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V Domingo da Páscoa

“Eu sou a videira, vós sois os ramos”
Jesus está reunido à volta de uma mesa com os tensos e aflitos
discípulos na noite de quinta-feira, um dia antes da Paixão, e
faz um longo discurso de despedida usando palavras precisas
e não sem angústia em um cenário que começa com o lavapés e o anúncio da traição de Judas e termina com a oração
do Mestre ao Pai (capítulos 13 a 17 de João).

AT, como nos cânticos de Isaías (5, 1-7 e 27, 2-6), Jeremias
(2,21), Salmos(80, 9-15).

É nesse contexto, bem na metade do longo período que
permanece entre eles, que o Mestre usa a imagem da videira, dos ramos e dos frutos, que têm significado especial
no universo religioso judaico. Todos os judeus entendiam a
importância da videira tanto para a economia local quanto
como símbolo de Israel. É encontrada em várias passagens do

Os discípulos são os ramos unidos à videira. Como os ramos
não têm vida própria e não podem produzir frutos por si
mesmos, recebem da videira toda a seiva e vitalidade que
precisam. Assim os discípulos recebem a vida vinda de Cristo.
Daí a importância do verbo permanecer (118 citações no
NT), palavra-chave dessa passagem, repetida oito vezes pelo
evangelista João em cinco versículos( 4 a 8) para expressar
a união entre o tronco e os ramos, entre Jesus e a humanidade. “Quem permanece em mim como Eu nele, esse dá
muito fruto”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes
como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a
liberdade verdadeira e a herança eterna.

2ª f.: Atos 14,5-18; Sl 113B(115); João 14,21-26
3ª f.: Atos 14,19-28; Sl 144(145); João 14,27-31
4ª f.: Atos 15,1-6; Sl 121(122); João 15,1-8
5ª f.: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19); João 14,6-14
6ª f.: Atos 15,22-31; Sl 56(57); João 15,12-17
Sábado: Atos 16,1-10; Sl 99(100); João 15,18-21
Domingo: Atos 10,25-26.34-35.44-48; Sl 97(98); 1João
4,7-10; João 15,9-17

I Leitura (Atos 9,26-31)
Salmo Responsorial Sl 21(22)
II Leitura (1 João 3,18-24)
Evangelho (João 15,1-8)

EDITORIAL

Dia de domingo

VIDA PLENA

Utilidades

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Ai, vida corrida, que coloca tudo rapidamente no
passado. Há poucos dias fazíamos promessas de ano
novo e agora abril acabou, a estação das chuvas foi
embora, o sol forte derreteu e o outono se assumiu,
aconchegante, com longas e lindas noites de luar.

A liturgia deste V Domingo da Páscoa nos convida a refletir sobre a nossa
união a Cristo; e nos diz que só unidos a Ele temos acesso à vida plena.
O Evangelho apresenta Jesus como “a verdadeira videira” que dá os frutos
bons que Deus espera. Convida os discípulos a permanecerem unidos
a Cristo, pois é d’Ele que eles recebem a vida. Se permanecerem em
Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas do amor de Deus
no meio dos homens. Hoje, como ontem, o Senhor continua a ser o
agricultor que escolhe as cepas, que as planta e que cuida da sua vinha.
Muitas vezes os homens, seguindo lógicas humanas, buscam a verdadeira vida em outras “árvores”; mas, com frequência, essas “árvores”
só produzem insatisfação, frustração, egoísmo e morte. João garante:
na nossa busca de uma vida com sentido, é para Cristo que devemos
olhar. Temos consciência de que é em Cristo que podemos encontrar
uma proposta de vida autêntica? Ele é, para nós, a verdade ou preferimos
trilhar caminhos de autossuficiência?
A comunidade cristã é o lugar privilegiado para o encontro com Cristo,
da qual somos os “ramos”. É no âmbito da comunidade que celebramos
e experimentamos – no Batismo, na Eucaristia, na Reconciliação – a vida
nova que brota de Deus. Por vezes, a comunidade cristã, com as suas
misérias, fragilidades e incompreensões, decepciona-nos e magoa-nos;
Sentimos, então, a tentação de nos afastarmos e de vivermos a nossa
relação com Cristo à margem da comunidade. Contudo, não é possível continuar unido a Cristo e a receber vida de Cristo, em ruptura
com os nossos irmãos na fé. O cristão tem em Jesus a sua referência,
identifica-se com Ele, vive em comunhão com Ele, segue-O a cada
instante no amor a Deus e na entrega aos irmãos. O cristão vive de
Cristo, vive com Cristo e vive para Cristo.

E nós com os diálogos repletos de utilidades. Em
casa, no trabalho, com os amigos. Quer que leve
alguma coisa da rua? Marcou o dermatologista? Já
faço 200 abdominais. Pode comprar meu ingresso
para o show? Renovou a carteira de motorista?
Mando pelo WhatsApp o endereço do personal.
O que você quer de aniversário? Mãe, está na hora
de trocar meu celular.
Um dia atrás do outro, utilidades pra lá e pra cá,
quase no automático. É assim aí também? Que tal
começar o ano novo agora? Em vez de fazer um
favor, levar flores sem quê nem pra quê. Em lugar
de dar presente, ser presente. Colocar emoção na
ação e introduzir delicadezas, mesmo na pressa,
não ocultar a bondade só porque são atos do dia a
dia. Ir logo à casa do primo para dizer que perdoa
quando ele te feriu. Ter um ombro amigo para
qualquer momento que ela precisar. Já pensou que
se você soprar a dor do outro pode passar?
Desfrute dos seus queridos. Abuse dos afetos, juntese aos seus. Não permita que a correria das horas
adormeça seus carinhos, ora.
Nená Costa – Jornalista

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

“Dar espaço a Deus na alma
significa empreender uma luta sem
medida contra a própria natureza,
é abraçar a própria cruz.”
Santa Teresa Benedita da Cruz

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
Pároco: Pe. Alexandre Fernandes
Vigário: Pe. Arnaldo Cézar de Carvalho
Jornalista responsável: Flávio Campos
Colaboradores: Nená Costa e Eduardo Aquino
Diagramação: Renata Faria
flavio@nsrainha.com
Impressão: Gráfica Editora Cedáblio ltda
Tiragem: 2.000

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)

Novos Ministros das Exéquias

Palavras de conforto e oração pelas famílias enlutadas

C

om o objetivo de reconfortar aqueles que
choram, que perderam pessoas queridas,
acompanhando as famílias enlutadas e
acendendo em todos a chama da fé em
Cristo Ressuscitado, a Paróquia Nossa
Senhora Rainha criou recentemente a
Pastoral da Esperança. Na missa das 12h
do último domingo, dia 22 de abril, o
pároco, Pe. Alexandre Fernandes, realizou a investidura de sete ministros das
Exéquias, que a partir de agora passam a
fazer parte da Pastoral da Esperança e a
ser mensageiros da fé, paz e esperança
para os enlutados.
Em sua homilia, Pe. Alexandre disse que
os novos ministros das exéquias, da nova
Pastoral da Esperança, a exemplo do
Bom Pastor, vão acompanhar as pessoas
que estão vivendo um momento de luto,
orar pelas famílias enlutadas, indo aos

cemitérios, fazendo a encomendação
da alma daquele defunto que terminou
a sua atividade aqui no meio de nós,
mas que permanece na fidelidade junto
a Deus. “Numa comunidade paroquial
tão grande quanto a nossa, o pároco
muitas vezes não consegue atender a
todos num momento tão difícil quanto
esse e os novos ministros poderão me
ajudar nessa missão quando eu não puder realizá-la”.
As exéquias são o conjunto de ritos e
orações com que a comunidade cristã
acompanha seus mortos e os recomenda a Deus. São funções dos Ministros das
Exéquias: presidir a celebração da Palavra por ocasião das exéquias; proceder
a encomendação do corpo conforme o
ritual; dar assistência pastoral à família,
preparando-a para a missa de sétimo dia;
e exercer o ministério da consolação.

Pe. Alexandre Fernandes investiu sete
ministros das Exéquias

Missão: acompanhar o luto e orar
pelas famílias

Acorda Meu Filho

Levar o amor de Deus aos pequenos
Cerca de quinze voluntários do grupo
“Acorda meu filho”, do projeto Jovem
Fanuel da NSRainha, realizaram no
sábado, dia 21 de abril, um visita à Casa
Copacabana, da Associação Irmão Sol,
que abriga crianças de sete a doze anos
incompletos, em situação de abandono,
violências ou riscos pessoais no seu ambiente familiar de origem.
Na ocasião, os jovens promoveram brincadeiras lúdicas, como, por exemplo,
uma oficina de dobraduras e futebol de
botão, além de brincadeiras ao ar livre,
como a queimada. Atividades que tinham o intuído de despertar nas crianças
momentos de afeto e de valorização
das relações interpessoais. A voluntária
Fernanda Célida participou deste momento e conta que geralmente “nessas
visitas vamos para doar nosso carinho e
o amor para as crianças. Mas a verdade
é que quem sai diferente sempre somos
nós”, afirma.

Fundado em 2010, o ‘Acorda Meu Filho’,
ou simplesmente ‘Acorda’, surgiu da vontade dos jovens em vivenciar o amor de
Deus de forma mais intensa, levando fé
e esperança aos mais necessitados e vivendo a caridade no dia a dia. Atualmente,
o grupo trabalha em seis frentes: pastoral
de rua, entrega de flores, visita a lares de
idosos, crianças e adolescentes, além de
visitas em hospitais. Júnia Pires, uma das
coordenadoras do grupo, explica que
o Acorda “busca promover atividades
semanalmente, para que os jovens possam vivenciar a caridade em suas mais
diferentes expressões”.
Atualmente, além das visitas, o Acorda
está com uma campanha para arrecadação de agasalhos e cobertores. As
doações podem ser entregues durante
a semana na Secretaria Paroquial ou no
domingo, na sala do SAC. Para participar
das visitas, os jovens interessados podem mandar uma mensagem para grupo

através do Instagram: www.instagram.
com/acordafanuel.

Voluntários do "Acorda" se reuniram no
último sábado, dia 21

Brincadeiras e atividades para despertar
nas crianças sentimentos de afeto

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

Sua Paróquia

DIZIMISTAS

O dízimo ajuda a cuidar desta casa que é de todos

Aniversariantes:

Com o objetivo de dar continuidade à sua
grande obra de evangelização, que inclui
mais de 30 projetos sociais desenvolvidos
pela Pastoral Social, apoiando instituições
e locais que buscam o restabelecimento
da dignidade humana; e manter um trabalho de comunicação que é referência
para as paróquias de todo o Brasil e do
exterior, a Paróquia Nossa Senhora Rainha
está promovendo uma campanha para
incentivar novos dizimistas. O pároco, Pe.
Alexandre Fernandes, ressalta que tudo
isso só é possível graças ao compromisso
da comunidade com a questão do dízimo.

29/04
Fernando Rabelo Martins Vieira
Fernando Rafael de Oliveira
Karina Versiani Guimarães
Maria José de Brito Lafetá
Maria Mazarelo Maia Mezêncio
30/04
Altair de Aquino Alves
Cláudia Maria Sales Senra
Cornélio Henrique Vermeulen
Maria Auxiliadora Pacífico Botelho
Patrícia Maria Mafra
Renata Melo Duarte de Sousa
Walisson Ferreira de Carvalho

Pe. Alexandre lembra que o dízimo é muito importante para que possamos cuidar
da nossa Casa, a Casa de Deus, que é
o templo para o encontro com Ele, um
lugar onde encontramos refúgio, onde nos
reunimos em comunhão, onde construímos obras para cuidar dos nossos irmãos,

01/05
Ana Cristina Machado Moreira Lobo Gontijo
Fábio Rodrigues de Oliveira
Juliana Pedrosa Silva
Maria Cláudia Silva Pena

04/05
Gisela Nascimento Pereira
Marcos Antônio Marino
Marcus Vinícius Santana de Oliveira
Mônica de Miranda Coelho
Roberto Capelão Morais
05/05
Carlos Augusto Maatuck
Ericka Viviane Vieira Franco Abreu
Gisele Alves da Silva Lanna
Martha Portugal Torres Tavares
Patrícia Carvalho Guerra

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

na sala do Serviço de Atendimento do
Cristão (SAC), de 10h às 19h), antes ou
após as celebrações. Seja dizimista: um
coração generoso é um coração alegre!
"Acesse o Youtube da Paróquia (youtube.
com/nsrainha) e confira o vídeo da nossa
campanha deste ano. Em nossa comunidade é assim: seja bem-vindo e sinta-se
em casa!

Para facilitar o trabalho e oferecer mais conforto no atendimento e cadastro dos novos
dizimistas, a Paróquia Nossa Senhora montou tendas do lado de fora da igreja neste
fim de semana, que vai funcionar durante
todas as missas, com uma bancada para
o preenchimento das fichas cadastrais.
Quem não puder comparecer às missas,
pode se tornar dizimista procurando a
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. No domingo, os
interessados podem procurar atendimento

Seja dizimista e ajude a manter esta
obra de evangelização

• SAIBA MAIS •

02/05
Liz Custódio Souza Seabra
Marcella Corrêa Bartoneli
Márcio José Moreira
Regina Maria Lagrotta Magnavacca
Vânia Vanessa Cardoso Fonseca
03/05
Adriana Rosa Filizzola
Danielle Vieira de Faria
Karen Ferreira Piroli
Leonardo Rabelo Costa
Marco Antônio Boaventura Gontijo

onde buscamos estar mais próximos do
Pai. “Precisamos cuidar da nossa Casa e
contamos com a generosidade de todos.
Por meio do dízimo, podemos viver as
três importantes virtudes teologais, que
nos aproximam diretamente de Deus: a
fé, a esperança e a caridade”.

Fazer o sinal da cruz nos momentos de perigo
Durante a audiência geral do dia 18 de
abril de 2018, na Praça São Pedro, Papa
Francisco ensinou o poder que está por trás
do sinal da Santa Cruz. O pontífice insistiu
no significado do gesto que os cristãos
costumam fazer em momentos de perigo e
para pedir proteção contra o mal. Segundo
ele, cada fiel cristão deve saber se abençoar
para demonstrar que pertence a Cristo.
“Toda a nossa vida, as nossas palavras,
ações e nossos pensamentos estão sob o
sinal da cruz, ou seja, do amor de Cristo
ao extremo. Fazer o sinal da cruz quando
acordamos, antes das refeições, diante de
um perigo, em defesa contra o mal, antes
de dormir, significa dizer a nós mesmos e
aos outros a quem pertencemos, quem

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: VINDE! (Is 49, 8-16)
OBJETIVO: SER CÉLULA CONSOLADORA!
Com 550 Missionários da Misericórdia, Papa Francisco contemplou a consoladora Misericórdia expressa em Isaías:
“Assim diz o Senhor:
‘No tempo da benevolência, eu te respondi,
no dia da salvação te ajudei,
para dizeres aos presos:
Saí! ;
e aos que estão em trevas:
Vinde à luz! ;
porque aquele que tem misericórdia deles os guiará
e os levará às fontes das águas’”.
Ouçamos o Papa, sigamos Jesus, sejamos Missionários da Misericórdia
Consoladora!

queremos ser”, disse Francisco.
O Papa pediu aos pais que ensinem às crianças o significado do sinal da cruz. Isso, segundo Francisco, ajuda-nos a compreender
o dom que recebemos no Batismo. “Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!” – É um ato de livramento e deve ser
feito com a maior reverência, consciência, fé
e amor, pois expressa nossa fé no Mistério
da Santíssima Trindade, cerne de nossa fé
cristã, Deus em si mesmo. Deve ser feito
com a mão direita, levando-a da testa à
barriga, e do ombro esquerdo ao direito.
Dizia Proclo de Constantinopla, bispo: “A
cruz que fecunda a Igreja, ilumina os povos,
guarda o deserto, abre o paraíso.”

DEPOIMENTOS

Luciana Castro

“É uma bonita missão servir à comunidade através
da Pastoral da Esperança, levando
conforto e acolhimento às famílias
enlutadas, voltando seus olhares para
a esperança na vida eterna, verdadeiro e definitivo encontro com Cristo
Jesus. Deus abençoe a todos aqueles
que se oferecem, com amor e generosidade, a este serviço”.

Maria Luiza Amaral

“Através das Exéquias, a
Igreja oferece aos defuntos
o Sacrifício Eucarístico, memorial da
Páscoa de Cristo, eleva orações por
eles, para que, pela comunhão de
todos os membros de Cristo, todos
aproveitem os frutos desta liturgia:
auxílio espiritual para os defuntos,
consolação e esperança para os que
choram a morte”.
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SEGUNDA-FEIRA
• Não haverá atividades na paróquia
• Não haverá grupo de oração com Pe. Alexandre
Fernandes
TERÇA-FEIRA - FERIADO
• Não haverá atividades na paróquia
• Não haverá grupo de oração com 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
20h00 • Grupo API – Apoio a Perdas Irreparáveis –
sala André
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

04

SEXTA-FEIRA
14h00 • Abertura da 27ª FEIRA DA AMIZADE – 		
Salão Paroquial Pedro
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
16h00 • Espaço de convivência com a maturidade –
salão paroquial Pedro

05

SÁBADO
09h00 • 27ª FEIRA DA AMIZADE
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
11h30 • Oração do Terço /Devoção do 1º Sábado ao
Imaculado Coração de Maria
12h00 • Oração do Ângelus
12h10 • Santa Missa

06

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / Não haverá “Cantinho do
Céu”
09h00 • 27ª FEIRA DA AMIZADE
10h00 • Missa – Comunidade BJVale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas

MAI

MAI

MAI

CANTINHO DO CÉU
Informamos que não haverá "Cantinho do Céu" no próximo
domingo, dia 06, em função da Feira da Amizade - realizada
em nossa paróquia.
CERCO DE JERICÓ
Atenção! Informamos que especialmente na semana do dia
10/05 (quinta-feira) o Cerco de Jericó será remarcado para o
dia 09 (quarta-feira), às 19h15. Marque em sua agenda!
CONVIVÊNCIA COM A MATURIDADE
Pe. Alexandre convida a comunidade para mais um encontro do Espaço de Convivência da Paróquia N.S Rainha na
sexta-feira, dia 04/05, após a missa das 15h, na Sala Mateus.
Tema: “Qualidade de vida na Maturidade”. Este desafio é
possível de ser conquistado quando temos relações sociais
construtivas, saúde física e psicológica, religiosidade, lazer,
ambiente familiar saudável. Mesmo quando estamos satisfeitos com nossa vida atual precisamos de estímulos e desafios. Entrada gratuita, 30 vagas. Contato: (31) 99134-7270
e 3286-3034.
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.
14º SEMINÁRIO DE VIDA
A NSRainha 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.
RETIRO DE JOVENS ADULTOS
Última semana de inscrição para o retiro Inside Out, organizado
pelo grupo Master Fanuel. Podem participar jovens de 24 a 40,
que não sejam casados. Informações no encontro do Master
(quarta-feira, às 20h, na NSRainha), ou pela internet, através
do site: www.inscricoesmaster.com.br.

