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IV Domingo da Páscoa
“Eu sou o Bom Pastor”
A Igreja celebra o Domingo do Bom Pastor no quarto
domingo de Páscoa lendo uma das passagens do capítulo
dez de João. A Bíblia nasce num povo enraizado na vida
pastoril. Deus apresenta-se como pastor (Gn 49, 24; Sl
23). Os patriarcas são pastores. Moisés e Davi são chamados por Deus enquanto conduzem rebanhos. Pastor de
ovelhas era uma profissão comum e bem conhecida na
época. Ezequiel 34 serve de pano de fundo para João
quando denuncia os pastores malvados e anuncia que
Deus assumirá o pastoreio de seu povo (11-16).
Em João, Jesus é o pastor exemplar, que cuida e empenha
sua vida pelas ovelhas, diferente do pastor assalariado,
que deixa as ovelhas sem proteção e foge quando aparece
uma fera. Cristo aprofunda o amor do pastor bom e fiel,
pois seu carinho e cuidado se estendem não apenas às
ovelhas da casa de Israel (desse aprisco), mas às dispersas
entre os gentios (outras ovelhas), ou seja, sua missão não
se encerra nas fronteiras limitadas do povo judeu. É uma
missão universal, para todos os povos da terra.
O evangelista também destaca a ideia do mútuo conhecimento entre ovelha e pastor, de tal maneira intenso que
Jesus o compara com o que existe entre Ele e o Pai. O
pastor aparece pelo menos 14 vezes no NT, revelando
uma pessoa de prontidão contra qualquer perigo, dedicada no trabalho de fortalecer, curar, alimentar, dar água,
trazer de volta as ovelhas desgarradas. O Senhor é o bom
pastor. Nada nos faltará.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão
das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir,
apesar de sua fraqueza, a fortaleza do Pastor.

2ª f.: Atos 11,1-18; Sl 41(42); João 10,1-10
3ª f.: Atos 11,19-26; Sl 86(87); 10,22-30
4ª f.: 1Pedro 5,5-14; Sl 88(89); Mc 16,15-20
5ª f.: Atos 13,13-25; Sl 88(89); João 13,16-20
6ª f.: Atos 13,26-33; Sl 2; João 14,1-6
Sábado: Atos 13,44-52; Sl 97(98); João 14,7-14
Domingo: Atos 9,26-31; Sl 21(22); 1João 3,18-24

I Leitura (Atos 4,8-12)
Salmo Responsorial Sl 117(118)
II Leitura (1 João 3,1-2)
Evangelho (João 10,11-18)

EDITORIAL

Dia de domingo

VOZ DO PASTOR

Tesouros

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Você tem um tesouro quando se levanta pela manhã
e deixa o sol entrar, vendo o brilho abençoado de
mais um dia à sua disposição para espalhar o amor,
praticar a justiça e a compaixão, unir e apaziguar,
implantar o perdão onde há desejo de vingança,
mesmo no meio da correria do serviço com hora
marcada, da ginástica na academia, dos projetos no
computador, do atendimento no consultório, das
aulas, do levar e buscar as crianças, das curtidas nas
redes sociais. Um tesouro o dia de hoje.

Celebramos todo o tempo Pascal como um único dia de graça e bênção:
é a nossa libertação e inserção da vida eterna que Jesus nos alcançou
com sua paixão, morte, sepultamento e gloriosa ressurreição. Como
refletíamos nos primeiros dias da Páscoa, o Cristo nos inseriu em um
novo gênero de vida já não mais sujeito às leis da morte. A Vida que o
Senhor nos doa é eterna e imperecível, durará para sempre. É aquela
Vida plena, feliz, realizada, aquilo que todos nós, no fundo do coração,
almejamos mais do que qualquer coisa. Contudo, por causa da nossa
dureza, buscamos saciar essa “sede” que trazemos no interior com
coisas que são incapazes de saciar-nos e preencher-nos.
E no evangelho deste quarto domingo do tempo pascal Jesus nos diz
ser ele o Bom Pastor. Ora, Jesus é o modelo do verdadeiro pastor.
Ele conhece cada uma das suas ovelhas, tem com cada uma relação
pessoal e única, ama cada uma, conhece os seus sofrimentos, dramas,
sonhos e esperanças. É este amor, pessoal e íntimo, que leva Jesus a
pôr a própria vida ao serviço das suas ovelhas, e até a oferecer a própria
vida para que todas elas tenham vida e vida em abundância. Quando as
ovelhas estão em perigo, Ele não as abandona, mas é capaz de dar a
vida por elas. Nenhum risco, dificuldade ou sofrimento O faz desanimar.
A proposta de salvação que Jesus faz se destina a todos os homens e
mulheres, sem exceção. O que é decisivo para entrar a fazer parte do
rebanho de Deus é “escutar a voz” de Cristo, aceitar as suas indicações,
tornar-se seu discípulo. Que vivamos esta quarta semana da Páscoa
deixando ressoar no coração essa palavra de Jesus, o Bom Pastor, que
veio dar a vida por nós, suas ovelhas. Que busquemos, através da
oração, progredir na docilidade à ação do Espírito Santo, nosso mestre
interior e sopro do amor de Deus.

Segunda-feira

Você tem um tesouro quando desce a escuridão
sagrada da noite e, no silêncio de casa, quase pode
ouvir as conversas dos anjos enquanto conta as
estrelas (“primeira estrela que eu vejo dá-me tudo
que desejo”) sob a luz do luar que pacifica a alma,
ameniza as agulhadas do tempo, vigia sua quietude,
traz um olhar mais cuidadoso para os vestígios do
dia. Você tem um tesouro quando percebe que
houve pouquíssimos senões.
Você tem um tesouro no ontem e no hoje, aqui
mesmo e depois, agora ou a qualquer hora, na
travessia por terra, céu e mar, na mensagem e no
mensageiro, no começo e no fim, nos bens e nos
dons. E, sobretudo, você é um tesouro em quem
o Pai colocou todo o seu amor. Pessoa do céu
servindo aqui na terra. Tesouro, sempre.

“Por causa de prazeres
passageiros, sofrem-se grandes
tormentos eternos. ”
São João da Cruz
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O novo grupo de oração tem encontros
semanais. No primeiro dia, padre Alexandre Fernandes pregou sobre o tema
“discernimento” e destacou que “para
toda a tomada de decisão devemos refletir e orar a Deus sobre aquela ação, pois
a vontade d’Ele é sempre boa, perfeita

e agradável”. O pároco afirmou também
que não devemos culpar os outros pelas
nossas ações e atitudes. “As nossas decisões são na maioria das vezes solitárias.
Não podemos responsabilizar ninguém
nem pelos nossos sucessos e insucessos”.
Sobre o novo grupo de oração, o sacerdote contou que a decisão de o criar partiu de um antigo desejo pessoal. “Através
do grupo de oração podemos partilhar
nossas frustrações, as incertezas e as
inseguranças, experimentando a força
do Alto”. Segundo Amanda Drumond,
que faz parte da equipe de coordenação
do grupo, “em cada semana de encontro
um pregador diferente será convidado
para abordar um tema ligado a temática
do grupo, que é Vida no Espírito Santo”,
afirmou.
A empresária Maria das Graças Policarpo já participou de duas edições do
Seminário de Vida no Espírito Santo na
NSRainha e conta que participar do novo
grupo de oração “é uma oportunidade
de alimentar a fé, além de reacender a

chama do Espírito Santo, pois estamos
sempre precisando d’Ele”. Então você
já sabe: segunda-feira também é dia de
grupo de oração na paróquia. Vem rezar
com a gente!

Amanda Drumond: grupo traz temas
ligados a temática “Vida no Espírito Santo”

Pe. Alexandre Fernandes: sonho antigo,
agora animado pela força que vem do Alto

Eventos

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
Telefone: (31) 32863034

EXPEDIENTE

A

Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza
nesta segunda-feira,
dia 23/04, no Salão
Paroquial Pedro, o terceiro encontro do
novo grupo de oração da comunidade,
que tem como coordenador e diretor
espiritual o pároco, Pe. Alexandre Fernandes. Na pregação desta semana, o
grupo recebe a psicóloga Patrícia Ragone, que reflete sobre o tema “Como
fazer a família melhor”. Podem participar
pessoas da paróquia ou de outras comunidades, principalmente aqueles que já
participaram do Seminário de Vida no
Espírito Santo e que desejam reascender
ou animar a chama da fé. O louvor e a
oração são comandados por Pat Rosa e
Amanda Drumond.

Nená Costa – Jornalista

Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Conheça o novo Grupo de Oração da NSRainha

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)

Feira da Amizade será nos dias 4, 5 e 6 de maio
O grupo Tear da Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza nos dias 4,
5 e 6 de maio, no Salão Paroquial Pedro, a 27ª Feira da Amizade.
O evento reúne cerca de 53 expositores, com produtos diversos,
como por exemplo, alimentação, vestuário, decoração, panos,
enxoval de casa, semijoias, bonecas, bolsas, almofadas, banquinhos,
quadros para crianças, sabonetes, laços, entre outros, ou seja,
artigos para os diversos gostos.
Parte da renda da Feira, que é realizada duas vezes por ano (uma
próxima ao Dia das Mães e outra perto do Natal), é destinada às
obras sociais da Paróquia NSRainha. De acordo com a coordenadora do Tear, Maria Inês Lopes Cançado, “para a edição deste ano
teremos muitas novidades, além dos nossos artigos de artesanatos
que, com certeza, vão agradar os visitantes”.
A paroquiana Heloisa Fernandes frequenta a feira desde o início
e, como ponto positivo na edição do ano passado, ela elogia a organização do evento e a forma de pagamento dos estantes. “Toda
edição da feira é muito bem organizada pelo Tear, além disso, muitos
estandes estavam aceitando cartões de debito e crédito, o que facilita
a compra”, lembra. Na sexta-feira (dia 4), a Feira funciona de 14h
às 21h; e, no sábado (5) e domingo (6), de 9h às 21h.

Arte e artesanato: ação realizada pelo grupo Tear
da NSRainha já é tradição na comunidade

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

Recadastramento

DIZIMISTAS

Onde o dízimo toca, vidas são transformadas

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha promove neste fim de semana o recadastramento dos dizimistas. Para facilitar o
trabalho e oferecer mais conforto para
as pessoas no atendimento, a Paróquia
dispõe de uma tenda do lado de fora
da igreja, que vai funcionar durante todas as missas, com uma bancada para
o preenchimento das fichas cadastrais,
nas quais os dizimistas devem atualizar
o nome, o endereço de e-mail e o CPF,
uma exigência da Federação Brasileira
de Bancos (FEBRABAN) para a emissão
de boletos.

22/04
Erony da Silva
José Braz Gomes Pereira Júnior
Pedro Pinto Neto
23/04
Gabriella Nayara Cardoso de Souza
Jamile Dias Chaves
Paulo de Tarso Barbosa Passos
Roberta Pinto Fróes
Vera Lúcia Carneiro Soares
24/04
Alice Reis Costa
Daniella Boschi Isaac
Débora Vilaça Lima Rodrigues
Elmira das Graças Rossi Lima Pinto
Juliano Franco e Silva Amaral
Laila Maria Cunha Reis de Souza
Lucila Grossi Gonçalves Pacifico
Neiva Edna Bracarense Gandra
Raquel Gomide Motta
Tatiana Rodrigues de Freitas

Na ficha de atualização dos dados, existe
a opção para os dizimistas que quiserem
fazer a contribuição via cartão de crédito,
que tem custo menor para a Paróquia,
ao contrário do boleto, no qual o banco
cobra uma taxa muito alta para a sua emissão. Quem não puder comparecer a uma

25/04
Andrea Aragão Rodrigues de Melo
Camila Neves B. Andrade Cançado
Judith Maria Vieira Magalhães
Valéria Lúcia da Silva
26/04
Andréa Leão Paolinelli
Diogo Barros de Moura Lima
Gustavo Trópia Pinheiro
Humberto José Gomes Pereira
João Bessoni Neto
Leonardo Ayres Lima
Marcos Antônio de Faria Maia
Roberto Signorini
Rodrigo Borges dos Santos
Selma Mafuz Gomes Pereira
Sérgio Luiz Assis Matos

O pároco, Pe. Alexandre Fernandes, agradece a generosidade de paroquianos e
fiéis e ressalta a importância do dízimo
para a grande obra de evangelização desenvolvida pela Paróquia Nossa Senhora
Rainha. “A nossa Pastoral Social abraça
atualmente mais de 30 projetos, apoiando instituições e locais que buscam o
restabelecimento da dignidade humana.
Também mantemos aqui um trabalho de
comunicação, referência para as paróquias
de todo o Brasil e do exterior, que só
é possível graças ao compromisso da

comunidade com a questão do dízimo”.
O sacerdote lembra que o dízimo é uma
partilha do coração, uma forma concreta
de manifestar a fé em Deus, um modo de
viver a esperança e um jeito de praticar a
caridade na vida em comunidade.
Lembre-se: onde o dízimo toca, vidas
são transformadas!
Mais informações: (31) 3286-3034.

Dízimo é um jeito de praticar a caridade
na vida em comunidade

• SAIBA MAIS •
O que é o Angelus?
O Angelus é uma oração recitada em
honra ao Mistério perene da Encarnação
e de saudação e prece à Virgem Maria,
celebrado três vezes ao dia: às 6h, ao
meio-dia e às 18h - momento onde são
tocados os sinos das Igrejas. O nome deriva do primeiro verso da oração – Angelus
Domini nuntiavit Mariae – que consiste na
leitura breve de três simples textos sobre
a Encarnação de Jesus Cristo e a recitação
de três Ave Marias. Esta oração também
é recitada pelo Papa Francisco na Praça
São Pedro no Vaticano ao meio-dia de
domingo e nas Solenidades.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO

27/04
Alexandre de Freitas Machado
Eliane Aparecida Gondim Iglesias
Paula Graciele Teixeira Canaan

TEMA: JAMAIS ME ESQUECEREI DE TI! (Is 49,8-16)

28/04
Delzo Marques Coelho
Diva Silva Chalhoub
Frederico Dantas Melo
Marcelo Reis
Márcia Luzia Madeira Amato
Maria Rita Guerra Pinto Coelho
Octaviano Evangelista de Araújo

À 550 Missionários da Misericórdia, dentro das comemorações pascais,
em evento do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, Papa
Francisco meditou sobre a consoladora Misericórdia expressa em Isaías:

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

das missas no domingo, pode fazer o seu
recadastramento na secretaria paroquial
(telefone 3286-3034), que atende de
segunda a quinta, de 11h30 às 18h; na
sexta, de 11h30 às 18h; no sábado, de
9h às 12h; e no domingo, de 10h às 19h,
no Serviço de Atendimento do Cristão
(SAC), durante as celebrações.

OBJETIVO: SER CÉLULAS DE MISERICÓRDIA!

DEPOIMENTOS

“Disse Sião: 'O Senhor abandonou-me,
o Senhor esqueceu-se de mim!'
Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno,
a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre?
Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti”.
Ouçamos o Papa, sigamos Jesus, sejamos Missionários da Misericórdia!
Pois o Senhor nos gravou “na palma de suas mãos! ”.

Antes de recitar o Angelus, o Pontífice
também faz uma breve reflexão, inspirando-se nas leituras do dia. Além disso, o
Papa realiza na oração uma saudação aos
peregrinos. Entre o período da Páscoa até
Pentecostes, ao invés do Angelus, é recitado o Regina Coeli, que é uma oração que
recorda a ressurreição de Jesus Cristo.
No final, recita-se três vezes o Glória.
A composição da oração do Ângelus é
atribuída ao papa Urbano II (pontífice de
1088 a 1099). Já a tradição de rezá-la três
vezes ao dia foi iniciada pelo rei Luis XI,
da França, em 1472.

Natália Lima

“Acho muito importante que
todo paroquiano contribua
com o dízimo, que ajuda pessoas
carentes e faz com que estejamos
mais presentes em Cristo. Contribuo
de coração, com muita gratidão, já
que tudo que temos e recebemos
vem de Deus e pertence a Deus, e
feliz por poder fazer a diferença na
vida de muitas pessoas”.

Patrícia Ribeiro

“Contribuo porque acredito
nessa grande obra de evangelização e em todas as ações sociais
desenvolvidas pela Paróquia Nossa
Senhora Rainha, ajudando a tantas
pessoas. Eu e minha família participamos ativamente das atividades da
comunidade paroquial e queremos
também participar dessa forma, contribuindo com o dízimo”.

23

ABR

SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – Salas Judas
Tadeu e Filipe
19h30 • Grupo de Oração NSRainha - Salão Pedro
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala Mateus
20h00 • Terço com os homens

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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

29

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

ABR

ABR

ABR

ABR

ABR

ABR

CURSO DE NOIVOS
Próximas datas: 26 e 27 de maio, 25 e 26 de agosto e 20 e 21
de outubro. Inscrições na secretaria paroquial.

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). Podem participar jovens de 24 a 40
anos, não casados. Inscrições no site: www.inscricoesmaster. com.br ou nos encontros do grupo Master (quarta-feira,
às 20h).

