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SOLENIDADE DA PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
É a vida que vence a morte!
O amor venceu o ódio, a vida triunfou sobre a morte, a luz
afastou as trevas. Cristo não foi uma figura que passou, que
existiu em determinado tempo e deixou boas lembranças –
Ele vive, está no meio de nós, não nos abandona. A pedra
removida, o túmulo vazio, as faixas de linho deitadas no
chão e o pano que tinha estado sobre sua cabeça enrolado
num lugar separado e não junto com as faixas são os sinais
humanos de que Cristo ressuscitou.
Na curta passagem de João, destaque para algumas palavras: “no primeiro dia da semana” (e também de um
novo tempo); “quando ainda estava escuro” (em grego
skotia – treva, obscuridade, desamparo); túmulo (citado
sete vezes mostrando a ideia de morte da comunidade,
não preparada para a ressurreição); Maria Madalena, João
e Pedro aparecem correndo (ainda com o coração sonolento, têm pressa para desvendar o mistério, encontrar as
respostas e reencontrar a vida).
Na maior vitória de todos os tempos, pois só Jesus venceu
o poder da morte, a antiga festa pascal hebraica, memorial
da libertação da escravidão no Egito, ganha um significado
diferente com esse novo “êxodo”, que é a passagem de
Jesus da morte à vida eterna.
É um alegre domingo, este, que celebra a mais importante
e antiga festa cristã. Cristo está entre nós. Aleluia!

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes
hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso
Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova.

2ª f.: Atos 2,14.22-32; Sl 15(16); Mt 28,8-15
3ª f.: Atos 2,36-41; Sl 32(33); João 20,11-18
4ª f.: Atos 3,1-10; Sl 104(105); Lc 24,13-35
5ª f.: Atos 3,11-26; Sl 8; Lc 24,35-48
6ª f.: Atos 4,1-12; Sl 117(118); João 21,1-14
Sábado: Atos 4,13-21; Sl 117(118) Mc 16,9-15
Domingo: Atos 2,42-47; Sl 117(118); 1Pd 1,3-9; João
20,19-31

I Leitura (Atos 10, 34.37-43)
Salmo Responsorial 117(118)
II Leitura (Cl 3,1-4)
Evangelho (João 20,1-9)

EDITORIAL

Dia de domingo

Vida nova

Reflorescer

Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou! Aleluia!

Vamos, me dê a mão, me ajude a chegar do lado de lá,
a atravessar a ponte, a subir ao monte, a afastar as trevas
e os espinhos dos dias, me ajude no dever de casa, nas
planilhas do Excel, a acompanhar as brincadeiras das
crianças, sejamos parceiros, rezemos a mesma oração,
andemos pelos mesmos caminhos.

Nesta afirmação que hoje se faz ouvir por
toda a Terra se encontra a essência da obra
salvadora que Jesus Cristo veio realizar neste
mundo a mando do Pai. De fato, São Paulo
afirma que, se Cristo não tivesse ressuscitado,
vã seria a nossa fé. Mas não! O túmulo vazio
e o testemunho dos primeiros cristãos nos
atestam um fato completamente novo: Jesus
venceu a morte, destruiu o mal, libertou das
correntes do pecado todos aqueles que jaziam
nas trevas. Essa é a nossa grande alegria, a nossa
maior esperança!
Por isso, a partir deste dia sagrado nos tornamos novas criaturas, redimidas pelo Cordeiro imaculado, que sendo inocente e santo, assumiu a
nossa culpa e a nossa pena e nos abriu as portas do Paraíso que haviam
sido fechadas pela desobediência de Adão. Mas é importante perceber
a profundidade da ressurreição de Jesus. Não se trata simplesmente
da reanimação de um cadáver, de uma volta à vida que se tinha antes.
Assim foi com Lázaro e com o jovem de Naim. Com Jesus é diferente.
Com sua ressurreição, ele, que assumiu a nossa condição humana, nos
tornou imortais. Nos inseriu em um gênero de vida totalmente novo que
ultrapassa qualquer conceito advindo da razão humana. O que ele nos dá
é a Vida, temática crucial no evangelho de João. Ele nos dá a vida eterna,
ou seja, doa aos homens uma existência já não sujeita a lei do morrer.
Que vocês vivam profundamente esta festa pascal com a consciência
de que foi para viver uma vida plena e feliz que Cristo nos libertou da
escravidão do pecado e da morte. Ele quer que tenhamos em nós aquela
Vida, que João não chama simplesmente de “bios”, mas de “Zoé”, em
grego. Uma Vida transfigurada na graça de Deus, uma existência ressuscitada, transformada. Seja qual for o seu problema e a sua dificuldade,
Jesus já venceu por você. Com grande alegria deixo uma benção especial
de Páscoa a todos vocês, caros filhos, e às suas famílias. Que a glória do
ressuscitado inunde sua casa, seu coração. Seja com Cristo um vencedor,
pois ele é o Senhor de todas as coisas, o princípio e o fim. A ele a glória,
honra e poder pelos séculos dos séculos! Amém. Grande abraço com
votos de uma feliz Páscoa!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“A paixão do Senhor mostra-nos as
dificuldades da vida presente, em que é
preciso trabalhar, sofrer e por fim morrer.
A ressurreição e glorificação do Senhor
nos revelam a vida que um dia nos será
dada”.
Santo Agostinho

Vamos me dê um sorriso, hoje é dia de Páscoa, tempo
de renascer, de imagens novas no espelho, de olhares
doces, de alma em paz, de casa com calma, de solicitude e calmaria, de alegria compartilhada, de equilíbrio
e desapego.
Vamos, me ajude a unir a família num encontro com
janelas sem tranca, a sala de visitas sem o medo rondando a porta, todo mundo descontraído curtindo os
minutos como se fossem milênios, descobrindo pérolas nos corações uns dos outros, comentando luares,
colheitas e auroras.
Vamos, me dê uma flor, me ajude a colorir o dia, espalhar
uma doce fragrância no quarto da amiga que enfrenta
dores e doença, perfumando os frascos de remédio,
o oxigênio, a sonda. Vamos, me dê o som dos corais
para chegar até aos hospitais levando companhia e esperança, coragem e fé. Vamos, me faça acreditar que a
vida é bela e que dois peixes e cinco pães ainda podem
alimentar cinco mil homens.
Vamos, vem comigo, me ajude a tornar possíveis novos
milagres.
Nená Costa
Jornalista
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“A descida do Senhor à mansão
dos mortos”
De uma antiga Homilia no grande Sábado Santo (Séc.IV)

ue está acontecendo hoje? Um
grande silêncio reina sobre a terra.
Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio,
porque o Rei está dormindo; a terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus
feito homem adormeceu e acordou os que
dormiam há séculos. Deus morreu na carne
e despertou na mansão dos mortos.

Q

Ele vai antes de tudo à procura de Adão,
nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz
questão de visitar os que estão mergulhados
nas trevas e na sombra da morte. Deus e
seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva
cativos, agora libertos dos sofrimentos.
O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa.
Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu,
exclamou para todos os demais, batendo
no peito e cheio de admiração: “O meu
Senhor, está no meio de nós”. E Cristo
respondeu a Adão: “E com teu espírito”. E
tomando-o pela mão, disse:
“Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre
os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o
teu Deus, que por tua causa me tornei teu
filho; por ti e por aqueles que nasceram de
ti, agora digo, e com todo o meu poder,
ordeno aos que estavam na prisão: ‘Saí!’;

e aos que jaziam nas trevas: ‘Vinde para
a luz!’; e aos entorpecidos: ‘Levantai-vos!’
Eu te ordeno: Acorda, tu que dormes,
porque não te criei para permaneceres na
mansão dos mortos. Levanta-te dentre os
mortos; eu sou a vida dos mortos. Levantate, obra das minhas mãos; levanta-te, ó
minha imagem, tu que foste criado à minha
semelhança. Levanta-te, saiamos daqui; tu
em mim e eu em ti, somos uma só e indivisível pessoa.
Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho;
por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição
de escravo. Por ti, eu, que habito no mais
alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo
sepultado debaixo da terra; por ti, feito
homem, tornei-me como alguém sem
apoio, abandonado entre os mortos. Por
ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair
de um jardim fui entregue aos judeus e num
jardim, crucificado.
Vê em meu rosto os escarros que por ti
recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei
para restaurar, conforme à minha imagem,
tua beleza corrompida.
Vê em minhas costas as marcas dos
açoites que suportei por ti para retirar

de teus ombros o peso dos pecados.
Vê minhas mãos fortemente pregadas
à árvore da cruz, por causa de ti, como
outrora estendeste levianamente as tuas
mãos para a árvore do paraíso.
Adormeci na cruz e por tua causa a lança
penetrou no meu lado, como Eva surgiu
do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu
lado curou a dor do teu lado. Meu sono
vai arrancar-te do sono da morte. Minha
lança deteve a lança que estava dirigida
contra ti.
Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso; eu, porém, já
não te coloco no paraíso, mas num trono
celeste. O inimigo afastou de ti a árvore,
símbolo da vida; eu, porém, que sou a
vida, estou agora junto de ti. Constituí
anjos que, como servos, te guardassem;
ordeno agora que eles te adorem como
Deus, embora não sejas Deus.
Está preparado o trono dos querubins,
prontos e a postos os mensageiros,
construído o leito nupcial, preparado o
banquete, as mansões e os tabernáculos
eternos adornados, abertos os tesouros
de todos os bens e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade”.

Sequência Pascal

“Cantai, Cristãos, Afinal! ”
Cantai, cristãos, afinal: "Salve ó vítima pascal!". Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai
o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte e mais forte: É
a vida que vence a morte! O Rei da vida, cativo, foi morto, mas reina vivo! Responde, pois,
ó Maria: No teu caminho o que havia? "Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Os
anjos da cor do sol, dobrado no chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente
dos seus”! Ressuscitou, de verdade: Ó Cristo Rei, piedade.

(atendimento feito no SAC)

Acompanhe as notícias e eventos da paróquia pelos endereços: www.nsrainha.com, www.twitter.com/NSRainha e www.belvederefm.com

DIZIMISTAS

Master Fanuel

Retiro de jovens adultos será nos dias 5, 6 e 7 de maio

Aniversariantes:
“Desperta-me”. Esse é o tema do Retiro
de Aprofundamento que o Grupo Master
da Paróquia Nossa Senhora Rainha promove nos dias 5, 6 e 7 de maio. O Master
realiza dois retiros por ano, sendo um no
primeiro e outro no segundo semestre.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas na secretaria paroquial, nos
encontros do Grupo, durante as missas
do fim de semana na NSRainha ou com a
equipe do retiro (master@nsrainha.com).

16/04
Bento Luiz Silva
Juliano Paolinelli Vaz de Oliveira
Lucas Rezende
Marco Antônio A. de Andrade
Maria Inês Branquinho Pinto
Marta Rodrigues de Morais Andrade
Vanessa Araújo Gosling Profilo
Vinícius Alves Vieira de Souza
17/04
José Hipólito de Moura Faria
Mauro Henrique Muniz Goursand

O Master reúne jovens de 20 a 40
anos, que se encontram semanalmente
às quartas-feiras, a partir das 20h, no
Salão Paroquial Pedro (NSRainha). A coordenadora do grupo, Nathalia Policarpo
Sant’Ana, explica que o tema do retiro
foi inspirado na frase dita por Jesus para

18/04
Anisa Rossi Marcos
Clea Doris Bosi Ribeiro
Clenio Moraes Rocha
Danilo Castro Rena
João Bosco Leopoldino da Fonseca
Marcelo Guimarães Fonseca
Nelson César de Renault
Walace Campos Gonçalves
Waneska Reis de Melo Salles

21/04
Adair Gonçalves dos Santos
Ana Maria Ferreira
Magno Ângelo Almeida de Oliveira
Marcelle Teixeira Lott Cabral
Maria Selma Rodrigues
Marina Ewelin Wasner Machado
Patrícia Maria Coelho de Miranda Lara
22/04
Erony da Silva
José Braz Gomes Pereira Júnior
Pedro Pinto Neto
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

Nathalia lembra que na nossa caminhada
de fé enfrentamos esperas e demoras do

Senhor e esses momentos muitas vezes
fazem nosso coração esmorecer e sentimos nossos planos, nossos sonhos e nossa
vitalidade morrer, perdendo de vista o sentido de nós mesmos e achando que aquilo
que tínhamos de melhor tinha morrido.
A coordenadora disse que, nesses momentos, “colocamos então, máscaras à frente
de nossas decepções, fingimos estar firmes
e escondemos no fundo de nossa alma as
nossas frustrações e decepções com a vida
cristã, seguindo vivos na aparência, mas
mortos em nosso interior. Até que Jesus
finalmente aparece e nos diz: desperta tu
que dormes”. Nathalia reforça o chamado
do Retiro do Master: “Desperta, Ele te
chama”. Informações: secretaria paroquial
(3286-3034).

Retiro da Perseverança

19/04
Anderson do Nascimento
Arnaldo Castro
Bruno Franco Ricci Faria
Bruno Portela de Lima Fernandes
Guilherme Alvim Ayres
Mariana Moreira Fernandes Diez
Raquel Gonçalves Campos Silva
Sada Doche Pereira
Vânia Lúcia da Silva de Souza
20/04
Bernardo Barcellos Tamm
Elisabeth Salles Melo Lima
Fernanda Novaes Braga
José Raul Pacheco de Medeiros
Márcia Cristina Arantes Auad
Maria Teresa Quintão Lara Pinto
Patrícia Quaresma Ragone

Jairo, o mestre da sinagoga, ao receber a
notícia da morte de sua filha: “Não tenha
medo, ela apenas dorme”.

As virtudes que nos aproximam do caráter de Cristo

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: A VIDA MANIFESTOU-SE! (1Jo 1,1-4)
OBJETIVO: : SER TESTEMUNHA DA VIDA EM CRISTO

O Fanuel (Movimento Jovem da Paróquia
Nossa Senhora Rainha) promove também o Retiro da Perseverança, que vai
reunir cerca de 300 adolescentes com
idades entre 10 e 15 anos, nos dias 2,
3 e 4 de junho, na Casa de Retiro e
Acampamento MPC, em São Sebastião
das Águas Claras. Inspirados pelo tema
“Virtudes”, o encontro vai proporcionar
aos perseverantes vários momentos de
oração, louvor, pregação e dinâmicas.
Eles vão ficar acampados em barracas e
contarão com o apoio de cerca de 150
servos da própria “Persê”, como é carinhosamente chamado o grupo.
Um dos coordenadores da Perseverança,
Henrique Klein, disse que o Retiro é

“uma excelente oportunidade para os
adolescentes se desenvolverem e se
encontrarem na fé”. Ele explicou que o
tema “Virtudes” foi adotado no primeiro
acampamento realizado pelo grupo e no
encontro serão trabalhadas as virtudes
que nos aproximam do caráter de Cristo.
O coordenador disse que serão abordadas as sete virtudes capitais (temperança, humildade, generosidade, caridade,
paciência, castidade e diligência) sempre
em oposição aos pecados capitais (gula,
vaidade, avareza, inveja, ira, luxúria e
preguiça). Também serão trabalhadas as
três virtudes teologais: fé, esperança e
amor. As inscrições já estão abertas e
podem ser feitas na secretaria paroquial
(telefone 3286-3034) ou durante os en-

contros da Perseverança na terça-feira. As
vagas são limitadas e já foram preenchidas
mais da metade.

Irmãos!
É o que viu e o que ouviu, o que contemplou e tocou com suas
próprias mãos da Palavra da Vida, isso é o que João nos anuncia. Para
que tenhamos comunhão com ele - e o Pai e seu Filho, Jesus Cristo
– e sua alegria se completar.

DEPOIMENTOS

Irmãos! A Fé nos lança na extraordinária experiência da Vida que estava
junto do Pai e se tornou visível em Jesus de Nazaré. É nessa Vida Pascal
em Cristo que devemos permanecer – para sermos testemunhas.
Adriano L. Cançado

“A Páscoa é um momento
de renovação e de reflexão
sobre a nossa caminhada e o nosso
crescimento na fé. Acho que devemos
sempre nos lembrar dos exemplos que
temos que dar na nossa vida, sempre
inspirados nos ensinamentos de Cristo,
que pregou a caridade, o amor e a
ajuda aos irmãos necessitados”.

Fernanda L. Cançado

“Vejo a Páscoa como uma
oportunidade de renovação
de vida, um momento para refletir
sobre tudo aquilo que vivemos durante
o período da Quaresma. É uma oportunidade para encarar a vida com mais
amor ao próximo e tentarmos ser pessoas melhores nas relações familiares,
com os amigos, no trabalho”.
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SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h30 • Curso de Bíblia com Profª Milene – Aud. Paulo
19h30 • Curso de Crisma para adultos – Salas Mateus 		
e Judas Tadeu
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Comunidade Bom 		
Jesus do Vale
20h00 • Grupo de Oração e Cura ÂNIMA – prega-		
dora: Psicóloga Andrea Scarpelli
TERÇA-FEIRA
07h00 • Santa Missa
09h30 • Curso de Bíblia com Profª Milene – Auditório
Paulo
11h00 • Cenáculo – Oração do terço
14h00 • Oficinas de Oração e Vida – Sala João
19h00 • Grupo de Perseverança – Salão Pedro
19h30 • Grupo de Oração – palestrante: Dra. Filó
QUARTA-FEIRA
07h00 • Santa Missa
09h00 / 17h00 / 19h00 • Catequese
14h00 • Grupo TEAR
19h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro
19h30 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton
QUINTA-FEIRA
15h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Mateus
15h00 • Terço da Misericórdia – Adoração ao S. 		
Sacramento – Oração do Rosário
15h00 • Curso de Bíblia com Profª Milene – Aud. Paulo
19h00 • Grupo GOFF
19h00 • Santa Missa
19h30 • Grupo de Convivência – Sala Mateus
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SEXTA-FEIRA - FERIADO
não haverá atividades na paróquia

22

SÁBADO
17h00 • Santa Missa
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DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
10h00 • Missa – Com. Bom Jesus do Vale
16h00 • Encontro do Grupo Jovem “ID” – Sala André

GRUPO ÂNIMA
O próximo encontro do grupo será nesta segunda-feira,
dia 17, às 20h, no Salão Pedro, com o tema: “Livres de
todo ressentimento”. Pregação com a psicóloga Andréa
Scarpelli. Transmissão, ao vivo, pelo youtube da paróquia
(www.youtube.com/nsrainhatv)
Dia 24 de abril – segunda-feira
19h30: Grupo de Oração para Mulheres – coordenação:
Moninha Quintero - Salão Pedro
20h00: Terço com os homens
CURSO DE NOIVOS
O próximo Encontro de Noivos em nossa paróquia será
nos dias 10 e 11 de junho/2017. As inscrições deverão ser
feitas na secretaria paroquial.
20º ENCONTRO DE CASAIS DA PARÓQUIA NOSSA
SENHORA RAINHA
Dias 09, 10 e 11 de junho de 2017, na Casa de Retiro São
José – Bairro Dom Cabral –
Vagas limitadas. Inscrições na secretaria paroquial.
COROAÇÃO DE MARIA – COM. BJVALE
Estão abertas as inscrições para crianças que queiram participar da coroação de Maria na Comunidade Bom Jesus
do Vale. Os interessados podem procurar os responsáveis após a missa na própria comunidade ou a secretaria
da Paróquia Nossa Senhora Rainha durante a semana.
Podem participar crianças acima de 2 anos. Os ensaios
terão início dia 29/04, às 14h30, na Bom Jesus, quando
contamos com a presença de todos os inscritos.

