Agência: 3502-5

Conta Corrente: 12271-8

or ocasião do marco celebrativo
dos 20 anos de fundação da Co-
munidadeDoceMãedeDeus,
InaldoAlexandre da Silva, 50

anos,FundadoreModeradorGeralda
Comunidade, fala sobre missão e evan-
gelização na Igreja e sobre o novo tempo
que vive a vocação Doce Mãe de Deus.
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O Marco FO Marco FO Marco FO Marco FO Marco Fundanteundanteundanteundanteundante

A experiência de dizer "sim" a
algo que eu nem sabia ao certo
o que seria e, muito menos,

aonde chegaria, é algo que até hoje me
intriga, confesso.

Para mim, ser parte integrante, es-
tar no momento fundante, no começo
da vida comunitária "Doce Mãe de
Deus", é sinal de que o grande amor
do Senhor Jesus me acompanha e nun-
ca me abandona. Posso afirmar que
não faltaram e nem faltarão ocasiões
em que fiz experiência do amor sem-
pre presente de Deus, mesmo quando
eu não o percebia. Não é em vão o que
disse o apóstolo acerca do amor de
Deus: é tão grande esse amor que cons-
trange ...

Estive refletindo e concluí: o Amor,
Deus mesmo, pôs em meus lábios a pa-
lavra que mudou a minha história e,
de certo modo, a de tantas outras pes-
soas. Não disse sim sozinha, fui im-
pulsionada para responder generosa-
mente aos planos do Senhor.

Fazer memória daquela noite é
como revigorar as forças interiores.
Falarei com alegria de um dos acon-
tecimentos mais significativos de
minha história. Este fato ressoa den-
tro de mim como caminho dos an-
seios mais profundos de liberdade,
como via de identificação espiritu-
al, escolha autêntica pelo seguimen-
to de Jesus Cristo, Senhor de toda
minha vida.

Ao aproximar-se a celebração dos
vinte anos como Comunidade Doce
Mãe de Deus, durante os quais tenho
vivido intensamente a forma e o esta-
do de vida abraçado, percebo como,
pouco a pouco, tudo vai se esclarecen-
do. Deus não somente me pedia a vida,
mas a tornava "uma seta indicadora"
para tantas pessoas. De algum modo,
sou responsável pela atração de tan-
tas outras vidas à sua Igreja, de que
tantos tenham escutado e até respon-
dam com generosidade a seu convite:
"Segue-me"

Recordo-me o momento em que fui
interpelada por Inaldo Silva, funda-
dor e moderador geral da Comunida-
de Doce Mãe de Deus, no dia seguinte
ao meu aniversário natalício. A per-
gunta que me dirigiu foi mais ou me-
nos esta: "Queres iniciar a partir de
agora a vida comum na Comunidade
Doce Mãe de Deus? Responda-me ape-
nas sim ou não". Principiando os
meus dezenove anos, profundamente
tocada respondi: "Sim"! Era o dia 29
de agosto de mil novecentos e oitenta
e nove (1989), dia do martírio de São
João Batista. Aquela noite foi testemu-
nha do nascimento de um novo dom
para a Igreja, a Comunidade Doce Mãe
de Deus. Naquele momento, a vibra-

ção de meu sim ecoou com tamanha
grandeza em meu interior que vibra-
ram os acordes da liberdade que al-
cança todo aquele que se entrega à
vontade divina. Naquela noite uma
nova vida começara a surgir...

O sim que Inaldo já havia dado em
seu coração uniu-se ao sim que expres-
sei com clara voz. Daí o fato de, na Co-
munidade, em ocasiões comemorati-
vas, nas celebrações comunitárias e
nas consagrações, usarmos a expres-
são de que existem noites que brilham
como o dia. Já que expressam um gran-
de fulgor, duradouro e intenso, com
aparência de eterno. Noites que ex-
pressam a alegria "daquela noite fe-
liz" em que nasceu o Salvador. Noites
que aparentam ser mais brilhantes
que outras, noites que trazem uma
certa magia, ou melhor, noites carre-
gadas da mística da vida que se en-
contra e, ao mesmo tempo, se perde
no Criador.

Daquele dia em diante, consideran-
do o caminho que havíamos feito em
grupo de oração da Renovação Caris-
mática Católica e também nas pasto-
rais da Igreja Particular a qual per-
tencíamos, percebo o quanto minha
opção se acentua através da felicida-
de que usufruo por meio do meu cha-

mado. De fato, devo "Ser testemunha
da salvação de Jesus Cristo pelo amor
à santa cruz". A consagração de mi-
nha vida, opção livre e radical no se-
guimento do mesmo Cristo, tem como
fim o cumprimento de sua santa von-
tade em minha vida e na vida de tan-
tos irmãos.

A fecundidade de meu sim não de-
pende de mim mesma, mas é fruto de
toda uma entrega que a cada dia vai
se tornando mais plena, mais purifi-
cada e mais iluminada pelo amor da
Cruz, Jesus Cristo; da bondade cria-
dora de nosso Senhor. Quanto mais eu
amo a Deus, mais sou capaz de dar, a
cada novo dia, um outro sim. Ele me
dá esta graça, a graça de viver a cada
novo dia, o sim do hoje! Percebo ser
este bem mais consciente, porém não
menos merecedor do que aquele sim
pronunciado com minha própria vida
ontem.

Convido você, caro irmão e irmã, a
saborear através da leitura deste nú-
mero especial de aniversário, nossa
vida, missão, identidade e história.
Partilhamos com você as pérolas de
nossas vidas, o tesouro encontrado:
nossa vocação.

Deus abençoe!

Neste dia muitos foram os senti-
mentos. Entre eles destaco o medo e
aalegria.Deusmepediaalgotãogran-
de e valioso, mas também me enco-
rajava pela força do seu Espírito e eu
não tive outra palavra a não ser dizer:
"SIM, EIS-ME AQUI."

Ir. Marliane de Andrade Cavalcante, co-fundadora da CDMD

Iara de Carvalho Alexandre, membro
da Fundação

Ir. Roselir Gonzaga Brito, membro
da Fundação

Sou grata a Deus por ele ter me
resgatado e me colocado em uma
Comunidade. Esse é um dos gran-
des motivos da minha vida doada,
depois do amor de Deus por mim, a
vida fraterna, a alegria de ter irmãos
e amigos. Por isso, respondi ao cha-
mado e digo: Sem Deus e sem ir-
mãos eu não conseguiria viver.
"Tudo pelo amigo" e tudo por um
novo amigo.

Aquela noite de 29 de agosto de
1989 tornou-se verdadeiramente dia.
Um dia que marcou para sempre em
nossahistóriaa felicidadedehomens
e mulheres que querem conosco di-
zer ao mundo a Boa Nova da Salva-
ção de Cristo. É a graça de vidas que
se ofertam a Deus que fez daquela
noite uma "noite feliz". Desde então,
a cada novo dia o Senhor atrai mais
irmãos para esta vocação.

Inaldo Alexandre da Silva, fundador
e moderador geral da Comunidade
Doce Mãe de Deus
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G
erados à sombra do Madei-
ro Santo, somos uma voca-
ção fecunda, que testemu-

nha o imenso Amor de Deus. Como
Dom na Igreja, somos chamados a
dilatar o Reino de Deus, gastando
nossas vidas na evangelização de
todos os povos.

É a voz do Senhor que continua a
ressoar em muitos corações com o
forte e inconfundível apelo "SEGUE-
ME TU". Precisamos nos arriscar e
viver este Dom através da vida fra-
terna e comunitária. Como Maria,
cujo SIM nos encanta e nos ensina,
somos movidos a responder ao cha-
mado do Senhor com grandeza de
alma, buscando em tudo fazer a von-
tade de Deus.

Seja você também um embaixa-
dor da grande verdade: O Mistério
de Amor que trouxe Salvação aos
homens!

Decidindo-se por uma caminha-
da vocacional você será orientado e
acompanhado para descobrir a
vontade de Deus em sua vida, e, li-
vremente, responderaochamadodo
Senhor. Dar passos em um caminho
vocacional é decidir-se por fazer
uma experiência de encontrar-se
com o Pastor da Messe e responder
generosamente à Sua voz.

O setor vocacional é constituído
por membros da Comunidade que
realizam o acompanhamento pessoal,
orientando em todas as descobertas
e vivências próprias desse tempo,
além de promover eventos e retiros
que possibilitem o encontro com
Cristo e uma experiência com nosso
Carisma.

"SEGUE-ME TU!" O Senhor conti-
nua a chamar!

Se você ouve essa voz e esse apelo
para doar sua vida na vocação Doce
Mãe de Deus, não tenha medo e faça
a experiência de dar passos! Entre
em contato conosco.

A opção por Jesus é o caminho que
nos leva à construção de um mundo
novo, como o próprio Cristo reali-
zou: no Amor! Somente descobrin-
do a vontade de Deus e responden-
do ao Seu chamado somos verdadei-
ramente felizes!

Diga SIM a Deus e nessa liberdade
seja feliz! Faça você também parte
dessa história.

CONTATOS:
sueniacruz@docemaededeus.com
kezianavarro@doemaededeus.com
aldney@docemaededeus.com
edsoncdmd@docemaededeus.com

Cláudia Simone Costa de Oliveira
MEMBRO DA COMUNIDADE DE VIDA

Fundador e Discipulado de Vida 2009

Maria das Dôres, Marckson, Kleverton e Taís

Padre José André, Adielson Cavalcanti, Adriano Xavier e Padre Márcio José

Membros da Comunidade de Aliança

Membros da Comunidade de Aliança
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“Ser T“Ser T“Ser T“Ser T“Ser Testemunha...estemunha...estemunha...estemunha...estemunha...”””””
OCarismaDoceMãedeDeuséum

chamado, um dom divino de
santificação e de missão. Nosso

desejo é configurar-nos a Cristo bendito
que doa sua vida até o extremo, por
amor, para a salvação do mundo. Um
membro desta vocação primeiro desco-
bre e experimenta que é amado, acolhi-
do, escolhido e salvo, mas muito próxi-
mo a essa experiência está a de sentir-se
impulsionado a ser transporte, anunciador
desta boa nova. É assim que nos torna-
mos Testemunhas da Salvação de Cris-
to pelo Amor da Santa Cruz, este é nosso
Carisma, nosso "ser" e "fazer".

Testemunho é tradução da palavra gre-
ga de martirya. Todo testemunho requer
uma testemunha. O testemunho é o con-
teúdo do anúncio feito e a testemunha, o
transmissor e portador do anúncio. Teste-
munho é a possibilidade de dispor de si
mesmo, é um dom de si. É tornar pública
uma experiência pessoal e dá confiabilida-
deaestaautocomunicaçãoatravésdavida.
Não podemos confiar no conteúdo sem
confiar naquele que o testemunha.

Quando o testemunho é levado às últi-
mas consequências, ele assume o sentido
do martírio que é o derramamento de san-
gue, testemunho mais solene e irrefutável,
pois "ninguém tem maior amor do que
aquelequedáavidapelosamigos"(Jo15,13).

Jesus é a testemunha por excelência,
"a Testemunha fiel" (Ap 1,5). Na Cruz,
doou a sua vida como Testemunha da
verdade (cf. Jo 18,37) e por sua ressur-
reição confirmou a dignidade funda-
mental do homem, elevando-o à condi-
ção de filho de Deus.

De modo especial, ao refletirmos sobre
o "Ser Testemunha", podemos olhar para
os Apóstolos, eles foram testemunhas da
vida de Jesus porque conviveram com o
Senhor e, sobretudo, porque eles o con-
templaram morto e ressuscitado. Há
uma grande relação entre o testemunho
e o Mistério Pascal, pois somente após a

NOSNOSNOSNOSNOSSO CSO CSO CSO CSO CARISMAARISMAARISMAARISMAARISMA

Irmã Maria do Rosário
CONSAGRADA DE VIDA E FORMADORA

GERAL DA COMUNIDADE

Cruz e a Ressurreição os apóstolos co-
nheceramplenamentequemeraoSenhor
e tornaram-se, pela força do Espírito San-
to, anunciadores de sua vida.

Esta compreensão bíblica está em
muita coerência com a intuição de Inal-
do,FundadordaComunidadeDoceMãe
de Deus, sobre o "Ser Testemunha" neste
Carisma. O ponto de partida é a pessoa
humana com sua história, mas que teve
uma experiência pessoal com a Salva-
ção do Senhor. A Testemunha é alguém
salvo, que primeiro experimentou a for-
ça do amor infinito manifestado por Je-
sus no extremo da Cruz. Esta é a "noite
feliz" de nossas vidas, uma noite que se
torna dia, um novo dia.

Porque se encontrou com Jesus tem
uma vida nova, tem os sinais do ressus-
citado, conhece a Deus não por ouvir di-
zer,masporqueseusolhosoviram. Uma

testemunhaexperimentaumavidanova,
transborda o amor do Pai do Céu e pode
dizer: "A vida se manifestou e nós a te-
mosvistoedamostestemunho"(Cf.1Jo1,2).

O testemunho nos conduz à missão. A
missãoéanúncio,oserviço,éo ide,oexer-
cício do ministério evangelizador. O
anúncioéumaproclamaçãodoqueDeus
fez na própria vida, é um anúncio teste-
munhal. Para Inaldo, o testemunho de
vida, da conversão, da ação de Deus na
própria história é a primeira via de evan-
gelização. Ele nos diz que se conhece um
membro Doce Mãe de Deus porque é al-
guémque, tendosidoamado, temacapa-
cidade de testemunhar a Salvação em
todas as coisas e situações. Segundo nos-
soFundador,para"ser"DoceMãedeDeus
deve-se priorizar o testemunho.

Viver e anunciar o mistério ao qual so-
moschamadosanosconfigurar, temuma

consequência: o desejo de doar a vida "a
Ele", "como Ele", "por amor a Ele e aos ir-
mãos". Esta imitação de Cristo em sua
oblação na Cruz acontece na vida con-
creta e se manifesta pela busca do prima-
do de Deus na vida, na fidelidade até o
último instante. Para os primeiros cris-
tãos o testemunho de Jesus Cristo os le-
vou até as últimas consequências que foi
o martírio de sangue. Talvez hoje, a en-
trega da vida não se dê tanto pelo derra-
mamento de sangue (apesar de existir re-
alidades onde isso se faz bem presente
ainda hoje). Há outras formas de martí-
rios nos tempos de hoje. A própria vida
consagrada foi uma forma de radicalida-
de evangélica posterior ao martírio de
sanguenoprincípiodaIgrejaquandoces-
saram as perseguições ao Cristianismo.

Mais que nunca a humanidade precisa
de testemunho e de testemunhas. O mun-
do e a Igreja precisam de nosso Carisma.
Não podemos negligenciar a riqueza que
Deuscolocouemnossasmãos.OCarisma
é atualíssimo e necessário, é um socorro
deDeusparaoestetempoatualdaIgrejae
da humanidade. É um carisma que impli-
ca, ao mesmo tempo, um "ser" e um "fa-
zer". No "Ser Testemunha" está implícita a
experiência pessoal com Deus, a configu-
ração ao seu Mistério e a missão.

Como Carisma, Deus colocou em nos-
so coração a inquietação evangélica: o
mundo que sofre no corpo e na alma a
ausência de Deus. Daí a necessidade de
salvar o homem todo, apresentando-lhe
Jesus. O que salva o mundo é a experiên-
cia pessoal com Jesus. Somos chamados
a anunciá-la, testemunhá-la e levar ou-
tros a experimentá-la para um compro-
metimento com Reino dos Céus.

Irmã Maria do Rosário Consagrada de Vida e Formadora Geral da Comunidade

1. Cf. RODRIGUEZ, 1994, p. 1079.
2. Cf. João Paulo II. Homilia na Solenidade de

Cristo Rei. Roma: Libreria Editrice Vaticana,1979
3. Ibidem.
4. Lc 1,2; At 3,15.
5. At 1, 8.
6. Jó 42,5.
7. SILVA, Inaldo Alexandre. Palestra na Espi-

ritualidade para toda a Obra do dia de São Fran-
cisco. João Pessoa: Arquivo da Formação Ge-
ral DMD, 2004.

“Ser Doce Mãe de Deus é

desejar gastar a vida pelo Reino

de Deus, é anunciar ao mundo os

benefícios da salvação e da

misericórdia de Deus, é revelar

com a vida que Deus é amor.”
Wellington Vilar Viana
CONSAGRADO DE ALIANÇA E MEMBRO DO
CONSELHO DA COMUNIDADE

“
“Sou feliz por fazer parte de um

Carisma que testemunha a

Salvação que experimento em

minha vida, e, na vida celibatária,

encontrei o chamado que me faz

plenamente Doce Mãe de Deus!”
Ir.  Luciana Ferreira de Lima
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE VIDA

“
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“Ser de Deus na família significa experimentar todos os dias o Amor

misericordioso do Pai do céu que nos assiste em todas as nossas

necessidades. Seu Amor transborda em nossas vidas completando-

nos e fazendo-nos felizes. ”
Marineide de Jesus Nobre Silva
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE VIDA

“

“Trago uma grande realização

de vida que me faz "ser

diferente" a cada dia: o

chamado a vida consagrada

Doce Mãe de Deus. Como

sacerdote nesta Vocação, quero

testemunhar que sou muito feliz

vivendo o tudo de minha vida

por Cristo, o grande e

verdadeiro Amigo. Feliz 20 anos

a cada um dos meus irmãos.”
Padre Marcio José Costa Texeira
CONSAGRADO NA COMUNIDADE DE VIDA

“

“Acreditando sempre no amor, na Misericórdia

e na eleição de Deus na minha vida, já que é

Ele que me ensina, me impulsiona e me

capacita. Vivo a graça de Deus nesse novo

tempo de abandono na vontade do Pai, aberta

sempre também ao novo tempo que virá.

Como diz o salmista "fazer a vossa vontade, meu Deus, é o que me

agrada, porque vossa lei está no íntimo de meu coração." (Sl 39, 9)”
Celise Moreira de Araújo
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE ALIANÇA

“

“Testemunho a riqueza da vida consagrada no Carisma Doce Mãe de Deus. Muitos são os desafios,
sobretudo quanto à evangelização, mas o Deus que há em nós precisa alcançar os que sofrem no corpo e
na alma a Sua ausência. A missão é real! Impulsionada pelo Amor divino e pela força do Espírito Santo,
oferto tudo o que sou - pessoal e profissional - àquilo que o próprio Deus me chamou a ser: testemunha da
Sua Salvação e médica do corpo e da alma!”

Kezia Navarro Sousa Leitão
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE ALIANÇA

“

“Ser padre neste Carisma é ser

uma testemunha do altar. É ser de

Deus totalmente, de maneira

indivisa é ser Cristo Pastor aos

irmãos. É ser irmão com os

irmãos, é ser filho do Pai que ama,

escolhe, consagra e envia. Sou

feliz pelo chamado que o Senhor

me fez, permitindo que esta

vocação Doce Mãe de Deus tenha,

na vida comunitária, sacerdotes

que testemunhem com a vida a Boa Nova do Evangelho.”
Padre José André da Silva Anselmo
CONSAGRADO NA COMUNIDADE DE VIDA
VIGÁRIO GERAL DA DIOCESE DE GUARABIRA-PB
PÁROCO DA PARÓQUIA DO SENHOR DO BOM FIM EM SERRA DA RAIZ-PB

“A alegria de ser de Deus, de

pertencer a Ele me faz almejar

que outros experimentem essa

mesma graça. Quero contagiar

homens, mulheres, jovens e todo

mundo, pois grande é a alegria

de pertencer a Deus.”
Ir. Simone Rodrigues
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE VIDA

“

“

“Como consagrada e celibatária partilho uma

grande alegria existente em meu coração

como fruto da salvação de Deus que visitou

minha historia. O celibato tem se tornado uma

experiência muito bonita de amor e liberdade

junto a Deus e aos irmãos. Quanto mais

mergulho neste mistério, mais encontro significados para a palavra

doação. Meu coração arde pela vida comunitária em meio as suas

graças e desafios e cada vez mais quero estar junto de Deus."”
Aurora Fátima de Vasconcellos
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE VIDA

“
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Celebração dos 20 anosCelebração dos 20 anosCelebração dos 20 anosCelebração dos 20 anosCelebração dos 20 anos
FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DA VIDA VIDA VIDA VIDA VIDA CONSAA CONSAA CONSAA CONSAA CONSAGRGRGRGRGRADADADADADAAAAA

C elebrar é comemorar com sole-
nidade, publicar com louvor e
festejos. Celebrar 20 anos é para

nós dar significado a nossa história e
dizer ainda mais forte a todos os povos:
"Vamos a Deus celebrar o seu Amor".

A Comunidade foi fundada no dia 29
de agosto de 1989, dia do martírio de São
João Batista. Inaldo (fundador e mode-
rador) sendo inquietado pela voz do Se-
nhor pergunta a Ir. Marliane (co-funda-
dora) se ela quer iniciar naquele dia a
Comunidade de Vida, era uma terça-fei-
ra à noite quando o sim de Inaldo, Ir.
Marliane e Iara (esposa de Inaldo) con-
cretizam o sonho de Deus, confirmado
por Ele no sim da Ir. Roselir oito dias de-
pois.

Queremos com nosso testemunho
anunciar o Amor de Deus, que, ao longo
dos anos, tem somado irmãos em nosso
Carisma e expandido nossa missão e
evangelização. Vivenciamos sentimen-
tos de louvor e gratidão ao Senhor por
suas dádivas de amor e cultivamos n'Ele

a beleza da amizade. Vivemos o ano de
"Tudo pelo Amigo", é o que nos propôs
nosso fundador, Inaldo Alexandre. Em
Deus temos tudo, para Ele também o
nosso tudo! Queremos gastar a nossa

vida para que tantas outras sejam sal-
vas e conheçam as alegrias vividas ao
lado do grande e verdadeiro Amigo.

Celebrar 20 anos é dizer sim neste
novotempo.ÉeternizaraeleiçãodeDeus

Willianne Fernandes Pinheiro
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE VIDA

na vida de todos que vivem e que dese-
jam viver este Carisma. É dizer apenas
começou um novo dia, onde a cada ins-
tante é tempo de se lançar nas águas
mais profundas.

Comomarcoscelebrativos temosnodia
27deagostoaconsagraçãodemaisdecem
membros,seguindonosdias28a30como
Congresso Regional NE2 das Novas Co-
munidades, sediado em nossa Casa Mãe,
João Pessoa - PB, onde contamos com a
presença de Dom Aldo Pagotto (Arcebis-
po da Paraíba), Dom Alberto Taveira (Ar-
cebispo de Palmas-TO), pregador oficial
doencontro,DomPhilipDickmans(Bispo
deMiracema-TO),DomBernadino(Bispo
de Caruaru-PE) e Dom Lucena (Bispo de
Guarabira-PB), além de Padres e carava-
nas vindas de todo o Nordeste.

Expressamos sincera gratidão a todos
que impulsionaram o crescimento de
nossa Vocação. Nossos ternos agradeci-
mentos aos Bispos e Padres, por nos aco-
lher e acreditar em nosso Carisma, aos
Fundadores e Comunidades Irmãs, aos
amigosdaObrae todopovodeDeusque
conosco fazem parte dessa história. Va-
mos a Deus celebrar o seu Amor!

Membros da Comunidade de Vida e Aliança

Ser de Deus no Carisma

Uma das coisas que marcam as nossas vidas na Comu-
nidade é a alegria. A alegria de Ser de Deus contagia o
nosso povo e nos faz hoje deslumbrar um Novo Tempo.
Somos um povo que sorri, um povo alegre, um povo que
dia e noite na sua labuta apostólica e missionária mani-
festa a glória de Deus no seu meio. Claro que temos as
nossas dificuldades, desafios que precisam ser vencidos,
no entanto, nada nos rouba a felicidade de Ser de Deus.

Somos um povo bem-aventurado, gerado na "Mãe de
Deus" que sempre nos aponta o caminho a seguir. Ser Doce
Mãe de Deus é amar a Deus, é ser apaixonado pela nossa
igreja, é amar o povo de Deus, gostar de gente, é ser casa do
alívio do sofrimento para tantas pessoas, é desejar tocá-
las, mostrar o valor que tem para Deus e para o mundo.

Ser Doce Mãe de Deus é desejar gastar a vida pelo Reino
de Deus, é anunciar ao mundo os benefícios da salvação e
da misericórdia de Deus, é revelar com a vida que Deus é
amor.

Ser Doce Mãe de Deus é ter experiência de vida com o
Filho de Maria, é amar Jesus Cristo, adorá-lo, ter sede de
estar com Ele, de ser configurado a Ele no ordinário da
vida pois isto torna-se para nós o extraordinário que bus-
camos. Queremos anunciá-lo não só nos púlpitos, mas
principalmente com a nossa vida diária, o nosso jeito de
ser, de rezar, de acolher o outro.

Isto para nós é Ser de Deus no Carisma que torna-se
para nós vida e evangelho, um povo que testemunha o
mistério da salvação de Cristo pelo amor da santa cruz, aí
nos deparamos com o sol das nossas vidas.

Wellington Vilar Viana
CONSAGRADO DE ALIANÇA E MEMBRO

DO CONSELHO DA COMUNIDADE

1. Aloísio Catão Torquato
2. Adjailson dos Santos Pessoa
3. Aedilano Pettersonn de A. Farias
4. Ailma Maria do Nascimento
5. Aldney Gracia C. dos Santos
6.Alecsandro Pereira de Melo
7.Alexandre Nascimento da Silva
8.Aliny da Silva Ancelmo Gomes
9.Ambrosina Gouveia de Carvalho
10.Ana Cláudia Lyra de Aguiar
11.Ana Cláudia Moreira da Silva Lima
12.Ana Raquel Bezerra
13.Andréa Karlla F. El Timani
14.Antônio de Pádua Diniz Farias
15.Antonio Francisco de Araújo Neto
16.Boanerges José de Carvalho
17.Bruna Araujo Pires
18.Bruna Rafaela M. Castro Oliveira
19.Cacilda Maria Silva Barbosa
20.Carlos Átila de Oliveira Ferreira
21.Carlos Lima de Santana
22.Célia Maria Silva
23.Celise Moreira de Araújo
24.Cibele Fonseca Bíssigo e Sousa
25.Cláudia Simone Costa de Oliveira
26.Daniel Alves da Silva
27.Danielle Cristina Nery dos Santos
28.Deyssy Braz Correia
29.Dilane Estrela Vilar
30.Dojalla Santos Gouveia
31.Edmilson de Assis e Sousa
32.Fabiana Almeida da Silva
33.Faiçal Anis Hamad El Timani
34.Flávia Rodrigues
35.Flávio Antonio da Silva Ferreira
36.Flora Souza Lucena
37.Francileide Brasil de O. Rodrigues
38.Francinalba Pereira Vieira
39. Francisco Belarmino da Silva Neto
40. Francisco Noé Estrela
41. Gabriel Souza de Lucena
42. Gardenia Almeida de Sousa
43. Genival Junior Modesto da Silva
44. Gilberto Fábio Celani de Oliveira

45. Glaucineia de Araújo Tavares
46. Gláucio de Araújo Nascimento
47. Hamanda Rhayssa Medeiros Costa
48. Hélio Bezerra de Lima
49. Heraldo Luíz de Araújo Bezerra Lima
50. Iara Neves Machado Farias
51. Iedmilson Vieira Marinho
52. Inácio Vieira Marinho
53. Inaldo Clementino de Sousa Júnior
54. Isabellle Pedrosa Mota Santiago
55. Ismael Xavier de Lima Segundo
56. Ivonete de Andrade Costa
57. Izabel Cavalcanti Vieira
58. Jacinta Camila Almeida da Silva
59. Jefferson Peres da Silva
60. Joana D'arc Borges Xavier
61. Joana D'arc Silva dos Santos
62. João Batista dos Santos Sobrinho
63. Jonas Pereira de Sousa
64. José Gledson Santos da Silva
65. Josefa Ricarte Aragão de Oliveira
66. Jouse Ferreira dos Santos
67. Juliana Dias Pereira de Sousa
68. Kelly Christiane de Oliveira Freire
69. Leylson França França Querino
70. Lígia Ferreira da Silva
71. Ligia Melo de Almeida
72. Lígia Pinto de Araújo Lima
73. Liliane Fernandes de Medeiros
74. Lorena Isabella Braga Pires Castejon
75. Lucélia Eline de Queiroz Dias Araújo
76. Luciana Gonçalves Henrique da Cruz
77. Luiz Adailton Bezerra
78. Luiz Gonzaga de Lima Paiva Júnior
79. Luiza Raquel Fernandes Lima
80. Manuel Ferando da Silva
81. Marcelly Batista de Oliveira
82. Marcos Antonio Pereira de Araújo
83. Maria Alice Matias de Oliveira Paiva
84. Maria Betania Pereira da Costa
85. Maria da Paz Alves Pereira Farias
86. Maria das Neves R. Cavalcante
87. Maria de Fatima dos Santos Pessoa
88. Maria de Fátima Medeiros Sousa

89. Maria de Fátima Xavier Wanderley
90. Maria de Lourdes Neves Machado
91. Maria de Lourdes Vieira Lins
92. Maria de Lourdes Vieira Marinho
93. Maria dos Santos Bezerra
94. Maria José da Silva Martins
95. Maria Nazaré Carvalho Farias
96. Maria Shizue Mochizuki Silva
97. Marlineide de A. C. Belarmino
98. Materno de Araujo Lima Júnior
99. Michel Antonionny B. de Araújo
100. Moiseth Neves Nascimento
101. Mônica Luís de Sousa Peres
102. Nayara Germano R. de Oliveira
103. Paulo Aragão de Oliveira
104. Romero Xavier Batista
105. Romilson Feitosa de Oliveira
106. Ronaldo Fernandes Cavalcante
107. Rosângela Faustino Cordeiro
108. Saulo Roberto de Oliveira Vital
109. Sueli Ferreira da Silva
110. Suely Rodrigues da Silva Almeida
111. Suenia Lopes Cruz
112. Tadeu Augusto Brasil Alves
113. Taís de Almeida Marinho
114. Tânia Maria Silva de Sousa
115. Telêmaco de Assunção S. Neto
116. Vera Lúcia dos Santos Amaral
117. Vitória Oliveira da Silva
118. Walber Alves Belarmino
119. Waldyr Diniz Farias Júnior
120. Wellington Silva dos Santos
121. Wendell Soares Pereira
122. Zenite Pereira do Nascimento

 COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS - 20 ANOS
NOVOS MEMBROS CONSAGRADOS

"Nesses 20 anos somos chamados
a revelar a face dos bem-aventura-
dos, reconhecendo que é tempo de
cantarmos o magnificat por toda nos-
sa história."

Ir. Adriana Veloso
ConsagradanaComunidadedeVida
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Um Dom para testemunharUm Dom para testemunharUm Dom para testemunharUm Dom para testemunharUm Dom para testemunhar...............
NOSNOSNOSNOSNOSSA MISSA MISSA MISSA MISSA MISSÃOSÃOSÃOSÃOSÃO

Nossa evangelização acontece
através do testemunho e da
missão! O Sopro do Espírito

que faz arder em nosso coração o
desejo de amar e servir ao Reino
leva-nos a desbravar caminhos. Em
terras conhecidas ou nunca antes
percorridas, queremos lançar semen-
tes de ressurreição, proporcionando
a cada homem uma experiência
pessoal com Jesus Cristo.

Somos uma resposta profética
nos tempos atuais. Sendo luzeiros
em meio à escuridão desse mundo,
queremos fazer brilhar em todas as
nações a luz que jamais se apagará
e difundir em todos os povos a es-
perança de uma vida nova.

Desempenhamos nossa missão
através das capacidades humanas
unidas a graça divina na realiza-
ção de eventos que envolvem o
anúncio querigmático, a espiritu-
alidade e as artes, na educação de

Ailma Maria do Nascimento
MEMBRO DA COMUNIDADE DE VIDA

filhos e filhas de Deus através de
nossa Escola, nos Projetos Sociais,
na Livraria, na Escola de Forma-
ção, na Formação de Seminaristas
Propedêuticos, no Portal Virtual e
em tudo mais que o Senhor nos ins-
pirar.

Como expansão da missão, temos
casas em diversas localidades: João
Pessoa-PB, sendo o Centro de For-
mação Discípulo Amado, nossa
sede, e o Seminário Propedêutico
no Mosteiro de São Bento; Serra da
Raiz - PB, onde assumimos a Paró-
quia de Nosso Senhor do Bom Fim
e localiza-se a casa de formação do
Discipulado de Vida; Lagoa de Den-
tro - PB; Maceió-AL; Palmas-TO;
Miracema-TO e Gassin-Fr; além de
solicitações para outras localida-
des dentro e fora do Brasil.

Na força do ressuscitado vivemos
a profecia de nosso Carisma teste-
munhando a todos os povos a Sal-
vação expressa na Cruz redentora
de Cristo, para incendiar o mundo
com o Amor que foi até o extremo.

AComunida-
deDoceMãede
Deus tem sua
sede em João
Pessoa-PB, no
Centro de For-
mação Discípu-
lo Amado, de
onde o Carisma
é irradiado
para as casas de
missão, sendo
modelopara to-
dos os segui-
mentos da
Obra. Para nós, esta terra é eucarística confirmada na capela de adoração
perpétua, Santíssima Trindade, dedicada no ano 2005.

É neste centro de evangelização que acontece o encontro de toda
Obra, e onde reside nosso Fundador. É a nossa Casa Mãe! Dela para o
mundo expande-se o nosso Carisma.

Temos ainda em João Pessoa, a casa da fase inicial do Postulantado
de Vida, bem como a missão no Mosteiro de São Bento, que correspon-
de à formação dos seminaristas propedêuticos da Arquidiocese da
Paraíba.
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Ana Raquel Bezerra
MEMBRO DA COMUNIDADE DE VIDA

Fundada no ano de 2007, com toda a força profética, buscamos formar um povo
novo, uma juventude nova para Deus. Nossa evangelização acontece através de
promoção de eventos, dos grupos de oração, visitas porta a porta, projetos sociais, e,
com a juventude, realiza-se principalmente, pelos encontros Joveni's. Nestes, cada
um conhece a liberdade e alegria verdadeiras de estar na vontade de Deus. Formando
uma juventude consciente da força transformadora que temos onde na busca de
realizar tantos sonhos, percebe-se que estes são sonhos de Deus. Seguindo o exemplo
da jovem que aceitou corajosamente a grande missão de ser a Mãe do Salvador,
trilhamos os caminhos de seu Filho e consagramos nossa juventude para transfor-
marmos o mundo com este Amor que primeiramente nos alcançou. Aqui, a Doce Mãe
de Deus é a rainha dos jovens!

MACEIÓMACEIÓ

Luiza Raquel Fernandes Lima
MEMBRO DA COMUNIDADE DE VIDA

Há oito anos nas terras de Palmas-TO vive-
mos o impulso do Espírito Santo que faz cres-
cer em nós o desejo de amar e servir ao Reino
de Deus. Com nossa casa de missão localizada
na zona norte, realizamos a evangelização atra-
vés das visitas às famílias, do Projeto Mãe da
Ternura, do Grupo deAdoradores e por Grupo
de Oração em diversas paróquias levando nos-
so Carisma para outras localidades da cidade.

A missão de Miracema do Tocantins, antiga
capital do estado nos acolhe desde o ano de
2004, como expansão da evangelização na capital atu-
al: Palmas. Nesta terra a evangelização alcança fa-
mílias dos diversos setores da cidade por meio de
visitas domiciliares, grupo de oração para jovens e
adultos, e na administração do Centro de Treina-
mento de Líderes junto à diocese. Como resposta à
missão nas terras tocantinenses, expandimos nosso
Carisma somando irmãos na Comunidade de Ali-
ança que expressam o desejo de consagrarem sua
vida a Deus nesta vocação, abraçando conosco a causa da evangelização.

TOCANTINSTOCANTINS
Jacinta Camila Almeida da Silva, Vitória Oliveira da Silva
MEMBROS DA COMUNIDADE DE VIDA

GASSIN-FRANÇA
No ano de 2007 a nossa Vocação experimenta o novo de Deus abrindo a primeira casa

comunitária no exterior, a Missão em Gassin-Fr, onde residem seis membros, sendo um
seminarista, em Tollon-Fr. Testemunhamos que estar em um outro país, representa um
novo zelo pelo que já conquistamos na vida comunitária e um novo ardor na busca da
vontade de Deus, certos de que sempre é tempo de recomeçar. Juntos, diante dos desafios,
formamos um só corpo e, encorajados pelo Espírito Santo, comprovamos o milagre de
amar, nossa maior riqueza. É esse Amor que desejamos transbordar em nossa evangeli-
zação, para que outros sejam atraídos e impulsionados a buscar o que é eterno.



PRÓXIMAS
MISSÕES

SERRA DA
RAIZ & LAGOA
DE DENTRO

MINISTÉRIO DE ARTESMINISTÉRIO DE ARTES

JUVENTUDE SER DIFERENTEJUVENTUDE SER DIFERENTE IDE! EVANGELIZAIIDE! EVANGELIZAI
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... a Salvação de Cristo... a Salvação de Cristo... a Salvação de Cristo... a Salvação de Cristo... a Salvação de Cristo

O Projeto Ide! Evangelizai
nasceu da necessidade de in-
tensificar a atividade missio-
nária em todas as áreas assis-
tidas pela Comunidade Doce
Mãe de Deus, incentivando o
espírito missionário, possibili-
tando uma experiência reno-
vadora e um encontro pessoal
com Cristo, despertando voca-
ções missionárias, em especial
nos jovens, e, atendendo o ape-
lo de uma ousada evangeliza-
ção na Igreja do Brasil.

Promovemos prioritaria-
mente no mês missionário,
com o desejo de desbravar no-
vos caminhos nos comprome-
tendo com o Evangelho levan-
do aos povos a Salvação de
Cristo. Percorrendo várias ci-
dades, realizamos a evangeli-
zação porta a porta anuncian-
do a Salvação e o Amor de Je-
sus Cristo.

Como autênticas testemunhas, anunciamos as mara-
vilhasdeDeusemnossasvidaspormeiodosnossosdons
naturaisqueopróprioDeusnosconcedeucomograçado
Espírito Santo. Como Ministério de Artes Doce Mãe de
Deus somos chamados a levar através da música, teatro
e dança a salvação de Cristo na expressão do Carisma
que abraçamos. Buscamos com a música, traduzir em
canções, as experiências de salvação vividas dia-a-dia
que não nos permitem calar, mas, em expressão de lou-
vor, dilatar o Reino de Deus aqui na terra. Da mesma forma, sem reservas, usamos

de nosso corpo para expressarmos na dança e no
teatro, as marcas do Ressuscitado que trazemos
em nós como sinais da vida nova que nos alcan-
çou. Em tudo, com um sorriso no rosto e gozo na
alma, transparecemos a alegria de sermos "um
povo eleito".

"OconteúdoeamensagemdograndeAmordo
Pai emJesusCristoestãoexpressosnocoraçãode
cada membro Doce Mãe de Deus e transbordam,

sobretudo nas palavras e nos atos, tornando-se um arauto, um transporte de sua
redenção." (Est.DMDArt.14§3)

Daniel Alves da Silva
MEMBRO DA COMUNIDADE DE VIDA

Na evangelização com os jovens temos
o "Projeto Juventude Ser Diferente", que
tem por finalidade o anúncio de Jesus
Cristo. Além do grupo de oração desen-
volvemos alguns encontros chamados
"Joveni's", onde cada um tem sua carac-
terística própria, para cativar a todos que
desejam conosco se arriscar na alegria de
ser de Deus. Os Joveni's acontecem du-
rante o ano, são eles: JoveniCamp, um
acampamento de férias; JoveniPraia, re-
encontro do acampamento; JoveniArt's,
uma vigília de louvor por meio das artes;

Gabriel Souza de Lucena
MEMBRO DA COMUNIDADE DE VIDA.

JoveniTour, caravanas pelas cidades do
Nordestecomoobjetivoderealizarevan-
gelização porta a porta; e as Noites Jo-
vens, que acontece uma vez por mês e
corresponde a uma vigília de adoração.
Estes encontros levam os jovens a uma
experiência pessoal com Jesus, esta, faz
com que eles conheçam uma única, ver-
dadeira e plena alegria: Ser de Deus.

Queremos uma juventude transfor-
mada, isso não quer dizer ser maior nem
melhor, mas ser diferente, Ser de Deus.
Ser diferente de tantos que perdem suas
vidas ao colocarem sua felicidade em
coisas que passam, nossa felicidade é fa-
zer a vontade de Deus.

Wendell Soares Pereira
MEMBRO DA COMUNIDADE DE VIDA

Bruna Rafaela Melo Castro,
Marcelly Batista Oliveira
MEMBROS DA COMUNIDADE DE VIDA.

SERRA DA
RAIZ & LAGOA
DE DENTRO

No dia 20 de janeiro de 1996, a pe-
dido do Padre Luiz Deodato, demos
um novo passo na missão pisando
nas terras de Serra da Raiz - PB. No
ano de 2004, assumimos a Paróquia
Nosso Senhor do Bom Fim, tendo
como pároco o Padre José André
(consagradoDoceMãedeDeus), recente-
mente nomeado Vigário Geral da diocese
de Guarabira - PB.

Nossa evangelização no Brejo parai-
bano é desenvolvida através da admi-
nistração da Paróquia, da promoção de
eventos e visitas porta-a-porta, traba-
lhos sociais com crianças no Projeto

Mãe da Ternura, e com famílias por
meio da revitalização do Projeto São
João da Cruz: "o sopão", iniciativa do
Padre Luiz Deodato, que contribui até
hoje, e do Projeto Mãos Estendidas, na
assistência às famílias sem condições
de moradia digna.

A 8 km da Serra da Raiz a cidade de
Lagoa de Dentro recebe com amor o
nosso Carisma, onde assumimos a
missão com a juventude e atividades
na Área Pastoral São Sebastião, e na
zona rural, a missão corpo-a-corpo
leva esperança e alegria ao povo que o
Senhor nos confiou.

PRÓXIMAS
MISSÕES

MILÃO, NA ITÁLIA

LIMOEIRO DO NORTE, NO CEARÁ

TOGO, NA ÁFRICA

TOLLON, NA FRANÇA

CAMPINAS, EM SÃO PAULO

MARABÁ, NO PARÁ
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n "Formar e educar crianças, adolescentes e jovens
para que se tornem cidadãos e cristãos capazes
de optarem e contribuírem para a transformação do meio
onde vivem, testemunhando o amor de Deus em
suas vidas, esta é a missão de nossa Escola."

Willianne Fernandes Pinheiro
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE VIDA

o ano de 1994 o Espírito Santo inspirava uma nova forma de
plantar as sementes do Evangelho, que seria na educação de
filhos e filhas de Deus. Obediente ao desejo de Deus, na própria

casa onde os membros da Comunidade de Vida moravam, deu-se iní-
cio a evangelização através da educação para crianças. Ninguém podia
imaginar o que nos reservava o Senhor por este sonho de Deus em
nosso Carisma.

Hoje celebramos quinze anos de evangelização da Escola, por ela
muitas crianças e adolescentes aprendem o ABC de nossa língua e,
mais ainda, o ABC do amor e dos valores cristãos. Cultivamos a peda-
gogia do amor, onde a exemplo da Virgem Maria educamos com cari-
nho de Mãe.

Atualmente, funcionamos em duas Unidades, ambas no bairro do
Geisel, em João Pessoa-PB, do Maternal ao Ensino Fundamental desen-
volvemos além das atividades educacionais próprias de cada ano, ati-
vidades de educação religiosa, artes e incentivo à cultura e ao esporte.

Na educação dos filhos e filhas de Deus formamos novos cidadãos e
novos cristãos para que, por estes pequeninos, os valores do Evangelho
cresçam no seio de muitas famílias e alcancem nossa sociedade na cons-
trução de um mundo novo.

CONTATOS:
Instituto de Educação Doce Mãe de Deus
Unidade I : (83)3231-1902
Unidade II : (83)3231-6770

m 2001 é instalada uma casa comunitária na
cidade de Palmas-TO. Localizada em bairro pe-
riférico, observa-se a falta de assistência às cri-

anças e adolescentes vulneráveis aos riscaos sociais.
Desta forma, nasceu o Projeto Mãe da Ternura, no de-
sejodefavorecerapromoçãohumanaeoferecerdigni-
dade e perspectiva de um futuro melhor.Atualmente,
está presente em Palmas - TO, no município de Serra
da Raiz - PB, em João Pessoa - PB e em Maceió-AL.

Junto às comunidades carentes, realizamos, se-
manalmente, trabalhos de reforço escolar, promo-
ção social, distribuição de alimentos e atividades vol-
tadas para cultura, lazer e esporte, contribuindo
para que cada criança e adolescente receba incenti-
vos que o impulsione para uma transformação pes-
soal, familiar e social.

Anualmente, aqueles que fazem parte do Projeto,
realizam um espetáculo artístico com teatro, música
e dança chamado "Pequeno Artista", visando o au-
mento da autoestima e a descoberta dos talentos pes-
soais.Acadadoismesesépromovidoumdiade lazer
chamado "Criança Feliz", onde são ministradas pa-
lestras educativas e realizado atividades de integra-
ção e descontração, com o objetivo de estabelecer vín-

culos de conhecimento e confiança entre os partici-
pantes do projeto, monitores e coordenação.

Desenvolvemos ainda, reuniões com pais ou res-
ponsáveis motivando-os ao compromisso no sadio
convívio familiar. Nestes e em outros momentos,
realizamos a distribuição de cestas básicas na bus-
ca de incentivar como retorno, o investimento na
educação retirando os menores da prática de pe-
dintes e do trabalho infantil.

Todas as atividades são desenvolvidas por vo-
luntários e os recursos para manutenção provêm
de convênios e parcerias com organismos e insti-
tuições públicas e privadas, além de doações por
pessoas físicas e jurídicas.

Se você deseja nos ajudar, pode contribuir com doa-
ções de cestas básicas, roupas, brinquedos, remédios,
material didático, lanche e auxílio financeiro.

CONTATOS:

João Pessoa-PB: (83) 3231-1603 ou (83)8862-2004
- Inara Neves

Depósito em conta: Banco Itaú - Agência: 0372 /
Conta Corrente: 49209-0

Serra da Raiz-PB: (83) 3684-1116 ou (83)9183-3603
- Bianca Araújo

Maceió-AL: (82) 3241-0169 - Leila Pinto
Palmas-TO: (63) 3224-1407 - Ir. Adriana Veloso

Inara Neves N. Machado
CONSAGRADA NA COMUNIDADE DE VIDA

COORDENADORA DO PROJETO EM JOÃO PESSOA

E

João Pessoa-PB Serra da Raiz-PB

Maceió-AL

Palmas-TO
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