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XXXII Domingo do Tempo Comum

Parábola das Dez Virgens
Dos rituais típicos dos casamentos judeus, uma das mais alegres
e festivas celebrações israelitas, Jesus tira a parábola das Dez
Virgens para falar sobre sua segunda vinda. Segundo os costumes, a cerimônia começava com a ida do noivo à casa da
noiva para surpreendê-la, o que poderia acontecer até de
madrugada. Geralmente se atrasava, pois antes reunia-se
com os sogros para negociar o dote e só saía depois que as
duas famílias estivessem de acordo. Conversa que poderia se
prolongar por horas.
A noiva esperava na casa do pai cercada pelas irmãs e melhores
amigas, que a acompanhariam entre danças e cânticos ao local
das bodas. Deveria estar pronta para viajar a qualquer momento
pelos terrenos rochosos de Israel, por isso precisava ter uma
lâmpada de azeite para iluminar o caminho. Chegado o cor-

tejo ao destino, os portões da propriedade eram fechados e
ninguém mais poderia entrar. A tradição era tão mais rigorosa
quanto mais rica fosse a família do noivo.
As damas também deveriam ter um suprimento de óleo adequado para manter acesa a lâmpada, mas cinco delas, chamadas
de virgens imprudentes, foram para a casa da noiva despreparadas, enquanto as outras cinco, as virgens sensatas, tinham
o suficiente para iluminar a escuridão da noite. As displicentes
atrasaram na compra de óleo e foram excluídas do banquete.
Para entrar no reino dos céus é preciso viver fielmente os projetos do Pai. Manter acesa a chama da fé, esperança e caridade
e o coração aberto para o bem e a verdade. Não sabemos a
hora nem o dia da vinda de Cristo.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo
obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço.

2ª f.: Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-6
3ª f.: Sb 2,23-3,9; Sl 33(34); Lc 17,7-10
4ª f.: Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 17,11-19
5ª f.: Sb 7,22-8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25
6ª f.: Sb 13,1-9; Sl 18A(19); Lc 17,26-37
Sábado: Sb 18,14-16; 19,6-9; Sl 104(105); Lc 18,1-8
Domingo: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127(128); 1Ts
5,1-6; Mt 25,14-30 ou 14-15.19-21

I Leitura (Sb 6,12-16)
Salmo Responsorial Sl 62(63)
II Leitura (1Ts 4,13-18 ou 13-14)
Evangelho (Mt 25,1-13)

EDITORIAL

Dia de domingo

PRIORIDADES

O Tempo

Irmãos e irmãs, graça e paz!

A gente pisca um olho e o ano está começando. Pisca o
outro e já está terminando. No intervalo trocamos de
estações, passamos do calor insuportável para as folhas
caídas no chão, vemos os bebês chegarem ao mundo, os
netos crescerem, passamos no vestibular, trabalhamos,
rimos com os amigos, vamos às celebrações da igreja,
encantamos nossos olhos com o colorido das flores.
Vale a pena, Senhor.

A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum nos convida à vigilância. Recorda-nos
que a segunda vinda de Jesus está no horizonte final da história humana; devemos, portanto, caminhar pela vida sempre atentos ao
Senhor que vem e com o coração preparado
para o acolher. Com o exemplo das cinco
jovens “insensatas” que não levaram azeite
suficiente para manter as suas lâmpadas acesas enquanto esperavam
a chegada do noivo, avisa-nos que só os valores do Evangelho nos
asseguram a participação no banquete do Reino.
A “parábola das dez virgens”, tal como saiu da boca de Jesus, era uma
“parábola do Reino”. O Reino de Deus é, aqui, comparado com uma
das celebrações mais alegres e mais festivas que os israelitas conheciam:
o banquete de casamento. As dez jovens, representam a totalidade
do Povo de Deus, que espera ansiosamente a chegada do messias (o
noivo). Uma parte desse Povo (as jovens previdentes) está preparada
e, quando o messias finalmente aparece, pode entrar a fazer parte da
comunidade do Reino; outra parte (as jovens descuidadas) não está
preparada e não pode entrar na comunidade do Reino.
A história faz-nos pensar na questão das prioridades. É fácil irmos
“na onda”, preocuparmo-nos com o imediato, o visível, o efémero
(o dinheiro, o poder, a influência, a imagem, o êxito, a beleza, os
triunfos humanos…) e negligenciarmos os valores autênticos. O
objetivo da catequese de Mateus não é dizer-nos que, se não nos
portarmos bem, Deus nos castiga com o inferno; mas é alertar-nos
para a seriedade com que devemos avaliar as nossas opções, de
forma a não perdermos oportunidades para nos realizarmos e para
chegarmos à felicidade plena e definitiva. Recebam meu afetuoso
abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Fim de ano

Conheça as muitas opções de presentes da loja NSRainha

Perdemos tempo, claro. Nem tudo foi proveitoso,
necessário, agradável. Perdemos pessoas queridas,
sim. Todo ano tem suas dores. Amigos de infância,
gente presente no dia a dia. Estavam aqui ontem e se
foram, uns de repente, outros lentamente, em agonias
que uniam nossas mãos em orações. Levai-os, Senhor.
O tempo coloca tudo rapidinho no passado. Agora
mesmo vocês eram dois, já são três, com um berço
mostrando a paz da criança dormindo. Semeamos e
colhemos, tentamos quebrar os muros e abrir mais
portas. É tempo de graça, Senhor.
A doença também vem de repente. Um dia aqui e,
sem avisos, está no CTI, onde, aí sim, o tempo não
passa. Quem não teve uma dor de cabeça, uma preocupação com a saúde, um desconforto no estômago,
uma pedra na vesícula, uma fratura na perna? Saúde
para todos, Senhor.
O ano está acabando. Melhor cumprir as promessas
ainda pendentes e tratar logo da generosidade e da
paciência. Abençoe-nos, Senhor.
Nená Costa – Jornalista

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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linha”, escrito por Moninha Quintero e
Flávio Campos, com preço de R$ 20,00
cada. Da Moninha, também há a opção de
suas pregações em CD’s, que custam R$
10,00. Para quem quer presentear com
roupa, a loja tem uma grande variedade
de blusas que foram criadas para eventos
na NSRainha, como Seminário Homens
e Mulheres, de Vida no Espírito Santo,
com preços que variam de R$ 39,90 a
R$ 50,00.
Quem busca um aprendizado lúdico da
Palavra de Deus, encontra o jogo “Discípulos” (R$ 90,00), criado pela psicóloga
e pós-graduada em Recursos Humanos
Juliana Gomes Maranhão para a Paróquia
Nossa Senhora Rainha. Composto por
tabuleiro, peões, dado, 160 cartões com
perguntas e respostas, ampulheta e Bíblia
Sagrada da CNBB, o jogo tem como objetivo percorrer o caminho e, por meio
dele, adquirir uma fé cada vez mais madura, embasada na Palavra de Deus, tendo
como destino o Sagrado Coração de Jesus.
Parte da renda da loja é destinada às obras
sociais da Paróquia Nossa Senhora Rainha,
tanto para a igreja do Belvedere como para
a Comunidade Bom Jesus do Vale (Rua
Dimas Henrique de Freitas, 17, no Vale
do Sereno, em Nova Lima), onde a loja
tem uma filial que funciona aos domingos,
de 10h às 11h30.

Agenda NSRainha 2018 traz liturgia diária e
espaço para registro de atividades pessoais

Uma das peças mais procuradas na loja,
imagem da padroeira traz cores e novo design

Tempo de Natal: Presépios remontam o nascimento
de Cristo e convidam à oração

MISSAS

HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h

Dom Bosco

Para quem quiser passar o próximo ano
com a Liturgia Diária em dia e, ao mesmo
tempo, com os eventos marcados, existe
a opção da agenda NSRainha, que tem
preço de R$ 33,00. Entre os presentes
com o tema do Natal, os clientes encontram presépios com preços que partem
de R$ 27,90, ou a Novena de Natal, que
sai a R$ 2,00 cada. A loja também tem
candelabros muito bem trabalhados, e
de vários tamanhos, com preços a partir
de R$ 99,00. Os CD’s e DVD’s da Filó
podem ser comprados individualmente
ou em kits com cinco (R$ 30,00) ou dez
(R$ 60,00).
Se o presente é para incentivar a leitura,
a loja tem livros como o “Mulheres na

NOSSA SENHORA RAINHA
Ter e Qua: 07h
Qui: 19h
Sex: 15h
Sáb: 17h
Dom: 08h30, 10h30, 12h, 17h45, 19h30

“Fale pouco de você e menos
ainda dos outros”

Quer presentear neste Natal com artigos
religiosos católicos? Então passe na loja da
Paróquia Nossa Senhora Rainha, que fica
na rua Modesto Carvalho de Araújo, 227,
no bairro Belvedere. Lá, você encontra
uma enorme variedade de presentes:
Agenda 2018, com a Liturgia Diária; imagens de Nossa Senhora Rainha; chaveiros
e terços de São Bento; CD’s da Dra. Filó;
presépios, entre outros. A loja funciona
todos os dias da semana, de 8h às 20h,
sendo que, nas terças-feiras, quando é
realizado o Grupo de Oração com a Dra.
Filó, o horário de atendimento vai até
21h30.

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)

FORMAÇÃO

DÍZIMO: GESTO DE AMOR QUE NOS APROXIMA DE DEUS
O dízimo é um ato de consciente
devolução a Deus, feito em espírito
de fé. É entrega, não só de dinheiro
ou de bens, e sim da própria vida,
com suas alegrias e tristezas, decepções e esperanças, derrotas e vitórias.
O dízimo se torna, deste modo, uma
oração, um ato de Amor que agrada
a Deus, tornando-se para nós uma
fonte de benção. Quem contribui não
dá um favor à Igreja. Está, sim, assumindo o seu lugar na comunidade, como
membro vivo e responsável. Quando
oferece teu dízimo, de coração aberto,
está perto de Deus e Deus de ti, pois
está perto de tua comunidade e de teu
irmão que precisa.

Oração do Dizimista
Senhor, faz de mim um dizimista consciente e responsável. Que meu dízimo seja sincero agradecimento de
sua bondade. Tudo o que tenho é
dádiva tua: paz, amor, saúde, família,
bens… que eu aprenda a repartir com
generosidade e alegria, para que minha
partilha seja um ato de amor. Tira todo
o egoísmo do meu coração para eu
amar, cada dia mais, os meus irmãos, e
ser instrumento de paz, amor e justiça
em tuas mãos. Que meu dízimo seja
oferta agradável aos seus olhos e contribua para a fraternidade entre nós,
teus filhos. Amém.

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

Retiro de jovens do GOFF

DIZIMISTAS

“Precisamos deixar Deus agir em nós”

Aniversariantes:

“O TAU é o retiro que mais me tocou e
me mudou porque todas as pregações e
dinâmicas nos passam a mensagem de que
realmente precisamos deixar Deus agir em
nós e conduzir toda a nossa vida”. Esse é o
depoimento do jovem Matheus Etrusco, que
participou do Retiro “TAU” em 2015. Nos
dias 24, 25 e 26 de novembro, o Grupo de
Oração e Formação Fanuel (GOFF) realiza
nova edição do encontro, que vai reunir jovens de 16 a 23 anos na Casa de Retiro e
Acampamento MPC, em São Sebastião das
Água Claras.

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 dee 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

O Retiro terá a presença do pároco, Pe.
Alexandre Fernandes, que vai presidir uma
celebração eucarística para os jovens no
sábado. 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), que é um
dos mais famosos símbolos franciscanos, podem ser aplicadas na nossa vida diária, como
podemos buscá-las e como elas nos ajudam

14/11
Mariana Mascarenhas Mourão Vidigal Neves
15/11
Adriano Jannuzzi Moreira
Alberto Braga Pereira
Célia Maria Campos Nahas
Dejanira Lamego Rezende
Edna Maria Nunes Canabrava
Gabriel Alves Vieira de Souza
Luciene Vasconcelos Nunes
Márcia Amaral Bergamini
Natália Mara Araújo Pereira
Waldemar Dias Cerqueira Júnior

18/11
Anna Cláudia Wanderley Rennó
Guilherme Campos Nahas
Juliano Pereira Nepomuceno
Luciano Mesquita Simão
Maria Magdalena Lourdes Soares Oliveira
Sebastião de Oliveira Lopes
Sebastião Nogueira Gomes
Suely Maria Teixeira Gorini
Verônica de Mesquita Delmaschio

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

Elisa Ragone, também coordenadora do
GOFF, disse que o TAU foi o primeiro retiro dela no grupo. “Foi a minha verdadeira
porta de entrada para o Fanuel. Ainda que
eu já acreditasse ter uma fé consolidada, foi
ali que eu de fato entendi que sem Cristo
não daria mais. Incrível olhar para trás e ver
quanta coisa mudou desde então, e muito
disso devo ao TAU, que permitiu que eu me
decidisse por tentar viver uma vida mais pura,
mais despojada e mais humilde, apesar disso
ser tão difícil no mundo atual”.
As inscrições, que custam R$ 220,00, já estão
abertas e podem ser feitas na secretaria da
paróquia, nos encontros do GOFF, todas as
quintas-feiras, no Salão Paroquial Pedro, às
19h30; e nas missas do fim de semana. 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.

TAU: Símbolo Franciscano de pobreza,
obediência e castidade

Primeira edição do TAU foi realizada
em 2015

• SAIBA MAIS •

DEDICAÇÃO DAS BASÍLICAS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO

16/11
Alexandre de Oliveira Esteves
Catharina Assis Matos
Cibele Fonseca Amaral Teixeira
Cristiano Fantaguzzi Dolabela Sá
Edson Myrrha
Gianfranco Cunha Ferreira
Graziela de Miranda Coelho
Iara Nascimento Pereira
Maria Aparecida Nunes Pereira
17/11
Célio Luiz Escuin Gonçalves
Cristiane Martins
Elza Helena de Almeida Hugo
João Anderson Nunes
Marcelo Ribeiro
Maria Marília P. Pierazolli
Mário Rogério Marotta
Rosália Soares de Oliveira

a vencer o pecado e as doenças espirituais.
“Por exemplo, a obediência faz com que a
gente vença a vaidade e a inveja”.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: VENHA O VOSSO REINO! Mt 6,7-15
OBJETIVO: EDIFICAR O REINO
“Pai! Venha a nós o vosso Reino! ”
O centro do coração de Cristo, o motivo pelo qual dá a sua vida,
a meta de sua Igreja é oferecer ao Pai a criação na plenitude de
seu Amor.

Basílica de São Paulo Fora dos Muros

No dia 18 de novembro a Igreja celebra
a dedicação das Basílicas dos Apóstolos
São Pedro e São Paulo, templos em Roma
que contêm os restos destes dois grandes
apóstolos do cristianismo e símbolos da
fraternidade e da unidade da Igreja. A
Basílica de São Pedro no Vaticano foi construída sobre o túmulo do Apóstolo, que
morreu crucificado de cabeça para baixo.
No ano 323 o imperador Constantino
mandou construir aí a Basílica dedicada
àquele que foi o primeiro Papa da Igreja.
A atual Basílica de São Pedro demorou 170
anos para ser construída. Começou com
o Papa Nicolás V em 1454 e foi terminada
pelo Papa Urbano VIII, que a consagrou
no dia 18 de novembro de 626.

A Basílica de São Paulo Fora dos Muros
é, depois de São Pedro, o maior templo
de Roma. Surgiu também por vontade
de Constantino. Em 1823 foi destruída,
quase completamente, por um terrível incêndio. Leão XIII iniciou a sua
reconstrução e foi consagrada em 10 de
dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Um
dado interessante é que sob as janelas
da nave central e das naves laterais, em
mosaico, encontram-se os retratos de
todos os Papas desde São Pedro até o
atual, o Papa Francisco. Em 2009, por
ocasião desta celebração, o Papa Bento
XVI disse que “esta festa nos proporciona
a ocasião de ressaltar o significado e o
valor da Igreja”.

DEPOIMENTOS

Quando a nova Jerusalém descer dos Céus, cada cristão se
deslumbrará como sua fé, esperança e amor contribuíram para o
esplendor “que nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou e seu
coração sequer imaginou”.
Isto o Pai prepara para aqueles que o amam!
Helena Lisboa

“Já servi em outros retiros do
Fanuel, mas é a primeira vez
que vou servir no retiro do GOFF.
Acho que o TAU, que se inspira na vida
de São Francisco de Assis, uma vida tão
diferente da nossa, será um momento
importante para os jovens, para renovarem o seu ‘sim’ e permanecerem
firmes na caminhada de fé”.

Pedro Novaes

“Vou participar do TAU como
retirante e tenho uma expectativa muito boa, pois meus amigos,
que participaram da edição de 2015,
me disseram que esse retiro mudou a
vida deles, levando-os a buscarem mais
a santidade, a buscarem muito mais as
virtudes como castidade e obediência
que são trabalhadas no TAU”.

13
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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 • Encontro da Pastoral dos Anjos – Auditório
Paulo
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Santa Missa
11h00 • 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 - FERIADO

ATENçÃO

A Paróquia está abrindo nova data para batizados: dia
23 de dezembro, nos seguintes horários: 10, 11 e 14
horas. Inscrições na secretaria paroquial.

O Ambulatório Médico da Paróquia precisa de médicos
voluntários nas especialidades de clínica geral e ginecologia. Interessados podem entrar em contato com a
secretaria paroquial: (31) 3286-3034.

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!

NOV
27ª FEIRA DA AMIZADE BELVEDERE

16

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

17

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

18

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

19

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

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.

