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VI Domingo do Tempo Comum
“Se queres, podes curar-me”
Hoje Marcos narra o encontro simples entre um leproso
humilde, mas insistente, que se põe de joelhos, e o Mestre –
nenhum ritual, nada de curativos, saliva, tratamento médico.
Apenas poucas palavras e um toque.
Leprosos eram condenados a viver nos desertos, fora dos
caminhos, em suas próprias comunidades, onde podiam ser
cuidados uns pelos outros, recebendo comidas e roupas que
as pessoas deixavam fora dos portões das cidades. Precisavam
gritar de longe anunciando sua presença, deveriam atirar pedras
em quem se atrevesse a chegar perto e estavam proibidos de
procurar e tocar os parentes, sob pena de morte.
A lepra não era só uma doença degenerativa, de cura tão difícil
que quando acontecia era uma espécie de ressurreição, mas
também considerada a forma mais grave de impureza - uma
morte religiosa e civil.
Temos o encontro de dois desobedientes, que não respeitam
a distância que se devia manter entre o leproso e a pessoa
sadia – um movido pela fé, outro pela compaixão. Cristo faz
mais: estende a mão, toca o doente e o sara (ao longo do
evangelho de Marcos os enfermos insistem em tocar o corpo
de Jesus (3, 10; 5, 27-31; 6, 56; 8, 22).
Agora faltam duas coisas ao leproso curado: receber o “atestado de saúde” do sacerdote para ter a permissão de voltar
ao convívio familiar e social, e não contar nada a ninguém. O
fato é tão inédito que é impossível ficar calado. De excluído
ele se torna testemunha de um novo tipo de amor – o amor
que liberta.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo,
que possais habitar em nós.

2ª f.: Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13
3ª f.: Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 8,14-21
4ª f.: Joel 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
5ª f.: Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25
6ª f.: Is 58,1-9; Sl 50(51); Mt 9,14-15
Sábado: Is 58,9-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32
Domingo: Gn 9,8-15; Sl 24(25); 1Pd 3,18-22; Mc 1,12-15

I Leitura (2Rs 5,9-14)
Salmo Responsorial Sl 31(32)
II Leitura (1Cor 10,31-11,1)
Evangelho (Mc 1,40-45)

EDITORIAL

Dia de domingo

Eventos

PROGRAMAÇÃO

Na chuva

Inscrições abertas para o V Seminário IDE

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Depois de aproveitar janeiro curtindo uma cidade
mais calma, menos tensa e intensa, as chuvas voltam
a cair, lembrando que estamos no verão, estação de
muita água e muito sol. Os raios não são delicados,
nem os trovões. A água que brinca na vidraça da
janela não tem o menor pudor em se transformar
em incômodas goteiras dentro de casas simples,
modestos barracos no morro, que pagam caro pelo
privilégio de verem a lua pela fresta do telhado em
noites estreladas.

Gostaria de convidar toda a nossa comunidade
paroquial e todos os que buscam um momento
privilegiado de encontro com Deus para o nosso
retiro espiritual na terça-feira, dia 13, celebrando a
Festa da Sagrada Face. Um momento de pausa
nesses dias de agitação, quando somos chamados
a rezar o santo terço, colocarmo-nos na presença
de Jesus Eucarístico, ouvir as doces palavras da
nossa querida Dra. Filó e celebrar a Santa Missa. Certamente será uma rica
experiência de devoção e de fé. Nas próximas páginas você encontra todas as
informações deste evento em nossa comunidade. Conto com sua presença!
Convide familiares e amigos.
Ainda comentando os eventos em nossa paróquia, abrimos, neste fim de
semana, as inscrições para a 5ª edição do Seminário IDE – evento aberto a
todos, mas voltado, principalmente, para os membros das Células Paroquiais
de Evangelização de nossa comunidade. Na atual crise de fé que estamos
vivendo, é necessária uma nova forma de evangelizar, com mais dinamismo,
com uma linguagem mais atual, contudo, transmitindo o mesmo conteúdo de
fé de sempre: aquele que recebemos dos Apóstolos. Movidos pelo Espírito
Santo, realizamos esse evento de evangelização que é uma resposta positiva
da Paróquia Nossa Senhora Rainha a esta necessidade de uma nova maneira
de transmitir a Palavra de Deus e o ensinamento da Igreja. Programe-se e
venha viver este encontro com a gente.
Numa breve reflexão sobre a liturgia deste 6º Domingo do Tempo Comum,
vemos um Deus cheio de amor, de bondade e de ternura, que convida
todos os homens e todas as mulheres a integrar a comunidade dos filhos
amados de Deus. Ele não exclui ninguém, nem aceita que, em seu nome,
se inventem sistemas de discriminação ou de marginalização dos irmãos. O
Evangelho nos diz que, em Jesus, Deus desce ao encontro dos seus filhos
vítimas da rejeição e da exclusão, compadece-se da sua miséria, estende-lhes
a mão com amor, liberta-os dos seus sofrimentos. Uma santa e abençoada
semana a todos vocês. Que a benção de Deus e a ternura de Nossa Senhora
desça copiosamente sobre nossos lares e corações.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Ninguém pode nos fazer infelizes,
apenas nós mesmos”
São João Crisóstomo

Grupos organizados ainda arrecadam donativos,
roupas de cama, móveis e panelas para entregarem
a quem teve a casa inundada pelas enchentes ocorridas em cidades mineiras, e já se antecipam novas
tragédias, outros castigos, que podem vir por subida
do nível do rio, deslizamentos, rompimento de
adutoras, desabamentos, descaso, crateras interrompendo rodovias, árvores caídas, pontes arrastadas pelas correntezas. A chuva que cai na tela
da tevê tem sido chuva de dor e sofrimento.
Técnicos avisam que virão aguaceiros e trovoadas
– para todos, sem escolher onde pode doer mais.
Há que se ter um jeito de dar jeito nessa situação.
A solidariedade, por exemplo, também jorra em
abundância. É cada um dando a mão que faremos
um cordão para ajudar o outro irmão. Ainda haverá
um tempo em que a chuva só vai trazer notícias boas.
Chuva não foi feita para chover dentro do coração.
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 realiza
no dia 3 de março,
sábado, das 8h30 às
17h00, no Salão Paroquial Pedro, a 5ª edição do Seminário IDE. O evento é uma
iniciativa do grupo de Células Paroquiais
de Evangelização da NSRainha e contará
com palestras, louvor, pregações, partilhas e sessões de perguntas e respostas.
Embora seja voltado para membros e
líderes de todas as células da paróquia, incluindo casais, homens, mulheres, jovens
e Master, o IDE é aberto à participação
de todos. As inscrições custam R$20,00
e podem ser feitas durante a semana na
secretaria paroquial ou no SAC (Serviço
de Apoio ao Cristão), após as missas de
sábado e domingo.

Erica Britto, coordenadora das Células
Paroquiais, ressalta que o V Seminário

terá como tema central o “Ano do Laicato”, com reflexões sobre o papel e a
missão dos leigos e leigas na igreja e na
sociedade. “As células têm muito a ver
com a proposta do Ano do Laicato, uma
vez que a mesma atende ao pedido de
Papa Francisco de ser uma “Igreja em
Saída””, afirmou. A coordenadora ainda
destaca que participar do IDE é “uma
oportunidade de vivenciar as células em
comunhão e em comunidade”.

de 2018, com o tema “Cristãos leigos
e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’,
a serviço do Reino” e o lema: “Sal da
Terra e Luz do Mundo”, Mt 5,13-14.
Esse ano remete aos 30 anos do Sínodo
Ordinário sobre os leigos (1987) e os 30
anos da publicação da Exortação Apostólica Christifideles Laici, de João Paulo
II, sobre a Vocação e Missão dos Leigos
na Igreja e no mundo (1988).

Em 2017, o IDE reuniu cerca de 400
pessoas na paróquia e contou com a
presença especial do grande evangelizador José Prado Flores, criador e fundador da Escola de Evangelização Santo
André, além da participação de Ângela
Chineze, diretora nacional da Escola de
Evangelização de Santo André (EESA
Brasil). O Ano do Laicato será celebrado
pela Igreja até o dia 25 de novembro

Em 2017, evento contou com a participação
do grande evangelizador Prado Flores

Grupo de Oração

Jesus é a mão de Deus a caminhar conosco
Depois das férias de final e início de ano,
o Grupo de Oração com a Dra. Filó
retornou na noite da última terça-feira,
dia 6 de fevereiro. A programação teve
início às 19h15, com uma missa (esse é um
dos novos horários de missa da Paróquia
Nossa Senhora Rainha que começou a
vigorar a partir de fevereiro) presidida
pelo Pe. Ricardo Barbosa Corrêa, da
Paróquia Nossa Senhora do Morro, no
Aglomerado Santa Lúcia. Em seguida, os
fiéis rezaram a Oração do Terço Mariano
e, depois, participaram da pregação da
pediatra Dra. Filó.
Com a igreja lotada, a pediatra iniciou
sua pregação citando o Evangelho de
Marcos 1, 29-39, lembrando que esse
trecho coloca para nós uma atitude, um
gesto de Jesus. “Além das Palavras de
Jesus, devemos também prestar atenção
aos seus gestos. E as mãos de Jesus nos
falam muito, pois Ele as usava muito,
tocando seus discípulos e as pessoas para
dar força, coragem, para restaurar, para
curar”. Ela ressaltou que a mão de Jesus
é sempre essa mão que nos coloca de
pé, é sempre a mão de Deus a caminhar

conosco. “Ele é a grande mão, é a mão
que está sobre a nossa mão, que nos
sustenta, nos protege e nos guarda”.
A volta do Grupo de Oração com a Dra.
Filó trouxe muitos fiéis, que lotaram a igreja. Para o paroquiano Leonardo Azevedo, que participa sempre, a Dra. Filó
estava fazendo muita falta. “As pregações
me fazem muito bem, pois ela é uma pessoa ungida, muito abençoada, que tem
um acesso diferenciado a Deus, e suas
palavras ajudam a fortalecer a minha fé”. A
volta também trouxe novos participantes,
como a família de Alexandre Sartori (pai),
Flávia Araújo (mãe) e o pequeno Lucca
(filho), de um ano e meio. “Ouvimos
falar muito bem desse Grupo e estamos
felizes de estar aqui para participar deste
momento de oração e colocar Jesus mais
próximo da nossa vida”.
O Grupo de Oração faz uma pausa nesta
terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, para retornar dia 20 de fevereiro,
com a mesma programação, começando
com a missa às 19h15, seguida da Oração
do Terço Mariano e da pregação da Dra.

Filó. 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 (www.
youtube.com/NSRainhatv).

Participação da família: “Estamos felizes de estar
aqui e colocar Jesus mais próximo da nossa vida”

O Grupo de Oração também é transmitido ao
vivo pelo canal www.youtube.com/NSRainhatv

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

Retiro de Carnaval

DIZIMISTAS

Festa da “Sagrada Face” na terça-feira, dia 13

Aniversariantes:

Uma pausa no feriado de Carnaval para a
oração e a reflexão. Com esse objetivo, a
Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza na
terça-feira, dia 13/02, das 16h00 às 19h00,
um retiro inspirado na Festa da “Sagrada
Face”. Com participação do pároco, Pe.
Alexandre Fernandes, e da médica pediatra,
Dra. Filó, a programação do evento inclui
oração do terço, adoração ao Santíssimo
Sacramento, pregação e missa, presidida
pelo pároco. O retiro é gratuito e não é
necessário fazer inscrição.

11/02
Ana Carolina Camba Gomes
Eliane Maria de Paiva Franco Lima
Maria Aparecida Torres
Maria de Lourdes B. Queirós Mattoso
Paulo Geraldo se Sousa
12/02
Elisabeth de Cássia Gomes
Janaina Aparecida Santos
Laura Souza Pires do Rio
Manoel Vitor de Mendonça Filho
Paulo de Carvalho Balbino
Rita de Cássia Mendes Rolla

A festa da Sagrada Face de Nosso Senhor
Jesus Cristo é inspirada nas revelações à Irmã
Maria Pierina Micheli, em 1937, na Itália. A
data da festa foi instituída em 1959, quando

13/02
Adriana Lobato
Alessandra Braga Coelho de Oliveira
Ana Gabriela Plantamar
Cynthia Regina Tavares Lopes
Magda de Jesus Perdigão
Priscila Alves da Paixão

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

Mais informações sobre a Festa da Sagrada
Face na paróquia: (31) 3286-3034.

Evento será realizado na paróquia,
das 16h00 às 19h00

11/02: Dia de Nossa Senhora de Lourdes
Nossa Senhora em Lourdes e sua devoção começaram no dia 11 de fevereiro
de 1858, na pequena vila de Lourdes,
França. Nesse dia, três amigas foram buscar lenha na mata que ficava perto da
vila: Bernadete Soubirus de 14 anos, sua
irmã Marie Toinette de 11 anos e a amiga
Jeane Abadie, de 12 anos. A caminho do
rio Gave, passaram por uma gruta. Ali,
Bernadete ouviu a voz de uma mulher
chamando-a.

15/02
Débora Ribeiro dos Santos
Renata Moreira Lima Alves
Sérgio Leal Bagno
Veridiana Nayara Mesquita

17/02
Ângela Cristina Quintão Fonseca
Cláudio Alex Sarsur
Izabela Couto de Mattos
Janice Maria Nunes Dias
Maria Cristina Fernandes Diez
Maria de Lourdes Roquette Reis

Conforme escreveu a Irmã Maria Pierina,
Jesus lhe disse: "Pode ser que algumas almas receiem, que a devoção e o culto da
Minha Face venham a diminuir a do Meu
Coração. Diga-lhes, que ao contrário, será
completada e aumentada. Contemplando
a Minha Face, as almas participarão das
Minhas dores e sentirão a necessidade de
amar e reparar. Pois não é talvez esta a
verdadeira devoção a Meu Coração?”. A
imagem da Sagrada Face remete à devoção

que seria instituída por Jesus no dia da sua
morte, quando, milagrosamente, teve o
rosto reproduzido no sudário da Verônica.

• SAIBA MAIS •

14/02
Cibele Sanches Machado
Débora Drumond de Guimarães Souto Dianese
Fernanda Morcatti Coura
Jasonilson Freitas de Carvalho
Lúcia Maria de Andrade
Maria Cristina Duarte Caixeta
Neuza Meyniel Vaz

16/02
Ângela Mariza Eyer Souza
Felipe da Costa Camelo
Flávia Caldeira de Araújo Amaral
Marina Martins Patrus Pardini
Paula Almeida Carvalhaes
Samuel Santos
Sônia Maria Fernandes Cunha
Verlandia Mendes Nogueira

a Congregação dos Ritos em Roma, com
o aval do Papa João XXIII (1881 – 1963),
concedeu aos Bispos e Sacerdotes do Brasil
a aprovação para a festa da Sagrada Face ser
comemorada na terça-feira de Carnaval.

Curiosa e obediente, Bernadette entrou
e viu a figura de uma jovem senhora
vestida de branco, com uma faixa azul na
cintura e um rosário de contas de pérolas
em sua mão. As duas começaram a rezar
juntas e, pouco depois, Maria desapareceu. Por um período de cinco meses,
Nossa Senhora de Lourdes apareceu
para as três meninas, sempre marcando

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O MODELO PAULO (At 22,3-16)
OBJETIVO: REVIVER A EXPERIÊNCIA DE PAULO

o dia e a hora que iria aparecer para elas.
No ano de 1876 foi edificada a Basílica
de Lourdes no local em que Maria havia
aparecido. Um local que recebe anualmente milhões de peregrinos do mundo
inteiro. Hoje, este Santuário está em uma
área com várias Igrejas e outras instituições
construídas em torno da gruta. Bernadete
foi Canonizada pelo Papa Pio XI no dia 8
de dezembro do ano de 1933 e Lourdes
tornou-se um dos maiores locais de visitação dos peregrinos do mundo todo.
A grande mensagem de Nossa Senhora
em Lourdes é uma mensagem de conversão e de penitência. Nossa Senhora
chamou insistentemente que aqueles que
estão distantes de Deus voltem para a
casa do Pai, pois estamos num tempo de
grandes dificuldades.

Irmão, irmã!
A grande luz que iluminou Saulo, o “abortivo” da Igreja nascente, o
transformou, pelo Espírito, no mais fecundo e incansável evangelizador.

DEPOIMENTOS

Que essa grande luz da Fé nos faça sair de “nosso sofá”, de nossa insegurança e preconceitos, para levar ao mundo e ao próximo a alegria
da Vida Nova.
Que neste Ano Nacional do Laicato, a grande luz do caminho de
Damasco nos ilumine o modelo de Paulo.
Cristiane Roling

“Desde que me mudei para
BH, no ano passado, participo
do Grupo de Oração com a Dra. Filó,
que é uma pessoa muito iluminada. As
pregações dela são para mim um alimento, um complemento para aquilo
que a gente vive aqui na igreja, aquilo
que a gente aprende com o nosso
pároco, Pe. Alexandre Fernandes”.

Ilma Costa

“Participar do Grupo de
Oração é uma benção, pois
a Dra. Filó é uma pessoa muito iluminada e acho que ela tem sido uma luz
em nossas vidas. Acompanho sempre pelas redes sociais, mas quero
aproveitar a participação do meu filho
este ano no grupo da Perseverança
para vir sempre aqui às terças-feiras”.
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SEGUNDA-FEIRA
Não haverá atividades na paróquia

13

TERÇA-FEIRA - FERIADO - CARNAVAL
16h00 as 18h00 • Festa da Sagrada Face
18h00 • Santa Missa

FEV

FEV

14

QUARTA-FEIRA
11h00 • Santa Missa, com imposição de Cinzas
19h15 • Santa Missa, com imposição de Cinzas

15

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

FEV

FEV

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA PAROQUIAL
Na Segunda e na terça-feira de Carnaval, dias 12 e 13 de
fevereiro, a Secretaria Paroquial estará em recesso. Reabrirá
na quarta-feira, dia 14/02, às 13h00.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
11h00 • Santa Missa
19h15 • Santa Missa

QUINTA DE ORAÇÃO E ADORAÇÃO
O Projeto Anima Christi retoma suas atividades no dia 15/02,
com a “Quinta de Oração e Adoração”. A coordenação geral
deste encontro é de Padre Alexandre, com a participação da
psicóloga Andréa Scarpelli. Iniciaremos as 19h15, com a Santa
Missa, e logo após teremos o momento de oração com o
Santíssimo. Os encontros são as quintas-feiras, na primeira e
terceira semana de cada mês.

MISSA PENITENCIAL
Início: dia 23 de fevereiro, às 5h30.

16

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

ATENÇÃO, CATEQUISTAS!
Padre Alexandre convoca: dia 24 de fevereiro, às 08h30,
reunião com todos os catequistas do “Cantinho do Céu” e
da Catequese. Local: Auditório Paulo.

17

SÁBADO
11h30 • Oração do Terço
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa

CURSO DE NOIVOS
Próximas datas: 03 e 04 de março | 26 e 27 de maio
Inscrições na secretaria paroquial.

FEV

FEV

18

FEV

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

:: HORÁRIOS DE MISSA NA PARÓQUIA ::
A partir de fevereiro de 2018 teremos algumas alterações:

• TERÇA E QUARTA-FEIRA não teremos celebração de missa às
07h00 da manhã; haverá a celebração da Palavra, com distribuição
da Sagrada Eucaristia.
• TERÇA, QUARTA E QUINTA-FEIRA - teremos a celebração da
Santa Missa às 19h15.
• SEXTA-FEIRA - a missa continuará a ser celebrada às 15 horas.
• SÁBADO - teremos um novo horário de missa: 12h10. FICA
CANCELADO O HORÁRIO DAS 17 HORAS.

CATEQUESE INFANTIL
Início: dia 07 de março, quarta-feira.

CRISMA PARA ADULTOS
Turma de Sábado às 10h00 – início dia 10 de março
Turmas de Segunda-feira às 19h30 – início dia 12 de março

