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XXIV Domingo do Tempo Comum

O servo ingrato
Esta é a última parte do quarto discurso de Jesus sobre
a vida comunitária, onde o Mestre enfatiza a importância
do perdão mútuo no cristianismo através da parábola do
Servo Ingrato ou Servo Incompassivo, narrada apenas
por Mateus e tendo mais uma vez Pedro como destaque:
“Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar
contra mim”?
Os judeus diziam que o máximo a perdoar era três vezes.
Pedro eleva o número para sete, pensando chegar ao ideal
de Cristo, que propõe muito mais – setenta vezes sete,
ou seja, até 490 vezes por dia, um número simbólico para
ilustrar um perdão sem medida, para sempre, infinitamente.
A compaixão divina, que deve ser imitada, não tem limites.

Na parábola tudo parece desproporcional com a finalidade
de mostrar a imensidão da misericórdia do Pai. A dívida do
empregado do rei, de dez mil talentos (a maior unidade monetária), correspondia a um débito impossível de ser pago,
pois um homem do povo precisava trabalhar vinte anos para
receber um talento. Seu caso só teve solução porque o rei era
compassivo e perdoou a dívida. Sem disposição de conceder a
outros aquilo que acabava de receber, o empregado foi incapaz
de perdoar um companheiro que lhe devia míseros denários.
Um ganhou mais do que pediu, mas nada deu a quem suplicou
a seus pés. A bondade do rei, a maldade do servo e o perdão
ilustram uma moral mais elevada proposta por Cristo para que
o Reino de Deus se realize através de nossas atitudes.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso
olhar e, para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei
que vos sirvamos de todo o coração.

2ª f.: 1 Tm 2,1-8; Sl 27(28); Lc 7,1-10
3ª f.: 1 Tm 3,1-13; Sl 100(101); Lc 7,11-17
4ª f.: 1 Tm 3,14-16; Sl 110(111); Lc 7,31-35
5ª f.: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A); Mt 9,9-13
6ª f.: 1 Tm 6,2-12; Sl 48(49); Lc 8,1-3
Sábado: 1 Tm 6,13-16; Sl 99(100); Lc 8,4-15
Domingo: Is 55,6-9; Sl 144(145); Fl 1,20-24.27; Mt 20,1-16

I Leitura (Eclo 27,33-28,9)
Salmo Responsorial Sl 102(103)
II Leitura (Rm 14,7-9)
Evangelho (Mt 18,21-35)

EDITORIAL

Dia de domingo

Santa Cruz

Primavera

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Que venham as flores, de muitas cores e diversos
odores. A primavera começa a trazer roxo, vermelho e
amarelo para a copa das árvores e reflexos azul e prata
nas águas dos rios e lagos. Depois do recolhimento
do inverno e do agasalho protegendo o frio, a doçura
alheia se esparrama no desabrochar da natureza que
inicia novo ciclo – a primavera está chegando, mesmo
para quem não tem jardim, porque a vegetação resplandece para todos, para mim e para você. O mundo
é maravilhoso.

Na última quinta-feira, dia 14, celebramos a
significativa festa da Exaltação da Santa Cruz,
fazendo memória do santo lenho no qual foi
suspenso o autor da vida quando destruiu a
morte e suplantou os infernos. É, sem dúvida,
uma festa importante no calendário litúrgico
tanto da Igreja Latina como nas Igrejas Orientais. Dia em que todo o mundo honra e,
de alguma forma, revive aquele momento
singular da solene ação litúrgica da Paixão do Senhor, na sexta-feira
santa, onde a cruz é apresentada diante de nossos olhos como o trono
real de onde brota abundantemente a salvação para o mundo inteiro.
É interessante a ligação entre a o texto que fala da serpente de bronze
que Moisés ergueu no deserto para curar aqueles que eram mordidos
por víboras venenosas e o evangelho, onde Jesus disse: quando eu
for levantando da terra atrairei todos a mim, fazendo uma clara alusão
ao seu sacrifício pascal. A cruz é instrumento da cura que Deus quer
derramar sobre o seu povo. Neste sentido, a serpente de bronze
erguida nas areias do deserto é sinal pré-figurativo da verdadeira haste
de onde veio a Vida para todos nós.
No alto da Cruz reina o Senhor, e nos convida a tomar as nossas
cruzes e a segui-lo na certeza de que um dia estaremos juntos dele
na vida eterna. Que esta reflexão reascenda em nós a chama da fé e
aquela abertura de coração para que a graça salvadora que o Cristo
nos conseguiu por sua morte e ressurreição nos atinja e nos transforme. Deus os abençoe e uma excelente semana a todos.

VII Seminário de Convivência com a Maturidade

Venha descobrir o que é viver plenamente

Primavera, quimera, quem me dera! Agora dias e
noites duram as mesmas 12 horas e ao meio-dia o sol
está exatamente em cima de nossa cabeça. O frio vai
embora, chega a chuva. O tempo seco se despede,
as borboletas voltam a voar ligeiras, alegres com tanta
flor para o pouso, o vento leva pólen para fertilizar os
campos. É hora de abrir as janelas, ventilar a sala e a
alma, “deixar a luz do céu entrar”, guardar na última
gaveta, junto com os casacos de lã, a mágoa sentida,
o perdão não pedido, a lágrima rolada.
É primavera, está florida a vida. Sentimos o perfume
das flores na escuridão sagrada da noite e abençoamos
o brilho do dia que traz projetos que não conseguimos
ver no cinza do inverno. Há uma comunhão entre
céu e terra na primavera. Sejamos fiéis jardineiros de
nossos canteiros.

Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Nená Costa – Jornalista

Pe. Alexandre Fernandes
Pároco
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Sáb: 10h
“A verdadeira coragem é ir atrás
de seu sonho mesmo quando todos
dizem que ele é impossível”
Cora Coralina

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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Já estão abertas as inscrições para o VII Seminário de Convivência
com a Maturidade, que o Espaço de Convivência da Paróquia Nossa
Senhora Rainha promove no dia 21 de outubro, de 8h30 às 17h,
no Salão Paroquial Pedro. O Seminário deste ano terá como tema
“Vida plena na longevidade” e contará com palestras do pároco,
Pe. Alexandre Fernandes; da psicóloga Patrícia Ragone, do médico
geriatra e nutrólogo Dr. Adjar Mendes, do professor Cassiano Baldori
(Uni-BH) e do teólogo Eduardo Machado.
Segundo o Dr. Adjar Mendes, coordenador do Espaço de Convivência da NSRainha, o objetivo do Seminário é criar um momento de
intercâmbio por meio das palestras, das discussões, das dinâmicas
de grupo, que proporcionem às pessoas a compreensão de que
a vida plena não é um estado de ser, é um processo. “A vida plena
tem que ser construída e, nesse processo de construção, ela se torna
progressivamente mais capaz de ouvir a si mesma e de compartilhar
esse momento de enriquecimento da vida”.
O geriatra e nutrólogo explica que uma pessoa plena é aquela que
consegue levar uma vida abundante, não no sentido material, mas
que consegue aproveitar a vida com menos medo de se expor; mais
aberta a criar vínculos reais com os outros e consigo mesma. “Ela
procura autoconhecimento para abraçar a vida e seus projetos”. O
Dr. Adjar cita como pontos fundamentais para nos tornarmos mais
plenos, saudáveis e, consequentemente, mais longevos: cultivar a
gratidão, a criatividade, a música, a dança, o lazer, o descanso, uma
boa memória e uma alimentação saudável.
As inscrições custam R$ 60,00 (incluindo dois coffee breaks) e
podem ser feitas na secretaria paroquial (telefone 3286-3034),
com pagamento em dinheiro ou cheque. O grupo do Espaço de
Convivência da Paróquia Nossa Senhora Rainha se reúne às quintasfeiras, às 19h30, na Sala Mateus.
Nossa Senhora da Piedade

Padroeira de todos os mineiros
No dia 15 de setembro foi celebrado
o Dia de Nossa Senhora da Piedade,
que é oficialmente a Padroeira de Minas Gerais desde o dia 31 de julho de
1960, conforme decreto do Papa João
XXIII. Para solenizar fato de tamanha
importância, chegou à capital mineira,
em 14 de maio daquele mesmo ano, a
imagem que se cultua até hoje na Serra
da Piedade, em Caeté (MG). Localizada
na Ermida do Santuário, a imagem de
Nossa Senhora da Piedade, magnífica e
inspiradora, abençoa Minas e seus peregrinos. Esculpida em madeira (cedro) no
século 18, a imagem é atribuída a Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
As peregrinações ao Santuário Nossa
Senhora da Piedade começaram há quase
três séculos, a partir do relato de um
milagre. Conta a tradição que uma jovem

surda e muda passou a ouvir e a falar
após testemunhar a aparição de Nossa
Senhora, no alto da Serra da Piedade.
A partir do relato dessa jovem, a região
começou a reunir muitos peregrinos. Assim, em 2017, estão sendo celebrados os
250 anos de peregrinações ao território
sagrado dedicado à padroeira de todos
os mineiros.
Localizado a 48 km da capital Belo Horizonte e a 16 km do município de Caeté,
o Santuário Nossa Senhora da Piedade é
um cenário de riquíssima beleza natural,
no alto da montanha, a 1.746 metros de
altitude. Ideal para a reflexão, oração e o
encontro com Deus, o Santuário é propício para quem busca a tranquilidade e a
beleza da natureza. “Celebrar a Festa da
Mãe da Piedade é celebrar seu exemplo
de mãe amorosa e discípula exemplar. É

também um convite para que cada um
viva misericordiosamente, pois nas nossas
vidas não pode faltar o tempero fundamental da misericórdia” declarou dom
Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte.

15 de setembro: Festa da Mãe da Piedade

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

Catequese

DIZIMISTAS

Papa Francisco: “Sem perdão o amor não permanece”

Aniversariantes:

“A família é uma grande academia de treinamento ao dom e ao perdão recíproco
sem o qual nenhum amor pode durar
muito. Sem se doar e sem se perdoar o
amor não permanece. Na oração que Ele
mesmo nos ensinou – isso é, o Pai Nosso
– Jesus nos faz pedir ao Pai: ‘Perdoai as
nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido’. E no fim
comenta: ‘Se perdoardes aos homens as
suas ofensas, vosso Pai celeste também
vos perdoará. Mas se não perdoardes aos
homens, tampouco vosso Pai vos perdoará’ (Mt 6, 12. 14-15). Não se pode
viver sem se perdoar, ou ao menos não
se pode viver bem, especialmente em
família. Todo dia cometemos erros uns
com os outros. Devemos levar em conta
esses erros, devidos à nossa fragilidade e ao
nosso egoísmo. O que, porém, é pedido a
nós é curar logo as feridas que nos fazem,
tecer de novo imediatamente os fios que se
rompem na família. Se esperamos muito,
tudo se torna mais difícil.

17/09
Antônio Sérvulo dos Santos
Cláudia Campos Santos
Edson Fernandes da Silva
Frederico Pinheiro
José Geraldo Vieira Filho
Rosana Lima
Waldomiro Magalhães Pinto Fonseca
18/09
Heloisa Lago e Barros
Lane Lourdes de Souza Costa
Maria Teresa Baltazar Ribeiro Dias
Mariana Macedo Backer Chaves
19/09
Alexandre Gatti Lages
Helena Andrade de Macedo Bosco
Maria Rita De Marco Fonseca
Miguel Diniz Jeha
Paulo César de Faria Garcia
Rogério Hozana Carvalho
Sueli Masseo Saldanha
20/09
Andreisa Asmar Pereira de Oliveira
Dulce Maria Moreira Rodrigues
Eduardo Martins da Costa
Harlem Gustavo de Araújo
Ivan Maia de Freitas
Júnia Hermont Corrêa
Regina Porto Gontijo
Rita de Cássia Rend
Rosilene Alves do Prado
21/09
Filipe Ribeiro Montenegro
Márcia Simões Dias
Maria do Carmo Gontijo Eulálio de Souza
Rachel Rennó Góes
Virgínia Helena Bonfim e Lima
Vittorio Emanuele Conigliaro
22/09
Adriani Silmarovi
Fátima Esteves
Paulo Henrique Bastos
Renato Carvalho Silva
23/09
Alessandra Rodrigues Ferreira
Fásia Germana Bezerra Braga
Márcio Resende Lima
Marco Antônio Mesquita Santos
Mateus Signorini Costa

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

E há um segredo simples para curar as
feridas e para rejeitar as acusações. É
isso: não deixar terminar o dia sem pedir
desculpa, sem fazer as pazes entre marido
e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e
irmãs…entre nora e sogra! Se aprendemos
a pedir desculpas logo e a nos doarmos
o recíproco perdão, curamos as feridas,
o matrimônio se fortalece e a família se
torna uma casa sempre mais sólida, que
resiste aos choques das nossas pequenas e grandes maldades. E por isso não
é necessário fazer um grande discurso,
mas é suficiente um carinho: um carinho
e terminou tudo e se recomeça. Mas não
terminar o dia em guerra!

De fato, é justamente recebendo o perdão
de Deus que, por sua vez, somos capazes
de dar o perdão aos outros. Por isso Jesus
nos faz repetir essas palavras que recitamos
na oração do Pai Nosso, isso é, todos os
dias. E é indispensável que, em uma sociedade às vezes cruel, haja lugares como
a família, onde aprendemos a perdoar uns
aos outros. ”
Papa Francisco
Vaticano | 2015

Se aprendemos a viver assim em família,
fazemos também fora, em qualquer lugar
que estamos. É fácil ser cético sobre isso.
Muitos – também entre cristãos – pensam
que seja um exagero. Diz-se: sim, são belas
palavras, mas é impossível colocá-las em
prática. Mas graças a Deus não é assim.

• Retiro Espiritual •
Padre Airton na Bom Jesus do Vale

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: IGREJA - O GRANDE MISTÉRIO DE AMOR (Ef 5,25-32)
OBJETIVO: A UNIÃO NO AMOR DE CRISTO
Irmãos.
A plenitude do amor, Cristo quis para sua Igreja, sua esposa, pela
qual se entregou, para torná-la esplêndida, sem defeito algum,
santa e irrepreensível.

A Paróquia Nossa Senhora Rainha promove nos dias 23 e 24 de setembro,
na Comunidade Bom Jesus do Vale
(Avenida Dimas Henrique de Freitas, 17,

no Vale do Sereno, em Nova Lima) um
Encontro de Oração e Espiritualidade
com o Pe. Airton Freire de Lima. A
programação começa no sábado (23),
às 8h, com uma pregação sobre o tema
“Virtudes cardeais: a prudência”, seguida de uma celebração eucarística,
presidida pelo Pe. Airton. No domingo
(24), o sacerdote convidado vai presidir
a Santa Missa que é celebrada todos os
domingos às 10h na BJVale.
Natural de São José do Egito (PE), onde
nasceu em 29 de dezembro de 1955,
Pe. Airton foi o criador da Fundação

Terra, uma entidade sem fins lucrativos,
que procura devolver a dignidade a pessoas muito pobres numa comunidade
denominada Rua do Lixo, na periferia de
Arcoverde, região semiárida do Agreste
de Pernambuco. Lá, as pessoas antes
se alimentavam de restos de comida
encontrados no lixo e de esmolas conseguidas nas ruas; “morando” em barracos de papelão, lata ou taipa; sem água,
sanitários, luz elétrica, rua pavimentada,
escola, assistência médica... Enfim, à
margem dos valores e dos progressos
da sociedade cristã e ocidental.

DEPOIMENTOS

Este Mistério maior da Igreja, seu Corpo, Cristo quer esplender
também na união de uma só Carne entre homem e mulher. Dois
mistérios sagrados do amor, que se iluminam e plenificam em
Cristo. E nos quais participamos pela fé, na esperança e na caridade.
Ana Flávia Queiroz

“Para mim, perdão é você conseguir amar acima de todas as
coisas, superando as mágoas que costumamos guardar. E esse amor nós
somente conseguimos ter quando estamos em comunhão com Deus, porque
eu só consigo perdoar o outro, apesar
do que ele me fez, quando eu tenho
o amor de Deus no meu coração”.

Luiz Gustavo Benfica

“Muitas vezes temos a concepção de que perdão é apenas
fazer um ato de bem para o outro.
Mas perdoar vai além, pois é um ato
especial, que exige que você esteja em
paz consigo mesmo. É uma atitude
que envolve muito amor, envolve o
amor de Deus em nosso coração.
Jesus mostrou isso por diversas vezes”.

18

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 ÃNIMA – pregadora:
psicóloga Andrea Scarpelli – Salão Pedro

19

TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Santa Missa
11h10 • Cenáculo (Oração do terço) – Templo
14h00 • Oficina de Oração – Sala João
19h00 • Grupo de Perseverança- Salão Pedro
19h30 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó

20

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

21

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

22

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa
20h00 • Sexta Santa – Salão Pedro

23

SÁBADO
08h00 • Retiro de Espiritualidade com Pe. Airton – Com
Bom Jesus do Vale
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Tadeu
17h00 • Santa Missa

24

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

AGENDA Dia 25/09 – segunda-feira:
19h30 • Grupo de Oração com Moninha Quintero
20h00 • Terço com os homens
RETIRO GRUPO MASTER
Dias 27, 28 e 29 de outubro. Casa de Retiro Acampamento
MPC. Tema: “O amor pelos olhos da Mãe”.
Valor: R$220,00. Informações: fanuelmaster@outlook.com

