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XXIX Domingo do Tempo Comum

O imposto pago a César
Depois de escutarem as três parábolas anteriores (o banquete
do filho do rei, os agricultores maus, os dois filhos na vinha do
pai), os fariseus sentem-se mais ofendidos, pois essas passagens
são uma dura crítica dirigida a eles. A tensão entre Cristo e a
liderança religiosa de Jerusalém se agrava e vai aumentar nos
próximos confrontos em forma de perguntas e debates que
chegam ao clímax quando o Mestre os chama de hipócritas e
falsos guias durante o discurso dos sete “ai de vós” dirigido aos
escribas e fariseus (Mt 23, 13-38).

perguntam se é permitido ou não pagar imposto a César.
Jesus é colocado diante de uma armadilha pelos fariseus, que
consideravam os romanos invasores e não gostavam de pagar
a uma autoridade estrangeira, e pelos partidários de Herodes,
que defendiam o pagamento de tributos.

Hoje Mateus relata como os adversários de Jesus tentam
ludibriá-lo ao forçá-lo a tomar uma posição explícita – e perigosa – sobre a delicada questão do pagamento de impostos
aos romanos. Fingindo curiosidade e fazendo um falso elogio,

A imagem de César cunhada na moeda (correspondente a
dois dias de trabalho) aumentava sua presença no cotidiano
das pessoas, além de ser uma ostentação ao culto imperial.
Na resposta, Jesus mostra que o poder político não é o poder
divino. Não diz nem sim nem não, nem agrada uns e desagrada
a outros. A efígie na moeda é de César, mas é no homem que
Deus reflete sua glória. “A César o que é de César; a Deus
tudo, pois tudo é de Deus”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar
sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração.

2ª f.: Rm 4,20-25; Sl (Lc 1); Lc 12,13-21
3ª f.: Rm 5,12.15.17-21; Sl 39(40); Lc 12,35-38
4ª f.: Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc 12,39-48
5ª f.: Rm 6,19-23; Sl 1; Lc 12,49-53
6ª f.: Rm 7,18-25; Sl 118(119); Lc 12,54-59
Sábado: Ef 2,19-22; Sl 18(19A); Lc 6,12-19
Domingo: Ex 22,20-26; Sl 17(18); 1Ts 1,5-10; Mt 22,34-40

I Leitura (Is 45,1.4-6)
Salmo Responsorial Sl 95(96)
II Leitura (1Ts 1,1-5)
Evangelho (Mt 22,15-21)

EDITORIAL

Dia de domingo

Centralidade

Mês de Maria

Irmãos e irmãs, graça e paz!

A primavera de outubro começou dedicada a Santa
Teresinha do Menino Jesus, depois trouxe chuva, frio
e agora muito calor. Trouxe também a Consagração à
Nossa Senhora feita por fiéis que encheram a NSRainha
de emoção e ainda os 300 anos da aparição da imagem
de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba.

Com alegria estamos celebrando mais um
domingo, a Páscoa semanal dos cristãos,
nesta caminhada pedagógica que a Igreja
nos insere através do ano litúrgico. O tempo
comum é o tempo verde, pois é a cor da
viva vegetação; representa a nossa vivacidade
em escutar os ensinamentos do Mestre e
colocá-los em prática no dia a dia da nossa
vida. Neste tempo não celebramos um mistério específico da História
da Salvação, como o Natal e a Páscoa, mas é como se nos matriculássemos na escola de Jesus para aprender Sua doutrina e seguir Sua
pessoa divina.
No evangelho de hoje, Jesus nos ensina a dar a Deus aquilo que lhe
é próprio. Ou seja, reconhecer o papel do Senhor na nossa vida,
deixar que Ele reine em nós, deixar que Ele tenha o espaço que Ele
merece no nosso coração. A receita para uma vida desequilibrada e
triste é o esquecimento de Deus mediante uma vida espiritual desértica e preguiçosa. Não! Precisamos dar a Deus o que é de Deus. A
Ele o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa esperança, a nossa fé
intrépida. O nosso desejo ardente de segui-lo e imitá-Lo em tudo!
É preciso voltarmos a Deus e redescobrirmos a sua centralidade na
nossa existência. Ele não atenta contra a nossa identidade e a nossa
liberdade. Fomos criados para a comunhão e só nos sentiremos felizes
e realizados quando nos entregarmos confiadamente nas suas mãos
e fizermos d’Ele o centro da nossa caminhada. Boa semana e que
pela intercessão de Nossa Senhora Rainha, desça copiosamente a
benção de Deus sobre todos vocês. Grande abraço!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

No segundo domingo foi a vez da procissão do Círio
de Nazaré, devoção à Nossa Senhora de Nazaré e
um dos maiores eventos religiosos do mundo, que
leva à agradável Belém do Pará cerca de dois milhões
de pessoas.
Agora sabe-se que a professora Heley de Abreu Batista,
que salvou tantas crianças na tragédia da creche de
Janaúba, era devota de Aparecida. Em sua sala ela tinha
uma pequena imagem da santa que, mesmo em um
local quase todo destruído pelo fogo, se manteve intacta.
Então, é primavera, as flores colorem as cidades, mas
é Maria quem tem reinado nas mentes e corações de
cristãos Brasil afora. O que nos leva ao sacerdote francês
e santo católico São Luis Maria Grignion de Montfort,
que, dizem, um dia rezava diante de Maria quando um
amigo lhe disse:
- Luís, Jesus está lá no sacrário, por que você não vai
direto a Ele?
- Porque para chegar lá primeiro Ele passou por esse
sacrário aqui – o padre disse, mostrando Nossa Senhora.
Santas palavras. Santa Maria.
Nená Costa – Jornalista

MISSAS
NOSSA SENHORA RAINHA
Ter e Qua: 07h
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“Ninguém cura a si próprio ferindo
o outro”

HOSPITAL BIOCOR
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Sáb: 10h
COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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O valor da Santa Missa na sua vida

C

omo é possível sermos
cristãos, sem sabermos
o significado da Missa? A
Missa é o ato central de
nossa fé, e todos precisamos conhecer o
valor e o significado mais profundo dela.
Infelizmente, muitos são os católicos que
não têm consciência da importância da
Missa. Alguns vão à igreja aos domingos
– e nem sempre – apenas por costume
ou obrigação, e outros já deixaram de
frequentá-la há tempos, pois veem a Missa como um rito repetitivo, monótono e
sem sentido. Na verdade, desconhecem
seu altíssimo valor sobrenatural.

alcança para você um grau de glória maior
no céu. Pela Missa você é abençoado
em seus trabalhos e interesses pessoais.

Na hora da morte, as missas que tivermos participado serão a nossa maior
consolação. Toda missa implora o perdão para você junto à justiça divina. Em
toda Missa você diminui a pena temporal
devida aos seus pecados, a ser paga no
purgatório.

O pão e o vinho oferecidos na Missa
representam todo o universo e toda a
humanidade que Cristo oferece ao Pai
com todas as suas chagas, trabalhos e
dores. Ali você oferece também a sua
vida e se oferece também a Deus para
fazer a Sua vontade.

Participando com devoção à Santa Missa,
você presta a maior das honras à santa
humanidade de Jesus Cristo. Ele compadece-se de muitas de suas negligências e
omissões. Perdoa os seus pecados veniais
não confessados, dos quais porém você
se arrependeu.

Pela celebração da santa Missa, o mundo
volta reconciliando para Deus e somos
salvos. A Missa é o centro da fé, é o cerne
do Cristianismo, é o coração da Igreja, é
o centro do Universo.

Diminui as tentações de satanás sobre
você. Sufraga as almas do purgatório da
melhor maneira possível. Uma só missa
que você participar em vida terá mais
valor do que muitas a que outros assistirão, por você depois de sua morte.
A Missa preserva-te de muitos perigos e
desgraças que te abateriam. Toda Missa

“Fica sabendo, ó cristão, que mais merece
ouvir devotamente uma só missa do que
distribuir todas as riquezas aos pobres,
peregrinar toda a terra”. (S. Bernardo,
doutor da Igreja).
“Nosso Senhor nos concede tudo o que
lhe pedimos na Santa Missa: o que mais
vale é que nos dá ainda o que nem sequer
cogitamos pedir-lhe e que, entretanto,
nos é necessário” (S. Jerônimo).

Pela Eucaristia, Jesus está presente em
Corpo, Alma, Divindade, na Hóstia
consagrada, para ser nosso remédio e
sustento.

A Missa é o centro da fé, é o cerne
do Cristianismo

A Missa preserva-te de muitos perigos
e adversidades que te abateriam

Na eucaristia Jesus vem morar em você
para ser o seu Alimento da caminhada,
a Força contra o pecado, e para transformar a sua vida de homem em vida de
Filho de Deus.
Quando você comunga do corpo de
Cristo, você se une a Ele, de fato, e se
torna membro do Corpo de Cristo, unido a toso os irmãos do céu e da terra. É
a redenção do mundo!

Pela Eucaristia, Cristo transforma sua vida
de homem em vida de Filho de Deus

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

Grupo de Oração com Dra. Filó

DIZIMISTAS

“Deus está sempre nos convidando”

Aniversariantes:

Em sua pregação na noite da última terçafeira, dentro do Grupo de Oração promovido pela Paróquia Nossa Senhora
Rainha, a Dra. Filó falou sobre o convite
que Deus sempre nos faz para um banquete, para uma proposta de eternidade,
para um encontro com o Pai. O Grupo de
Oração teve início com a oração do Terço
Mariano e o louvor foi conduzido pelas
cantoras Pat Rosa e Ana Paula, acompanhadas pelos músicos Marcelo (violão),
Roberto (baixo) e Otávio André (bateria).

22/10
Daniel Firmato de Almeida Glória
Deborah Bethônico Fontes
Gustavo Chelotti Reis
Lúcia de Araújo Moreira Klein
Maria Cláudia Melo Roscoe
Virgínia Viviani Gonçalves dos Santos Ferreira
23/10
Ferdinando Mattoso de Mello
Fernanda de Moura Ricardo
Geraldo Magela da Silva Avelar
José Roberto Vieira Pinto
Marcela Thaise de Rezende

Em sua pregação, a pediatra lembrou
que Deus continua falando a nós mesmo
quando fingimos não escutá-lo. “Temos
um Pai que nos fala e nos escuta. Para
termos um relacionamento mais profundo
com Ele, precisamos escutá-lo”. Ela disse
que Deus quer ouvir de nós aquilo que

24/10
Christiane de Almeida Soares
Daniela de Moraes Dumont
Eliete Maria Lessa Carvalho
Jaime Paschoalin

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

Encontros são realizados todas as
terças-feiras, às 19h30, na NSRainha

Oração de Santa Catarina de Sena
"Ó Divindade eterna, ó eterna Trindade,
que pela união da natureza divina tanto fizeste valer o sangue de teu Filho unigênito!
Tu, Trindade eterna, és como um mar
profundo, onde quanto mais procuro
mais encontro; e quanto mais encontro,
mais cresce a sede de te procurar. Tu
sacias a alma, mas de um modo insaciável;
porque, saciando-se no teu abismo, a alma
permanece sempre sedenta e faminta de
ti, ó Trindade eterna, cobiçando e desejando ver-te à luz de tua luz. Provei e vi
em tua luz com a luz da inteligência, o teu
insondável abismo, ó Trindade eterna, e
a beleza de tua criatura. Por isso, vendome em ti, vi que sou imagem tua por
aquela inteligência que me é dada como
participação do teu poder, ó Pai eterno,
e também da tua sabedoria, que é apropriada ao teu Filho unigênito.

26/10
Eminely Maria Nery
Flávio Augusto Torres Vieira
Vassil Rousseff Prado

28/10
Colonita Vilela Alves
Francisco Antônio Ramos G. Pacheco
Juliana Maria de Souza Paula
Maria Augusta Jayme Machado
Maria da Graça Lopes Alfredo
Paulo Antônio Scarpelli
Simone Braga Avelar Publio

A Dra. Filó ressaltou que devemos pedir
a Deus que nos faça tomar consciência daquilo que Ele já sabe que somos.
“Temos que ter a coragem de apresentar
a Deus a nossa história por inteiro, de
contar tudo para Ele, para que Ele transforme as coisas”. Ela lembrou que quando
nós não assumimos a nossa verdade, as
coisas ruins vão nos destruir, vão nos fazer
sofrer. “Não precisamos ter medo, pois
Deus não vai desistir de nós. Ele pode
nos fazer novos, para começarmos uma
vida nova”.

Os encontros do Grupo de Oração,
que tem como coordenadora Moninha
Quintero e como pregadora a Dra. Filó,
são realizados todas as terças-feiras, às
19h30, e são transmitidos ao vivo pelo
cana da Paróquia Nossa Senhora Rainha
no youtube (www.youtube.com/nsrainhatv).

• Eventos •

25/10
Adélia Márcia Velloso de Azevedo
Bruno José Ferreira Costa
Dorival Guimarães Pereira Júnior
Flávia Moreira Ulhôa
Idalesse Maria Rodrigues
Maria Gontijo de Faria

27/10
Aline Dorio Mayrink
Bernadete Moreira Delucca de Albuquerque
Márcia Mendes Bahia Amaral
Maurília de Cássia Veloso Soares
Myriam Barros Silva
Wadia Namen Aburjaile

nós somos verdadeiramente. Para isso,
temos que fazer a “peregrinação mais
difícil: andar para dentro de nós mesmos,
descobrir que temos muitas coisas que
precisam ser trabalhadas, precisam ser
apresentadas a Deus”.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O MONTE DA FESTA (Is 25, 6-10)
OBJETIVO: CELEBRAR A SALVAÇÃO
Irmão!
Isaías canta a extrema alegria que se dará “neste monte”, um banquete
para todos os povos. Nele se enxugarão as lágrimas de todas as faces, se
quebrarão as correntes das nações e se lavará a desonra que as encobria.
Nele se servirá a mais rica iguaria regada com o mais fino puro vinho,
num ágape pela salvação tão longamente esperada. Pois nesta montanha,
a morte encontrará sua morte eterna.
No monte da Ceia, do Gólgota da Cruz, Deus enfim descansará e servirá
sua festa.
Para todos. Para nós. Para ti.

E o Espírito Santo, que procede de
ti e de teu Filho, deu-me a vontade
que me torna capaz de amar-te. Pois
tu, ó Trindade eterna, és criador e eu
criatura; e conheci – porque me fizeste
compreender quando de novo me criaste no sangue de teu Filho – conheci
que estás enamorado pela beleza de
tua criatura. Ó abismo, ó Trindade
eterna, ó Divindade, ó mar profundo!
Que mais poderias dar-me do que a
ti mesmo? Tu és um fogo que arde
sempre e não se consome. Tu és que
consomes por teu calor todo o amor
profundo da alma. Tu és de novo o fogo
que faz desaparecer toda frieza e iluminas as mentes com tua luz. Com esta
luz me fizeste conhecer a verdade. ”

DEPOIMENTOS
“Passei a participar do Grupo
de Oração com a Dra. Filó
quando minha filha entrou para a
Perseverança. Desde então fico encantada com a forma como ela fala do
amor de Deus, da importância que
Ele tem na nossa vida, da importância
de ter Deus no coração para enfrenIvaneide Maria de Souza tarmos todas as nossas dificuldades”.

Mirlei de Cássia

“Tenho aprendido muito com
a Dra. Filó. Ela é uma pessoa
muito iluminada, que fala de Deus
com o coração aberto. A gente sempre consegue fazer uma conexão entre o que ela prega e o que vivemos
diariamente na nossa vida. Além disso,
os testemunhos que ela apresenta
são de uma riqueza impressionante”.

23

OUT

24

OUT

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h00 • Oração do Terço – Comunidade BJVale
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – salas Mateus
e João
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
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

25

QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Santa Missa
09h00 / 17h00 / 19h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
15h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
17h00 / 18h00 • Catequese – Comunidade BJVale
19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
20h00 • Grupo Master

26

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

27

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa
19h00 • Escola para Casais

28

SÁBADO
09h00 • Escola para Casais
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Mateus
17h00 • Santa Missa

29

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

OUT

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.
AGENDA

Dia 30 Segunda-feira
19h30 • Grupo de Oração para as mulheres
Palestrante: Moninha Quintero
20h00 • Terço com os homens

