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II Domingo do Advento
Pregação de João Batista
Ao retomar no evangelho de hoje a mesma palavra empregada no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia - princípio (Gn 1, 1) no relato da criação do mundo, Marcos quer
deixar claro, também no seu primeiro capítulo, que Cristo
é o princípio de um novo mundo, a recriação da história
da salvação: “Início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de
Deus” – ele diz.
Escrito em uma época difícil para os cristãos, principalmente
os de Roma, quando o seguimento a Jesus comportava o
risco contínuo de ser desprezado, perseguido e maltratado,
o evangelista busca colocar o Mestre no coração de todos.
Nero já perseguiu cristãos da capital do império, Pedro e Paulo
já morreram. Marcos, então, preocupa-se em apresentar
a verdadeira identidade do Mestre, Aquele que veio para
comunicar o Espírito que transformará o homem.
A passagem fala sobre a missão de João Batista (vers. 2 e 3),
sua pregação (vers. 4), a reação dos ouvintes (vers. 5), seu
estilo de vida (vers. 6) e o testemunho de João sobre Jesus
(vers. 7 e 8). Outra vez Marcos volta ao AT ao citar a pregação de João no deserto, lugar onde os israelitas passaram
da escravidão à liberdade, da desconfiança na proposta de
Moisés à confiança em um Deus que cumpre suas promessas.

João Batista pregando no deserto (Anton Raphael Mengs - 1758 -1771)

João Batista é sóbrio, austero, prega o batismo de conversão
para a remissão dos pecados e abre os caminhos para Jesus.
Mas consola: “Depois de mim vem aquele que é mais forte
que eu”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos
pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de
correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela
vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida.

2ª f.: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26
3ª f.: Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47
4ª f.: Is 40,25-31; (102(103); Mt 11,28-30
5ª f.: Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-15
6ª f.: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19
Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13
Domingo: Is 61,1-2.10-11; Sl Lc 1; 1Ts 5,16-24; Jo 1,6-8.19-28

I Leitura (Is 40,1-5.9-11)
Salmo Responsorial Sl 84(85)
II Leitura (2 Pd 3,8-14)
Evangelho (Mc 1,1-8)

EDITORIAL

Dia de domingo

VINDE, SENHOR!

Chove chuva

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Todo ano ela chega. A estação das chuvas, dos dias
cinzentos, noites de sono embaladas pela serenata da
água caindo lá fora, das tempestades repentinas que
nos pegam no meio da rua, dos sapatos encharcados,
cabelos anelados, do pavor do barulho dos trovões,
da pressa em desligar tudo da tomada para que um
pico de energia não queime a TV, o computador, o
smartphone carregando, da invocação aos santos que
acalmam os relâmpagos: Santa Bárbara! São Jerônimo!

Estamos abrindo a segunda semana do tempo
do Advento, e, como bem sabemos, a tônica
de todo este período é a vigilância e a preparação para a vinda do Senhor. Contudo,
precisamos compreender melhor esta vinda.
Ora, nossos irmãos judeus ainda esperam o
dia em que virá o Messias, aguardam o dia
em que o Rei prometido a Davi aparecerá
para libertá-los. Para nós, cristãos, não é assim. O Messias já veio,
já se revelou; no homem Jesus de Nazaré está a visita amorosa de
Deus, nosso Pai.
A partir disso, a nossa espera e a nossa vigilância devem estar imbuídas
de uma presença. Jesus um dia voltará e será o fim dos tempos. Mas,
ao mesmo tempo que O aguardamos, Ele já está presente no nosso
meio. Ele está presente na sua Igreja, nos Sacramentos, na Palavra;
está presente nos irmãos que mais precisam de nós. Neste Advento,
preparando o nosso coração para o Natal, deveríamos estar atentos
para perceber as muitas e muitas vezes, todos os dias, que o Senhor
vem se encontrar conosco. Para isso é preciso uma vida de oração,
um desapego às coisas deste mundo e uma atitude de fé diante deste
Senhor que veio, que vem e que virá.
Ele nos ama, quer que nos convertamos e mudemos de vida, como
recorda São Pedro na segunda leitura da missa deste domingo. Esta
será a nossa meta para esta semana e para todo este tempo: fiquemos
atentos, vigilantes, e reconheçamos, na simplicidade do nosso dia a
dia, a presença amorosa de Jesus que vem nos doar incessantemente
a Sua Vida e nos conduzir à felicidade perfeita. Recebam meu afetuoso
abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Época de toda hora chegar à janela e pensar se sai
agora ou espera cair, se a nuvem está muito escura,
se vai ser um pé d’água, um chuvisco, um toró, se
cancela a reunião, se vai para a estrada ou pega um
avião. As chuvas chegam. E com elas as inundações,
as roupas toda vida estendidas no varal, as sombrinhas
esquecidas, a corrida para as marquises, as infiltrações,
as pessoas desabrigadas, os alagamentos nas cidades,
a solidariedade partilhada.
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Ela disse ao índio: “Filho querido, essas
rosas são o sinal que você vai levar ao
bispo. Diga-lhe em meu nome que,
nessas rosas, ele verá minha vontade e
a cumprirá. Você é o meu embaixador
e merece a minha confiança… Quando
chegar diante do Bispo, desdobre a
sua “tilma” (manto) e mostre-lhe o
que carrega, porém só na presença
do bispo. Diga-lhe tudo o que viu e
ouviu, nada omitindo…”

O ícone de Nossa Senhora de Guadalupe é repleto de sinais milagrosos.
Até hoje os cientistas não conseguem
explicá-lo. Não sabem que produto
tingiu o manto; não é deste mundo.
A fama do milagre espalhou-se rapidamente por todo o território. Os
cidadãos, profundamente impressionados por tão grande prodígio, procuraram guardar respeitosamente a santa
Imagem na capela do paço episcopal.
Mais tarde, após várias construções
e ampliações, chegou-se ao templo
atual.

Rua Modesto Carvalho de Araújo, 227
Belvedere – 30.320-410 – Belo Horizonte/ MG
secretariaparoquial@nsrainha.com

Nesse ano a Virgem Mãe de Deus
apareceu ao piedoso índio São João
Diego, na colina de Tepeyac, perto
da capital do México. Com muito
carinho ela pediu que ele fosse ao
bispo pedir-lhe que nesse lugar construísse um Santuário em sua honra.
D. João de Zumárraga, primeiro bispo
do México, franciscano, vindo da Espanha, retardou a resposta a fim de
averiguar cuidadosamente o ocorrido.
Quando o índio, movido por uma segunda aparição e nova insistência da
Virgem, renovou suas súplicas entre
lágrimas, ordenou-lhe o bispo que
pedisse a Nossa Senhora um sinal
de que a ordem vinha realmente da
grande Mãe de Deus.

Atendimento:
Seg a Qui: 09h00 as 18h30
Sáb: 09h00 as 12h00

Então Nossa Senhora enviou ao Bispo
o conhecido sinal milagroso das rosas.

Todo ano elas chegam, graças a Deus. Para vivificar
os pastos e os jardins, as plantações e as árvores
grandes e pequenas, levantar o nível das águas nos
rios, matar a sede da terra seca, regar os corações
áridos, afugentar as pancadas de tristeza que insistem
em acontecer.
Para apagar o sol, mas trazer o arco-íris, levando
nosso olhar para o céu, onde sempre só existe tempo
bom.
Nená Costa – Jornalista

MISSAS

HOSPITAL BIOCOR
Qua: 15h
Sáb: 10h

Santo Tomás de Aquino

A importância das
aparições de Nossa
Senhora de Guadalupe

Festa de Nossa Senhora de Guadalupe é comemorada
no dia 12 de dezembro em homenagem à patrona
suprema do México e da América Latina, reverenciada por sua história de
milagres concedidos aos desesperados
e aflitos. Em 1531, os missionários
espanhóis franciscanos e dominicanos
evangelizavam os índios maias e astecas no México, e tinham muita dificuldade nessa missão porque esses índios
eram idolatras e ofereciam aos seus
muitos deuses sacrifícios humanos de
milhares de rapazes e de virgens, nos
altos das muitas pirâmides que podem
ser visitadas ainda hoje no México. Um
sacerdote cortava fora o coração de
vítima, com uma faca de pedra pouco
afiada e o oferecia aos deuses.

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

“Não se pode justificar uma ação
má com boa intenção”

12 de dezembro

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano

SECRETARIA PAROQUIAL
Telefone: (31) 32863034

Sex: 09h00 as 18h00
Dom: 10h00 as 19h00

(atendimento feito no SAC)

Essas rosas só davam em Castela na
Espanha, de onde era procedente o
bispo. João Diego obedeceu e, ao
despejar as flores perante o bispo,
eis que surge no seu manto a linda
pintura milagrosa de Nossa Senhora
tal como ela lhe apareceu. O bispo
acompanhou João ao local designado
por Nossa Senhora.

Em 1754, escrevia o papa Bento XIV:
“Nela tudo é milagroso: uma Imagem
que provém de flores colhidas num
terreno totalmente estéril, no qual
só podem crescer espinheiros; uma
Imagem estampada numa tela tão rala

que, através dela, pode-se enxergar o
povo e a nave da Igreja tão facilmente
como através de um filó; uma Imagem
em nada deteriorada, nem no seu
supremo encanto, nem no brilho de
suas cores, pelas emanações do lago
vizinho que, todavia, corroem a prata,
o ouro e o bronze… Deus não agiu
assim com nenhuma outra nação.”
A partir das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe os missionários
passaram a evangelizar os índios em
massa; mais de sete milhões foram
batizados em poucos anos e o México
é hoje o país que mais católicos têm
(94% da população).
Em 1910 o Papa S. Pio X proclamou
Nossa Senhora de Guadalupe “Padroeira da América Latina”, e em 1945,
o Papa Pio XII a proclamou “Imperatriz
da América Latina”.

Papa Francisco sobre Guadalupe:
“Nunca seremos órfãos”

Basílica dedicada à Nossa Senhora,
no México

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

DIZIMISTAS
Aniversariantes:
10/12
Geraldo Figueiró Borges
Regina Maria Martins da Costa Lemos
Sylenice Cláudia Fagundes Canella
Tatiana Rossana Guedes Oliveira
11/12
Christiane Martins Nogueira
Cristiane Carla Ribeiro
Ellen de Souza Silva
Juliana Cunha Pereira
12/12
Maria Divina Furtado Campos
Mateus Rodrigues Silva
13/12
Armando Antônio Lima
Edmilson Alvarenga Lage
Joyce de Oliveira Lima
Juliana Padilha Nunes Mattar
Luciana Teles Diniz Jeha
Maria Elisa Pazzini C. Puller
Maria Luzia da Silva
Nair Zeyner Feu de Carvalho
Solange Pirani de Souza
Valesca Costa Guedes Jácome

NSRainha agradece ao Pe. Luís Henrique e dá boas-vindas ao Pe.
Arnaldo Carvalho
Padre Luís Henrique foi convidado
para um estágio sênior a ser realizado
na Universidade Ludwig Maximilian
de Munique, na Alemanha, na cadeira
de Exegese e Hermenêutica do Novo
Testamento. Por esse motivo, o sacerdote
vai se ausentar no próximo semestre do
Brasil. Pe. Luís Henrique fica na Paróquia
Nossa Senhora Rainha até este domingo,
dia 10, quando celebra a sua última missa
às 19h30.
A comunidade NSRainha agradece toda
a dedicação e o carinho com que o Pe.
Luís Henrique se dedicou às celebrações e
atividades da Paróquia desde que chegou,
no início de 2015, desejando-lhe sucesso
na nova missão.
O sacerdote pediu aos paroquianos que
orem por ele, para que Deus possa ajudálo a cumprir esse novo propósito que lhe
foi confiado. Pe. Luís acrescentou que,
da Alemanha, estará unido em oração a
toda a comunidade NSRainha. “Quando

A nomeação do Pe. Arnaldo foi publicada na Chancelaria da Arquidiocese de
Belo Horizonte no dia 17 de novembro,
quando o sacerdote foi nomeado vigário
paroquial para a Paróquia Nossa Senhora
Rainha pelo Arcebispo Metropolitano,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Pe. Luís Henrique se dedicou às celebrações e
atividades na Paróquia desde o início de 2015

Pe. Arnaldo Cézar de Carvalho é natural
de Crucilândia, interior de Minas Gerais

AGENDA 2018: UM PRESENTE PARA O ANO INTEIRO
Um presente que vai te acompanhar
espiritualmente durante todo o ano,
trazendo para você a Palavra de Deus,
por meio da Liturgia Diária, com o
Evangelho do dia comentado. Assim
é a Agenda 2018 da Paróquia Nossa
Senhora Rainha, que, além do espaço
para registro de todos os compromissos
diários, nos lembra também de tirarmos
um tempo para refletir. A agenda tem
preço de R$ 33,00 e está à venda na
loja NSRainha. O material ainda traz informações sobre o Ano Litúrgico, frases
inspiradoras de santos e pensadores cristãos e uma breve história da Paróquia.

15/12
Alexandre Araújo Elias Veiga
Antônio Ricardo Rodrigues Porto
Denise Toledo da Silva
João de Souza Moreira
Letícia Lima de Aguiar Menezes
Maria Auxiliadora de Carvalho e Lago
Maurício Vieira de Souza
Sérgio Antônio Stockler Calixto
Valéria Beatriz Alves Bueno

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

Por sua vez, o novo vigário paroquial, Pe.
Arnaldo Cézar de Carvalho, inicia suas
atividades esta semana na NSRainha. Ele
nasceu no dia 28 de maio de 1982, em
Crucilândia, no interior de Minas, e foi
ordenado em 24 de julho de 2010. Pe.
Arnaldo chegou há pouco de Roma, na
Itália, onde fez um mestrado em Teologia
Moral cristã (ênfase em moral da pessoa) na Academia Afonsiana – Instituto
Superior de Teologia Moral.

• SAIBA MAIS •

14/12
Adriana Vial Ribeiro Filizzola
Anna Lúcia Leopoldino da Fonseca
Maria Cristina Passos Ferreira
Mônica Manso Villela

16/12
Glauber Sérgio Tatagiba do Carmo
Jane de Moura Pinto Guimarães
Maurício Antônio Bacha
Virgínia Nosseis Coelho

acreditamos que tudo concorre para o
bem dos que amam a Deus, as nossas
idas e vindas também concorrem para o
nosso bem”, destacou.

Além da agenda, a loja oferece uma enorme
variedade de presentes: imagens de Nossa
Senhora Rainha; CD’s da Dra. Filó; presépios, livros, entre outros. Parte da renda
é destinada às obras sociais da Paróquia,
tanto para a igreja do Belvedere como
para a Comunidade Bom Jesus do Vale,
onde a loja tem uma filial que funciona aos
domingos, de 10h às 11h30. Na NSRainha,
o espaço 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. Conheça nosso espaço e
ajude neste trabalho de evangelização!

DEPOIMENTOS

Carlos Eduardo

“O Advento é a expectativa
de todo cristão para a chegada de Jesus Cristo. Por representar
essa espera, acho que esse tempo
marca a nossa confiança nos planos
de Deus. Saber esperar, saber confiar e saber que tudo tem a hora de
acontecer e que, se está nas mãos
do Pai, nós podemos confiar”.

Janaína Aparecida

“Para mim, essas semanas que
antecedem o Natal e marcam
o Tempo do Advento representam a
espera pela qual passou Maria. Acho
que é um período que devemos refletir sobre as coisas simples e silenciar
o nosso coração, mesmo diante de
toda a agitação que o mundo muitas
vezes tenta nos jogar”.

11

DEZ

12

DEZ

13

DEZ

14

DEZ

SEGUNDA-FEIRA
15h00 • Oração do Terço – Salão Pedro
19h00 • Oração do Terço – Comunidade BJVale
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Santa Missa
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 – Auditório Paulo
QUINTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Adoração ao S. 		
Sacramento / Oração do Rosário
19h00 • Santa Missa

15

SEXTA-FEIRA
17h30 • Santa Missa

16

SÁBADO
17h00 • Santa Missa

17

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
10h00 • Santa Missa - Comunidade Bom Jesus do Vale

DEZ

DEZ

DEZ

ATENÇÃO!

A Paróquia abriu novo horário para batizados no dia 23 de
dezembro: às 10h. Inscrições na secretaria paroquial.

ECO RAINHA

Reduza as impressões: Pense antes de imprimir, com isso há
economia de tinta e de papel – a fabricação de mais papel
faz com que sejam derrubadas mais árvores, aumentando o
aquecimento global e diminuindo a qualidade do ar e da água.
Caso seja necessário imprimir, aproveite sempre os dois lados
das folhas.

Sacramento da Reconciliação (Confissão)
21/12 – Quinta-feira
NSRainha • 20h00

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

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!

