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XXVIII Domingo do Tempo Comum

Parábola das Bodas
Desde o Antigo Testamento o banquete é símbolo de abundância, vida, felicidade, fraternidade, comunhão e alegria. No
NT, Jesus é o amigo que se convida para a mesa familiar de
Lázaro (Lc 10, 38-42) e para as bodas de Caná (Jo 2, 1-11).
Cristo também aceita a refeição de um fariseu (Lc 7, 36-50) e
partilha da mesa dos publicanos Mateus (Mt 9,10) e Zaqueu
(Lc 19, 2-10).
Aqui um rei decide celebrar as bodas de seu filho e envia
os convites através de seus servos, conforme o costume da
época de fazer as entregas pessoalmente. Depois confirma a
festa mandando outros servos (também seguindo a tradição
de relembrar as pessoas), supervisiona os preparativos e faz o
convite final – vinde às bodas.

O rei convida e convida, mas no dia, apesar da grandiosidade
da festa e da importância do anfitrião, os convidados se negam
a comparecer, preferindo cuidar de seus negócios e reagindo
com indiferença e violência. Alguns espancam e até matam uns
servos. Enfurecido, o anfitrião manda matar aqueles homicidas
e incendiar a cidade deles, mas não adia nem cancela a festa chama pessoas de fora dos limites do reino. A sala fica lotada
de gente de todo tipo, bons e maus, sem distinção, um local
cheio de excluídos. Entre eles um sem as vestes nupciais.
A recusa dos convidados ilustra bem a história religiosa da nação
de Israel e sua rejeição ao Evangelho, pois todos os judeus
foram chamados. Deus quer celebrar a vida com seu povo e
nos manda convites diariamente.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa
graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que
devemos fazer.

2ª f.: Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32
3ª f.: Rm 1,16-25; Sl 18(19A); Lc 11,37-41
4ª f.: 2Tm 4,10-17; Sl 144(145); Lc 10,1-9
5ª f.: Rm 3,21-20; Sl 129(130); Lc 11,47-54
6ª f.: Rm 4,1-8; Sl 31(32); Lc 12,1-7
Sábado: Rm 4,13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-12
Domingo: Is 45,1.4-6; Sl 95(96); 1Ts 1,1-5; Mt 22,15-21

I Leitura (Is 25,6-10)
Salmo Responsorial Sl 22(23)
II Leitura (Fl 4,12-14.19-20)
Evangelho (Mt 22,1-14 ou 1-10)

EDITORIAL

Dia de domingo

Banquete

Bandeira branca

Irmãos e irmãs, graça e paz!

“Quem nunca de vós pecou que atire a primeira
pedra”. Naquele tempo, as armas que as pessoas
tinham ao alcance das mãos eram pedras – daí a
sugestão de Jesus no caso da adúltera. Hoje, mais
de dois mil anos depois, o que brasileiros e gente do
mundo todo têm perto das mãos são os smartphones,
tablets e câmaras, as novas ferramentas para quem
quer aderir à “raivosidade”.

A liturgia deste 28º Domingo do Tempo Comum
utiliza a imagem do “banquete” para descrever a
felicidade, o amor e a alegria sem fim que Deus
quer oferecer a todos os seus filhos. Os interesses
e as conquistas deste mundo não podem nos
distrair dos desafios do Senhor. A opção que
fizemos no dia do nosso batismo não é “conversa
fiada”, mas é um compromisso sério, que deve
ser vivido de forma coerente. No nosso texto, a questão decisiva não é
se Deus convida ou se não convida, mas é se se aceita ou se não se aceita
o convite de Deus para o “banquete” do Reino.
Os convidados que não aceitaram o convite representam aqueles que
estão preocupados em escalar a vida a pulso, ou a impor aos outros os
seus próprios esquemas e projetos, ou a explorar o bem-estar que o
dinheiro lhes conquistou e não têm tempo para os desafios de Deus.
Vivemos obcecados com o imediato, o politicamente correto, o palpável,
o material, e prescindimos dos valores eternos, duradouros, exigentes, que
exigem o dom da própria vida. A questão é: onde é que está a verdadeira
felicidade? Nos valores do Reino, ou nesses valores efêmeros que nos
absorvem e nos dominam?
Os convidados que aceitaram o convite representam todos aqueles que,
apesar dos seus limites e do seu pecado, têm o coração disponível para
Deus e para os desafios que Ele faz. Percebem os limites da sua miséria e
finitude e estão permanentemente à espera que Deus lhes ofereça a salvação. São humildes, pobres, simples, confiam em Deus e na salvação que
Ele quer oferecer. A parábola do homem que não vestiu o traje apropriado
nos convida a considerar que a salvação não é uma conquista, feita de uma
vez por todas, mas um sim a Deus sempre renovado, e que implica um
compromisso real, sério e exigente. Que o Senhor nos dê a graça de uma
verdadeira conversão e o prêmio da vida eterna. Boa semana a todos!
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Usou um lenço amarrado de forma diferente na
cabeça? Levou mala a mais na viagem para a Europa?
Esqueceu o celular ligado no teatro? Deu opinião
diferente sobre o galã das novelas? Foi politicamente
incorreto? Prepare-se, o julgamento será implacável.
Ninguém escapa nem da bala nem da pedra. O vício
da crítica atinge a todos.
O exercício diário de certa superioridade moral se
estabeleceu no mundo contemporâneo e encontrase de plantão, aqui e no Japão, Rússia e Austrália.
Gente julgadora se espalha como joio no trigo. São
exércitos barulhentos que manejam suas críticas com a
mesma destreza com que um samurai usava a catana,
espada japonesa. Psicólogos, filósofos, religiosos têm
se dedicado ao estudo da “raivosidade” das redes
sociais. Ao invés de construir, desconstruir. Jesus
inclina-se e escreve no chão com o dedo enquanto
dá um tempo para que os mestres da lei pensem em
seus próprios pecados. Como os fariseus, devíamos
pensar nos nossos. Bandeira branca, amor, os smartphones querem paz.
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

“A melhor oração é fazer o que
agrada a Deus e, quando se faz por
amor a Deus, tudo é oração”
São Geraldo Majela

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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VII Seminário de Convivência com a Maturidade

Última semana para inscrições
Esta é a última semana de 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 (da 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
quintas-feiras, às 19h30, na Sala Mateus.

Programação do evento
08h00: Credenciamento
08h30: Abertura: Laura Marchi
08h50: Palestra – “Vida plena na longevi
dade”
09h50: Dinâmicas
10h00: Intervalo
10h30: Palestra motivacional: “O homem:
um ser em construção? ”
11h50: Intervalo
13h00: Apresentação cultural
13h30: Palestra: “Saúde, nutrição e longevidade”
14h30: Dinâmicas para qualidade de vida
14h40: “Viver plenamente: superando o individualismo e potencializando seus talentos”
15h40: Dança sênior – Demonstração
16h00: “A importância do espaço de convivência na paróquia Nossa Senhora Rainha
Interação – Debate – Testemunhos
1. 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

Pastoral Social NSRainha

Curso capacita mais 14 cuidadores de idosos
Promovido pela Pastoral Social da Paróquia
Nossa Senhora Rainha, o V Curso de Capacitação de Cuidadores de Idosos vai entregar mais 14 certificados no próximo dia
21 de outubro, às 8h. Voltado para pessoas
carentes, o Curso formou nesta edição
13 alunas e um aluno, que estarão aptos a
buscarem uma oportunidade no mercado
de trabalho. A solenidade de entrega será
realizada na Rua Goitacazes, 14, 9º andar,
Centro. No mesmo dia, a Pastoral Social
também vai promover o cadastramento
dos formandos na Associação dos Cuidadores de Idosos-ACI, aumentando as
chances de inserção no mercado.

Com duração de quatro meses, o Curso inclui aulas teóricas e práticas, que
foram ministradas sempre aos sábados
(para que a pessoas que trabalham pudessem fazer o curso) pela manhã e à
tarde por 14 professores, a maioria com
mestrado e doutorado. A voluntária da
Pastoral Social NSRainha e coordenadora do Curso, Cristina Chiari, explica
que “é exigida a frequência de 100%,
com avalição comportamental como
interesse, participação, relacionamento
com professores e colegas, respeito
ao horário, o que já configura o perfil
exigido para o futuro trabalho”. A se-

gunda parte da avaliação é feita por
meio da elaboração de um Estudo Dirigido de cada disciplina, num total de
16 temáticas.

Turma do IV Curso de Capacitação de
Cuidadores de Idosos, realizado em 2015

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

Oração e libertação

DIZIMISTAS

NSRainha inicia Cerco de Jericó no próximo dia 19 de outubro

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza
a partir da próxima quinta-feira (19), de
19h às 21h30, o Cerco de Jericó – encontro que consiste em momentos de
oração pessoal e comunitária diante do
Santíssimo Sacramento, Santa Missa, jejum e oração do Terço Mariano. Ao todo,
serão sete semanas de oração, a saber os
dias: 19 e 26 de outubro; 02, 09,16, 23 e
30 de novembro. O Cerco de Jericó será
conduzido pelo pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, e pela psicóloga Andrea
Scarpelli - coordenadora do Grupo de
Oração e Cura Ânima.

15/10
Anide Maria Campelo Moraes
Bernard Generoso Neiva Ferreira
Carlos Eduardo de Moura Rodrigues
Denise Purcina Miranda dos Santos Diniz
Heloisa Helena de Castro Avelar Santos
Josélia Pessoa
Maria Cristina da Silva Motta Couto
Marluce Borges Andrade
Vilce Vane Milagres Goulart
16/10
Augusto de Souza Clementino
Fernanda Lúcia Diniz Franco Fernandes
Luciana Scarpelli de Carvalho Costa
Marina Emediato Lara Carvalho
Regina Coeli de Oliveira Mota
Theresa Christina Calonge de Sá Mattos
Valéria Miranda Tolentino
Vera Lúcia Furtado Hermeto

A cada semana o Cerco terá um tema
específico. Na primeira semana serão
abordadas a quebra de maldições e enfermidades geradas pelos antepassados;

17/10
Ana Paula Carvalho Starling Braga
Andrea Lira Carneiro
Cristiano Varandas Ladeira
Juliana Lery Miranda
Patrícia Roscoe de Almeida Cunha
Renata Moraes Sabino
Rosângela Antônia de Sousa Balbino Daibert
Simone Aparecida Silva

Retiro do Master:
Encontro de espiritualidade para jovens de 23 a 40 anos

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO

20/10
Luciano Franco Tessari
Márcio Rodrigues Andrade
Maria Sílvia Reis
Marina Coelho de Almeida
Ricardo Menezes Gonçalves
Rogério Silva Sotero

TEMA: O CÂNTICO DA VINHA (Is 5,1-7)

21/10
Adriana Souza Lima
Bruno Salles Melo Lima
Daniela Quadros de Azevedo
Emmanoel Santana Barbosa
José Miguel Gimenez Gomes
Washington Maia Fernandes

Sejamos vinha fértil, não de uvas selvagens, mas de frutos de justiça
e bondade.

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

A prática Cerco de Jericó nasceu na
Polônia e remete a um acontecimento relatado no Antigo Testamento, que mostra
a conquista da cidade de Jericó pelos
judeus, liderados por Josué (Js 6,1ss).
Para Andrea Scarpelli, trata-se de uma
oportunidade de oração e fortalecimento
da comunidade. Para participar não é
necessário fazer inscrição.

• Eventos •

18/10
Fernanda Abalen Martins Dias
Fernanda Guimarães Borges Coelho
Hernani Luiz dos Reis
Laura Oliveira Moura
Raissa Menezes Faria
19/10
Ana Márcia Boneli Vasconcellos
Hayat Layoun Moreira e Silva
Ludmilla Pacífico Botelho Silva
Maria Aparecida Martino Ferreira
Marina Carmelita Amorim Aguiar
Sérgio Cardoso Motta

na segunda semana, as dificuldades financeiras; na terceira - as doenças físicas,
emocionais e espirituais; na quarta - as
batalhas espirituais; na quinta - as dificuldades afetivas e familiares; na sexta - o
pecado e o sentimento de culpa; na sétima - as muralhas que nos impedem de
viver o projeto de Deus.

OBJETIVO: VINHO PARA BODAS DO AMADO
Irmãos!

Contemplar 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 Nova Lima. As inscrições já estão
abertas e podem ser feitas nos grupos
do Master (toda quarta-feira, às 20h,
no Salão Paroquial Pedro) ou na secretaria paroquial (telefone 3286-3034).

Caio Abreu conta que chegou à
NSRainha neste ano e, desde então, tem ouvido falar no Retiro do
Master. Por isso, suas expectativas são
as maiores possíveis. “O tema deste
ano não poderia ser mais apropriado
para o ano Mariano”, afirma o jovem,
que não vê a hora de iniciar sua participação. Gabriela Dolabela conta
sua expectativa e revela que “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”.

DEPOIMENTOS

Como Maria, apresentemos ao amado sua vinha a florir e exalar
perfume, a transbordar talhas de inigualável vinho da alegria.
Seja este o cântico de suas bodas.
Pois eis que Ele vem!
Guilherme Valle

"O retiro do Master foi de fundamental importância para a
evolução da minha caminhada espiritual.
São dias de muito aprendizado, oração e
intimidade com Deus. O retiro também
é uma oportunidade de construir grandes
amizades. Se você já participou ou se será
sua primeira vez, tenha certeza, que Jesus
guarda algo surpreendente para você!"

Adriana Rodrigues

“Já participei de seis retiros
do Master e todos foram excelentes e com muito aprendizado.
Entendo que são oportunidades para
reascender a fé e receber o Espírito
Santo. É subir o monte e permanecer
no Espírito. Eu e meu noivo vamos
participar agora do “Gratia Plena: O
Amor pelos olhos da mãe”.
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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
20h00 • Grupo de Oração e Cura ÃNIMA – pregadora:
Psicóloga Andrea Scarpelli – Salão Paroquial
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 • 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 – Sala André

19

QUINTA-FEIRA
15h00 • Grupo de Oração Centrante – sala Mateus
15h00 • Terço da Misericórdia/Adoração ao
S.Sacramento/Oração do Rosário
19h00 • Santa Missa / 1º Dia Cerco de Jericó
19h00 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h30 • Grupo GOFF

20

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

21

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

22

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

OUT

OUT

OUT

OUT

ESCOLA PARA CASAIS – MÓDULO II

Dias 27, 28 e 29 de outubro
Local: NSRainha
Dia 27 – sexta-feira: 19h00 às 21h30
Dia 28 – sábado: 09h00 às 19h00
Dia 29 – domingo: 12h00 – Santa Missa

Curso de Noivos

O próximo Curso de Noivos de nossa paróquia será em
novembro, dias 18 e 19. As inscrições devem ser feitas na
secretaria paroquial.
22 de outubro – Domingo

Festa da Aliança de Amor – Encerramento do Ano
Mariano
Local: Santuário Tabor da Liberdade – Confins
08h30 – Acolhida
15h00 – Santa Missa presidida por Dom Geovane Luís da
Silva

