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I Domingo do Advento

Vigiai e Orai
Este é um domingo cheio de celebrações: primeiro dia do ano
litúrgico B (ao contrário do ano civil, que começa em 1º de janeiro),
primeiro domingo do Advento e primeiro evangelho de Marcos,
considerado tanto um historiador como um teólogo, autor do
menor e mais antigo evangelho canônico do NT, com apenas
16 capítulos, concentrados principalmente na última semana de
vida de Cristo, com uma narrativa rápida e simples, centralizada
sobre o segredo messiânico que revela progressivamente o
mistério do homem Jesus. Este o evangelista que vai nos guiar
por todo o ano de 2018.
O texto de hoje está integrado à terceira parte do chamado
discurso escatológico proferido pelo Mestre a seus discípulos,

referindo-se diretamente ao final dos tempos e à atitude que
eles devem ter diante desse encontro definitivo. Começa com
uma parábola – o homem que parte em viagem e distribui uma
tarefa precisa a cada servo e uma ordem ao porteiro de se manter
vigilante – e termina com uma admoestação.
Com linguagem profético-apocalíptica marcada por alusões
enigmáticas e um texto difícil, a intenção é enfatizar a necessidade
de se manter a vigilância - três vezes em cinco versículos somos
ordenados a vigiar e nos mantermos atentos. A volta de Cristo
será inesperada, com poder e grande glória. Há uma certeza
fundamental: o Senhor vem.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente
desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo
com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem,
sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos.

2ª f.: Is 2,1-5; Sl 121(122); Mt 8,5-11
3ª f.: Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24
4ª f.: Is 25,6-10; Sl 22(23); Mt 15,29-37
5ª f.: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27
6ª f.: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Sábado: Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A ); Mt 9,35-10,1.6-8
Domingo: Is 40,1-5.9-11; Sl 84(85); 2 Pd 3,8-14; Mc 1,1-8

I Leitura (Is 63,16-17.19; 64,2-7)
Salmo Responsorial Sl 79(80)
II Leitura (1 Cor 1,3-9)
Evangelho (Mc 13,33-37)

EDITORIAL

Dia de domingo

FICAI ATENTOS

Quem será?

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Se a vinda de Cristo fosse agora, quem você acha que
seria o Pedro, aquele que largou as redes e o balanço do
mar para percorrer a pé montes e colinas seguindo um
desconhecido que pregava a verdade e a vida? Quem
largaria seu consultório, sua profissão, seu pai e seus
filhos, seu computador cheio de dados, seu smartphone?

“Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o
dono da casa vem” (Mc 13,35). Eis a tônica
do tempo do Advento. Durante as próximas
quatro semanas, somos chamados a mergulhar na contemplação e na vivência concreta
do mistério do Cristo que veio, que vem
e que virá. Essa tríplice vinda de Jesus é a
tônica de todo o Advento, que hoje iniciamos. O roxo sinalizará o tempo forte de espera, de sobriedade, de
expectativa, de oração, de caridade. É uma oportunidade única que
a Igreja, em sua sábia maneira de organizar seu calendário litúrgico,
nos oferece de mudarmos de vida e começarmos um novo ciclo. Um
novo tempo no qual vamos dilatar mais o nosso coração à graça de
Jesus que vem ao nosso encontro desejoso de ver a nossa felicidade.
Nas primeiras semanas do Advento, a Liturgia da Palavra nos coloca
diante do mistério da segunda vinda de Cristo, a parusia, como chamamos. Ora, Ele veio uma primeira vez, se fazendo homem no seio da
Virgem Maria, e prometeu que voltaria e que reuniria em Si todas
as coisas. Portanto, essa é a grande esperança do cristão: o Cristo
triunfante e ressuscitado voltará até nós e nos levará com Ele para o
Reino que nos preparou. Precisamos vigiar, estar atentos, disponíveis
e preparados. Pois não sabemos o dia nem a hora. Somente o Pai o
sabe e a ninguém revelou.
Vivamos, caros irmãos e irmãs, com grande abertura de coração este
novo tempo, nos preparando também para a celebração do Natal do
Nosso Senhor, mistério da encarnação, onde Deus se fez homem
divinizando nossa humanidade. Busquemos, com ardor, nos próximos
dias, a oração, os Sacramentos e a vida interior, para que o novo ano
litúrgico seja também o novo tempo da nossa vida e da nossa história,
marcado pela presença amorosa de Jesus e a abertura de coração aos
irmãos. Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Oração

Participe do Terço com a Família no dia 18 de dezembro

Quem seria o nosso bom José? Nesse tempo em
que todo mundo briga para ficar bem na foto, quem
seria o pai pronto a abdicar de seus próprios sonhos,
mantendo-se à distância, discreto e silencioso diante de
um fato que iria mudar a história da humanidade? Quem
aceitaria ficar fora dos holofotes, abaixo do palanque?
Os reis magos, onde iríamos encontrá-los? Acreditar
que o brilho da estrela leva a caminhos que merecem
ser percorridos, e que há majestade naquele menino
na manjedoura cercado de vacas e burrinhos? Ignorar
a aparência e ver além, muito além.
E quem seria a Maria que aceita uma nobre missão com
tal humildade, uma maternidade inesperada, que chora
baixinho, obedece e mantém a fé inabalável? Quem
seria a mulher admirável de nossos dias?
Que papel ocuparíamos nessa história, se estivesse
acontecendo agora? Por mim, gostaria de ser a estrela
guia. Para iluminar as noites de dezembro e colocar a
humanidade na trilha que leva à estrebaria.

São João Paulo II
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O louvor, que geralmente é conduzido por
José Velloso no Terço com os Homens,
terá a participação de músicos de outros
ministérios da NSRainha. Wanderley disse
que no Terço com a Família serão recitados os Mistérios da “Alegria”, pois “estamos próximos do Natal, um momento de
muita felicidade para todos”. Ele lembrou
que pediu a todos os participantes do
Terço com Homens que, além da família,
levassem outras pessoas (da comunidade
NSRainha ou não) para participarem.

Como acontece sempre nesses encontros de oração, haverá um momento
muito especial de devoção à Maria,
quando um manto, simbolizando todo
o carinho e cuidado que a nossa Mãe
tem por nós, é passado sobre a cabeça dos participantes. Ao final da
Oração do Terço, os organizadores
vão distribuir folhetos com orações
especiais para todas as pessoas. Venha
participar, trazendo a família e seus
convidados!

Manto simboliza o carinho e o cuidado
que Maria tem por nós

Momento especial de oração, louvor
e reflexão aos pés de NSRainha

Comunidade se reúne em ação de graças
pelo ano de bênçãos

Fim de Ano

Celebração de Natal com as crianças

Nená Costa – Jornalista

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

“A recordação do nascimento
do Messias em Belém renova no
coração dos crentes a certeza de
que Deus é fiel às suas promessas”.

A Paróquia Nossa Senhora Rainha convida a todos para participarem do Terço
com a Família, que será realizado no
dia 18 de dezembro, às 20h, na igreja
do Belvedere. Wanderley Pereira dos
Santos, um dos coordenadores do Terço
com os Homens, explica que será um
momento especial de oração, louvor e
reflexão, que terá início com a acolhida
do pároco, Pe. Alexandre Fernandes,
seguida por uma procissão de entrada,
composta por uma numerosa família e
por pessoas que queiram participar.

HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h
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
na quinta-feira, dia 21/12, de 14h às 17h,
uma Celebração festiva de Natal para as
crianças. Podem participar os pequenos
de 2 a 10 anos, acompanhadas pelos pais
e/ou responsáveis. Neste ano, o evento
terá como novidade a apresentação de
um pocket show com o tema “Musical
de Natal”. O espetáculo apresentará de
maneira lúdica e divertida músicas natalinas, além de convidar as crianças a
participarem da história e montagem de
um presépio vivo.
Na oportunidade, as crianças também
vão participar de um bate papo com Pe.
Alexandre Fernandes, pároco da NSRainha, sobre o verdadeiro sentido do natal,
e receber a visita especial do Papai Noel.
As crianças e jovens da Comunidade Bom
Jesus do Vale também irão realizar uma
apresentação musical. Esta é a segunda
edição da Celebração festiva de Natal
com as crianças na paróquia. Em 2016,
o evento reuniu mais de 300 pessoas.
A entrada é gratuita. Informações: (31)
3286-3034.

Pe. Alexandre Fernandes e Papai Noel
explicam sentido do Natal

Em 2016, crianças tiveram oportunidade de
abraçar e fotografar com Papai Noel

Montagem do presépio: mistério da
encarnação do Filho de Deus

Na edição deste ano, novidade com o
“Musical de Natal”

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

Retiro do GOFF

DIZIMISTAS

Jovens participam de reflexões inspiradas na vida de São
Francisco de Assis

Aniversariantes:

Os jovens do Grupo de Oração e Formação
Fanuel (GOFF) da Paróquia Nossa Senhora
Rainha viveram momentos de muita oração,
louvor, pregação e reflexão no Retiro TAU
realizado no último fim de semana, nos
dias 24, 25 e 26 de novembro, na Casa
de Retiro e Acampamento MPC, em São
Sebastião das Águas Claras. “Foi um retiro
muito especial, que reuniu jovens que já
tinham participado da edição de 2015 do
TAU, outros que já estão há muito tempo
no GOFF mas não tinham participado de
nenhum retiro e aqueles que entraram há
pouco tempo no grupo”, disse Elisa Ragone,
uma das coordenadoras do GOFF.

03/12
Alysson de Abreu Morais
Antônio Messias Prado
Fabiana Guimarães de Araújo Garcia
João Marques Fernandes
João Marques Fernandes
Juliana Ribeiro Carlos
04/12
Cláudia Custódia Fernandes
Henrique dos Santos Costa Gomes
Selmara Raquel Gomes Sales

A coordenadora contou que os jovens, que
têm entre 16 e 23 anos, participaram de
diversas pregações. Na noite da sexta-feira
(dia 24), a pregação foi da própria Elisa sobre
“A busca da santidade”. “A ideia foi mostrar
para eles que essa busca é possível e que
eles podem fazer a diferença na juventude
deles”. No sábado de madrugada, os par-

05/12
Gislene Santos Souza Magnoni
Maria Imaculada C. Gonçalves Bagno
Marisa Lages Ribeiro
Ricardo Delfino Barbosa Martins
06/12
Jorge Eduardo Saba Bailune
Kátia Camargo da Silva Rocha

09/12
Cassius Marcelus Borges Longuinhos
Daniele Matos Ferreira
Denise Pires S. Carneiro
Ildeu Andrade Júnior

O retiro Tau superou por completo as expectativas da jovem Bruna Braga. “A exemplo de São Francisco de Assis, aprendemos

Subindo o monte: experiência de oração
e gratidão a Deus

Tempo de Advento: Visita de Deus
A Igreja celebra neste domingo o primeiro dia do novo ano litúrgico e o primeiro
domingo do Advento, do latim adventus
– chegada. São os preparativos para o
Natal. Além da mudança de evangelista
– nos despedimos de Mateus e agora teremos as leituras de Marcos – outra novidade nas missas é a presença da Coroa
do Advento no altar. A cada domingo
será acesa uma vela representando a
chegada de Jesus, a luz do mundo.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: PERDOAI-NOS, ASSIM COMO PERDOAMOS! (Mt 6,7-15)
OBJETIVO: RECEBER E DAR MISERICÓRDIA

A cada domingo será acesa uma vela
na coroa do advento

Você também pode fazer uma Coroa
do Advento em casa. Reúna a família

e a cada domingo acenda uma vela e
faça uma oração. Alegre-se porque
Deus vem te visitar. Advento é tempo
de vigilância, arrependimento, fraternidade, paz. Transforme sua casa em
uma Belém cheia de fé e devoção.
Escolha um local silencioso para as suas
orações, a novena de Natal, um encontro diário com Maria, que também
espera. Tente praticar uma boa ação
a cada dia – de compaixão, perdoar,
receber, sorrir. Viva de forma intensa
este tempo sagrado.

Irmãos!
Cristo vem a nós como a misericórdia do Pai!

DEPOIMENTOS

Caminhemos a seu encontro levando o mesmo presente inestimável
que nos dá. Perdoemos todas as dívidas, pois com seu Sangue ele vem
lavar as nossas.
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

Ao longo do sábado, os jovens participaram
de mais três pregações relacionadas com
as virtudes do TAU, que é um dos mais
famosos símbolos franciscanos. Sobre
“Castidade”, falou Júnia de Souza Pires do
Rio; sobre “Pobreza”, a pregação foi do
Tio Maurício; e coube ao coordenador
geral do Fanuel, Thácio Leite, abordar a
“Obediência”. No domingo, os participantes
tiveram um Momento de Maria, no qual
Daniel Moreira falou sobre as “Dores de
Maria”. A última pregação foi de Flávio
Campos, coordenador da Comunicação
da NSRainha, sobre o tema “Graça”.

o quanto somos chamados a santidade e
quais devem ser as nossas atitudes para
alcança-la. Todas as pregações e momentos de oração me fizeram perceber como
Deus se faz nas coisas simples e pequenas
para atingir nossos corações de maneira
grandiosa”. Os encontros do GOFF são
realizados às quintas-feiras, às 19h30, no
salão Paroquial Pedro. O último de 2017
será nesta quinta-feira, dia 07/12.

• SAIBA MAIS •

07/12
Débora Ricci Faria
Flávia Ferreira Sbampato de Araújo
José Veloso Braga
Josiane Keila Ribeiro Lobo
Maria Cristina Borges de Oliveira Santos
Nádia Silva de Sá
08/12
Breno Lamego Rezende
Igor Peixoto Lasmar
Múcio Nahas Silva
Ramon Elias Lasmar

ticipantes fizeram uma trilha e subiram uma
montanha para ver o nascer do sol. “Lá
em cima, fizemos uma oração de gratidão
por toda a graça de Deus na nossa vida”,
explica Elisa.

Renasçamos na criança de Belém!

Arthur Barroso

O retiro do GOFF foi para mim
uma oportunidade de passar
um fim de semana inteiro me dedicando
a Deus, onde pude conhecer e entender mais sobre o Tau e os votos franciscanos. Também pude compartilhar
todas essas experiências maravilhosas
com amigos de fé, com a família Fanuel,
sempre presente na minha caminhada.

Júlia Fernandes

Embora já tenha feito vários retiros, o TAU II trouxe uma série
de experiências inesquecíveis, dinâmicas
emocionantes, que marcaram minha
caminhada de fé. Os momentos de
oração renovaram meu fôlego para o fim
do ano e as pregações despertaram em
mim reflexões profundas. Esse foi um dos
melhores fins de semana da minha vida.
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DEZ
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DEZ
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DEZ

07

DEZ

SEGUNDA-FEIRA
19h00 • Oração do Terço – Comunidade BJVale
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Grupo de Oração e Cura ÂNIMA
Pregadora: Psicóloga Andrea Scarpelli – Salão
Pedro
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Santa Missa
11h00 • Cenáculo (Oração do terço) – Templo
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
15h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica
– com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica com Prof. Hamilton – Sala André
20h00 • Grupo Master
20h00 • API – Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis
– A Paróquia convida as pessoas enlutadas
por perdas de pessoas queridas, para um
momento de partilha da dor – sala André
QUINTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Adoração ao S. 		
Sacramento / Oração do Rosário
19h00 • Santa Missa
19h30 • Grupo GOFF
19h30 • Espaço de Convivência com a Maturidade –
sala Mateus

08

SEXTA-FEIRA - IMACULADA CONCEIÇÃO
DE MARIA
13h30 • Batizados
17h30 • Santa Missa

09

SÁBADO
17h00 • Santa Missa

10

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

DEZ

DEZ

DEZ

Horários de Missa - Natal e Ano Novo
Dia 24/12 – Domingo

NSRainha • 8h30, 10h30 e 12h00 – Missa do 4º 		
Domingo do Advento
NSRainha • 18h00 e 20h00 – Missa do Natal do 		
Senhor
Comunidade Bom Jesus do Vale • 19h30 – não 		
haverá missa às 10h.
Dia 25/12 – Segunda-feira

NSRainha • 11h00 e 19h00
Dia 31/12 – Domingo

NSRainha • 8h30 | 10h30 | 12h00 | 17h45 | 19h30
Com. Bom Jesus do Vale • 10h00
Dia 01/01 – Segunda-feira

NSRainha • 19h00

Jejum de Daniel
O propósito do Jejum será preparar nosso coração em família,
para celebrarmos bem o Natal e para declararmos que 2018
será um ano de vitória na nossa vida e na vida da Nossa Igreja.
Como faremos nosso Jejum? Por três semanas (vinte e um dias),
a contar de 04 de dezembro à 24 de dezembro, somos convocados a um jejum parcial. Será um tempo de maior oração e
dedicação ao Senhor. Confira o roteiro para a oração pessoal
nos dias de jejum em nosso site (www.nsrainha.com) ou pelo
facebook.com/nsrainha.
ATENÇÃO! A Paróquia abriu novo horário para batiza-

dos no dia 23 de dezembro: às 10h.
Inscrições na secretaria paroquial.

