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ANO DO 28º ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE E. MAGNIFICAT, “cujo
carisma é: EVANGELIZAR NO PODER DA EUCARISTIA”
3ª CARTA – MARÇO - 2020.
2020, desde o 1º dia do ano, nós, COMUNIDADE EVANGELIZADORA
MAGNIFICAT; nos sentimos muito abençoados. A última semana de janeiro
fizemos nosso RETIRO ANUAL, orientado pelo Pe. Carlos Paiva, pároco da
paróquia Nossa Senhora da Saúde, Lambari. Fevereiro, acolhemos 4 jovens:
Leonardo (Varginha), Deivid (Bom despacho), Pedro Henrique e Ryan (Juiz
de Fora).
De 22 a 26 de fevereiro, nosso ACAMPAMENTO DE CARNAVAL. Uma
grande graça termos acolhido tantas pessoas que vieram orar conosco.
Pregações, adorações, confissões e missas diariamente. A coordenação
esteve a cargo dos consagrados Irmãos Elias Zanateli, Guilherme Prado. A
Sra Flávia os ajudou também. Lanchonete sob a coordenação do Sr. Chico e
Equipe funcionou muito a contendo. A cozinha ficou por conta do
cozinheiro profissional, Sr. Wilkerson, militar reformado, que tanto nos
ajuda aqui. Nossa livraria, com a presença de D. Conceição, coadjuvada
pela enfermeira Elaine esteve sempre aberta aos participantes.
Agradecemos todos os ministérios de música que abrilhantaram nosso
evento. O concurso de fantasia da vida dos santos foi muito aplaudido
pelos participantes. Padre João pregou como também o Pe. Silas. Os
diáconos deram grande contribuição como também os membros
consagrados. Nossos discípulos do 3º, 2º e 1º anos foram incansáveis nas
lidas diárias. Alguns elementos da CEMA, nossa Comunidade Aliança,
marcaram suas presenças ora ajudando, ora participando. Deus abençoe a
todos que colaboraram, cujos nomes não se encontram aqui nesta missiva.
Fomos ainda agraciados como a presença dos Padres do Renape que
vieram passar 3 dias conosco. São eles: Pe. Walter, Pe. Lino e Pe. Eduardo
da Arquidiocese de BH. Pe. Geraldo da Diocese de Oliveira. Foram 3 dias de
pura graça pra nós.
Dias 3, 4, 5 e 6 de março, recebemos os sacerdotes da Comunidade ADORAÇÃO E
MISSÃO, cujo fundador é o Pe. Hercules e moram em S. Paulo, capital. Vieram fazer
retiro no CEM. Deus continua abençoando esta comunidade e nós agradecemos.
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Pe. Pedro Paulo, Cem.
Fundador da comunidade E. Magnificat para servir a IGREJA.
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