
“É belo ver os jovens que 
rezam o Terço, expressão do 
seu carinho por Nossa 
Senhora. Maria é uma jovem 
entre os jovens, uma mulher 
dos nossos dias.”
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  Aconteceu no dia 27 de maio no 

Recanto Dom Bosco sede da Comunidade 

Católica Emanuel a 7ª Edição do Reinflama 

Emanuel, evento que ocorre uma vez ao ano 

com o objetivo de fazer com que todas as 

pessoas que fazem parte da família CCE se 

reúnam em momentos de adoração, 

louvor, música, teatro, dança, convivência 

e fraternidade.
 O evento contou com a presença de quase 2 mil  

pessoas entre participantes e equipe de trabalho. O Padre 

Adão Dias Martins, fundador da comunidade, abordou 

temas relacionados as falsas doutrinas e a importância de 

cultivar uma espiritualidade séria e voltada para uma 

verdadeira conversão pessoal e comunitária. 
 

Editorial

 A partir desse mês você irá receber em 
casa nosso “Informativo Emanuel”, uma nova 
forma da Comunidade Católica Emanuel estar 
cada vez mais perto de você.
 Independente de estarmos em uma 
sociedade tecnológica, há quem goste de folhear 
o bom e antigo jornal impresso. É por isso que 
optamos por  um infor mat ivo vo l tado 
especificamente para você sócio, para somar e 
contribuir com todas as outras formas de 
comunicação existentes em nosso meio.
 Todos os meses traremos fotos e textos 
atuais do que aconteceu e acontece em nossa 
Comunidade Católica Emanuel. Sempre visando 
a preferência e gosto de cada membro envolvido 
nessa grande obra.
 Sinta-se à vontade para sugerir mudanças 
que acrescentem e possam fazer com que essa 
obra de evangelização chegue cada vez mais 
longe. 
     Com carinho e dedicação,

Querido(a)
leitor(a)

 Também tivemos a pregação do missionário 

Herrison da Comunidade Colo de Deus, que exortou a 

todos os presentes para que voltem os corações a Deus na 

certeza de que o Senhor está para voltar. 
 Contamos com o show da Comunidade Colo de 

Deus, que por meio da música fizeram com que todos os 

presentes tivessem uma experiência de aprofundamento e 

de amor no Espirito Santo.
 Nossa gratidão a todos os que organizaram o 

Reinflama Emanuel, que Deus abençoe cada um pelo SIM 

que deram a mais essa missão da Comunidade Católica 

Emanuel.
 Rezem por mim que rezo sempre por vocês. 
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Palavra do Fundador

Nosso Mural

 Agradeço mais uma vez e peço suas 

orações e apoio, para que este Carisma cresça 

como uma grande árvore e produza frutos de 

santidade para a família, o jovem e a própria 

Igreja.

 Filhos e filhas, gente boa! Tudo bem?
 
 Quero nesta ocasião agradecer seus 
cuidados com nossa Comunidade Católica 
Emanuel, principalmente como um sócio, pois 
assim você se torna co-responsável na 
manutenção deste Carisma, deste projeto que o 
Senhor confiou a todos nós.
 Estamos sempre pensando e repensando 
nossos trabalhos, a melhor maneira de sermos 
instrumentos de Deus na vida de tantas pessoas 
que precisam de nós. Por isso, a partir de agora 
enviaremos este informativo para você 
acompanhar nossos trabalhos e, em algumas 
ocasiões especiais, estaremos enviando um jornal 
mais detalhado com todos os nossos trabalhos, 
para que você possa estar ciente das nossas 
atividades missionárias, a serviço da vida e da 
evangelização. 
 A partir de agosto também enviaremos 
os boletos em forma de carnê, não mais um 
boleto mensal anexo a revista, mas um CARNÊ 
com as guias a serem pagas. Desta forma cremos 
que tudo ficará mais fácil, pois você terá em suas 
mãos o carnê com as guias dos próximos 12 
meses.

Padre Adão Dias Martins
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‘‘Queridos jovens, vocês são 
uma profecia da paz e da 
reconciliação para toda a 
humanidade. Ensinem aos 
adultos, de coração endurecido, 
a escolher o caminho do 
diálogo e da concórdia, por um 
mundo mais belo e digno do 
homem.”

(Papa Francisco)
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