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II Domingo do Tempo Comum

O que procurais?
João Batista já batizou Jesus e encontra-se no mesmo
lugar do dia anterior, indicando que permanece em seu
posto, sem sinais e milagres que confirmem sua pregação,
mas conquistando as pessoas pela santidade e exemplo.
Ele prepara o coração dos homens para a chegada do
Messias através de seu testemunho, que aparece no
princípio e no fim do capítulo de João ( 1, 19-37) e mais
adiante no 3 (22-36). Só se retira quando começa a missão do Mestre, apresentado em movimento, caminhando
entre as pessoas.

André encontra seu irmão Simão Pedro, mais tarde é
Filipe que encontra Natanael e a partir do testemunho
de alguns, o grupo de colaboradores de Cristo vai crescendo. Já O chamam de Rabi (Mestre), querem saber
onde mora e passam com Ele momentos numa das
melhores horas do dia (em linguagem simbólica a hora
das opções acertadas), às 4 da tarde.

A expressão “Cordeiro de Deus” faz referência ao “cordeiro pascal”, símbolo da libertação oferecida por Deus
ao seu povo, prisioneiro no Egito (Ex 12, 3-14. 21-28),
definindo Jesus como o enviado do Pai que vem inaugurar a nova Páscoa e promover a libertação definitiva

No versículo 38 o Mestre responde à incerteza e timidez
dos discípulos com uma pergunta: “O que procurais?”,
que são suas primeiras palavras no evangelho de João. Os
discípulos escutam, encontram-se com Ele e O seguem.
A fé é caminhar com Cristo.

da humanidade. Para os judeus, escutar essas palavras
ativa-lhes a memória do AT.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a
terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e
dai ao nosso tempo a vossa paz.

2ª f.: 1Sm 15,16-23; Sl 49(50); Mc 2,18-22
3ª f.: 1Sm 16,1-13; Sl 88(89); Mc 2,23-28
4ª f.: 1Sm 17,32-33.37.40-51; Sl 143(144); Mc 3,1-6
5ª f.: 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Sl 55(56); Mc 3,7-12
6ª f.: 1Sm 24,3-21; Sl 56(57); Mc 3,13-19
Sábado: 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Sl 79(80); Mc 3,20-21
Domingo: Jonas 3,1-5.10; Sl 24(25); 1 Cor 7,29-31; Mc
1,14-20

I Leitura (1 Sm 3,3-10.19)
Salmo Responsorial Sl 39(40)
II Leitura (1 Cor 6,13-15.17-20)
Evangelho (João 1,35-42)

EDITORIAL

Dia de domingo

SANTIDADE

Janeiro

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Sempre teremos janeiro. O primeiro mês do ano. A
alegria do primeiro filho. O primeiro aluno da sala. O
primeiro discípulo a ser chamado. O primeiro banco
da igreja. Sempre a primeira a chegar. As tarefas do
primeiro-ministro. A vaidade do primeiro rei. A cor
na primeira flor da primavera. O primeiro da fila.
O vinho do primeiro milagre. Os ensinamentos do
primeiro professor. O primeiro dia de nossas vidas.

Neste segundo domingo do Tempo Comum
refletimos sobre o chamado que Deus faz a
cada um de nós ao nos conceder a vida. Certamente, todos nós temos uma missão dado
pelo Senhor e, buscar cumpri-la, é a condição
fundamental para uma existência realizada e feliz.
Alguns são chamados para a vida consagrada,
outros para o matrimônio; alguns são advogados, outros empresários... artistas, médicos,
veterinários, engenheiros... Cada um tem a missão específica, única, e
Deus conta com a nossa fidelidade. Contudo, existe um chamado maior,
uma vocação universal de todos aqueles que, mergulham nas águas do
santo Batismo, receberam o Espírito Santo e a filiação adotiva em Cristo
Jesus. É a vocação à santidade!
De uma forma muito simples e clara, viver a vocação à santidade é, antes
de mais nada, querer ser como Jesus; pensando, vivendo e agindo como
ele. A primeira leitura da missa deste domingo nos fala sobre a vocação
de Samuel e o evangelho sobre a vocação dos primeiros discípulos, e
nos aponta um caminho de luz e conhecimento: precisamos aprender
com grandes homens e mulheres que, ao longo dos tempos, ouviram o
chamado de Jesus, abriram-se à graça de sua misericórdia, e o seguiram.
Samuel, Pedro, André, João e muitos outros. E a recompensa para aqueles
que se mantêm fiéis é grande: O Senhor nos promete a vida eterna,
uma parte nas núpcias do Cordeiro imolado.
Deus tem um sonho grandioso para mim e para você. Ele sonha alto e
espera que também nos façamos o mesmo. Jesus chamou Pedro para
segui-lo e, como vimos no evangelho de hoje, promete-lhe que de um
simples pescador dos lagos da Galiléia, ele se tornaria a pedra sobre a
qual iria se firmar a Igreja daqueles que foram incorporados ao Mistério
Pascal de Cristo. Também conosco Deus quer realizar grandes coisas,
prodigiosas maravilhas. Sigamos Deus com ardor e amor, permitamos
que ele nos cure, e ouçamos, no mais íntimo do nosso coração a sua
voz a nos dizer “vem.. e segue”.

Sempre teremos janeiro. O frescor da água de cheiro. A louça do açucareiro. A água que lava a lágrima
no chuveiro. A chave da casa da vovó no chaveiro.
A paz do mosteiro. As travessuras do motoqueiro.
As calmas horas do relojoeiro. O dinheiro guardado
com o tesoureiro. As guloseimas do quituteiro. Os
sonhos no travesseiro.
Sempre teremos janeiro. Para as promessas de
réveillon. Para a jura de que vai perder o hábito de
ter maus hábitos. Para tirar férias e receber abraços
nas chegadas e partidas, nas idas e vindas. Para
caminhar com os pés e enxergar com o coração.
Para não arranjar mais desculpas para desobedecer
o cardiologista – chega de culpa. Para acreditar nas
estrelas e não se contentar com os fogos de artifício.
Sempre teremos janeiro. Para recomeçar e pedir
ao Pai que nos perdoe tanta imperfeição. E que
com fé e oração a gente consiga em 2018 tratar
melhor o irmão.
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

“Quem quiser vencer as tentações
não confie em si mesmo, mas tanto
mais em Deus”
Santo Antão

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

2017: Um ano de acolhida, cuidado e atenção com o próximo
Motivada pela vontade de servir a Deus e ao
próximo e agindo segundo os ensinamentos da Palavra, a Pastoral Social da Paróquia
Nossa Senhora Rainha continua contribuindo
para transformar a vida de crianças, jovens
e adultos por meio de projetos sociais desenvolvidos na Paróquia Nossa Senhora do
Morro, no Aglomerado Santa Lúcia (adotada
como paróquia-irmã), e no bairro Olhos
D’Água. Veja um balanço dessas ações em
2017.
PROJETO THALITA KUM - O Projeto,
que é uma iniciativa do Serviço Social do
Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, atua
na melhoria da qualidade de vida de pessoas
acamadas ou portadoras de necessidades
especiais. Atende cerca de 44 pessoas, em
sua maioria idosos do Aglomerado Santa
Lúcia. A Pastoral Social da Paróquia Nossa
Senhora Rainha é uma das mantenedoras do
projeto e doou, em 2017, um total de 31.590
fraldas, sendo parte comprada pela paróquia
e parte fruto de doações de paroquianos
e amigos, como resultado de campanhas
efetuadas ao longo do ano.
APOIO A CASA DE MARIA - Durante
todo o ano de 2017, com o apoio da comunidade, a NSRainha contribuiu com alimentos
para manutenção do projeto Casa de Maria.
A instituição, que fornece 700 pratos de comida por dia, vem mantendo o desafio de
alimentar pessoas carentes do aglomerado
da Serra.
BAZAR SÁ RAINHA – A renda obtida
pelo Bazar de março a novembro foi doada
à Paróquia Nossa Senhora do Morro e utilizada para benfeitorias na comunidade do
Aglomerado do Morro do Papagaio, para a
compra de remédios para algumas crianças
e para ajudar na construção da capela do
Santíssimo da Paróquia.
APOIO AO HOSPITAL SOFIA FELDMAN – A coleta de vidros com tampas de
plástico pelo projeto “Amor e vidros”, que
são enviados para a reciclagem, possibilitou
uma boa ajuda para o Hospital Maternidade
Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que é
uma das maternidades que mais realizam
partos em Minas Gerais.
APOIO A ASSOCIAÇÃO SOU DO BEM
– Criada oficialmente em março de 2017, a
Associação tem a função de promover a vida
e a dignidade humana das pessoas privadas
de liberdades e de quem vive em risco e
vulnerabilidade social e tem atualmente duas
unidades produtivas geradoras de renda in-

staladas na APAC de Nova Lima: uma fábrica
de brindes, que produz, entre outras coisas,
brindes para o Seminário Homens e Mulheres realizado pela NSRainha; e uma fábrica
de hóstias, que produz para a NSRainha
(igreja do Belvedere e Comunidade Bom
Jesus do Vale) e para a Paróquia São José
Operário, em Honório Bicalho.
OFICINA ARTESANAL NOSSA SENHORA DA GUIA – Mesmo diante das
dificuldades, a Oficina, que conta com o
trabalho de mulheres idosas, conseguiu em
2017 apresentar três novos produtos: tapete
de pompom, guardanapos com bico de crochê e bolas de Natal.
PROJETO DE OLHO NO FUTURO –
Nas atividades realizadas pelo Projeto nas
manhãs de sábado em 2017, as (20) crianças
se divertiram e aprenderam muito sobre
vários temas: alimentos e nutrição, meio
ambiente, Bíblia, poesias e rimas, profissões,
corpo humano, desafios matemáticos, entre
outros.
CURSO DE INGLÊS – Para o Curso, que
tem como objetivo ensinar a língua inglesa
para crianças e adolescentes carentes da
Paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor, no bairro Olhos D’Água, o ano de 2017
foi rico e proveitoso: as aulas foram encerradas com 38 alunos frequentes, distribuídos
em quatro turmas. No encerramento, um
momento de grande emoção quando eles
cantaram para os pais a canção de Natal
“Merry Christmas”.
PROJETO ASSESSORIA JURÍDICA
– Com o objetivo de atender às demandas da comunidade do bairro Pilar, em Belo
Horizonte, o Projeto conta com o trabalho
voluntário de advogados que realizam atendimento sempre às quintas-feiras. Em 2017,
foram encerrados seis processos de 2016
e realizados 23 novos atendimentos (sendo
destes, 18 novas ações judiciais), fechando o
ano com o total de 27 ações em andamento.
PROJETO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – Desenvolvido na Escola Estadual
Dona Augusta Nogueira, na Comunidade do
Morro do Papagaio, em 2017 o Projeto levou
atendimento psicopedagógico, psicanalítico,
psicoterápico e ensino individualizado em sala
de aula, a 24 crianças, com idades entre 8 e 11
anos, matriculadas no 3°, 4° e 5° ano do Ensino Fundamental. No decorrer do ano, foram
agendados 325 atendimentos individuais em
psicopedagogia em consultório particular e
na própria escola. O Projeto encerrou o ano

com a alfabetização de três dos sete alunos
que participaram dos atendimentos em sala
de aula. Dos 12 alunos atendidos pela psicopedagoga, quatro estão alfabetizados e um
já ganhou alta dos atendimentos.
APOIO AO LAR DA VOVÓ – Com 11
anos de existência, o Projeto oferece às 40
idosas da instituição visitas mensais (realizadas
todo último sábado de cada mês), com o
intuito de proporcionar escuta, carinho, amor,
alegria e recreação própria para a faixa etária
delas. Além disso, em 2017 o Projeto buscou
também atender à demanda material, levando doações dos produtos mais necessários
no momento de cada visita.
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES DE IDOSOS – Em 2017, o V
Curso de Capacitação de Cuidadores de
Idosos formou mais 14 alunos, que frequentaram 112 horas/aula, entre teoria e prática,
em instituições que acolhem idosos. Trata-se
de um curso completo com um quadro de 13
professores com especialização, mestrado e
doutorado, prática supervisionada, exigência
de 100% de frequência e suficiência para
receber o certificado.
PROJETO SOL MAIOR – No ano que se
encerra, o Sol Maior teve a participação de
24 alunos da Escola Estadual Dona Augusta,
no Aglomerado Santa Lúcia; e de 28 alunos
da Escola Municipal Ulysses Guimarães, no
bairro São Pedro. A professora Sarah trabalhou muito com eles a afinação, o inglês, a
dicção, a respiração e ritmo, além de técnica
de canto.
FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE
– Em 2017, a Pastoral Social apoiou a instituição, que proporciona acolhida e apoio à
crianças e adolescentes com câncer e seus
acompanhantes responsáveis. O apoio foi
realizado por meio de doações de frutas e
legumes e da participação de voluntárias na
organização de missas, novenas de Natal,
Terço Mariano e Terço da Misericórdia, e no
suporte espiritual aos familiares e assistidos
que se encontram na casa.
PROJETO “COMO PREVENIR ACIDENTES DOMÉSTICOS E COMO
TRATÁ-LOS” – Em 2017, o Projeto possibilitou o treinamento e orientação de 25
pessoas em dois cursos ministrados: um para
a comunidade do bairro Olhos D’água e o
outro para os alunos do curso de Capacitação
de Cuidadores de Idosos.

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

DIZIMISTAS
Aniversariantes:

14/01
Marcelo Chalhoub
Márcio de Almeida Elias
Paloma Freitas Mundim
Thiago Viana Nogueira
15/01
Gláucia de Avelar M. de Castro Salim
Heloisa Gontijo Marinho
Patrícia A. Fulgêncio da Cunha Menezes
Rosanne Galuppo Fernandes Felix
Valéria Cristina Brito Farinha
16/01
Alexandre Bismarck Neves Campos
Cleusa Maria Silva
Euzilene Malta de Oliveira Bicalho
Geraldo da Terra Pereira Filho
Jadson Viana Bastos
Jucilene Mayrink Aquino de Barros Peres
Marcelo Machado Lopes
Maria Elisabeth Mello Roscoe Fernandes
Sofia Cabanelas Fernandes
Sônia Souto Cançado
17/01
Ângela Abi-Acl de Souza Andrade
Geraldo Marcos Teixeira
José Lage Antão
Maria Augusta Machado de Barros
Mirian Cunha Araújo de Oliveira
Rafael de Castro
Renato Teodoro de Assunção
Ronaldo Bellini Genaro
Telma Zucherato Goes
18/01
Andrea Lúcia Leite Junqueira
Carolina Macedo Martins Gonçalves
César Magalhães Gaspar
Maria Aparecida L. de Almeida Zenóbio
Patrícia de Oliveira Parisi
19/01
Alba Regina de Oliveira
Maria Auxiliadora Antunes
Maria Josefina Jannuzzi Moreira
Renato Martins Parreira
Simone Jannuzzi Moreira
20/01
Ângela de Paiva Abreu Lobato
Antônio César da Silva Amaral
Aristóteles dos Santos Chaves Amaral
Gerda Maria Barreto Ferreira Souza
João Antônio dos Anjos Pereira
João Batista Moreira dos Santos
Maria Elisa Pereira da Silva Barra
Nélia Fernandes Souza
Sebastião Eustáquio Leite
Sebastião Pereira dos Santos Neto
Valéria Reis Couto
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

PROJETO ACORDA MEU FILHO

Desenvolvido pelo movimento jovem Fanuel da Paróquia Nossa Senhora
Rainha com o objetivo de “levar o amor de Deus para as pessoas”, o
Acorda realiza ações em diversas frentes, com constantes visitas a asilos,
creches, abrigos de adolescentes e crianças e moradores em situação de
rua, além da distribuição de alimentos a pessoas carentes e da promoção
de gestos mais simples, mas que tocam também o coração das pessoas,
como a distribuição de flores nas ruas. No ano de 2017, os jovens realizaram duas grandes missões: a primeira em abril, na cidade de Abre
Campo, terra natal do pároco, Pe. Alexandre Fernandes, onde levaram
formação e testemunhos sobre o amor de Deus para a comunidade
local; e a segunda no dia 16 de dezembro, na comunidade do Acaba
Mundo, em Belo Horizonte, levando carinho, atenção, acolhida e mais
de 530 cestas básicas para os moradores.

DEPOIMENTOS
“Encaro esse trabalho voluntário do Projeto
Acorda Meu Filho como uma oportunidade
de devolver para o irmão aquilo que Deus nos deu,
seja em forma de carinho, de amor, seja em forma de
alimentos e bens materiais. Nessas ações, estamos
partilhando com esses irmãos aquilo que é de Deus”.
Renata Couto
“Por meio do trabalho voluntário que realizamos no Projeto Acorda Meu filho, a gente
consegue buscar o amor de Deus e levar esse amor
para aqueles que mais necessitam, indo ao encontro
daquele que sofre não apenas de carência material,
mas de carência afetiva e de um cuidado especial”.
Gabriela Resende Barreto

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

