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IV Domingo do Tempo Comum
“Eu sei quem tu és:
o Santo de Deus! ”
Estamos num sábado (quando não se pode pescar e consertar
redes) e em Cafarnaum, cidade portuária que, com certeza,
atraía muitas pessoas interessadas em aproveitar a brisa suave
do mar. É nesse ambiente que Marcos apresenta Jesus – seu
ensinamento é novo e Ele fala com a autoridade de quem
pratica o que propõe. Ao longo do ministério na Galiléia vai
ficar caracterizado o confronto com os chefes das sinagogas
locais pelas infrações às regras de pureza, observância sabática,
jejum e o perdão dos pecados.
Cristo, recém-chegado, dá outra interpretação à lei, que
faz sentido e dá sentido à vida das pessoas. Não são meros
preceitos decorados, pelo contrário, muito distantes da lista
de 39 verbos (trabalhos) que não podiam ser feitos naquele
dia, como colher, debulhar, limpar e preparar.
Suas atividades começam na Sinagoga, cujas celebrações
incluíam a profissão de fé, orações, cânticos e leituras. O
Mestre maravilha as pessoas ao libertar um homem possuído
por um espírito impuro e que Nele reconhece o “santo de
Deus”. À palavra, Jesus junta a ação, destacando-se não pelo
que ensina, mas como ensina - tanto para exercer a misericórdia como para assumir a luta contra o mal. Em pouco
tempo sua fama se propaga pela região.
É rodeado pelos discípulos que Cristo começa a revelar-se
como o Messias libertador, que está no meio dos homens
para apresentar nova proposta de salvação. Sua palavra não
é dita de cor, mas de coração – do coração de Deus.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o
coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade.

2ª f.: 2Sm 15,13-14.30; 16,5,13; Sl 3; Mc 5,1-20
3ª f.: 2Sm 18,9-10.14.24-25.30-19,3; Sl 85(86); Mc 5,21-43
4ª f.: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31(32); Mc 6,1-6
5ª f.: 1Rs 2,1-4.10-12; Sl 1Cr 29; Mc 6,7-13
6ª f.: Ml 3,1-4; Sl 23(24); Lc 2,22-40 ou 22-32
Sábado: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119); Mc 6,30-34
Domingo: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146(147); 1Cor 9,16-19.22-23;
Mc 1,29-39

I Leitura (Dt 18,15-20)
Salmo Responsorial Sl 94(95)
II Leitura (1 Cor 7,32-35)
Evangelho (Mc 1,21-28)

EDITORIAL

Dia de domingo

Novidade

FICAI ATENTOS

Águas de verão

Site da NSRainha ganha novo layout

Irmãos e irmãs, graça e paz!

É verão, época de água, cachoeiras, limonadas geladas, céu ora carregado de nuvens, ora azul de
doer, tempestades inesperadas, piscinas cheias, férias
nas praias, guarda-chuvas compartilhados, bolos de
sorvetes, tardes quentes e suarentas, mais céu, mais
sol, mais mar. A água é um bem – é dele, é dela, é
nossa também.

Neste quarto domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o trecho do evangelho segundo
Marcos no qual Jesus expulsa o demônio de um
homem e o submete a seu senhorio. Tomando
o evangelho de hoje como ponto de partida, é
oportuno fazer uma pequena reflexão sobre a
influência demoníaca na nossa vida espiritual,
antes de tudo, porque muitos e muitos cristãos
simplesmente não acreditam nessa realidade.
Ora, a existência das forças do mal é algo bíblico,
atestado tanto no Antigo como no Novo Testamento, e parte integrante
da doutrina católica desde sempre. Ignorar sua atuação na nossa vida
espiritual é abrir as portas para que o inimigo entre, assalte e destrua a
casa do nosso coração sem nos darmos conta. Sim, irmãos, o demônio
e seus anjos existem e atuam neste mundo para tentar frustrar os planos
de Deus. Ele é homicida desde o princípio, o pai da mentira e príncipe
deste mundo. Como nos lembra São Pedro, ele é como um leão a rugir,
sempre cercando, procurando a quem devorar.
Contudo, a liturgia deste domingo não quer nos incutir o medo ou o desespero. Muito antes pelo contrário! Hoje vemos que Jesus é aquele que
venceu o mal, que derrotou satanás e para sempre o exilou. Em Cristo, o
Filho de Deus, nós temos a cura, nele somos libertos do poder das trevas
e conduzidos ao Reino da luz, da justiça e da paz. Estejamos com Jesus e
teremos a vitória! Não há o que temer!
Busquemos uma vida mais santa, busquemos os Sacramentos, principalmente, a Eucaristia e a Confissão, não nos descuidemos da oração e da
caridade. Estejamos em diário contato com a Palavra de Deus, e lutemos
contra a mentira demoníaca com a arma da Verdade! Assim venceremos
o mal! Esta vida é um grande combate espiritual! Sai vitorioso aquele que
não perde a fé; aquele que se abre, com docilidade, à graça redentora de
Jesus, nosso Deus.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Pregue sempre o evangelho
e, quando for necessário, use
palavras”.
São Francisco de Assis
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Pesquisas indicam que 40% da população mundial
viverão em áreas com pouco acesso à água até 2050,
como ocorre com milhares de pessoas que caminham
quilômetros com baldes nos ombros para levar água
para casa. Para o Índice de Pobreza Multidimensional,
quem precisa andar mais de 30 minutos a pé para
acessar água potável pode ser considerado privado
desse bem. Mas a gente só lembra que água é um
bem, quando não tem.
A água é dom de Deus desde o AT. É famoso o
poço de Jacó, na cidade de Siquém, depois citado
em João para falar do encontro de Jesus com a samaritana. Em Êxodo, o povo sedento reclama para
Moisés “deste péssimo lugar que nos trouxeste” e
Deus manda o profeta bater com a vara no rochedo
para sair água para todos. Água é dom e bem, de
Gênesis a Jerusalém!
Aproveitemos o verão: somos água de poço, como o
da samaritana, ou água da fonte, jorrando em praças e
jardins? Seja poço ou fonte, por acaso pode aparecer
alguém com sede. Que haja água em abundância ao
nosso redor.

O

novo site da Paróquia
Nossa Senhora Rainha
(www.nsrainha.com.br)
já está disponível para a
navegação. O site passou por uma reformulação no sentido de facilitar a busca de
informações, ganhando um novo layout,
mais intuitivo, mantendo as cores azul e
branca que marcam a identidade visual da
Paróquia. O novo “sítio” também corrigiu
alguns erros que haviam no anterior e atualizou a grade de pastorais e movimentos,
o quadro de horários de missas e atividades na comunidade, além de disponibilizar
todos os programas televisivos e vídeos
institucionais produzidos pela equipe de
comunicação da paróquia.
Outra novidade é que agora o internauta
encontra três sessões em destaque na
página (“Aconteceu”, “Informe-se” e “Formação”), onde tem acesso aos eventos
que foram ou serão realizados na Paróquia
ou na Arquidiocese de BH, informações
sobre atividades (seminários, missas especiais, encontros etc.), liturgia diária, agenda
do Papa, entre outras informações.

A página da NSRainha também disponibiliza para os fiéis a “Capela Virtual”, na
qual eles podem conhecer o “Santo do
Dia”, acender uma “Vela Virtual”, rezar
um “Terço Virtual”, ter acesso à “Bíblia
Online”, fazer “Orações” e realizar “Pedido
de Oração”. O site também abriga hotsites
dos vários grupos e programas desenvolvidos pela Paróquia (“Células”, “Dra. Filó”,
“K entre nós”, “Pastoral Social”, “Rádio
NSRainha”, “Vai na fé” e “Virtuosa”).
O novo site também trouxe uma melhora
no acesso virtual aos informativos semanais, distribuídos em formato impresso nas
missas do fim de semana. Trata-se de uma
ferramenta interessante principalmente
para as pessoas que colecionam esses
folhetos e que agora têm como armazenálos em formato eletrônico (pdf). Ou seja,
se você perdeu ou não recebeu o jornal
informativo no sábado ou no domingo,
não se preocupe! O site disponibiliza todas
as edições veiculadas desde 2011.
Para o pároco, Pe. Alexandre Fernandes,
é preciso ter um cuidado especial com o

site, que é uma referência para a Igreja
e um importante meio de comunicação
para o trabalho de evangelização desenvolvido pela Paróquia Nossa Senhora
Rainha. “Não podemos nos esquecer de
que a missão da Igreja é levar a boa nova
de Jesus Cristo a todos e que os meios
digitais são um importante caminho para
isso”, disse o pároco.
O coordenador da comunicação da
NSRainha, Flávio Campos, explica que
a mudança teve como objetivo “facilitar a
navegação dos fiéis pelo site, encontrar de
forma mais fácil as informações buscadas e
explorar todo o potencial que esse canal
de comunicação nos proporciona”. Flávio
ressalta também a importância do trabalho
de atualização diária desenvolvido pela comunicação. “Nossos jornalistas trabalham
com a produção diária de textos, tendo
em vista o volume de atividades e eventos
realizados na paróquia. Quem acessa o
site encontra sempre atualizações que
evidenciam o compromisso e o caráter
evangelizador da comunidade”, destaca.

Nená Costa – Jornalista

MISSAS
NOSSA SENHORA RAINHA
Ter | Qua | Qui: 07h00 – Celebração da Palavra
Ter | Qua | Qui: 19h15 – Santa Missa
Sábado: 12h10
Domingo: 08h30, 10h30, 12h, 17h45, 19h30

Página de pastorais está atualizada e com novas informações
sobre grupos e movimentos

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 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: 11h30 as 18h30
Sáb: 09h00 as 12h00

Sex: 11h30 as 18h00
Dom: 10h00 as 19h00

(atendimento feito no SAC)

Nova proposta: facilitar a navegação dos internautas e corrigir
erros da última versão

“Informativo paroquial”: espaço disponibiliza busca por
jornais desde 2011

Acompanhe as notícias e eventos da paróquia pelos endereços: www.nsrainha.com, www.youtube.com/nsrainhatv e facebook.com/NSRainha

DIZIMISTAS
Aniversariantes:
28/01
Constança Soares de Moraes Marino
Martha De Marco Fonseca
Paula Simone dos Santos Ferreira
Raquel Guimarães Almeida
29/01
Anna Maria de Freitas Coelho
Henrique Dias Rennó Silva
Marcos Antônio Abalem Vidigal
Maria José Sieiro
Mariana Aun de Oliveira
Tatiana Neuza de Abreu Moura
Vera Lúcia Godinho Soares
30/01
Luiz Henrique Ananias Patrus
Maria Adélia Poggiali Almeida
Maria Heliana Lourenço Machado
Mariana Clotilde Monteiro Casasanta Caiafa
Sílvia Borges Soares Nogueira Vidal

De volta

“Cantinho do Céu” retorna dia 4 de fevereiro
As atividades do “Cantinho do Céu”, um
espaço de evangelização da Paróquia
Nossa Senhora Rainha reservado para
crianças de 2 a 8 anos durantes as missas de domingo na NSRainha (às 8h30
e 10h30) e na Comunidade Bom Jesus
do Vale (às 10h) retornam no próximo
dia 4 de fevereiro. Nesse espaço, os
coordenadores procuram transmitir às
crianças a liturgia diária de uma forma
especial, bem didática e por meio de
brincadeiras e atividades. O objetivo é
fazer com que, ao final da missa, filhos e
pais possam trocar ideias sobre a liturgia
diária, já que eles aprenderam sobre a
mesma passagem bíblica.

do ano passado, foi criado também
na Comunidade Bom Jesus do Vale.
Segundo a voluntária Maria Beatriz
Vieira, que coordena a organização
dos eventos na Bom Jesus do Vale, “o
espaço era uma demanda antiga da
Comunidade, pois nossos paroquianos
são constituídos em sua maioria por
casais jovens, com filhos pequenos e,
enquanto os adultos participam da celebração eucarística, as crianças desfrutam de um espaço onde elas brincam,
fazem orações, interagem com as outras crianças e com as coordenadoras,
desenham, pintam e aprendem, na linguagem infantil, a liturgia diária”.

chegar uns 15 minutos antes do início da
celebração eucarística para preencher
uma ficha, que servirá de base para a
confecção de um crachá para a criança.
Os coordenadores lembram que, no
caso de crianças de 2 anos, é necessário
que o pai ou a mãe fique com o (a) filho
(a) nas primeiras participações até que
a criança se sinta adaptada.

O “Cantinho do Céu” já existe há muitos anos na NSRainha e, em março

Para que a criança participe do “Cantinho
do Céu”, os pais ou responsáveis devem

Espaço de evangelização para crianças de
2 a 8 anos durantes as missas de domingo

• SAIBA MAIS •

31/01
Rafael de Rezende Lara

Grupo de Oração com a Dra. Filó retorna dia 6 de
fevereiro

01/02
Bernardo Augusto Coelho
Luís Antônio da Costa
Marília Hermann
Renato Abras
Wladimir Eustáquio Costa

Depois das férias de final e início de
ano, o Grupo de Oração com a Dra.
Filó, que é realizado todas as terçasfeiras na Paróquia Nossa Senhora
Rainha, sempre às 19h30, retorna no
dia 6 de fevereiro. Venha participar
desse momento especial de pregação
e oração com a pediatra Filomena
Camilo, carinhosamente chamada de
Dra. Filó, que sobe ao altar somente
com a sua Bíblia, sem nenhum roteiro,
apenas com uma passagem que ela
colhe na Sagrada Escritura e fala aquilo
que o Espírito Santo a inspira, levando
a todos a Palavra de Deus com uma
profunda intimidade.

02/02
Fernando César Alves Almeida
Renato Correia Botelho
03/02
Diva Maria Valentim Barros
Eduardo José Corrêa
Fernando Vieira Pinto
Helena Ituassu Braga Parreiras
Ricardo César Costa Rocha

Além de lotar a Igreja Nossa Senhora
Rainha todas as terças, com cerca de
1.000 pessoas, o Grupo de Oração
também é transmitido ao vivo pelo canal
da NSRainha TV, no Youtube (youtube.
com/nsrainhatv). Você pode acessar de
casa, do trabalho, entre outros, e ainda
compartilhar o link com familiares e amigos para que mais pessoas recebam e
participem desse momento de testemunho e fé com a médica pediatra. Para
quem perdeu alguma reflexão, os cd’s de
pregações (vários títulos) estão à venda
na loja da igreja. Quem compra, ajuda
também na manutenção dos trabalhos
sociais realizados pela paróquia.

DEPOIMENTOS

Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!
Daniela Maia da Silveira

“Acesso com frequência o site
da Paróquia Nossa Senhora
Rainha porque acho que é uma ferramenta muito útil, principalmente
para os paroquianos que buscam
informações sobre os eventos na igreja. Também gosto dos artigos que
ajudam na nossa formação e fortalecem a nossa caminhada de fé”.

Nilma Dorigueto

“O site da Paróquia Nossa
Senhora Rainha me ajudou
muito na busca por informações sobre
horários de missas e eventos, pois
me mudei recentemente para Belo
Horizonte e procurava uma igreja
com muitas atividades. Na página,
encontrei tudo o que precisava para
batizar meu filho na Paróquia”.

29

JAN

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

30

TERÇA-FEIRA
Não haverá atividades na paróquia

31

QUARTA-FEIRA
Não haverá atividades na paróquia

01

QUINTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Adoração ao
S.Sacramento/Oração do Rosário
19h15 • Santa Missa
19h30 • Espaço de Convivência com a Maturidade – sala
Mateus

JAN

JAN

FEV

02
FEV

03

FEV

04
FEV

SEXTA-FEIRA - APRESENTAÇÃO DO
SENHOR
15h00 • Terço da Misericórdia/Cenáculo de Nossa
Senhora/Missa
SÁBADO
11h30 • Devoção do 1º Sábado ao Imaculado Coração
de Maria (BJVale)
12h10 • Santa Missa
DOMINGO
08h30 / 10h30 / 12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
10h00 • Missa – Comunidade BJVale

ATENÇÃO:

ALTERAÇÃO NOS HORÁRIOS DE MISSAS
A partir de fevereiro teremos algumas alterações
nos horários de missas.
- A partir do dia 03 de fevereiro, fica cancelado o horário das 17h00 no sábado. Estamos abrindo um novo
horário: a missa será celebrada às 12h10.
- Durante a semana, não teremos mais a celebração de
missa às 07h00. Haverá a celebração da palavra, com
distribuição da sagrada eucaristia.
- Novos horários de missa durante a semana: terça,
quarta e quinta-feira, às 19h15.
- Na sexta-feira a missa continuará a ser celebrada às
15h00.

AGENDA
02/02 – SEXTA-FEIRA
15h00 • Santa Missa – Apresentação do Senhor
03/02 – SÁBADO
12h10 • Santa Missa – Benção de São Brás (garganta)
PERSEVERANÇA, GOFF E MASTER FANUEL

Os grupos retornam às atividades nos respectivos dias e horários:
06/02 • às 19h – Perseverança
07/02 • às 20h – Master
08/02 • às 19h30 - GOFF

Grupo API – Apoio a Perdas Irreparáveis

O Grupo reiniciará seus encontros na primeira quarta-feira
de fevereiro, dia 07, às 20 horas.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
A campanha da fraternidade 2018 tem como tema
“Fraternidade e superação da violência” e o lema “Vós
sois todos irmãos” (Mt 23,8). A iniciativa, coordenada pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), é realizada em âmbito nacional, e envolve todas as comunidades
cristãs católicas e ecumênicas do Brasil. A edição deste ano
tem como objetivo refletir e promover a cultura da paz, da
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como
caminho de superação da violência. A CF começa na quartafeira de cinzas e, ao contrário do que muita gente pensa,
não termina na Páscoa; ela se estende durante todo o ano
todo litúrgico da igreja.

CATEQUESE INFANTIL

Início: dia 07 de março, quarta-feira.

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.

