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XXIII Domingo do Tempo Comum

Sermão da Comunidade
O capítulo de hoje de Mateus é o quarto dos cinco discursos de
Jesus narrados pelo evangelista, chamado Discurso da Igreja ou
Sermão Eclesiástico, onde Ele diz como corrigir um pecador. O
primeiro discurso é o Sermão da Montanha (5, 6 e 7), a belíssima
passagem que trata das bem-aventuranças. O segundo, capítulo
10, é o Discurso da Missão, quando o Mestre instrui e envia os
discípulos para pregarem na região. O terceiro é o Discurso das
Parábolas (13), uma reunião de histórias sobre o Reino dos Céus.
No quinto, capítulo 24, Jesus fala sobre o final dos tempos no
Discurso das Oliveiras, acontecido naquele monte.
Em contrapartida ao rigor com que eram julgados os desvios de
fé naquela época, Jesus propõe a correção fraterna, baseada em
três atitudes: a correção particular, quando se convida o irmão
que pecou para um encontro a sós; a correção em grupo, na

presença de testemunhas, se o primeiro convite é recusado;
e finalmente com a participação da igreja depois de esgotadas
as outras alternativas. Jesus fala também em “ligar e desligar”,
expressão judaica que significa “permitir” e “proibir” dada por
autoridade “indiscutível”.
Para Bento XVI, a correção fraterna constitui um dever “que não
nasce de uma reação à ofensa sofrida, e sim do amor pelo irmão”.
Mais dirigida a quem corrige do que a quem erra, a pedagogia de
Jesus oferece orientações e normas para desenvolver o amor e
favorecer a harmonia entre os membros da comunidade.
Todos têm limites e defeitos, mas são convidados tanto a receber
a correção como a oferecer.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes
como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a
verdadeira liberdade e a herança eterna.

2ª f.: Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11
3ª f.: Cl 2,6-15; Sl 144(145); Lc 6,12-19
4ª f.: Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-26
5ª f.: Nm 21,4-9; Sl 77(78); João 3,13-17
6ª f.: Hb 5,7-9; Sl 30(31); João 19,25-27
Sábado: 1 Tm 1,15-17; Sl 112(113); Lc 6,43-49
Domingo: Eclo 27,33-28,9; Sl 102(103); Rm 14,7-9; Mt
18,21-35

I Leitura (Ez 33,7-9)
Salmo Responsorial Sl 94(95)
II Leitura (Rm 13,8-10)
Evangelho (Mt 18,15-20)

EDITORIAL

Dia de domingo

Fraternidade

Tempos modernos

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Ela se encontrou com um amigo que há anos não via.
Mataram as saudades exibindo fotos e vídeos no celular.
Dos familiares em restaurantes, sítios, na formatura, no
casamento. Fotos, fotos, fotos – olha que lindo, que engraçado, que casa chique! Mais imagens do que palavras.

A liturgia deste domingo sugere uma reflexão sobre a nossa responsabilidade face aos
irmãos que nos rodeiam. Afirma, claramente,
que ninguém pode ficar indiferente diante
daquilo que ameaça a vida e a felicidade de
um irmão e que todos somos responsáveis
uns pelos outros. A primeira leitura fala-nos
do profeta como uma “sentinela”, que Deus
colocou a vigiar a cidade dos homens. Atento
aos projetos de Deus e à realidade do mundo, o profeta apercebese daquilo que está a subverter os planos de Deus e a impedir a
felicidade dos homens. Como sentinela responsável alerta, então, a
comunidade para os perigos que a ameaçam.
Lançando um olhar sobre o evangelho deste 23º Domingo do Tempo
Comum, aprendemos com Jesus a importância de sermos realmente
irmãos uns dos outros, na unidade, na fraternidade. Não devemos
enxergar o outro como nosso inimigo ou alguém a ser vencido, superado. Precisamos sim ver no outro alguém que carece do nosso
amor, da nossa compreensão, do nosso apoio. Isso é fundamental
para o cristão. É tão fundamental que o próprio Jesus diz: “onde dois
ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles”.
Da unidade, do encontro entre as pessoas, nasce misteriosamente
a presença daquele que tudo entregou por nosso bem, até a sua
última gota de sangue.
Que nesta semana nos esforcemos em ir ao encontro dos nossos
irmãos, os de perto, os de longe, de todos. Que vejamos no nosso
próximo o rosto amoroso de Cristo que tem sede da nossa afeição
e quer, acima de tudo, o nosso bem e salvação.

Acessar, compartilhar, printar no face, no instagran, no
whatsApp, no rolo da câmara. Não houve tempo para
perguntar se ele realizou o sonho de participar da maratona de Nova York, se conseguiu percorrer de bicicleta o
caminho de Santiago de Compostela. Hoje todo mundo
conversa é trocando imagens.
No tempo de Jesus não havia essa preocupação com a
imagem, mas as sagradas escrituras continuam nos nutrindo do maravilhoso mesmo em letra miúda, linguagem
difícil de entender, expressões em latim, hebraico, grego.
Não há uma só descrição sobre a figura de Cristo. Era
alto, moreno, olhos castanhos ou verdes, cabelos anelados? Quem se importa? Quem se importou? Quem
se importará?
Assim caminha a humanidade: na ânsia pela modernidade
fotografa-se tudo. É clique que não acaba mais para registrar o nascimento, a dor, o espirro, o cachorrinho, o
salmão na travessa. Na internet, local de expressão por
excelência, as palavras viram pedras para agredir a quem
pensa diferente - a famosa violência das redes sociais, já
objeto de estudos.
Da era de Cristo ficou a essência, não a aparência. Dessa
era digital, o que ficará?

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

Nená Costa – Jornalista
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“Quando rezamos, falamos com
Deus. Quando lemos a Sagra
Escritura, Deus fala conosco”.
Santo Isidoro
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Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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IV Seminário Ide

Público se encanta com participação de Prado Flores e
Ângela Chineze

C

om a presença especial
do grande evangelizador
José Prado Flores, criador
e fundador da Escola de
Evangelização Santo André, a Paróquia
Nossa Senhora Rainha promoveu nos
dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro,
no Salão Paroquial Pedro, o IV Seminário IDE. O evento foi organizado pelo
grupo de líderes das Células Paroquiais
de Evangelização da NSRainha e reuniu
cerca de 260 pessoas durante os três
dias de encontro. Além do professor
Prado Flores, a formação também teve a
participação de Ângela Chineze, diretora
nacional da Escola de Evangelização Santo
André (EESA Brasil).
Na quinta-feira, 31/08, o pároco Pe. Alexandre Fernandes lembrou que “para
sermos discípulos de Jesus, é preciso
estar com o coração aberto, sedento de
ouvir a Palavra d’Ele. E quem é discípulo
de Jesus, se torna também missionário”.
Em seguida, Ângela Chineze meditou
sobre o texto de João 11, que narra a
“Morte de Lázaro”. Ela lembrou que
muitas vezes nós reclamamos da demora de Deus em agir na nossa vida,
em dar para nós uma resposta. “Isso
acontece para que a glória de Deus seja
manifestada, para que experimentemos
a sua glória”. Fechando a primeira noite
da formação, Padro Flores afirmou que
podemos sentir a presença do Espírito
Santo. “É como o vento. Você não vê,
mas sente. Ele pode ser suave, quando
você precisa de uma carícia, de um
carinho, mas também pode ser forte,
quando você se sente fraco”, afirmou
Flores.
Na sexta-feira, 1/09, o convidado falou
sobre o tema “Os homens caminham”.
Prado Flores disse que Deus nos chama
para caminhar com Ele e que “Deus
poderia realizar as coisas sozinho, mas
nos chama porque em talhas vazias
não existem milagres”. Logo depois, foi

a vez de Ângela Chineze proferir sua
pregação. Ela afirmou que “precisamos
correr para anunciar a boa nova que
vem de Jesus, pois Ele é o portador
da esperança”. Ângela ressaltou que
para anunciar o Evangelho devemos
ser portadores de três coisas: Shalom
(paz), Espírito Santo e alegria.
No sábado, 2/09, o IDE teve início com
a Santa Missa, presidida por Pe. Fábio
Lopes Vieira, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Formiga (MG). Em
seguida, os participantes se dirigiram
ao Salão Pedro, onde ouviram as pregações do professor Prado Flores. Na
primeira, ele falou sobre o discípulomissionário. “A missão da Igreja, de cada
cristão, é dar testemunho, com grande
poder, da ressurreição do Senhor Jesus.
Ser evangelizador é ser um canal da
graça de Deus”. Ele acrescentou que o
Espírito Santo é o protagonista dessa
missão e que, sem ele, não se pode
evangelizar. Na parte da tarde, o convidado pregou sobre a “Espiritualidade
do discípulo-missionário”, lembrando
que o discípulo distribui os valores de
seu Mestre, se parece com Ele. “O
discípulo ama como Jesus, pensa como
Ele”. Prado Flores finalizou também
lembrando o pedido do Papa Francisco
de “sermos missionários em saída, e
não pescar em aquários”.
A paroquiana Vanessa Resende, da
célula “Servos com Maria”, aprovou
a didática da Escola de Evangelização
Santo André, “que me pareceu muito
eficaz para nos ajudar a conhecer e
a transmitir a Palavra de Deus”. Segundo o casal Ranon Nassau e Fernanda
Lopes, participar da formação “é uma
oportunidade de conhecer mais sobre
a Palavra de Deus, para continuar a
propagar o Evangelho”.

O casal Ronaldo e Bernadete de Moura, professor Prado Flores, o casal Gisa e Ruy Gomes e a
diretora da EESA no Brasil, Ângela Chineze

Entronização da bíblia: “coração aberto
para acolher a Palavra”

Simpatia e conhecimento de Prado Flores
e Angêla Chineze encantaram o público

Ruy Gomes: “Momento especial para
reforçar as nossas células paroquiais”

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

Aconteceu

DIZIMISTAS

Catequese faz homenagem para os pais

Aniversariantes:

Para celebrar agosto como o “Mês das
Vocações”, as crianças da Catequese da
Paróquia Nossa Senhora Rainha fizeram
uma homenagem aos pais. Junto com seus
respectivos pais ou responsáveis, todas as
turmas da Catequese (11 da NSRainha e
duas da Comunidade Bom Jesus do Vale)
participaram, totalizando 296 crianças. A
celebração foi uma meditação sobre a
Oração do Pai Nosso, conduzida pelas
coordenadoras da Catequese, Bernadete
de Moura Lima e Luzedna Rêllo.

10/09
Alexandre Marques Carabetti
Ana Maria Ferraz de Araújo
Antônio José Penido
Beatriz de Siqueira Porto
Carlos de Camargo Penteado Braga
Júlia Pinho Salles
Marcella Cristina de Oliveira Trópia Pinheiro
Márcia Melo Lima Barbosa
William Tadeu Botrel
11/09
Diego Lataliza Barros
Júlia de Magalhães Cláudio
Maria Tereza Baeta de Melo Cançado
Mary Magalhães Siqueira
Myrian Cunha Silva

As coordenadoras convidaram dois pais
e seus respectivos filhos catequizandos
para representarem as outras crianças e
fazerem a leitura da meditação, que incluiu
a participação de outras famílias. Ao iniciar
a homenagem, Bernadete de Moura Lima
ressaltou “a grande vocação que é ser pai,
de gerar, amar, cuidar, zelar e de doar-se
em corpo, alma e espírito”. Ela lembrou
aos pais que eles foram “convidados por
Deus para fazer com que seus filhos e

12/09
Ana Lúcia Guadalupe
Antônio Carlos Rodrigues
Ayrton Rocha
Felipe Moreira Meireles
Fernando Faria Mendes Medeiros
Gustavo Lara Barbosa
Laura Rausch de Oliveira Lopes
Leandro Márcio Gomes Pereira
Leda Maria Melo Roscoe Moreira
Maria Luiza Reis Mello
Maria Luiza Roquette Reis
Osmir José Pezzin
Therezinha Carneiro Gomes
Vera Maria de Moraes Gallo
Virgínia Maria Neves Magalhães Pimenta

15/09
Ana Cláudia de Freitas Reis e Martins
Eduardo Paes Barretto
Mara Lúcia Amarante
Marisa Alves Vieira de Souza
Renata Faleiro Guerra Pinto Coelho
Ronaldo Irineu Duarte
Werner Hermann
16/09
Celeida Magalhães Longuinhos
Cláudia Rodrigues Rocha Barcelos
Gustavo Nunes Tasca Ferreira
Júnia Soares Viana
Luiz Fernando Valladão Nogueira
Octávio Figueiredo Neto Barbosa

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

Durante a cerimônia, os pais receberam
uma carta (em um envelope) intitulada
“Desde toda a eternidade”, “assinada” por
“Teu Pai, Deus”. Em um dos trechos, o Pai
“escreveu”: “Filho meu, quero recordar-te
que te amo. Com amor eterno e gratuito
eu te amo. Assim como os Céus estão
da Terra, é grande o meu amor por ti”.
O louvor foi conduzido pelas cantoras
Márcia Brant, Isadora Chaves e Catharina
Brant, acompanhadas por Jaime Carvalho
no Violão.

A homenagem aos pais reuniu quase 300 crianças
da Catequese da Paróquia Nossa Senhora Rainha

Todos os pais receberam um envelope com uma
cartinha, “assinada” por “Teu Pai, Deus”

Os pais e seus filhos catequizandos fizeram a
leitura da meditação sobre a oração do Pai Nosso

• SAIBA MAIS •
O que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o nosso celular?

13/09
Deborah Gonçalves Valeriano
José Roberto Pellizzer
Licínia Maria Souza Pires do Rio
Luiz Fernando Eto
Sheila Bucater Santos Veado
14/09
Adriani Cristina de Freitas Cançado
Ariane Miranda da Paixão Marques
Bruno Lemos Guerra
Elio Luciano Filizzola
Hellen Cristina Costa da Silva
Maria da Conceição A. Faria

filhas crescessem como Jesus, em graça,
estatura e sabedoria”.

“O que aconteceria se usássemos a
Bíblia como usamos o nosso celular? Se
a levássemos sempre conosco (ou pelo
menos um Evangelho de bolso), o que
aconteceria? Se voltássemos quando a
esquecemos, se a abríssemos várias
vezes por dia; se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia como
lemos as mensagens em nosso celular,
o que aconteceria? É uma comparação
paradoxal, mas faz pensar…

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O SACRIFÍCIO VIVO (Rm 12,1-2)

Com efeito, se tivéssemos a Palavra de
Deus sempre no coração, nenhuma
tentação poderia nos afastar de Deus e
nenhum obstáculo poderia nos desviar
no caminho do bem; saberíamos vencer
as propostas do Mal que está dentro e
fora de nós; e seríamos mais capazes de
viver uma vida ressuscitada segundo o
Espírito, acolhendo e amando nossos
irmãos, especialmente os mais frágeis e
carentes, inclusive nossos inimigos. ”

OBJETIVO: TRANSFORMAR-SE À IMAGEM DE CRISTO
Irmãos!
Somos exortados a ser como Cristo: oferecermo-nos como sacrifício
vivo, santo e agradável ao Pai.

Papa Francisco

DEPOIMENTOS

Para isso, devemos nos libertar do mundo e renovar nosso pensar
e julgar, para distinguir o que é bom, perfeito, o que agrada ao Pai.
Assim deve ser nosso culto: não físico ou material, mas no Espírito.
Paula Daibert

“Eu sempre leio a Bíblia, sempre que tenho oportunidade.
É um lugar onde eu encontro aconselhamento, história e os ensinamentos que eu quero levar para toda a
minha vida. Tento trazê-la sempre
para as missas que participo porque
acho muito importante acompanhar a
liturgia para depois refletir sobre ela”.

Priscilla Amaral

“Minha relação com a Bíblia
começou muito cedo porque
a minha mãe é muito cristã e nos educou na fé desde a infância. A Palavra
sempre foi um apoio muito forte na
minha formação. Então, em toda a
dificuldade que eu passei na minha
adolescência, na minha juventude,
eu busquei a Bíblia e encontrei ajuda”.

11

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 • Encontro da Pastoral dos Anjos – sala André
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Grupo Restaurando Vidas – Salão Pedro

12

TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Santa Missa
14h00 • Oficina de Oração – Sala João
19h00 • Grupo de Perseverança- Salão Pedro
19h30 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó

13

QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
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

14

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

15

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa
19h00 • Conferência FANUEL – Com. Bom Jesus do Vale

16

SÁBADO
10h00 • Conferência FANUEL – Com. Bom Jesus do Vale
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Tadeu
17h00 • Santa Missa

17

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

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA COM A
MATURIDADE
Estão abertas as inscrições para 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 na secretaria
paroquial. Valor: R$60,00

