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XXII Domingo do Tempo Comum

Anúncio da Paixão
Pela primeira vez Cristo anuncia aos discípulos a sua Morte e
Ressurreição (Mc 8, 31-33; Mt 16, 21-26 e Lc 9, 22-27), o que irá
se repetir em mais três ocasiões nas narrações desses três evangelistas. A cada vez os discípulos mostram não compreender
que misterioso propósito é esse que Ele pretende assumir tão
plenamente. Na passagem de hoje, Pedro, escolhido para ser
“pedra fundamental”, vira “pedra de tropeço” e deixa de ser a
“rocha” do domingo passado para ser chamado de “satanás”.
Por amor ao Mestre, Pedro vê tudo com o coração demasiadamente humano, não consegue imaginar um fim tão triste
e vergonhoso para quem é o Messias, e acaba tornando-se
um obstáculo - custa-lhe entender que antes da ressurreição
há uma cruz.

ORAÇÃO DO DIA
Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos
corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem
convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar
com solicitude o que nos destes.
I Leitura (Jr 20,7-9)
Salmo Responsorial Sl 62(63)
II Leitura (Rm 12,1-2)
Evangelho (Mt 16,21-27)

A partir de Cesareia de Filipe, Cristo quer dar aos discípulos um
novo começo de uma nova caminhada. Usa o verbo “mostrar”
para indicar a intenção de revelar um desígnio escondido da
vontade do Pai. Todos têm liberdade para recusar ou aceitar (“Se
alguém quer”), as condições propostas – e não impostas – por
Ele para o seu seguimento: renunciar a si mesmo (não colocar
o próprio eu no centro do seu interesse) e carregar sua cruz,
expressão que os primeiros cristãos utilizaram para expressar
a união com Jesus na sua paixão e ressurreição.
As exigências do seguimento são repetidas seis vezes nos quatro
evangelhos (Mt 10, 38 e 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23 e 14, 27;
Jo 12, 24 a 26). Eis o convite: colocar-se atrás de Jesus para
segui-lo na estrada que vai se abrir.

LITURGIA DA PALAVRA
2ª f.: 1Ts 4,13-18; Sl 95(96); Lc 4,16-30
3ª f.: 1Ts 5,1-6.9-11; Sl 26(27); Lc 4,31-37
4ª f.: Cl 1,1-8; Sl 51(52); Lc 4,38-44
5ª f.: Cl 1,9-14; Sl 97(98); Lc 5,1-11
6ª f.: Mq 5,1-4; Sl 70(71); 12(13); Mt 1,1-16.18-23 ou 18-23
Sábado: Cl 1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,1-5
Domingo: Ez 33,7-9; Sl 94(95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

EDITORIAL

Dia de domingo

Vida Cristã

Presentes

Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz!

Todas as manhãs um poderoso rei recebia as ofertas de
seus súditos. No meio deles aparecia também um mendigo silencioso, que trazia uma maçã e saía discretamente.
O rei, habituado a melhores presentes, aceitava a oferta,
mas logo que o mendigo se afastava começava a zombar
dele, seguido pela corte.

Nas páginas do evangelho deste domingo
podemos encontrar o segredo e a chave de
compreensão do que significa a vida cristã:
renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir
o Senhor. É um texto tão profundo espiritualmente que eu gostaria de lhe convidar
para meditá-lo no decorrer desta semana.
Ofereço, então, algumas diretrizes para esse
exercício espiritual que é muito salutar para aquelas pessoas que têm
fé e desejam uma vida com Cristo mais responsável e verdadeira.

O mendigo não desistia e a cada manhã voltava com
outra maçã. O rei ia colocando todas numa cesta, que já
transbordava com tantas frutas. Um dia o macaco, animal
de estimação, pegou uma maçã e deu uma mordida,
logo jogando-a fora.

Primeiramente, precisamos entender que alguns sofrimentos nos
serão impostos nesta vida. Muitas vezes sofremos com coisas que
nós mesmos nos causamos com nossas escolhas erradas, contudo,
algumas vezes nos sentimos injustiçados, pois algumas dificuldades
nos são impostas sem nada termos feito para merecê-las. Essas são as
cruzes que Jesus fala para nós neste domingo. Quando elas chegarem,
e chegarão, é preciso ter a mansidão do Cordeiro Imolado que lavou
nossos pecados em seu Sangue e nos ensinou o amor.

O rei, surpreso, viu no miolo da maçã uma brilhante
pérola. Maravilhado, mandou chamar o mendigo, enchendo-o de perguntas.

Por isso, nesta semana, você vai pensar sobre a sua vida, sobre as
suas escolhas, sobre os seus sofrimentos. Vai pensar em tudo aquilo
que tira a sua paz, seja uma dificuldade financeira, um relacionamento
mal vivido, uma doença etc. Identifique aquilo que você mesmo fez
a você e aquilo que lhe foi imposto. O que é cruz e o que é resultado das suas escolhas erradas. Abrace, meu irmão e minha irmã, a
sua cruz com coragem e com a confiança de que o Senhor deu um
sentido de vida e ressurreição ao nosso sofrer. Nele sempre temos
a vitória. Boa semana.

Todos os dias recebemos presentes. Céu azul, café da
manhã, som do piano, barulho das crianças, mensagens
delicadas, cherinho de mato molhado, passarinho na
janela e brigadeiro na panela. Todo santo dia. O pedido
de perdão, a comovente oração, a hora da missa, cantiga
de ninar, abraço na chegada, noite de lua cheia, um ombro
sempre amigo, almoço de domingo.

- Trouxe-vos todas essas ofertas, Majestade, para vos
fazer compreender que a vida oferece todas as manhãs
um dom extraordinário que jogais fora porque estais
rodeado de demasiadas riquezas.

Qualquer hora é hora de receber maçã e fazer uma
opção: queremos ser o rei ou o mendigo?

Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Nená Costa – Jornalista

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

“Para aqueles que tem fé, nenhuma
explicação é necessária. Para
aqueles sem fé, nenhuma explicação
é possível”
Santo Tomás de Aquino

HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h
COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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Escola para Casais

Primeiro Módulo reúne oitenta casais na NSRainha

A

Paróquia Nossa Senhora Rainha promoveu nos dias 26,
27 e 28 de agosto,
sexta a domingo, o primeiro módulo da
Escola para Casais, que tem como tema
“Um longo caminho a dois”. O evento, idealizado pela psicóloga Patrícia
Ragone e pelo pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, reuniu cerca de 80 casais
no salão Pedro e tratou sobre questões
importantes na vida a dois, seja para
quem deseja melhorar a sua relação,
ou para casais que estão correndo o
risco de separação e a quem resolveu
separar, mas deseja repensar essa decisão, refletir mais sobre ela e dar uma
chance para o relacionamento.
Na sexta-feira, 26, professor Hamilton Nascimento trabalhou o tema “O
olhar fixo em Jesus: o Sacramento do
Matrimônio” e explicou que o casamento é antes de tudo um projeto divino
e que o homem é para a mulher, assim como a mulher é para o homem,
o “mistério do amor de Deus”. Em
seguida, Patrícia Ragone apresentou
a reflexão “O que faz o amor durar?”.
Em sua fala, a psicóloga afirmou que o
desafio é “tentar construir a esperança
e que sem Deus nós não conseguimos
chegar onde pretendemos chegar”.
No sábado, 27, Patrícia Ragone falou
sobre o tema “Saber conviver a dois”.
A psicóloga destacou que o matrimônio
não combina com rigidez e que o casal
necessita exercitar sempre o diálogo,
a fim de falar “a mesma língua”. Em
seguida, Pe. Alexandre conduziu a palestra “Tudo desculpa, tudo espera, tudo
suporta”. O sacerdote disse que a vida
a dois não se sustenta sem o perdão e
que a experiência “do amor cristão é
baseada no perdão”. Na parte da tarde,

Dra. Filó proferiu a palestra “O amor
que se torna fecundo” e Patrícia Ragone
fechou o segundo dia da Escola com
a palestra: “Falhas na comunicação: o
que são e como evitá-las”. Ela lembrou
que é necessário ouvir sempre o outro,
além de apreender a respeitar o espaço
do cônjuge.
No domingo, 28, o encontro foi realizado na Comunidade Bom Jesus do
Vale. Patrícia Ragone trabalhou dois
temas com os casais: “Lidando com os
fracassos e sucessos do casal” e “Breves
palavras sobre o impacto dos filhos na
vida do casal”. A psicóloga lembrou
que a força da estabilidade na vida do
casal é o companheirismo, que engloba
lazer, prazer, mas também um pacto na
educação dos filhos. Moninha Quintero
também marcou presença no evento
e pregou sobre “A caridade na vida
social”.
Para o casal Ana Beatriz Magalhães e
Carlos Henrique Kopperschmidt, participar da Escola para Casais é uma
oportunidade de enxergar o casamento
em outra perspectiva. “A escola superou as minhas expectativas, vamos sair
um casal melhor após essa formação”,
afirmou Carlos. Para o jovem casal de
espanhóis Javier Perez e Elena Pardo,
a Escola representou um momento
muito especial, de acolhida, pois eles
estão no Brasil há três anos e meio e a
distância da família tem sido difícil para
eles. “Para nós, que estamos casados
há quatro anos, a Escola representou
também um momento de reflexão, de
interação, de crescimento do nosso
relacionamento”.
O segundo módulo da Escola para
Casais será realizado nos dias 27, 28
e 29 de outubro.

Patrícia Ragone e o marido, José Ragone,
no espaço “Escola para Casais”

Pe. Alexandre: “A vida a dois não
se sustenta sem o perdão”

Para o jovem casal de espanhóis, a Escola foi
“um momento de acolhida e reflexão”

Dra. Filó ministrou palestra sobre
“O amor que se torna fecundo”

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

Comunicação NSRainha

DIZIMISTAS

Programa “Virtuosa” estreia na TV Horizonte e na TV Evangelizar

Aniversariantes:

Produzido pela Paróquia Nossa Senhora
Rainha, da Arquidiocese de Belo Horizonte,
o programa Virtuosa já estreou na TV
Horizonte, onde é exibido nas terçasfeiras, às 14h; e na TV Evangelizar, onde
vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 20h.
Tendo como foco o universo feminino,
o programa aborda temas de interesse
da mulher contemporânea e tem como
objetivo mostrar como bons hábitos são
capazes de se transformar em virtudes e
valorizar ações que agradam o coração
de Deus.

03/09

Agostinho Simpes de Souza
Dimas Campos da Fonseca
Gerson Ziviani
Miguel Ângelo Marques Lara
04/09

Francisco José Carrara Fava
Jonathan Barbosa Costa
Marco Antônio Veloso dos Anjos
Marilene Diniz Gonçalves Xisto
Mirna Sandra Fonseca Amaral

também é responsável pelos programas
“Vai na Fé” (voltado para o público jovem),
“Palavra de Fé” (com a Dra. Filó), “K entre nós” (com Moninha Quintero), “Série
Discipulus” (com reflexões sobre a Bíblia
e contemporaneidades) e “Salmos”, que
são exibidos pelas principais TVs Católicas
do país.

Na NET, a TV Horizonte é sintonizada
no canal 22. Já o sinal da TV Evangelizar
não abrange Belo Horizonte, mas a programação pode ser acompanhada online
(www.padrereginaldomanzotti.org.br/rec/
tv-evangelizar). Assista aos três primeiros
programas também pelo canal da paróquia
no youtube: www.youtube.com/nsrainhatv

O Virtuosa apresenta reportagens,
quadros de moda e beleza, culinária,
decoração, cultura, além de falar sobre
relacionamentos, superação e formação
espiritual. A apresentação fica a cargo de
Ziza Fernandes, convidada da atração, e
as reportagens são de Renata Fontes. O
programa é totalmente produzido, editado
e dirigido pela equipe de comunicação
da Paróquia Nossa Senhora Rainha, que

05/09

Alysson Flávio Souza
Fernando Lucas Cunha Guerreiro
Poliana Costa Jardim Lage
Romilda Aparecida Silva Ferreira
06/09

Cláudia Maria Chiari Ribeiro Duarte
Ricardo José Dias da Silva

• SAIBA MAIS •

07/09

Luiz Eduardo França Diniz
Paula Roberta Varella Braga

Setembro, mês da Bíblia
Setembro é considerado pela Igreja como
o mês da Bíblia. A inspiração está no fato de
que, no dia 30 de setembro, celebra-se a
memória do grande santo e doutor da Igreja,
São Jerônimo (347-420), que a pedido do
Papa Dâmaso (366-384) preparou uma boa
tradução da Bíblia em latim, a partir do hebraico e do grego; a chamada Vulgata. Esse
gigantesco trabalho de tradução demandou
cerca de 35 anos e foi realizado nas grutas
de Belém, onde ele vivia uma austera vida
de oração e penitência.

08/09

Anna Cláudia Moreira Fraga
Assaf Boutros Bacha
Carlos Antônio Ferreira Lopes
Delane Brusaferro Nunes
Eline Maria Almeida Bethonico
Lucimara Pires Guerra
Maria Cecília de Moura Lima Jeha
Patrícia Machado Filipetto
Rosa Maria Monteiro Cesar
Wilda Vannucci de Castro
09/09

Elaine Pereira de Oliveira Gonçalves
Maria das Graças Antunes de Siqueira Santana
Tereza Resende Vilela

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: : A ALEGRIA DO PAI NOSSO (Mt 6,9-10)
OBJETIVO: SERMOS MISSIONÁRIOS DA ALEGRIA DO REINO
DO PAI

São Jerônimo, que era chamado de “Doutor
Bíblico”, dizia que quem não conhece os

Irmãos!
É com o coração de Cristo e no impulso do Espírito que nos é dada
a inefável alegria de clamar Abba, Paizinho, e de chama-lo de Nosso.

DEPOIMENTOS

Pois Cristo nos revela os desígnios misericordiosos do Pai ao entregarse na Cruz para que o louvemos na alegria do Reino que prepara
para nós.
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

Evangelhos não conhece Jesus. Ele nasceu na Dalmácia, educou-se em Roma
e é considerado o mais erudito dos
Padres da Igreja Latina; sabia o grego,
latim e hebraico. Viveu alguns anos na
Palestina como eremita. Em 379, foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de
Antioquia; foi ouvinte de São Gregório
Nazianzeno e amigo de São Gregório
de Nissa. De 382 a 385 foi secretário
do Papa São Dâmaso. Na figura de São
Jerônimo destacam-se a austeridade, o
temperamento forte, o amor a Igreja e
à Sé de Pedro.

Façamos nossa a alegria de levar a alegria do Reino de Nosso Pai.
Essa é a sua Vontade!
Daniela e Renato Leão

“Ficamos muito felizes por participar da Escola para Casais
2017. As palestras foram ótimas para
podermos refletir e perceber que nós
realmente precisamos mudar algumas coisas, adequar algumas situações
como casal, como família. Sem essa
ajuda, nós não conseguiríamos enxergar algumas situações”.

Luciana e Mauro Oliveira

“Nós fizemos a Escola para
Casais do ano passado, mas,
como perdemos uma parte, resolvemos fazer este ano de novo. Foi muito
bom, pois o conteúdo é outro, e tão
rico quanto o do ano passado, a forma
de abordar é diferente e recordamos
muitas coisas importantes para melhorar o nosso relacionamento”.

04
SET

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 Crisma para Adultos – salas Mateus
e João
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Grupo de Oração e Cura ÂNIMA – pregadora:
psicóloga Andrea Scarpelli - Salão Paroquial Pedro

05

TERÇA-FEIRA
07h00 • Santa Missa
19h00 • Grupo de Perseverança- Salão Pedro
19h30 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó

06

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
20h00 • Grupo API – Apoio a Perdas Irreparáveis –
sala André

07

QUINTA-FEIRA - FERIADO NACIONAL
Não haverá atividades na paróquia

08

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa

09

SÁBADO
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Tadeu
17h00 • Santa Missa

10

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

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA COM A
MATURIDADE
Vem aí o “VII Seminário de Convivência com a Maturidade”,
cujo tema será VIDA PLENA NA LONGEVIDADE. Dia
21 de outubro, na Paróquia NSRainha. Informações e inscrições em breve.
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.

