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XXV Domingo do Tempo Comum
Trabalhadores na Vinha
A passagem de hoje, só narrada por Mateus, vem da realidade agrícola do povo da Galiléia, tendo como destaque
não as relações econômicas entre patrões e empregados,
mas a graça e a bondade de Deus, que chama a todos
em todas as horas. Naquele tempo, descontadas as
horas para refeições e orações, a jornada normal de um
dia de trabalho era de dez horas. Por volta do meio-dia
acontecia o que chamavam de “calor do dia” porque o
calor era maior.
Um proprietário de terra resolveu colher suas uvas e logo
cedo foi à praça onde contratou um grupo de homens,
combinando o pagamento de um denário, dinheiro suficiente para as necessidades diárias de uma família. Com
certeza as uvas estavam no momento da colheita, com
a devida concentração de açúcar e não podiam correr o
risco de passarem do ponto ideal. E ele foi contratando
gente ao longo do dia, às 6h, às 9, às 12, 15 e 17 horas.
Ao final, deu a todos o mesmo salário, provocando a
murmuração daqueles da primeira hora, inconformados
por receberem a mesma moeda de prata dos que trabalharam apenas no “frescor do dia”. Não reconhecem
nem a bondade do patrão nem se alegram com o bem
dos companheiros. O proprietário não se ofende e
chama o reclamante de amigo. Prefere sacrificar a parte
econômica e ser generoso.
Ao comparar o Reino dos céus ao dono da vinha que
premiou tanto uns como outros, Jesus mostra que Deus
salva pela graça e não pela nossa dignidade. O Reino é
dom gratuito.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao
próximo, fazei que, observando o vosso mandamento,
consigamos chegar um dia à vida eterna.

2ª f.: Esd 1,1-6; Sl 125(126); Lc 8,16-18
3ª f.: Esd 6,7-8.12.14-20; Sl 121(122); Lc 8,19-21
4ª f.: Esd 9,5-9; Sl Tb 13; Lc 9,1-6
5ª f.: Ag 1,1-8; Sl 149; Lc 9,7-9
6ª f.: Dn 7,9-10.13-14; Sl 137(138); João 1,47-51
Sábado: Zc 2,5-9.14-15; Sl Jr 31; Lc 9,43-45
Domingo: Ez 18,25-28; Sl 24(25); Fl 2,1-11 ou 1-5; Mt
21,28-32

I Leitura (Is 55,6-9)
Salmo Responsorial Sl 144(145)
II Leitura (Fl 1,20-24.27)
Evangelho (Mt 20,1-16)

EDITORIAL

Dia de domingo

Mentalidade

Sempre assim

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Cientistas colocaram cinco macacos em uma jaula onde
havia uma escada e, no alto, um cacho de bananas.
Quando um macaco subia a escada para pegar a banana,
os cientistas jogavam um jato de água gelada nos que
estavam no chão. Com o tempo, quando um tentava
subir a escada, os outros o enchiam de pancadas.

A liturgia deste 25º Domingo do Tempo Comum nos convida a descobrir um Deus cujos
caminhos e cujos pensamentos estão acima
dos caminhos e dos pensamentos dos homens,
quanto o céu está acima da terra. Sugere-nos,
em consequência, a renúncia aos esquemas do
mundo e a conversão aos esquemas de Deus. O
Evangelho diz que Deus chama à salvação todos
os homens, sem considerar a antiguidade na fé,
os créditos, as qualidades ou os comportamentos anteriormente assumidos.
A Deus interessa apenas a forma como se acolhe o seu convite. Pede-nos
uma transformação da nossa mentalidade, de forma a que a nossa relação
com Ele não seja marcada pelo interesse, mas pelo amor e pela gratuidade.
Antes de mais, o nosso texto deixa claro que o Reino de Deus (esse mundo
novo de salvação e de vida plena) é para todos sem exceção. Para Deus
não há marginalizados, excluídos, indignos, desclassificados. Para Deus,
há homens e mulheres – todos seus filhos, independentemente da cor
da pele, da nacionalidade, da classe social – a quem Ele ama, a quem Ele
quer oferecer a salvação e a quem Ele convida para trabalhar na sua vinha.
A única coisa verdadeiramente decisiva é se os interpelados aceitam ou
não trabalhar na vinha de Deus. Fazer parte da Igreja de Jesus é fazer uma
experiência radical de comunhão universal.
Entender que Deus não é um negociante, mas um Pai cheio de amor pelos
seus filhos, significa também renunciar a uma lógica interesseira no nosso
relacionamento com ele. O cristão não faz as coisas por interesse, ou de
olhos postos numa recompensa (o céu, a “sorte” na vida, a eliminação da
doença, o adivinhar a chave da loteria), mas porque está convicto de que
esse comportamento que Deus lhe propõe é o caminho para a verdadeira
vida. Meus irmãos, quem segue o caminho certo, é feliz, encontra a paz e
a serenidade e colhe, logo aí, a sua recompensa. Recebam meu afetuoso
abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Buscai novos mares”

IV Conferência Fanuel reúne 500 jovens na Bom Jesus do Vale

Assim, apesar da tentação das bananas, nenhum deles
subiu mais a escada. Então, os cientistas substituíram um
dos cinco macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir
a escada, sendo retirado imediatamente pelos antigos.
Após algumas surras, o novo integrante também não
subia mais a escada.
Um segundo macaco foi trocado e aconteceu a mesma
coisa. Depois trocaram o quarto e o quinto. Assim, os
cientistas ficaram com um grupo de cinco macacos, que
mesmo nunca tendo tomado banho de água gelada,
continuavam batendo no que tentasse chegar às bananas.
Se fosse possível perguntar a algum deles porque batiam
em quem tentasse subir a escada, com certeza diriam:
“Não sei, foi sempre assim”.
Sempre assim... Proteger-se com o já sabido, já trilhado,
já experimentado. Sem pensar que lá em cima, além das
bananas, pode existir uma janela que descortina um arcoíris no ar, um mar sem tamanho, um céu suficientemente
grande para todas as estrelas, braços mais generosos à
espera e uma doce voz para todos os amores. Subamos
a escada.
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

“É fácil amar os que estão longe.
Mas nem sempre é fácil amar os que
vivem ao nosso lado. ”
Santa Teresa de Calcutá

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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om as presenças do cantor
Diego Fernandes, Madre
Kelly Patrícia e da Comunidade Católica Colo de
Deus, a Paróquia Nossa Senhora Rainha
realizou nos dias 15, 16 e 17 de setembro
a IV Conferência Fanuel, que este ano
teve como inspiração o tema “Buscai novos mares”. O evento foi organizado pelo
movimento Jovem da NSRainha (Fanuel)
e reuniu cerca de 500 pessoas durante
os três dias de programação. Além das
atrações musicais, a Conferência contou
com as pregações de Dra. Filó, Flávio
Campos, Thácio Freitas, Pe. Alexandre
Fernandes e Nandah.
Na sexta-feira, 15/09, a programação teve
início com um louvor conduzido pelo
ministério de música do Fanuel e por jovens do Projeto que dançaram coreografias ensaiadas, que não deixaram nenhum
participante sentado. Diego Fernandes
manteve o ritmo animado da Conferência
e cantou alguns dos seus sucessos, como
“Templo Vivo”, “Guerreiro” “Livre acesso”,
dentre outras.
No sábado, 16/09, a primeira palestra foi
proferida por Dra. Filó, que falou sobre
o tema “Jesus, meu capitão”. Em sua reflexão, a médica disse que nossa fé é uma
caminhada diária e que “a fé começa quando acreditamos que somos filhos amados
de Deus”. Após o intervalo de almoço,
Flávio Campos conduziu a pregação “Tu
me amas?”. Inspirado no trecho do evangelho de João, capítulo 21, o convidado
traçou um paralelo sobre o amor Ágape
(incondicional) e o amor Phileo (amizade),
reforçando que “o amor phileo é caminho
para a expressão do amor incondicional”.
O coordenador do Fanuel, Thácio Freitas,
trouxe a terceira pregação do dia, intitulada
“O mar mais próximo”. Ele afirmou que o
amor de Deus nos transforma em pessoas
novas e que “amar a Deus é uma escolha
que temos que fazer todos os dias”.
Em seguida, o pároco da NSRainha, Pe.
Alexandre Fernandes, falou sobre o tema
“Caminhado sobre as águas”. O sacerdote
meditou o texto de Mateus, capitulo 14,
e recordou que a “dúvida em nossa vida
é uma força profundamente destrutiva”.
Madre Kelly Patrícia, fundadora do Instituto Hesed (Fortaleza), trouxe o tema
“Mar de misericórdia” e cantou alguns dos
seus sucessos, como as canções “Regaço

Acolhedor”, “Tarde Te Amei” e “Na Cruz”.
No final, a religiosa, acompanhada por
Pe. Alexandre Fernandes, conduziu uma
adoração ao Santíssimo Sacramento.
No domingo, 17/09, a Conferência Fanuel teve início com a celebração da
Santa Missa, presidida por Pe. Leonardo Pessoa, vigário da NSRainha. Em
seguida, a cantora e missionária Nandah
falou sobre o tema “Meu porto é seu
coração”. A convidada contou sua trajetória de vida e meditou sobre a passagem de Eclesiastes 3: “Para tudo há um
tempo, para cada coisa há um momento
debaixo dos céus”. Na parte da tarde,
a Comunidade Católica Colo de Deus
animou os presentes com alguns dos
seus sucessos musicais, como as canções
“Acaso Não Sabeis”, “Yeshua”, “Queima
de Novo”, “Se Ninguém Te Adorar, Eu
Vou”. Durante a apresentação, o vocalista Flavinho Vitor deu seu testemunho
de vida e conversão.
Durante os três dias de Conferência,
os jovens também se encantaram com
a estrutura do evento. O cenário montado lembrava um barco de expedições,
redes e elementos de pesca compunham
a decoração e dobraduras de papel se
agitavam com o vento - que também
refrescava a animação dos participantes.
Para a perseverante Luiza Carvalho,
essa foi uma oportunidade de “falar
sobre assuntos do cotidiano, com uma
nova abordagem”. Caio Abreu, servo do
“Acorda meu filho” afirmou que as palestras proferidas na Conferência foram
“um aprofundamento na fé e uma busca
por mares mais profundos”.
Confira as fotos do evento em nosso
site: www.nsrainha.com ou na página
da Paróquia Nossa Senhora Rainha no
facebook (@NSRainha).

Madre Kelly Patrícia conduziu momento
de oração, louvor e adoração

O cantor Diego Fernandes foi a principal
atração da sexta-feira

Jovens do ministério de música Fanuel
animaram os três dias de evento

Dra. Filó refletiu sobre o tema
“Jesus, meu capitão”

Pe. Alexandre Fernandes abriu espaço
de conversa com os participantes

Jovens da NSRainha e de diversas paróquias
de BH lotaram a comunidade

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

Papa Francisco

DIZIMISTAS

“Jovem: viva, ame, sonhe e acredite! ”

Aniversariantes:

“O primeiro inimigo a combater não está
fora de você, mas dentro. Portanto, não
dê espaço aos pensamentos negativos,
não se renda às trevas; a luta que conduzimos aqui não é inútil, ao final da existência
não nos espera o naufrágio: em nós palpita
algo de absoluto. Deus não desilude. Tudo
nasce para florescer numa eterna primavera. Onde quer que estiver, construa!
Se estiver no chão, levante-se! Se estiver
sentado, coloque-se em caminho! Se o
tédio o paralisa, realize obras de bem! Se
estiver desmoralizado, peça que o Espírito
Santo possa preencher o seu vazio.

24/09
Ana Cristina Montezano Fava Mourão
Augusto Martins Costa Souza
Cândido Lúcio Ferreira
Maria das Mercês Lamas Vieira Pinto
Maria do Carmo de Moura Lima Jeha
Rafael Jabur Bittar
Raquel Dohler Dantas
Rodrigo Velloso de Almeida
25/09
Adriana Silveira Nery
Alice Marcelina
Anderson Ferreira Lacerda
Fernanda Santos Camargos Guimarães
Ruy Gomes da Silva Filho
Sabrina de Alvarenga Guerra

Por mais diferentes que sejam, as pessoas foram criadas para viverem juntas:
ame os seres humanos. Cada criança que
nasce é a promessa de uma vida que,
mais uma vez, se demonstra mais forte
do que a morte. Jesus nos entregou uma
luz que brilha nas trevas: proteja-a. Esta

26/09
Flávia de Araújo Álvares Cabral
Giselle do Nascimento Augusto Martins
Maria Auxiliadora G. R. Seabra Eiras

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

Seja responsável por este mundo e pela
vida de cada homem. Toda injustiça contra
um pobre é uma ferida aberta. A vida não
acaba com a sua existência, neste mundo
virão outras gerações. Outro convite é
pedir a Deus o dom da coragem. O nosso
inimigo mais insidioso nada pode contra
a fé. Se um dia o medo o tomar, pense
simplesmente que Jesus vive em você.
Tenha sempre a coragem da verdade,
lembrando-se, porém, que não é superior a ninguém, levando no coração os
sofrimentos de toda criatura.

Papa Francisco | Vaticano

Qual é a diferença entre as bíblias católica e protestante?

28/09
Júnia Vignoli Viegas Christovam
Teresinha Santos Dumont Ferreira
Vanuza Mesquita Delmachio
Wilza Carla Amanda de Magalhães Dantas

30/09
Eloisa Monteiro Bragança
José Fortes de A. Ribeiro
Neide da Cunha Colen
Raquel Braga Nunes
Ricardo Colares Barreto
Sabrina da Cunha Netto Pereira dos Santos

Cultive os ideais: viva por algo que supere
o homem. Se errar, levante-se: nada é mais
humano do que cometer erros. O Filho de
Deus não veio para os saudáveis, mas para
os doentes. Deus é seu amigo. Aprenda
com a maravilha, cultive o estupor. Viva,
ame, sonhe, acredite. E, com a graça de
Deus, jamais se desespere. ”

• SAIBA MAIS •

27/09
Gisela de Oliveira Raphael Castro
Gustavo Castanheira Zebral
Renata Terezinha Bastos Magalhães

29/09
Celisa Mirtes Boschi
Cláudio Cunha Melo Veado
Erivaldo de Oliveira Carvalho
Evandro Barreto Ferreira
Mara Lúcia Rodrigues de Pinho Tavares
Maria Inês da Fonseca Mota
Patrícia Almeida Fernandes Alane
Rosângela Peixoto Guimarães Ubirajara e Silva
Terezinha Célia Furtado Franceschini

única chama é a maior riqueza confiada
a sua vida. Sonhe, não tenha medo de
sonhar, sonhe um mundo que ainda não
se vê, mas que certamente chegará. Os
homens que cultivaram esperanças são
também os que venceram a escravidão e
promoveram melhores condições de vida
sobre a terra.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: FAMÍLIA CONSAGRADA (Lc 2,22-40)
OBJETIVO: SER FAMÍLIA NA MISSÃO DE CRISTO
“Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao
Senhor”.
No Mistério da Apresentação, Jesus, Maria e José são paradigma da
família consagrada que se entrega à vontade do Senhor e assume
plenamente a divina Missão a que lhe exortam as profecias.

O Novo Testamento contém 27 livros tanto na Bíblia católica quanto na
protestante: ele se inicia no Evangelho
de Mateus e termina no Apocalipse.
O número de livros do Antigo
Testamento, porém, é destoante. O
cânon (lista) católico contém 46 livros e o protestante, 39. Neste, estão
ausentes os livros de Tobias, Judite,
Sabedoria, Baruc, Eclesiástico (Sirácida
ou Sirac), I Macabeus e II Macabeus.
Além disso, faltam alguns fragmentos
dos livros de Ester e de Daniel.
A Igreja Católica, além das Sagradas

Escrituras e da Tradição, está embasada também no Magistério. Este
garante que o Evangelho transmitido e a fé professada são os mesmos
ensinados por Cristo ao longo do
tempo. No século XVI, os protestantes afastaram-se do Magistério,
renegando-o. Descobriram que o
povo judeu, na chamada “Igreja primitiva” possuía uma lista diferente de
livros sagrados, com 39 livros - ou
seja, 7 livros a menos que o cânon
católico. Daí para concluírem que a
Igreja Católica acrescentou os outros

livros foi questão de tempo. Como
disse Santo Agostinho: “Eu não creria
no Evangelho, se a isto não me levasse
a autoridade da Igreja católica”.

DEPOIMENTOS

Com o coração de Maria, contemplemos, amemos e adoremos
Jesus Cristo em seu sagrado Mistério - e consagremos nossa família
a ele, o Senhor.
Henrique Oliveira

“A Conferência Fanuel 2017
superou todas as minhas expectativas. Tudo o que eu pensei que
ia encontrar lá, eu encontrei muito mais.
Foi possível sentir a presença de Deus.
Todo mundo muito animado. As pregações mexeram muito comigo, me fizeram pensar sobre a minha caminhada,
sobre como Deus age na minha vida”.

Bruna Braga

“Além de unir todos os grupos
do Fanuel, fazendo a gente se
sentir parte de um grupo gigante, a
Conferência deste ano possibilitou que
experimentássemos o amor de Deus
individualmente e mostrou que sempre podemos aprofundar ainda mais a
nossa fé. Todos os louvores, orações
e pregações foram muito especiais”.

25

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 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Terço com os homens

26

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

27

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

28

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
19h30 • Espaço de Convivência com a Maturidade – Sala
Mateus
19h45 • Curso de Bíblia com Pe. Leonardo

29

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa

30

SÁBADO
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Tadeu
14h00 • Encontro da Forania Nossa Senhora do Carmo
17h00 • Santa Missa

01

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

OUT

RETIRO GRUPO MASTER
Inspirado no tema “O amor pelos olhos da mãe”, o Retiro do
Grupo Master do Projeto Jovem Fanuel da Paróquia Nossa
Senhora Rainha será realizado nos dias 27, 28 e 29 de outubro, na Casa de Retiro Acampamento MPC. As inscrições
já estão abertas e podem ser feitas na secretaria paroquial
(telefone 3286-3034).

