Informativo semanal da Paróquia Nossa Senhora Rainha | Número 866 | 21 a 27 de janeiro de 2018

NSRainha
INFORMATIVO

III Domingo do Tempo Comum
Eles deixaram imediatamente
suas redes e o seguiram
Termina o tempo da promessa e começa o tempo
da realização da promessa – para Marcos, a obra de
Jesus só começa depois de João Batista sair de cena.
O Cristo discreto e despercebido de João, que vimos
na semana passada, é substituído, na visão de Marcos,
por um homem que antes mesmo de ensinar e de agir
já escolhe seus discípulos com tanto carisma e respeito
que ninguém o contesta.
Estando João Batista na prisão, os pescadores voltam
para suas ocupações desconsolados sem ter a quem
seguir depois de serem tocados pela voz do Precursor.
Lançam suas redes ao mar e cuidam dos barcos quando
o Mestre que caminha passa repetindo as pregações
de JB e anunciando a proximidade do reino de Deus.
Jesus inicia sua pregação pública na desprezada Galileia,
região que parecia condenada a continuar esquecida,
com seu território predominantemente formado pelos
gentios, sem nenhuma relevância histórica religiosa.
“Cumpriu-se o tempo” – Ele anuncia. Nessa expressão,
Marcos usa a palavra grega “kairós” referindo-se a um
tempo bem distinto do tempo cronológico usado pelos
relógios (“chronos”). É o tempo de graça, de conversão,
de mudança de vida, do projeto de salvação.
Para Pedro e André, Tiago e João, o tempo de se
transformarem em pescadores de homens. Hora de
seguir o Cristo.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo
o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso
Filho, frutificar em boas obras.

2ª f.: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); Mc 3,22-30
3ª f.: 2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 23(24); Mc 3,31-35
4ª f.: 2Sm 7,4-17; Sl 88(89); Mc 4,1-20
5ª f.: Atos 22,3-16; Sl 116(117); Mc 16,15-18
6ª f.: 2Tm 1,1-8; Sl 95(96); Lc 10,1-9
Sábado: 2Sm 12,1-7.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41
Domingo: Dt 18,15-20; Sl 94(95); 1Cor 7,32-35; Mc
1,21-28

I Leitura (Jonas 3,1-5.10)
Salmo Responsorial Sl 24(25)
II Leitura (1 Cor 7,29-31)
Evangelho (Mc 1,14-20)

EDITORIAL

Dia de domingo

ANUNCIADORES

Amor-perfeito

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Um rei foi ao jardim do palácio e encontrou árvores,
arbustos e flores definhando. Aborrecido, perguntou ao
carvalho o que estava acontecendo.

Neste terceiro domingo do tempo comum
meditamos sobre a vocação do profeta Jonas,
que foi enviado para anunciar a conversão aos
ninivitas e, no evangelho, contemplamos o
início da vida pública de Jesus e o chamado dos
primeiros discípulos. A liturgia de hoje segue
um pouco a linha do domingo passado e nos
convida a redescobrir a nossa vocação e o nosso
seguimento a Cristo.
No último editorial refleti com vocês sobre a vocação geral a santidade,
a qual todos tomamos parte, e à vocação especifica de cada um. Hoje,
gostaria de falar sobre a nossa vocação de anunciadores do Reino de
Deus. Anunciar Jesus Cristo e o seu reinado é a missão de todo batizado.
Infelizmente, muitos de nós, católicos, temos vergonha de falar de Jesus,
temos receio de pregar o seu evangelho, preocupados, muitas vezes, com
o que vão falar de nós, com medo de nos acharem radicais, com receio
de não deixarmos uma boa impressão. E, com isso, que vamos vivendo
o nosso cristianismo morno, um cristianismo no qual tudo recebemos
e nada damos: recebemos a Palavra e os Sacramentos, mas não nos
deixamos transformar por eles e nem conduzimos outras pessoas ao
mistério. É um cristianismo como água parada, ruim, danoso, vazio de
vida, apenas de aparência.
Ora, neste domingo, o Senhor nos convida a dar um importante passo
na vida de fé, convida-nos à conversão, como aos ninivitas. Ele nos chama
e nos deseja como seus fiéis discípulos, quer que vivamos para o Reino
e o anunciemos com palavras e, principalmente, com a nossa vida e
nosso exemplo. Devemos buscar viver dessa forma para encontramos
o verdadeiro sentido para a nossa vida. Comecemos com um gesto
concreto ao longo desta semana. Falemos de Jesus para uma pessoa que
ainda não o conhece e que dele está precisando. Que seja uma única
pessoa, mas não vamos deixar para outro dia. Nesta semana vivamos
concretamente o que o evangelho nos ensina e nos deixemos atingir pela
graça de Deus que nos converte, amamos e nos conduz ao seu coração.

- Ah, majestade, estou morrendo porque não posso ser
tão alto quanto o pinheiro.
O rei foi atrás do pinheiro:
- Oh, rei, estou secando porque não posso dar uvas
como a parreira.

- Estou morrendo, majestade, porque não posso desabrochar como a roseira.
O rei continuou a caminhar entre tanta desolação até que
se deparou com o amor-perfeito, florido, mais viçoso do
que nunca. Como conseguiu tal formosura?
- Majestade, se o senhor plantou um amor-perfeito é
porque queria que eu fosse um amor-perfeito. Então,
pensei: como não posso ser outro além de mim mesmo,
tentarei ser o melhor de mim da maneira possível. Relaxei
e percebi que eu podia contribuir com a existência apenas
com minha singela presença.
Lindo amor-perfeito. Sabe que cada um tem seu lugar,
reconhece que todos são igualmente necessários, mostra
que não é a incapacidade que conta, mas a capacidade.
Vive de bem com a vida. Não é o maior, nem o menor,
nem o melhor, nem o pior. Nem sempre. Faz o melhor
com tudo o que tem. Nasceu flor e se torna mais do
que amor, torna-se um perfeito amor. E agrada ao Rei.
Nená Costa - Jornalista

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

“Ninguém cura a si próprio ferindo
o outro”
Santo Ambrósio

COM. BOM JESUS DO VALE
Dom: 10h - Missa
Seg: 19h - Oração do Terço Mariano
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O cristão não tira férias

Impressionado com a situação, o rei procurou a parreira:

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

Descansar em Deus

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)

A

s rotinas são boas
e necessárias para a
nossa organização,
mas uma pausa nas
tarefas é sempre bem-vinda e importante. Muitas pessoas aproveitam o mês de
janeiro, período de férias, como tempo
de descanso do colégio, da faculdade
ou do trabalho. Costumam desacelerar
a rotina, o que acaba englobando, por
consequência, as atividades e responsabilidades nos movimentos pastorais
da Igreja.
Mas, o que fazer com Deus nas férias? Muitas pessoas tiram férias de
Deus, acham que o fato de viverem
momentos agradáveis de descanso é
uma recompensa pessoal e que não
cabe a presença do Senhor. Quando
convidamos Deus para participar das
nossas férias, desejamos que Ele nos
ajude a desfrutar de um dom que Deus
nos oferece. Milene Costa, teóloga,
explica que o livro de Eclesiastes nos
ajuda a entender que o desfrute é um
dom de Deus, mas que muitos não o
“utilizam” bem nas férias. “Nem sempre aproveitamos bem os momentos
de descanso. É comum muitas brigas
e conflitos. A não permissão para o
desfrute gera uma incompletude em
nós, pois o desfrute é a liberdade para
agradecer o que Deus tem nos dado”,
pontuou.
A professora lembra ainda que as férias
são para renovar as energias, restaurar o
espírito, as emoções e os pensamentos.
“Que possamos agradecer todos os
dias, participar da missa em gratidão,
descansar e encontrar no descanso a
presença de Deus”, afirma. O des-

canso é recomendado por Deus na
Bíblia diversas vezes. Ele mesmo tirou
um tempo para repousar, conforme
apresenta a narração do Antigo Testamento: “E no sétimo dia Deus concluiu
toda a obra que tinha feito; e no sétimo
dia repousou de toda a obra que fizera”
(Gn 2, 2).
Segundo o professor Hamilton Nascimento, que ministra o Curso de Catecismo da Igreja Católica na NSRainha,
não existe nenhum tempo sem Deus.
“As férias fazem parte do tempo de
Deus, e Ele nos acompanha o tempo
todo”. O professor ressalta a importância do descanso, afirmando que “é preciso estar bem fisicamente e mentalmente para continuar a obra de Deus.
O descanso faz parte da espiritualidade
e Ele está presente nesse período”.
Para a autônoma Magda Ferreira não
existem férias sem Deus. “Tenho o
propósito de ir à missa diariamente.
Mesmo quando estou em outra cidade,
procuro saber onde é a Igreja mais próxima para assim manter o meu objetivo”,
destaca. Para a jovem Luiza Mol, servir
a Deus independe de onde ela esteja.
“Não deixo os meus deveres de cristão de lado. Por isso continuo com as
minhas orações diárias e frequentando
a missa, mesmo em outra cidade”.
Portanto, devemos lembrar sempre que
descanso não significa falta de compromisso. É evidente que precisamos de
uma pausa para recarregar as baterias,
mas isso não quer dizer que devemos
tirar férias de Deus, pois Ele nunca tira
férias de nós. É Deus que nos mantém,
sustenta e guarda, independentemente
de onde estivermos.

Nas férias, Magda Ferreira tem o compromisso
de participar diariamente das missas

A jovem Luíza Mol também conta seu propósito: “servir a Deus em todas as situações”

Tempo de descanso: é preciso estar bem física
e emocionalmente para servir a Deus

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

DIZIMISTAS

DEPOIMENTOS

Aniversariantes:
21/01
Cenira Ignez Pereira da Silva
Eliana Cardoso de Paula
Fábio Torres Sampaio
Júnio Quintão Pereira
Maria Ignez Rocha Di Pietro
Tânia Vasconcelos Ramos Teixeira Dias

Maura Estevan

22/01
Anita Faiçal Couto
Cristiana Fonseca Ribeiro de Castro
Gláucia Campelo Moraes de Afonseca
Gustavo Albergaria de Magalhães
Ricardo Michel Jeha
Thiago de Souza Greco
23/01
Idelfonso Assunção de Carvalho
Sylvio Passos Pinto Coelho
24/01
Danielly Cristiny Pinto Carvalho Camara
Juliana Beirigo Araújo
Sérgio Morais de Almeida
25/01
Leonardo Vecchia Rodrigues Lelis
Maria Inês Braz de Carvalho
Paulo Antônio Perdigão Mendes
Sandra Lucas Diniz de Oliveira
26/01
Celina Pedrina Siqueira Amaral
Edevardson da Silva Vidal Jr
Léa Carolina Silviano Brandão Mesquita
Luiz Eduardo Andrade Bicalho
Marli Aparecida de Aro Ferreira
Rivane Maria Borges de Lima Campos
27/01
Adriana Figueiredo P. de Moura e Almeida
Mariana Amélia Pereira Carneiro
Vera Lúcia Morato Teixeira
Vera Lúcia Rodrigues Silva

Lee Dixon Mansur

Apesar das atividades paroquiais entrarem em recesso, não podemos nos
esquecer das obrigações como cristão, como,
por exemplo, manter a frequência nas missas.
Onde quer que você vá tem sempre uma Igreja
próxima, não é verdade!? Na virada do ano, em
especial, passei a celebração em um acampamento de réveillon organizado pela Canção
Nova, em Cachoeira Paulista – SP.
Não existem férias sem Deus, pois
Ele não tira férias da gente um minuto sequer. Quando viajo, procuro sempre
uma Igreja próxima e também me inteirar dos
horários para continuar indo as missas. Essa é
uma oportunidade para conhecer outras comunidades e realidades na vida da nossa Igreja.
Também levo sempre comigo a liturgia diária
para continuar com as minhas orações.

22 DE JANEIRO - SEGUNDA-FEIRA
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
23 DE JANEIRO - TERÇA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
24 DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
25 DE JANEIRO - QUINTA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
26 DE JANEIRO - SEXTA-FEIRA
Não teremos atividades na Paróquia
27 DE JANEIRO - SÁBADO
Não teremos missa
28 DE JANEIRO - DOMINGO
08h30 / 10h30 / 12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
10h00 • Missa – Comunidade BJVale

DIVERSOS
Iniciação Cristã para Adultos ou Crisma para
Adultos
- Turma no sábado, das 10h às 12h. Início: 10/03.
- Turmas na segunda-feira, das 19h30 às 21h30. Início: 12/03.

Interessados devem procurar a secretaria paroquial para inscrições.
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

