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SOLENIDADE DE CRISTO, REI DO UNIVERSO
“Vinde, benditos de meu Pai! ”
No último domingo do ano litúrgico “A”, celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo,
com uma imagem das práticas pastorais na Palestina tiradas
de Ezequiel (34), simples e de linguagem popular, mas com
mensagem extremamente importante: o destino último do
homem e o critério com o qual será avaliado no Juízo Final.
Escrevendo nos últimos decênios do século I (década de 80)
para uma comunidade desinteressada, acomodada, morna
e pouco comprometida com o Evangelho, Mateus conclui as
atividades públicas de Cristo antes da Paixão arrematando as
últimas parábolas anteriores com uma catequese que convida à vigilância (grande tema do discurso escatológico dos
capítulos 24 e 25).
Com palavras tanto de advertência quanto de consolação,
Mateus volta a falar em separação, recorrente no seu livro,
como o trigo da palha (3,12), o joio do trigo (13,30), virgens
previdentes das descuidadas (25,2). Agora o Filho do Homem
sentado no trono separa pessoas como o pastor separa ovelhas
de cabritos, e mais: colocados à direita (e à esquerda), vinde
(apartai-vos), benditos (malditos), convidados a tomar posse do
reino (enviados ao fogo eterno), vida eterna (castigo eterno).
No Juízo Final, segundo a perspectiva de Mateus, a questão
decisiva parece ser a atitude de amor ou indiferença para com
os mais pequenos: os que têm fome e sede, os que estão
nus, os peregrinos, os doentes, os que estão na prisão. Jesus
espera que cada um de nós exerça à perfeição a capacidade
de amar o outro, sobretudo o pobre e desprotegido. “Tive
fome e deste-me de comer”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar
todas as coisas no vosso amado Filho, rei do universo, fazei
que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à
vossa majestade, vos glorifiquem eternamente.

2ª f.: Dn 1,1-6.8-2; Sl Dn 3; Lc 21,1-4
3ª f.: Dn 2,31-45; Sl Dn 3; Lc 21,5-11
4ª f.: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Sl (Dn 3); Lc 21,12-19
5ª f.: Rm 10,9-18; Sl 18(19A); Mt 4,18-22
6ª f.: Dn 7,2-14; Sl (Dn 3); Lc 21,29-33
Sábado: Dn 7,15-27; Sl (Dn 3); Lc 21,34-36
Domingo: Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sl 79(80); 1Cor 1,3-9: Mc
13,33-37

I Leitura (Ex 34,11-12.15-17)
Salmo Responsorial Sl 22(23))
II Leitura (1Cor 15,20-26-28)
Evangelho (Mt 25,31-46)

EDITORIAL

Dia de domingo

ETERNA ALIANÇA

Silêncio

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Segundo estudos, a música clássica nasceu da música
culta religiosa, sobretudo da católica, pois durante
muitos séculos a igreja foi a maior guardiã e produtora
da música erudita, que tinha como finalidade o enlevo
e não o entretenimento. No século XVII a música
erudita deixou as igrejas e dirigiu-se para as residências
dos nobres e depois para as salas de concerto.

Cristo é Rei e Senhor do Universo, por
Ele todas as coisas foram criadas. Frequentemente, a tentação de esvaziar a fé
no Cristo, tentando reduzi-Lo a um simples
homem idealista, assola o nosso mundo.
É preciso dizer com sinceridade, que até
mesmo na Igreja, lamentavelmente, percebemos que algumas pessoas não creem e
não querem que os outros creiam na divindade de Nosso Senhor
Jesus Cristo e no Seu primado sobre todo Universo e sobre toda
criatura: ‘por ele todas as coisas foram feitas”.
O Papa Pio XII já havia alertado sobre essa investida diabólica de
esvaziar a fé em Jesus Cristo como o passo anterior da descrença
em Deus e, naturalmente, a descrença em si mesmo. Dessa
forma, o inimigo vem ceifando muitas vidas que tinham tudo para
prosperar e alcançar a felicidade. Por isso, precisamos celebrar
a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo, e terminar o
ano litúrgico com essa certeza: o Pai constituiu seu Filho Jesus
Cristo como Pontífice da Nova e Eterna Aliança, criando tudo
por Ele e para Ele.
Que essa verdade ilumine a nossa semana e nos prepare espiritualmente para viver o lindo tempo do Advento, que iniciaremos
no próximo domingo, e o novo ano litúrgico da Igreja, no qual
seguiremos os caminhos do evangelho de Marcos para conhecer
melhor Jesus e O esperar ardentemente. Ele é aquele que veio, que
vem e que virá. Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!

Fim de Ano

Feira da Amizade será de 30 de novembro a 3 de dezembro

Vem daí a tradição de se frequentar esses lugares com
silêncio reverencial e respeito. Criaram-se regras para
o público, como a de só aplaudir no fim das músicas e
não ao final das partes. Nada que tire a concentração
de artistas e plateia. Até evitar o uso de roupa com
material sintético por ser um tecido mais barulhento.
A Sinfônica de Austin, EUA, chega a solicitar o uso
moderado de perfumes sob o argumento de que
cheiro em demasia atrapalha o deleite de quem está
próximo.
Se essa arte que veio da igreja continua tão respeitada,
mais do que oportunos os dois puxões de orelha
que Papa Francisco deu nos fiéis do mundo inteiro.
“Durante a missa o padre pede corações ao alto,
não celulares”, ele disse, sobre o uso excessivo de
smartphones durante suas celebrações. Para depois
aconselhar: “Igreja não é lugar para conversar com a
pessoa ao lado. É momento de silêncio, de recolhimento, preparando-se para o encontro com o Pai”.
Respeitar o que se ama – que tal?
Nená Costa – Jornalista

Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

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

“A vida é apenas um sonho; em
breve acordaremos”

HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h
COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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Para quem ainda não comprou o presente de Natal, o Grupo Tear da Paróquia
Nossa Senhora Rainha realiza de 30 de
novembro a 3 de dezembro, no Salão
Paroquial Pedro, a 27ª edição da Feira da
Amizade, que vai reunir 53 expositores,
com uma enorme variedade de artesanatos. Parte da renda obtida com a Feira,
que é realizada duas vezes por ano (uma
próxima ao Dia das Mães e outra perto
do Natal), é destinada às obras sociais
da NSRainha.

mesa e de cozinha bordadas; panos de
parto, bichinhos de feltro, jogos infantis
artesanais, dentro tantas outras opções”.
Nesta edição, os organizadores resolveram mudar a maneira como os clientes
pagam e, em vez de caixa único, eles vão

pagar diretamente ao expositor. Eles vão
poder pagar com dinheiro, cheque ou
cartão. Na quinta (dia 30/11) e na sexta
(dia 01/12), o horário da Feira será de
14h às 20h; no sábado (dia 02/12), de
9h às 20h; e, no domingo (dia 03/12),
de 9h às 21h.

De acordo com a coordenadora do
Tear, Maria Inês Lopes Cançado, a Feira
oferece aos visitantes muitas opções
de presentes de Natal. “Nesta edição,
teremos bolsas de couro que podem
ser personalizadas na hora, roupas para
crianças e recém-nascidos, roupas de
adultos com tamanhos extras, bolos e
biscoitos de Natal, vasos decorativos,
joias, semijoias, toalhas de banho, de
Eventos

Venha participar da Cantata de Natal na NSRainha
A Paróquia Nossa Senhora Rainha promove no dia 12 de
dezembro, terça-feira, a partir das 19h30, dentro do Grupo
de Oração com Dra. Filó, a Cantata de Natal. O evento terá a
participação de todos os cantores, cantoras e instrumentistas
dos ministérios de música da Paróquia, incluindo as crianças
que cantam na Comunidade Bom Jesus do Vale. Os músicos
serão regidos pelo professor Rafael Ávila.
Como de costume, o evento contará com a pregação de Dra.
Filó, além da participação de Pe. Alexandre Fernandes, pároco
da NSRainha. A coordenadora da apresentação, Patrícia Rosa,
explica que essa é uma oportunidade para “reunir todos os
ministérios de música da Igreja e celebrar com a comunidade
o Tempo do Advento, preparando-nos para a alegria do Natal”. No repertório da Cantata, hinos conhecidos do grande
público, como “Bate o Sino”, “Noite Feliz” e “Vem que está
chegando o Natal”.
A edição de 2016 contou com a participação da cantora Juliana
Karez. “Foi um gesto muito bonito, de união entre os ministérios
de música, que estavam todos movidos pelo espírito de servir
a Deus”. Para Adriana Antunes, que participa das atividades da
NSRainha desde 2013, a Cantata de 2016 foi um momento
muito especial. “Fiquei impressionada com a harmonia entre
as várias vozes e as músicas prepararam meu coração para o
Natal, que celebra Jesus Cristo, nosso Salvador”.
Convide familiares e amigos e venha participar com a gente! A
entrada é gratuita. Informações: (31) 3286-3034.

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

Bênção Apostólica

DIZIMISTAS

Santuário da Serra da Piedade é elevado a Basílica

Aniversariantes:

No ano em que são celebrados os
250 anos de peregrinação ao Santuário
Nossa Senhora da Piedade, as duas
Igrejas que integram o conjunto arquitetônico foram elevadas à condição
de Basílica pelo Papa Francisco. O
anúncio oficial foi realizado no último
domingo (19), Dia Mundial dos Pobres,
pelo arcebispo metropolitano de Belo
Horizonte, dom Walmor Oliveira de
Azevedo, durante a peregrinação dos
moradores de rua ao Santuário.

26/11
Ramiro Botelho Ulhôa
27/11
Juarez de Carvalho Campos
Miriam Lúcia Judice Lunardi
Roberto Mário Gonçalves Soares Filho
28/11
Agostinho de Mello Neto

Com o reconhecimento do Vaticano,
a ermida do século 18, que guarda a
imagem da padroeira de Minas Gerais,
Nossa Senhora da Piedade, passa a se
chamar Basílica Ermida da Padroeira
de Minas Gerais – Nossa Senhora da

Aline Heleno Guimarães Souza
Guilherme Sousa Lordeiro
Luiz Flávio Andrade Reis
Marcos Manfré Afonso
Mathilde Pinto Freitas

Piedade, e a Igreja das Romarias, erguida na década de 1970, Basílica Estadual
Nossa Senhora da Piedade – Padroeira
de Minas Gerais.
Por estarem diretamente ligadas ao
ministério do Papa, são consideradas
pela Igreja Católica como um território
com muita importância para as atividades litúrgicas e pastorais. A decisão
surgiu de um pedido de dom Walmor,
que em junho esteve em Roma, levando
um documento com as assinaturas dos
bispos mineiros. O pedido foi acolhido
pelo Papa, “que conhece a história do
santuário" e, no início do ano, havia
concedido a sua bênção apostólica a
todos os peregrinos que visitam o território sagrado.

Agora, a Arquidiocese de Belo Horizonte
tem quatro basílicas. Além do Santuário
da Serra da Piedade, são elas: a Basílica
Nossa Senhora de Lourdes, no bairro
Lourdes, e a Basílica Santo Cura D’Ars,
no bairro Prado.

Santuário da Serra da Piedade ganha reconhecimento e se torna espaço diretamente ligado ao Vaticano

Vany Pires Chaves Parreiras
29/11

• SAIBA MAIS •

Darino Moreira Tenório
Desirée de Fátima Moraes Alves
Juliana Santos de Sá Rodrigues

O que é uma basílica e por que é importante?

Maria Paula Carvalho Pereira
Vanessa Ferreira Botelho
30/11
Gilberto Aguiar de Campos
Ludmila Ferreira Viana
Marco Aurélio Toledo de Miranda
Maria de Fátima Maruch
Silvana Regina Alves Guimarães Maia
01/12
Josiane Rodrigues de Almeida
Júlio Cesar Paschoalin
Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO

Sheila Nara Silva Leão
Sofia de Freitas Reis e Martins
Waldit Alves Pereira

TEMA: O PÃO NOSSO DÁ-NOS HOJE! (Mt 6,7-15)
OBJETIVO: COMUNGAR CRISTO COMO O PÃO DO PAI

02/12

Basílica do Sacré-Coeur, na França

A palavra “basílica” vem do latim basilica, que deriva do grego basiliké.
Significa “casa real”. No período do
Império Romano, era o lugar onde estava localizado o tribunal de justiça. Os
Papas concedem o título de “basílica”
a um templo devido à sua importância espiritual e histórica. Uma basílica
é o centro espiritual e evangelizador
de uma comunidade e também serve
para difundir uma devoção especial
à Virgem Maria, a Jesus ou a algum
santo. As basílicas também acolhem
tesouros sagrados da Igreja Católica,
como túmulos e relíquias de santos; e
promovem a divulgação dos documentos da Santa Sé.

A Basílica mais antiga do mundo é a de
São João de Latrão, construída no palácio
da família nobre dos Lateranos que o
Imperador Constantino entregou à Igreja
Católica. O Papa São Silvestre consagrou
o templo no ano 324. No total, existem mais de 1500 basílicas em todo o
mundo. Algumas das mais conhecidas são
a de Nossa Senhora de Guadalupe, no
México, a Basílica do Sagrado Coração
(Sacré-Coeur), na França, a Igreja da
Sagrada Família, em Barcelona, a Basílica
de Nossa Senhora de Luján, na Argentina,
a Basílica de Nossa Senhora do Rosário
de Chiquinquirá, na Colômbia, e a
Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
no Brasil.

Clara Vieira Bello de Oliveira Fernandes
Daniel de Freitas Faria
Júnia Novaes Braga Nunes
Márcia Pinto Eulálio de Souza
Marta Morais de Carvalho Pinto
Patrícia Reis Pinho
Roberta Camargos Carneiro

Irmãos!

DEPOIMENTOS

Nosso Abá, em extrema providência de sua misericórdia, nos dá como
Pão da Vida o seu Amado Filho Jesus Cristo, alimento nosso a cada dia
para o eterno Hoje de seu amor.
Pela qualidade do Pão conheçamos o Pai que no-lo dá!

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

Santifiquemos seu nome!
Guilherme Hermanny

“Para mim, o Santuário da
Piedade é um local muito especial. É como se fosse uma jornada, pois
à medida que você vai subindo é como
se o caminho te levasse para perto do
aconchego de Deus. E, quando você
chega lá em cima, sente aquela paz
invadindo o coração, acalma o espírito
e pode sentir o amor de Deus”.

Laís Miranda

“Tenho uma relação de muito
carinho com o Santuário da
Piedade, pois, junto com minha família,
visito desde criança o local em peregrinações, rezando a Oração do Terço
na subida. Lá em cima, sempre fico
emocionada com a imagem de Nossa
Senhora segurando Jesus nos braços
depois que Ele é descido da cruz”.

27

NOV

28

NOV

29

NOV

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
15h00 • Oração do Terço – 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 – pales
trante: Moninha Quintero
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Terço com os homens
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
20h00 • Grupo Master - Salão Paroquial Pedro

30

QUINTA-FEIRA
14h00 • Abertura da Feira da Amizade Belvedere
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

01

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

02

SÁBADO
11h00 • Devoção do 1º Sábado ao Imaculado Coração
de Maria – Com. BJVale
17h00 • Santa Missa

03

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / Não teremos “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

DEZ

DEZ

DEZ

CANTINHO DO CÉU

O “Cantinho do Céu” está encerrando suas atividades de
2017 neste domingo, dia 26 de novembro. Retornará em
fevereiro de 2018.

DEVOÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

A Devoção do Primeiro Sábado dedicado ao Imaculado
Coração de Maria será no próximo dia 02/12, a partir
das 11h, na Comunidade Bom Jesus do Vale. Santa
Missa, oração do terço e reflexão com Dra. Filó.

API – Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis

O Grupo se reunirá na 1ª quarta-feira de dezembro, dia
06, às 20 horas.

BATIZADOS

A Paróquia está abrindo novas datas para batizados:
dia 08 de dezembro, às 13h30, e dia 23 de dezembro,
nos horários de 11 e 12 horas. Inscrições 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 18 horas, até o dia 15 de dezembro. Vamos fazer
a nossa parte!

