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V Domingo da Quaresma

“Chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem”
Estão todos em Jerusalém. Os pequeninos e os simples, que
O receberam com ramos de palma na sua entrada na cidade.
Estão também os sumos sacerdotes e os chefes do povo que
O querem eliminar, e muitas outras pessoas, entre elas alguns
gregos, que se aproximam de Filipe. Eles querem ser apresentados
a Jesus, não por curiosidade, mas por um desejo profundo, de
coração aberto, a fim de conhecerem melhor o seu projeto de
salvação. Passagem relatada apenas por João.

sobre o desejo dos peregrinos: “Chegou a hora de ser glorificado
o Filho do Homem”. O tema da hora é recorrente em João (4,
21; 7, 6.8.30; 8, 20; 11, 9; 13, 1; 17,1), referindo-se sempre a um
momento decisivo, nesse caso, a hora da crucificação, quando
todos poderão ver onde está sua verdadeira grandeza, a sua glória.

O Mestre é visto preocupado, sabe que será crucificado dentro
de alguns dias, e responde com palavras desconcertantes que
provavelmente os discípulos não entendem quando lhe falam

Cristo usa a imagem simples e sugestiva do grão de trigo, familiar no NT, que ao cair na terra morre para produzir frutos em
abundância. A cruz também é fecunda – o Mestre oferece a vida,
que dá frutos através da morte. A passagem termina com a voz
do céu que glorifica Jesus (28-32) – uma forma de mostrar que
o caminho proposto pelo Filho vem mesmo do Pai.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Senhor nosso Deus, dai-nos, por vossa graça, caminhar
com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a
entregar-se à morte no seu amor pelo mundo.

2ª f.: 2Sm 7,4-5.12-14.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24
3ª f.: Nm 21,4-9; Sl 101(102); João 8,21-30
4ª f.: Dn 3,14-20.24.49.91-92.95; Sl Dn 3; João 8,31-42
5ª f.: Gn 17,3-9; Sl 104(105); João 8,51-59
6ª f.: Jr 20,10-13; Sl 17(18); João 10,31-42
Sábado: Ez 37,21-28; Sl Jr 31; João 11,45-56
Domingo: Is 50,4-7; Sl 21(22); Fl 2,6-11; Mc 15,1-39

I Leitura (Jr 31,31-34)
Salmo Responsorial Sl 50(51)
II Leitura (Hb 5,7-9)
Evangelho (João 12,20-33)

EDITORIAL

Dia de domingo

MISTÉRIOS DE CRISTO

Lembranças

Irmãos e irmãs, graça e paz!
Estamos a uma semana de entrarmos no
coração palpitante do ano litúrgico e da celebração dos mistérios de Cristo. É a semana
santa que já se descortina à nossa frente como
o tempo propício de morrer para o pecado e
ressuscitar, com Jesus, para uma vida renovada.
Não vamos simplesmente recordar fatos do
passado, mas vamos, de forma misteriosa e
prodigiosa, reviver a paixão, a morte, a sepultura e a ressurreição de
Jesus e receber todas as graças que este mistério central da História
humana nos comunica. É o dom da Páscoa, da passagem, da renovação
espiritual, do novo de Deus para a nossa vida.
Por isso, às portas da semana maior, nos permitamos viver um verdadeiro encontro com o Senhor, buscando ouvir a sua voz que sussurra,
sem cessar, o seu amor dentro de cada um de nós. Que esta semana
santa seja um retiro espiritual para mim e para você. Que vivamos
nestes dias o silêncio, a introspecção, a oração, nunca nos esquecendo
das celebrações litúrgicas, que são os momentos principais deste retiro
que vamos fazer, subindo ao calvário com Jesus, morrendo e ressuscitando com ele!
Quais são as escolhas erradas que você tem tomado e que estão te
fazendo sofrer? Quais são as prisões que impendem a sua verdadeira
liberdade? O que tira a paz do seu coração e te leva para um caminho
de tristeza, ansiedade e desequilíbrio? Seja o que for, é agora o tempo
da “passagem”, é a maravilha da Páscoa que nos oferece uma nova
oportunidade de amar e dar sentido aos nossos dias. Não deixe que
seja apenas mais uma semana santa, mas que seja o divisor de águas da
minha vida e da sua vida! Em Cristo, a vitória já está garantida!
Recebam meu afetuoso abraço e minha benção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“O nó da desobediência de Eva
foi desatado pela obediência de
Maria”
Santo Irineu

Assembleia Paroquial

Um momento de reflexão e planejamento

Por que será meu bom José que você gostava
de sonhar e era sonhando que tomava conhecimento dos desígnios do Senhor? Pois não foi em
sonho que o anjo lhe disse para não ter medo
de tomar Maria como esposa? Com certeza você
tinha outros projetos, estranhou aparecer grávida
uma mulher a quem nunca tocara, pensou em
repudiá-la, mas se casou com ela e foi seu maior
devoto. Porque você nasceu para amar Maria.
Por que será meu bom José que seu segundo
sonho o levou a comandar a fuga para o Egito e
depois a saída de lá? Por que será que você foi
tão amoroso ao chefiar uma família onde mãe e
filho eram muito maiores do que você? Por que
o zelo extraordinário? Porque você nasceu para
amar sua sagrada família.
Por que será meu bom José que nessa era onde
se cultua a imagem e as opiniões nas redes sociais,
o mundo reverencia a figura de um homem que
não diz uma só palavra em toda a história sagrada?
Por que será que nesse tempo de muita ilusão e
pouca essência, celebramos seu dia amanhã admirando “o mestre da vida interior” que você foi?
Porque as pessoas queriam ter a mesma nobreza
de sentimentos e fazer exatamente o que você
fazia. Mas foi você, meu bom José, quem fez
tudo o que Deus queria.
Nená Costa – Jornalista
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om a presença de coordenadores de pastorais,
de grupos de oração, de
células de evangelização,
de grupos de jovens e de ministérios;
de voluntários e de pessoas ligadas à
comunidade paroquial, a Paróquia Nossa
Senhora Rainha realizou no último dia 8
de março, a sua Assembleia Paroquial,
que teve a coordenação do pároco, Pe.
Alexandre Fernandes; e participação do
vigário paroquial, Pe. Arnaldo Cézar de
Carvalho. Na oportunidade, os participantes refletiram sobre as ações realizadas em 2017 e programaram as que
serão realizadas este ano.

Pe. Alexandre falou sobre os vários cursos,
formações e sacramentos oferecidos pela
Paróquia, ressaltando que este ano haverá
todos os meses batismos também na Comunidade Bom Jesus do Vale, sendo aos
sábados na NSRainha e aos domingos na
BJVale. “A equipe da Pastoral do Batismo
vai ajudar a da Bom Jesus do Vale até que
eles tenham sua própria equipe”. O pároco
disse também que vai manter todos os 30

projetos e trabalhos abraçados pela Pastoral
Social.

ganham uma importância ainda maior em
2018, que é o “Ano do Laicato”.

O vigário paroquial, Pe. Arnaldo Cézar, falou
sobre a importância da participação de toda
a comunidade na Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema é “Fraternidade e
superação da violência”, tendo como lema
“Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8)
”. O sacerdote destacou o objetivo geral da
Campanha de “construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação,
do diálogo, da tolerância e da participação
sempre à luz da Palavra de Deus”.

O pároco pediu a participação de novos
voluntários em pastorais como a dos Anjos,
no Ambulatório, que precisam de mais
pessoas, e aproveitou a Assembleia para
pedir às pessoas que ainda não participavam de nenhum grupo na NSRainha e que
desejassem ajudar que preenchessem uma
ficha para que os coordenadores pudessem
entrar em contato depois. Quem desejar
participar de algum trabalho voluntário na
Paróquia, pode entrar em contato com
a secretaria paroquial, pelo telefone (31)
3286-3034.

Na Assembleia, Pe. Alexandre falou sobre
as diversas mudanças que foram realizadas
nas pastorais e sobre a criação de outras,
como a da Esperança e a da Integração.
Algumas receberam novas diretrizes para as
suas ações, outras ganharam novos coordenadores. O pároco também deu algumas
orientações com relação aos espaços da
Paróquia. “A ideia é melhorar a nossa organização, para que todos consigam trabalhar
melhor”. Com relação às células paroquiais
de evangelização, ele lembrou que elas

Pe. Alexandre apresentou o calendário de
eventos e falou sobre mudanças nas pastorais

Aconteceu

Novos voluntários para a Pastoral dos Anjos
A Pastoral dos Anjos da Paróquia Nossa
Senhora Rainha realizou no último dia
12 de março, no Salão Paroquial Pedro,
uma reunião para tratar de assuntos
administrativos do grupo, para realizar
treinamentos e para acolher os novos
voluntários. O coordenador da Pastoral,
o médico Rodrigo Pires do Rio, disse que
o encontro foi muito produtivo, com
a participação de 60 pessoas, entre os
“anjos” que já fazem parte do grupo e os
novos voluntários, e que ficou muito feliz
com “o desejo das pessoas de participar
e ajudar o próximo”.
No encontro, os participantes trataram
de assuntos administrativos, como divisão
dos grupos para atuarem nas missas, nos
eventos e grupos de oração; reuniões,
posicionamentos etc. Depois, eles participaram de uma palestra sobre Suporte
básico de vida (SBV), que é um conjunto
de medidas e procedimentos técnicos
que objetivam o suporte de vida à vítima
até a chegada do Suporte intermediário
de vida (SIV) – transporte até o hospital.
Em seguida, passaram por um treina-

mento técnico para uso do desfibrilador
e realização de massagem cardíaca.
A dentista Joelly Costa, que participou da
reunião com o objetivo de fazer parte da
Pastoral dos Anjos (além de ajudar também no Ambulatório da NSRainha), contou que o seu namorado havia falecido
há cerca de um mês em decorrência de
uma parada cardíaca e que, na ocasião,
ela havia se sentido muito impotente diante da situação. A amiga, Luiza Lipiani
Ximenes, que trabalha com decoração
de eventos, também quer fazer parte dos
“anjos”. “Acho que é uma oportunidade
de estar servindo mais a Deus por meio
desse cuidado com as pessoas”. Os novos
“anjos” e “anjas” fizeram a estreia no dia
seguinte, ou seja, no Grupo de Oração
com a Dra. Filó.
Para ser um “anjo” não é necessário ser
um profissional da área de saúde. Aliás,
muitos voluntários da Pastoral dos Anjos trabalham em áreas completamente
diferentes. Basta querer participar desse
importante trabalho e ter disponibili-

dade para comparecer regularmente. É
só entrar em contato com a secretaria
paroquial, pelo telefone (31) 3286-3034.

Encontro contou com a participação de 60
voluntários, entre “anjos” novos e já atuantes

Para ser um “anjo” não é necessário ser
um profissional da área de saúde

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

DIZIMISTAS

Tempo de Oração

Participe do Setenário das Dores de Maria

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha deu início no sábado, dia 17/03, ao Setenário das
Dores de Maria. A programação trouxe
a meditação do primeiro tema: “Profecia
de Simão - uma espada de dor transpassará a tua alma. ” (Lc, 2,35); e continua
a partir desta segunda-feira, dia 19, às
19h15. O Setenário tem como objetivo
preparar os fiéis para os ritos da Semana
Santa, além de relembrar as principais
dores que Nossa Senhora sofreu com
a paixão, a morte e o sepultamento do
seu filho Jesus.

18/03
José Vieira de Figueiredo Filho
Patrícia Laguardia de Carvalho Nicácio
19/03
Denise Rocha Alencar Freitas
Elmás Albeny Roque de Morais
Herbert José Almeida Carneiro
José Carlos de Carvalho Vieira
Marcelle Machado de Souza
20/03
Ajalmar José da Silva
Andrea Regina de Araújo Aquino
Célia Pimenta Barroso Pitchon
Magno Silva
Nina Rosa Viana Pereira
Renato Chaves

Durante sete dias, além de Pe. Alexandre
Fernandes, pároco da NSRainha, e de
Pe. Arnaldo Cézar, vigário paroquial, a
comunidade receberá a presença de padres convidados que vão refletir sobre
cada dor. São eles: Pe. Luciano Henrique
(Opus Dei), Frei Evaldo Xavier e Frei
Marlon Francis de Souza Moreira (Ordem
dos Carmelitas) e Pe. Ricardo Barbosa

21/03
Bruno Henrique Resende Morais
Fernanda de Morais Pinto
Maria Aimee Alves
Oscar José Tessari

O evento tem como objetivo refletir sobre a participação de Nossa Senhora no
Plano de Redenção. “Gratia Plena” contará
com as participações de Pe. Alexandre
Fernandes; Fernandinho, fundador da
Comunidade Cenáculo, em Franca (SP);
do cantor católico Luiz Carlos, de Goiânia
(GO); Dra. Filó e Patrícia Large. As inscrições para este encontro custam R$
25,00 e podem ser feitas durante a semana na Secretaria Paroquial ou após as
missas do fim de semana, no SAC.
A programação completa do Setenário
das Dores de Maria e do Seminário
“Gratia Plena” você confere no site da
paróquia: www.nsrainha.com.br.

Meditações lembram as principais dores
de Nossa Senhora

• SAIBA MAIS •

22/03
Bernardo de Rezende Lara
Felipe Antunes Coelho
Marcelo dos Santos Castanheira
Márcia Ferreira Roberto
Marcus Gontijo
Maria do Socorro Ferreira Almeida
Pedro Pessoa de Carvalho
Raquel Linhares Bello de Araújo
Vanessa Diniz

19/03: Dia de São José

23/03
Eduardo Carvalho de Moura
Gilvanya Roberti de Moraes
Isabela Stuart Alane Vieira
Maria Simone Campos de Xavier Pinto
Mônica Maria Velloso Leão
Pollyanne Souto Lessa Boczar
Thais Moura Abreu e Silva
Valéria Santos Pinheiro
Zenith da Paixão Neves Vignoli

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO

24/03
Geraldo Márcio de Carvalho Teixeira
Gustavo Pimenta de Pádua Zolini
Juliana de Castro Rezende
Renata Ferreira Azevedo

“Junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe”

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

(Paróquia Nossa Senhora do Morro). A
meditação das sete dores vai culminar
com a realização do seminário Mariano
“Gratia Plena”, no sábado, dia 24.

São José é um dos santos mais populares
no mundo. É o protetor da Igreja Católica
e padroeiro dos trabalhadores e das famílias. A história sagrada apresenta José como
sendo um homem humilde, justo e, de
profissão, carpinteiro. Era descendente do
rei Davi, viveu em Nazaré, na Galileia, e
é apresentado pelos evangelistas Mateus
e Lucas como o esposo de Maria, a Mãe
de Jesus. José aparece nos episódios que
marcaram a infância de Cristo, desde a
gruta de Belém até na fuga para o Egito,
para terminar na longa viagem de volta
a Nazaré. Encontramos novamente José
em Jerusalém, quando o menino Jesus,
com 12 anos de idade, explicava a lei
divina aos doutores e sábios no templo.

TEMA: A MÃE JUNTO À CRUZ! (Jo 19,25-27)
OBJETIVO: ESTAR COM A MÃE JUNTO À CRUZ!

No ápice da História, na Hora maior de Deus Conosco,
na suprema manifestação da Misericórdia, na sublime
Dor do Amor que nos salva, junto a Ele, e de pé, permanece a Mãe.

Em 1621, Gregório XV declarou de preceito a festa litúrgica deste dia. Pio IX
elegeu são José padroeiro da Igreja, e
os papas sucessivos o enriqueceram de
outros títulos, instituindo uma segunda
comemoração no dia 1º de maio, ligada
a seu modesto e nobre ofício de artesão.
São José foi escolhido também como
Padroeiro das Vocações e sua espiritualidade deu origem a inúmeras congregações religiosas, masculinas e femininas,
que operam no mundo, seguindo seu
estilo e carisma. O Papa Francisco, há
poucos meses, mandou inserir, na Liturgia
eucarística, o nome de São José, que
assim é invocado diariamente na hora
da Missa, bem logo após a Consagração.

DEPOIMENTOS

Irmãos!
Possamos, nesta Semana das Dores de Maria, permanecer com ela assim como o discípulo amado, seu
novo Filho ali gerado.
Maria Angela Karez

“Na preparação para a Semana
Santa, acho importante passarmos pelo Setenário das Dores de
Maria, que é a contemplação das sete
dores de Nossa Senhora, a mãe do
nosso Salvador. É importante percorrer esse mesmo caminho para que
possamos viver todo esse mistério da
Páscoa do Senhor”.

Sueli Lopes Passos

“O Setenário é significativo
porque, primeiro, Maria é
uma das figuras mais importantes
que temos na vida, pois ela é mãe
de Jesus. E, como mãe, ela direciona,
acolhe. É com esse sentimento de
que temos uma mãe zelosa que devemos percorrer esse período de
renovação que é a Quaresma”.
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SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h15 • Santa Missa – Meditação da 2ª Dor de Maria
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 - Meditação da 3ª Dor de Maria
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 - Meditação da 4ª Dor de Maria
20h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro
20h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica,
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo

22

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 - Meditação da 5ª Dor de Maria
19h30 • Grupo GOFF
19h30 • Espaço de Convivência com a Maturidade – sala
Mateus

23

SEXTA-FEIRA
05h30 • Missa Penitencial - Meditação da 6ª Dor de
Maria
15h00 • Não haverá missa nesse horário

24

SÁBADO
08h30 às 18h30 • Encontro de oração e reflexão 		
Gratia Plena
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
11h30 • Oração do Terço
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa / Meditação da 7ª Dor de Maria

25

DOMINGO DE RAMOS
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
10h00 • Benção e procissão dos ramos (NSRainha e
BJVale)
10h30 • Missa – NSRainha
10h30 • Missa – Comunidade BJVale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas

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.

GRUPO DE LEITORES DA PARÓQUIA
Pe. Alexandre convida pessoas interessadas em fazer leitura
nas missas da paróquia para um encontro nesta segunda-feira,
dia 19, às 19h30, no Salão Paroquial Pedro.

TERÇO COM OS HOMENS
Dia 26 de março, às 20 horas.

