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XXX Domingo do Tempo Comum
O Grande Mandamento
Os líderes religiosos continuam procurando armadilhas para provocar dificuldades para Jesus com o
objetivo de julgá-lo e condená-lo de forma exemplar
por causa de suas afirmações polêmicas. É nesse
ambiente que surgem as controvérsias sobre o imposto pago a César, a ressurreição dos mortos e
agora qual o maior mandamento da lei.
Essa não era uma questão pacífica, mas objeto de
intermináveis discussões entre os fariseus e os rabinos. Com a preocupação de atualizar a lei a fim
de que ela atendesse a todas as questões que a
vida do dia a dia exigia, acabou sendo construído
um conjunto de 613 preceitos, dos quais 365 eram
proibições e 248 ações a serem cumpridas, o que
levava, evidentemente, ao problema da prioridade:
todos têm a mesma importância ou há algum preceito
maior que o outro?
Tentando mostrar que Cristo não sabe interpretar a
lei e por isso não merece crédito, eles O interrogam
sobre o grande mandamento esperando inflamar
o povo contra Ele caso não fale de acordo com a
opinião pública. A resposta é uma referência aos livros
inspirados do Antigo Testamento que apresentavam a
revelação de Deus – Dt 6, 5 (amor a Deus) e Lv 19,18
(amor ao próximo), aproximando-os um do outro.
O Grande Mandamento é o do amor. Amar totalmente, de todo coração. Fazer da vida uma entrega
– a Deus e aos irmãos.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a
esperança e a caridade e dai-nos amar o que ordenais
para conseguirmos o que prometeis.

2ª f.: Rm 8,12-17; Sl 67(68); Lc 13,10-17
3ª f.: Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-21
4ª f.: Rm 8,26-30; Sl 12(13); Lc 13,22-30
5ª f.: Jó 19,1.23-27; Sl 26(27); Rm 5,5-11; João 6,37-40
6ª f.: Rm 9,1-5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6
Sábado: Rm 11,1-2.11-12.25-29; Sl 93(94); Lc 14,1.7-11
Domingo: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1 João 3,1-3; Mt
5,1-12

I Leitura (Ex 22,20-26)
Salmo Responsorial Sl 17(18)
II Leitura (1Ts 1,5-10)
Evangelho (Mt 22,34-40)

EDITORIAL

Dia de domingo

Amai-vos

De passagem

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Conta-se que um turista foi à cidade do Cairo, no Egito,
para visitar um famoso sábio. Ao chegar lá, ficou surpreso
ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples,
cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma
cama, uma mesa e um banco.

Apenas sete versículos compõem o evangelho
deste 30º Domingo do Tempo Comum, contudo, na brevidade do texto se esconde uma
síntese perfeita daquilo que Deus espera de cada
um de nós. Como na semana passada, vemos as
autoridades judaicas tramando armadilhas contra
Jesus, tentando testá-Lo, esperando que Ele escorregue em alguma palavra e se comprometa.
Colocavam-No à prova numa atitude de quem queria calar Sua voz, extrair
de Seus lábios alguma contradição para desmoraliza-Lo e acabar com Seu
nome. Contudo, Jesus está acima de todo pensamento humano, Ele não
é um simples pregador, mas o próprio Deus encarnado, o Filho, a Palavra
eterna do Pai que existe desde sempre e pela qual tudo foi criado.
Hoje existem muitos “saduceus” modernos que querem a todo custo
reduzir a pessoa de Jesus a um pregador utópico, radical, um homem
político. Precisamos, enquanto cristãos, perceber o perigo que existe nessas tentativas de expulsar Deus para fora de nossas vidas, fazendo da falta
de fé a bandeira predominante. Precisamos dizer não! Um não categórico.
Pois este caminho nos levará à morte, à falta de sentido de viver, à tristeza,
às trevas. Como filhos da luz que somos, que possamos dizer ao mundo,
por palavras e gestos, que cremos em um Deus que nos ama e espera
o nosso amor, um Deus que está profundamente ligado a nós, e sem o
qual nada pode subsistir. Um Pai bondoso e amigo que entrelaça a nossa
vida à Sua misericórdia.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Estes são os dois mandamentos fundamentais, que segundo Jesus, sintetizam de maneira perfeita toda a Lei e os Profetas. De fato, o Senhor
não veio para abolir a Lei, mas para conferir-lhe pleno sentido. Em Cristo,
aprendemos como amar a Deus a ao próximo, Ele é o nosso modelo,
Ele é o que queremos ser um dia. Corramos, pois, irmãos, rumo à nossa
meta: alcançar a estatura de Jesus e ser como Ele.
Uma abençoada semana a todos vocês! Grande abraço.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

São João da Cruz

O sábio olhou ao redor e também perguntou:
- E onde estão os seus?
- Os meus? - surpreendeu-se o turista. Mas estou aqui
só de passagem...
- Eu também - concluiu o sábio.
Estamos aqui só de passagem, mas vivemos como se
fôssemos ficar eternamente. Nem lembramos que esta
não é a nossa última estação de trem. Estão longe as
palavras de Tiago, no Novo Testamento: “somos brisa
que aparece por um tempo e logo se dissipa”. Guardamos a jóia da madrinha, a chave que selou a amizade,
a carteira da escola, a medalha da prova de natação, a
folha da rosa entre as páginas do livro, o bibelô com a
cabeça quebrada colada com esmalte colorido.
Também guardamos a mágoa pela traição, a raiva do
chefe que nos dispensou, o som das palavras ríspidas, as
feridas ainda abertas, a festa que não fomos convidados,
a critica acima do tom, algumas dores do passado.
Se tivéssemos só uma cama, uma mesa e um banco
como viveríamos nossa “eternidade”?
Nená Costa – Jornalista
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COM. BOM JESUS DO VALE
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Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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“Deus nos dá uma vida em plenitude”

- Onde estão seus móveis? - perguntou o turista.

HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h
“Quando tiveres algum aborrecimento
e desgosto, lembre-te de Cristo
crucificado e cala-te”.

VII Seminário de Convivência com a Maturidade

Rua Modesto Carvalho de Araújo, 227
Belvedere – 30.320-410 – Belo Horizonte/ MG
secretariaparoquial@nsrainha.com
Atendimento:
Seg a Qui: 09h00 as 18h30
Sáb: 09h00 as 12h00

Sex: 09h00 as 18h00
Dom: 10h00 as 19h00

(atendimento feito no SAC)

A

Paróquia Nossa Senhora Rainha realizou no
sábado, dia 21, no salão
Paroquial Pedro, o VII
Seminário de Convivência com a Maturidade, que este ano teve como tema “Vida
plena na longevidade”. O evento reuniu
cerca de 100 pessoas e foi organizado
pelo grupo do Espaço de Convivência da
NSRainha, que se reúne toda quinta-feira,
às 19h30, na Sala Mateus.
O Seminário teve início com um louvor
conduzido pela cantora Thereza Calonge,
acompanhada por Jayme Carvalho no
violão. Os coordenadores do Espaço
de Convivência, Adjar Mendes e Laura
Marchi, saudaram os presentes e explicaram o intuito do seminário, com breves
palavras sobre o valor do tempo e a
dinâmica da longevidade.
Em seguida, o pároco da NSRainha, Pe.
Alexandre Fernandes, proferiu a palestra
“Vida plena na longevidade”. O sacerdote
meditou sobre o texto de João 11 – que
narra a morte de Lázaro. Em sua pregação, o padre ainda diferenciou os termos
“velho” e “idoso”, conceituando que “a
pessoa velha perde a plenitude e fica refém
da idade. Já a pessoa idosa está aberta a
desafios, pois sua vida tem sentido”.
O grupo de dança sênior “Maturidade
sem Fronteiras” também abrilhantou o
seminário, com apresentações de dança. A
caracterização das 13 participantes foi um
charme à parte: adornadas com coroas de
flores e blusas decoradas, elas mostraram
que a dança e a alegria não têm idade.
A segunda palestra do dia foi realizada pelo
teólogo Eduardo Machado, que refletiu
sobre o tema “O homem: um ser em
construção? ”. Eduardo afirmou que a
sociedade estigmatiza a melhor idade e
que, “ao contrário do que muitos pensam,
os idosos do terceiro milênio são pessoas
produtivas, que se divertem, aprendem
e se envolvem afetivamente”. O teólogo
também tratou sobre a ideia de felicidade,

ressaltando que “os momentos mais felizes de nossas vidas foram quando fomos
amados e amamos”.
Após o intervalo de almoço o convidado
Henry Vargas interagiu com os participantes e apresentou números de ilusionismo, que surpreenderam a todos. Em
seguida, foi a vez do médico Dr. Adjar
Mendes abordar o tema “Saúde, nutrição e
longevidade”. O geriatra afirmou que “uma
pessoa saudável precisa saber ouvir os
sinais do corpo e da mente e reconhecer
quando é tempo de procurar ajuda”.
Patrícia Ragone apresentou o tema “Viver
plenamente: superando o individualismo e
potencializando seus talentos”. A psicóloga
meditou sobre a passagem de Mateus 25,
14 – 30, que narra a parábola dos talentos.
“Os talentos são dons do Espírito Santo,
dados a nós”. Patrícia ressaltou que “a plenitude é um estado que vai se completando
ao longo da nossa existência e que ela está
diretamente ligada a fé”.
Na sequência, Dr. Adjar apresentou uma
modalidade de dança sênior, que estimula
a coordenação motora e o raciocínio lógico dos participantes. O professor Cassiano
Baldori Luiz (Uni-BH) encerrou o seminário com a palestra “A importância do
espaço de convivência na paróquia Nossa
Senhora Rainha”. O professor afirmou que
os afazeres e as dificuldades pessoais “não
podem ser maiores que a experiência de
convivência em comunidade”.
Para Elizete Greany participar do seminário
é uma oportunidade de superar o luto e
recomeçar a vida após a perda do marido.
“O evento é uma oportunidade de fazer
novos amigos e ouvir a palavra de Deus,
além de recomeçar a vida com alegria”,
destaca. Ana Lucia de Oliveira é do interior
de São Paulo e ficou sabendo do VII Seminário de Convivência com a Maturidade
através do Informativo NSRainha. Para ela,
o evento “proporcionou um ambiente de
aprendizado e reflexão sobre questões
vividas no dia-a-dia”.

Para o coordenador do Espaço de Convivência da NSRainha, Dr. Adjar Mendes,
o seminário foi além do campo teórico.
“Além das palestras, o evento ofereceu
momentos de reflexão, atividades práticas,
dança e descontração com a apresentação
do ilusionista”, afirmou.
Padre Alexandre Fernandes saudou os
participantes e fez a abertura do encontro

Grupo de dança sênior
“Maturidade sem Fronteiras”

Apresentação de ilusionismo
cativou o público

Dr. Adjar Mendes, coordenador do Espaço
de Convivência da NSRainha

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

Retiro da Crisma	

DIZIMISTAS

Jovens sarados pelo amor de Deus

Aniversariantes:

O Movimento Jovem Fanuel da Paróquia
Nossa Senhora Rainha promoveu no
último fim de semana mais um Retiro
da Crisma, que teve como tema “Jovens
Sarados”, inspirado no livro do Pe. Léo,
um sacerdote conhecedor do universo
e das dificuldades dos jovens. O evento foi realizado na Casa de Retiro e
Acampamento MPC, em São Sebastião
das Água Claras, e reuniu cerca de 160
participantes, entre servos e crismandos.
O Retiro teve início na noite de sextafeira, dia 20; e terminou no domingo, com
a participação de todos na celebração eucarística das 17h45, presidida pelo pároco,
Pe. Alexandre Fernandes.

29/10
Carolina Rausch de Oliveira LopesVeloso
Cícero Lopes de Sousa
Cláudia Aparecida M. Alves Jayme
Gabriella Fernandes Assunção Vial
Gilda de Almeida Andrada
Henrique Pinto Sallum
Ilma Nunes Chaves Pellizzer
Juliana Cordovil Barros de Souza de Andrade
Lívia Ribeiro Herzog Rocha
Maria Regina Gonçalves Ferreira
Selma da S. Costa
30/10
Alexandre Felicori
Mariana Rodrigues Silva Meireles
Paulo Henrique Curto
Ronaldo José de Moura Lima
Vera Beatriz Paranhos Pinto

Renan Colares, um dos coordenadores
da Crisma, disse que o Retiro, que incluiu

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: EU E MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO SENHOR
OBJETIVO: OPÇÃO PELA ALIANÇA DO SENHOR (Js 24,14-29)

É uma antiquíssima tradição da Igreja
Católica rezar por todos os fiéis falecidos no dia 2 de novembro. A todos os
que morreram “no sinal da fé” a Igreja
reserva um lugar importante na Liturgia:
há uma lembrança diária na Missa, com
o Memento (= lembrança) dos mortos,
e no Ofício divino.

Com a lembrança dos falecidos a Igreja
quer lembrar a grande verdade, baseada
na Revelação: a existência da Igreja triunfante no Céu; padecente no Purgatório
e a militante na terra. O Purgatório é o
estado intermediário, mas temporário
“onde o espírito humano se purifica e
se torna apto ao céu”.

No dia de Finados a Igreja autoriza
que cada sacerdote possa celebrar
três Missas em sufrágio das almas dos
falecidos. Essa foi uma concessão do
Papa Bento XV em 1915, quando durante a Primeira Guerra Mundial, julgou
oportuno estender a toda Igreja este
privilégio de que gozavam a Espanha,
Portugal e a América Latina desde o
séc. XVIII.

Desde os primeiros séculos a Igreja reza
pelos falecidos. No segundo livro de
Macabeus, da Bíblia, encontramos esta
recomendação: “É coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos,
para que fiquem livres de seus pecados”.
(2Mac 12,46). No dia de Finados, não
festejamos a morte, mas a vida após a
morte, a ressurreição que Cristo nos conquistou com sua morte e Ressurreição.

“Escolhei hoje a quem quereis servir”
Irmãos! Caiam pela fé as antiquíssimas muralhas que nos escravizam
a ídolos do poder e ter, do prazer e vaidade, exorcizemos as ilusões
passageiras e egoísticas.

DEPOIMENTOS

Confirmemos nossa aliança em Cristo, façamos de nossa família
seu lar e altar, onde seja adorado, amado e servido.
Assim vivamos, livres e unidos, na Terra Prometida.

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

Encontro reuniu cerca de 160 participantes

O dia de Finados

01/11
Henrique José Amorim Almeida
Maria Norma Salvador Ligório
Mariella Guarino Tanure
Simone Sarmento Carneiro
Viviane Alves Tonussi

04/11
Ana Beatriz Cabral Barbosa
Angelina Bernardi Campos
Anna Laura Velloso Ferreira
Carla Cristina Almeida de Carvalho
Cecília Maria Cruvinel Horta
Lucas Mesquita Delmaschio
Maria Heloisa Gontijo de Faria
Nadia Valadares de Melo

Um dos momentos mais fortes do encontro, na opinião de Carlos Eduardo,
chamado carinhosamente pelos amigos
do Fanuel de “Cadú”, também coordenador da Crisma, foi o Momento de Maria.
“Fizemos uma reflexão e uma oferta de

rosas em homenagem à Maria, num momento que, com certeza, tocou o coração
de todos”. A Celebração da Crisma será
no dia 8 de dezembro e os encontros são
realizados todos os domingos, às 16h, no
Salão Pedro da NSRainha.

• SAIBA MAIS •

31/10
Andrea Amorim Poeiras
Ivana Santos Mayer
Márcio Nogueira Rezende
Marisa Silveira Neto Otaviano Andrade

03/11
Daniele Nunes Fonseca Rocha
Gisela Wittmann Lopes
Judith Elaine Pereira Peixoto Lasmar
Maria Fernanda Passos Ferreira
Mariza Meira Silva Lima
Plínio Correa de Aquino
Rita de Cássia Pereira

louvores, pregações, orações e dinâmicas, foi uma oportunidade para “falarmos
sobre a nossa vida cristã, para refletirmos
sobre se estamos ou não colocando em
prática os ensinamentos de Deus”. Ele
contou que os pregadores (do próprio
Fanuel) falaram sobre o Amor de Deus,
a liberdade que Deus nos dá por amor
e se, a partir dessa liberdade, tomamos
a decisão por esse amor de Deus e sobre como começar a persistir nessa fé e
nesse amor.

Matheus Etrusco

“Acho que este Retiro ‘Jovens
Sarados’ da Crisma é um divisor de águas para os crismandos, é o
momento em que eles vão decidir se
continuam na caminhada de fé. Eles
estão mais maduros, já conhecem
mais coisas da Igreja e é o momento
de eles sentirem o amor de Deus que
eles escutaram o ano todo”.

Rafaela Ribeiro

“Participei como serva e foi
muito bom porque relembrei
os momentos que estive lá como
crismanda, em 2014, e isso me fez
refletir sobre ‘para quem estou servindo’, ’por que estou servindo’. E pude
perceber que os jovens da Crisma
estavam de coração aberto, buscando
uma maior intimidade com Deus”.

30
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31

OUT

01

NOV

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 – Comunidade BJVale
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
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
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
20h00 • API – Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis.
A Paróquia convida as pessoas enlutadas por
perdas de pessoas queridas, para um momen
to de partilha da dor - sala André

02

QUINTA-FEIRA - FINADOS
19h00 • Santa Missa / Cerco de Jericó

03

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Missa
19h30 • Curso de batismo

04

SÁBADO
10h00 • Curso de crisma para adultos – sala Judas Mateus
11h00 • Devoção do 1º Sábado ao Imaculado Coração
de Maria: Santa Missa, Oração do Terço e reflexão com Dra. Filó. Local: NSRainha
11h00 e 12h00 • Batizados
17h00 • Santa Missa

05

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

NOV

NOV

NOV

NOV

Devoção Mariana

Devoção do Primeiro Sábado ao Imaculado Coração de
Maria: Santa Missa | Oração do Terço | Reflexão com Dra.
Filó. Sábado, dia 04/11, às 11h. Local: NSRainha

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.
Campanha de arrecadação de brinquedos
novos para crianças carentes

Mais uma vez, queremos contar com a sua ajuda nessa
importante campanha! Pedimos a doação de brinquedos
novos, que não remetam a armas (revólver, faca, entre
outros) ou estimulem a violência. As doações podem ser
entregues na igreja, durante os horários de missa, ou na
secretaria paroquial durante a semana, de 9 às 18h, até o
dia 15 de dezembro. Vamos fazer a nossa parte!
27ª FEIRA DA AMIZADE BELVEDERE

Organizada pelo Grupo Tear da Paróquia Nossa Senhora
Rainha. Diversos expositores com o que há de mais bonito
e charmoso no artesanato de Belo Horizonte. Ótima opção para suas compras de Natal. De 30 de novembro a 03
de dezembro, no Salão Paroquial. Entrada franca.

