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II Domingo da Quaresma

“Transfigurou-se diante deles”
Do deserto ao monte, sempre em movimento. Depois de enfrentar as tentações do demônio no deserto e fazer o primeiro
anúncio de sua paixão aos discípulos, Jesus leva Pedro, João
e Tiago a um monte e se transfigura diante deles, talvez para
reconfortá-los, desanimados e frustrados que ficaram ao saberem que o Messias libertador não viria através de um triunfo
militar sobre os opressores, mas pelo sofrimento e a cruz.
É nesse contexto que Marcos apresenta a transfiguração, colocando todos os ingredientes presentes nos relatos teofânicos do
AT – o monte, a voz do céu, as aparições, as vestes brilhantes,
a nuvem e até o medo e a perturbação dos que presenciam
o encontro com o divino. Recorrendo a simbologias antigas,
o evangelista quer deixar claro que Cristo é o filho amado de

Deus, apresentando-O de outra forma, mas com a mesma
natureza.
Ao lado de Jesus aparecem dois grandes personagens da
história santa (Moisés e Elias) em uma antecipação do céu – o
homem da Galiléia se encontra com a morte para entrar na
ressurreição. A transfiguração é um momento antecipado da
luz, um prelúdio da glória a mostrar que a novidade da ressurreição abre a porta para a liberdade e a salvação do mal.
O projeto de Cristo vem mesmo de Deus.
Pedro quer deter o momento, ficar mais, armar tendas. Mas
é preciso descer à planície, onde está o caminho, a missão e o
serviço – há uma nova esperança para ser anunciada.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado,
alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que,
purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão
da vossa glória.

2ª f.: Dn 9,4-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38
3ª f.: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12
4ª f.: Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28
5ª f.: Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31
6ª f.: Gn 37,3-4.12-13.17-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46
Sábado: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32
Domingo: Ex 20,1-17 ou 1-3.7-8.12-17; Sl 18(19); 1Cor
1,22-25; João 2,13-25

I Leitura (Gn 22,1-2.9-13.15-18)
Salmo Responsorial Sl 115(116B)
II Leitura (Rm 8,31-34)
Evangelho (Mc 9,2-10)

EDITORIAL

Dia de domingo

Ânimo

Entre flores

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Sem deserto e sem montes, caminhemos entre floradas de quaresmeiras, planta que é uma das estrelas
do paisagismo urbano, com sua exuberante variedade
de cores roxas expostas em copas arredondadas nas
calçadas, parques e praças das cidades, atraindo olhares
e borboletas. Caminhemos com os passos sem pressa
e a alma em paz para aproveitar melhor essa época
em que as quaresmeiras nos oferecem suas flores e
suas cores como se soubessem que o povo de Deus
tem pela frente uma jornada de 40 dias e 40 noites.

Neste segundo Domingo da Quaresma, a Palavra
de Deus define o caminho que o verdadeiro
discípulo deve seguir para chegar à vida nova:
é o caminho da escuta atenta de Deus e dos
seus projetos, o caminho da obediência total e
radical aos planos do Pai. O Evangelho relata a
transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos
simbólicos do Antigo Testamento, o autor nos
apresenta uma catequese sobre Jesus, que vai concretizar o seu projeto
libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos,
desanimados e assustados, Jesus diz: seu caminho conduz à vida plena e
definitiva. Segui-o, vós também.
Pela transfiguração, Deus demonstra aos crentes de todas as épocas e
lugares que uma existência feita dom não é fracassada – mesmo se termina
na cruz. A vida plena e definitiva espera, no final do caminho, todos aqueles
que, como Jesus, forem capazes de pôr a sua vida ao serviço dos irmãos.
Por vezes somos tentados pelo desânimo, porque não percebemos o
alcance dos esquemas de Deus; ou então, parece que, seguindo a lógica de
Deus, seremos sempre perdedores e fracassados, que nunca chegaremos
a conquistar o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado. A
transfiguração de Jesus grita-nos, do alto daquele monte: não desanimeis,
pois, a lógica de Deus conduz à felicidade sem fim.
Os três discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não ter muita
vontade de “descer à terra” e enfrentar o mundo e os problemas dos homens.
Representam todos aqueles que vivem de olhos postos no céu, alheados
da realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para o renovar e
transformar. No entanto, ser seguidor de Jesus obriga a “regressar ao mundo”
para testemunhar aos homens – mesmo contra a corrente – que a realização
autêntica está no dom da vida. A religião não é um ópio que nos adormece,
mas um compromisso com Deus, que se faz compromisso de amor com
o mundo e com os homens.
Recebam meu afetuoso abraço e minha benção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“O homem só se torna maduro
quando enfrenta a própria solidão”
Papa Emérito Bento XVI

Convivium Emaús:

Ou podemos caminhar pelos campos de lavanda da
Provence, sul da França, uma das regiões mais lindas
da Europa e uma das primeiras áreas conquistadas
pelos romanos fora da Itália. Pequenina e crescendo
agrupada, a lavanda é um arbustinho de tom único de
lilás ligeiramente avermelhado, aroma inconfundível,
cultivado em campos vastos que formam paisagens
de impressionante beleza, cercados pelo zumbido
das abelhas. É por eles que passeamos nessa jornada
de 40 dias e 40 noites.
Entre quaresmeiras ou lavandas, flores roxas como as
cores litúrgicas que a igreja está usando, a imaginação
nos leva onde quisermos enquanto caminhamos nessa
quaresma que nos convida a valorizar o essencial,
descobrir segredos e delicadezas do amor do Pai,
escolher as sementes que queremos semear, levar o
coração a enxergar o que é invisível aos olhos.
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O

s trabalhos e o empenho da Arquidiocese de
Belo Horizonte para a
edificação da casa Convivium Emaús continuam. Trata-se de
um espaço que reúne diversos projetos
e programas a serviço da formação e
da Evangelização: Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus
com suas comunidades de formação
inicial (formação de seminaristas), programas da Pastoral Presbiteral, residência
Cura D'Ars para padres idosos, Cúria
da Região Episcopal Nossa Senhora da
Esperança, programas de formação missionária para uma Igreja toda ministerial
e ponto de encontro de juventudes. O
espaço está sendo construindo no bairro
Dom Cabral, região Noroeste de BH.

O pároco da NSRainha, Pe. Alexandre
Fernandes, agradece a todos os paro-

quianos e pessoas que fazem parte da
comunidade e que contribuíram para
este trabalho; e pede que os paroquianos continuem a contribuir para a
obra, que ainda precisa da montagem
do mobiliário, em especial, do Centro
de Evangelização. Até o momento, foi
arrecadado o valor de R$103.722,50,
incluindo um Fiat Doblò para o transporte de padres idosos. Quem quiser
fazer a doação, pode procurar a secretaria paroquial (telefone 3286-3034)
ou o próprio Pe. Alexandre.
O Convivium Emaús também será um
local de eventos e promoções solidárias
e fraternas para sustentabilidade, incluindo gestos e programas concretos
para cuidados e promoção dos mais
pobres, para ser força efetiva de irradiação dos valores do Evangelho
para o conjunto da Igreja Particular e

dela receber a irradiação das experiências e ações na tarefa missionária de
“Proclamar a Palavra”. Também sediará
o Projeto Saúde+ para promover o
cuidado preventivo com a saúde de
padres, diáconos, religiosos e agentes
de Pastorais; eventos e celebrações e
retiros e programas de evangelização
a serviço da Igreja/Paróquias e suas
instituições.

Projeto está sendo construindo no bairro
Dom Cabral, região Noroeste de BH.

Caminhemos. Talvez sejamos melhores depois.
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

SECRETARIA PAROQUIAL
Telefone: (31) 32863034

EXPEDIENTE

Um espaço de espiritualidade, saúde e formação

Rua Modesto Carvalho de Araújo, 227
Belvedere – 30.320-410 – Belo Horizonte/ MG
secretariaparoquial@nsrainha.com
Atendimento:
Seg a Qui: 11h30 às 18h30
Sex: 11h30 às 18h
Sáb: 09h00 às 12h00
Dom: 10h00 às 19h00 (SAC)

Quinta de Oração e Adoração

A fé nos ajuda a curar a nossa ansiedade
A Paróquia Nossa Senhora Rainha promoveu na noite do dia 15 de fevereiro,
a primeira edição da “Quinta-feira de
Oração e Adoração”, organizada pelo
Projeto Anima Christi (“Alma de Cristo”,
em latim) e que será realizado todas
as primeiras e terceiras quintas-feiras
de cada mês, sempre após a missa das
19h15. O evento tem a coordenação
do pároco, Pe. Alexandre Fernandes,
e a participação da psicóloga Andrea
Scarpelli. O próximo encontro será no
dia 01 de março.
A psicóloga explica que a “Quinta-feira
de Oração e Adoração” surgiu da união
entre os momentos de oração, reflexão
e cura que eram realizados nas segundas-feiras (Grupo de Oração e Cura
Anima) e nas quintas-feiras (Cerco de

Jericó). “Junto com o nosso pároco, Pe.
Alexandre, resolvemos criar um novo
formato, com muita oração diante do
Santíssimo Sacramento e momentos de
pregação da Palavra, com uma abordagem com foco na espiritualidade, pelo
Pe. Alexandre; e pelo lado da psicologia,
abordado por mim”, disse Andrea.
Em sua pregação, Andrea Scarpelli
abordou o tema “Ansiedade”. Ela iniciou lembrando de toda essa agitação
que muitas pessoas estão vivendo, com
o pensamento super acelerado, como
se o tempo nunca fosse suficiente para
que elas fizessem todas as suas coisas. A
psicóloga disse que o ansioso é aquele
que não sabe o que faz primeiro, porque
ele tem uma série de coisas na mente,
mas não consegue colocar nada em

prática. ‘Isso acontece porque ele não
tem foco, não tem meta, mas quando
a gente segue a Jesus, nós temos uma
meta, nós sabemos por onde caminhar”.
Andrea ressalta que o ansioso é aquele
que tenta antecipar todas as variáveis
possíveis, para que ele consiga controlar
e saber tudo o que vai acontecer. “Para
evitar isso, nós devemos confiar toda
a nossa história ao Senhor, porque na
hora da dificuldade é Ele quem vai nos
sustentar, quem vai nos fortalecer”. Ela
disse que o ansioso é aquele que também busca as respostas fora dele, não
percebendo que muitas vezes elas estão
dentro dele. “Mas, ao conduzir o nosso
coração para o Senhor, encontramos
todas as verdades ocultas da nossa alma”.

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

Grupo Master Fanuel

DIZIMISTAS

Uma juventude diante de Deus

Aniversariantes:

O grupo Master do Projeto Jovem Fanuel
retomou suas atividades e está de “cara
nova” este ano. Em 2018, o grupo passa a
ter encontros semanais, toda quarta-feira,
a partir das 20h00, no Salão Paroquial
Pedro, com formato mais dinâmico e que
abre espaço para os participantes colaborarem diretamente, trazendo sugestões
de temas, pregadores, ou até mesmo
partilhar suas experiências de fé. O Master
é destinado a jovens adultos não casados
de 23 a 40 anos.

25/02
Ana Cristina Ubaldino de Mendonça
Cátia Marina Henriques Carneiro
Fernando Luiz Penido Maia
Maria Lúcia Góes Monteiro Guedes
Pedro Fenati Bicalho
Raquel Lobo Gonçalves
26/02
Denis Dinardi
Denise Carvalho Correa
Leila Ribeiro Martins
Maria do Carmo Passos de Andrade
Nice Melo Lima
Teresinha de Jesus Mesquita Taveira
Thiago Bomjardim Porto

Outro ponto de mudança no grupo foi
em relação a coordenação. Os jovens
Laerte Xavier e Renata Couto assumiram
o Master com o intuito de abordar assuntos relacionados a formação humana
e cristã, através dos seus encontros e
retiros. “Assumir o Master é um grande
desafio, pois o grupo é a porta de entrada

27/02
Aparecida Eufrásia Tavares
Bruno Moreira Camargos Belo
Camilo de Lelis Farace
Gilberto Silva Pinto
José Roberto Vago
Marilda Noemia de Carvalho Rezende
Paulo Fernandes Garcia

02/03
Cláudia de Abreu e Oliveira
Fábio Couto de Araújo Cançado
Fábio Reder Ker Moreira
Glênio Coutinho de Oliveira
Leonardo Lamego Resende
Lúcia Fantaguzzi Dolabela Sá
03/03
Francisca Elias Marques de Castilho
Gisela Potério Santos Saldanha
Vanessa Etrusco Gonçalves Lana
Yandra Doehler Martins

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

Laerte explica que o objetivo principal
do novo formato do Master é “aproximar cada vez mais os nossos encontros
com a realidade dos nossos participantes,
abordando temas do cotidiano, buscando ensinamentos na fé, além de aprofundar nossas experiências de intimidade
com Deus”. Para a advogada Graciana
Cerqueira, que frequenta o Master desde
maio de 2016, os encontros são momentos abençoados, que permitem um
encontro mais íntimo com Deus. “Se

me pedissem para traduzir em uma frase
o motivo de participar do Master, seria
exatamente o que me traz ao Fanuel: ver
a face de Deus. Isso me sustenta e anima
para não o perdê-Lo de vista”, revela.
Você pode acompanhar a programação
e as fotos dos encontros pelo site da
paróquia ou através da página do grupo
Master no facebook.com/masterfanuel.

Grupo se reúne toda quarta-feira, às 20h,
no salão Pedro

• SAIBA MAIS •

28/02
Bruno Luiz Gomes dos Santos
Cristiane Lobato Barbosa
Fábia Renata Demétrio Ribeiro
Gilson Roberto Nicolletti
Ionilson Godinho Câmara
Lucas José Villas Boas Givisiez
Marcela Unes Pereira Rennó
Marisilva Pardini Ferreira Guimarães
Marly Alves Costa
01/03
Clarissa Luz Teixeira Reis
Francisca Souto Lessa
Marina Soares de Oliveira Lopes
Patrícia Diniz de Deus Barroso Lima
Sanale Aredes Moreira

para muitos na Igreja, o que exige de nós
uma grande responsabilidade e compromisso. O nosso objetivo é continuarmos
o grande trabalho de evangelização e
oração que o Master realiza ao longo
dos anos, além de poder agregar novas
maneiras de conhecer a Deus”, ressaltou
Renata.

Tempo da Quaresma:
Confissão, um encontro com Cristo
A Quaresma é um tempo oportuno para
nos esmerarmos no modo de receber o
sacramento da Penitência, esse encontro
com Cristo presente no sacerdote, encontro sempre único e diferente. Cristo nos
acolhe como Bom Pastor, cura-nos, limpanos, fortalece-nos. Cumpre-se neste sacramento o que o Senhor prometera pela
voz dos Profetas: Eu mesmo apascentarei
as minhas ovelhas, eu mesmo as farei
repousar. Procurarei a ovelha perdida;
reconduzirei a desgarrada; tratarei da que
estiver ferida; curarei a que estiver doente
e guardarei a que estiver gorda e robusta.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: SOIS BONDADE E COMPAIXÃO SL 24(25)
OBJETIVO: MERGULHAR NA MISERICÓRDIA QUARESMAL
Irmãos e irmãs!
O Caminho quaresmal nos leva ao encontro do Senhor na Páscoa, e
aos esplendores da Vida Nova, pelo Espírito de Pentecostes.

Quando nos aproximamos deste sacramento, devemos pensar sobretudo em
Cristo. Este esforço por colocá-Lo no
centro das nossas confissões é muito importante para não cairmos na rotina, para
tirarmos do fundo da alma tudo aquilo
que mais nos pesa e que somente virá à
tona à luz do amor de Deus. Monsenhor
Josemaría Escrivá, o Fundador do Opus
Dei, aconselhava com critério simples e
prático que as nossas confissões fossem
concisas, concretas, claras e completas.
Lembrai-vos, pois, Senhor, de que a vossa
misericórdia e a vossa bondade são eternas.

DEPOIMENTOS

Mas esse Caminho de verdade e amor passa pelo supremo mistério da
Cruz, onde Cristo se revela como a Misericórdia do Pai, ao servir-nos
seu Sangue para remissão dos nossos pecados.
Que o contemplar sua Sagrada Face de bondade, ternura e compaixão,
nos converta nele - e nos faça seus missionários.
Acreditemos nessa Boa Nova!
Gabriela Bolognani

“O grupo Master é alegria, é fé
e comunhão. É uma pausa na
semana para estar com você mesmo,
com Deus e com pessoas que compartilham a mesma caminhada. Saio
sempre com o coração leve e com
mais força para encarar a semana, seja
pela linda pregação que ouvi, pelos
momentos de oração ou pelo sorriso
que vi em cada rosto amigo. "

Matheus Carvalho

"O Grupo Master é um
momento que tenho de intimidade com Deus, onde consigo
transparecer minha fé com Ele. É um
momento em que encontro pessoas
do bem e que gosto de manter sempre por perto. Encontrei um lugar
onde consigo deixar corpo e alma em
paz, me tranquilizar com problemas
pessoais e colocar a cabeça no lugar."
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01

MAR

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
15h00 • Oração do Terço – Salão Paroquial Pedro
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
20h00 • Pastoral da Sobriedade – sala Judas Tadeu
20h00 • Terço com os homens
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração do S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra, distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
11h00 • Cenáculo (Oração do Terço) – Templo
15h00 • Grupo de Oração Centrante – local: BJVale
19h00 • Grupo de Perseverança – salão Pedro
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó
QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
14h30 • Grupo TEAR
15h00 e 19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja
Católica – com Prof. Hamilton – Aud.Paulo
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro
QUINTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Adoração ao 		
S.Sacramento / Oração do Rosário
15h00 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h00 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h15 • Santa Missa/ Grupo Anima Christi (Oração e
adoração)
19h30 • Grupo GOFF
19h30 • Espaço de Convivência com a Maturidade – sala
Mateus

02

SEXTA-FEIRA
05h30 • Missa Penitencial
15h00 • Não haverá missa nesse horário

03

SÁBADO
08h00 às 18h00 • V Seminário IDE
11h30 • Oração do Terço/Devoção do Primeiro 		
Sábado ao Imaculado Coração de Maria
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa
14h00 • Curso de Noivos – Auditório Paulo

04

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
09h30 • Curso de Noivos
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
10h00 • Missa – Comunidade BJVale

MAR

MAR

MAR

OFICINAS DE ORAÇÃO
Venha participar conosco das Oficinas de Oração e Vida –
aprender a ORAR para aprender a VIVER – No decorrer
das reuniões você será conduzido a relacionar-se com Deus
como um amigo, aprenderá a manusear a Bíblia e entender
o que Deus quer nos dizer; aprenderá a ser mais alegre, saudável, livre e feliz. Os encontros, gratuitos, serão às terças-feiras, às 14h, com início dia 06 de março. As inscrições
podem ser feitas com Maria de Lourdes: 3221-8416, com
Rosa: 99603-1704, ou na secretaria paroquial, 3286-3034.
SEMINÁRIO IDE
Esta é a última semana de inscrições para o V Seminário
IDE. O evento será no sábado, dia 03, de 8h às 18h, na
NSRainha. Investimento: R$20,00.
DEVOÇÃO DO PRIMEIRO SÁBADO AO
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Sábado, dia 03/03, na NSRainha. Programação: 11h30:
Oração do terço e reflexão com Dra. Filo | 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.
CRISMA PARA JOVENS
Início dia 04 de março, às 16h.
CATEQUESE INFANTIL
Início: dia 07 de março, quarta-feira.
Grupo API – Apoio a Perdas Irreparáveis
Início dia 07 de março, às 20h.

