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II Domingo da Páscoa
Shalom
Tendo descido a noite, reina o desconforto entre os discípulos,
que ainda não acreditam nem no relato de Maria Madalena
nem no de João. Continuam no primeiro dia da semana (o
terceiro depois da crucificação), reunidos a portas fechadas,
quando Jesus se coloca no meio deles e num local cercado
pelo medo e angústia oferece a paz. “A paz esteja convosco”
não é apenas uma saudação, mas muito mais, é dom, oferta,
harmonia, confiança, é a paz prometida por Jesus, que vem
da presença de Deus.
Oito dias depois, portanto no primeiro dia da segunda semana,
os discípulos continuam fechados, sentindo-se desamparados
e inseguros, quando Cristo os encontra pela segunda vez com
a mesma saudação – Shalom! Reconhecendo nos estigmas o
amor do Mestre, Tomé faz a maior confissão de fé e a mais
alta e plena avaliação de Jesus proferida no evangelho de
João: “Meu Senhor e meu Deus”, manifestando sua crença
não apenas na ressurreição (Senhor, título pós-pascal), mas
na divindade (meu Deus).
E os discípulos, trancados por medo, agora são convidados a
abrir as portas e sair pelo mundo a serviço para pregar a todos
a boa nova. Como Ele foi enviado pelo Pai, Ele os envia para
continuarem seu ministério como testemunhas da verdade e
da fidelidade de Deus.
Este segundo domingo da Páscoa é também festa da Divina
Misericórdia, celebração instituída pelo papa João Paulo II, em
2000, por conta das revelações de Cristo à religiosa polonesa
Santa Faustina Kowalska.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso
povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que
nos destes. E fazei que compreendamos melhor o batismo
que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue
que nos redimiu.

2ª f.: Is 7,10-14; 8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
3ª f.: Atos 4,32-37; Sl 92(93); João 3,7-15
4ª f.: Atos 5,17-26; Sl 33(34), João 3,16-21
5ª f.: Atos 5,27-33; Sl 33(34); João 3,31-36
6ª f.: Atos 5,34-42; Sl 26(27); João 6,1-15
Sábado: Atos 6,1-7; Sl 32(33); João 6,16-21
Domingo: Atos 3,13-15.17-19; Sl 4; 1 João 2,1-5; Lucas
24,35-48

I Leitura (Atos 4,32-35)
Salmo Responsorial Sl 117(118)
II Leitura (1 João 5,1-6)
Evangelho (João 20,19-31)

EDITORIAL

Dia de domingo

AMAR E SERVIR

Sorrindo

Semana Santa

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Era uma linda manhã de céu azul, no Rio, e meu primo,
de férias na casa de um amigo, foi com ele à banca de
revistas comprar jornal. O amigo cumprimentou o
jornaleiro amavelmente, mas, como retorno, recebeu
um tratamento frio e grosseiro. Pegando o jornal atirado em sua direção, o amigo deu um largo sorriso e
desejou ao dono da banca um bom final de semana.
Quando voltavam para casa, meu primo não resistiu:

C

A liturgia deste domingo traz uma reflexão sobre o papel da comunidade cristã como espaço privilegiado de encontro com Jesus
ressuscitado. Tomé representa aquele que vive fechado em si próprio
(está fora) e que não faz caso do testemunho da comunidade, nem
percebe os sinais de vida nova que nela se manifestam. Em lugar
de se integrar e participar da mesma experiência, pretende obter
uma demonstração particular de Deus.
Ele acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no
interior da comunidade. Porquê? Porque, no “dia do Senhor”, volta
a estar com a sua comunidade. É uma alusão clara ao domingo, ao
dia em que a comunidade é convocada para celebrar a Eucaristia:
é no encontro com o amor fraterno, com o perdão dos irmãos,
com a Palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se
descobre Jesus ressuscitado.
A comunidade se constrói e gira em torno d’Ele, e é d’Ele que
recebe vida, amor e paz. Sem Jesus, estaremos secos e estéreis,
incapazes de encontrar a vida em plenitude; sem Ele, seremos um
rebanho de gente assustada, incapaz de enfrentar o mundo e de
ter uma atitude construtiva e transformadora; sem Ele, estaremos
divididos, em conflito e não seremos uma comunidade de irmãos.
Ao contato salvífico com as chagas de Cristo, Tomé manifesta as
próprias feridas, as próprias lacerações, a própria humilhação; no sinal
dos pregos encontra a prova decisiva de que era amado, esperado,
entendido. Encontra-se diante de um Messias pleno de doçura, de
misericórdia, de ternura. Que neste segundo Domingo da Páscoa,
o da Misericórdia, Deus abençoe a todos! Recebam meu afetuoso
abraço e minha bênção.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Momentos de fé, oração e reflexão espiritual

- Escuta aqui, ele sempre te trata com essa grosseria?
- Ele é assim mesmo.
- Por que você então é tão educado?
- Porque não quero que ele decida como eu devo agir.
Viu? Em plena manhã em Ipanema, o primo recebe uma
lição de vida. Quantas vezes tratamos os outros como
somos tratados? Sabe aquele vizinho da cara amarrada
que você encontra no elevador? Ele não cumprimenta
ninguém, então você parou de cumprimentá-lo, não
foi? E aquela manicure que abaixa a cabeça, nem olha
para a cliente e fica só ali, trabalhando? Você desistiu
de puxar conversa. Tentou alguma vez perguntar pelo
filho pequeno, que teve bronquite?

om o objetivo de promover uma profunda reflexão sobre a paixão, morte
e ressurreição de Jesus, a
Paróquia Nossa Senhora Rainha realizou
uma extensa e bela programação durante
a Semana Santa deste ano. Na terça-feira,
dia 27/03, Pe. Arnaldo Cézar, vigário da
NSRainha, presidiu a Santa Missa e uma
reflexão penitencial. Dando sequência às
meditações, na quarta-feira, dia 28/03,
padre Alexandre Fernandes, pároco,
presidiu a Santa Missa e a Solene Via
Sacra, enfatizando que “esta antiquíssima
e piedosa tradição é uma forma profunda
de acompanhar os passos de Jesus”.

Dando início ao Sacro Tríduo Pascal na
quinta-feira, 29/03, Pe. Alexandre presidiu

a Santa Missa da Ceia do Senhor e o rito
do Lava-pés na NSRainha; e Pe. Arnaldo
Cézar na Comunidade Bom Jesus do
Vale. Após a realização das duas celebrações, o pároco conduziu a trasladação
do Santíssimo Sacramento para o Salão
Pedro. Já na Sexta-feira da Paixão, dia
30/03, Dra. Filó meditou sobre o tema:
“por suas Chagas fomos curados” e, na
parte da tarde, Pe. Alexandre presidiu a
Solene Ação Litúrgica da Paixão do Senhor, que terminou com a procissão do
Senhor morto.
No sábado de Aleluia, dia 31/03, a Solene
Vigília foi presidida por Pe. Alexandre Fernandes e concelebrada pelo Pe. Arnaldo
Cézar, Pe. Luciano Guimarães (Opus Dei)
e pelo Diácono Paulo Taitson. Em sua

homília, o pároco lembrou aos fiéis que
eles estavam sendo portadores de uma
grande mensagem: “Jesus ressuscitou”. Já
em sua reflexão no domingo de Páscoa,
dia 01/04, Pe. Alexandre lembrou que a
Páscoa é a passagem de Jesus para junto
do Pai. “Na sua Paixão, nós morremos
para o pecado e ressuscitamos com Ele
para uma vida nova”, afirmou.
Rosemere Godinho, paroquiana, afirmou
que viver a Semana Santa é o fortalecimento da fé. “Acompanhar a Semana
Santa é vivenciar a memória do santo
sacrifício que Jesus Cristo realizou por
todos nós”. Para a dentista Marina Amaral, a Semana Santa “é um período de
oração e reclusão, mas principalmente
de conversão na fé”.

Não prometemos renascer? Então, que o mau humor
em demasia não afete nossa cortesia. Nem sob o sol
de Ipanema nem embaixo da chuva em BH. O quanto
sou, o quanto serei, só eu sei. Tenhamos sorrisos para
todos. Flor nasce para florir, sorriso para sorrir.
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

“Foi à luz dos Vossos raios da
Misericórdia que compreendi
quanto me amais”.
Santa Faustina

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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14º Seminário de Vida no Espírito Santo

DIZIMISTAS

Venha viver a experiência do amor de Deus

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza
entre os dias 17 e 20 de maio o 14º
Seminário de Vida no Espírito Santo. O
evento nos convida a viver uma experiência do amor de Deus e ocorre de 17 a
19 de maio na NSRainha; e no dia 20
na Comunidade Bom Jesus do Vale. As
inscrições já estão abertas e podem ser
feitas na secretaria paroquial.

08/04
Alessandra Moretzsohn Holt
Rossele Lage Lacerda
Solange Rodrigues Miranda
Wussania das Dores Campos Simão
09/04
Amanda Drumond Santos Biondi
Cristiane Ventura Bello Santos
Edna Lúcia dos Santos
Frederico Colares Pimenta
Izabella Santana Policarpo
José Francisco Javier Vilchez Icaza
Maria das Dores Rosa
Mirtes Chaves Lacerda Ribeiro
Romero Camargos Fabel
Silviane Campos Nahas
Thais da Costa Cruz

O Seminário conta com as participações
confirmadas do pároco da NSRainha,
Padre Alexandre Fernandes; de Padre
Kleber Tostes (da Paróquia Jesus Misericordioso e Santa Edwiges, em Ribeirão
Preto, no interior paulista); do Padre Rodrigo Natal (da Paróquia São Sebastião, de
Taubaté-SP, e autor do livro “365 dias com

11/04
Beatriz de Oliveira Portela Gouvêa
Jaime Nilson Pinto Coelho Carvalho
José Magno Senra Fernandes
Juliana Kraschinski
Luzedna Lopes Rêllo Pinto Coelho Carvalho
Maria das Graças Torres Machado Coelho

14/04
Betânia Mara Coelho Albanez
Elisabete Andrade de Souza Abreu
Karina Juliana Vieira Muzzi Moraes
Leonardo Barbosa de Oliveira
Liliane Soares Martins de Vasconcelos
Pedro Cabral Barbosa
Soraya Rodrigues Dias

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

O Seminário tem como objetivo levar o
primeiro anúncio da Palavra de Deus às
pessoas, para que elas vivenciem o Querigma (o primeiro anúncio da Boa-Nova
do acontecimento Jesus de Nazaré realizado na força do Espírito Santo, baseado
no testemunho pessoal dos apóstolos),
proporcionando momentos de oração,
louvor, cura interior, pregação, efusão do
Espírito Santo, partilha fraterna, diálogo
e contato social; troca de experiências
pessoais e histórias de vida, auxiliando

o entendimento e a compreensão de si
mesmo e facilitando o convívio cristão
em sociedade e em família.
Mais informações através do site
www.nsrainha.com ou pelo telefone:
(31) 3286-3034.

Evento será realizado de 17 a 20 de maio
na paróquia

• SAIBA MAIS •
Festa da Divina Misericórdia
No ano 2000, o Papa João Paulo II beatificou e canonizou sua conterrânea, Santa
Faustina Kowalska, uma santa religiosa que
recebeu visões e revelações de Nosso
Senhor a respeito da Divina Misericórdia.
Em seu famoso diário, Santa Faustina relata
o momento em que Jesus lhe pediu a instituição da festa da Sua Misericórdia: “A Minha
imagem já está na tua alma. Eu desejo que
haja a Festa da Misericórdia. Quero que essa
Imagem, que pintarás com o pincel, seja
benzida solenemente no primeiro domingo
depois da Páscoa, e esse domingo deve ser
a Festa da Misericórdia.” (n. 49). Atendendo
ao apelo do próprio Jesus pelas palavras de
Santa Faustina, João Paulo II estabeleceu o
segundo domingo da Páscoa – tradicionalmente conhecido como Dominica in Albis

12/04
Adriane Cristina Sales Alves
Amintas Jacques Jost de Moraes
Ângelo Vargas Garcia
Maria Goretti Dias de Lima
Patrícia Gonçalves Tavares
Raquel Joane Rodrigues
Roberto de Almeida Garcia
13/04
Adriana Ribeiro Silva
Elizabeth de Castro Alvim Ayres
Gustavo Graça Pinto Vieira
Ludmila Maria Guimarães Pereira
Marcelo Amorim Aguiar
Nádia Regina Anatólio Lima Maciel
Roberto Urbano de Andrade Botelho
Viviane Brant Maia Sandes

a Divina Misericórdia”); do Padre João
Luiz Lemos (TV Evangelizar); de Moninha
Quintero (NSRainha); de Amanda Drumond (ex-coordenadora geral do Projeto
Jovem Fanuel), entre outros convidados.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: ESTÁ CONSUMADO! (Jo 19, 29-30)
OBJETIVO: TRANSFORMAR A DOR EM AMOR!

– como a festa da Divina Misericórdia.
Irmã Faustina ainda nos conta em seu diário:
“À noite, quando eu estava em minha cela,
percebi a presença do Senhor Jesus vestido
de uma túnica branca. Uma mão estava
levantada a fim de abençoar, a outra pousava
na altura do peito. Da abertura da túnica no
peito saíam dois grandes raios, um vermelho
e outro pálido. Em silêncio eu olhei intensamente para o Senhor; minha alma estava
tomada pelo espanto, mas também por
grande alegria. Depois de um tempo, Jesus
me disse: ‘Pinta uma imagem de acordo com
o que vês, com a inscrição, ‘Jesus, eu confio
em Vós. Prometo que a alma que venerar
esta Imagem não perecerá.’”

“ESTÁ CONSUMADO!”
Está maduro, ó Pai!, eis perfeito o fruto da Árvore da Vida!
Ilimitado é seu bem, indescritível o sabor, seu sumo é o vinho
da alegria! Por ele, seremos como Vós, ó Pai! – e jamais morreremos!
Como Maria, o recolhamos em nosso coração; como João
o levemos para casa; como batizados, o consumamos! Para
que se consume vossa vontade - ó Pai!

DEPOIMENTOS
“A palavra misericórdia me
deixa muito emocionada e,
ao mesmo tempo, me fortalece e aumenta a minha fé porque Jesus sempre
foi misericordioso. Para seguir os passos e os ensinamentos d’Ele, temos
que ter esse sentimento no coração,
ser misericordioso com os outros e,
Amália Verônica Mendes principalmente, com nossos familiares”.

Márcia Brant

“Eu enxergo a misericórdia de
Deus na minha vida o tempo
todo, porque tenho recebido muitas
graças. Quanto mais nós nos abrimos a
Deus, mais Ele nos mostra a misericórdia. A Festa da Divina Misericórdia que
comemoramos neste fim de semana é
um momento muito importante porque
é um desejo do Coração de Jesus”.
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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
14h30 • 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
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QUINTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Adoração ao 		
S.Sacramento / Oração do Rosário
14h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h15 • Santa Missa | Grupo Anima Christi
19h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h30 • Grupo GOFF
20h00 • “Consciência moral e vida virtuosa” – curso com
Pe. Arnaldo – Auditório Paulo
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SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
16h00 • Espaço de convivência com a maturidade –
salão paroquial Pedro

14

SÁBADO
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
12h00 • Ângelus
12h10 • Santa Missa

15

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
10h00 • Missa – Comunidade BJVale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
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Grupo de Oração com Pe. Alexandre
Fernandes
Começa nesta segunda-feira, dia 09/04, a partir das
19h30, no Salão Paroquial Pedro, o novo grupo de oração da NSRainha. Conduzido pelo pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, o grupo é aberto a todos os públicos, principalmente às pessoas que já participaram do Seminário de Vida
no Espírito Santo na paróquia e que desejam reascender
ou animar a chama da fé. Os encontros serão semanais.
Convide familiares e amigos e venha viver esta experiência!
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.
Terço com os Homens
Neste mês de abril, o Terço com os Homens será antecipado para o dia 23, segunda-feira, no mesmo horário (20h).
Retiro do Master
Parar. Redescobrir-se. Reecontrar-se. Reinventar-se. Essa é
a proposta do Inside Out, o novo retiro do Grupo Master
Fanuel: uma experiência de transformação, de crescimento,
de amadurecimento. Dias 4, 5 e 6 de maio, na casa de Retiro
MPC (Macacos). Inscrições no site: www.inscricoesmaster.
com.br

