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XXI Domingo do Tempo Comum
Confissão de Pedro
Depois de andar com Jesus sobre as águas, Pedro agora
recebe as chaves e é declarado a pedra sobre a qual a
igreja de Cristo será construída. O encontro acontece em
Cesareia de Filipe, bem no norte da Galiléia, lugar onde
nasce o rio Jordão, em cujas águas os judeus passaram
para chegar à terra prometida.
É uma importante conversa entre o Mestre e seus discípulos. Abandonado pelo povo e rejeitado e perseguido
pelos donos do poder religioso, Jesus se afasta do contato
direto com as multidões e concentra-se na formação do
seu pequeno grupo. Ele quer saber o que andam dizendo
dele, quais os comentários que fazem sobre sua pessoa
e o que pensam a seu respeito.
Na resposta de Pedro há dois títulos atribuídos a Jesus:
“Messias/Cristo”, o que era esperado por Israel para
libertar seu povo e dar-lhe a salvação definitiva; e “Filho
de Deus vivo”, que significa que Jesus é aquele que está
em plena comunhão com o Pai (Deus vivo).
A narração de Mateus mostra que o reconhecimento da
identidade de Jesus, proferido por Pedro, não vem de suas
qualidades ou méritos humanos, mas de uma revelação
de Deus, uma verdadeira confissão de fé inspirada pelo
alto. Pedro agora tem o Poder das Chaves e a ele caberá
a guarda da casa do Pai.

Praça São Pedro. Cidade do Vaticano, Itália

ORAÇÃO DO DIA
Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só
desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar
o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo,
fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias.
I Leitura (Is 22,19-23)
Salmo Responsorial 137(138)
II Leitura (Rm 11,33-36)
Evangelho (Mt 16,13-20)

Já se passaram mais de dois mil anos da vinda e da vida
de Jesus entre nós e Ele ainda pergunta: “Quem dizem
as pessoas ser o Filho do Homem? ”

LITURGIA DA PALAVRA
2ª f.: 1Ts 1,1-5.8-10; Sl 149; Mt 23,13-22
3ª f.: Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29
4ª f.: 1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-32
5ª f.: 1Ts 3,7-13; Sl 89(90); Mt 24,42-51
6ª f.: 1Ts 4,1-8; Sl 96(97); Mt 25,1-13
Sábado: 1Ts 4,9-11; Sl 97(98); Mt 25,14-30
Domingo: Jr 20,7-9; Sl 62(63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

EDITORIAL

Dia de domingo

Eu Sou

Calma na alma

Prezados irmãos e irmãs, graça e paz!

O mundo vem passando por transformações avassaladoras, com tecnologias convergindo em velocidade
sem precedentes em todos os setores da economia.
Dentro de alguns anos, o Uber terá no Brasil carros
sem motorista, como já acontece em alguns países
da Europa. Não mais conversas agradáveis durante o
percurso. Adeus, calor humano.

Com muita alegria celebramos nos últimos
dias a festa de nossa padroeira e entramos
na escola de Maria, mãe que nos acolhe,
educa e envia. De fato, ela está conosco
em nossa caminhada neste mundo e nos
ensina a viver o amor a Deus e aos irmãos,
em tudo buscando ser como Cristo. Ela
nos ensina a levar o evangelho de Jesus às pessoas com palavras
e exemplos.
Lançando agora um olhar sobre o evangelho deste domingo,
vemos a chamada “entrega das chaves”, onde Jesus confere a
Pedro a missão de ligar e desligar. Ora, a missão petrina continua
na Igreja através da Sucessão Apostólica, sendo o Santo Padre,
o Papa, o continuador legítimo de Pedro na sede de Roma. Este
é um distintivo nosso, puramente católico. De fato, a obediência
ao Romano Pontífice e o reconhecimento de sua peculiar missão
nos leva à unidade de todo o corpo místico de Cristo. Por isso,
rezemos pelo Papa Francisco, para que conduza a Igreja de acordo
com as aspirações do Espírito Santo e obtenha do mesmo Espírito
saúde e força de ânimo.
Jesus, nesta semana, como fez com os discípulos em Cesareia de
Filipe, olha nos nossos olhos e nos pergunta: “para você, quem
sou eu? O que eu represento na sua vida”? Ele, que nos conhece
por inteiro, pergunta a cada um de nós no silêncio do coração.
Desta resposta depende a nossa vida e salvação. Que esta seja a
nossa meditação nesta nova semana que se inicia. Deus abençoe
a todos. Forte abraço!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Na Califórnia, existem lojas operadas cem por cento
por robôs, que fazem o atendimento, servem o café
e resolvem os problemas do cliente sem interferência
humana. Adeus, sorriso. Hoje qualquer pessoa pode
comprar pela internet óculos de realidade virtual para
passear pelo mundo sem sair de casa. Sem falar na
impressora em 3D, que imprime qualquer objeto.
Adeus, companhias interessantes.
De adeus em adeus a gente passa de um mundo para
o outro quase sem perceber. Há 30 anos, quem imaginaria que em cada casa haveria computador, internet,
redes sociais? Ainda bem que enquanto o exterior
corre porque tem pressa, o interior se recorda de
Elias no monte Horeb para seu encontro com Deus.
E Deus não vem no vento impetuoso e forte, nem no
terremoto que desfaz montanhas, nem no fogo que
arrasa a terra. Deus vem murmurando em uma leve
brisa acalmando o profeta. Porque às vezes precisamos
andar em câmara lenta, desligar o celular e parar o
relógio para sentir a pulsação da calma e ensinar nossa
alma a ser paciente. Descobrir o segredo dos jardins
tranquilos.
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

“O pecado do século é a perda do
sentido do pecado. ”

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

Papa Pio XX
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Festa da Padroeira

Comunidade lota a igreja para celebrar Nossa Senhora Rainha

C

om a igreja lotada, a Paróquia Nossa Senhora Rainha promoveu na última
terça-feira, dia 22, a Festa
da Padroeira. A programação teve início
com a Oração do Terço, conduzida pelo
pároco, Pe. Alexandre Fernandes. Em
seguida, os fiéis participaram de uma
procissão, acompanhada por uma banda
de música; de uma celebração eucarística,
presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Geovane
Luís da Silva; e do Grupo de Oração com
a Dra. Filó. O louvor foi conduzido pelo
cantor José Velloso, acompanhado por
Jaime Carvalho, no violão, e Hudson
Asth, nos teclados.

Em sua homilia, Dom Geovane Luís da
Silva disse que “para celebrarmos essa
festa, somos convidados a recordar
que, antes da sua partida definitiva deste
mundo, antes da sua Pascoa definitiva,
Jesus Cristo nos deixou três presentes:
o Espírito Santo, o sacramento da Eucaristia e a sua mãe, aqui venerada como
Rainha dos Céus”. O bispo auxiliar lembrou que, ao celebrarmos a realeza de
Maria, a Palavra do Senhor nos convida a
descobrir a face mais bela, a mais genuína
daquela que foi escolhida para ser a mãe
de Jesus: “aquela que a mostra como a
serva e discípula do Senhor, aquela que
se apresenta diante d’Ele e diz ‘Faça-se
em mim segundo a Tua Palavra‘”.
A Santa Missa foi concelebrada pelo
pároco da NSRainha, Pe. Alexandre
Fernandes; e pelos vigários paroquiais
da NSRainha, Pe. Luís Henrique e Pe.
Leonardo Pessoa. Ao final da celebração
eucarística, os celebrantes se dirigiram
à imagem de Nossa Senhora Rainha e
fizeram uma oração de agradecimento.
Depois, o bispo auxiliar abençoou as dez

contas que as pessoas juntaram ao longo
da novena ao crucifixo que receberam
de presente no primeiro dia e que formaram o terço.
No Grupo de Oração, a Dra. Filó
aproveitou a liturgia diária, que fala do
encontro de Maria e Izabel, para dizer
que naquele encontro “uma foi para a
outra um apoio e um sustento que era
a ação de Deus na vida delas”. Devemos
ser assim uns para com os outros na
nossa vida. Não deixar que somente seja
um encontro frio, comercial. A pediatra
pediu que os participantes refletissem
sobre questões como: “Será que tenho
sido parteiro do outro?”, “Tenho sido luz
na vida do outro?”, “Temos a noção que
precisamos curar a vida do outro?”, “Nossos encontros hoje estão nos fazendo
dar uma qualidade de vida na nossa vida
e na do outro?”
A novena em honra à NSRainha teve
início na sexta-feira, dia 11 de agosto, e
prosseguiu até a segunda-feira, dia 21 (não
contando os dois domingos intermediários), culminando na Festa da padroeira, dia
22. Além da participação do Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom
Geovane Luís da Silva, do pároco, Pe.
Alexandre Fernandes, e dos vigários, Pe.
Luís Henrique Eloy e Silva e Pe. Leonardo
Pessoa, os dias de reflexão contaram com
as presenças de Pe. Oscar Pilloni (Gospa
Mira), Pe. John Kennedy (São Bento), Frei
Evaldo Xavier (Carmelitas), Pe. Gilson de
Oliveira (CRESAP) e Pe. Luciano Guimarães (Opus Dei).
As fotos e a cobertura completa da novena estão disponíveis no site da paróquia:
www.nsrainha.com

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

Curiosidades

DIZIMISTAS

O DIA EM QUE UM PAPA PISOU PELA PRIMEIRA VEz NA AMéRIcA LATINA

Aniversariantes:

No dia 22 de agosto de 1968, milhares de
colombianos se reuniram no aeroporto El
Dorado, em Bogotá, Colômbia, onde um
Papa aterrissava para beijar pela primeira
vez o solo latino-americano. Foi um dia de
júbilo para os colombianos, que, durante
três dias, tornaram-se protagonistas de
uma visita histórica. Eles se preparam durante muito tempo para receber Giovanni
Battista Montini Alghisi, o Papa Paulo VI.
O principal motivo da visita tinha a ver
com o XXXIX Congresso Eucarístico
Internacional, que acontecia na cidade,
além da fundação da II Conferência Geral
Episcopal Latino-Americana, CELAM,
realizada em Medellín.

27/08

Evaldo Lebre de Lima
Fabíola Filgueiras Sarsur
Fernando Santos Cabral
João Carlos de Souza Guedes Filho
Kênia Coelho de M. Adolfo
Vera Cristina Alvarenga de Magalhães Brusco
28/08

Afrânio Haroldo Miranda
Gerson Costa Lopes
Mônica Wardi Cruz Ferreira Leite
Ronaldo Roberto Rocha
29/08

André Luís Gouvêa Pinto

João Paulo II foi o primeiro papa a visitar
o Brasil. Ele chegou ao país em 30 de
junho de 1980, para uma visita de 12
dias. Durante o período, o papa visitou
as cidades de Belo Horizonte (MG), Rio
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Aparecida
(SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR),

30/08

André Luiz Menezes de Faria
Andrey de Godoy Rousseff Prado
Antônio Pedro Ragazzi
Cynthia Neves Ricieri Godinho
Geraldo Augusto de Almeida
Helen Lemos Henrique
Maria Antônia Teixeira Rezende
Maria Inês Bahia Figueiredo P. Medeiros
Maria Inês Eugênio Almeida
Carlos Eduardo Brum
Maria Auxiliadora Moura
Paula Cristina Monteiro Aquino
Vitor Raimundo de Carvalho Corrêa
Wilkerson Rodrigo Gomes

02/09

Alba Tereza de Oliveira
Ataíde Lucindo Ribeiro Júnior
Elvina Maria Tostes de Castro Maia
Heloisa Martins Godoy Rousseff
Inês Arêa Almeida Bethônico
José Henrique Motta de Castro
José Wilson Ferreira
Marcos Flávio Pacheco Pujatti
Marcus de Carvalho Andrade
Maria Beatriz de Vasconcelos
Marina Dantas Gaia
Oscar Tessari Neto
Paulo Vianna de Salles Mourão
Renata Sueli de Oliveira
Valéria Raeli Marchi

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

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: : LOUVADO SEJA O SENHOR! (Lc 1,67-79)
OBJETIVO: O ESPÍRITO SANTO DE LOUVOR
Irmãos!
Que o Espírito nos faça exultar em graças pelo sol que, do
Alto, veio libertar-nos das trevas da morte.
Que o Espírito exalte nosso coração por sermos redimidos
pela misericórdia de Deus, que veio visitar-nos qual Luz
resplandecente.

João Paulo II em visita a Belo Horizonte,
em 1980, e Dom João Resende Costa

Quantos Papas a Igreja já teve?

A Igreja já teve 265 Papas, entre eles: 211
Italianos, 15 franceses, 14 gregos, 6 sírios, 6
alemães, 3 africanos, 3 espanhóis, 2 dálmatas (iugoslavos), 1 português, 1 palestino,
1 inglês, 1 holandês e 1 polonês. O Papa
Francisco é o pontífice de número 266,
sendo o primeiro Papa argentino. O sagrado Magistério da Igreja é dirigido pelo
Papa, sucessor de Pedro, Cabeça visível do
Corpo de Cristo. A história dos papas é,
de certo modo, a história da própria Igreja.
Somente a graça de Deus poderia manter
esta sucessão ininterrupta de papas, apesar
de toda a miséria humana, da qual eles
não foram isentos. Nenhuma instituição
humana teve tão longa vida e estabilidade.
Sabemos que o Papa é o sucessor de São

01/09

tiveram no Brasil foram o Papa Bento XVI,
em 2007, e o Papa Francisco, em 2013.

Em Belo Horizonte, no dia 1º de julho de
1980, o Santo Padre presidiu Celebração
Eucarística para mais de dois milhões de
fiéis na praça que, após sua visita, ficaria
conhecida como Praça do Papa. Sua
visita na capital mineira ficou marcada
pelo discurso feito aos jovens e também
pela calorosa saudação dos fiéis que, em
coro, saudaram: “Viva o Papa, Viva João
de Deus”. Em resposta, João Paulo II,
voltando-se aos fiéis, disse: “Vocês podem
olhar as montanhas atrás e dizer belo
horizonte. Vocês podem olhar a cidade
à frente e dizer belo horizonte. Mas, sobretudo, quando se olhar para vocês, se
deve dizer: que Belo Horizonte! ”. Além
de João Paulo II, outros papas que es-

• SAIBA MAIS •

31/08

Anderson Souza Lima Novais
Celeste Maria Fonseca Dumont
Gabriel Santos Cordeiro de Andrade
Rafaella Rêllo Pinto Coelho Carvalho
Virgínia Albuquerque Dantas

Manaus (AM), Recife (PE), Salvador
(BA), Belém do Pará (PA), Teresina (PI)
e Fortaleza (CE). O Pontífice visitou o
Brasil em outras duas ocasiões: uma em
1991; outra em 1997, para o 2º Encontro
Mundial do Papa com as Famílias.

Pedro (não de Jesus Cristo); é o Vigário de
Cristo na Terra. Cristo não tem sucessor,
tem vigário. A ele Jesus deu todo o poder
na Igreja para “confirmar os irmãos na fé”
(Lc 22,32), é o chamado “múnus petrino”.
O Papa tem, sobretudo, a missão de levar
os fiéis para o céu, entretanto, não se descuidando para que vivam uma vida feliz na
terra, longe das guerras, das desordens,
das injustiças, etc.. Sua missão também é
manter a Unidade da Igreja, ele é a rocha da
unidade (Khephas), e o primeiro defensor
da “sã doutrina da fé”. Cabe a ele impedir
que alguma heresia ou erro se propague
na Igreja; para isso é ajudado pelos bispos
e pela Sagrada Congregação da Doutrina
da Fé, da Santa Sé.

DEPOIMENTOS

Que o Espírito nos ilumine na alegria do louvor
- e guie nossos passos no caminho da justiça, da santidade
e da Paz.
Beatriz Zem

“Ser Igreja é congregar a nossa
fé. Eu me sinto muito bem na
minha comunidade, compartilhando
com o objetivo de chegar à Deus e
deixá-lo chegar à nós. Eu e meu filho
começamos a participar da NSRainha
há cerca de cinco e anos e gostamos
da forma como a Paróquia trabalha a
espiritualidade”.

Valdir de Castro

“Ser Igreja é estar em sintonia com o Santo Evangelho,
participando da comunidade, das
celebrações dominicais, dos eventos
e das pastorais, ajudando tanto com
bens materiais como com serviços;
e incentivando, com atitudes cristãs,
outras pessoas a participarem das
atividades da Paróquia ”.

28

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 João
19h30 • Grupo de Oração para as mulheres - Palestrante:
Moninha Quintero
20h00 • Terço com os homens
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu

29

TERÇA-FEIRA
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da Sagrada
Eucaristia
19h00 • Grupo de Perseverança- Salão Pedro
19h30 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó

30

QUARTA-FEIRA
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da Sagrada
Eucaristia
09h00/17h00/19h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
15h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
20h00 • Grupo Master

31

QUINTA-FEIRA
15h00 • Grupo de Oração Centrante - Sala Mateus
15h00 • Terço da Misericórdia/Adoração ao 			
S.Sacramento/Oração do Rosário
19h00 • Santa Missa
19h00 • Seminário IDE - NSRainha
19h30 • Grupo GOFF
19h30 • Grupo de Convivência – Sala Mateus
19h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h45 • Curso de Bíblia com Pe. Leonardo - Auditório
Paulo

01

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa
19h00 • Seminário IDE - NSRainha

02

SÁBADO
08h00 • Devoção do Primeiro Sábado ao Imaculado 		
Coração de Maria
08h30 • Seminário IDE - NSRainha
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Tadeu
14h00 - 19h00 • Seminário IDE – Com. Bom Jesus do Vale
17h00 • Santa Missa - NSRainha

03

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

AGO

AGO

AGO

AGO

SET

SET

SET

OFICINAS DE ORAÇÃO
Venha participar conosco das Oficinas de Oração e Vida.
Aprender a ORAR para aprender a VIVER – um jeito
novo de descobrir que Deus preenche todos os nossos
vazios. No transcorrer das reuniões você será conduzido
a relacionar-se com Deus como um amigo, aprenderá a
manusear a Bíblia e entender o que Deus quer nos dizer;
aprenderá a ser mais saudável, alegre, livre e feliz. Os
encontros serão às terças-feiras, às 14h, com início dia 29
de agosto. Inscrições na secretaria paroquial: 3286-3034
ou com Maria de Lourdes – 3221-8416.
Devoção ao Imaculado Coração de Maria
Próximo sábado, dia 02/09. Oração do Terço, às 8h00, e
Santa Missa, às 8h30. Local: NSRainha

