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III Domingo do Advento
“Entre vós está alguém
que vós não conheceis”
A Igreja comemora hoje o terceiro domingo do Advento,
chamado em latim de Gaudete, verbo no imperativo que
traduzido significa “Alegrai-vos”, um significativo convite a
todo cristão a ser testemunha de alegria e esperança no
Deus-que-vem. O destaque continua a ser João Batista, desta
vez nas palavras do evangelista João que, como Marcos na
semana passada, abre o primeiro capítulo de seu livro falando
também daquele cuja “voz clama no deserto”.
A passagem mostra um verdadeiro interrogatório a quem
não deseja responder. Sofrendo com o jugo romano, que
interferia na estrutura da sociedade judaica, humilhando-os
e impedindo-os de definir o próprio destino, o povo de
Deus vivia na expectativa da chegada do Messias libertador
que iria salvá-los da opressão, o que inquietava os líderes
religiosos. Daí eles enviarem uma comissão oficial formada
por sacerdotes e levitas para investigar João, impressionados
com seu destemor, sua sagacidade e seu ímpeto.
João descarta todas as hipóteses. Não é o Messias, não se
identifica como Elias, e não é o profeta. É apenas o mensageiro que prepara os homens para acolher Jesus, Ele sim,
a Luz/vida. É a mensagem que importa, não sua voz. Com
atitude simples e discreta, João Batista não chama a atenção
sobre si, não usa a missão para sua glória – é somente uma
voz, um homem enviado por Deus para testemunhar uma
nova proposta de vida. “Endireitai o caminho para o Senhor”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando
fervoroso o natal do Senhor, daí chegarmos às alegrias
da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na
solene liturgia.

2ª f.: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24
3ª f.: Jz 13,2-7.24-25; Sl 70(71); Lc 1,5-25
4ª f.: Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38
5ª f.: Ct 2,8-14; Sl 32(33); Lc 1,39-45
6ª f.: 1 Sm 1,24-28; Sl 1Sm2; Lc 1,46-56
Sábado: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66
Domingo: 2Sm 7,1-5.8-12.14.16; Sl 88(89); Rm 16,25-27;
Lc 1,26-38

I Leitura (Is 61,1-2.10-11)
Salmo Responsorial Sl (Lc 1)
II Leitura (1Ts 5,16-24)
Evangelho (João 1,6-8.19-28)

EDITORIAL

Dia de domingo

Fim de Ano

CAMINHO

Comemorações

Participe do Recital de Natal na terça, dia 19

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Ela tem família grande e todo ano se desespera porque
não consegue convencer a ninguém de fazerem um
Natal com menos comemorações e mais louvores.
Nunca vão todos, sempre se arranja uma desculpa.
Passa a ceia tentando promover a paz entre os genros
Antônio e Tiago, mas cada um continua num canto da
sala. A raiva cristalizou, não há Menino que dê jeito.

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza na terça-feira, dia 19/12, a partir
das 19h30, um Recital de Natal com a
presença de Thiago Arancam, destaque
entre os maiores tenores da atualidade,
e as participações de Vitor Monnerat,
paroquiano e barítono, e de Sergio Anders, contratenor. Arancam apresenta um
repertório de músicas natalinas conhecidas do grande público, especialmente
preparadas para os fiéis da paróquia. Os
ingressos para o recital estão à venda na
secretaria da igreja, durante a semana, ou
na Sala de Apoio ao Cristão (SAC), antes
ou após as missas de sábado e domingo.

Neste terceiro domingo do Advento, a liturgia
nos traz o texto do evangelho de São João
que fala sobre a missão peculiar do Batista
na História da Salvação. Como sabemos,
são três os ciclos dos anos na organização da
nossa liturgia; cada ano para os três primeiros
evangelhos, chamados sinóticos. O quarto
evangelho, o de São João, a Igreja o lê em
momentos significativos do calendário, como
o domingo de hoje, chamado de “Gaudete”.
No meio do tempo do Advento, já bem próximo do Natal, somos
convidados a antecipar, pela expectativa da fé, a alegria do nascimento
do Salvador feito homem. Olhemos no horizonte, o Senhor vem
com grande luz para nos tirar dos porões escuros do nosso egoísmo
e da nossa falta de amor. Eis que Ele vem para nos ensinar o que é
ser humano e qual caminho devemos seguir para encontrar a paz e
a felicidade verdadeiras. Alegria maior não pode haver! “Aplainai os
caminhos do Senhor”. Eis o convite que João Batista nos faz.
Para que este Natal não seja apenas mais um em nossa vida, deixemos
de lado a nossa vaidade e a nossa presunção de acanharmos que não
precisamos de Deus e que nós somos o centro de nós mesmos.
Aplainemos, rebaixemo-nos diante de Cristo menino que vem nos
libertar. Aceitemos a suavidade do seu amor, a ternura da sua misericórdia. Com humildade, sabendo que nada somos, esperemo-lo e
façamos Dele o Senhor da nossa existência, o motivo do nosso viver.
“Vem, Senhor Jesus, vem”!

Procura agradar a todos, desde o bebê de sete meses
ao bisa de 93, passando por meninos correndo pela
casa, adolescentes combinando encontros pelo celular,
primos trocando confidências.
A melhor hora é quando vão embora e ela assenta-se
ao lado do Menino Jesus na manjedoura, onde sempre
ganha lições de vida. “Paciência” – ele diz. “Comemorações são bem-vindas porque são uma celebração.
Abraços e trocas de presentes simbolizam fraternidade,
é bom se encontrar em torno da alegria”.
Ela acha que ano passado ouviu, bem baixinho: “Eles
não se lembram do meu nascimento, mas me pedem
coisas o ano inteiro. Fazem o sinal da cruz o goleiro
na hora do pênalti, o jovem antes da prova, a mãe
quando o filho viaja”. Estavam os dois sozinhos na sala
naquela madrugada. Ela impaciente. Ele quase com
sono. Ela queria que o Natal fosse o dia do Menino
Jesus e não só mais um feriado.
A criança agora dormia – 2017 anos depois ainda não
sabemos o que fazemos. Rogai por nós.
Nená Costa – Jornalista

Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

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

“Se você não puder alimentar cem
pessoas, alimente pelo menos uma”
Santa Teresa de Calcutá
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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)

Thiago Arancam é natural de São Paulo.
O artista tem passagem por mais de 40
países, contabilizando mais de 500 apresentações ao redor do mundo. É diplomado em canto lírico pela conceituada
“Accademia di Canto do Teatro Alla Scala”
de Milão, na Itália, e é bacharel em canto

erudito pela "Faculdade de Música Carlos
Gomes" de São Paulo. Entre suas apresentações, destacam-se teatros como
Opera de Roma (Itália), Opera Nacional
de Washington (EUA), Opera Estadual
de Vienna (Áustria), Deustche Opera de
Berlim (Alemanha), Bolshoi (Moscou),
além de inúmeras produções no Japão,
Emirados Árabes, Malásia, Canadá, Espanha, França, Polônia, Letônia, Mônaco,
Reino Unido, entre outros.

2016, a Paróquia apresentou o espetáculo “A Grande Música de Natal”, com
participação do tenor Matheus Pompeu.
No repertório, “Quem Sabe”, de Carlos
Gomes, “Ave Maria” de Schubert, “Panis
Angelicus” de C. Franck e “La Donna è
mobile”, da obra Rigoletto. A noite contou ainda com a participação da soprano
Raquel Calais.
Mais informações sobre a edição 2017 do
Recital de Natal: (31) 3286-3034.

Já o contratenor Sergio Anders é bacharel
em canto pela Universidade Federal de
Minas Gerais e mestre em Performance
Musical pela University of North Dakota,
nos EUA. O jovem Vitor Monnerat é
barítono e canta nas missas de 10h30 da
Paróquia Nossa Senhora Rainha, sempre
no 4º domingo de cada mês.
Essa é a segunda edição do Recital de
Natal promovido pela NSRainha. Em

Thiago Arancam contabiliza mais de
500 apresentações ao redor do mundo

Retiro da Persê

“Milagres” – A nova vida que Jesus nos proporciona
“Abordar os milagres de Jesus e mostrar aos jovens como esses milagres se
relacionam com a vida deles”. Essa foi
a proposta do Retiro da Perseverança,
com o tema “Milagres”, realizado pelo
movimento jovem Fanuel da Paróquia
Nossa Senhora Rainha nos dias 8, 9 e
10 de dezembro, na Casa de Retiro e
Acampamento MPC, em São Sebastião
das Águas Claras. O Retiro, que reuniu
cerca de 400 jovens, sendo 320 perseverantes e 80 servos, teve início na
sexta-feira (dia 8) às 14h e terminou no
domingo, às 17h, com um momento
especial com o pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, seguido da participação na
missa das 17h45 na NSRainha.
O coordenador da Perseverança,
Henrique Klein, contou que a ideia
de abordar os milagres de Jesus foi
mostrar aos jovens como eles trazem
uma mensagem e um ensinamento
por detrás e como estão relacionados com a vida deles. Klein disse que,
ao falar sobre o milagre de “Andar
sobre as águas”, por exemplo, “nós
abordamos o medo e a necessidade
de ter confiança em Jesus diante das
necessidades da vida”.

O Retiro também abordou outros milagres, como o da “mulher que toca no
manto de Cristo”; a “cura da mão ressequida no dia de sábado”; a “cura do amigo
paralítico”; a “cura do criado do centurião
romano” e a “cura da orelha de Malco”,
que era um dos servos que foram prender Jesus antes da sua condenação e que
teve a orelha decepada por Pedro.
Além das dinâmicas sobre esses milagres,
o Retiro teve quatro grandes pregações:
“O primeiro milagre: a transformação da
água em vinho”, por Marcello Fernandes,
da equipe da Perseverança; “Milagres
ordinários e extraordinários”, por Henrique Klein, um dos coordenadores da
Perseverança; “Quando o milagre não
vem”, por Thácio Leite, coordenador
do Fanuel; e “O maior dos milagres: a
nova vida que Jesus nos proporciona”,
por Cadu Hermeto, coordenador da
Crisma Fanuel.
Os jovens da Perseverança se reúnem
todas as terças-feiras, às 19h, no Salão
Paroquial Pedro. O grupo retorna em
fevereiro de 2018. Podem participar jovens que tenham entre 10 a 15 anos e
que tenham feito a Primeira Comunhão.

Encontro reuniu 320 perseverantes
e 80 servos

Milagres: reflexões sobre os feitos
de Jesus

Além das pregações, dinâmicas
inspiraram momentos de aprendizado

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

Cantata de Natal

DIZIMISTAS

Celebrar o mistério da presença de Deus na nossa vida

Aniversariantes:

Um momento especial de louvor e oração,
preparando o coração dos fiéis para o verdadeiro espírito do Natal. Assim foi o Cantata de
Natal, realizada pela Paróquia Nossa Senhora
Rainha na noite do dia 12 de dezembro,
dentro do Grupo de Oração. Com a igreja lotada, a Cantata teve início às 19h30
e contou com a participação de todos os
ministérios de música da Paróquia, incluindo
as crianças que cantam na Bom Jesus do Vale,
e de todos os cantores e instrumentistas,
que foram regidos pelo professor de música
Rafael Ávila.

17/12
Antônio Dias Maia
Diego Bandera de Miranda Ribeiro
Francisco Carlos Rodrigues
Liciane Gon Marques
Talulah Morira Franco Mota
18/12
Lúcia Gregory Hermeto Lara
Prudêncio José Ribeiro Sette
Vânia Machado Maia Buscacio

A Cantata foi aberta com a canção “Vem
chegando o Natal”, cantada por um coral
de 23 pessoas, entre jovens e crianças. Em
seguida, o pároco, Pe. Alexandre Fernandes,
fez a acolhida e convidou os presentes a
fazerem uma oração de agradecimento pelo
dia de ontem e por tudo aquilo que tem
acontecido na vida de cada um. Depois, o
sacerdote falou sobre o tempo litúrgico que
estamos vivendo, o tempo do Advento. “É
um tempo de espera, um tempo em que
vamos celebrar o mistério do Natal, o mistério da presença de Deus na nossa vida.
Celebrar a vinda de quem nos deu a vida”.

19/12
Cristina Lima Aro Ferreira
Edmar Calasans de Oliveira
Flávia Cintra Salomé
Izabel Signorini
João Maroca Russo
Magda Maria Barbosa
Maria Beatriz De Marco Fonseca
Maria Ferreira de Azevedo
Newton Augusto Viguetti Filho
Raissa Maria Lima Bertoldi Sampaio
Raquel de Melo Todeschi
Terezinha de Jesus Franco Gonzaga

22/12
Fernanda Lisieux Bastos Almeida de Lima
Lea Vaz de Mello Stancioli
Luís Brito Filho
Maria Thereza Miranda
Vânia Maria Nunes Coelho
23/12
Christiane Helene Amarante Rocha
Márcio Nunes da Silva
Maria Teresa Caetano Vidigal
Marialice Lamarca Almeida
Rita de Cássia Colucci Coelho

Evento contou com a participação de todos os
ministérios de música da Paróquia

Dra. Filó: “Jesus é a grande razão da alegria
do Natal”

Ano do Laicato: “Sal da Terra e Luz do Mundo”
A Igreja celebra no período de 26 de
novembro de 2017 à 25 de novembro
de 2018 o Ano do Laicato, no intuito de
protagonizar o papel e a missão dos leigos e leigas na igreja e na sociedade. O
tema escolhido foi “Cristãos leigos e leigas,
sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do
Reino” e o lema: “Sal da Terra e Luz do
Mundo”, Mt 5,13-14. Esse ano remete aos
30 anos do Sínodo Ordinário sobre os
leigos (1987) e os 30 anos da publicação da
Exortação Apostólica Christifideles Laici,
de João Paulo II, sobre a Vocação e Missão
dos Leigos na Igreja e no mundo (1988).

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: A PALAVRA SE FEZ CARNE! (Jo 1,1-18)
OBJETIVO: FAZER-SE FILHO DO PAI EM CRISTO
Irmãos!
Na paupérrima gruta de Belém nos surpreende inconcebível
e solidária Misericórdia de Deus. Na criança da manjedoura
resplandece a Glória de Deus, que se fez filho do homem para
que nos tornemos seus Filhos!

Papa Francisco, na carta sobre o “Ano
do Laicato”, pede que os fiéis não se
confinem em suas paróquias e levem a
palavra do Evangelho pelo mundo. “Não
se trata simplesmente de abrir a porta
para que venham, para acolher, mas de
sair porta fora, para procurar e encontrar”, exorta. Segundo Dom Severino
Clasen, presidente da Comissão para o
Ano do Laicato, vivenciar esse período
“leva o cristão leigo a tornar-se, de fato,
um missionário na família e no trabalho,
onde estiver vivendo”.

DEPOIMENTOS

É ali, pelos braços de Maria que envolve seu Filho, que o Pai nos
quer! Para assim se manifestar sua Graça e nossa Verdade!
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

Em sua pregação, a Dra. Filó convidou as pessoas a refletirem sobre questões como “Qual
é o mistério do Natal?”, “Por que se celebra
o Natal?”, “Por que a gente se reúne para o
Natal?”. “Não podemos viver Jesus de uma
forma automática. Precisamos reaprender
a falar o nome de Jesus com doçura, com
firmeza da nossa fé, com o propósito de uma
conversão, de assumir o nosso testemunho
cristão, de ter um coração aberto para dizer
‘eu creio em Jesus, o filho do Altíssimo’”.

A médica lembrou que devemos sempre
lembrar que Jesus é a grande razão da alegria
do Natal, porque hoje nasceu o Salvador.

• SAIBA MAIS •

20/12
Ironete Goulart Gonçalves Viana
Lecy Condessa Araújo Brant
21/12
Ana Regina Gobbi
Judson Marcos Neves Oliveira
Magna Maria Teixeira de Souza Andrade
Maria Eliza Reis
Raquel Teixeira Leite Soares

Sempre intercalando apresentações dos corais, o evento também contou com a participação de Moninha Quintero, que falou sobre
Isaías 40, lembrando que a passagem anuncia
“a vinda de um Deus salvador, que não se
iguala a nada existente no mundo. Um rei
que se fez homem e que é digno de todo
louvor. E dessa passagem podemos entender
que Ele também sonda cada um dos nossos
corações. Conhece nossas aflições, medos
anseios e sonhos. Sabe o que tem em nós,
onde deve agir, onde o nosso coração ainda
precisa ser preparado, onde precisa ser cuidado e onde a pode é necessária. Os que
esperam no Senhor renovam suas forças,
correm e não se cansam”.

Cantemos com os anjos essa Palavra de paz e alegria!
Ibiraty Martins Júnior

“Acho a Cantata um momento especial. Primeiro porque
reúne aqui na igreja toda a comunidade NSRainha e pessoas de outras
paróquias. Depois porque reúne também todas as crianças, jovens e adultos
dos vários ministérios de música da
Paróquia. Acredito que cantando a
gente também conversa com Deus”.

Maria do Porto

“Acho a Cantata uma oportunidade para que, unidos num
momento de alegria, possamos cantar
juntos a chegada do menino Deus,
que nasce no seio da nossa família e
na vida de todos a todo momento.
Cantar juntos dá um sentimento
maior ao nosso testemunho e é muito
bonito a união de todas essas vozes”.

18

DEZ

SEGUNDA-FEIRA
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Terço da Família

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

TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Não teremos missa
19h30 • Recital de Natal

Horários de Missa - Natal e Ano Novo

20

QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento

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.

21

DEZ

QUINTA-FEIRA
14h00 • Celebração Festiva de Natal para as crianças
19h00 • Santa Missa
20h00 • Sacramento da Reconciliação (Confissão 		
Comunitária)

22

SEXTA-FEIRA
15h00 • Santa Missa

19

DEZ

DEZ

Dia 24/12 – Domingo

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

DEZ

23

SÁBADO
17h00 • Santa Missa

24

DOMINGO
08h30 / 10h30 / 12h00 • Missas do 4º Domingo do
Advento
10h00 • Não haverá missa na Comunidade BJVale
18h00 / 20h00 • Missas da Vigília do Natal do Senhor
– Paróquia NSRainha
19h30 • Santa Missa da Vigília do Natal do Senhor –
Comunidade BJVale

25

SEGUNDA-FEIRA
11h00 e 19h00 • Missas do Natal do Senhor – Paróquia
NSRainha

DEZ

DEZ

DEZ

NSRainha • 19h00

AGENDA 2018
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. A agenda
tem preço de R$ 33,00 e está à venda na loja NSRainha. O material ainda traz informações sobre o Ano Litúrgico (Ciclo Pascal,
Ciclo do Natal, Tempo Comum, Quaresma), com datas festivas
e solenes da Igreja Católica e uma breve história da Paróquia.

