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XXVII Domingo do Tempo Comum

Parábola dos Lavradores Maus
Na última semana de vida, Cristo expulsa os vendilhões do
templo e se desentende com os sumos sacerdotes e os anciãos
do povo que questionam sua autoridade. O Mestre conta outra
história acontecida em uma vinha, lugar considerado imagem
do Reino de Deus. Utilizar uma vinha como metáfora para
descrever Israel era prática comum no discurso religioso da
época. No AT encontramos referências a isso nos Salmos e
nos profetas Isaías, Jeremias e Zacarias.
A parábola dos Dois Filhos, da semana passada, e a de hoje,
fazem parte da polêmica entre Jesus e as lideranças religiosas.
Naqueles dias, era frequente que lavradores cuidassem das
propriedades quando o dono estava ausente. Se ele não tivesse
herdeiros os trabalhadores tinham prioridade no direito à terra.

Confiante, o proprietário arrenda sua vinha e viaja para o estrangeiro. Na época da colheita manda seus empregados para
receberem os frutos. Mas os lavradores em vez de cumprirem o
acordo, espancam um, matam o outro, apedrejam um terceiro.
Todos os outros servos enviados não têm melhor sorte.
A ganância dos agricultores é sem limites - recusam-se a repartir os
frutos e, de modo equivocado, acreditam que matando o herdeiro
podem tomar posse completa da plantação. Da vinha Jesus passa
para outra imagem muito conhecida em Israel, que é a da pedra
que os construtores rejeitaram e veio a ser a pedra principal.
Deus não se cansa de enviar seus mensageiros e suas mensagens todos os dias.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis, no vosso
imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos
pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir.

2ª f.: Jonas 1,1-2,1.11; Sl (Jn2); Lc 10,25-37
3ª f.: Jonas 3,1-10; Sl 129(130); Lc 10,38-42
4ª f.: Jonas 4,1-11; Sl 85(86); Lc 11,1-4
5ª f.: Ester 5,1-2; 7,2-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13.15-16; João 2,1-11
6ª f.: Joel 1,13-15; 2,1-2; Sl 9A (9); Lc 11,15-26
Sábado: Joel 4,12-21; Sl 96(97); Lc 11,27-28
Domingo: Is 25,6-10; Sl 22(23); Fl 4,12-14.19-20; Mt
22,1-14 ou 1-10

I Leitura (Is 5,1-7)
Salmo Responsorial Sl 79(80)
II Leitura (Fl 4,6-9)
Evangelho (Mt 21,33-43)

EDITORIAL

Dia de domingo

Mãe Aparecida

Cordão do amor

Irmãos e irmãs, graça e paz!

No século XI, um grupo de homens seguidores de
Jesus se reuniu no Monte Carmelo, em Israel, e lá
construiu uma capela em honra a Maria. O local era
sagrado desde o profeta Elias. Nasciam ali os carmelitas ou a Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada
Virgem Maria do Monte Carmelo.

Nesta quinta-feira, dia 12, vamos celebrar a
solenidade de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, Rainha e Padroeira principal do Brasil.
Certamente é a festa mariana mais estimada pelo
povo brasileiro, que aos pés da Virgem Morena,
renova sua fé e sua pertença a Cristo. Ora, toda
devoção à Maria nos conduz, necessariamente,
a seu Filho. A Virgem Mãe do Senhor não é
um fim em si mesma, mas nos conduz sempre e com grande eficácia ao
coração daquele que por nós se entregou, reconciliando-nos com Deus.
Não tenhamos medo de amar Maria, não tenhamos medo de pedir sua
intercessão materna. Ela quer que sejamos felizes e nos leva à fonte de toda
felicidade: o Cristo Jesus, seu Filho.
A primeira leitura tirada do Livro de Ester e o evangelho segundo João ressaltam para nós um aspecto fundamental da missão de Maria Santíssima:
sua intercessão. São Bernardo, poeta de Nossa Senhora, dizia que ela é
a “Onipotência Suplicante”, ou seja, tudo ela consegue de Deus mediante
sua oração. A ela Deus concede tudo, pois ela foi toda dele. A rainha Ester
suplica ao rei pela vida de seu povo: eis umas das imagens prefigurativas
de Maria contidas no Antigo Testamento. Nas bodas de Caná, o primeiro
sinal (milagre) de Jesus se dá pela intercessão de sua Mãe. O vinho da alegria
que enche a nossa vida de sentido e esperança é ela quem consegue
abundantemente junto a seu Filho.
Que Nossa Senhora Aparecida estenda seu manto sobre todo o nosso
Brasil, conseguindo para nós a graça da conversão para que exista nesta
terra de Santa Cruz uma sociedade mais humana, justa e temente a Deus.
Contemos sempre com a intercessão daquela que é para todos nós exemplo
luminoso de como seguir o Senhor, pois antes de gerá-lo no ventre, Maria
já o havia gerado em seu coração (cf. Agostinho de Hipona).
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Que Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil, guie os passos
dos
brasileiros,
abrindo
seus
corações para acolher a missão que
Cristo lhes confia! ”
Papa Francisco

Escola para Casais

Segundo módulo será nos dias 27, 28 e 29 de outubro

Expulsos pelos muçulmanos, os carmelitas se mudaram para a Europa, onde foram perseguidos. Devoto de Nossa Senhora, o superior da Ordem, São
Simão Stock, pediu a ela um sinal de sua proteção
que fosse visível para seus adversários. Teve então
a visão em que Maria lhe entrega o escapulário, um
avental colocado sobre as escápulas (ombros), que
passou a ser usado pelos monges durante o trabalho
para não sujar a túnica.
Veio depois o escapulário reduzido para se dar aos
leigos, permitindo-lhes participar da espiritualidade
do Carmelo e das graças a ele ligadas. É formado por
dois pedaços de pano marrom, um com a estampa de
Nossa Senhora e o outro com a do Sagrado Coração
de Jesus, unidos por um cordão - uma miniatura do
hábito carmelita, ou seja, uma veste. Um cordão que
liga o filho à mãe e a mãe ao filho e que alguns fiéis
vão receber na festa de Consagração à Maria nesse
12 de outubro, na NS Rainha.
Escapulário não é moda nem amuleto. É o nosso
cordão umbilical, que nos alimenta das graças do
Filho pelas mãos de Maria.
Nená Costa – Jornalista
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Sáb: 17h
Dom: 08h30, 10h30, 12h, 17h45, 19h30
HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
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“A

Escola para Casais ajuda a edificar a relação,
ajudar a retirar
aqueles vícios que prejudicam o relacionamento. E temos que ser humildes
o suficiente para entender que o casal,
sozinho, sem uma ajuda externa, sem um
curso, não consegue se livrar desses vícios
e evitar a ‘poupança’ negativa ao longo
dos anos”. Esse é o testemunho do casal
William e Dunia Botrel, que já participou
das duas primeiras edições da Escola para
Casais (2015 e 2016) e retornou em 2017
para aprofundar a experiência, durante o
primeiro módulo. Junto deles, outros 80
casais são esperados agora para a segunda
etapa do curso, que será realizada nos
dias 27, 28 e 29 de outubro, na Paróquia
Nossa Senhora Rainha.

A escola tem a participação do pároco,
Padre Alexandre Fernandes, da psicóloga
Patrícia Ragone e da pediatra Dra. Filó,
além de testemunhos e dinâmicas que
visam o desenvolvimento espiritual e

emocional dos participantes. O sacerdote
explica que a ideia da Escola surgiu como
“uma forma de poder ajudar os casais a
construírem ou reconstruírem seus projetos a dois, reforçar a aliança e projetar
a nobre missão por meio da Palavra de
Deus e da psicologia”.

vida. Espero que os casais retornem para
este segundo módulo da Escola, quando
vamos experimentar sobretudo uma ‘primavera’, que tem como característica o
desabrochar de uma nova vida”, comenta
e convoca padre Alexandre Fernandes.

Patrícia Ragone lembra que “o projeto
em comum dá ao casal um ‘controle remoto’, a partir do qual é possível rever o
passado (os sonhos, os desejos, os erros)
para analisar o momento atual, bem como
projetar o futuro, falando de coisas que
ambos gostariam de realizar e averiguando
chances e limitações nesse fazer”.
Para o segundo módulo estão sendo preparadas novidades: além da revista entregue aos participantes, com reflexões e
atividades inéditas, toda a ambientação do
evento será temática, com a proposta de
estações climáticas. “Em nossas vidas, passamos por fases que chamo de estações da

Grupo de Oração e Cura Ânima

O amor verdadeiro não espera nada em troca
“O amor e a autoestima”. Esse foi o
tema abordado pela psicóloga Andrea
Scarpelli em sua pregação no Grupo
de Oração e Cura Ânima, promovido
pela Paróquia Nossa Senhora Rainha
na noite de segunda-feira, dia 2 de
outubro, no Salão Paroquial Pedro. O
encontro do Grupo é realizado sempre
nas primeiras e terceiras segundas-feiras
de cada mês, às 20h, com transmissão
ao vivo pelo youtube (www.youtube.
com/nsrainhatv). O próximo será dia
16 de outubro.
Em sua pregação, Andrea Scarpelli
lembrou que quando nós temos mais
consciência daquilo que temos dentro
de nós, daquilo que é da nossa história,
nós nos tornamos pessoas melhores,
mais fáceis de conviver. “Porque na
medida em que você se aceita, do jeito
que você é, nesse processo de uma
construção de uma autoestima, de
autoaceitação, de autoconfiança, você
também se relaciona de maneira mais
sadia com as demais pessoas. Quem

é muito rigoroso consigo, acaba colocando um fardo pesado no ombro dos
outros”.

A psicóloga disse que muitas vezes os
pais, ou mesmo a família, colocam uma
pressão muito grande sobre um dos
membros, exigindo demais dele, no
sentido de que ele tem que ser perfeito, que ele não pode errar nunca,
que ele sempre tem que ter êxito nas
suas atividades. “Essas pessoas geralmente têm um senso de fracasso,

porque na verdade não é possível a
gente não fracassar, não é possível na
vida a gente não frustrar, a gente não
errar”. Por outro lado, ela ressaltou
que se os pais, que são aqueles que
cuidam, apostam no filho, o filho vai
ter mais autoconfiança.
Andrea pontuou que o amor verdadeiro
não espera nada em troca. Ele aceita o
outro simplesmente pelo fato do outro
existir. E isso vale para as relações entre pais e filhos, entre casais, entre
amigos, nas relações de trabalho. A
psicóloga pediu aos participantes para
refletirem sobre algumas questões,
como “Quando o outro não cumpre
o que você espera, como você reage?”,
“E quando Deus não cumpre aquilo que
você espera dele, como você reage?”.
Ela ressaltou que “a fé nos dá a coragem e que Deus pode nos ajudar a
escolher o caminho quando surgir uma
bifurcação na nossa estrada”.

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

DIZIMISTAS

12 de outubro

300 anos de bênçãos com a Mãe Aparecida

Aniversariantes:

A piedade popular, “verdadeira expressão
da atividade missionária espontânea do
povo de Deus”, soube acolher os privilégios de Nossa Senhora, celebrando-os,
ao longo da história da Igreja, de modos
variados e singelos. No Brasil, isso se
torna particularmente evidente no belíssimo testemunho dos romeiros de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, título
concedido à pequena imagem milagrosa
da Virgem Maria, cujo tricentenário de sua
descoberta por três simples pescadores,
em 1717, comemora-se no próximo dia 12
de outubro. Com essa santa devoção, os
brasileiros exprimem a sua total confiança
na intercessão da Virgem Santíssima, de
quem o povo desta terra é especial devedor.

08/10
Carolina Souza Lage Moreira
Ernani Furletti Lages
Fernanda Mayumi Yamatogi
Flávia Canuto Sobral
Helder de Souza e Silva
Raquel Vaz de Melo Strambi
Vânia Márcia Mourão Rocha
09/10
Gláucia Maria Pianetti Cordeiro
João Carlos de Melo
José Dionízio Campos de Souza
Marcos Flávio Ferreira de Carvalho Elias
Valentin Diez Diez
10/10
Gláucia do Rosário Mendonça e Oliveira
Ivone Maria de Melo Ribeiro
Kátia Nunes Campos
Kátia Otoni Nalon
Lúcio Pereira Gonçalves
Marco Antônio Tessari
Maria Cristina Novaes Braga
Stella Maris Menezes Azevedo

A devoção à Mãe Aparecida é genuinamente
popular. Ela não se origina em uma aparição
mística de Maria, como em Lourdes ou em

13/10
Agda Aparecida Marques Araújo
Epifânio de Prado Parreiras Júnior
Gustavo Márcio Silvino Assunção
Isabella Santos Maciel
Isnard Pedreira Alves
Maria Célia Chaves Brandão
Vera Maria Lopes
14/10
Cândido Luiz de Lima Fernandes
Cláudia Márcia de Novaes
Dimitry Palma Lima Boczar
Gabriela Rezende de Andrade Gomes
Humberto Mendes Braga
Juliana Fajardo Nemer Abou Chahla
Olivar Rocha Alcântara

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

Santíssima apresentar-se no Brasil por meio
da imagem que hoje veneramos. Ela quis
despertar no peito do próprio camponês
essa sede mais intensa, essa consciência de
que, sem a presença de Cristo em nossas
vidas, nada podemos fazer, senão pecar
e destruir. Nossa Senhora da Conceição
Aparecida é um farol luminoso sobre a altíssima vocação do povo brasileiro: a vocação
à santidade.

Desde o início da devoção à Mãe Aparecida,
o traço característico mais marcante dos
romeiros era a recitação conjunta do
rosário. Do mais simples ao mais nobre,
todos se curvavam perante a imperatriz
do Brasil para rezar piedosamente o Santo
Terço. A Igreja sempre entendeu a piedade
popular como “uma certa sede de Deus,
que somente os pobres e os simples podem
experimentar”. Aí está a razão de a Virgem

Aparecida: devoção popular começou em 1717

• SAIBA MAIS •
Imagem de Nossa Senhora terá coroa e mantos especiais

11/10
Márcia Taveira Roscoe
Maria da Glória Gonçalves Ribeiro
Marina Coelho Vaz
12/10
Antônio Afonso Almeida
Carolina Mara Passos de Moura Mucci
Deborah Kelly Martins de Mello
Franciane Aparecida Vieira Couto
Ilka Sonara Carvalho Resende
Isabela Nacif Dias Capuruço
Maria Cláudia Guarino Tannure Sampaio

Fátima, mas do amor e da confiança filial
de pobres devotos. Como expressou-se
o papa São João Paulo II na sua primeira
visita ao Brasil, “os templos materiais aqui
erguidos são sempre obra e símbolo da fé
do povo brasileiro e do seu amor para com
a Santíssima Virgem”. Não se trata de uma
demonstração ostentosa de poder; trata-se,
antes, de uma resposta ao auxílio perpétuo
da Virgem Maria a esta nação.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O LONGO CAMINHO PARA O PAI (Gn 12,1-9)
OBJETIVO: ABRAÇARMOS O PAI EM NOSSA CASA
“Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra!'.
Na Fé nesta promessa, Abraão toma o Caminho, tem em si longa
Esperança na fidelidade à Aliança, amor que tudo entrega para se
estender sobre a atribulada história da humanidade.

Já estão prontos os mantos especiais que serão colocados na imagem da padroeira do Brasil durante
as comemorações dos 300 anos de
Aparecida. Eles foram confeccionados
por religiosas do Carmelo de Santa
Teresinha, que também fica na cidade
de Aparecida, São Paulo. Os bordados fazem referências aos pescadores
que encontraram a imagem da Virgem
no Rio Paraíba do Sul, em 1717.

na festa dos 300 anos, foi desenvolvida pela joalheria H.Stern e apresenta, além das cores da bandeira do
Brasil, símbolos que remetem à natureza brasileira e também a Nossa

Senhora Aparecida. O Santuário
coletou terra em todos os estados
brasileiros e colocou pequenas porções do material dentro da coroa.

A Coroa Jubilar de Nossa Senhora
Aparecida, que também será usada

DEPOIMENTOS

Promessa que se cumpre no Filho, Princípio e Fim do Caminho, que
nos leva a nos reencontrarmos no abraço misericordioso do Pai.
Seja nossa Igreja, Paróquia, Célula, a festa de acolhida do Pai.
Ana Carolina Ribeiro

“Minha experiência com Nossa
Senhora Aparecida é muito
bonita. Em 2011, passei um momento
difícil na minha vida. Foi quando a mãe
de uma amiga me deu uma imagem e
me pediu para que orasse para ela e a
escolhesse como minha acolhedora. Ela
passou à frente e intercedeu por mim,
fazendo novas todas as coisas”.

Ana Cristina de Castro

“Minha devoção por Nossa
Senhora Aparecida começou
quando eu era criança, com cinco anos
de idade. Coloquei uma medalha na
mala do meu pai antes dele sair para
viajar. Durante a viagem, ele sofreu um
acidente de carro e não teve nem um
arranhão. Sou devota e já fui três vezes
ao santuário para agradecer”.
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SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h00 • Oração do Terço – Com. BJVale
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – salas Mateus
e João
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Grupo de Oração Restaurando Vidas – 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
QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da Sagrada
Eucaristia
09h00 / 17h00 / 19h00 • NÃO teremos Catequese
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

12

QUINTA-FEIRA - NOSSA SENHORA
APARECIDA - PADROEIRA DO BRASIL
19h30 • Santa Missa

13

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa

14

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

15

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