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III Domingo da Quaresma
“O zelo por tua casa
me consome”
Por que esta passagem vem narrada por João em lugar
de Marcos, o condutor do ano B? Porque João, que situa
o evento no início da missão de Jesus, tem detalhes não
encontrados nos outros evangelistas, os três citando rapidamente o episódio da expulsão dos vendedores do templo
pouco antes da Paixão. No início ou no final da vida pública,
o gesto histórico do Mestre é a origem de sua condenação.
Pela primeira vez Jesus está em Jerusalém, no meio da
multidão concentrada para celebrar a Páscoa. Ao entrar
no templo, lugar da presença de Deus, Ele o vê transformado em mercado – um escândalo a mistura de comércio
e religião. Os ricos têm bois, a classe média ovelhas, e os
pobres compram pombas ou pombinhos para oferecerem
sacrifícios a Deus (chegava-se a sacrificar 18 mil cordeiros
nessa época).
Nesse vaivém de pessoas, destacam-se as tendas dos cambistas, que trocam moedas romanas por judaicas, pois não era
permitido que moedas com efígie de imperadores pagãos
denegrissem o tesouro do templo. Cristo não revira apenas
as mesas dos cambistas, mas o modo de encontrar Deus.
Naquele dia agitado, chama a atenção não por expulsar os
vendedores, mas pela autoridade. “Que sinal nos mostra
para agires assim”? Jesus responde com a mensagem central do trecho: “Destruam este templo e em três dias o
reerguerei”. Deus não está mais encerrado em um templo
de pedras, a morada do Pai agora é o Filho. Vai começar
o culto do amor.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós
nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio
contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza
para que, humilhados pela consciência de nossas faltas,
sejamos confortados pela vossa misericórdia.

2ª f.: 2Rs 5,1-15; Sl 41(42); Lc 4,24-30
3ª f.: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35
4ª f.: Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19
5ª f.: Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23
6ª f.: Oseias 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28-34
Sábado: Oseias 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14
Domingo: 2Cr 36,14-16.19-23; Sl 136(137); Efésios 2,410; João 3,14-21

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

Mistério Pascal

Lembranças

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Ela era uma figura folclórica na pequena cidade mineira.
Só usava roupa roxa, inclusive a inseparável sombrinha
de um leve tecido nessa cor, com rendinhas que eram
puro enfeite, pois não suportariam uma chuva.

Estamos no terceiro domingo da quaresma
e aos poucos vamos subindo com Jesus para
Jerusalém, onde ele sofrerá a paixão, morrerá por nosso amor e ressuscitará para nos
dar a imortalidade. Assim, a cada domingo, a
santa liturgia vai preparando o nosso espírito
para celebrar o mistério pascal de Cristo que
nos dá vida nova. E neste terceiro domingo, São João nos narra o
confronto de Jesus com os vendilhões do templo e a profecia de sua
ressurreição: “destruam este templo, e eu o reerguerei em três dias”.
Como no domingo passado, onde refletimos sobre a transfiguração
do Senhor como uma manifestação de sua glória, também hoje a
Igreja, que nestes dias nos convida à morte para o pecado, já nos
mostra o horizonte luminoso da Páscoa, da vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte. Assim, já na caminhada quaresmal, entendemos
que depois da cruz vem a luz e a glória, que a morte não tem, nunca,
a última palavra, pois foi vencida pelo Senhor Jesus!
Portanto, façamos penitência e vivamos o deserto com Jesus, sabendo, com muita fé e reta consciência, que nossos esforços nos
levarão à ressurreição, à libertação, à vida nova que Deus nos quer
comunicar. O mistério pascal de Cristo que estamos para celebrar é
a síntese da nossa vida: é preciso morrer para ressuscitar, é preciso
penar para alcançar a felicidade e a plenitude do que somos. Toda
glória é precedida da cruz, da provação e do sofrimento, contudo,
aos que perseverarem, Deus promete o Reino, a eternidade, a
felicidade perfeita.

Pastoral da Acolhida

Aos necessitados da cidade, ela agradava com o que
chamava de “gostosuras”. Bolos, doces, biscoitos – tudo
feito pela cozinheira na ampla cozinha do casarão da
rua Direita. Dizia que alimentos básicos eles já recebiam de outras pessoas. Colocava em cestas forradas
com guardanapos de linho roxos – é claro – e fazia a
distribuição.
Preocupava-se porque Cristo pregava que a caridade
devia ser praticada em segredo, mas reconhecia que
assim, de roxo total, era notícia onde fosse. “Não tem
jeito da minha mão esquerda não saber o que a direita
faz, é a cidade inteira que sabe”.
Depois teve uma doença demorada com recaídas
constantes. O médico chamava os filhos do Rio e São
Paulo, eles vinham e logo iam embora porque ela se
recuperava. Numa das crises, acordou com os filhos
ao redor e não aguentou: “Estou com vergonha de
não morrer”.
Muito bom ir ao baú de lembranças (quem não tem?) e
garimpar preciosidades esquecidas, resgatando sabedorias. Lembrar pessoas que nos tocaram afetivamente
e efetivamente ajuda a não deixar a amargura roubar
a doçura. Como o bom humor dessa dama e o seu
jeito de ser nobre se reconhecendo pobre. Tipos inesquecíveis são inesquecíveis para sempre.

Recebam meu afetuoso abraço e minha benção!

Nená Costa – Jornalista

Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

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

“Não fique desculpando
defeitos, procure corrigi-los”

seus

Papa Emérito Bento XVI

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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Com as portas e o coração abertos

S

er uma igreja acolhedora,
seguindo os ensinamentos
de Jesus, que nos pede para
termos o coração sempre
aberto para receber o próximo. Disse
Jesus: “Eu era peregrino e me acolhestes”. Inspirada nesse gesto fraterno, a
Pastoral da Acolhida da Paróquia Nossa
Senhora Rainha está presente em todas
as missas celebradas na igreja, de todos
os eventos e de todos os grupos de
oração, recebendo a todos com alegria,
fornecendo as informações que as pessoas precisam e ajudando, em especial,
os idosos e as pessoas com deficiência
a encontrarem seus lugares.

A paroquiana Tânia Lúcia Cunha Araújo,
coordenadora da Pastoral da Acolhida e
voluntária do Ambulatório da NSRainha,
disse que o grupo conta atualmente com
48 servos. Ela explica que a Pastoral está
presente em todas as celebrações eucarísticas dominicais, tanto na NSRainha
quanto na Comunidade Bom Jesus do

Vale, nas missas votivas à Nossa Senhora (aos sábados, às 12h10) e também
nas celebrações durante a semana (às
19h15) e nos grupos cujos encontros
são realizados na sequência, como o
de Oração com a Dra. Filó (todas as
terças, às 20h) e o Anima Christi (todas
as primeiras e terceiras quintas-feiras
de cada mês).
Tânia lembra que é por meio da Pastoral da Acolhida que muitas pessoas
têm o primeiro contato com a Paróquia.
“Precisamos fazer com que elas se sintam amparadas, com o sentimento de
pertença”. Ela ressalta que a Paróquia
Nossa Senhora Rainha desenvolve atualmente muitas atividades, em vários
grupos e pastorais; oferece muitos
cursos e oportunidades para que as
pessoas participem de alguma forma
da comunidade paroquial. “Temos que
acolhê-las, passando-lhes as primeiras
informações”. Tânia disse que em geral
a Acolhida conta com dois agentes em

cada porta da igreja.
A coordenadora disse que a NSRainha
precisa de mais voluntários para a Pastoral
da Acolhida e que quem quiser participar
pode entrar em contato com ela, pelo
celular 99755-1961, ou com a secretaria
paroquial, pelo telefone 3286-3034. Para
ressaltar a importância do acolhimento,
Tânia cita as palavras do Pe. José Carlos
Pereira: “A Pastoral da Acolhida, antes
de ser um trabalho, uma tarefa ou mais
uma pastoral, é uma atitude evangélica
que brota de um coração convertido
pelo amor misericordioso do Pai. A boa
acolhida é uma das qualidades mais importantes de nossas paróquias”.

Equipe atua nas missas, grupos de oração
e eventos da NSRainha

Pastoral dos Anjos

Faça parte desta equipe e venha para o treinamento com novos
voluntários
Desde 2013, a Paróquia Nossa Senhora Rainha conta com o trabalho da
Pastoral dos Anjos, um grupo que tem
como principal finalidade prestar o
primeiro atendimento às pessoas que
tiverem algum problema de saúde durante as missas e eventos promovidos
na comunidade. O trabalho dos Anjos
também existe para atender a uma lei
Municipal (9.317, de 18 de janeiro de
2007) que prevê a existência de um
desfibrilador cardíaco e de pessoas que
saibam manuseá-lo em eventos que
concentram mais de 1.000 pessoas.
Com o objetivo de capacitar novos
voluntários para auxiliar no trabalho
da pastoral, haverá treinamento no dia
12 de março, segunda-feira, a partir
das 19h30, no Salão Paroquial Pedro.
Para participar, não é necessário atuar

como médico ou profissional de saúde.
“A pastoral é voltada para os leigos que
têm o desejo de ajudar o próximo. Em
nossa equipe temos pessoas de diversas
áreas, como, por exemplo, corretor de
imóveis e analista de tecnologia”, afirma
Rodrigo Pires, coordenador dos Anjos.
O grupo possui atualmente 40 voluntários, que se dividem em equipes
durante as atividades da Paróquia. Para
participar, é necessário realizar o treinamento prévio. Na ocasião, os voluntários irão adquirir conhecimentos
de primeiros socorros, saber como
proceder quando uma pessoa se sentir
mal, além de apreenderem sobre o uso
do desfibrilador.
Segundo padre Alexandre Fernandes,
pároco da NSRainha, o trabalho desen-

volvido pelo Anjos é essencial para o
andamento da Paróquia. “Essa pastoral
tem uma missão especial, é um grupo
com um olhar missionário e de cuidado
com o próximo”. O grupo se reúne
toda segunda segunda-feira do mês,
e para participar não é necessário se
inscrever previamente.

Os “Anjos” são responsáveis pelo primeiro
atendimento na Paróquia

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

Convocação

DIZIMISTAS

Quinta-feira, dia 08, tem Assembleia Paroquial

Aniversariantes:

Pe. Alexandre Fernandes, pároco da
NSRainha, convida todos os voluntários
engajados em movimentos e grupos da
comunidade para a Assembleia Paroquial
que será realizada na quinta-feira, dia 08
de março, das 20h30 às 21h30. Antes, às
19h15, haverá celebração da Santa Missa
com a participação de todos.

04/03
Carmen Eliane Fonseca
Gisele Diegues Pinto Gomes
Maria Helena Machado de Barros
Marília Polito Loro
Mércia Regina Salomão Meni Abood
Nélio Aurélio de Souza
Rosacilda Oliveira Matos de Araújo

Segundo o sacerdote, a Assembleia
Paroquial é de “suma importância para o
planejamento pastoral da NSRainha, que
deve estar em sintonia com o Projeto de
Evangelização ‘Proclamar a Palavra’ da
Arquidiocese de Belo Horizonte - fruto da
5ª Assembleia do Povo de Deus”, pontuou.
Na ocasião, serão debatidas as ações de
2017 e apresentadas as atividades e eventos
de 2018.

05/03
Ana Carolina de Frias Castro
Francisco Campos de Almeida
Juliana Vieira Martins
Mozart José Alemão
06/03
Angelita da Silva
Élcio Marques de Castro
Lucienne Amantéa Ferreira
Maria Ângela Fonseca Serpa Karez
Maria Isabel Fonseca Silva
Tânia Guimarães Campos

O coordenador do Grupo de Convivência
da NSRainha, direcionado para as pessoas

09/03
Christiano Notini de Castro
Delzio Salgado Bicalho
Gustavo Vilela Florindo
Júnia Guimarães de Campos
Rita de Cássia Ferreira Motta dos Santos
10/03
Alexandre Álvares Cabral
José Eduardo da Silva Filho
Maria do Socorro Silveira Flosi
Rodrigo Tadeu Freitas Rosa
Sônia Maria Carvalho de Moura e Castro
Vânia Cristiane Chaves Fonseca Ballstaedt

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

que todos os grupos se auxiliem e possam
caminhar juntos”. Ele acrescentou que também é uma oportunidade para sabermos
como a Arquidiocese está trabalhando, para
podermos ser essa unidade que é a Igreja
e trabalhar em conjunto com o mesmo
pensamento.
Se você é voluntário em nossa comunidade,
contamos com sua participação!

A opinião de Thácio Freitas, coordenador
do Projeto Fanuel, que reúne o movimento
jovem da Paróquia, também ressalta a importância da Assembleia no tocante à sintonia. “É uma excelente oportunidade para
entrarmos em sintonia com a comunidade
NSRainha, porque ouvimos a respeito de
todos os outros grupos, como está sendo
desenvolvido o trabalho deles, para podermos seguir o mesmo caminho, para

Evento é oportunidade de alinhamento
das propostas da comunidade

• SAIBA MAIS •

07/03
Aline Natalício Horstmann Rebelo
Antônio Cláudio dos Santos Rosa
Camila Taise Teixeira Rezende
Hélio Carbonaro Nascimento
Maria Juliana Silvério Nahim
08/03
Ana Flávia Moura Silva Vieira
Fernando Abras
Kazue Higashi
Liliane Aparecida Bueno Figueiredo
Valdir Delmachio

da terceira idade, Dr. Adjar Mendes, faz um
paralelo da Assembleia Paroquial com o
próprio grupo que coordena para ressaltar a
importância de se ter planejamento. “Muitas
pessoas do nosso grupo chegaram até a
terceira idade porque fizeram um planejamento de suas vidas. E a Assembleia é
uma oportunidade de fazermos uma revisão
do planejamento das ações do nosso grupo
dentro da comunidade NSRainha, ou seja,
de forma integrada com outros grupos”.

Qual a diferença entre Pároco e Vigário Paroquial?

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: PREPARAÇÃO PASCAL (Mt 6,1-6.16-18)
OBJETIVO: PREPARAR A VINDA DO SENHOR
Irmãos e irmãs!
O Evangelho indica o caminho para a Vida Nova pascal: em contato
com o Pai, exercitar-se no que nos liberta das ilusões do ser e poder,
do prazer e do ter: esmola, oração e jejum.

Papa, bispos e padres exercem sua
autoridade em nome de Cristo

Muitas pessoas possuem dúvidas sobre
o papel do Pároco e do Vigário Paroquial
dentro de uma Paróquia. De acordo com
o Direito Canônico, conjunto de leis e
regulamentos da Igreja Católica, o pároco
é o “pastor da paróquia a ele confiada;
exerce o cuidado pastoral da comunidade
que lhe foi entregue, sob a autoridade do
Bispo diocesano, em cujo ministério de
Cristo é chamado a participar, a fim de
exercer em favor dessa comunidade o
múnus de ensinar, santificar e governar,
com a cooperação também de outros presbíteros ou diáconos e com a colaboração
dos fiéis leigos, de acordo com o direito.
” (Can. 519).

Já o Vigário Paroquial ajuda o pároco no exercício de todo o ministério paroquial. “Para o
adequado cuidado pastoral da paróquia, sempre que for necessário ou oportuno, pode-se
dar ao pároco um ou mais vigários paroquiais
que, como cooperadores do pároco e participantes da sua solicitude prestam sua ajuda
no ministério pastoral, de comum acordo e
trabalho como pároco”. (Can. 545). Vigário
é, portanto, aquele que “substitui o outro”.
O Papa, os bispos e os padres exercem sua
autoridade em nome de Cristo, como seus
vigários, ao serviço de toda a Igreja. Em nossa
comunidade, Pe. Alexandre Fernandes é nomeadamente o pároco, enquanto Pe. Arnaldo
Cézar atua como vigário paroquial.

DEPOIMENTOS

Desprender-se de si e ir em direção ao Pai e ao irmão - assim irás em
direção a Cristo que vem.
A alegria do Pai, esta será a tua recompensa.
Nívea Mucci

“Participo há algum tempo
do Grupo de Oração e resolvi ajudar de alguma forma. Entrei
para a Pastoral da Acolhida e descobri a importância do acolhimento,
de um ‘boa noite’, de um ‘seja bemvindo’, ajudando a acalmar o coração
de quem muitas vezes está vindo do
trabalho, na correria, na agitação.”

Tânia Lúcia Cunha

“Participar da Pastoral da
Acolhida vai ao encontro do
meu comprometimento em servir.
Poder dar ao paroquiano, a quem
vem pela primeira vez à Paróquia o
sentimento de pertença, fornecer informações importantes, enxergando o
irmão que está do outro lado. Acolher
é um gesto cristão, de alegria. ”
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MAR
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MAR

07

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
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração do S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra, distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
11h00 • Cenáculo (Oração do Terço) – Templo
14h00 • Oficinas de Oração – sala João
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
09h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
17h00 • Catequese
19h00 • Catequese
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro
20h00 • API – Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis
– sala André

08

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
19h30 • Grupo GOFF
19h30 • Espaço de Convivência com a Maturidade – sala
Mateus
20h30 • Assembleia Paroquial

09

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

10

SÁBADO
08h00 às 18h00 • Curso de Crisma para Adultos –
sala Mateus
11h30 • Oração do Terço
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa

11

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

MAR

MAR

MAR

MAR

VOLUNTÁRIOS DO AMBULATÓRIO MÉDICO
Pe. Alexandre convoca reunião com os voluntários do ambulatório médico (secretaria, bazar e farmácia), no dia 06 de
março, terça-feira, às 17h, no Auditório Paulo.
VISITA AO CONVIVIUM EMAÚS
No sábado, dia 10 de março, convidamos para uma visita todas as pessoas que ajudaram nas obras do espaço Convivium
Emaús (bairro Dom Cabral). Rezaremos o terço da misericórdia às 15h no local.

CURSO COM PE. ARNALDO
“Consciência moral e vida virtuosa”. Serão oito semanas
de curso, a partir do dia 04 de abril. Aulas na quarta-feira,
às 20h, no auditório Paulo. Investimento: R$50,00. Vagas
limitadas. Inscrições na secretaria paroquial.

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

