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V Domingo da Páscoa

Discurso de Despedida
No dia da última ceia, Jesus já lavou os pés dos apóstolos e já
anunciou a traição de Judas, que se retira, quando inicia seu
famoso discurso de despedida, preparando os discípulos para
a vida após sua morte, pois sabe que ficarão abalados e apavorados com a sucessão trágica dos acontecimentos.

Dirigido às comunidades do primeiro século do cristianismo,
que parecem estar desorientadas, o evangelho de João fala
também a todos nós. "A casa do meu Pai tem muitas moradas",
e casa é lugar de afeto, de aconchego, de intimidade, acolhida
e sempre há lugar para quem chega.

"Não se perturbe o vosso coração", Ele diz, tranquilizando
aqueles que não quer ver angustiados. "Não tenhais medo" - é
a voz ouvida por Zacarias quando o anjo Gabriel aparece para
ele no templo (Lc 1,13); ouvida por Maria durante a anunciação
(Lc 1,30); pelos pastores em Belém (Lc 2,10); pelos discípulos
no barco diante das ondas revoltas (Mt 14,27); e também
ouvida pelas mulheres quando foram ao sepulcro e viram a
pedra removida (Mt 28,10).

Contra a tristeza, a desilusão, a frustração, O Mestre oferece
a força da fé. Por onde querem passar? "Eu sou o caminho".
Onde querem chegar? "Eu sou a verdade”. Onde querem ficar?
"Eu sou a vida". Para os discípulos, os antigos cristãos e cada
um de nós, portanto, o caminho para o Pai é deixar-se guiar
pelo filho Jesus.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes
como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a
liberdade verdadeira e a herança eterna.

2ª f.: Atos 14,5-18; Sl 113B(115); João 14,21-26
3ª f.: Atos 14,19-28; Sl 144(145); João 14,27-31
4ª f.: Atos 15,1-6; Sl 121(122); João 15,1-8
5ª f.: Atos 15,7-21; Sl 95(96); João 15,9-11
6ª f.: Atos 15,22-31; Sl 56(57); João 15,12-17
Sábado: Atos 16,1-10; Sl 99(100); João 15,18-21
Domingo: Atos 8,5-8.14-17; Sl 65(66); 1Pd 3,15-18; João 14,15-21

I Leitura (Atos 6,1-7)
Salmo Responsorial 32(33)
II Leitura (1Pd 2,4-9)
Evangelho (João 14,1-12)

EDITORIAL

Dia de domingo

TENDES FÉ

Coração de mãe

Irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz!

Morava em um sítio onde gostava de subir e descer do
trem em movimento e sonhava morar em São Paulo.
Um dia deixou bilhete para a mãe e partiu para a Capital.
Ela conseguiu o endereço e escrevia para o filho voltar.
Ele não respondia.

Nestes dias pascais fazemos uma viagem pelos
primórdios do cristianismo, lendo e meditando
as ações dos Apóstolos depois da Ressureição
de Jesus. Na primeira leitura, retirada dos
Atos dos Apóstolos, vemos a instituição do
diaconato na Igreja através da imposição das
mãos sobre homens de comprovada virtude,
constituindo-os diáconos. Este gesto é muito
significativo e perpassa todos os séculos até os
nossos dias. A Sucessão Apostólica e a constituição de novos ministros
para o Reino de Deus se dá mediante essa imposição das mãos, gesto
central do Sacramento da Ordem. Rezemos, pois, irmãos, pelos nossos ministros, que, embora sendo fracos e pecadores como todos,
foram consagrados por Deus para desempenhar uma missão toda
especial: serem, neste mundo marcado pelo pecado, dispensadores
de dons celestes.
Na segunda leitura, São Pedro, o chefe dos Apóstolos, nos fala sobre a
“pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular”, ou seja, aquela pedra na qual toda uma edificação está construída
e se mantém de pé. Cristo é a pedra angular da nossa fé, e se não
construímos a nossa vida sob esse alicerce inabalável seremos pessoas
profundamente infelizes, pois estaremos vivendo sem aquela segurança
que nos garante a vida eterna e a vitória.
Por fim, o evangelho. Jesus diz aos discípulos e, hoje, a cada um de
nós: “não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tendes fé
em mim também”. Ora, irmãos, sintamos a docilidade das palavras do
Senhor e enchamos de esperança o nosso coração, que muitas vezes
se desespera pelas provações e dificuldades desta vida. Para aquele
que crê em Cristo e se deixa guiar por Ele nada é capaz de abalar
ou tirar sua paz interior. Que neste quinto domingo rumo à festa de
Pentecostes, tragamos essa certeza no coração: Jesus é a minha rocha,
minha esperança, e, se eu estou com ele, não preciso temer nem me
perturbar, pois sei em quem coloquei a minha fé. Ele é fiel para sempre!
Na ocasião, saúdo todas as mães pela data especial. Que a Virgem
Maria, nossa grande mãe, seja-lhes sempre modelo fiel de amor e de
bondade. Rezo por vocês e todas as famílias de nossa comunidade
paroquial. Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

O tempo passou. Acabou o amor por São Paulo, acabou
o casamento, o trabalho, a vontade de ficar. Veio o desejo
de voltar para o sítio ao lado do trilho do trem. Escreveu
para a mãe pedindo perdão - compreenderia se ela não
aceitasse. Voltaria de trem e se ela o perdoasse que deixasse um lenço branco amarrado no galho da mangueira
que aí ele pularia. Sem lenço ele não desceria.
Viajou ansioso. Contou a história para outro viajante e
pediu que o rapaz fizesse um gesto positivo se houvesse
lenço na mangueira. Ele ficou lá atrás, nervoso. Quando
o sítio foi se aproximando perguntou para o rapaz se via
alguma coisa.
- Tem lenço lá não...
Ele caiu na tristeza.
- Tem lenço não. Tem é uma porção de lenços amarrados nos galhos.
Coração de mãe sempre tem muitos lenços brancos. Em
todos os dias do ano, no gelo do iglu no Alasca, na quente
e seca Luanda, no barco que atravessa o mar fugindo dos
bombardeios da Síria. Coração de mãe amarra lenço em
cerejeira em flor até no inverno. Enquanto bate, coração
de mãe pendura lenços.
Nená Costa
Jornalista

MISSAS
NOSSA SENHORA RAINHA
Ter e Qua: 07h
Qui: 19h
Sex: 15h
Sáb: 17h
Dom: 08h30, 10h30, 12h, 17h45, 19h30
HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h

“Quanto mais uma alma estiver
consagrada a Maria, tanto mais estará
consagrada a Jesus Cristo”.
São Luis-Maria Grignion de Monfort

Retiro do Master

O reconhecimento do verdadeiro amor de Deus

C

erca de 170 jovens adultos se
reuniram nos dias 5,6 e 7 de
maio, na Pousada Catalunya,
em Contagem (MG), para
participar do Retiro de Aprofundamento do Grupo Master da Paróquia Nossa
Senhora Rainha. Os retirantes e servos
refletiram sobre o tema “Desperta-me”,
dentro de uma programação que contemplou momentos de espiritualidade, louvor e
formação. 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).
Para Rafael Gontijo, o retiro foi um divisor de águas. Ele conta que já participou
de outros grupos de jovens e de vários
outros retiros, mas que esse o tocou de
forma especial. “Durante várias palestras
e vários momentos de adoração, eu me
emocionava muito, sem motivo específico, aparentemente. Mas, depois de tudo,
parei para pensar que havia sim o motivo
mais importante de todos para que eu me
emocionasse tanto: o reconhecimento do
verdadeiro amor de Deus!”
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O Retiro do Master também tocou o
coração dos servos. Pedro Novaes conta
que a experiência de servir no “Despertame” foi sensacional. Ele lembra como foi
gratificante ver os retirantes se entregando, cada um a seu jeito, a momentos
incríveis, nos quais a presença de Deus
foi emocionante e transformadora. “Esses
momentos encheram a todos do Espírito
Santo. Foi Deus que preparou esse fim de
semana, levou cada retirante e servo até
lá para sermos cada vez mais a luz d’Ele
no mundo”.

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano

SECRETARIA PAROQUIAL
Telefone: (31) 32863034

EXPEDIENTE

muito pesada e cansativa e que, por isso,
pensou em desistir de participar. Mas, ao
final, ela disse que “poderia escrever um
livro para relatar o que vivi durante estes
três dias, mas me faltam palavras. O que
tenho certeza é que senti algo que não
havia sentido em toda a minha vida”.

Rua Modesto Carvalho de Araújo, 227
Belvedere – 30.320-410 – Belo Horizonte/ MG
secretariaparoquial@nsrainha.com
Atendimento:
Seg a Qui: 09h00 as 18h30
Sáb: 09h00 as 12h00

Sex: 09h00 as 18h00
Dom: 10h00 as 19h00

(atendimento feito no SAC)

Muitos jovens nunca haviam participado
de um Retiro, como Nara Assunção. Ela
conta que foi sozinha e sem medos e preconceitos, no intuito de se encontrar. Nara
lembra que a semana do evento tinha sido

Para a advogada Daniela Ghader, foi
“maravilhoso ver Deus transformando
vidas, abrindo corações e derramando
a Sua graça naqueles que O procuram”.
Ela disse que no retiro Deus colocou
“mais lenha” no coração dela, de forma
que o Espírito Santo agora queima muito
mais forte”. A médica Rachel Cardoso
destaca que “cada retiro é uma nova

experiência com Deus e voltamos com
vontade de fazer tudo de uma forma
diferente”. O advogado Márcio Maciel
elogiou o tema “Desperta-me”, que
proporciona aos retirantes “a oportunidade de se colocar diante de Deus
despidos de todas as máscaras, em profundos momentos de oração”.

A coordenadora do Master Fanuel,
Nathalia Policarpo Sant’Ana, conta
que já participou de muitos retiros do
grupo, mas que este foi especial para
ela. “Acredito que Deus trouxe um novo
despertar para cada pessoa que estava
ali. Vivemos tão adormecidos e fechados na pessoa que nós queremos ser
ou que fingimos ser que esquecemos
de viver nossa essência… Esse fim de
semana nos levou a este despertar para
enxergar nosso eu verdadeiro”! O retiro contou com pregações de Flávio
Campos, Thácio Freitas, Thiago Tomé,
Patrícia Ragone, Fátima Aramuni, Carlos
Eduardo Hermeto, Maria Clara Jost e
Gabriel Absi. No domingo, Pe. Leonardo Pessoa, vigário da NSRainha, visitou os jovens e atendeu confissões. Ele
também presidiu a Santa Missa às 17h45,
que marcou a chegada e a acolhida dos
retirantes na paróquia.

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

Catequese do Papa Francisco sobre o papel das mães

DIZIMISTAS

“Cada pessoa humana deve a vida a uma
mãe e quase sempre deve a ela muito da
própria existência sucessiva, da formação
humana e espiritual. A mãe, porém, mesmo sendo muito exaltada do ponto de
vista simbólico – tantas poesias, tantas
coisas belas se dizem poeticamente da
mãe – é pouco escutada e pouco ajudada
na vida cotidiana, pouco considerada no
seu papel central da sociedade. Antes,
muitas vezes se aproveita da disponibilidade das mães a sacrificar-se pelos filhos
para ‘economizar’ nas despesas sociais.

Aniversariantes:
14/05
Elerson de Paula Murta
Helga Rick
Letícia Fadini Mena
Maria Adelaide Musacchio Vidigal Wakil
Paulo Sílvio Toledo
Simone Cristina Barão Guimarães Esteves
15/05
Aloisius Castilho de Deus
Beatriz Pereira Dolabella
Elma Lúcia Almeida Okawa
José Ivo de Brito
Maria do Carmo Grossi Gonçalves

As mães são o antídoto mais forte para
a propagação do individualismo egoísta.
‘Indivíduo’ quer dizer ‘que não se pode
dividir’. As mães, em vez disso, se ‘dividem’ a partir de quando hospedam
um filho para dá-lo ao mundo e fazê-lo
crescer. São essas, as mães, a odiar mais
a guerra, que mata os seus filhos. Tantas
vezes pensei naquelas mães quando recebem a carta: “Digo-lhe que o seu filho
morreu em defesa da pátria…”. Pobres
mulheres! Como uma mãe sofre! São
essas a testemunhar a beleza da vida.

16/05
Alexandrina Costa Machado
Berenice Valverde Britto Cavalieri
Caio Diniz Castro
Fanny Teresa Lusardo de Almeida Lobo Leite
Gilberto Zardo Silva
Maria Teresa Magalhães Silveira
17/05
Camila Aparecida Vieira
Edwiges Maria Carvalho de Moura
Lívia Klein Paolucci
Maria Helena Pires
Rosária Helena Fernandes Salviano
Sofia Diniz Jeha

20/05
Adjar Mendes da Silva
Alcinei José Poling
Álvaro Loureiro Júnior
Fábio Marcos Bitar
Jorge Fernando Vilela
Marcos Resende Vieira
Maria Ângela de Lacerda Lobato
Marília Miranda Lindinger
Tatiana Maia Mascarenhas Abras
Wanilda Sonda
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

Igreja é mãe, com tudo isso, é nossa mãe!
Nós não somos órfãos, temos uma mãe!
Nossa Senhora, a mãe Igreja e a nossa
mãe. Não somos órfãos, somos filhos da
Igreja, somos filhos de Nossa Senhora e
somos filhos das nossas mães.
Queridas mães, obrigado, obrigado por
aquilo que vocês são na família e por
aquilo que dão à Igreja e ao mundo. E a
ti, amada Igreja, obrigado por ser mãe. E
a ti, Maria, mãe de Deus, obrigado por
fazer-nos ver Jesus”.

As mães transmitem, muitas vezes, também o sentido mais profundo da prática
religiosa: nas primeiras orações, nos
primeiros gestos de devoção que uma
criança aprende, é inscrito no valor da
fé na vida de um ser humano. É uma
mensagem que as mães que acreditam
sabem transmitir sem tantas explicações:
estas chegarão depois, mas a semente da
fé está naqueles primeiros, preciosíssimos
momentos.

Vaticano | 2015

Sem as mães, não somente não haveria
novos fiéis, mas a fé perderia boa parte
do seu calor simples e profundo. E a

Papa: “Mães são o antídoto mais forte para
a propagação do individualismo egoísta”

• Espiritualidade •

18/05
Álvaro Maletta Filho
Ana Carolina Vilella Ribeiro
Lia Regina Silviano Brandão Mesquita Porto
Maria Zélia de Souza Paes
Roberta Jacqueline Gomes
Rute dos Santos Freitas Maia
Vicente de Paulo
19/05
Eugênia Bernardes de Oliveira
Filipe Eugênio Maia Ballstaedt
Filomena Camilo do Vale
Ione Ayres Hemétrio Lazarini

Sim, ser mãe não significa somente colocar no mundo um filho, mas é também
uma escolha de vida. O que escolhe uma
mãe, qual é a escolha de vida de uma
mãe? A escolha de vida de uma mãe é
a escolha de dar a vida. E isto é grande,
isto é belo. Uma sociedade sem mães
seria uma sociedade desumana, porque
as mães sabem testemunhar sempre,
mesmo nos piores momentos, a ternura,
a dedicação, a força moral.

Devoção ao Imaculado Coração de Maria na Comunidade
Bom Jesus do Vale

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O PRIMEIRO ANÚNCIO (At 2,14a.36-41)
OBJETIVO: PROCLAMAR JESUS COMO CRISTO E SENHOR
É na alegria de Pentecostes que a Igreja, através do primeiro papa,
faz o seu primeiro grande anúncio.

Crianças da comunidade realizaram a
coroação da imagem de Maria.

A Paróquia Nossa Senhora Rainha promoveu na tarde de sábado, dia 6/5, a
Devoção ao Imaculado Coração de Maria.
A programação teve início às 16h com a
recitação do terço na Comunidade Bom
Jesus do Vale. Antes de cada mistério,
Dra. Filó realizou uma reflexão sobre a
veneração ao Coração da Virgem Maria.
Em sua fala, a médica destacou a entrega
de Nossa Senhora, que se esvaziou de si
e se deu por inteiro para Jesus Cristo. Ela
ressaltou ainda a disponibilidade de Maria
que, ainda jovem, abriu mão de tudo para

servir a Deus com o propósito: “Eis-me
aqui, faça de mim tua serva” (LC 1,38).
Em seguida, Pe. Leonardo Pessoa presidiu
a Santa Missa e as crianças da comunidade realizaram a coroação da imagem
de Maria. A empresária Mônica Vieira
Vasconcelos relatou que a devoção ao
Imaculado Coração foi um momento de
renovação e gratidão. “Senti muita alegria
e fico feliz de poder participar de um momento lindo como esse”, contou.

DEPOIMENTOS

É na efusão do Espírito que três mil choram seu pecado e confessam
que o Pai constituíra o Crucificado como o Cristo e o Senhor.
Irmãos: batizados na Verdade, salvos da corrupção do mundo e
exultantes na Vida do Espírito, continuemos a anunciar com coragem
o Querigma de Pedro.
Esta missão foi dada a nós e a nossos filhos.
Jordana Sudano

“Estou muito feliz e, principalmente, grata a Deus por ter
aberto meu coração para ir ao seu
encontro nesse Retiro. Foi uma experiência de fé única e transformadora
em minha vida. Sentir a expressão viva
do amor de Deus tão perto de mim
foi maravilhoso. Meu coração foi verdadeiramente tocado por Ele”.

Daniel Guimarães

“Frequento as missas e já tinha
escutado o Pe. Alexandre comentar sobre o Retiro do Master. O
problema é que nunca tive a iniciativa de me inscrever. É difícil ir sem
conhecer ninguém. Mas dessa vez fui
mesmo assim. Além das novas amizades, tive a oportunidade de crescer
espiritualmente. Deus é incrível! ”

15

MAI

16

MAI

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – sala Filipe
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – salas Mateus
e Judas Tadeu
20h00 • Grupo de Oração e Cura “Ânima” 		
Pregação: Psicóloga Andrea Scarpelli - Salão
Paroquial Pedro
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

17

QUARTA-FEIRA
07h00 • Santa Missa
09h00 / 17h00 / 19h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
19h30 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton
20h00 • Encontro Master – Salão Paroquial Pedro
20h00 • Grupo de Oração Restaurando Vidas
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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 • Santa Missa
19h30 • Grupo GOFF - Salão Paroquial
19h30 • Grupo de Convivência – Sala Mateus
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MAI

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa
20h00 • Sexta-Santa – Palestrante: Dra. Patrícia Ragone –
Tema: “Raiva”

20

SÁBADO
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Judas Tadeu
17h00 • Santa Missa

21

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

MAI

MAI

MAI

MAI

ATENÇÃO!!!
A Santa Missa do sábado, 27 de maio, será celebrada na
Comunidade Bom Jesus do Vale, às 17 horas.
SEMINÁRIO DE CURA ÂNIMA “CONHECE-TE A
TI MESMO”
Dias 01, 02 e 03 de junho. Inscrições na Secretaria Paroquial
ou nos Encontros do Grupo Ânima. Valor: R$60,00.
PASTORAL SOCIAL
A Pastoral Social precisa de professor (a) de inglês para
ministrar aulas como voluntário (a) aos sábados pela manhã. Nível básico. Informações com a coordenadora,
Maria Azevedo (9928-9110), ou na secretaria paroquial:
(31) 3286-3034.
SEXTA SANTA
Você já se perguntou o que provoca a sua raiva? A essência da raiva é acreditar que a situação não é o que deva ser.
Muitas vezes não temos como mudar as circunstâncias,
mas podemos mudar o nosso estilo de pensar acerca das
mesmas. Participem conosco da próxima Sexta Santa,
momento de reflexão sobre como podemos reduzir os
danos desta emoção nas relações consigo mesmo, com
o outro e com o mundo.

