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XXXIII Domingo do Tempo Comum

Parábola dos Talentos
Estamos quase no fim do ano litúrgico de Mateus, com o quinto e
último discurso de Jesus, conhecido como Sermão Escatológico,
onde o evangelista prepara a comunidade para a segunda vinda
do Senhor. A Parábola dos Talentos é a mais longa do NT e fala
sobre um homem rico que antes de viajar confia seus bens a três
empregados, dividindo entre eles oito talentos (barra de ouro
equivalente a seis mil denários, pesando cerca de 35 quilos).
O primeiro servo recebe cinco talentos e com habilidade dobra
o valor sob sua guarda. O segundo, com dois talentos, também
dobra. O terceiro, que recebe um talento, nada faz, preferindo
seguir as orientações da época, que consideravam enterrar tesouros
a melhor proteção contra ladrões.

estidade e fidelidade dos servos, pois se eles não administrassem
bem, ficaria arruinado. Sua reação é proporcional. Diz “muito
bem” aos dois primeiros, os qualifica como “bons e fiéis” e lhes
promete tarefas maiores ainda.
Na parábola, o que recebe maior atenção (os últimos sete versículos) é o terceiro, que tem medo de arriscar, devolve o que nunca
aceitou e faz um pequeno discurso para justificar seu descaso,
atrevendo-se a acusar o senhor de ser o culpado por “querer colher
onde não plantou”. O proprietário o chama de “mau e negligente”.

Ao entregar sua fortuna, o homem torna-se dependente da hon-

O homem que viaja é Jesus, os servos somos nós e os talentos
são o patrimônio que Deus nos confiou. O bom cristão não
esconde seu talento, mas o aplica. Não enterra, mas planta. Não
guarda, mas multiplica.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em
vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade
completa servindo a vós, o criador de todas as coisas.

2ª f.: 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118(119); Lc 18,35-43
3ª f.: Zc 2,14-17; Sl (Lc 1); Mt 12,46-50
4ª f.: 2 Mc 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28
5ª f.: 1 Mc 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19,41-44
6ª f.: 1Mc 4,36-37.52-59; Sl 1Cr 29); Lc 19,45-48
Sábado: 1Mc 6,1-13; Sl 9A(9); Lc 20,27-40
Domingo: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22(23); 1Cor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46

I Leitura (Pr 31,10-13.19-20.30-31)
Salmo Responsorial Sl 127(128)
II Leitura (1Ts 5,1-6)
Evangelho (Mt 25,14-30 ou 14-15.19-21)

EDITORIAL

Dia de domingo

TALENTOS

Dádivas

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Um leão encontrou um grupo de gatos conversando.
“Vou devorá-los”, pensou. Mas começou a sentir uma
estranha sensação de calma e assentou-se com eles
para ver o que diziam.

Já estamos chegando ao final de mais um ano
litúrgico e, na semana que vem, com a solenidade
de Cristo Rei, encerramos esse ciclo sob a guia do
evangelho de São Mateus. Daqui a duas semanas,
no dia 03/12, I Domingo do Advento, iniciamos
o novo ano litúrgico, e a nossa companhia será
o evangelista São Marcos. Assim, vamos nos
preparando para começar um novo tempo,
uma nova caminhada, que objetiva sempre a nossa maior identificação
com o Senhor Jesus, na escuta atenta de Sua Palavra e na comunhão do
Seu Corpo e do Seu Sangue.
Neste penúltimo domingo do ano litúrgico, encontramos uma importante
parábola de Jesus: a parábola dos talentos. Precisamos entender a profundidade deste ensinamento. Ora, para cada um de nós Deus reservou uma
missão. Todos, sem exceção, possuem talentos e dons que devem ser
colocados a serviço do Reino. O grande perigo para o qual o evangelho de
hoje nos chama a atenção, é a preguiça existencial que mina violentamente
a nossa vida e nos torna infelizes. Preguiça de ser gente de bem, de cumprir
a missão dada por Deus com fidelidade e amor, preguiça de querer crescer
no que é bom e justo, preguiça de multiplicar, por nossos próprios esforços,
os dons que o Senhor nos deu. Essa preguiça nos leva à atonia da alma,
que, por sua vez, leva à morte da vida espiritual. Pelo contrário, sejamos
magnânimos, ou seja, tenhamos a alma grande, generosa, sempre disposta
a viver bem todos os dias, cumprindo nossos deveres, trabalhando pela
nossa salvação e pela salvação de todos.
Amigos, essa vida só tem sentido e alegria se lutamos, a cada dia, pelo
nosso trabalho, pela nossa vocação, para nos manter firmes em cumprir
a vontade de Deus. Que essa importante parábola na doutrina de Jesus
ilumine os últimos dias deste ano litúrgico e nos prepare para o novo de
Deus que está chegando. Uma excelente semana a todos com a proteção
materna e sempre eficaz de Nossa Senhora Rainha.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!

Artigo

Um futuro melhor

- Meu bom Deus – pediu um dos gatos, sem notar a
presença do leão. Oramos a tarde inteira pedindo que
chovessem ratos do céu. E até agora nada!
- Será que o Senhor não existe? - reclamava outro.
O céu permaneceu mudo e os gatos perderam a
fé. Estavam tão preocupados com o que faltava que
não repararam na proteção que receberam. O leão
levantou-se e seguiu seu caminho pensando: “Veja
como são as coisas. Eu ia matar os gatos, mas Deus
me impediu e mesmo assim eles pararam de acreditar
na graça divina”.
É história de animais, mas pode ser de gente. Pedimos
o sorriso, vem a lágrima. Pedimos a colheita, vem a
geada. Pedimos sol para a festa ao ar livre, vem a chuva.
Não percebemos que a lágrima veio para valorizar a
conquista; a geada para mudar a cultura de morango
para uva, mais apropriada para o terreno; e que a
chuva foi para todo mundo ficar mais junto na área
coberta, sair daquelas seis cadeiras que separam os
convidados nas mesas festivas. Precisamos agradecer
a graça que vem como dádiva e não por pedido. Ver
quando o leão vem e vai embora.
Nená Costa – Jornalista
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“A verdadeira coragem é ir atrás
de seu sonho mesmo quando todos
dizem que ele é impossível”
Cora Coralina
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As condições atuais brasileiras exigem
um compromisso dos homens públicos, diferente do que se pratica hoje
em dia e um futuro melhor só será
possível pelo caminho da democracia, da Constituição e das instituições,
sempre regidas pela ética, orientadas
para o bem comum e em favor da
dignidade do ser humano.
O Estado brasileiro está inchado e tem
tamanho e custo excessivos em relação
à capacidade contributiva dos seus
cidadãos. Além do mais, é ineficiente
e presta serviços de qualidade aquém
das necessidades de sua população,
especialmente na educação, atividade
essencial e prioritária na transformação
da nossa sociedade.
Nossa democracia é jovem e imatura.
Por um lado, pelo baixo comprometimento das lideranças políticas que
se rendem ao capital que as financiam, praticam o “toma lá dá cá”, e
atendem os interesses particulares em
detrimento do coletivo e do bem co-

mum. Por outro, pela incapacidade da
população de criticar e de realizar boas
escolhas quando do exercício do voto.
Infelizmente, há também pessoas no
mundo dos negócios que falharam.
Testemunhamos muitos escândalos,
envolvendo líderes empresariais que
usaram mal as suas posições de autoridade e liderança. Sucumbiram aos
pecados do orgulho, da ganância, da
cobiça e outros vícios mortais.
Conhecedores e viventes da prática
cristã, temos a ciência dos valores,
mas por vezes temos dificuldades em
mantê-los ativos e vivos quando somos
tentados pelos caminhos fáceis, atalhos,
e propostas de ganhos superiores ou
extraordinários em diferentes circunstâncias de nossas vidas no mundo dos
negócios.
Esta exigência moral e ética também
deve alcançar toda a sociedade, pois
existe arraigada em nossa cultura certa
tolerância aos pequenos deslizes, que
são as sementes que futuramente produzirão os graves escândalos públicos

e privados.
Os problemas atuais do Brasil e do
mundo são tão complexos que sua
solução depende da colaboração de
todas as forças vivas da sociedade.
Para enfrentá-los, todos precisam contribuir de forma efetiva, com atitudes
e exemplos concretos, visando a reorganização da Sociedade, para que ela
seja ética, honrada, justa e fraterna.
Um Brasil melhor é possível e depende
de cada um de nós!

Sérgio Frade é presidente da ADCE-MG

Oração do Terço

Silêncio e confiança em Maria
MISSAS

Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Por Sérgio Frade

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)

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza
às segundas-feiras, quinzenalmente, às 15h,
no salão Paroquial Pedro, um encontro de
oração e reza do terço. O grupo é coordenado por Luzedna Rêllo e Maria Cristina
Castanheira e existe desde agosto de 2016,
quando surgiu a partir de uma inspiração
das coordenadoras e orientação espiritual
de padre Dalmo Riggio.

Para a administradora Maria Ângela Fleury,
que participa do grupo há dois meses, a
“oração do terço é um chamado de Deus
e de Nossa Senhora” que ela deseja continuar atendendo.

O próximo encontro será realizado no
dia 27 de novembro, às 15h. A entrada
é aberta a todos os interessados. Mais
informações na secretaria paroquial: (31)
3286-3034.

No último encontro (13/11), cerca de 25
pessoas se reuniram para a oração do terço
da misericórdia e em seguida a oração do
terço mariano. Ao lado da imagem de Nossa
Senhora de Fátima, os participantes podem
escrever e depositar intenções pessoais.
Segundo Luzedna, a oração do terço nos
possibilita “mergulhar dentro dos mistérios
da encarnação, vida, morte e ressurreição
de Jesus”. Maria Cristina ressalta que o terço
é uma “oração cristocêntrica, e que pelos
méritos d’Ele e pela intercessão de Nossa
Senhora podemos alcançar graças”.

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

Batismo

DIZIMISTAS

Inscritos no livro do coração de Deus

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realizou no último domingo, dia 12/11, o
batismo de duas crianças (Luca e Paula),
que se preparam para receber a Primeira
Eucaristia no dia 8 de dezembro deste
ano; e de cinco mulheres adultas (Letícia,
Lúcia, Sandra, Chiara e Vanessa), que vão
receber o sacramento da Crisma. Na
cerimônia, que foi presidida pelo pároco,
Pe. Alexandre Fernandes, 83 crismandos
professaram o Credo Apostólico diante
de toda a comunidade cristã. O louvor foi
conduzido pela cantora Denise Gomes e
pelo cantor Renan Carvalho, acompanhados por Maurício Lafourcade nos teclados.

19/11
Gustavo Francisco de Carvalho
Maria Aparecida Passos Ferreira
Maria Flávia Capanema Melo Franco
Rodrigo de Castro Duarte
Solange Leal Bagno
20/11
Dirce dos Santos Pinheiro
Luciana Mendonça Alves
Maria de Lourdes Cardoso Santos de Godoi
Maria Fátima de Castro Soares
Neuza Maria Dias Chaves
Otto Lopes de Figueiredo
Raquel Coelho de Godoy
Valter José Rodrigues

Ao iniciar a celebração eucarística, Pe.
Alexandre disse às cinco mulheres adultas
que os nomes delas “seriam inscritos no
livro da comunidade cristã católica e, mais
do que isso, seriam inscritas no livro do
coração de Deus” e disse aos 83 crismandos que vão receber o sacramento da

21/11
Joana Lisboa Goudim
Lunna Gabrielle Vasconcelos
22/11
Ascendino Barcelos Filho
Cristiane Catalan Freitas R. Viana
Delenda Maria Carvalho Barros Giacomin
Heloisa Aurea Penaforte Garcia
José Celso Cunha Guerra Pinto
José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho
Leonardo Nogueira Cerqueira
Maria Alicia Ferrero
Maria Carolina S. L. Mattos de Paiva Campolina
Nara Pimentel Goulart Montezano
Vanessa Maria Rocha Santos
23/11
Alessandra Barros Marfará
Carolina de Souza Guedes de Moura Lima
Jussara Machado Jardim
Marcela Absi Ferraz Freitas
Márcio Maurício Braga
Patrícia Diniz Taube
Raquel Maria Maia
24/11
Ernani Miranda de Souza
Luci Vilela Junqueira
Marcelo Silas Rancanti
Paulo de Tarso Moutinho Ribeiro
Rosa Alda de Meira Camelo
Walter Guimarães Leite
25/11
Adriana Aparecida Ferreira Costa
Ana Cristina Bravo L. C. Lobo
Antônio Carlos Marzinetti
Joaquim Batista dos Santos
Juliano Soares Simões
Mirian Cristina Batista Zanata

Após a homilia, o pároco disse às cinco
mulheres que o Batismo traz a filiação
divina a elas, mas, mais do que isso, ele
traz a graça santificante. “O Espírito Santo
é derramado agora no coração de vocês.
E o Espírito Santo é simbolizado pela
água, pelo fogo, pelo óleo. Por isso, vocês
serão ungidas com o óleo (que é abençoado uma única vez no ano pelo Bispo
e todos os Padres na quinta-feira santa) e
se tornarão filhas de Deus”. O sacerdote
explicou que elas estavam fazendo dois
movimentos: o de descer às águas, mor-

• SAIBA MAIS •

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: ABÁ – Ó PAI! (Rm 8,12-17)
OBJETIVO: PELO ESPÍRITO, SER FILHO CO-HERDEIRO DE CRISTO
Irmãos!
No Batismo, recebemos um espírito de filhos adotivos, no qual o
Espírito se une ao nosso para atestar que somos filhos de Deus e coherdeiros de Cristo.

rer para o pecado; e o de emergir, subir,
para uma vida nova com Cristo.
Antes de iniciar o sacramento do Batismo,
Pe. Alexandre lembrou a todos que costumamos dizer que “eu fui batizado”,
quando, na verdade, deveríamos dizer
isso no presente: “eu sou batizado”, pois
trazemos essa chama, essa semente plantada por Deus, em nosso coração. Após a
cerimônia, as batizadas foram recebidas,
saudadas e acolhidas com uma salva de
palmas pela comunidade cristã.

Paróquia celebrou o batismo de duas crianças
e cinco adultos no último domingo

O Sacramento do Batismo

Pelo Batismo somos assimilados a Jesus e
na pia batismal participamos de sua Morte
e sua Ressurreição para uma vida nova.
Renascer da água e do Espírito para tornarnos, no Filho, filho bem-amado do Pai e
“viver em uma vida nova” (Rm 6,4). Assim,
a pia batismal é o túmulo do nosso “homem
velho” e o berço do nosso “homem novo”.

O batismo nos dá, pela primeira vez, a
graça santificante, que é a amizade e a
presença de Deus no nosso coração.
Junto com a graça recebemos o dom
da fé, da esperança e da caridade, assim como todas as demais virtudes que
devemos procurar proteger no nosso
coração.

A prática de batizar crianças vem desde o
princípio do cristianismo. Padres da Igreja
primitiva, como Santo Irineu (século II),
também atestam que desde o tempo dos
Apóstolos a Igreja batiza os pequenos. Se
as crianças ainda não têm fé e não podem
escolher por si próprias, são batizadas na
fé da Igreja, representadas por seus pais e
padrinhos.

O batismo apaga o pecado original e
imprime na nossa alma o caráter de
cristão, fazendo de nós, filhos de Deus,
membros da Santa Igreja Católica e herdeiros do Paraíso, tornando-os capazes
de receber os outros sacramentos. Por
isso tudo, vemos que ser batizado é absolutamente necessário para a salvação.

DEPOIMENTOS

É assim, pelo Espírito, no dom da fé, que correspondemos ao Filho
ter-se feito Carne e se entregue por nós.
Para que, libertos do medo e da fraqueza da carne, com Cristo sofrermos
e com ele ressuscitarmos em Vida Nova, que clama no amor:

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

Crisma no dia 6 de dezembro que eles
iriam renovar as suas promessas batismais
e professar o Credo Apostólico, que veio
como inspiração de Deus para a Igreja.
Em seguida, o sacerdote passou a palavra
para um dos crismandos, José Ragone,
que fez um agradecimento especial ao
pároco e à comunidade NSRainha em
nome de todo o grupo.

Abá – ó Pai!
Lúcia Cunha Milagres

“Participo há mais de dez anos
de quase todas as atividades
na Paróquia Nossa Senhora Rainha
(orações do Terço, seminários, Escola
para Casais, grupos de oração) e
sou coordenadora de célula, mas o
Batismo foi para mim um momento único, inesquecível e que, com
certeza, vai marcar toda a minha vida”.

Sandra Arruda

“O meu batismo foi o resultado
de uma busca espiritual que me
possibilitou tomar essa decisão consciente de fazer parte do corpo de Jesus.
De agora em diante, que seja Deus
a comandar meus passos e a clarear
minha consciência, sempre. As belíssimas palavras do Pe. Alexandre ainda
ecoam em meu coração”.

20

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
Pregadora: psicóloga Andrea Scarpelli – Salão
Pedro

CATEDRAL CRISTO REI

Aproveite a Festa de Cristo Rei, que será celebrada nos
próximos dias 25 e 26 de novembro, e ajude a construir
a nossa catedral metropolitana. Seu presente pode ser o
valor correspondente a sacos de cimento (a partir de 20
reais). O envelope para a Campanha já está disponível em
nossa paróquia. Informações: (31) 3269-3100 ou www.
catedralcristoreibh.com.br/doa
BATIZADOS

21

NOV

22

NOV

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
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 – Sala André
19h30 • Encontro dos participantes da Escola para 		
Casais – Auditório Paulo
20h00 • Grupo Master - Salão Paroquial Pedro

23

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

24

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

25

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

26

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

A Paróquia está abrindo novas datas para batizados:
dia 08, às 13h30, e dia 23 de dezembro, nos seguintes
horários: 10, 11 e 14 horas. Inscrições na secretaria
paroquial.
ATENÇÃO, PARTICIPANTES DA ESCOLA PARA
CASAIS!

Padre Alexandre Fernandes convida os participantes da
edição 2017 da “Escola para Casais” para um reencontro
na quarta-feira, dia 22/11, às 19h30, no Auditório Paulo.
AGENDA

Dia 27/11 – Segunda-feira
19h30 • Grupo de Oração para as mulheres –
Palestrante: Moninha Quintero
20h00 • Terço com os homens

