Informativo semanal da Paróquia Nossa Senhora Rainha | Número 850 | 01 a 07 de outubro de 2017

NSRainha
INFORMATIVO

XXVI Domingo do Tempo Comum

Parábola dos dois filhos e o trabalho na vinha
Jesus está em Jerusalém, centro do poder político, econômico,
religioso, judiciário e ideológico do povo de Deus, e não
encontra pelas ruas o acolhimento amistoso das aldeias da
Galiléia. Os dirigentes religiosos que cruzam seu caminho
procuram desautorizá-lo diante das pessoas simples da capital. Com paciência incansável Ele continua a convidá-los à
conversão.
Dessa vez o Mestre conta uma história simples sobre a conversa de um pai que pede aos dois filhos que trabalhem na
vinha da família. Mateus começa a parábola com a pergunta
“Que vos parece?”, típica do evangelista, citada também em
17,25; 18,12; 26,66, não mais dirigida aos discípulos, mas aos
príncipes dos sacerdotes e anciãos, que foram insensíveis à

pregação de João Batista, mesmo presenciando cobradores
de impostos e prostitutas se converterem.
Ao convite do pai, um filho diz não e aparentemente desobedece, mas acaba indo para a vinha; o outro diz sim, e aparentemente obedece, mas não aparece para trabalhar. Cristo quer
que os judeus, ao condenarem a atitude do segundo filho, se
arrependam e deixem de ser, exteriormente, os guardiões
da lei e transformem-se, interiormente, tornando-se mais
atentos às palavras do Reino.
O coração do ensinamento dessa passagem está no convite:
fazer a vontade do Pai.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão
e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça,
para que, caminhando ao encontro das vossas promessas,
alcancemos os bens que nos reservais.

2ª f.: Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.10
3ª f.: Zc 8,20-23; Sl 86(87); Lc 9,51-56
4ª f.: Ne 2,1-8; Sl 136(137); Lc 9,57-62
5ª f.: Ne 8,1-12; Sl 18(19); Lc 10,1-12
6ª f.: Br 1,15-22; Sl 78(79); Lc 10,13-16
Sábado: At 1,12-14; Sl (Lc 1); Lc 1,26-38
Domingo: Is 5,1-7; Sl 79(80); Fl 4,6-9; Mt 21,33-43

I Leitura (Ez 18,25-28)
Salmo Responsorial Sl 24(25)
II Leitura (Fl 2,1-11 ou 1-5)
Evangelho (Mt 21,28-32)

EDITORIAL

Dia de domingo

Caminhos

Depende de nós

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Depois de chegar de uma turnê pela Rússia, Oriente
Médio, Austrália, China e Japão, o pianista mineiro
Nelson Freire veio a BH exibir seu toque reconhecível
pela leveza, lirismo e emoção. A agilidade dos dedos
que começou a deslumbrar plateias aos seis anos de
idade deixa os espectadores de pé, querendo um bis,
outro, mais outro. Bravo! A sonata nº14 em dó sustenido de Beethoven ainda ecoa na sala enquanto nos
perguntamos como, aos 72 anos, Nelson continua a
tocar genialmente tudo de cor, dispensando as partituras.

A liturgia deste 26º Domingo do Tempo
Comum deixa claro que Deus chama todos
os homens e mulheres a empenhar-se na
construção desse mundo novo de justiça e
de paz que Deus sonhou e que quer propor
a todos os homens. Diante da proposta, nós
podemos assumir duas atitudes: ou dizer
“sim” e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demitirmo-nos do
compromisso que Deus nos pede. E então, qual será sua resposta?
O Evangelho diz como se concretiza nosso compromisso com o
Senhor… O “sim” que Deus nos pede não é uma declaração teórica
de boas intenções, sem implicações práticas; mas é um compromisso
firme, coerente, sério e exigente com o Reino, com os seus valores,
com o seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele
que “dá boa impressão”, que finge respeitar as regras e que tem um
comportamento irrepreensível do ponto de vista das convenções
sociais; mas é aquele que cumpre na realidade da vida a vontade de
Deus. Na perspectiva do Senhor, o importante não é que alguém se
tenha afastado ou que tenha assumido comportamentos marginais
e escandalosos; o essencial é que tenha acolhido o chamamento de
Deus e que tenha aceitado trabalhar “na vinha”.
Ninguém está dispensado de colaborar na construção de um mundo
mais humano, mais justo, mais verdadeiro, mais fraterno. A Palavra
de Deus exorta-nos a um compromisso sério e coerente com Deus
– um compromisso que signifique um empenho real e exigente na
construção de um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de paz.
Meditemos sobre isso. Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Eventos

Já estão abertas as inscrições para o Retiro do Master

Indo para 1997, o computador Deep Blue vence o
então campeão mundial de xadrez, o russo Kasparov,
mostrando que softwares poderiam superar contas e
arranjos mentais e iniciando o uso da inteligência artificial- IA na rotina contemporânea, hoje orquestrada por
algoritmos que regem nossos dias.
Números indicam que as tecnologias de IA cresceram
300% ao ano de 2013 até aqui, fazendo surgir os carros autônomos, assistentes virtuais em smartphones,
drones que entregam produtos, robôs que oferecem
carinho a recém-nascidos.
Cientistas discutem quando a IA vai se equiparar – ou
superar – a inteligência humana. Depende de nós. Sim,
queremos a tecnologia a serviço das pessoas. Mas, no
futuro, você vai preferir ir a um concerto de Nelson
Freire ou optará por ficar em casa ouvindo um programa
de computador que imita à perfeição o estilo de Bach?
Da inteligência divina ninguém pode nos separar.
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

“Suporta de bom grado os defeitos
alheios, se queres que os outros
suportem os seus. ”
Dom Bosco

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

ontemplar a profundidade do amor de Deus
por intermédio de Maria
Santíssima. Essa é a proposta do segundo retiro de 2017 que o
Grupo Master do Projeto Jovem Fanuel
da Paróquia Nossa Rainha realiza e
que tem como tema “Gratia Plena: O
Amor pelos olhos da mãe”. Destinado
a jovens de 23 a 40 anos que não sejam casados, o evento será realizado
nos dias 27, 28 e 29 de outubro, na
Casa de Retiro Acampamento MPC,
em Contagem. As inscrições já estão
abertas e podem ser feitas nos grupos
do Master (toda quarta-feira, às 20h, na
NSRainha) ou na secretaria paroquial
(telefone 3286-3034).
Maria é o evangelho vivo de Jesus,
aquela que acompanhou cada momento, cada fase da vida de Deus feito
Homem, nascido do seu ventre imaculado. Sendo assim, ela tem o melhor

olhar sobre toda a história de Jesus,
tendo conhecido e experimentado o
Amor desde que se instalou em seu
ventre até os momentos finais da cruz e
da ressureição e por fim, intercedendo
no Pentecostes para que o mundo experimentasse também o que ela sentiu
no dia da anunciação.

ter. Por isso, suas expectativas são as
maiores possíveis. Ele disse que o desejo de participar foi tanto que “acho
que fui o primeiro a fazer a inscrição.
O tema deste ano não poderia ser mais
apropriado para o ano Mariano”. Caio
falou que não vê a hora de iniciar sua
participação no Retiro.

Gabriela Dolabela conta sua expectativa
para o retiro. “Neste ano Mariano,
tenho descoberto Maria como a Mãezinha intercessora amorosa e poderosa.
E não pude ficar mais estimulada em ir
no meu primeiro Retiro cuja temática
é “Ela! Gratia Plena”. O Retiro veio
no momento mais propício, e espero
continuar vigilante, com o coração sensível para receber as sábias palavras da
Nossa Mãe”.
Caio Abreu conta que chegou à
NSRainha neste ano e, desde então,
tem ouvido falar no Retiro do Mas-

Retiro Espiritual com Padre Airton

A prudência é uma virtude norteadora de nossa vida
“Virtudes cardeais: a prudência”. Esse foi o
tema da pregação de Pe. Airton Freire de
Lima no Encontro de Oração e Espiritualidade promovido pela Paróquia Nossa Senhora Rainha na manhã do sábado, 23/09,
na Comunidade Bom Jesus do Vale. O encontro também contou com a participação
do pároco, Pe. Alexandre Fernandes, que
acolheu Pe. Airton e todos os participantes.
“Ele é um homem profundamente iluminado e tenho o maior carinho e o maior
respeito por ele. E fico muito feliz de tê-lo
em nossa paróquia”.
Ao falar sobre prudência em sua pregação,
Pe. Airton lembrou que “muitas vezes, por
um ato de imprudência, por um ato impensado, por não medir as palavras, perdemos
uma caminhada até então conquistada duramente”. O sacerdote disse que a prudência
é uma virtude e uma necessidade. Durante
a pregação, ele pediu aos participantes para
pensarem em alguma atitude que tenham
tomado de forma impensada e que tenha
causado um transtorno, um estrago, e que
transformassem isso em preces.
Pe. Airton disse que a prudência não pode
ser confundida com medo ou covardia, pois

é um cuidado, uma maneira de tomar
ciência da situação antes de agir, sabendo
o que convém e o que não convém.
“Agir com equilíbrio é uma necessidade.
Mas não é ter medo, é ter uma atitude
firme e serena. E prudência não se trata
muito menos de covardia, que é primairmã da traição”. O sacerdote ressaltou
que a prudência é nobre, pois pensa no
melhor a fazer para que o bem venha a
prevalecer.
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.

Padre Airton: “Prudência é uma virtude
e uma necessidade”

Encontro levou participantes à uma
experiência de oração e reflexão

Santa Missa na comunidade foi
presidida por padre Airton

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

Homenagem

DIZIMISTAS

Comunidade NSRainha agradece ao Pe. Leonardo Pessoa

Aniversariantes:

O Pe. Leonardo Pessoa vai retornar à
Itália nesta semana para desenvolver trabalhos e estudos no Pontifício Instituto
Bíblico, em Roma, onde recebeu no ano
passado o título de doutor em Ciência
Bíblica. Desde março deste ano, o sacerdote exerceu, em conjunto com o Pe.
Luís Henrique Eloy e Silva, as funções
de vigário paroquial na Paróquia Nossa
Senhora Rainha, presidindo missas na
igreja do Belvedere e na Comunidade
Bom Jesus do Vale, ministrando cursos de
Bíblia, ajudando o pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, nos atendimentos e confissões, e participando de vários eventos
promovidos pela NSRainha.

01/10
Everson Erthal
Heloisio de Rezende Leite
Jair Rodrigues de Faria Júnior
José Maurício Benjamin de Oliveira
Marcelo Lage Guerra
02/10
Adenilda Borges Vieira
Clarissa Alves Vieira de Souza
Darcy Rebello
Débora da Silva Alves Andrade
Mônica Patrícia Gagliard
Wagner Wilson Ferreira
03/10
Cláudio Coutinho Saliba Coelho
Fábio Ony de Resende
Jacqueline Alves Moreira César
Jussara Fulgêncio Guimarães
Lílian Fátima Ferreira Gonçalves
Luciene das Dores Rodrigues
Maria Stella Gonçalves Lage
Mariângela Velloso de Almeida
Terezinha de Jesus Silva
Thomaz Valladares Mascarenhas Mourão

Com uma bolsa de pós-doutorado, concedida pelo Pontifício Instituto Bíblico, o
sacerdote vai trabalhar com o professor

06/10
Cláudia Maria Rosi Cruvinel
Danielle Veloso Silva Franco
Gustavo Milton Mourão
Ieda Ferraz
Jorge Luiz de Magalhães
Maria Helena de Faria
Patrícia M. F. Dias Leite Marques
Tânia Campos Brum
07/10
Fernando Ferreira Café
Juscelino Alves Mundim
Mirian de Magalhães Dayrell
Paulo César Auarek Filho

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

O Pe. Leonardo Pessoa da Silva Pinto,
de 37 anos, é da Arquidiocese de Belo
Horizonte (trabalhou nas paróquias de
São Domingos, no Conjunto Ribeiro de
Abreu; e Nossa Senhora da Paz, no bairro
Guarani). Natural de Belo Horizonte,
ele nasceu em 1° de janeiro de 1980 e

sua ordenação foi em 1° de setembro
de 2007. A comunidade da Paróquia
Nossa Senhora Rainha agradece com
muito carinho a toda contribuição dada
pelo Pe. Leonardo Pessoa durante estes
sete meses em que atuou como vigário
paroquial.

Sacerdote vai retornar à Itália para desenvolver
estudos no Pontifício Instituto Bíblico

• SAIBA MAIS •
Outubro, mês das Missões e do Rosário

04/10
Ana Carolina Moura Feitosa Ataíde
Fernanda Sampaio Guimarães
Francisco Donizetti Vieira
José Ronaldo de Souza Melo
Osmar Francisco Marques de Carvalho
Rodrigo Weber Guimarães
05/10
Carlos Augusto Jayme Machado
Clívio Gomes Luz
Evandro de Cerqueira Martins
José Antônio Pinto
José Apparecido Bianchi Filho
Maria Cecília Barbosa
Mônica Andreia Miranda

Stephen Pisano, que é titular da matéria
chamada “Crítica Textual”, ajudando-o
em pesquisas, projetos, artigos, monitoria
etc. Pe. Leonardo deverá ficar na Itália
durante todo o ano acadêmico europeu,
que começa em outubro deste ano e
termina em julho de 2018, quando retorna ao Brasil. Ele deve ficar por aqui
(provavelmente lecionando na PUC/MG)
de julho até outubro no ano que vem,
quanto retorna novamente à Itália para
mais um ano acadêmico.

A Igreja dedica o mês de outubro
ao Rosário e às Missões. Em primeiro lugar, isso deve lembrar a cada
um de nós que é missão de todo
batizado ser evangelizador. Não é
cristão de verdade quem não fala
de Cristo e da Igreja. O Batismo
nos faz “membros do Corpo de
Cristo”, a Igreja, e assim, participantes de Sua Missão de salvar o
mundo, levando-o para Deus, por
meio da vivência dos ensinamentos
de Jesus. Santa Teresinha do Menino
Jesus, celebrada neste dia 01/10,
é reconhecida pela Igreja como a
padroeira das missões.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: CAMINHO, VERDADE E VIDA (Jo 14,6-14)
OBJETIVO: ASSUMIR O CAMINHO PARA A VIDA EM CRISTO
“Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces?”
Até que ponto conhecemos Cristo de fato, Caminho para o
Pai, sua Face já entre nós, Verdade e Vida em plenitude? Caso o
conhecêssemos na Fé, faríamos obras maiores que as dele. Que se
pedirmos ao Pai algo em seu nome, ele o realizará. Assim Cristo,
em sua Hora, exortou Tomé e Filipe.

O Rosário, por sua vez, é uma oração
contemplativa e cristocêntrica, não
se deve reza-lo sem a meditação da
Sagrada Escritura. É a prece do cristão
na sua peregrinação da fé, seguindo
os passos de Jesus, na companhia de
Maria. Diversos papas e santos declararam seu amor ao Rosário, como
também sua importância na vida de
todo cristão. São Pio XII afirma que
“O Santo Rosário é o compêndio de
todo o Evangelho. Quem conhece
o Rosário, conhece o Evangelho,
conhece a vida de Jesus e de Maria,
conhece o próprio caminho que conduz ao destino eterno. ”

DEPOIMENTOS

Há quanto tempo ele também clama a nós, em amor e dor?
Rosa de Fátima Siqueira

“Desde que acompanhei as
primeiras missas presididas pelo
Padre Leonardo Pessoa na paróquia,
me senti profundamente tocada por
suas homílias. Lembro com carinho
das reflexões sobre o perdão, na qual
ele dizia que ‘perdoar é nós libertar da
mágoa’. Que Deus o abençoe nesta
nova etapa de vida”.

Nádia Fraga

“Padre Leonardo Pessoa deixou muito clara a mensagem de
seguir e de sermos discípulos de Jesus.
Guardo com carinho na memória a
missa que ele presidiu no mês de setembro, na celebração dos meus 49
anos de matrimônio. Foi especial e
desejo que o Senhor continue guiando
os passos dele.”

02

OUT

03

OUT

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
15h00 • Terço com Oração de Cura – Salão Pedro
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h00 • Oração do Terço – Com. BJVale
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – salas Mateus
e João
19h30 • Encontro da Pastoral dos Anjos – Auditório Paulo
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Grupo de Oração e Cura ÂNIMA –
pregadora: psicóloga Andrea Scarpelli – Salão Pedro
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Santa Missa
11h10 • Cenáculo (Oração do terço) – Templo
14h00 • Oficina de Oração – Sala João
14h45 • Grupo de Oração Centrante – local: BJVale
19h00 • Grupo de Perseverança- Salão Pedro
19h30 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó

04

QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da Sagrada
Eucaristia
09h00 / 17h00 / 19h00 • Catequese - NSRainha
14h30 • Grupo TEAR
15h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
17h00 / 18h00 • Catequese – Com. BJVale
19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
20h00 • Grupo Master

05

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

06

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa

07

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

08

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

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Santa Missa dia 12 de outubro, quinta-feira, às 19h30.

Curso de Noivos
O próximo Curso de Noivos será em novembro, dias 18
e 19. As inscrições devem ser feitas na secretaria paroquial.

VII SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA
COM A MATURIDADE
TEMA: VIDA PLENA NA LONGEVIDADE
21 DE OUTUBRO DE 2017 – SALÃO PEDRO
Valor: R$ 60,00
PROGRAMAÇÃO:
08h00 - 8h30: CREDENCIAMENTO
08h30 - 8h50: ABERTURA: Laura Marchi
08:50 - 9:50h: PALESTRA – VIDA PLENA NA 		
LONGEVIDADE – Pe. Alexandre Fernandes
09h50 - 10h00: LÚDICO
10h00 - 10h30: COFFEE BREAK
10h30 - 11h30: Palestra motivacional: O HOMEM:
UM SER EM CONSTRUÇÃO? - Prof. 		
Eduardo Machado
11h50 - 13h00: INTERVALO PARA O ALMOÇO
13h00 - 13h30: SURPREENDA-SE: apresentação
cultural
13h30 - 14:30h: PALESTRA: SAÚDE, 			
NUTRIÇÃO E LONGEVIDADE - 		
Dr. Adjar Mendes
14h30 - 14h40: Dinâmicas para qualidade de vida
14h40 - 15h40: PALESTRA: VIVER 			
PLENAMENTE: SUPERANDO O		
INDIVIDUALISMO E 				
POTENCIALIZANDO SEUS TALENTOS Dra. Patrícia Ragone
14h40 - 16h00: DANÇA SÊNIOR - demonstração
16h00 - 17h00: PALESTRA: A IMPORTÂNCIA 		
DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 		
NA PARÓQUIA N.S.RAINHA - 			
Prof. Cassiano Luiz Baldori
INTERAÇÃO – DEBATE - TESTEMUNHOS
I. O valor da acolhida fora do ambiente familiar
2. Superando a viuvez e a doença em família
3. Atividades que constroem a Convivência
17h00: LANCHE DE ENCERRAMENTO

