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IV Domingo da Quaresma

“Para que o mundo seja salvo”
Talvez para não comprometer sua posição de destaque na estrutura religiosa judaica e não dar a conhecer sua simpatia por
Jesus, Nicodemos, um chefe fariseu, visita-O à noite, tem com
Ele uma longa conversa e ouve ensinamentos profundos, onde
o Mestre alerta, chama a atenção, mostra, recorre a imagens da
Torá. O trecho de hoje é a continuação desse encontro.

Para não deixar dúvida sobre a origem divina de Cristo, o evangelista insiste nos títulos “Filho do Homem”, o “seu Filho” e “Filho
único” (14, 16, 17 e 18). E dá ênfase na questão do julgamento,
repetindo palavras como condenar e condenado quatro vezes
em dois versículos (17 e 18). Também fala de um amor sem
medidas – Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho (16).

Ao explicar a Nicodemos que Ele também será levantado (da
cruz) para que todo o que Nele crer tenha vida eterna, Jesus
lembra o êxodo do Egito, quando Deus ordena que Moisés
levante a serpente no deserto, ou seja, faça uma serpente de
bronze presa a um poste a fim de que as pessoas mordidas por
serpentes venenosas ficassem curadas ao olhar para ela.

Uma passagem que começa com a visita noturna inesperada
de um fariseu recebido para uma boa conversa termina com
um monólogo de Cristo, que sublinha uma norma de conduta
para se chegar à salvação – a vida eterna vem pela fé no filho de
Deus. A visita termina com luz, muita luz.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, que por vosso Filho realizais, de modo admirável, a
reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão
correr ao encontro das festas que se aproximam cheio de
fervor e exultando de fé.

2ª f.: Is 65,17-21; Sl 29(30); João 4,43-54
3ª f.: Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); João 5,1-16
4ª f.: Is 49,8-15;Sl 144(145); João 5,17-30
5ª f.: Ex 32,7-14; Sl 105(106); João 5,31-47
6ª f.: Sb 2,1.12-22; Sl 33(34); João 7,1-2.10.25-30
Sábado: Jr 11,18-20; Sl 7; João 7,40-53
Domingo: Jr 31,31-34; Sl 50(51); Hb 5,7-9; João 12,20-33

I Leitura (2Cr 36,14-16.19-23)
Salmo Responsorial Sl 136(137)
II Leitura (Efésios 2,4-10)
Evangelho (João 3,14-21)

EDITORIAL

Dia de domingo

Cruz Sagrada

Lembranças

Irmãos e irmãs, graça e paz!
Já estamos no quarto domingo da Quaresma,
chamado de domingo da alegria, ou laetare, em
latim. Aos poucos vamos nos aproximando da
grande festa da Páscoa, que se abre na Igreja
com o Sacro Tríduo Pascal do Senhor crucificado,
sepultado e ressuscitado. Estamos para celebrar o
mistério central da nossa fé e precisamos tomar
consciência do que Paulo nos diz: “Cristo é nossa
Páscoa”. Ou seja, é ele e somente ele quem nos dá vida nova, um novo
começo, é ele quem nos faz passar das trevas do nosso orgulho e do nosso
pecado para a luz resplandecente da verdade e da santidade, é ele quem nos
liberta de nossas prisões e nos dá a verdadeira liberdade.
Lançando, agora, um olhar sobre o texto do evangelho segundo João que
ouvimos na missa de hoje, é significativo perceber a relação que Jesus faz
entre a serpente levantada por Moisés no deserto e a sua elevação no lenho
da cruz. Como sabemos, muitos do povo de Israel estavam morrendo pelo
ataque de víboras venenosas em sua caminhada rumo à terra prometida.
Deus, então, manda que Moisés construa uma serpente de bronze, para que
todos aqueles que a olharem pudessem ser curados e vivessem.
Ora, aqui temos um preâmbulo dos bens que viriam, uma imagem eloquente
da verdadeira haste que cura e restaura: a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos nós que trazemos a marca do pecado original, o veneno da tendência
para o mal, somos curados pelo sacrifício do Senhor, pela sua entrega amorosa
e obediente nas mãos do Pai. Que a Santa Cruz seja a nossa alegria, a nossa
glória, o nosso remédio, pois por meio dela fomos resgatados das trevas e
inseridos na luz e no Reino de Deus. Que intensifiquemos nesta semana as
nossas práticas quaresmais, sobretudo a oração, e nos preparemos, mediante
uma boa confissão, para a semana santa que se aproxima. Uma abençoada
semana a todos, pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe dolorosa.
Recebam meu afetuoso abraço e minha benção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“A guerra é sempre uma derrota da
humanidade”
São João Paulo II

Investidura

O tempo é silencioso. Há quatro anos ela fazia planos
para o primeiro filho e sonhava carrinhos e bolas
de futebol. Após o diagnóstico de autismo, já sabe
ser feliz na felicidade do filho que prefere, tantas
vezes, a companhia de brinquedos que repetem os
mesmos movimentos. Está aprendendo a ser a mãe
que ele precisa e não a que ela queria ser.
O tempo é silencioso. Há 20 anos, ele se alinhava
no colo dos pais para chorar aos seis anos: “Todo
mundo fica dizendo que sou muito bonzinho, estou
com medo de ser Jesus Cristo”. Hoje, advogado mediador de conflitos, ajuda as partes a se entenderem
em vez de brigar, procura não trair a bondade que
foi característica marcante, mas às vezes tem vontade
de pegar o chicote para expulsar as tentações que
acometem os simples mortais.
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Paróquia Nossa Senhora
Rainha realizou no sábado, dia 3 de março, a
cerimônia de investidura de 50 novos Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão (MESC). A cerimônia,
que foi presidida pelo pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, incluiu também adoração ao
Santíssimo Sacramento. Escolhidos pelo
pároco, pelos Ministros anteriores e pela
comunidade, os novos Ministros vão auxiliar
na distribuição da Sagrada Comunhão na
NSRainha e na Comunidade Bom Jesus do
Vale, nos hospitais, aos doentes nas casas
e outros lugares.

O tempo é silencioso. Há cinco anos, quando descobriu um câncer de mama, nem teve tempo para
chorar porque o mastologista sorriu e convidou:
“Então, vamos cuidar dessa gripe?” Ela ganhou confiança, venceu etapas, enfrentou cada tratamento
e recebeu alta, agradecendo a Deus ter tido uma
“gripe” que passou e um médico que diz delicadezas.

Após o rito de investidura, Pe. Alexandre
ressaltou a importância do papel dos Ministros de zelar pelo Corpo Santo de Jesus. O
pároco lembrou que quando nós nos colocamos na condição de sermos servidores,
nós vamos entender o que significa verdadeiramente essa palavra “ministro”, que está
ligada ao ministério, ao serviço prestado à
Jesus e à sua igreja. “Nós descobrimos que,

O tempo é silencioso. É bom passar por ele aproveitando o caminho e sentindo o cheiro das flores, sem
deixar de aprender com as dores causadas pelos
espinhos. Deixar boas pegadas pela estrada que for.

Retiro dos Servos 2018

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

Novos Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão na NSRainha

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)

quanto mais nós nos escondemos, mais
brilha Jesus”. O sacerdote disse também
que, assim como o lugar que ocupam os
Ministros, todo lugar é importante na igreja,
pois faz com que Jesus aconteça.
O pároco também falou sobre a orientação
da Igreja sobre o tempo de permanência
na função de Ministro, que é de dois anos,
podendo esse prazo ser renovado. “Quero
que outras pessoas também experimentem
essa alegria de poder levar a presença eucarística de Jesus a um doente, às pessoas
que estão aqui na nossa comunidade. Nós
não podemos guardar esse tesouro somente para alguns”. O sacerdote agradeceu
a dedicação, a disponibilidade, o respeito
e a fé com que cada Ministro exerceu o
mandato anterior e agora o entrega aos
novos escolhidos, lembrando que este “não
é o fim do caminho, mas o princípio de outros, diferentes serviços, novos começos” e
que “sempre haverá um serviço esperando
por vocês, por essas mãos que levaram a
Hóstia Santa”.

Após o Concílio do Vaticano II (1962-65),
o Papa Paulo VI autorizou a instituição
dos Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão (MESC), que são fiéis leigos
cuja missão é facilitar aos celebrantes a distribuição da Sagrada Comunhão. A escolha
dos leigos para exercer este ministério sagrado leva em conta pessoas que tenham
uma vida cristã autêntica, sejam maduras
na fé, e possam servir a Igreja. Além disso, o MESC deve ter uma boa formação
doutrinária, pois pode também realizar a
Celebração da Palavra, orientar as pessoas
a quem leva a Eucaristia.

Paróquia recebe 50 novos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão

“Raízes”: Conhecer de onde viemos, para caminhar em direção ao
futuro
O Projeto Jovem Fanuel da Paróquia Nossa
Senhora Rainha realizou no último fim de
semana o Retiro dos Servos 2018. O encontro foi realizado no centro pastoral de
Sete Lagoas, na região metropolitana de
Belo Horizonte, e teve como inspiração o
tema “Raízes”, e o lema “conhecer de onde
viemos, para caminhar corretamente para
o futuro”. Cerca de 130 jovens voluntários
estiveram presentes e se envolveram com
as atividades propostas.
O coordenador geral do Fanuel, Thácio
Leite, ressaltou que o retiro deste ano buscou mostrar aos novos servos e relembrar
aos antigos a história do projeto e como o
movimento chegou até os dias de hoje. Na
sexta-feira à noite, dia 02, os servos participaram de uma pregação com a cantora e
missionária Nandah, que falou sobre o tema
“Conhecer a si mesmo”. Na pregação, a cantora afirmou “que antes de servir é preciso
se conhecer e estar bem consigo mesmo”.
A noite terminou com um momento de
louvor e oração, conduzido por Nandah.

No sábado, o grupo viveu um momento de
cura interior conduzido por Amanda Drumond - ex-coordenadora geral do Fanuel e participou da Santa Missa, que foi presidida
pelo pároco da NSRainha, Pe. Alexandre
Fernandes. No final da celebração, o sacerdote realizou a imposição da cruz em cada
um dos servos, abençoando e enviando os
jovens para as missões propostas. Houve
ainda a pregação de Mateus Rodrigues, também antigo coordenador geral do grupo,
que relembrou a história do Fanuel. Em
sua fala, Mateus ressaltou que o principal
carisma do projeto se manteve, caracterizado pela “oração e pela evangelização com
alegria”. O dia terminou com os subgrupos
do Fanuel (Perseverança, Crisma, GOFF,
Master, Acorda meu filho e Intercessão)
se reunindo para conversar e planejar as
ações e atividades do ano.
No domingo, foi a vez de Thácio proferir a
pregação “Depositar o amor por Deus no
seu serviço”. Em sua fala, o atual coordenador do Fanuel destacou que o “amor de

Deus se torna palpável quando servimos
ao próximo”. Durante a pregação, Thácio conduziu uma adoração ao Santíssimo
Sacramento, pedindo pelos novos jovens
do movimento e pelos antigos servos para que eles não desanimem durante a
caminhada. Outro momento marcante
do retiro foi um workshop que trabalhou
a função de cada subgrupo do Fanuel. Ao
retornarem do retiro, os servos acolheram
os 260 novos crismandos na paróquia, que
iniciaram nesse dia a caminhada de encontros e formação na fé.

Pe. Alexandre acolheu e fez a imposição da
cruz em cada um dos 130 servos do Fanuel

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

V Seminário IDE

DIZIMISTAS

Ser sal da terra e luz do mundo

Aniversariantes:

Com o tema “Ser sal e luz”, a Paróquia Nossa
Senhora Rainha promoveu no último sábado,
dia 3 de março, o V Seminário IDE, voltado
aos mais de 200 membros das células paroquiais de evangelização. A primeira pregação
foi da missionária Ammá Ângela, que tratou
sobre o tema “Sal da terra e luz do mundo”.
Dra. Filó também marcou presença no encontro e refletiu sobre o tema “Maria, exemplo de obediência e encontro”. A médica
iniciou ressaltando o despojamento de Maria,
lembrando que Jesus era a única coisa que
ela tinha e que teve que despojar-se d’Ele.
“Maria seguiu fielmente o pedido do filho
que disse: ‘aquele que quer me seguir deve
renunciar a si mesmo’”.

11/03
Camila Paula Assis Viana Carvalho
Cláudio Burian Wanderley
Daniel Mariani Magalhães Prado
Marcos Aurélio Pinto Coelho
Maria Cristina Moura Freitas Lima
Maria Isabel Baeta Melo Cançado Urban
12/03
Bernardo Dayrell Neiva
Elislene Dias Drummond
João Bosco Fonseca Lara
Luís Ferreira Lima
Maurício Hélvio Victor Leite
Suzana Maria Corrêa de Almeida

O missionário Naor Antônio falou sobre
“Ser sal e luz na vivência em célula”. Ele iniciou lembrando que, para sermos sal e luz
dentro do projeto de células, temos que
vencer o nosso cansaço, o nosso desânimo,
levar uma vida de oração e não podemos
persistir no pecado, não podemos perder
de vista a função multiplicadora das células,

14/03
Elza Lúcia Baracho Lotti de Souza
Juselder Cordeiro da Mata
Maria Matilde Ferreira
Silvana Leal Silva Pimenta
Vanda Nunes de Castro Fulgêncio

17/03
Ana Carolina Mesquita Delmaschio
José Olinto Seixas de Aguiar Júnior
Luciene Braga Andrade
Maria da Conceição Dias Soares

Líder da célula “Guiada por Maria”, o casal
Willian Brandão de Brito e Nayana Karolina
Cavalcante Brito, disse que o seminário é
uma forma de “reacender a chama do Espírito
Santo nos nossos corações para a gente enxergar a importância da nossa missão de servir
a Cristo”.

Dra. Filó pregou sobre “Maria, exemplo de
obediência e encontro”

O Quarto Domingo da Quaresma - “Laetare”

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O ZELO POR TUA CASA ME DEVORA! (Jo 2,13-25)
OBJETIVO: SERMOS DEVORADOS DE ZELO PELO PAI!
O zelo de Jesus pela casa do Pai o elevará na Cruz! Que casa
é esta? É o Templo da Igreja, seu Corpo! É o Templo de teu
coração! Para isso ele morre! Por isso ele é devorado!
Irmão!

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

O vigário paroquial da NSRainha, Pe. Arnaldo
Cézar de Carvalho, pregou sobre “A família
como célula de amor”, inspirando-se no capítulo 4 da exortação apostólica pós-sinodal
Amoris laetitia (“Amor na Família”) do Papa
Francisco. “Quando somos pacientes e esperamos, o amor cresce, pois a paciência
educa espiritualmente ”. O V Seminário IDE
teve momentos especiais, como quando os
representantes de cada célula levaram rosas
para colocarem junto à imagem de Nossa

Senhora Rainha dos Apóstolos, padroeira das
células; e quando o Pe. Alexandre fez uma
oração com todos participantes, pedindo
que eles acendessem uma vela cada um,
num momento iluminado do Seminário,
lembrando que “há uma força evangelizadora
muito grande nas mãos de vocês”.

• SAIBA MAIS •

15/03
Cláudia Falci
Eloy Pereira Lemos Júnior
Glenda Campos Brum
Maria Lucia Cançado de Oliveira
Vânia Reis da Cunha Pereira Valadares
16/03
Andréa Roscoe Moreira Mendes
João Pedro Ferreira e Sousa
Luciana Drummond de Figueiredo Rossi
Octávio Mello Arêas

nos acomodando naquele grupo fechado.
Ao jornalista Flávio Campos, coordenador
da Comunicação da NSRainha, coube falar
sobre “Ser sal e luz pela vivência do Espírito
Santo”. Ele iniciou lembrando que sal e luz
não existem para si mesmos e que o campo
de atuação do cristão é o mundo, por isso
não podemos ficar fechado nos “muros” de
nossa comunidade. Flávio convidou todos a
refletirem sobre questões como “o verdadeiro papel do leigo dentro da Igreja” e como
podemos “fazer a diferença como cristãos
onde quer que estejamos”.

A veste rosa representa a alegria pela
proximidade da Páscoa

A Quaresma é um tempo penitencial,
de oração, jejum e esmola, onde a cor
litúrgica é o roxo. Todavia, temos, no
decorrer deste tempo, um momento de
júbilo, onde a cor litúrgica passa do roxo
para o rosa. É o chamado "Domingo
Laetare", ou "Domingo da Alegria",
que ocorre neste fim de semana. O
IV Domingo da Quaresma recebe este
nome porque assim começa, neste
dia, a Antífona de Entrada da Eucaristia:
"Alegra-te Jerusalém! Reuni-vos, vós todos que a amais; vós que estais tristes,
exultai de alegria! Saciai-vos com a abundância de suas consolações", conforme
Isaías 66, 10-11.

A cor litúrgica passa do roxo para o rosa
para representar a alegria pela proximidade da Páscoa. Este domingo já foi
chamado também de "Domingo das
Rosas", pois, na antiguidade, os cristãos
costumavam se presentear com rosas.
No século X surgiu a tradição da "Bênção
da Rosa", ocasião em que o Santo Padre,
no IV Domingo da Quaresma, ia do
Palácio de Latrão à Basílica Estacional
de Santa Cruz de Jerusalém, levando na
mão esquerda uma rosa de ouro. Com
a mão direita, o Papa abençoava a multidão. Ao chegar, presenteava o prefeito
com a rosa, em reconhecimento pelos
seus atos de respeito e homenagem.

DEPOIMENTOS

Deixa-te ser devorado pelo zelo de Jesus, que ele expulse o que
te torna mercado de interesses egoístas – para que adores o Pai,
em Espírito e em Verdade!
Esta será a suprema felicidade de Jesus – e a tua!

Marcela Conde

“Sou médica e, depois de
trabalhar com a Dra. Filó no
CTI da Santa Casa, resolvi participar do Grupo de Oração às terçasfeiras. Agora, estou no V Seminário
IDE para conhecer melhor como
funcionam as células paroquiais de
evangelização, pois pretendo fazer
parte delas e aprofundar a minha fé”.

Renner Librelato

“Sou líder da célula ‘Semente
de fé’ e acho que o Seminário
IDE já no início do ano fortalece a
nossa participação nas células, para
partilhamos melhor a Palavra de Deus.
O Seminário nos mostra o quanto as
células são importantes na nossa vida,
nos ensinando como ser cristãos no
nosso dia a dia”.
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MAR

13

MAR

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – salas Mateus
e João
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

14

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

15

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

16

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

17

SÁBADO
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
11h30 • Oração do Terço
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa / Meditação da 1ª Dor de Maria

18

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

MAR

MAR

MAR

MAR

MAR

AMBULATÓRIO MÉDICO
Se você é médico ou dentista e deseja colaborar com as
atividades do Ambulatório Médico da NSRainha, doando
parte do seu tempo para atendimento em nossas salas ou
em seu próprio consultório, procure a secretaria paroquial:
(31) 3286-3034. A comunidade agradece sua disponibilidade
e atenção!
CURSO COM PE. ARNALDO
“Consciência moral e vida virtuosa”. Serão oito semanas
de curso, a partir do dia 05 de abril. Aulas na quinta-feira,
às 20h, no auditório Paulo. Investimento: R$50,00. Vagas
limitadas. Inscrições na secretaria paroquial.

CURSO DE NOIVOS
Próximas datas: 26 e 27 de maio. Inscrições na secretaria
paroquial.
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.
Início do Setenário das Dores de Maria
Iniciaremos a meditação das dores de Maria no próximo sábado, dia 17/03, às 12h10, na Santa Missa . No informativo
da próxima semana você confere a programação completa
destes dias que antecedem as celebrações da Semana Santa.

