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III Domingo da Páscoa

Te reconhecemos ao partir do pão
O primeiro dia da semana após a ressurreição é longo em Lucas.
As mulheres descobrem o túmulo vazio; dois discípulos seguem
para Emaús a duas horas a pé de Jerusalém, caminham e ceiam
com o Mestre, reconhecendo Nele o Ressuscitado ao partir o
pão, e voltam para avisar aos amigos, em mais duas horas de
caminhada; enquanto eles falam sobre o ocorrido, Cristo aparece
desejando paz a todos e depois ainda os leva até Betânia, outra
pequena cidade no sul de Jerusalém para abençoá-los e elevar-se
ao céu - tudo no mesmo dia. Os discípulos voltam para Jerusalém
e “estavam sempre no templo, bendizendo a Deus”.

Jesus vivo e ressuscitado em uma Páscoa que nunca termina,
em um novo dia que ainda dura e que começou através dos
discípulos e continua com os cristãos de todos os tempos. O
primeiro dia da semana perdura para sempre.

Único autor não judeu do Novo Testamento, Lucas procura
mostrar como os discípulos descobrem progressivamente

E para dizer que Ele é o mesmo sendo completamente diferente daquele que conheceram nos caminhos da Galiléia, o
Mestre come um peixe não com eles, mas diante deles (Lc
24,43), ainda incrédulos, divididos entre a surpresa do mistério
e a alegria com sua presença. “Então, Ele abriu a inteligência
dos discípulos para entenderem toda a escritura”. Como diz
o papa Francisco, aí os discípulos perderam o medo de ter
alegria.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com
alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena
confiança o dia da ressurreição.

2ª f.: Atos 3,13-15.17-19; Sl 4; 1 João 2,1-5; Lc 24,35-48
3ª f.: Atos 6,8-15; Sl 118(119); João 6,22-29
4ª f.: Atos 7,51-8,1; Sl 30(31); João 6,30-35
5ª f.: Atos 8,1-8; Sl 65(66); João 6,35-40
6ª f.: Atos 8,26-40; Sl 65(66); João 6,44-51
Sábado: Atos 9,1-20; Sl 116(117); João 6,52-59
Domingo: Atos 9,31-42; Sl 115(116B); João 6,60-69

I Leitura (Atos 3,13-15.17-19)
Salmo Responsorial Sl 4
II Leitura (1 João 2,1-5)
Evangelho (Lucas 24,35-48)

EDITORIAL

Dia de domingo

TESTEMUNHAS

A busca

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Como presente de aniversário de 15 anos, o pai
deu para a filha um colar de diamantes. Mas logo o
colar desapareceu misteriosamente e o pai ofereceu
uma grande recompensa para quem o encontrasse.
Um rapaz que passava perto de um lago viu o colar
brilhando lá no fundo. Tentou pegá-lo com as mãos,
debruçado na beira do lago, mas o colar parecia fugir.
Apesar da água gelada e poluída, entrou e tentou
com os pés. Nada! Quis parar, mas o dinheiro da
recompensa valia o esforço.

O Evangelho deste III Domingo da Páscoa nos assegura que Jesus está
vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade
dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial – no encontro
comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé,
na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em
gestos de fraternidade e de serviço – que os discípulos podem fazer
a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois desse “encontro”, os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus diante
dos outros homens e mulheres.
Jesus lembra aos discípulos: “vós sois as testemunhas de todas estas
coisas”. Isto significa, apenas, que os cristãos devem ir contar a todos os
homens, com lindas palavras, com raciocínios lógicos e inatacáveis que
Jesus ressuscitou e está vivo? O testemunho que Cristo nos pede passa,
mais do que pelas palavras, pelos nossos gestos. Jesus vem, hoje, ao
encontro dos homens e oferece a salvação através dos nossos gestos
de acolhimento, de partilha, de serviço, de amor sem limites. São esses
gestos que testemunham, diante dos nossos irmãos, que Cristo está vivo
e que Ele continua a sua obra de libertação dos homens e do mundo.
Através da imagem do “comer em conjunto” (que, para o Povo bíblico
significa estabelecer laços estreitos, laços de comunhão, de familiaridade, de fraternidade), Lucas nos garante que o Ressuscitado continua
a “sentar-se à mesa” com os seus discípulos, a estabelecer laços com
eles, a partilhar as suas inquietações, anseios, dificuldades e esperanças,
sempre solidário com a sua comunidade. Podemos descobrir este
Jesus ressuscitado que se senta à mesa com os homens sempre que
a comunidade se reúne à mesa da Eucaristia, para partilhar esse pão
que Jesus deixou e que nos faz tomar consciência da nossa comunhão
com Ele e com os irmãos.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Não seja católico pela metade ou
nas coisas convenientes”.
Santo Afonso Maria de Ligório

Inside Out

Aí mergulhou de vez. Deslizou a mão no fundo do
lago, sem sucesso. Estava sujo, morrendo de frio
e exausto, e o colar lhe escapava. Desistiu, saiu
do lago e já ia embora quando se aproximou um
velhinho curioso com o que ele estava fazendo ali,
todo sujo. Ao saber da história, o velho apontou
para cima e mostrou ao rapaz o colar pendurado
no galho de uma árvore:
- Você estava perseguindo o reflexo do colar na
água. Deve ter sido um pássaro que o deixou ali.
Sobe, pega o colar e vai lá receber o dinheiro.
Na busca inútil, ele acabou sendo magoado por
suas próprias expectativas. Que tal dar uma pausa
na correria das horas? Perder o olhar moderno para
as buscas efêmeras e instalar o olhar paciente para
as coisas eternas? Olhe para o alto.
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

Retiro do Master será nos dias 4, 5 e 6 de maio

P

arar. Redescobrir-se.
Reecontrar-se. Reinventar-se. Essa é a proposta
do retiro que o Grupo
Master do Projeto Jovem Fanuel da
Paróquia Nossa Rainha realiza nos dias
4, 5 e 6 de maio, e que tem como
tema “Inside Out: uma experiência
de transformação, de crescimento,
de amadurecimento”. O encontro é
destinado a jovens adultos com idade
entre 24 e 40 anos, que não sejam
casados, e será realizado na casa de
Retiro Acampamento MPC, em Nova
Lima. As inscrições já estão abertas
e podem ser feitas nos encontros do
Master (toda quarta-feira, às 20h, na
NSRainha), ou pela internet, através
do site: www.inscricoesmaster.com.br.

De acordo com Laerte Xavier, um dos
coordenadores do Master, a proposta do
retiro é trabalhar as questões que afastam
os jovens de Deus. “Nesse encontro
vamos trabalhar o autoconhecimento e
o amadurecimento pessoal, pois muitas
vezes nossos problemas e inseguranças nos afastam do amor do Senhor”,
pontuou. Laerte ressalta que, antes de
abordar o relacionamento com Deus,
“esse encontro irá trabalhar o ‘eu’ pessoal de cada um, pois a mudança parte
do nosso coração, por isso o nome do
retiro é Inside Out (de dentro para fora) ”.
Nesse semestre, o Retiro do Master te
convida a olhar para dentro de si, para
entender quem você é, o seu valor, o
peso daquilo que você projeta para o seu

futuro, as frustrações, medos, incertezas e
inseguranças. “É necessário entender que
somos amados por Deus, que Ele tem
um sonho para nossa vida e reconstruir
o nosso valor de filhos, criados à imagem
e semelhança do Pai”, conclui Laerte.

Encontro reúne jovens com idade entre
24 e 40 anos, não casados

Domingo da Misericórdia

Aproximarmos do coração misericordioso de Deus
A Paróquia Nossa Senhora Rainha promoveu
na tarde do último dia 8 de abril a Festa da
Divina Misericórdia. A Festa teve início às 15h,
com o louvor da jovem cantora Larissa Viana,
que veio de Petrópolis especialmente para a
celebração; sendo seguido pela Oração do
Terço da Misericórida e Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzidas pelo pároco,
Pe. Alexandre Fernandes; por uma pregação
da psicóloga Andrea Scarpelli, por uma procissão com o quadro da Divina Misericórdia
e por benção das imagens de Jesus Misericordioso, encerrando com a Santa Missa das
17h45, presidida por Pe. Alexandre.
Durante a celebração da Festa, após a oração
da Consagração à Jesus Misericordioso, Pe.
Alexandre lembrou que Jesus disse à Santa
Faustina (em seu Diário Espiritual) que “as
graças da Minha misericórdia colhem-se com
o único vaso, que é a confiança. Quanto
mais a alma confiar, tanto mais receberá”. O
pároco disse que Jesus nos convida a confiar n’Ele, sem duvidar. “Jesus nos convida a
colocar toda a esperança n’Ele, no seu poder,

a acreditar na Sua bondade”. O sacerdote
lembrou também que Jesus disse à Santa
Faustina que, “neste dia, estão abertas as
entranhas da minha misericórdia e derramo
um mar de graças sobre as almas que se
aproximam da fonte da minha misericórdia”.
Em sua pregação, a psicóloga Andrea Scarpelli disse que a Festa da Misericórdia é um
momento de grandes graças para todos. Ela
lembrou que a confiança na bondade e na
misericórdia do Senhor é essencial para a
nossa caminhada. “Temos que buscar sempre o exercício da confiança e da entrega.
Agir conforme a vontade do Senhor, se esvaziar da nossa autossuficiência”. A psicóloga
também ressaltou que, nessa caminha da
confiança, nós precisamos de uma grande
virtude: a humildade. “A humildade de reconhecer que somos miseráveis, que somos
necessitados da graça de Deus”.
Cleidiane Maria de Paula Garcia veio de
outra paróquia em Belo Horizonte especialmente para participar da Festa da Divina

Misericórdia. Ela, que veio acompanhada
do marido Silvio e dos filhos Victor e Juan,
disse que a Festa é uma das pedras preciosas que o Coração de Jesus pode nos
oferecer. “É um momento de grande graça,
de recorrermos aos raios misericordiosos
do Coração de Jesus, um momento para
chegarmos mais perto de Deus e obtermos
grandes graças”.
A Festa da Divina Misericórdia foi instituída
pelo Papa João Paulo II, em 23 de maio de
2000. O anúncio se deu durante a canonização da Irmã Faustina, no dia 30 de abril
de 2000, ficando estabelecido que o 2º
domingo da Páscoa é o Domingo da Misericórdia. Na liturgia deste mesmo domingo,
a Igreja celebra o Sacramento da Reconciliação. “Recebei o Espírito Santo. A quem
perdoardes os pecados, eles lhes serão
perdoados; a quem os não perdoardes,
eles lhes serão retidos” (Evangelho de São
João 20,19-31).

Telefone: (31) 32863034
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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)

Cleidiane veio de outra paróquia para participar
da Festa da Divina Misericórdia com a família
Acompanhe as notícias e eventos da paróquia pelos endereços: www.nsrainha.com, www.youtube.com/nsrainhatv e facebook.com/NSRainha

Crisma Fanuel

DIZIMISTAS

Cerca de 200 jovens participam do primeiro retiro 2018

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realizou
nos dias 6, 7 e 8 de abril o primeiro retiro
do grupo de Crisma Fanuel, que ocorreu
na casa de Acampamento MPC, em Nova
Lima. Durante o encontro, cerca de 200
crismandos participaram de momentos
de formação e espiritualidade baseados na
experiência do Kerigma (primeiro anúncio), através de seis temas: Amor de Deus,
Pecado e Salvação, Senhorio de Jesus, Espírito Santo, Fé e Conversão e História da
Salvação. Os temas foram abordados de
uma maneira jovem, adequando-os para a
realidade cotidiana dos adolescentes, sem
deixar de lado a formação necessária.

15/04
Marcela Maria Vieira Thomazzi
16/04
Bento Luiz Silva
José Antônio Vasconcelos
Juliano Paolinelli az de Oliveira
Lucas Rezende
Marco Antônio A. de Andrade
Maria Inês Branquinho Pinto
Marta Rodrigues de Morais Andrade
Vinícius Alves Vieira de Souza
17/04
José Hipólito de Moura Faria

Durante o retiro, a equipe de Crisma realizou diversas dinâmicas e pregações com o
intuído de promover momentos de espiritualidade e entrosamento. Para isso, foram
utilizados os diferentes espaços do acampamento para atingir os corações dos jovens.
Um dos momentos marcantes ocorreu na

18/04
Anisa Rossi Marcos
Clea Doris Bosi Ribeiro
Clenio Moraes Rocha
João Bosco Leopoldino da Fonseca
Marcelo Guimarães Fonseca
Mônica Hildegard Libera Costa Reis
Nelson César de Renault
Walace Campos Gonçalves
Waneska Reis de Melo Salles

21/04
Ana Maria Ferreira
Magno Ângelo Almeida de Oliveira
Marcelle Teixeira Lott Cabral
Maria Selma Rodrigues Ferreira
Marina Ewelin Wasner Machado
Patrícia Maria Coelho de Miranda Lara

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

Outro momento especial ocorreu no sábado à noite, quando os jovens participaram
de um momento de oração e partilha ao
redor da fogueira. “Nesse momento o servos puderam conhecer mais os crismandos, além de ser uma oportunidade para
os jovens relembrarem músicas antigas da
Perseverança – grupo que costumavam
participar antes da Crisma”, afirmou Elisa.
Para a crismanda Ana Paula Oliveira, participar do retiro Kerigma 2018 foi uma

Jovens viveram momentos de formação
e espiritualidade

• SAIBA MAIS •

19/04
Anderson do Nascimento
Arnaldo Castro
Bruno Franco Ricci Faria
Bruno Portela de Lima Fernandes
Guilherme Alvim Ayres
Mariana Moreira Fernandes Diez
Raquel Gonçalves Campos Silva
Sada Doche Pereira
Vânia Lúcia da Silva de Souza
20/04
Bernardo Barcellos Tamm
Elisabeth Salles Melo Lima
Fernanda Novaes Braga
Marcelo Dias
Marcelo Guadalupe Rezende
Márcia Cristina Arantes Auad
Maria Teresa Quintão Lara Pinto
Patrícia Quaresma Ragone

experiência indescritível. “Amei sentir o
amor de Cristo e não quero sair dessa
paz nunca. Agradeço a todos pelos momentos vividos nesse encontro”, afirmou
a jovem. O crismando Pedro Ávila Fabrini
conta que participar da Crisma está sendo
uma oportunidade maravilhosa. “Em momento algum pensei que gostaria tanto da
crisma, mas Deus me indicou um caminho
surpreendente e me fez perceber o quão
perdido estava sem Ele. Muito obrigado
por terem sido luz no meu caminho nesse
retiro”.

trilha da casa de retiro: a dinâmica da “Piscina
de Siloé” – que representa o milagre de
Jesus em um cego de nascença. Os jovens
foram vendados, sujados com um pouco
de barro e chamados a caminhar até um
riacho para lavar os seus rostos. Segundo
Elisa Ragone, uma das coordenadoras da
Crisma, nessa dinâmica o “barro representa
os nossos pecados, que só é limpo quando
o lavamos em Deus”.

Em que idioma falou Jesus?
Durante o século I, na terra onde viveu
Jesus, sabe‑se que eram usadas quatro línguas: aramaico, hebraico, grego e latim. No
entanto, embora Jesus pudesse conhecer e
usar algumas vezes o hebraico, é provável
que na conversação corrente e na pregação,
Jesus falasse habitualmente em aramaico,
que era a língua de uso diário entre os judeus
da Galileia. De fato, em algumas ocasiões
o texto grego dos evangelhos deixa em
aramaico algumas palavras ou frases soltas
postas na boca de Jesus: talitha kum (Mc 5,
41), qorban (Mc 7, 11), effathá (Mc 7, 34),
geena (Mc 9, 43), abba (Mc 14, 36), Eli, Eli,
lemá sabachtani? (Mc 15, 34), ou dos seus
interlocutores: rabboni (Mc 10, 51).

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: DEVO ESTAR EM CASA DE MEU PAI! (Lc 2,41-52)
OBJETIVO: LEVAR OS FILHOS PARA A CASA DO PAI!

Na peculiar estrutura do grego usado nos
evangelhos, transparece uma matriz sintática
aramaica. O mesmo se pode também deduzir pelo fato dos evangelhos colocarem na
boca de Jesus umas palavras que adquirem
uma especial força expressiva quando traduzidas ao aramaico, e de que há palavras
que são utilizadas com uma carga semântica
diferente do habitual no grego, e que resultam de um uso de tipo semítico. De todas
elas, a oficial e ao mesmo tempo a menos
empregada era o latim. Usavam-na quase
exclusivamente os funcionários romanos ao
conversar entre si, e conheciam-na algumas
pessoas cultas.

“DEVO ESTAR EM CASA DE MEU PAI!”
Irmão!

DEPOIMENTOS

Jesus disse a Zaqueu que “hoje, devo estar em tua casa”; e afirmou à
samaritana que – “e é agora!”, o Senhor disse - que ela “adoraria o
Pai em Espírito e em Verdade”; e anunciou ao discípulo que o Pai e
ele “fariam nele o seu lar”.
Sim, hoje, Jesus está “à tua porta e bate” – e te pede que o deixes entrar.
Pois teu coração deve ser a casa do Pai!

Gabriel Absi

“Nesse retiro da Crisma, falamos para os jovens sobre o
Kerigma, o primeiro anúncio do amor
de Deus. Atualmente, eles vivem muito intensamente as coisas do mundo
e poder mostrar para eles o caminho
de Deus e ver que eles aceitaram
esse caminho é maravilhoso. Tenho
certeza de que muitos corações foram
restaurados neste fim de semana”.

Elisa Ragone

“O tema Kerigma - primeiro
anúncio - fez jus ao seu nome
nesse retiro da Crisma: foi realmente
a oportunidade de muitos daqueles
jovens conhecerem e serem tocados
pelo Amor de Deus. Todo o sentimento de insegurança que os tomava
antes de o retiro começar, deu lugar a
olhos brilhantes, louvores eufóricos e
corações entregues a Cristo”!

16

ABR

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 Filipe
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala Mateus

17

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

18

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

19

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

ABR

ABR

ABR

20

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
16h00 • Espaço de convivência com a maturidade –
salão paroquial Pedro

21

SÁBADO
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
11h30 • Oração do Terço
12h00 • Ângelus
12h10 • Santa Missa

22

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

ABR

ABR

ABR

NOTA SOBRE AS INTENÇÕES DA SANTA MISSA
As intenções se categorizam entre vivos, fiéis defuntos e santos
/ anjos e pelos aniversários (natalício e matrimônio)
IMPORTANTE SABER:
1) Quanto às intenções dos fiéis vivos, serão todos agrupados em um único modo “pelas intenções de...”: Todos os
nomes das pessoas sem explicações (pela saúde, pela conversão, pelo anjo da guarda), ou seja, será citado apenas o nome
das pessoas. No caso de Anjo da Guarda, pode-se marcar
a Missa ou pelo nome da pessoa ou pelos Santos Anjos da
Guarda.
2) Fiéis Defuntos:
a) nos aniversários de falecimento serão citados apenas, 7, 30
dias e 1 ano de falecimento;
b) Quando for para as almas marcaremos do seguinte modo:
Pelas Santas almas. Não marcaremos e não citaremos: pelas
13 almas, pelas almas aflitas, sabidas e entendidas.
c) Não marcaremos intenções que determinam expressão de
outros modos de crer.
3) Aniversário:
a) Serão citados no início da Santa Missa;
b) os aniversario de matrimônio: para benção, somente as jubilares de 25, 50, 60, 65 anos de matrimônio.
4) Sobre as intenções dos Santos: somente citar o santo sem
expressões explicativas como: “por uma graça alcançada...” etc.
Por fim, em todos os casos de intenções marcadas (vivos, falecidos ou aniversários), não é permitida a leitura de texto/
homenagens no final da Missa.
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. Há pessoas que deixam para solicitar a inclusão de
intenção imediatamente antes das celebrações. Esclarecemos
que elas também serão acolhidas, porém não serão lidas pelo
comentarista.
CONVIVÊNCIA COM A MATURIDADE
O Espaço Convivência da Paróquia N.S Rainha convida os
paroquianos para sua reunião “Café com Papo”. Dia 17 / 04,
terça feira, às 16h. Tema: “A Arte de Liderar”. Numa comunidade, família, grupos, movimentos e pastorais é necessária
renovação, abertura para o outro, desapego, manter a alegria no que se faz, buscar, esperança dinâmica e fé. Local:
Rua Juvenal de Melo Senra, 409 – Lagoa Seca – Belvedere.
Venha tomar café com a gente. Contato: (31) 99134-7270.

