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Domingo de Ramos E DA PAIXÃO DO SENHOR
Para que o mundo creia

O Domingo de Ramos inicia a Semana Santa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado por uma
festiva multidão. É um resumo dos últimos dias de Cristo,
que começa com a alegria da chegada e termina com a
dor da paixão.
Repetindo várias vezes o verbo entregar (9,31; 10,33;
14,41), Marcos narra os fatos que se sucedem rapidamente.
Primeiro, os membros do Sinédrio, a mais alta autoridade
judaica, se reúnem para oficializar a decisão tomada na noite
anterior de entregar Jesus a Pilatos, procurador da Judéia.
A passagem de hoje começa com esse segundo e também curto julgamento. Entre os dois interrogatórios, a
diferença. No Sinédrio, perguntam ao Mestre se Ele é
o filho de Deus. Já Pilatos quer saber se Ele é o rei dos
judeus – líder religioso ou político?
Nesse processo, destaca-se ainda a multidão. Ora está ao
lado de Cristo, recebendo-O com gritos de Hosana, ora
se volta contra Ele, gritando Crucifica-O! Mais tarde novas
zombarias com a participação dos soldados, cuspidas no
rosto e a crueldade da flagelação.
É nesse caminho que se revela o novo rei. A realeza e
grandeza de Jesus se mostram no amor que não excluía
ninguém, no dom total, no serviço. Ele ensinou, caminhou
entre planícies e montes, entre pobres e marginalizados,
anunciou um mundo novo. E chega à cruz para ser rei do
céu e da terra. Marcos demonstra o que desde o princípio
de seu evangelho procura mostrar: “Na verdade, este
homem é filho de Deus”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um
exemplo de humildade, quisestes que o nosso salvador se
fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o
ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória.

2ª f.: Is 42,1-7; Sl 26(27); João 12,1-11
3ª f.: Is 49,1-6; Sl 70(71); João 13,21-33.36-38
4ª f.: Is 50,4-9; Sl 68(69); Mt 26,14-25
5ª f.: Ex 12,1-8.11-14; Sl 115(116B); 1Cor 11,23-26; João 13,1-15
6ª f.: Is 52,13-53,12; Sl 30(31); Hb 4,14-16; 5,7-9; João 18,1-19,42
Sábado: Gn 1,1.26-31; Sl 103(104); Gn 22,1-2.9-13.15-18; Sl
15(16); Ex 14,15-15,1; Sl Ex 15; Is 54,5-14; Sl 29(30); Is 55,1-11;
Sl Is 12; Baruc 3,9-15.32-4,4; Sl 18(19); Ez 36,16-28; Sl 41(42);
Rm 6,3-11; Sl 117(118); Mc 16,1-7
Domingo: Atos 10,34.37-43; Sl 117(118); Cl 3,1-4; João 20,1-9

I Leitura (Is 50,4-7)
Salmo Responsorial Sl 21(22)
II Leitura (Fl 2,6-11)
Evangelho (Mc 15,1-39)

EDITORIAL

Dia de domingo

PAIXÃO DE CRISTO

Hosana!

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Se eu fosse daquela época queria ser a mulher que
vai ao jantar na casa do leproso com um frasco de
alabastro cheio de nardo puro para ungir os pés de
Jesus. Não era uma homenagem simples. O nardo
é uma gramínea que atinge até um metro de altura,
tem aroma forte e custava 300 denários, ou seja, 300
dias de salário. Houve quem achasse um desperdício
e quem se incomodasse com o aroma, mas o Mestre
gostou muito.

Com a recordação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a cidade
do Messias, iniciamos, hoje, o nosso caminho rumo ao calvário e a
cruz, a sepultura e o irromper da vida transformada pela graça da
ressurreição de Cristo. Estes dias serão marcados pelas celebrações
litúrgicas decisivas do ano da Igreja, das quais emanam toda a fonte de
sentido para a vida cristã e a celebração do culto divino. Estejamos,
portanto, irmãos, atentos para não desperdiçarmos esta oportunidade de reescrever um novo capítulo da nossa história, fundado na
experiência com o Cristo morto, sepultado e ressuscitado: com ele
tudo podemos, sem ele, nada fazemos (cf. Jo 15).
O Domingo de Ramos é um dia muito significativo na liturgia, não
só pela bênção e procissão que precede e celebração, mas pelo fato
de que é o único domingo do ano litúrgico onde se celebra a Paixão
de Cristo de uma maneira mais especial. Se em todos os outros
domingos do ano é celebrada a Ressurreição de Jesus enquanto a
Páscoa semanal dos cristãos, o dia de hoje, uma semana antes da
Páscoa, celebra o mistério do rebaixamento do Filho do Homem e
sua entrega nas mãos do Pai para nos salvar. Por isso, na missa, não
ouvimos o evangelho e sim a narração da Paixão do Senhor, este
ano, segundo Mateus.
Olhando para tudo isso, atestamos um fato maravilhoso que é grande
consolação para a nossa vida neste mundo: para nós, o Domingo de
Ramos não pertence somente ao passado. Como o Senhor entrou
em Jerusalém, agora nós o vemos chegar, incessantemente, na humildade e na pobreza de um pedaço de pão e um pouco de vinho.
Ele vem até nós agora mesmo, vem sempre, permanece sempre ao
nosso lado. Nesta abertura da Semana Santa corramos até ele, nos
associemos à sua subida, à sua cruz e ressurreição.
E então, com ele e somente através dele, chegaremos à Jerusalém
perene e definitiva, no encontro com a vida ressuscitada que o Senhor
alcançou para nós. Deus os abençoe e conceda a todos a graça de uma
semana imersa no mistério pascal de Cristo, primeiro passo para uma
mudança de pensar e viver. Busquemos, a partir desta Semana Santa,
as coisas do alto. Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“É preciso calar e ter silêncio ao seu
redor para poder ouvir a voz de Deus”
São Pio de Pietrelcina

Se eu fosse daquela época queria ser a dona do jumentinho que entrou com Cristo em Jerusalém. Um
filhote nunca usado para nenhum tipo de trabalho
(para seguir a tradição bíblica), dócil e comum, e cuja
primeira função na vida foi transportar o Messias.
Se eu fosse daquela época queria estar na beira do
caminho gritando Hosana! e jogando ramos de palmeira em Jesus. Queria colocar minha melhor manta no
lombo do burrinho para servir de sela macia para Ele
assentar.
A gente lembra, relembra, conta e reconta esses fatos
como se fosse história de família, sem pensar que
somos a continuação dessa trajetória. Que importa se
foi há mais de dois mil anos atrás? Foi em Belém, não
foi? Numa manjedoura? Uma criança nasceu para nos
salvar. Precisamos mostrar que valeu a pena. Quero um
jarro com óleo de nardo para ungir seus pés, Senhor.
E perfumar a casa inteira.
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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Semana Santa 2018
Programação

27/03 – TERÇA-FEIRA DA SEMANA SANTA
"Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra
eles a sua iniquidade”. (Sl 26,12)
19h15: Santa Missa e Celebração Penitencial - Celebrante: Pe. Arnaldo Cézar
Local: NSRainha
“Na Confissão, a alma recebe maiores luzes de Deus e um aumento de forças para a sua luta diária: graças particulares para
combater as inclinações confessadas, para evitar as ocasiões de pecar, para não reincidir nas faltas cometidas. Vede como Deus
é bom e como perdoa facilmente os pecados: não somente devolve o perdoado, mas concede coisas inesperadas”.
Do livro de meditações - Falar com Deus.

28/03 – QUARTA-Feira DA SEMANA SANTA
“Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e na mansão dos mortos, pois o Senhor se fez obediente até a morte
e morte de cruz e por isso Jesus Cristo é Senhor na glória de Deus Pai”. (Fl 2,10.8.11)
15h00: Terço da misericórdia e sacramento da Unção dos enfermos (doentes e idosos) - NSRainha
19h15: Santa Missa - NSRainha - Celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
19h15: Santa Missa - Com. BJVale - Celebrante: Pe. Arnaldo Cézar
20h00: Solene Via Sacra - NSRainha e BJVale

Espiritualidade da Via-Sacra
“Entre os exercícios de piedade com que os fiéis meditam a
Paixão de Jesus, poucos são tão amados como a Via-Sacra, que
percorre o último trajeto da caminhada percorrida por Jesus durante a sua vida terrena. A Via-Sacra contém em si os elementos
fundamentais de várias expressões da espiritualidade cristã. A Via
Crucis, como imitação do caminho do Calvário, conduz os fiéis
a imitarem sua entrega amorosa, no mesmo espírito de doação
e sacrifício de Cristo”.
Sagrada Congregação para o culto divino e a disciplina dos
Sacramentos
Acompanhe as notícias e eventos da paróquia pelos endereços: www.nsrainha.com,
www.youtube.com/nsrainhatv e facebook.com/NSRainha

Sacro Tríduo Pascal
do Senhor

29/03 - QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA
“A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória: nele está nossa vida e ressurreição; foi ele que nos salvou e libertou”.
(Gl 6,14)
09h00: Santa Missa da Unidade (Mineirinho)
19h30: Santa Missa da Ceia do Senhor e rito de lava-pés |celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
Local: Paróquia NSRainha
19h30: Santa Missa da Ceia do Senhor e rito de lava-pés | celebrante: Pe. Arnaldo Cézar
Local: Comunidade Bom Jesus do Vale
Após a Missa na Comunidade Bom Jesus do Vale convidamos os fiéis para a trasladação do Santíssimo Sacramento, que
será realizada na Paróquia Nossa Senhora Rainha.
Trasladação do Santíssimo Sacramento para o Salão Pedro
Adoração Eucarística | celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
22h00: Meditação “Eucaristia: o céu começa com esta comunhão com Jesus” | Celebrante: Pe. Décio Piva
Iniciada na Quarta-feira de Cinzas, a quaresma chega ao final na tarde dessa quinta-feira. A missa da Ceia do Senhor dá início ao
Tríduo Pascal, o conjunto de três dias formado pela quinta e sexta santa, e pela Vigília Pascal (véspera do Domingo de Páscoa). É
celebrado em memória da Paixão, morte e ressurreição de Jesus, conforme os Evangelhos.
Na quinta-feira, após a homilia, acontece o ritual onde o sacerdote lava os pés de paroquianos seguindo o exemplo de Jesus. Após
o Glória, são silenciados todos os instrumentos e os sinos das igrejas, que só voltarão a tocar na Vigília Pascal.
Acontece então a desnudação do altar quando o sacerdote, auxiliado pelos acólitos, retira as manifestações de alegria e festa, como
a toalha e demais ornamentos, em respeito pela morte de Jesus - um ritual simples sem a participação da assembleia. Segue-se a
transladação do Santíssimo para uma sala ou pequena capela (no caso da NSRainha, o salão São Pedro).
Todos são convidados a permanecer em adoração solene até um horário conveniente. O significado é de ação de graças pela
eucaristia e pela salvação que se celebra nesses dias de Tríduo Pascal. A partir desse momento, a igreja fica sem a presença de
Jesus no sacrário, daí não haver missa na sexta-feira – o Senhor está morto. As celebrações desse dia serão encerradas com uma
meditação dirigida por Padre Décio Piva.

Lava-Pés

No encontro com seus discípulos, na última ceia,
Jesus lavou o pé de cada um, iniciando a cerimônia
conhecida como Lava-pés, todo ano celebrada nas
igrejas do mundo inteiro, quando os sacerdotes
repetem o gesto diante de alguns paroquianos na
quinta-feira santa. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus, mais uma vez, demonstrou a insistência
em um assunto de suma importância para Ele: a
humildade. Colocar-se abaixo numa demonstração
de igualdade, de amor fraternal.

30/03 – Sexta-feira da paixão
“Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz; pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima
de outro nome”. (Fl 2,8s)
11h00: Celebração da hora média e meditação “Por suas Chagas fomos curados” (1Pd 2,24) | Meditação com Dra. Filó
15h00: Terço da Misericórdia
18h00: Solene Ação Litúrgica da Paixão do Senhor e procissão com a imagem do Senhor morto
Celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
Local: Paróquia Nossa Senhora Rainha
Na Sexta Feira Santa não se celebra a missa em todo o mundo. O altar é iluminado sem mantel, sem cruz, sem velas nem adornos. Recordamos a morte de Jesus. Os ministros se prostram no chão frente ao altar no começo da cerimônia. São a imagem da
humanidade rebaixada e oprimida, e ao mesmo tempo penitente que implora perdão por seus pecados. À noite, a igreja celebra a
morte e crucificação de Jesus, o momento mais importante da liturgia católica.

31/03 – SÁBADO SANTO
“Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue
nos salvou”.
10h00: Celebração da Hora Média e meditação “O silencio do sábado Santo” | celebrante: Pe. Arnaldo Cézar
11h00: Celebração Penitencial | celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
19h00: Solene Vigília Pascal | celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
Local: Paróquia Nossa Senhora Rainha
É o dia onde se lembra o Senhor morto e onde se cultiva a esperança e a perseverança. A cor litúrgica é o branco. Realizada nas
horas de escuridão entre pôr-do-sol de sábado e o amanhecer da Páscoa, a Vigília é a celebração mais importante do calendário
litúrgico cristão, por ser a primeira celebração oficial da Ressurreição de Jesus. É uma cerimônia com leituras ora de passagens do
Antigo Testamento, ora de Salmos. O sacerdote entra com o Círio Pascal, que é uma grande vela que representa a luz de Cristo,
aceso nesse fogo novo dizendo: “Eis a luz de Cristo”, enquanto os fiéis respondem: “Demos graças a Deus”. O Círio Pascal fica
aceso durante todo o tempo pascal.

01/04 – DOMINGO | PÁSCOA DO SENHOR
“Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo: pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável, aleluia!”
(Sl 138,18.5s)
08h30: Santa Missa – Celebrante: Pe. Arnaldo Cézar
10h30: Santa Missa – Celebrante: Pe. Arnaldo Cézar
12h00: Santa Missa – Celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
17h45: Santa Missa – Celebrante: Pe. Arnaldo Cézar
19h30: Santa Missa – Celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
Local: Paróquia Nossa Senhora Rainha
10h00: Santa Missa – Celebrante: Pe. Alexandre Fernandes
Local: Comunidade Bom Jesus do Vale

DIZIMISTAS
Aniversariantes:
25/03
Camila Aparecida Amaral
Júnia Regina A. Lima Rohlfs
Maria Lúcia Donnard Santos
Otávio Toledo
Rosângela Mol Lima Muniz
Vitor Flávio Diniz e Silva
26/03
Aline Bonfim
Armando Pinheiro Lago
Cristina Gomes de Andrade
Geraldo Magela Costa
Magda Rezende de Oliveira
Márcia Maria L. Silva de Melo
Paula Maria Valadão F. Saliba
Paulo José Gonçalves
Tatiana Diniz A. Weinreich
27/03
Cláudio Marcelo Albanez
Frederico Fabiano G. Maia
João Rita Caldeira
Ricardo Annes Guimarães
Silene Fernandes dos Santos

26

Roberto Ennio V. Lamounier
Roberto Velloso Filho
Silene Helena Abjaud
30/03
Ana Maria Pinto C. Barros
Kátia Conceição Barbosa
Lenira Andrade Martini
31/03
Alessandro H. Medeiros Silva
Avelina Vicentina F. Diez
Diana Cotrim Barbosa
Gustavo Ferrante Veloso
Italo Bianchetti Saint’Yves
Márcia Fonseca A. Chaves
Maria Regina Boschi Isaac
Pedro Ian Goulart Rodrigues
Philipe Isolani Lopes
Samira Correa F. Machado

28/03
Mário Sérgio Alves de Castro
29/03
Anderson M. Vaz de Resende
Catharina Brant Campos
Fabienne Ignachiti Vargas
Jane Maria Palhares Oliveira
Maria das Graças A. de Oliveira

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

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: A SÉTIMA E ÚLTIMA PALAVRA (Lc 23, 39-46)
OBJETIVO: ENTREGAR-NOS NAS MÃOS DO PAI
Num mortal brado, Jesus desprendeu-se do seu bem, o
mais precioso: entregou o Espírito nas mãos do Pai!
Para que o Pai o derramasse através de seu coração
trespassado por nós.
Para que também nos entreguemos nas mãos do Pai, no
seu mesmo Espírito.
Pois, como ao malfeitor justamente condenado e
crucificado, Jesus quer nos ressuscitar, com ele e como
ele, Filhos de seu Pai!
É Páscoa para o Reino, irmãos e irmãs!

MAR

SEGUNDA-FEIRA
20h00 • Terço com os homens
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Judas Tadeu

Seminário de Vida no Espírito Santo
Estão abertas as inscrições para o 14º Seminário de Vida no
Espírito Santo. O evento será realizado entre os dias 17 e
20 de maio: 17, 18 e 19 na Paróquia Nossa Senhora Rainha
e dia 20 na Comunidade Bom Jesus do Vale. Informações:
(31) 3286-3034. Quem já participou de edições anteriores
também pode se inscrever. Venha fazer uma experiência
de vida nova!
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
Próxima data: 26 e 27 de maio. Inscrições na secretaria
paroquial.

