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INFORMATIVO
Sagrada Família
Levaram o menino a Jerusalém
para apresentá-lo ao Senhor
Neste primeiro domingo depois do Natal, a Igreja celebra a
festa da Sagrada Família de Nazaré em que Lucas fala sobre
a apresentação de Jesus no Templo, mostrando Maria e
José oferecendo a Deus seu primogênito e cumprindo as
disposições impostas para a purificação da impureza legal
da mãe quarenta dias após o parto de menino. Na verdade,
Maria, como uma pessoa “cheia de graça”, não precisaria dessa
purificação, mas como toda mãe judia obedece fielmente
ao ritual prescrito (Lv 12, 2-8).
Ao destacar cinco vezes (vers 22,23,24,27 e 39) a fidelidade
da família de Jesus à Lei do Senhor, Lucas deixa claro que
Cristo, desde o início de sua caminhada entre os homens,
obedeceu aos mandamentos e os projetos do Pai. No nascimento, a revelação acontece ao ar livre, para os pastores,
representantes dos pobres e excluídos. Agora o local de
revelação é o Templo, diante de dois personagens dignos
do povo eleito: Simeão, um homem justo e religioso, e a
sacerdotisa Ana, viúva de 84 anos.
É o primeiro encontro entre Jesus e seu povo. Os pais,
voltando ao passado para cumprir um rito ancestral, e os
anciãos se abrindo para o futuro, atentos ao Deus libertador,
sabendo ler os sinais do Criador naquele menino. É a passagem da Antiga para a Nova Aliança, do Antigo para o Novo
Testamento. Quem é levado ao Templo, mais que o filho
de Maria e José, é o filho de Deus – está em casa, portanto.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família
como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as
suas virtudes para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa.

2ª f.: Números 6,22-27; Sl 66(67); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
3ª f.: 1 João 2,22-28; Sl 97(98); João 1,19-28
4ª f.: 1 João 2,29-3,6; Sl 97(98); João 1,29-34
5ª f.: 1 João 3,7-10; Sl 97(98); João 1,35-42
6ª f.: 1 João 3,11-21; Sl 99(100); João 1,43-51
Sábado: 1 João 5,5-13; Sl 147(147B); Mc 1,7-11
Domingo: Is 60,1-6; Sl 71(72); Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

I Leitura (Eclo 3,3-7.14-17)
Salmo Responsorial Sl 127(128)
II Leitura (Cl 3,12-21)
Evangelho (Lc 2,22-40 ou 22.39-40)

EDITORIAL

Dia de domingo

Vida Nova

Depende de nós

Irmãos e irmãs, graça e paz!
Neste domingo, véspera do novo ano que se
aproxima, lançamos um olhar sobre a Sagrada
Família de Nazaré, a família do Redentor feito
homem. E a primeira coisa que devemos
aprender neste dia é sobre a centralidade e
a importância da família para o desenvolvimento humano e da própria sociedade. Ora,
o próprio Deus desejou ter uma família,
nascer, crescer e se desenvolver como ser
humano no seio de um lar fundado no amor
ao Senhor. A própria Trindade se revela a nós como comunidade,
como família. Se depois te tudo isso ainda insistimos em achar que
sozinhos nos bastamos, estamos agindo com dureza de coração.

Você pode ir de avião. Mais perto de astros e estrelas, chegar rápido ao destino. Passar e ultrapassar limites, enfrentar
as turbulências anunciadas e as inesperadas, ter paciência
de esperar o bom tempo e de aceitar os cancelamentos.
Ou pode ir de carro. Atento na sinalização, na ponte interditada, no asfalto descuidado, vendo o rebanho passeando
nos pastos das fazendas, o rio que corre sozinho, parar
quando quiser, abastecer e reabastecer.
Ou pode ir de ônibus. Lugar marcado, bagageiro apertado, paradas obrigatórias, motorista imprudente, curvas
sinuosas, freio barulhento, passageiros sonolentos e sem
curiosidade, você espremido no banco, ouvindo a conversa
dos outros.

Não! Pelo contrário, é fundamental que aprendamos a viver sempre
em comunidade, voltados para o nosso próximo, indo ao encontro
das pessoas. É essa abertura de coração que nos traz alegria, paz,
pois nos aproxima de Jesus. Iluminados pela luz do nascimento do
Salvador, possamos todos reafirmar o nosso compromisso com a
família, como a célula mãe da sociedade e igreja doméstica.

Ou pode ir a pé, a cavalo, de moto ou bicicleta, de trem,
navio ou carro de boi. Você vai para 2018 do que jeito
que quiser. Depende de cada um. Acreditando na casualidade e dando chance a que ela opere. Ou suspirando
permanentemente. Com a sapiência de um João-de-barro
que constrói com arte sua casa. Pronto para as agulhadas
do tempo.

Na alegria no nascimento do Salvador, quero saudar todas as famílias
de nossa paróquia, desejando um ano novo repleto de paz, saúde e
alegria. Que 2018 seja, para cada um de nós, um “Kayrós”, o tempo
oportuno, o ano da graça do Senhor.

Sabendo transformar dor em flor, defeito em virtude,
derrota em vitória. Cuidando do pão e da oração. Acolhendo e recolhendo. Sabendo que vencer não é chegar
mas aproveitar o caminho. Colocando-se a serviço – do
próximo e do distante. Dando jeito no que não tem jeito.
Entendendo que não é fruto o que vem do grito. Bemme- quer, mal-me-quer. Como você quer viajar neste ano?

Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!

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
“Encontrar Deus em todas as
coisas e ver que todas as coisas
vêm do alto”
Santo Inácio de Loyola
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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)

Retrospectiva NSRainha 2017

Um ano marcado pela evangelização e pela fé
O primeiro semestre de 2017 na Paróquia
Nossa Senhora Rainha e na Comunidade
Bom Jesus do Vale foi marcado por muitos
eventos, oração, celebrações e ações de
evangelização, sempre buscando o crescimento espiritual de toda a comunidade.
O mês de fevereiro teve início com a assembleia paroquial, que avaliou as ações do
ano anterior e planejou aquelas que seriam
efetivadas este ano. Ainda em fevereiro, sete
novos Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão (MESC) tomaram posse, todos
jovens voluntários do Projeto Fanuel.
Em março, Pe. Alexandre Fernandes, juntamente com Moninha Quintero e o coordenador da Comunicação da NSRainha, Flávio
Campos, visitaram a sede da TV Evangelizar
em Curitiba (PR), onde se reuniram com
o diretor da emissora para estabelecerem
novas parcerias. Neste mesmo mês, a
Comunidade Bom Jesus do Vale passou
a contar com o “Cantinho do Céu”, um
espaço de evangelização para crianças de
2 a 8 anos durante a missa de domingo, às
10h. Além disso, a Comunidade deu início
a duas turmas de catequese infantil. No fim
de março, a paróquia realizou o Congresso
“Livres” 2017. A edição reuniu convidados
que pregaram sobre vários temas ligados
à formação humana e cristã para cerca de
1.200 pessoas.
O mês de abril, por sua vez, foi marcado
por uma Semana Santa especial para a comunidade. Neste mês, Pe. Leonardo Pessoa
iniciou suas atividades como novo vigário
paroquial, permanecendo até setembro
na NSRainha. A Paróquia realizou ainda o
Encontro de Células Paroquiais de Evangelização – Curso Emaús, e as crianças da
catequese receberam Bíblias dos pais.
O mês de maio começou com os jovens
do Fanuel participando de uma missão na
cidade de Abre Campo (cidade natal do
pároco, Pe. Alexandre Fernandes), na Zona
da Mata/MG. A iniciativa fez parte das ações
do projeto “Acorda Meu Filho” e, além do
pároco, reuniu 32 jovens que levaram fé e esperança aos mais necessitados. Os dias 12 e
13 foram marcados por muita emoção com
as celebrações do centenário das aparições
de Nossa Senhora em Fátima. Padre Airton
Freire, fundador da Fundação Terra (obra
que ajuda os menos favorecidos a terem uma

condição digna de vida), esteve na paróquia
e conduziu o “Retiro de Espiritualidade”.
Ainda em maio, centenas de fiéis se reuniram
para a 13ª edição do Seminário de Vida no
Espírito Santo. No dia 26, uma triste notícia
e uma grande perda: o falecimento de Pe.
Dalmo Riggio, que foi por muitos anos vigário
paroquial na comunidade. O sacerdote era
muito querido por todos e, além das missas
e trabalhos pastorais, ministrou cursos de
Bíblia. Em junho, a Paróquia Nossa Senhora
Rainha promoveu o Seminário de Oração e
Cura Ânima. Inspirado no tema “Conhecete a ti mesmo”, o evento reuniu cerca de
100 pessoas em momentos de oração e
adoração ao Santíssimo Sacramento.

Semana Santa: tempo de reflexões
e intimidade com Deus

Espiritualidade e Juventude
A Paróquia Nossa Senhora Rainha acredita
e investe no trabalho de evangelização dos
jovens. Por esse motivo, o primeiro semestre
de 2017 foi marcado por cinco retiros organizados pelo Fanuel: Graça (para os servos
do projeto), Kerigma (Crisma), Desperta-me
(Master), Virtudes (Perseverança) e Ecclesiae
(Goff). Ao todo, os retiros reuniram cerca
de 900 pessoas, entre servos e retirantes.
Os temas foram abordados de uma maneira
jovem, adequados para a realidade cotidiana
dos participantes, sem deixar de lado a formação necessária.
Para o coordenador do Fanuel, Thácio Leite,
os retiros são uma forma de promover a
integração e a evangelização dos jovens.
“Através deles, conseguimos não apenas
apresentar a fé, mas também ter um momento mais próximo de acolhida, de oração
e desenvolvimento da vida em comunidade.
Dentro dos retiros surgiram amizades, vocações e conversões verdadeiras”, afirma o
coordenador.

Jovens adultos no Retiro Master Fanuel
“Desperta-me”

Maio: mês de corações na
Bom Jesus do Vale

Missão Fanuel em Abre Campo, cidade
natal de Pe. Alexandre

Comunidade se reuniu para o 13º Seminário
de Vida no Espírito Santo

Padre Airton Freire, fundador da Fundação
Terra, também esteve na NSRainha

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

Fim de ano

DIZIMISTAS

Eventos para toda a família marcaram semana de Natal

Aniversariantes:

Encerrando 2017, a Paróquia Nossa
Senhora Rainha realizou uma semana de
atividades especiais para todas as idades.
Na segunda-feira, dia 18/12, houve um belo
momento de oração do terço com a participação das famílias. A iniciativa faz parte
do grupo do “Terço com os Homens”,
que se reúne toda última segunda-feira do
mês para a prática devocional. Cândido
Lúcio Ferreira, o “Candinho”, um dos coordenadores do Terço com os Homens,
explica que a ocasião foi importante “para
agradecer a Deus pelo ano que passou,
pedir proteção para o ano seguinte, além
de ser uma oportunidade de rezar o terço
em família”.

31/12
Ana Luiza Lopes Teles
Fernanda Guido Silveira
José Feres de Carvalho
Luiza Fenati Bicalho
Maria Aparecida Esteves de Miranda
Maria das Graças Sant’Ana Policarpo
Melissa Amanda Amaral Silva
Terezinha Gregory Hermeto
01/01
Brígida Maria de Jesus
Heloisa Stehling Boaventura
José Lopes Faria
Lizete Chequer dos Santos Ribeiro
Maria Lúcia Nogueira Ribeiro

Já na terça-feira, dia 19/12, a paróquia
promoveu um belíssimo recital de Natal
com a participação de Thiago Arancam,
um dos maiores tenores da atualidade. O
evento também contou com a apresentação musical do paroquiano e barítono
Vitor Monnerat e do contratenor Sérgio
Anders. Os convidados cantaram e interp-

02/01
Airan Oliveira Silva
Antônio Carlos Martins Guedes
Danusa Campos Godinho Pereira
Isabela Coelho de Godoy
Maria Inês de Azeredo Rabelo
Marina Moreira Lima

A palavra “superstição” vem do latim superstitionem, vocábulo cuja origem até
hoje é controvertida, embora seja consenso de que o prefixo super (acima) se
refira aos poderes que estão acima dos
homens. No entanto, superstição significa
acreditar em forças e realidades mágicas,
sem qualquer fundamento racional. Dessa
forma, fé e superstição, embora sejam
realidades aparentemente próximas, são
bem distintas. O Catecismo da Igreja
Católica coloca a superstição como um
pecado contra a fé, “um excesso perverso
contra a religião” (CIC 2110).

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: OS CONFINS DA TERRA VERÃO A SALVAÇÃO!
(Is 52,7-10)
OBJETIVO: ANUNCIAR A VOLTA DO SENHOR
Belos são os pés do mensageiro que, sobre os montes, prega o
bem que vem do nosso Deus.

Thiago Arancam e Vitor Monnerat na noite
do Recital de Natal

Crianças se alegraram com a presença
do Papai Noel

Crer não significa dar razão a algo irracional, mas a algo que, embora minha
razão não tenha alcançado por si mesma,
é coerente com a razão. A fé sobrenatural, dom de Deus, capacita-nos a acreditar
e viver as realidades sobrenaturais, que
por serem espirituais, não deixam de ser
reais. O cristão tem fé, porque “crê em
Deus, em tudo o que Ele disse e nos revelou” (CIC 1814). Na superstição, a pessoa acredita em objetos, gestos e rituais
mágicos. Não é adesão a uma autoridade
superior (Deus) e Sua revelação, mas a
“crendices”.

DEPOIMENTOS

Exultante é a voz de quem anuncia a Jerusalém a consolação, ao
ver com os próprios olhos o Senhor voltar para reconstruir suas
ruínas e proclamar a paz a Sião: “Reina o teu Deus!”
Alegre é a visão da Salvação atingir os confins da terra!

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

Terço em família: passagem do manto
emocionou participantes

Por que não posso acreditar em superstição?

04/01
Karla Malagoli Oliveira

06/01
Alexandre Gribel Homem de Castro
Cindy Fernandes Lopes
Déborah Eulálio dos Santos do Nascimento
Guilherme Lima Carrara
Juliana Carrilho de Lima Souza
Lourdes Aparecida Mendes
Maria Regina Massara Rocha

Na quinta-feira, dia 21/12, cerca de 500
crianças participaram de uma celebração
de Natal na NSRainha. Na festividade,
as crianças cantaram músicas embaladas
pelo coral de jovens da Comunidade Bom
Jesus do Vale. Além disso, elas assistiram
a um pocket show com o tema “A verdadeira história de Natal”. O espetáculo
apresentou de maneira lúdica e divertida
algumas músicas natalinas e convidou as
crianças a participarem da montagem de
um presépio vivo. Elas ainda receberam a
visita especial do Papai Noel, que distribui
lembrancinhas. Guilherme Barros levou o
filho Henrique (de cinco anos) e contou
que o filho estava muito feliz por encontrar
com o “Bom Velhinho”. “Ele participa do
‘Cantinho do Céu’ e demonstra muito
interesse em todas a atividades voltadas
para as crianças na Paróquia”.

• SAIBA MAIS •

03/01
Cristiane Alves da Rocha Thunes
Eduardo Tomaz Fróes
Elisa Alves Dias e Álvares
Flávio Cristiano Gontijo
Rosalvo Pedroso de Oliveira
Taciana Drumond Santana

05/01
Cássia dos Anjos Batista
Dênis Oliveira
Eunice Bianchetti Saint’Yves
Janaina Torres Barbosa Viana
Raquel Virgínia Gomes da Silva

retaram um repertório que trouxe a beleza
das canções clássicas, que são atemporais
e que conquistaram e emocionaram o
público presente.

Sejam essas nossas inspirações neste novo ano da Graça!
Eliana Maria da Silva

“Sou paroquiana há mais de
cinco anos e, em 2018, quero participar de trabalhos voluntários
e de várias atividades na NSRainha,
incluindo cursos e palestras, e continuar a minha caminhada de fé, pois
em 2017 recebi várias bênçãos e
graças. Tive alguns tropeços e me
levantei graças à fé, às orações”.

Renata Bastos

“Sou voluntária na Catequese
da NSRainha e, em 2018,
quero participar de vários seminários
e continuar aprofundando a minha
formação nos cursos bíblicos porque
é muito importante para os servos e
voluntários. Esse conhecimento faz
com que a gente cresça muito, tanto
na caminhada como no serviço”.

01

SEGUNDA-FEIRA - Santa Maria, Mãe de Deus
19h00 • Santa Missa

02

TERÇA-FEIRA
Não haverá atividades na paróquia

03

QUARTA-FEIRA
Não haverá atividades na paróquia

JAN

JAN

JAN

04

QUINTA-FEIRA
Não haverá atividades na paróquia

05

SEXTA-FEIRA
Não haverá atividades na paróquia

06

SÁBADO
Não haverá atividades na paróquia

JAN

JAN

JAN

07

JAN

DOMINGO
08h30 / 10h30 / 12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas 		
NSRainha
10h00 • Missa - Comunidade BJVale

MISSAS
Em janeiro não teremos missas de segunda a sábado. No
domingo os horários serão os habituais: 08h30, 10h30,
12h00, 17h45 e 19h30.
API - GRUPO DE APOIO A PERDAS IRREPARÁVEIS
Em janeiro não haverá o encontro do Grupo API. Esse
Grupo voltará a se reunir na 1ª quarta-feira de fevereiro,
dia 07.
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.
SAGRADA FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ
Ó Cristo, luz do Pai,
ó Mãe de Deus, Maria,
José, que protegeis
o lar, com alegria.
Com flores de virtude
refulge o vosso lar.
Da graça a própria fonte
aí se vê jorrar.
Os anjos ficam pasmos
ao ver de Deus o Verbo,
vestido em carne humana,
servindo os próprios servos.
Embora sendo o último,
José, vós presidis.
Dais ordens a Maria,
aos dois, porém, servis.
Mais nobre que os palácios,
refulge esta mansão,
pois nela teve origem
do mundo a salvação.
Jesus, Maria, José,
do céu, onde reinais,
fazei que nossos lares
recebam vossa paz.
Por vós, ó Jesus Cristo,
cheguemos nós também,
com vossos pais, à glória
no lar dos céus. Amém.

