Informativo semanal da Paróquia Nossa Senhora Rainha | Número 842 | 06 a 12 de agosto de 2017

NSRainha
INFORMATIVO

XVIII Domingo do Tempo Comum
Transfiguração do Senhor
O calendário litúrgico celebra a Transfiguração no dia
seis de agosto. Se esse dia cai em um domingo, como
hoje, os textos da missa passam a ser o da festa, os
mesmos lidos anualmente no segundo domingo da
Quaresma. Por que esse acontecimento é uma festa?
Por se tratar de uma declaração de identidade (“Este
é meu filho amado”) e por mostrar a perfeição da vida
no céu, nos colocando às portas de um futuro revelado
como pleno de glória.
A Transfiguração, narrada por Mateus, Marcos e Lucas,
acontece seis dias após um evento significativo, a chamada Confissão de Pedro (“Tu és o Cristo”). Rosto brilhante
como o sol, vestes brancas como a luz são expressões
bíblicas para dizer que se trata de uma revelação de
Deus. Jesus pertence ao mundo celeste, ao mundo
divino, ao mundo dos justos. No alto do monte, diante
de Pedro, João e Tiago, o Mestre concede-lhes a graça
de verem e viverem a sua glória, de forma antecipada.
Assustados e caídos com o rosto em terra, os discípulos
sentem o toque de Cristo e sua voz – “levantai-vos”,
linguagem da ressurreição. O ato de tocar e encorajar
também é citado em outras passagens de Mateus (8, 3
e 15; 9, 25 e 29). As duas figuras mais significativas do
AT aparecem durante a Transfiguração: Moisés, que
representa a lei de Deus, os mandamentos e a Aliança,
e Elias, o maior dos profetas.
Pedro parece não querer deixar o lugar ao propor erguer
tendas. Mas lá embaixo serpenteia a estrada que leva
a Jerusalém. Ainda há um caminho a percorrer para o
cumprimento da missão.

ORAÇÃO DO DIA
Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e
Elias e manifestastes, de modo admirável, a nossa glória de
filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a
voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança.
I Leitura (Dn 7,9-10.13-14)
Salmo Responsorial 96(97)
II Leitura (2 Pd 1,16-19)
Evangelho (Mt 17,1-9)

LITURGIA DA PALAVRA
2ª f.: Nm 11,4-15; Sl 80(81); Mt 14,13-21
3ª f.: Nm 12,1-13; Sl 50(51); Mt 14,22-36
4ª f.: Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35; Sl 105(106); Mt 15,21-28
5ª f.: 2 Cor 9,6-10; Sl 111(112); João 12,24-26
6ª f.: Dt 4,32-40; Sl 76(77); Mt 16,24-28
Sábado: Dt 6,4-13; Sl 17(18); Mt 17,14-20
Domingo: 1 Rs 19,9.11-13; Sl 84(85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

Comunidade Bom Jesus do Vale comemora três anos

EDITORIAL

Dia de domingo

Festividades

Dores

Irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz!

Tudo dói. O joelho com o desgaste dos meniscos, o pé
com o rompimento dos ligamentos, a tosse que vem
com a gripe, a artrite e a hérnia de disco. Quando se
vai envelhecendo surgem as dores externas, aqui, ali,
uma fisgada no peito, um pólipo “próprio da idade”.

Situada antes do anúncio da Paixão e da Morte,
a Transfiguração do Senhor prepara os Apóstolos para a compreensão desse mistério.
Quase com o mesmo objetivo, a Igreja celebra
esta festa quarenta dias antes da Exaltação da
Cruz, a 14 de setembro. A Transfiguração,
manifestação da vida divina, que está em Jesus,
é uma antecipação do esplendor, que encherá
a noite da Páscoa. Os Apóstolos, quando virem Jesus na sua condição de
Servo, não poderão esquecer a sua condição divina. A glória definitiva
não virá senão depois da cruz e do sacrifício. Trabalhemos, sejamos
generosos.
E neste fim de semana celebramos também os três anos da Comunidade Bom Jesus do Vale! Uma igreja que conta atualmente com uma
grande equipe de voluntários, que se dedicam com muito carinho ao
crescimento da comunidade, para que a palavra de Deus possa ser
partilhada com um número cada vez maior de pessoas. A todos que
se doam e se entregam nesta obra de evangelização, meus mais sinceros agradecimentos e votos de que o Senhor continue iluminando
a construção desta “Igreja Viva”.
Já no próximo dia 11, sexta-feira, abriremos a festa de nossa Padroeira,
Nossa Senhora Rainha, com o terço e a santa missa às 19h. A programação completa da festa você pode acompanhar aqui no informativo
e também no site da Igreja. Para nós é sempre motivo de grande alegria
poder celebrar nossa amada padroeira, que do alto desta montanha
olha com ternura para cada um de nós e nos acolhe, nos educa e nos
envia. Não deixe de participar das atividades e de fazer destes dias um
tempo propício para a conversão do coração e a renovação do nosso
compromisso cristão na edificação do Reino de Deus. Espero todos
vocês para celebrarmos juntos, como família, este momento especial.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Começa no oftalmologista, certo? Vai à consulta e não
consegue ler o que no ano passado tirou de letra. ‘É
vista cansada” – o médico diz, explicando ser natural
em quem já passou dos quarenta. E a partir daí, ouvese cada vez mais: “Natural na sua idade. ”
Dores exteriores – quem não tem? Jovens também e
por que não? Uma fratura ao esquiar na neve, pedra
nos rins, gastrite nervosa por causa da ansiedade no
emprego, apendicite, sinusite. De repente, a dor.
Que passa com chá, com ingestão de muito líquido,
atendimento médico, antibiótico, intervenção cirúrgica,
internação hospitalar. Ou a que vem e fica. Ou a que
dói mais no frio. Ou a que chega com diagnósticos
sombrios.

São João da Cruz

Para entregar tudo ao Pai e pedir: “Cura Senhor onde
dói, cura Senhor bem aqui”.
Nená Costa – Jornalista

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

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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Além das missas aos domingos e do espaço “cantinho do céu” para crianças, às
10h; das orações do Terço Mariano às
segundas-feiras, às 19h, e das duas turmas
de catequese infantil, na quarta-feira, às
17h e 18h30; ao longo destes três anos, a
Comunidade Bom Jesus do Vale já acolheu
diversos eventos, como as celebrações

do Dia de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, celebrações em honra à Nossa
Senhora de Fátima, encontros e eventos
de confraternização do Grupo de Jovens
Adultos (MASTER), festas juninas, Escola
para Casais, Seminários de Vida no Espírito
Santo, matrimônios, entre outros.
A Bom Jesus do Vale conta atualmente
com uma grande equipe de voluntários,
que se dedicam com muito carinho ao
crescimento da comunidade e à construção da “Igreja Viva”, para que a palavra de Deus possa ser partilhada com
um número cada vez maior de pessoas.
A Igreja fica na Avenida Dimas Henrique
de Freitas, 17, Vale do Sereno, em Nova
Lima.

Também existem as dores interiores. O remorso, a
incapacidade de perdoar a si e aos outros, a inveja, o
egoísmo, o preconceito, a soberba. Às vezes, mesmo
em um domingo, dia de amores, precisamos falar de
dores, exteriores ou interiores, venha de onde vier.

HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h
“A alma que caminha no amor não
cansa nem se cansa”

A Paróquia Nossa Senhora Rainha comemora neste domingo, dia 6 de agosto, três
anos de existência da Comunidade Bom
Jesus do Vale, que fica no Vale do Sereno, em Nova Lima. A igreja, que teve
sua primeira missa celebrada no dia 6 de
agosto de 2014, já se consolidou como
um local de fé, oração, comunhão e confraternização.

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)

Células Paroquiais de Evangelização

Seminário IDE terá participação de Prado Flores
A Paróquia Nossa Senhora Rainha
promove nos dias 31 de agosto, 1º e
2 de setembro o Seminário IDE, que
terá a presença especial do grande
evangelizador José Prado Flores, criador e fundador da Escola de Evangelização Santo André. Considerado
um dos mais atuantes formadores de
evangelizadores, o professor Prado
Flores vem do México, onde reside,
especialmente para participar do IDE.
As inscrições estão abertas e podem
ser feitas na secretaria paroquial (telefone 3286-3034).
O Seminário contará com palestras,
louvores, pregações, partilhas e
sessões de perguntas e respostas.
Embora seja voltado para membros e
líderes de todas as células da Paróquia,
incluindo casais, homens, mulheres,
jovens e Master, o IDE está aberto
para a participação de todos. Além de
Prado Flores, o evento terá também

palestras de Ângela Chineze, diretora
nacional da Escola de Evangelização de
Santo André (EESA Brasil), que esteve
na NSRainha em abril deste ano para
participar do Curso Emaús.
Ruy Gomes da Silva Filho, um dos
coordenadores do projeto de células
da NSRainha, ressalta a participação
do professor Prado Flores. “Ele é uma
pessoa extremamente requisitada para
participar em vários países do mundo
de seminários, pregações e outros
eventos. A filosofia do seu trabalho
de evangelização, de valorizar a participação dos leigos, se encaixa perfeitamente no nosso projeto de células”.
O pároco, Pe. Alexandre Fernandes,
reforça o convite para a participação
de todos, lembrando a grande missão
que o Senhor Jesus confiou aos seus
discípulos: "Ide por todo o mundo e
proclamai o Evangelho a toda criatura"
(Mc 16,15).

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

Festa da Padroeira

DIZIMISTAS

Novena em honra à Nossa Senhora Rainha

Aniversariantes:

Para celebrar a Festa da Padroeira, a
Paróquia Nossa Senhora Rainha vai
promover uma novena, que terá início no dia 11 de agosto, com oração
do terço e missas às 19h00 durante a
semana e às 12h nos sábados; e encerramento no dia 21. A novena será
interrompida nos domingos (dias 13 e
20). No primeiro dia, os participantes
receberão de presente um crucifixo
com um cordão e uma “conta”, que
forma o terço. A cada dia da novena,
eles ganham uma nova “conta”, formando as dez na Festa da Padroeira,
dia 22 de agosto.

06/08
Cléssia Maria Pereira
Flávia Dias Assis Roque
Leonardo Magalhães Assis
Rogério Antônio de Souza Rigueira
Viviane Amaral Carvalho
07/08
Renner Librelato Domingos Alves
Valéria de Araújo Campos Teixeira
08/08
Denise Reis Dutra Cipriano
Felipe Gazola Vieira Marques
Graziella Figueiredo Ferreira
Joana Darc Dias Lima
Leandro Márcio Silveira Nunes
Lidiane Silva Souza
Marcos Guimarães de Cerqueira Lima Filho
Marisa Fenati Bicalho
Paulo Sabino dos Santos Júnior

A data oficial da celebração da Festa
de Nossa Senhora Rainha foi instituída
pelo Papa Pio XII em 11 de outubro de

Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

Os organizadores ressaltam que, durante a Festa da Padroeira, não haverá
nas duas sextas-feiras (dias 11 e 18) a
celebração eucarística às 15h como
de costume; e que as contas somente
serão distribuídas nas missas da novena,
sendo uma por pessoa. No dia da festa,

Presente: quem participar da novena
vai receber terço personalizado

Sabe por que o padre beija o altar no início da Missa?
Antes da celebração de cada Missa, o
padre se aproxima do altar e o beija.
Para algumas pessoas, essa prática
parece bastante estranha, pois os
altares são objetos materiais de pedra
ou madeira e não parecem justificar
qualquer reverência particular. Mas
qual o verdadeiro significado por trás
desse costume antigo? Beijar objetos
sagrados faz parte de várias religiões
há milhares de anos. A prática vem
de culturas em que o beijo era visto
como um sinal de respeito ou usado
como saudação – e foi naturalmente
aplicado a objetos que representavam
o divino.

10/08
Alberto Mendonça Silveira
Hugo Barros de Moura Lima
Paula de Araújo Resende

12/08
Antônio Eustáquio Resende Machado
Eduardo Candea dos Santos
Filipe Dias Chaves
Maria Lúcia Lindgren Alves
Neusa Maria de Mendonça Fajardo
Renato Américo Bertani Lima
Rogério Caporali

o pároco, Pe. Alexandre Fernandes, vai
abençoar todos os terços. Não deixe de
participar da nossa novena e da nossa
festa, que ganha uma importância ainda
maior neste “Ano Mariano”.

• Saiba Mais •

09/08
Graciema Costa Cruz Piancastelli
Márcia de Fátima Moreira
Raquel Simões Felix

11/08
Bernadete Barros de Moura Lima
Bernardo Lopes Cançado Fonseca
Fábio Rodrigues Evangelista
Flávia Perilo L. Marzinetti
Lígia Maria Veloso Fernandes de Oliveira
Luiz Paulo W Buratto
Marcelo Starling Braga
Rogério Patrus Ananias de Sousa

1954, ao coroar a Virgem na Basílica de
Santa Maria Maior, em Roma, na Itália.
No mesmo dia, o Pontífice também
promulgou o documento principal do
Magistério da Igreja, a Encíclica Ad Caeli
Reginam, que fala sobre a dignidade
e realeza de Maria. Nela, lê-se que
“os Teólogos da Igreja chamaram à
Santíssima Mãe Virgem Rainha de todas as coisas criadas, Rainha do mundo,
Senhora do Universo”.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: PAI, CHEGOU A HORA! (Jo 17,1-11A)

À medida que os cristãos desenvolveram a liturgia, eles adaptaram os
costumes de sua própria cultura e de-

OBJETIVO: GLORIFICAR O PAI E O FILHO PELA EUCARISTIA
Irmãos,
O grande objetivo da “Hora” tão ansiada pela criação – hora de Glória
do Pai e do Filho – é que os conheçamos como eles se conhecem
em extremo amor!

ram-lhes um novo significado. Beijar
o altar era uma dessas tradições, e
esse gesto foi rapidamente incorporado às ações do sacerdote na Missa.
O altar tem fundamental importância
na conexão com o Santo Sacrifício da
Missa que se celebra sobre ele. Foi
estabelecido para este propósito e o
bispo o consagra quando é instalado
em uma nova igreja. A cerimônia
de consagração imita, de certa forma, o batismo de um novo cristão,
pois o bispo usa óleos santos para
abençoar o altar e o veste com uma
roupa branca depois das orações.
Simbolicamente, o altar costuma ser
a representação de Jesus Cristo, a
“pedra angular” da Igreja (cf. Efésios
2:20).

DEPOIMENTOS

O grande objetivo da “Hora” tão ansiada por Cristo é que retornemos
ao Pai, que nos confiou a Jesus para que nos oferecesse de volta em
sua Eucaristia.
O grande objetivo da “Hora” tão ansiada pela Trindade é que, por
mérito de Cristo, recebamos vida eterna na comunhão da família divina.
Glorifiquemos Cristo, levemos a termo a sua obra, perpetuemos sua
“Hora”!
Bruna Nogueira

“Participo sempre de eventos
na Comunidade Bom Jesus
do Vale, em especial da Oração do
Terço e da pregação da Dra. Filó sobre
Nossa Senhora. Cercado de verde,
o lugar nos inspira a orar, a buscar a
paz. Embora ainda seja uma igreja em
crescimento, a BJVale já está consolidada como um lugar de fé e oração”.

Mariângela Lara

“A partir do momento em que
começo a descer as ruas em
direção à Bom Jesus do Vale, meu
coração já começa a se encher de paz.
A Comunidade está situada num lugar
próprio para a oração, a reflexão, a
meditação. Além de missas, já participei lá de um Seminário de Vida no
Espírito Santo e foi muito especial”.

07

AGO

08

AGO

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
15h00 • Terço com Oração de Cura – Salão Pedro
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h30 • Curso de Bíblia com Profª Milene – Auditório
Paulo
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – salas Mateus
e Judas Tadeu
20h00 • Grupo de Oração e Cura ÂNIMA – prega-		
dora: psicóloga Andrea Scarpelli – Salão 		
Pedro
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Comunidade Bom 		
Jesus do Vale
TERÇA-FEIRA
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
09h30 • Curso de Bíblia com Profª Milene
11h00 • Cenáculo – Oração do terço
19h00 • Grupo de Perseverança- Salão Pedro
19h30 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó

09

QUARTA-FEIRA
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da Sagrada
Eucaristia
09h00/17h00/19h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
15h00 • Curso de Bíblia com Profª Milene – Auditório
Paulo
16h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Salão Paroquial Pedro
19h30 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica - 		
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
20h00 • Grupo Master – Sala André

10

QUINTA-FEIRA
15h00 • Grupo de Oração Centrante - Sala Mateus
15h00 • Terço da Misericórdia/Adoração ao 			
S.Sacramento/Oração do Rosário
19h00 • Santa Missa
19h30 • Grupo GOFF – Salão Paroquial Pedro
19h30 • Grupo de Convivência – Sala Mateus
19h45 • Curso de Bíblia com Pe. Leonardo

11

SEXTA-FEIRA
15h00 • Não haverá terço da Misericórdia/Missa
19h00 • Início da Novena em honra à Nossa Senhora 		
Rainha (Oração do Terço e Santa Missa)

12

SÁBADO
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Tadeu
12h00 • Segundo dia da novena em honra à NSRainha
17h00 • Santa Missa - NSRainha

13

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

AGO

AGO

AGO

AGO

AGO

ORAÇÃO CENTRANTE
Estão abertas as inscrições para o Curso Introdutório à
Oração Centrante, que será realizado no dia 19 de agosto, sábado, de 8h às 13h, no auditório Paulo. As vagas são
limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição,
que devem ser realizadas na secretaria paroquial.
CRISMA PARA ADULTOS
O retorno das atividades será nesta segunda-feira, dia 07,
às 19h30. Local: salas Mateus e Judas Tadeu
CURSO SOBRE O CATECISMO DA IGREJA
CATÓLICA
A partir do mês de agosto teremos mais um horário do
Curso Sobre o Catecismo da Igreja Católica, com Prof.
Hamilton. Será na parte da tarde, às quartas-feiras, de
15h às 16h30. Inscrições na secretaria paroquial.
CURSO DE NOIVOS
Próximas datas: 19 e 20 de agosto | 18 e 19 de novembro
Inscrições na Secretaria Paroquial.

