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EPIFANIA DO SENHOR
“VIEMOS ADORÁ-LO”
A Igreja celebra hoje a Solenidade da Epifania (palavra
de origem grega que significa “o que aparece”, “manifestação”) do Senhor, doze dias após comemorar o
mistério do nascimento em Belém, onde o homem se
revela como Deus aos pastores. Hoje Jesus apresentase como o Deus feito homem diante dos Reis Magos.
Fecha-se o ciclo de Natal com o brilho de uma verdade
universal: o Filho de Maria veio não só para o povo de
Israel (pastores) mas para toda a humanidade (magos).
Na narração bíblica, Cristo dá-se a conhecer a diferentes pessoas em outros diferentes momentos, como
no rio Jordão a João Batista, e na Epifania a seus discípulos, no início da vida pública, com o milagre de
Caná. Aqui, o fato de serem pagãos não impede os reis
magos de se prostrarem em adoração e oferecerem
presentes ao menino que reconhecem como rei (ouro),
Deus (incenso) e humano (mirra).
A passagem mostra as atitudes diversas dos personagens, que vão desde a adoração dos Magos (astrônomos que conheciam as profecias, saem de países
distantes e se põem a caminho) até a rejeição de
Herodes (chama os Magos em segredo, faz crer que
deseja visitar o Messias), passando pela indiferença
dos sacerdotes e escribas, que não se interessam pelo
novo rei.
Adoração dos Magos, do pintor espanhol Bartolomé
Esteban Murillo, no Toledo Museum of Art, Ohio- USA

Os Magos seguem a estrela, se informam, buscam,
perguntam e encontram o Salvador. Eles nos convidam:
deixe-se guiar pelos sinais de Deus.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações,
guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e
servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um
dia face a face no céu.

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 (Is 60,1-6)
Salmo Responsorial 71(72)
II Leitura (Ef 3,2-3.5-6)
Evangelho (Mt 2,1-12)

Dia de domingo

EDITORIAL

MANIFESTAÇÃO

Os três reis

Irmãos e irmãs, graça e paz!
Iniciamos 2018 com a certeza de que o bom
Deus nos ampara e tem para nós um tempo de
graças e bênçãos. A liturgia deste domingo celebra
a manifestação de Jesus a todos os homens. Ele
é uma “luz” que se acende na noite do mundo e
atrai a si todos os povos da terra. Cumprindo o
projeto libertador que o Pai nos queria oferecer,
essa “luz” incarnou na nossa história, iluminou os
caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro
da salvação, da vida definitiva. No Evangelho, vemos a concretização dessa
promessa: ao encontro de Jesus vêm os “magos” do oriente, representantes de todos os povos da terra. Atentos aos sinais da chegada do Messias,
procuram-n’O com esperança até O encontrar, reconhecem n’Ele a “salvação
de Deus” e aceitam-n’O como “o Senhor”.
Meditemos também as atitudes das várias personagens que Mateus nos apresenta em confronto com Jesus: além dos “magos”, o texto traz Herodes, os
príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo… Diante de Jesus, o libertador
enviado por Deus, estes distintos personagens assumem atitudes diversas, que
vão desde a adoração (os “magos”), até à rejeição total (Herodes), passando
pela indiferença (os sacerdotes e os escribas: nenhum deles se preocupou em
ir ao encontro desse Messias que eles conheciam bem dos textos sagrados).
Nem sempre é fácil perceber o mover de Deus em nossa vida e colocar-se
a caminho, na direção que nos leva à presença do Senhor.
Festa da salvação para todos os povos, a Epifania convida as comunidades
cristãs ao acolhimento e à abertura. Os magos tinham o hábito de estudar
os astros. Eles viram uma estrela, sem dúvida nova para os seus olhos, então
puseram-se a caminho… Aquele que procuravam parece querer fazer-se
conhecer. Param, experimentam uma grande alegria, prostram-se e oferecem os seus presentes. A criança que eles descobrem não é uma criança
como as outras: é rei, então lhe oferecem ouro; é Deus, então queimam
incenso; passará pela morte antes de ressuscitar, então apresentam a mirra.
Para o regresso, não têm necessidade de estrela. Deus convida-os a regressar por outro caminho. O verdadeiro rei não é Herodes, mas esta criança
que acaba de nascer.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Aquele que tem caridade no
coração tem sempre qualquer coisa
para dar”
Santo Agostinho

Gaspar era rei de Markash, país de mar azul e praias
brancas. Mesmo amado pelo povo tinha uma tristeza
incurável no coração. Uma noite ele contemplava o céu
quando, na direção do oriente, viu uma nova estrela
que o fez sorrir. Ordenou que lhe preparassem o
navio para a viagem em direção à estrela.
Baltazar era rei da Núbia, país montanhoso, cheio de
pássaros, árvores e riachos de água limpa. Apesar da
beleza da terra, Baltazar tinha um coração triste. Já
era madrugada quando, ao orar, viu uma nova estrela
e sorriu. Mandou preparar os cavalos para a longa
viagem atrás da estrela.
Belchior era rei de Lagash, país de desertos e areias
sem fim. No oásis onde construiu seu palácio havia
palmeiras e o frescor das fontes, mas Belchior tinha uma
enorme melancolia. Uma noite, ao tomar vinho, notou
uma estrela que brilhava mais e alegrou-se. Mandou
preparar os camelos para viajar em direção à estrela.
Tempos depois encontraram-se em um vilarejo e
dormiram em paz. O ar estava perfumado com flores
de jasmim e magnólia. A estrela levava a uma gruta,
onde chegaram juntos. Aí perceberam que não era a
estrela que iluminava a cena. Era o bebê na manjedoura
que iluminava a estrela. Disseram: “O universo é um
berço onde uma criança dorme”. E ficaram felizes.
Desta vez para sempre.
(Adaptado de um conto de Rubem Alves)
Nená Costa - Jornalista

MISSAS
NOSSA SENHORA RAINHA
Ter e Qua: 07h
Qui: 19h
Sex: 15h
Sáb: 17h
Dom: 08h30, 10h30, 12h, 17h45, 19h30
COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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Confira os principais fatos que marcaram nossa comunidade em 2017
Festa da Padroeira, Seminário de Células
Paroquiais de Evangelização, dois módulos
da Escola para Casais, Conferência Jovem
Fanuel, encontros dos vários grupos de
oração, cursos de formação, Orações do
Terço, novenas, homenagem da Catequese
aos pais, comemoração dos três da Comunidade Bom jesus do Vale, várias edições da
Sexta Santa e um retiro espiritual com Padre
Airton Freire marcaram as atividades da
Paróquia Nossa Senhora Rainha no período
de agosto a novembro de 2017.
As celebrações da Festa da Padroeira tiveram início com uma novena, que começou
no dia 11 de agosto e terminou no dia 21.
No primeiro dia, os participantes receberam
de presente um crucifixo com um cordão e
uma “conta”, que formava o terço. A cada dia
da novena, eles ganhavam uma nova “conta”,
formando as dez na Festa da Padroeira.
Além do pároco, Pe. Alexandre Fernandes,
as missas também foram presididas por
padres convidados de outras paróquias.
A Paróquia realizou em agosto (Módulo I)
e outubro (Módulo II) a terceira edição da
Escola para Casais, voltada para casados,
noivos, pessoas que buscavam melhorar
a relação, ou mesmo casais que estavam
correndo o risco de separação. Inspirada
no tema “Um longo caminho a dois” e coordenada pela psicóloga Patrícia Ragone, a
Escola abordou temas importantes para os
relacionamentos. Nas manhãs dos primeiros
sábados de cada mês, na Comunidade Bom
Jesus do Vale, a NSRainha realizou a Devoção ao Imaculado Coração de Maria, com
celebração de missa, recitação do Terço e
pregação com a Dra. Filó.
De agosto a novembro, a Paróquia também deu continuidade aos diversos grupos:
de Oração Centrante; de Oração para as
mulheres, com pregações de Moninha
Quintero; de Oração e Cura Ânima, com
pregações da psicóloga Andrea Scarpelli;
o Terço com os Homens; e o Grupo de
Oração da Dra. Filó, todas as terças-feiras,
às 19h30.
A Paróquia também continuou investindo
nos diversos cursos de formação que oferece à comunidade, como o Curso sobre o
Catecismo da Igreja Católica, com o Professor Hamilton, realizado às quartas-feiras;
e a Sexta Santa, uma vez por mês, com a

psicóloga Patrícia Ragone, que, no segundo
semestre, abordou temas como “Pais e
filhos”, “Conflito”, “Relações Amorosas” e
“Decisões”.
Além desses, a NSRainha realizou o curso
“Nascimento do Cristianismo”, ministrado
po Damián Mosche Pessah, que mora em
Israel e trabalha há mais de 30 anos como
guia turístico; um encontro de oração e
formação dos músicos da Paróquia com
Augusto Cézar, da banda católica DOM; e
um Curso Introdutório à Oração Centrante.

Vida Nova: paróquia realizou o batismo de cinco adultos

“Vida plena na longevidade”. Esse foi o tema
do VII Seminário de Convivência com a
Maturidade, realizado no dia 21 de outubro. Organizado pelo grupo do Espaço de
Convivência da NSRainha, que se reúne
toda quinta-feira, às 19h30, o Seminário
contou com pregações do Pe. Alexandre,
do teólogo Eduardo Machado, do médico
geriatra Dr. Adjar Mendes (coordenador do
Espaço de Convivência), da psicóloga Patrícia
Ragone e do professor Cassiano Baldori
Luiz (Uni-BH), além de danças, dinâmicas
e números de ilusionismo.

Em 2017, Escola para Casais registrou sua

Seguindo as palavras do Papa Francisco,
que tem dedicado uma atenção especial
às células paroquiais de evangelização, a
Paróquia Nossa Senhora realizou nos dias
31 de agosto e 1 e 2 de setembro o IV
Seminário IDE, com a presença especial
do grande evangelizador José Prado Flores,
criador e fundador da Escola de Evangelização Santo André; e de Ângela Chineze,
diretora nacional da Escola de Evangelização
Santo André (EESA Brasil).

terceira edição

Grupo de oração do terço às segundas-feiras,
quinzenalmente

Juventude e evangelização
Inspirado no tema “Navegantes: buscai
novos mares!”, o movimento Jovem Fanuel realizou nos dias 15, 16 e 17 de setembro, na Comunidade Bom Jesus do
Vale, a Conferência Fanuel 2017, que este
ano atrações muito especiais, como o cantor Diego Fernandes, Madre Kelly Patrícia
e Comunidade Colo de Deus, além das
pregações da Dra. Filó, Flávio Campos,
Thácio Freitas, Pe. Alexandre Fernandes e
Nandah. Os jovens lotaram a igreja, que foi
toda decorada pelos voluntários do Fanuel.
Um momento que foi marcado por muita
oração, reflexão e animação.

Seminário Ide contou com a ilustre presença de
Prado Flores

Pe. Alexandre Fernandes durante a
Conferência Fanuel

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

DIZIMISTAS

DEPOIMENTOS
“O início de ano é uma oportunidade
de recomeçar e de reconstruir a nossa
fé. Além disso, a data é importante para estar
junto com a família e com que amamos, para
juntos celebrarmos o recomeço”.

Aniversariantes:
07/01
Dion Cley Rinaldi Mourão
Guilherme Lima Carrara
Lívia Fernanda Santos Rajão
Luiza de Marillac Bueno Vaz
Valdir Sanfins

Eduardo Galvão
“Início de ano é uma oportunidade de
viver a fé de uma maneira mais produtiva,
com um olhar de amor e compaixão para com
o próximo. É uma oportunidade de ser grata a
Deus pelo simples dom da vida”

08/01
Ana Sueli de Souza da Costa Pereira
Flávio Campos Ferreira
Márcio Alaor de Araújo
Maria Goretti Teixeira Figueiredo
Marlus Keller Rieni
Raquel Penaforte Garcia
09/01
Cláudia Mara Gonçalves Fonseca
Isabella Oliveira Eskenazi
Kátia Sandra Moreira Dias Ireno
Santiago Ruiz Barrios
10/01
Carla Cibele Velloso Vasconcelos
Carlos Augusto Ruas Júnior
Flávia Carvalho B. Ceschiatti Agrello
José Aloise Ragone Filho
Júlia Lobo de Rezende Almeida
Lilian Cristina Camargos Meyer
Luiza Guadalupe Lacerda
Maria Ângela G. Queiroz
Yana Coelho Pires
11/01
Alírio Abreu da Silva
Cira Mara Machado
Mônica Maria Pádua de Quintero
Ronira Vieira de Paula
12/01
Gabriela Perdigão Mendes
Virgínia Lage Perez Maia
13/01
Adriana De Marco Fonseca Almeida
Carla Silveira de Souza Della-Sávia
Marcos José de Vete Lima
Mariana Bianchetti Saint’Yves
Patrícia Cortes Araújo
Vanessa Cristina Terra

Jéssica Ribeiro

08 DE JANEIRO - SEGUNDA-FEIRA
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
09 DE JANEIRO - TERÇA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
10 DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
11 DE JANEIRO - QUINTA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
12 DE JANEIRO - SEXTA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
13 DE JANEIRO - SÁBADO
Não teremos missa
14 DE JANEIRO - DOMINGO
08h30 / 10h30 / 12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
10h00 • Missa – Comunidade BJVale

DIVERSOS
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.

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

