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V Domingo do Tempo Comum

Pregação, cura e encontros silenciosos
De um espaço público e conflituoso como a sinagoga, narrado
no último domingo, Jesus vai para um espaço doméstico e
acolhedor como a casa da sogra de Pedro, que estava acamada, com febre. O Mestre tem o ousado gesto de tocar
em um doente em dia de sábado e, afetuoso e compadecido,
faz a febre ceder e a toma pela mão para que se levante – e
ela volta ao serviço doméstico, como de costume.

Um dia assim agitado (exorcismo na sinagoga, visita à casa
da sogra de Pedro, cura de muitos doentes) exige descanso,
mas Jesus dorme pouco e em alta madrugada sai para um
lugar deserto para orar. Se distancia dos fatos, do grupo
que o acompanha, da casa que o acolhe, da fama que já
o persegue e se entrega ao silêncio da oração para falar
com o Pai.

É à porta da casa que se reúne a cidade inteira, já não mais
no sábado, mas ao pôr do sol (segundo a lei judaica, início
de um novo dia), quando podem sair e levar os doentes.
Cristo cura uma multidão. Ao tomarem conhecimento de
sua fama de exorcista e curador, as pessoas buscam com Ele
a solução dos males que as afligem, sejam físicos, mentais
ou espirituais.

Encontrando-O, os discípulos são convidados a seguir em
frente – há outras aldeias que ainda não ouviram a Boa
Nova. Pregação, cura e encontros silenciosos com Deus.
Começa o ministério de Jesus em Marcos.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor;
e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a
vossa proteção.

2ª f.: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132); Mc 6,53-56
3ª f.: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83(84); Mc 7,1-13
4ª f.: 1Rs 10,1-10; Sl 36(37); Mc 7,14-23
5ª f.: 1Rs 11,4-13; Sl 105(106); Mc 7,24-30
6ª f.: 1Rs 11,29-32; 12,19; Sl 80(81); Mc 7,31-37
Sábado: 1Rs 12,26-32; 13,33-34; Sl 105(106); Mc 8,1-10
Domingo: 2Rs 5,9-14; Sl 31(32); 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45

I Leitura (Jó 7,1-4.6-7)
Salmo Responsorial Sl 146(147)
II Leitura (1Cor 9,16-19.22-23)
Evangelho (Mc 1,29-39)

EDITORIAL

Dia de domingo

Tempo da Quaresma

ORAÇÃO

Sol e chuva

Participe do Encontro de Oração e Reflexão “Gratia Plena”

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Depois de quatro anos de seca na pequena aldeia, o
padre reúne os moradores para uma peregrinação
até a montanha para fazerem uma prece coletiva
pedindo que venha a chuva. No grupo, o padre nota
a presença de um garoto agasalhado e coberto por
uma capa de chuva.

Nesta primeira etapa do tempo comum, a liturgia
tem nos apresentado textos do evangelho que
relatam o início da vida pública de Jesus, registrando
a vocação dos primeiros discípulos, o início da sua
pregação e os seus milagres. E o texto de hoje
segue a mesma linha. Contudo, gostaria de chamar
atenção para o versículo 35, e a partir dele conduzir
uma reflexão e um exame de consciência.

- Você enlouqueceu? – pergunta. Nessa região não
chove há 1.460 dias e a subida vai matá-lo de calor.

“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar
num lugar deserto” Mc 1,39. Eis o grande ensinamento do Mestre que
perpassa todos os quatro evangelhos: Jesus é obstinado no Pai, busca-o sem
cessar, de dia e de noite, sempre em contato íntimo com seu Pai. Em cada
oração, o Filho obediente se entrega a Deus, culminando na cruz e no amor
“até o fim”. Jesus é o modelo perfeito do homem que ora, daqueles que se
entregam a Deus no poder e na eficácia da oração.
E você, qual o lugar da oração na sua vida? Você tem um tempo para Deus
na sua agenda? Você o busca de coração, entregando-se a ele na leitura da
Palavra, na participação dos Sacramentos, na oração diária e perseverante?
E demos, agora, um passo adiante e nos questionemos: qual a qualidade da
nossa oração? Eu realmente me entrego a Deus num diálogo amoroso e
verdadeiro e procuro escutá-lo, ou somente repito fórmulas sem sequer me
atentar ao significado profundo do que estou dizendo?
Que busquemos, no decorrer desta semana, responder a estes questionamentos, e da mesma forma que organizamos nossa vida de trabalho, que
também organizemos a nossa vida espiritual que está ancorada na oração,
na atitude do homem, que se reconhecendo pequeno e pecador, chama
pelo seu Senhor e anseia por ouvi-lo e receber sua graça. Deixemo-nos guiar
pelo exemplo que Jesus nos dá hoje: em tudo buscar o Pai, na oração, tocar
o nosso coração ao seu coração cheio de amor. Uma abençoada semana a
todos, com a intercessão poderosa de Maria Santíssima, nossa Mãe e Rainha.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Que sua língua não fale uma só
palavra enquanto o seu coração
estiver agitado”
Dom Bosco

- Estou resfriado, padre. Se vamos pedir a Deus
que chova, já imaginou na volta da montanha? Vai
ser tal a enxurrada que preciso estar preparado.
Nesse momento, ouve-se um estrondo no céu e as
primeiras gotas de chuva começam a cair. Bastou a
fé de um menino para se realizar o milagre esperado
por milhares de pessoas.
É uma historinha boa para esses dias de verão, em
que a chuva provoca estragos em algumas regiões
brasileiras, com inundações e alagamentos, e faz
falta em outras, desolando as terras do Nordeste
que pedem chuva enquanto ardem ao sol. E nosso
coração, como anda nesse princípio de ano? Irrigado
por boas e novas intenções, banhado pela água da
generosidade, regado pela cidadania da solidariedade
com as vítimas da seca e da chuva?
Ou o coração começa o ano cansado com a chuva
que não vem, com os pedidos a toda hora repetidos,
com a demora do milagre? Já vestiu a capa de chuva?
Nená Costa – Jornalista

MISSAS
NOSSA SENHORA RAINHA
Ter | Qua | Qui: 07h00 – Celebração da Palavra
Ter | Qua | Qui: 19h15 – Santa Missa
Sex: 15h00 | Sáb: 12h10
Domingo: 08h30, 10h30, 12h, 17h45, 19h30
COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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Paróquia Nossa Senhora
Rainha promove no dia
24 de março, sábado,
de 8h30 às 18h30, o
Encontro de Oração e Reflexão “Gratia
Plena”. O Encontro será realizado dentro
do Tempo da Quaresma, quando cristãos
de todo o mundo são chamados ao aprofundamento da escuta da Palavra de Deus
e à conversão, e tem como objetivo refletir
sobre a participação de Maria na Redenção,
realizada por Jesus através de sua Paixão,
Morte e Ressurreição. O evento contará
com participações do pároco, Pe. Alexandre Fernandes; Fernandinho, fundador da
Comunidade Cenáculo, em Franca (SP); e
do cantor católico Luiz Carlos, de Goiânia
(GO). As inscrições custam R$ 25,00 e
podem ser feitas durante a semana na secretaria paroquial ou na Sala de Apoio ao
Cristão (SAC), após as missas de domingo.
Na opinião do Papa emérito Bento XVI, “a
luz que emana da figura de Maria nos ajuda
também a compreender o verdadeiro
sentido do pecado original. Em Maria, de
fato, é plenamente viva e operante aquela
relação com Deus que o pecado rompe”.

O Papa Francisco também ressaltou esse
importante papel de Maria, que “nos ajuda
a crescer humanamente e na fé, a ser
fortes e a não ceder à tentação de ser
homens e cristãos de uma maneira superficial, mas a viver com responsabilidade, a
tender cada vez mais ao alto”.
O Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do
Rio de Janeiro, lembra que foi Deus que,
em sua infinita sabedoria e bondade, estabeleceu que a redenção da humanidade
acontecesse através de seu Filho único
nascido de uma Virgem; e a Virgem escolhida foi Maria. “Ora, se Deus, o Senhor
de todas as coisas, o Infinito e o Absoluto,
não se envergonhou de escolher Maria, e
a fez Cheia de Graça, para ser a Mãe de
seu Filho, por que haveríamos nós, simples
mortais, de recusar-nos a ter para com ela
uma devoção toda especial”?
O louvor do Encontro será conduzido
pelo cantor Luiz Carlos, um dos grandes
nomes do cenário atual da música católica
brasileira. Sua trajetória na música teve início na Comunidade Luz Da Vida (Goiânia-

GO), onde morou como consagrado durante 7 anos. Depois de coordenar vários
ministérios de música, lançando junto com
um deles (o Ministério Alfa Ômega) o CD
“Vem com Poder”, Luiz Carlos partiu para
a carreira solo e lançou, recentemente,
o CD “Caminho do Milagre” que conta
com composições próprias e dos amigos
de caminhada.

Convidados vão refletir sobre a participação
de Maria na Redenção

Projeto Jovem Fanuel

Grupos retomam atividades pastorais nesta semana
Dando início às ações pastorais de 2018,
o projeto Jovem Fanuel da Paróquia Nossa Senhora Rainha retoma as atividades
a partir desta terça-feira. Os grupos, que
esse ano estão sob nova coordenação,
buscam trabalhar o diálogo com a juventude através dos seus encontros e retiros,
temas relacionados à formação humana
e cristã, adequando-os para a realidade
cotidiana dos participantes, sem deixar
de lado a formação necessária.
Abrindo a agenda, a Perseverança está de
volta na terça-feira, dia 06, a partir as 19h,
no salão Pedro. A “Persê” é um grupo
para adolescentes de 10 a 15 anos que
buscam a vivência da fé, além de auxiliar
nos conflitos e dificuldades dessa fase da
vida. Na mesma data (06), a Intercessão
Jovem também retoma suas atividades.
O grupo reúne jovens que são chamados
a orar pela unidade e por todas as atividades do Fanuel e por seus subgrupos.

Na quarta-feira, dia 07, às 20h, o
Master tem lugar no Salão Paroquial
Pedro. O grupo é destinado a jovens
adultos não casados, de 20 a 40 anos,
chamados a experimentar momentos
de louvor, oração e partilha da Palavra
de Deus. Na quinta-feira, 08, às 19h30,
também no Salão Paroquial Pedro, é dia
de reencontro no GOFF - Grupo de
Oração e Formação Fanuel. O grupo
é direcionado para os jovens de 16 a
23 anos e tem como objetivo formar
espiritualmente para a vida na fé.
O Fanuel ainda reúne mais dois subgrupos: o “Acorda meu Filho”, que promove diversos projetos solidários durante o ano, e a “Crisma” que prepara
os jovens para o sacramento. Ambos
retomam as atividades em março. Veja
como fica a coordenação dos grupos
neste ano:

Coordenadores:
- Perseverança: Henrique Klein + Luiz
Gustavo Bemfica (Tatá)
- Crisma: Gabriel Absi + Elisa Ragone
- GOFF: Helena Quintero + Cecília
Rocha (Bica)
- Master: Renata Couto + Laerte Xavier
- Acorda meu Filho: Junia Pires + Gabriela Resende
- Intercessão jovem: Mariana Paculdino
+ Laura Pires
- Soul: Rafael Quintero
- Coord. Geral: Thácio Leite

Juventude do Fanuel se articula em grupos
para todas as idades e carismas

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

Fique atento

DIZIMISTAS

Novos horários de missa na NSRainha

Aniversariantes:

A partir de fevereiro, teremos algumas alterações nos horários de missa da Paróquia
Nossa Senhora Rainha. Nos fins de semana,
a única mudança será o cancelamento da
missa das 17h de sábado, que passa a ser
celebrada em um novo horário: às 12h10 –
precedida da oração do Ângelus. Durante
a semana, não teremos mais missas às
7h. Neste horário, haverá a Celebração
da Palavra com distribuição da Sagrada
Eucaristia. Nas terças, quartas e quintasfeiras, as missas serão às 19h15. Na sextafeira, a missa continuará a ser celebrada às
15h.

04/02
Rodrigo Pires do Rio
Vanda Pessoa Calmon
05/02
Carla Regina Torres Silva
Herbert Abdon de Freitas
Luís Otávio Konflanz de Lima
Luiz Felipe Figueiredo
Renison Canesso Moreira
Ronei Alves da Silva
06/02
Alessandra Franco Resende
Eliane Rocha de Albuquerque
João Lúcio Magalhães Bifano
Maristela Conceição Dias

O pároco, Pe. Alexandre Fernandes, explica
que as mudanças tiveram como objetivo
possibilitar uma maior participação de fiéis
nas missas. “Criamos horários mais acessíveis para que um número maior de fiéis
possa participar tanto das missas como das
celebrações da Palavra com distribuição da

07/02
Fernando Falavigna
Leda Saddi Ortega

10/02
Angelina Martins Lopes
Antônio Aluísio Chaves
Cristiane Aparecida Salomão Penna
Edina Yamatogi
Heloisa de Fátima Silva Kamei Aarão
Marcelo Scotton Brasil
Maria da Conceição Rios Sá
Marilda Braz
Mário Fernandes Ribeiro
Odair Ramos Rocha
Paulo Cezar Zebral
Regina Maria Ferreira Jacques Gonçalves
Rejane da Silva Carazolli

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

O sacerdote também ressaltou a importância
da participação do novo vigário paroquial da
NSRainha, Pe. Arnaldo Cézar de Carvalho,
na tarefa de ajudá-lo nas celebrações das
missas nos novos horários. O novo vigário,
que tomou posse no dia 14 de dezembro de 2017, nasceu no dia 28 de maio de
1982, em Crucilândia, no interior de Minas,
e foi ordenado em 24 de julho de 2010. Pe.
Arnaldo chegou há pouco de Roma, na
Itália, onde fez um mestrado em Teologia
Moral cristã (ênfase em moral da pessoa) na
Academia Afonsiana – Instituto Superior de
Teologia Moral.
Para conhecimento, a “Celebração da Palavra
com distribuição da Eucaristia” é composta

pela Liturgia da Palavra e uma pequena parte
da Liturgia Eucarística, a saber: Oração do
Pai Nosso, Apresentação (Eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo…),
Comunhão Eucarística, Ação de Graças e
Oração Pós-Comunhão. Embora semelhante, a Celebração da Palavra é diferente da
Santa Missa, na qual há oferta, há uma vítima
que se entrega, há o sacrifício, ou melhor, a
renovação “Do Sacrifício”, fato esse que não
se faz presente numa Celebração da Palavra.

Mudanças ocorrem no sábado e durante
a semana

• SAIBA MAIS •

08/02
Cimilei Dias Flausino Soares
Edson Garcia Bernardes
Luciana Araújo Pires
Túlio Lopes Teixeira
Vinícius Alvarenga Gomes de Brito
09/02
Ademar de Carvalho Barbosa Filho
Cinthia Ramos Diniz Silva
José Ronaldo Bevilaqua
Leda de Fátima Gontijo
Marcelo Augusto Gomes Catalo
Maria das Graças Novais e Silva
Selma Ariadna Fontes Senra Spósito

Eucaristia, pois a nossa fé nos coloca em
prática numa grande família que é a Igreja,
de maneira mais particular a Paróquia, onde
nós colocamos em prática a nossa fé”.

A devoção da Igreja para o mês de fevereiro

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: INSTRUÇÕES AOS APÓSTOLOS! (Lc 24,44-49)
OBJETIVO: PROCLAMAR A MISERICÓRDIA A TODOS
“Vós sois testemunhas disso! ”

A Igreja deseja que os casais e filhos aprendam a viver segundo a vontade de Deus

A Igreja procura santificar o ano todo
celebrando a cada dia os Santos do dia,
ou as festas e solenidades especiais. Mas
também a cada mês do ano a Igreja dedica uma devoção particular. A escolha
dessa devoção mensal é feita com base
em algum acontecimento histórico ou
alguma celebração litúrgica especial. Essas
devoções surgiram espontaneamente ao
longo da vida da Igreja, e nem sempre
é possível se determinar exatamente
a data e o local de sua origem. E isto
pode mudar de um país para o outro,
dentro da unidade da Igreja respeitando
a saudável diversidade; especialmente
as diferenças culturais do Ocidente e do
Oriente católicos.

Assim, fevereiro é o mês da Sagrada Família
porque após as celebrações do Natal, a
Igreja a venera. Foi na Sagrada Família que
Jesus viveu antes de começar a sua vida
pública para a salvação da humanidade. Ali
ele aprendeu as coisas santas, trabalhou
com mãos humanas, obedeceu a Seus
pais e se preparou para a grande missão.
Olhando para a Sagrada Família, a Igreja
deseja que os casais e filhos aprendam a
viver segundo a vontade de Deus. Embora
o começo da Quaresma mude de acordo
com o calendário civil, uma boa parte de
Fevereiro nos dá um espaço de tempo
entre as celebrações do Natal e do foco
maior na vida pública e no ministério de
Jesus, que ocorre na Quaresma.

Irmãos!
É pela força do Alto, que o Pai prometeu e Cristo enviou, que somos
impulsionados a ser testemunhas. Testemunhas de que em Cristo se
cumpriu o escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos.

DEPOIMENTOS

Testemunhas de que ele sofreu e ressuscitou dos mortos por nossa
salvação. Testemunhas de que, pelo arrependimento, temos em seu
Nome a remissão dos pecados.
Neste Ano Nacional do Laicato, cumpramos com zelo e ardor essas
últimas instruções de Cristo.
Maria José Martino

“Achei boa a alteração para as
três missas à noite durante a
semana, pois vai possibilitar a vinda
de muitas pessoas. Muitos podem
não ter gostado da mudança no
horário de sábado, mas acredito
que, se eles souberem o motivo (o
fato de ser um horário de Maria),
irão compreender perfeitamente”.

Mariana Paculdino

“Estar reunido em comunidade faz toda a diferença para
que a gente possa crescer na nossa
espiritualidade. Particularmente,
prefiro o horário de missa à noite
durante a semana porque posso participar mais. Gostei da mudança no
sábado, pois nos traz um momento
mais voltado à devoção mariana”.
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FEV
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FEV
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FEV

SEGUNDA-FEIRA
19h30 • Reunião da Pastoral dos Anjos – sala Felipe
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra, distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
19h00 • Grupo de Perseverança – Salão Paroquial Pedro
19h15 • Santa Missa
19h30 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó
QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra, distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
19h15 • Santa Missa
20h00 • API – Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis
– sala André
20h00 • Grupo Master

ATENÇÃO:

ALTERAÇÃO NOS HORÁRIOS DE MISSAS
A partir de fevereiro teremos algumas alterações
nos horários de missas.
- No sábado, fica cancelado o horário das 17h00. Estamos
abrindo um novo horário: a missa será celebrada às 12h10.
- Durante a semana, não teremos mais a celebração de
missa às 07h00. Neste horário 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.
- No domingo, os horários serão os habituais: 8h30 |
10h30 | 12h00 | 17h45 | 19h30

CANTINHO DO CÉU

08
FEV

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

09
FEV

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia/Cenáculo de Nossa
Senhora/Missa

10

SÁBADO
12h10 • Santa Missa

11

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Não teremos “Cantinho do Céu”
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
10h00 • Missa – Comunidade BJVale

FEV

FEV

No próximo domingo, dia 11/02, não haverá “Cantinho do
Céu” na paróquia. As atividades retornam normalmente
após a semana de carnaval.

CURSO DE NOIVOS

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

CATEQUESE INFANTIL

Início: dia 07 de março, quarta-feira.

