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Ressurreição do Senhor
Cantai, Cristãos, afinal!
No primeiro dia da semana, o sol nem tinha nascido,
Maria Madalena visita o túmulo de Jesus e sua tristeza fica
maior: além de Cristo ter morrido, a pedra fora removida
(segundo a Tradição da Igreja, a pedra não foi rolada para
Jesus sair, mas para os discípulos entrarem) e o sepulcro
violado, coisa comum na época. Ela vai apressadamente
avisar aos discípulos: “Tiraram do túmulo o Senhor”. O
evangelista João usa pela primeira vez “Senhor” para se
referir ao Cristo ressuscitado - portanto, um título póspascal.
Embora seja mais novo, caminhe mais depressa e chegue
primeiro, o discípulo João mantém a precedência e deixa
Pedro, mais lento no entender, entrar primeiro. Os sinais
de ressurreição são evidentes: faixas de linho no chão e
o pano que havia estado na cabeça de Cristo em local
separado, mostrando que se ladrões tivessem levado o
corpo não se preocupariam em enrolar/dobrar o sudário.
Estava tudo em ordem, não houve violência, a impressão
é de que o Mestre se levantara e saíra.
É João, a entrar no túmulo logo depois, o primeiro a ver,
crer e dar um passo além, o da fé, embora ele e todos
os outros ainda dependessem de mais sinais, tanto que se
reuniram a portas fechadas com medo dos judeus. “Não
tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus
devia ressuscitar dos mortos”.
É hora de reconhecer o mistério da presença por meio
da ausência – Cristo vive, Ele está entre nós.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte,
abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei
que, celebrando a ressurre9ão do Senhor, renovados pelo
vosso Espírito, ressuscitamos na luz da vida nova.

2ª f.: Atos 2,14.22-32; Sl 15(16); Mt 28,8-15
3ª f.: Atos 2,36-41; Sl 32(33); João 20,11-18
4ª f.: Atos 3,1-10; Sl 104(105); Lc 24,13-35
5ª f.: Atos 3,11-26; Sl 8; Lc 24,35-48
6ª f.: Atos 4,1-12; Sl 117(118); João 21,1-14
Sábado: Atos 4,13-21; Sl 117(118); Mc 16,9-15
Domingo: Atos 4,32-35; Sl 117(118); 1 João 5,1-6; João
20,19-31

I Leitura (Atos 10,34.37-43)
Salmo Responsorial Sl 117(118)
II Leitura (Cl 3,1-4)
Evangelho (João 20,1-9)

EDITORIAL

Dia de domingo

VIDA NOVA

Páscoa

Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou!
Nesta afirmação que se faz ouvir por toda a Terra se encontra a essência
da obra salvadora que Jesus Cristo veio realizar neste mundo a mando do
Pai. De fato, São Paulo afirma que, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã
seria a nossa fé. Mas não! O túmulo vazio e o testemunho dos primeiros
cristãos nos atestam um fato completamente novo: Jesus venceu a morte,
destruiu o mal, libertou das correntes do pecado todos aqueles que
jaziam nas trevas. Essa é a nossa grande alegria, a nossa maior esperança!
Por isso, a partir Da Páscoa do Senhor nos tornamos novas criaturas,
redimidas pelo Cordeiro imaculado, que sendo inocente e santo, assumiu
a nossa culpa e a nossa pena e nos abriu as portas do Paraíso que haviam
sido fechadas pela desobediência de Adão. Mas é importante perceber
a profundidade da ressurreição de Jesus. Não se trata simplesmente
da reanimação de um cadáver, de uma volta à vida que se tinha antes.
Assim foi com Lázaro e com o jovem de Naim. Com Jesus é diferente.
Com sua ressurreição, ele, que assumiu a nossa condição humana, nos
tornou imortais. Nos inseriu em um gênero de vida totalmente novo que
ultrapassa qualquer conceito advindo da razão humana. O que ele nos dá
é a Vida, temática crucial no evangelho de João. Ele nos dá a vida eterna,
ou seja, doa aos homens uma existência já não sujeita a lei do morrer.
Que vocês vivam profundamente esta festa pascal com a consciência
de que foi para viver uma vida plena e feliz que Cristo nos libertou da
escravidão do pecado e da morte. Ele quer que tenhamos em nós aquela
Vida, que João não chama simplesmente de “bios”, mas de “Zoé”, em
grego. Uma Vida transfigurada na graça de Deus, uma existência ressuscitada, transformada. Seja qual for o seu problema e a sua dificuldade,
Jesus já venceu por você. Com grande alegria deixo uma benção especial
de Páscoa a todos vocês, caros filhos, e às suas famílias. Que a glória do
ressuscitado inunde sua casa, seu coração. Seja com Cristo um vencedor,
pois ele é o Senhor de todas as coisas, o princípio e o fim.

Não acredito que aquela menina que foi péssima aluna
na faculdade, demorou a se formar tal o número de
matérias em recuperação e que tantas vezes afirmou que ia desistir, não acredito que essa menina
se tornou uma brilhante e premiada economista,
disputada por empresas públicas e privadas por seu
grande conhecimento em produto nacional bruto
(PNB), estoque de capital, valores reais e nominais
e fluxos internacionais de capital, essas coisas que a
gente não entende.
Não acredito que aquele jovem de 21 anos diagnosticado com ELA se tornaria um físico revolucionário e
reverenciado mundo afora, que venderia dez milhões
de exemplares de livros, mesmo com o precário
estado de saúde que limitava seu controle corporal
à flexão de um dedo e aos movimentos voluntários
dos olhos. Não acredito que aquele menino que
tinha alergia a todos os alimentos, morando em
cidade pequena sem recursos, o corpo cheio de
feridas, venceu as previsões médicas e tornou-se
um gênio brasileiro do piano, aplaudido por plateias
no mundo inteiro.
Não acredito que aquela menina que levantava às
quatro da manhã, andava quilômetros pela estradinha
escura que a levava da casa na roça à escola rural da
professorinha, ficou em segundo lugar em concurso
internacional de matemática disputado na Europa.
Ver no impossível o possível, no incrível o crível, na
cruz a luz. Que bom termos a Páscoa para dizer:
sim, eu acredito.
Nená Costa – Jornalista

A ele a glória, honra e poder pelos séculos dos séculos! Amém. Grande
abraço com votos de uma feliz Páscoa!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Todo mal é ausência de amor”
Santa Catarina de Sena

Voluntariado

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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Nova Pastoral da Integração acolhe e encaminha pessoas
interessadas no serviço da comunidade
Receber e integrar nos diversos movimentos pastorais existentes na Paróquia Nossa
Senhora Rainha, aqueles fiéis que nunca
participaram das atividades e que desejam
atender ao chamado de Deus ao serviço.
Esse é o principal objetivo da recém-criada
Pastoral da Integração. Atuando de forma
integrada com outras pastorais, os voluntários da nova Pastoral vão encaminhar e
acompanhar os novos servos no processo
de integração à vida da Paróquia até que se
tornem membros atuantes por meio da
vivência e da comunhão.
A coordenadora da Pastoral da Integração,
Ana Cláudia de Freitas Reis e Martins, disse
que “muitos identificam logo de que forma
podem se engajar nas atividades da Paróquia,
mas a grande maioria, embora deseje, ainda
ficam em dúvida sobre ‘como’ e ‘onde’”.
Para esses últimos, ela explica que a Pastoral
da Integração criou os “Caminhos de Nossa
Senhora Rainha”, que é um instrumento que,

por meio de uma “peregrinação”, pretende
ajudar os novos servos a conhecerem melhor a comunidade e suas atividades.
Para a paroquiana Valéria Regina Mesquita,
que participa de missas, grupos de oração
e seminários na NSRainha há cerca de 12
anos, a nova Pastoral lhe abriu a porta para se
tornar uma voluntária do “Cantinho do Céu”
(um espaço de evangelização reservado para
crianças de 2 a 8 anos durante as missas de
domingo), onde já está ajudando. “No ano
passado, vários acontecimentos na Paróquia
e na minha vida e, em especial, uma pregação
da Dra. Filó, me despertaram o desejo de
servir. E, por meio da Pastoral da Integração,
encontrei rapidamente um local para ajudar
e me sentir mais integrada à comunidade”.
Em pleno Ano do Laicato, a Pastoral da Integração assume um papel ainda mais importante: o de trazer os leigos para atuarem de
maneira concreta na Igreja, nos mais difer-

entes espaços sociais e culturais, levando o
amor extraordinário de Deus por todos. E,
com a “peregrinação”, também ajuda o leigo
a conhecer melhor a Igreja que Jesus instituiu
e nos deixou com a Sua doutrina para que
ele cumpra bem a sua missão, respeitando
a hierarquia e o Magistério da Igreja. Quem
quiser participar da Pastoral da Integração ou
se informar sobre os grupos da NSRainha
pode ligar para a secretaria paroquial (telefone
3286-3034) ou encaminhar um e-mail para
integração@nsrainha.com.

Valéria Regina Mesquita: "A nova Pastoral abriu
portas para que eu me tornasse uma voluntária"

Seminário Gratia Plena

“Maria é uma escola que precisamos frequentar diariamente”
“Encantador”, “carinho de Maria conosco”,
“emocionante”, “restaurador”. Foram essas
as palavras que alguns dos participantes do
Encontro de Oração e Reflexão Gratia Plena,
realizado pela Paróquia Nossa Senhora no
sábado, dia 24, utilizaram para descrever
o seminário. O encontro contou com a
presença de mais de 550 pessoas, que se
reuniram para ouvir as pregações de Orlando
Nolasco, Fernandinho, Dra. Filó e Patrícia
Large; a Santa Missa, presidida por Pe. Alexandre Fernandes; e o louvor, conduzido por
Luiz Carlos, um dos nomes de destaque na
música católica brasileira.
O evento teve início com a oração do terço
e em seguida o psicólogo Orlando Nolasco
proferiu a pregação “Recordar Cristo com
Maria”. Em sua fala, o psicólogo afirmou
que Maria nos leva para uma experiência
cheia do Espírito Santo. Orlando ressaltou
que a Virgem Maria entra em nossa vida
como mãe e mestra. “Maria não fica no
lugar de Deus, Ela coloca-O no centro de
nossas vidas”, pontuou. Logo após, Fernandinho – que é fundador da Comunidade
Cenáculo, em Franca (SP) - conduziu a pregação “Contemplar Cristo com Maria”. O
missionário afirmou que “Maria é uma escola
que precisamos frequentar diariamente” e

que é ela, a Mãe de Jesus, quem nos ensina
a “permanecer de pé” mesmo diante das
dores e do sofrimento.
Dra. Filó abordou o tema “Suplicar a Cristo
com Maria”. A médica afirmou que Nossa
Senhora é uma mediadora que atende seus
filhos. “Maria não disputa lugar com Jesus,
ela tem uma força de intercessão através da
sua maternidade divina”. Após a pregação,
Dra. Filó conduziu a oração do terço e Pe.
Alexandre Fernandes, pároco da NSRainha,
presidiu a celebração da Santa Missa - que
também marcou a última meditação do
Setenário das Dores de Nossa Senhora.
Em sua homília, o sacerdote afirmou que
Maria tinha profunda certeza de tudo que
iria acontecer com seu filho Jesus. “A história
da salvação foi meditada primeiramente no
coração de Nossa Senhora”.
Na parte da tarde, Fernandinho, retornou
para rezar o terço da misericórdia e falar
sobre o tema “Mistérios se Cristo, Mistérios
da Mãe”. Em seguida, foi a vez do psicólogo
Orlando Nolasco conduzir a sua segunda
pregação do dia, intitulada “Rosário bendito
de Maria, doce cadeia que nos prende a
Deus”. A última pregação foi conduzida pela
médica Patrícia Lage, e teve como tema

“Gratia Plena, Glórias de Maria”. Patrícia afirmou que Maria “renunciou a si mesma e ao
mundo pelo seu filho Jesus. Ela é a seta que
aponta para Deus”. Finalizando o encontro,
mães que perderam os filhos levaram a imagem de Nossa Senhora das Dores durante
a procissão no entorno da Paróquia.
Ana Paula Costa estava profundamente emocionada no seminário mariano. A participante
conta que perdeu uma filha há um ano e
meio. “As pessoas me acham muito forte,
mas eu apenas tento seguir os passos de
Nossa Senhora. Deus me sustenta e fortalece”, conta. Luana de Freitas disse que ficou
sabendo do evento pela rádio NSRainha.
“Estava acompanhando as pregações pela
manhã através da Rádio e fiquei profundamente emocionada, o que me motivou a
acompanhar o evento na parte da tarde.
Saio daqui renovada”, revela.

Encontro teve a participação de Fernandinho,
fundador da Comunidade Cenáculo (SP)

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

Comunicação

DIZIMISTAS

Rádio NSRainha está no ar

Aniversariantes:

A rádio da Paróquia Nossa Senhora Rainha
deixou de ser Belvedere FM e agora se
chama Rádio NSRainha. Mas a mudança
não foi apenas no nome, a emissora está
cheia de novidades. Sob a coordenação
do pároco, Pe. Alexandre Fernandes, e
de Moninha Quintero, a rádio está com
uma nova programação católica, incluindo
diariamente a oração do Terço Mariano,
às 6h e às 18h; o Terço da Misericórdia,
às 15h; as pregações da Dra. Filó, às 22h;
pregações diversas (com Moninha, Andrea
Scarpelli, Patrícia Ragone, entre outras), às
12h, e uma seleção musical católica.

01/04
Ana Cristina de Castro
Gedeon Geraldo Antunes
Hugo de Magalhães
Tarsia de Castro Gonzalez
Vera Lúcia Lopes
02/04
André Paulo da Silva
Bruno Macedo Backer Chaves
Érica Valinhas de Araújo
Francisco de Paula Oliveira
Heloisa Magalhães Martins Veiga
Lyster Dabien Haddad
Robério da Cunha Maurício
Rosane Fonseca Mota Carvalho

A nova Rádio NSRainha também está investindo na transmissão ao vivo dos eventos. Além do Grupo de Oração, com a

03/04
Aldane Robério Greco
Antonieta Lopes Lobo

Nas festas da Páscoa, Pentecostes, Corpus
Christi e Nossa Senhora das Dores, o missal romano prevê para, logo após a segunda
leitura da Missa, um hino chamado “sequência”. A “sequência” canta – de forma
lírica e expressiva – sobre determinado
tema da devoção cristã. A origem está
ligada a um costume medieval de acrescentar à vogal final da aleluia solene – antes
da proclamação do Evangelho – uma série
de notas. Com o passar do tempo, essa
jubilação atingiu um grau de complexidade
técnica tão elevado, que somente profissionais do canto (solistas, coros...) poderiam
executá-la. Para favorecer a participação do
povo, foram introduzidos textos sob o “jubilus” do aleluia. Estes, aos poucos, foram
ampliados e ajustados com um formato
de extensos hinos chamados “sequência”.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: MULHER, PORQUE CHORAS? (Jo 20,11-18)
OBJETIVO: SER ANÚNCIO DA ALEGRIA PASCAL
“Raboni!”. Jamais houve tão alegre surpresa.
Pois este “Raboni!” de Maria de Magdala encerra o ciclo da morte, ele
sucede ao brado com que Jesus a venceu.

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

Para acessar a Rádio NSRainha é fácil.
Se você estiver usando celular Android,
basta instalar o nosso app “Rádio online
NSRainha”. Se for iPhone, é só acessar no
http://radio.nsrainha.com/celular. Agora, se
estiver no computador ou notebook, é só

Moninha Quintero está à frente dos
trabalhos na Rádio NSRainha

“CANTAI, CRISTÃOS, AFINAL”: O HINO DA SEQUÊNCIA DE PÁSCOA

05/04
Clenir Giorni dos Santos
Henrique Cançado Rohlfs
Rogéria Abalém Martins Dias
Rosilene Alves da Silva Antunes Carvalho
Vanessa Carazza Canavez

07/04
Luiz Carlos Ferreira Filho
Sabrina Donnard Santos

entrar na página http://radio.nsrainha.com.
Fique ligado porque a emissora está programando mais novidades para as próximas
semanas.

• SAIBA MAIS •

04/04
Diva Rocha de Carvalho
Virgínia de Moraes Dumont

06/04
Eunice e Silva Amaral
Juliana Maria Sousa Cabral Barbosa
Rodrigo Arruda Lanna

Dra. Filó, toda terça-feira a partir das 20h,
a emissora vai transmitir todos os grandes
eventos que forem realizados no templo.
O primeiro foi o Seminário Gratia Pela,
realizado no último dia 24 de março, com
presenças da Dra. Filó, de Fernandinho
(fundador da Comunidade Cenáculo, em
Franca, no interior paulista), do cantor Luiz
Carlos (um dos grandes nomes do cenário
atual de música católica brasileira) e do
psicólogo Orlando Nolasco.

Para Maria de Magdala, Jesus se esplende triunfante no amor – ela está na
presença dominante do Ressuscitado.

Esse gênero musical surgiu por volta do
século IX. Sua popularidade foi tamanha
que, dois séculos depois, já havia um
número aproximado de 5 mil “sequências”. Praticamente, para cada festa ou
outra circunstância, existia uma “sequência” própria. O papa Pio V (século XVI)
conservou no seu missal somente cinco
“sequências”, a saber: Victmae paschalli
laudes (Páscoa); “Veni Sancte Spiritus”
(Pentecostes); Lauda Sion Savatorem
(Corpus Christi); Stabat Mater Dolorosa
(N. Sra. Das Dors); Dies Irae (Missa dos
fiéis defuntos). O missal romano pósVaticano II deixou de fora a Dies irae e
manteve as outras quatro “sequências”.
Porém, são de uso obrigatório apenas
duas: a da Páscoa e a de Pentecostes.

DEPOIMENTOS

Mas a vitória Pascal deve ser comunicada a todos os corações desenganados
como o de Madalena.
“Então ela foi anunciar aos discípulos: ‘Eu vi o Senhor!’”. Já fiz da alegria do
Encontro com o Ressuscitado minha missão?
Anunciemos hoje como Maria de Magdala - é manhã sem ocaso da Páscoa!
Gustavo Diniz

“Acho que a Páscoa é um momento muito importante para
a gente parar e pensar em tudo o que
já fizemos e em tudo o que podemos
ainda fazer para melhorar a nossa
caminhada como cristão nesse renascimento, deixando para trás nossos
pecados, nossa vida antiga, e começar
de novo com Ele”.

Mateus Augusto

“A Páscoa é um momento
muito importante, para o
qual nos preparamos passando pela
Quaresma, nos transformando com
o jejum, a esmola e a caridade. É um
momento para ficarmos mais próximos de Deus e ressurgir junto com
Ele, que vai nos mostrar um novo
caminho. Esse é o espírito da Páscoa”.
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SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala Filipe
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – Salas Judas
Tadeu e João
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala Judas Mateus
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 e 19h00 • Catequese
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro
20h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica,
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo

05

QUINTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Adoração ao 		
S.Sacramento / Oração do Rosário
14h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h15 • Santa Missa
19h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h30 • Grupo GOFF
20h00 • “Consciência moral e vida virtuosa” – curso com
Pe. Arnaldo – Auditório Paulo

06

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
19h30 • Curso de Batismo

07

SÁBADO
09h30 às 10h30 • Batizados
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
11h30 • Oração do Terço / Devoção do 1º Sábado ao
Imaculado Coração de Maria
12h00 • Ângelus
12h10 • Santa Missa

08

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

ABR

ABR

ABR

ABR

Marcação de intenções na paróquia
A marcação de intenções para as missas celebradas na
Paróquia Nossa Senhora Rainha deve ser feita diretamente na Secretaria Paroquial, que prepara a relação que será
lida, antes da missa. Há pessoas que deixam para solicitar a
inclusão de intenção imediatamente antes das celebrações.
Esclarecemos que as intenções que forem incluídas no próprio dia da celebração também serão acolhidas com muito
carinho e apresentadas ao coração misericordioso de Deus,
no mistério da celebração eucarística, porém não serão lidas
pelo comentarista.
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.
CONVIVÊNCIA COM A MATURIDADE
Pe. Alexandre convida a comunidade para um momento de
reflexão e escuta na sexta-feira, dia 06/04, após a missa das
15h, no Salão Paroquial Pedro. Tema: “Páscoa na maturidade”. Organização: Espaço de Convivência da Paróquia Nossa
Senhora Rainha.
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

