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XXXI Domingo do Tempo Comum
Solenidade de Todos
os Santos
Jesus sobe ao monte que, na bíblia, significa lugar da revelação
divina, e senta-se para falar, assumindo a posição típica de
mestre na cultura hebraica. Mais achegado a Ele acomoda-se
o grupo dos discípulos, a seus pés, acompanhados por pessoas sem poder, sem reconhecimento, uma procissão de
marginalizados, de “doentes atingidos por diversos males e
tormentos, epilépticos, paralíticos, numerosas multidões da
Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado
do rio Jordão” (Mt 4, 24-25).
Para anunciar o caminho que leva à felicidade e santidade, o
Mestre faz seu famoso sermão das bem-aventuranças, cada
uma das nove começando com uma condição exigida – pobres
de espírito, mansos, os que têm fome e sede de justiça - e
terminando com uma promessa - porque deles é o Reino
dos Céus, porque receberão a terra, porque serão saciados.
São as virtudes de Jesus, “uma regra perfeita de vida cristã”,
segundo Santo Agostinho. Valores universais que podem ser
entendidos e acolhidos por todos.
Os santos e santas, cuja festa a Igreja celebra hoje, são testemunhas de que é possível encontrar esse caminho. A solenidade
foi-se consolidando ao longo do primeiro milênio cristão como
celebração coletiva dos mártires. Já em 609, o papa Bonifácio IV
consagrou o Panteão, em Roma, à Virgem Maria e a todos os
mártires, transformando-a na igreja de Santa Maria dei Martiri.
Revelado a pessoas do passado, o Sermão da Montanha hoje
é dirigido ao mundo inteiro, no presente e no futuro – é o
eterno e atual programa do Reino dos Céus, que os santos
se esforçaram em cumprir.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar
numa só festa os méritos de todos os santos, concedeinos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da
vossa misericórdia.

2ª f.: Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-14
3ª f.: Rm 12,5-16; Sl 130(131); Lc 14,15-24
4ª f.: Rm 13,8-10; Sl 111(112); Lc 14,25-33
5ª f.: Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45(46); João 2,13-22
6ª f.: Rm 15,14-21; Sl 97(98); Lc 16,1-8
Sábado: Rm 16,3-9.16.22-27; Sl 144(145); Lc 16,9-15
Domingo: Sb 6,12-16; Sl 62(63); 1Ts 4,13-18 ou 13-14;
Mt 25,1-13

I Leitura (Ap 7,2-4.9-14)
Salmo Responsorial Sl 23 (24)
II Leitura (1 João 3,1-3)
Evangelho (Mt 5,1-12)

EDITORIAL

Dia de domingo

BEM-AVENTURADOS

Santidade

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Houve um tempo em que acreditávamos que só eram
santos os nascidos há muitos, muitos anos, como se a
santidade não fosse possível em nossos dias. Aí vieram
Frei Galvão, João Paulo II, Madre Teresa e foi bom
descobrir que existem santos vivos, entre nós, verdadeiros discípulos e imitadores do Senhor. A vocação
à santidade é oferecida a todos. Nesse momento em
que celebramos suas vidas, algumas lembranças de suas
passagens entre nós:

A solenidade de todos os Santos e Santas
eleva nosso pensamento e o nosso coração
para lá onde, também nós, um dia, estaremos. Trazemos em nosso íntimo, no mais
profundo do nosso ser, o desejo do céu, e
de sermos felizes. A liturgia é um convite a
fixarmos demoradamente nosso coração
nas “coisas do alto”, onde se encontra a
verdadeira felicidade. E a plenitude da felicidade acontece na contemplação de Deus face a face, na conquista da vida eterna.
Porém, não basta sentir saudade de Deus, não basta ter saudade do
céu. Não basta experimentar o desejo de ir para o céu. É preciso
algo mais. Ao longo de nossa peregrinação de volta para a Casa do
Pai, é necessário ter a coragem de usar bem a nossa liberdade. A
liberdade deve ser uma conquista diária para o bem. Assim, a festa
de Todos os Santos e Santas é um convite à santidade, a sermos
perfeitos como o Pai do Céu é perfeito. De nada adiantará nosso
peregrinar, isto é, nossa vida não terá sentido, se nossos nomes não
estiverem escritos nos céus.
Celebrando a santidade e recordando todos os que nos precederam
no caminho do céu, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo
nos dê um espírito de sabedoria e nos revele o que devemos “ser”
e “fazer” para alcançarmos a morada dos santos. Que Ele abra o
nosso coração à sua luz, para que saibamos qual a esperança que
o seu chamamento nos dá, qual a riqueza da glória que está na
nossa herança com os santos e santas. Não há outro caminho para
participarmos da liberdade dos filhos e filhas de Deus. Vale a pena
buscar a verdadeira Felicidade. Recebam meu afetuoso abraço e
minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Retiro Grupo Master

Gratia Plena: conhecer Jesus sob o olhar de Maria

"As pessoas viajam para admirar a altura das montanhas,
as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios,
o vasto domínio do oceano, o movimento circular das
estrelas e, no entanto, elas passam por si mesmas sem
se admirarem." Santo Agostinho, teólogo e filósofo,
reconhecido como Doutor da Igreja, canonizado em
1298.
“Eu sou aquilo que Deus pensa de mim”. Santa Teresinha
do Menino Jesus, freira carmelita francesa, canonizada
em 1925.
“Receio perder, num quarto de hora, a pouca doçura
que durante vinte anos procurei entesourar, gota a gota,
como orvalho, no vaso do meu coração”. São Francisco
de Sales, bispo de Genebra, canonizado em 1665.
“O que eu conheço de Deus são as pegadas de sua
ausência”. São João da Cruz, frade carmelita espanhol,
canonizado em 1726.
“Assim como anunciais a paz pela boca, estejais certos
de que a paz esteja em vossos corações”. São Francisco
de Assis, frade italiano, canonizado em 1228.
Nená Costa – Jornalista

MISSAS
NOSSA SENHORA RAINHA
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Sex: 15h
Sáb: 17h
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Sáb: 10h

“Miséria é a falta de amor entre os
homens ”
Irmã Dulce
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COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano

SECRETARIA PAROQUIAL
Telefone: (31) 32863034
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)

Cerca de 170 jovens adultos se reuniram
nos dias 27, 28 e 29 de outubro, na Casa
de Retiro Acampamento MPC, em Nova
Lima, para participar do segundo retiro
anual do grupo Master Fanuel. Os participantes refletiram sobre o tema “Gratia
Plena: O Amor pelos olhos da Mãe”.
O evento contou com pregações da teóloga Milene Costa, da psicóloga Amanda
Drummond e dos membros do Fanuel:
Carlos Eduardo Hermeto, Thácio Leite e
Nathália Policarpo. O cantor Gil Monteiro,
membro da missão Ide em São José dos
Campos – SP, também marcou presença e
esteve à frente dos momentos de oração e
louvor. A cantora Denise Gomes conduziu
um momento de reflexão e arrependimento no sábado à noite.
Carina Souza participou do retiro do Master pela primeira vez e elogiou o formato
do encontro. “O reabastecimento da fé
veio através da alegria e do compromisso

dos servos, dos momentos de espiritualidade, do convívio e da partilha com outros
retirantes. Foram momentos de muita intensidade, que nos remeteram ao fogo do
Espírito Santo”. Para Gabriella Dolabella, a
dinâmica do retiro, “pelos olhos de Maria”,
revelou-se um caminho à cura, aceitação
e renovação de si mesma. “Reconstruirme sob o manto de Nossa Senhora que
me ama incondicionalmente, me carrega
no colo e me consola, fazendo-me sentir
amada novamente”.
O grupo Master se reúne toda quartafeira, no Salão Pedro, a partir das 20hs.
Os encontros são realizados para adultos
não casados de 23 a 40 anos, que desejam viver momentos de louvor, oração e
partilha da Palavra de Deus, através dos
ensinamentos cristãos. As atividades são
intercaladas entre Master Oração e Master
Encontro. No “Master Oração” ocorre a
reza do terço com a contemplação dos
mistérios e partilha. Já no “Master En-

contro” são realizadas pregações, orações
e louvor. Informações: (31) 3286-3034.

Encontro reuniu cerca de 170 participantes na
casa de retiro Acampamento MPC

Jovens viveram momentos de adoração e
intimidade com Deus

Acompanhamento Escolar

Ensinar com carinho e Deus no coração
Ensinar crianças que têm diversos tipos
de dificuldade a ler e escrever. Esse é o
desafio do Projeto de Acompanhamento
Escolar da Pastoral Social da Paróquia
Nossa Senhora Rainha, que realiza um
trabalho de alfabetização e de avanço no
aprendizado com um grupo de sete crianças do 3º e 4º ano da Escola Estadual
Dona Augusta Gonçalves Nogueira, localizada no Aglomerado Santa Lúcia. O
Projeto, que existe desde setembro de
2014, é desenvolvido e uma das salas da
Escola todas as quintas-feiras, na parte da
tarde; e complementado por sessões com
a psicopedagoga Marcelle Sales Faria em
seu consultório, no bairro Santa Efigênia.
A coordenadora do Projeto, a psicóloga
Marta Rodrigues de Morais Andrade, disse
que as crianças são encaminhadas após
avaliações da supervisora da Escola, Silene
Gelmini Araújo Veloso; e da psicopedagoga Marcelle. Ela explica que “essas crianças
demandam um atendimento mais individualizado, com carinho e atenção especiais,
pois têm problemas comportamentais e
dificuldades básicas de aprendizado, de
fixar atenção, de concentração, que, mui-

tas vezes, são frutos de problemas vividos
na família e na comunidade”.
Marta disse que conta atualmente com
uma equipe reduzida (de apenas seis voluntários) e que, por isso, tem que limitar
o atendimento a um grupo menor de
crianças. A psicóloga convida outros voluntários a participarem do Projeto. “Temos
uma carência não apenas de psicólogos,
psicopedagogos e fonoaudiólogos, mas
também de qualquer pessoa que tenha
disponibilidade e vontade de ajudar essas
crianças”. Os interessados podem falar
com a Marta pelo Whatsapp (31) 993877060 ou pelo email: marta.r.andrade@
gmail.com
A supervisora Silene Veloso ressalta que
o Projeto de Acompanhamento Escolar
é muito importante para a Escola Dona
Augusta Gonçalves Nogueira por vários
motivos. “As pessoas se disponibilizam a
estar na comunidade, a perceber o trabalho da Escola e as dificuldades dessas
crianças e atuar dentro da comunidade. O
trabalho desses voluntários (as) já possibilitou avanços significativos na aprendizagem

de algumas crianças”. A equipe do Projeto
é formada pelos voluntários e paroquianos
Celeste Dumont, Dalma Emediato, José
Geraldo de Souza, Mariana Abud, Marta
Andrade e Vanderlei Antunes.

Os voluntários da Pastoral Social NSRainha dedicam
suas tardes em escola do Aglomerado Santa Lúcia

Equipe do Projeto de Acompanhamento
Escolar

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

Escola para Casais – Segundo módulo

DIZIMISTAS

A importância da orarmos juntos

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realizou no último fim de semana, no Salão
Paroquial Pedro, o segundo módulo da
Escola para Casais, que teve início na
noite de sexta-feira, dia 27 de outubro, e
terminou com uma missa no domingo, às
12h. O evento teve pregações do pároco,
Pe. Alexandre Fernandes, e da Dra. Filó;
palestras da psicóloga Patrícia Ragone;
e um testemunho de fé do casal Ellen
Braga e José Velloso. Com a participação
de cerca de 80 casais, o módulo deu
sequência ao primeiro, realizado no fim
de agosto.

08/11
Ildeu Baptista de Oliveira
José Silvério Sant’Yves Baeta
Maria Gorete dos Santos Nogueira
09/11
Heloisa Helena da Silva Borges Nascentes Fernandes
Maria das Graças Dório Mayrink
Rafael Barata Porto Lima
10/11
Carmen Lúcia Novais e Silva
Elisa Vasconcelos
Maria da Glória Brandão Nascimento
Maria Tereza Macedo Martins

Na sexta, Pe. Alexandre pregou sobre o
tema “Serão uma só carne”, diferenciando
o amor Ágape (incondicional), o amor
Phileo (amizade) e o amor Eros (amor
romântico), com base na leitura do texto
de Lucas 11 – que narra a oração do
Pai Nosso. Em seguida, Patrícia Ragone
apresentou o tema “O que é o amor

11/11
Aurélio do Amaral Duarte Costa
Bianca Ferreira Monteiro
Claison Antônio Borges
Flávia Rangel Righi
Maria José de Sousa Coelho

14/11
Mariana Mascarenhas Mourão Vidigal Neves

Na parte da tarde, a psicóloga Patrícia Ragone
fez três palestras. Na primeira, ela abordou
o tema “Para ajudar na solução de conflitos: fortalecer a comunicação”. Depois, a
psicóloga falou sobre o tema “A dimensão
erótica do amor: como construir a intimidade

Cerca de 80 casais participaram
do evento na paróquia

Inscrições abertas para o Retiro do GOFF, de 24 a 26 de novembro
Já estão abertas as inscrições para o Retiro
do Grupo de Oração e Formação Fanuel
(GOFF), que será realizado nos dias 24,
25 e 26 de novembro, reunindo jovens
de 16 a 23 anos, na Casa de Retiro e
Acampamento MPC, em São Sebastião
das Água Claras. O Retiro tem como
tema “TAU”, que é um dos mais famosos
símbolos franciscanos, e as inscrições, que
custam R$ 220,00, podem ser feitas na
secretaria paroquial, nos encontros do
Grupo (todas as quintas-feiras, no Salão
Paroquial Pedro, às 19h30); e nas missas
de domingo. O Retiro terá a presença do
pároco, Pe. Alexandre Fernandes, que vai
presidir uma celebração eucarística para
os jovens no sábado.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: EDIFICADOS EM JESUS CRISTO (Ef 2,19-22)
OBJETIVO: SERMOS FAMÍLIA DE DEUS PELO ESPÍRITO
Irmãos!
Não nos sintamos mais estrangeiros nem migrantes.
Pelo Espírito que nos foi dado, temos uma morada perfeita, com
profetas e apóstolos como fundamentos e Jesus Cristo como pedra
principal.

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

Na parte da manhã de sábado, a primeira pregação foi da Dra. Filó, sobre “Espiritualidade
conjugal e familiar”. Ela disse que é muito
importante que o casal tenha espaço para
discutir a vida espiritual. “O casal deve se
reunir diante de Jesus e colocar diante d’Ele
as dificuldades, os desafios, as alegrias”. Com
relação aos filhos, a pediatra ressaltou que
“como vamos ensinar a eles alguma coisa
sobre Deus se eles não nos veem rezar,
orar, com o terço ou a Bíblia nas mãos”?
Em seguida, Pe. Alexandre falou sobre a
importância de “Orarmos juntos”.

efetiva-sexual”. Ela lembrou que, para uma
noite de comunhão efetiva sexual, o casal
deve começar a preparação desde a manhã
a nutrir essa comunhão e que “os casais que
se conhecem melhor um ao outro, têm
mais chances de terem uma vida sexual mais
efetiva”. A terceira palestra foi sobre o perdão
(“Perdoar ou não perdoar, eis a questão”).
Ela ressaltou que todo casal deve convidar
o perdão para chegar primeiro, lembrando
que Jesus nos ensinou a perdoar quantas
vezes forem necessárias.

• EVENTOS •

12/11
Alexandre Ferrari Silveira
Divaldo de Oliveira Flores
Giovana Rodrigues de Pinho Tavares
Renata Matos de Oliveira Bretas
Valéria Vilela de Mattos
Vera Camargos Carneiro
13/11
Adilson José de Almeida
José Antônio Guimarães Rezende
Juliana Santos Dumont Ferreira Antunes
Julie Santos Teixeira
Lúcia Helena Andrade Sotto Mayor
Maria Elisabette P. O. Lobato
Patrícia Fogolin Calori

verdadeiro? ”, traçando um paralelo entre o amor possesivo e o amor doação
(verdadeiro).

Uma das coordenadoras do Grupo
GOFF, Júnia Souza Pires do Rio, explica
que a ideia é mostrar como as virtudes
do TAU (pobreza, obediência e castidade) podem ser aplicadas na nossa vida
diária, como podemos buscá-las e como
elas nos ajudam a vencer o pecado e
as doenças espirituais. “Por exemplo, a
obediência faz com que a gente vença a
vaidade e a inveja”. Os jovens vão sair da
igreja na noite de sexta (dia 24) e retornam no domingo para a missa das 17h45.
Mais informações com as coordenadoras:
Elisa Ragone, (31) 98881-4683; ou Júnia
de Souza Pires do Rio, (31) 98636-3024.

DEPOIMENTOS

Firmados nele e em comunhão, como um único Templo santo,
elevemos glórias a nosso Pai.
Somos da família de Deus.
Cristina Moreira e André Duarte

“É a primeira vez que participamos de um evento como a
Escola para Casais e estamos gostando
muito dos temas, que são muito atuais. Estamos casados há dois meses
e achamos que as palestras abrem os
nossos corações para, com a presença
de Deus, podermos lidar melhor com
as dificuldades do dia a dia”.

Eliane Lacerda e Bruno Martins

“Somos casados há seis anos e
sempre buscamos aprimorar a
nossa convivência, o nosso relacionamento. Por isso, resolvemos buscar
esse conteúdo na Escola para Casais.
Fizemos os dois módulos e gostamos
muito do formato e dos temas, que
são muito pertinentes às questões
vividas por todos os casais”.

06

NOV

07

NOV

08

NOV

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
20h00 • Grupo de Oração e Cura ÃNIMA – pre-		
gadora: Psicóloga Andrea Scarpelli - Local:
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 – Comunidade BJVale
19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
20h00 • Grupo Master

09

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
19h30 • Espaço de Convivência com a Maturidade – sala
Mateus

10

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia | Cenáculo de Nossa 		
Senhora | Missa

11

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

12

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
12h00 / 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

(( ERRATA – Celebração da Crisma ))

A celebração do sacramento da Crisma na Paróquia será
dia 06 de dezembro e não dia 08, conforme publicado no
texto informativo da última semana.

Curso de Noivos

O próximo Curso de Noivos 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.

