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VI Domingo da Páscoa
“Amai-vos uns aos outros”
Ainda na última ceia com os discípulos, estando próxima
sua paixão, Jesus sai da imagem da videira usada em seu
discurso de despedida e passa para uma mensagem com
um tom mais solene, que precisa ficar bem gravada,
soando como testamento final, ao dar ênfase no amor
de Deus pelos seres humanos e no amor entre esses.
O verbo amar aparece nove vezes nos nove versículos
de João, enquanto amigo/amizade são empregados três
vezes (v 13,14,15).
O Mestre não quer ver perder seu estilo de amar após
sua partida e para isso faz uma declaração de amor (“assim também vos amei”) e um convite (“permanecei em
meu amor”) aos discípulos (considerados amigos que
Ele escolheu), garantindo algo que o coração humano
deseja (alegria completa) e impondo uma condição:
obediência aos seus mandamentos (conjunto dos ensinamentos expressos em suas palavras e obras).
A relação do Pai com o Filho é o modelo da relação de
Cristo com os discípulos. Agora Ele precisa deixá-los,
entregando a todos a mesma missão, de continuar e
testemunhar o projeto do Reino. Permanecer no amor
de Jesus não é só um comprometimento, mas também
um mandamento (“ameis uns aos outros”).
Enquanto o cenário da cruz fica cada vez mais próximo,
Jesus continua pregando o amor, sempre o amor.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes
dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que
nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos.

2ª f.: Atos 16,11-15; Sl 149; João 15,26-16,4
3ª f.: Atos 16,22-34; Sl 137(138); João 16,5-11
4ª f.: Atos 17,15.22-18,1; Sl 148; João 16,12-15
5ª f.: Atos 18,1-8; Sl 97(98); João 16,16-20
6ª f.: Atos 18,9-18; Sl 46(47); João 16,20-23
Sábado: Atos 18,23-28; Sl 46(47); João 16,23-28
Domingo: Atos 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Mc 16,15-20

I Leitura (Atos 10,25-26.34-35.44-48)
Salmo Responsorial Sl 97(98)
II Leitura (1 João 4,7-10)
Evangelho (João 15,9-17)

14º Seminário de Vida
no Espírito Santo

EDITORIAL

Dia de domingo

SIMPLESMENTE AMAR

O caminho

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Um peregrino passava pela estrada de Damasco quando
um homem a cavalo passou por ele e quase o atropelou. Assustado, percebeu que o cavaleiro tinha cara
de malvado e estava com as mãos sujas de sangue.
Minutos depois outro cavaleiro aproximou-se a todo
galope. O peregrino viu logo que era Paulo de Tarso,
cidadão romano, apóstolo de um movimento religioso
chamado cristianismo.

A liturgia deste VI Domingo da Páscoa nos convida a contemplar o amor
de Deus, manifestado na pessoa, nos gestos e nas palavras de Jesus.
No Evangelho, Cristo define as coordenadas do “caminho” que os seus
discípulos devem percorrer, ao longo da sua marcha pela história. Eles
são os “amigos” a quem Jesus revelou o amor do Pai; a sua missão é
testemunhar o amor de Deus no meio dos homens. Através desse testemunho, realiza-se o projeto salvador de Deus e nasce o Homem Novo.
As palavras de Jesus aos discípulos na “ceia de despedida” deixam claro,
antes de mais, que os discípulos não estão sozinhos e perdidos no mundo,
mas que o próprio Jesus estará sempre com eles, oferecendo-lhes em
cada instante a sua vida. Este é o primeiro grande ensinamento do nosso
texto: a comunidade de Cristo continuará, ao longo da sua história, a
receber vida de Jesus e a ser acompanhada por Jesus. Nos momentos
de crise, de desilusão, de frustração, de perseguição, não podemos
esquecer Ele continua ao nosso lado, dando-nos coragem e esperança,
lutando conosco para vencer as forças da opressão e da morte.
Compete-nos a nós, os “amigos” de Jesus, mostrar que Deus ama cada
homem e cada mulher – e de forma especial os pobres, os marginalizados, os pequenos, os oprimidos; compete-nos a nós, os “amigos” de
Jesus, eliminar o sofrimento, o egoísmo, a miséria, a injustiça, tudo o que
oprime e escraviza; compete-nos a nós, os “amigos” de Jesus, sermos
arautos da justiça, da paz, da reconciliação, do amor; compete-nos a
nós, denunciarmos os “valores” que oprimem e escravizam os homens.
Recordemos, irmãos e irmãs, que os cristãos são aqueles que testemunham diante do mundo, com palavras e com gestos, que o mundo
novo que Deus quer oferecer aos homens, se constrói através do amor.

- Você viu um cavaleiro passando por aqui? – perguntou
Paulo. É um malfeitor e preciso encontrá-lo.
- Para quê? Para entregá-lo à Justiça?
- Não. Para ensinar-lhe o caminho.
É uma linda história e provavelmente só uma história.
Bem digna do santo que aprendemos a amar nas leituras
das 13 epístolas do Novo Testamento que o tornaram
um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo. Aconteceria o mesmo nos dias de hoje? Um bandido fugindo do malfeito e alguém correndo atrás não
para puni-lo mas para recuperá-lo?
Quantas vezes escutamos: “Não tem mais jeito, ele é
assim mesmo, desisti”? Ou: “caiu nas drogas, caminho
sem volta”, “está isolado na família porque briga com todo
mundo”. Sempre haverá alguém semeando discórdia,
embaçando a verdade, impedindo quietudes, tornando
o convívio mais difícil, a estrada mais escura, o mar mais
bravo, o túnel mais estreito, jogando joio no trigo.
Dá trabalho, mas há sempre um jeito de ajudar. Nem
precisa pegar o cavalo e sair a galope para mostrar o
caminho.
Nená Costa – Jornalista

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

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

"Amemos e seremos amados"
São Bernardo

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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Conhecer em profundidade
o amor de Deus
A Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza nos
dias 17, 18, 19 e 20 de maio, na NSRainha
e na Comunidade Bom Jesus do Vale, a 14ª
edição do Seminário de Vida no Espírito
Santo, que neste ano conta com a participação do pároco, Pe. Alexandre Fernandes,
do vigário paroquial, Pe. Arnaldo César, do
Pe. Kleber Tostes, do Pe. Rodrigo Natal, do
Pe. João Luiz Lemos, do cantor e missionário
Gil Monteiro, de Milene Costa, Moninha
Quintero, Amanda Drumond e de Thácio Leite, coordenador do Projeto Fanuel.
Em entrevista, Pe. Alexandre fala um pouco
sobre o seminário e a importância dessa
profunda experiência com o Espírito Santo.
Qual é o objetivo principal do Seminário
de Vida no Espírito Santo?
Pe. Alexandre – O evento tem por objetivo
levar os participantes a se aprofundarem na
vivência dos dons espirituais, tornando-os
cada vez mais íntimos de Deus. Quando
somos recriados no Espírito Santo, realiza-se
em nós a verdadeira conversão. A experiência de oração é uma excelente oportunidade
para o participante conhecer com mais profundidade o amor de Deus, os dons do
Espírito Santo, restaurar o relacionamento
com Deus Pai e aprender a lutar contra o
pecado para viver a santidade com a ajuda
da Igreja e dos sacramentos.

Por que participar de Seminário de Vida
no Espírito Santo?
Pe. Alexandre – O homem tem sede
de Deus. Há um espaço no coração de
cada um que só é preenchido pelo amor
de Deus. Participar do Seminário é um
convite para abrirmos o nosso coração à
Deus. Quem escancara as portas do seu
interior e permite a entrada de Deus, experimenta a maior de todas as revoluções:
a revolução do Amor. Por isso, participar
do Seminário de Vida no Espírito Santo é
vivenciar a presença real e viva de Deus.
Quais são os principais temas abordados
no Seminário?
Pe. Alexandre – No encontro, tratamos
vários temas kerigmáticos, como o Amor
de Deus, o pecado, a salvação, fé, conversão, vida em comunidade, entre outros,
buscando uma experiência profunda do
batismo no Espírito Santo e proporcionando aos participantes um ambiente mais
reflexivo para que eles possam realizar
um encontro pessoal com Jesus Cristo e
meditar sobre os dons do Espírito Santo.
Além das pregações, o Seminário também
conta com missas, adoração ao Santíssimo
Sacramento e momentos fortes de oração
e louvor.

O senhor poderia falar um pouco sobre
a Efusão do Espírito Santo?
Pe. Alexandre – A efusão do Espírito Santo
vem fazer viva a Sua presença em nossa
vida. Após o derramamento do Espírito
Santo, os apóstolos quiseram viver em comunidade, quiseram partilhar a vida. Pela
efusão do Espírito, a Igreja é manifestada ao
mundo e impulsionada por Ele. O Espírito a
inaugurou ao mundo. Ele [Espírito Santo] é
dado em Pentecostes na grande efusão; por
essa razão, o projeto de Deus é colocá-Lo
em público. Nosso caminho de santificação
e perfeição passa, necessariamente, pela
efusão do Espírito Santo, pois não é possível ser santo apenas com nosso esforço.
E quem já participou, Padre, deve fazer
de novo?
Pe. Alexandre – Embora os temas sejam
os mesmos, cada edição do Seminário é
uma experiência única, pois os temas são
abordados de forma diferente. O encontro
proporciona para cada participante um momento para reviver, pois o Espírito Santo é
renovador e nos traz sempre um alimento
novo para a nossa caminhada de fé. Aquele
que faz a experiência com o Espírito Santo
tem o desejo de fraternidade, de contar
com o outro. A experiência com o Espírito
Santo nos impulsiona.

Homenagem

Padre Alexandre, cidadão honorário de Nova Lima
A Câmara Municipal de Nova Lima vai
homenagear Pe. Alexandre Fernandes,
pároco da Paróquia Nossa Senhora Rainha,
como cidadão honorário de Nova Lima.
A solenidade será realizada no próximo
dia 10 de maio, quinta-feira, às 20h, no
plenário da Câmara, que fica na Praça
Bernardino de Lima, 229, no Centro de
Nova Lima. O pároco convida a todos
os paroquianos para comparecerem à
solenidade. “É um momento de grande
alegria, que quero compartilhar com toda
a comunidade, pois a família do padre é a
sua paróquia”.
O pedido de homenagem foi feito pelo
vereador Álvaro Azevedo e aprovado
em plenário por todos os outros nove
vereadores. Em sua justificativa, o vereador destacou todo o trabalho que Pe.
Alexandre Fernandes vem realizando
desde a sua ordenação, em 1994. Ele

disse que o trabalho do sacerdote à frente
da Paróquia Nossa Senhora Rainha, desde
que assumiu em 1998, é um exemplo de
inovação e pioneirismo. O vereador destacou também a inauguração, em 2014,
da Comunidade Bom Jesus do Vale, que
fica no Vale do Sereno, em Nova Lima,
e “já se consolidou como um local de fé,
oração, comunhão e confraternização”,
além do apoio da Paróquia à Associação
de Proteção e Assistência ao Condenado
(APAC), de Nova Lima, destacando os
diversos cursos oferecidos pelo projeto de
inclusão digital e a fábrica de hóstias, que
visam a promoção da dignidade humana.
Em 17 de agosto de 2009, Pe. Alexandre
já havia sido homenageado pela Câmara
Municipal de Belo Horizonte com o título
de cidadão honorário. Com o novo título,
o sacerdote disse que se torna um cidadão
nova-limense não só de coração, mas

também de fato. “Agradeço pelo carinho
e por este ato de generosidade. Não por
mim, mas em reconhecimento ao trabalho
desempenhando pela Paróquia Nossa Senhora nesta região, principalmente através
da Comunidade Bom Jesus do Vale, em
suas atividades pastorais e ações na APAC
Nova Lima. A esta cidade dei e continuarei dando o meu empenho e a minha
dedicação. Recebam meu afetuoso abraço
e minha benção”.

Pároco receberá homenagem na quinta-feira, dia
10, às 20h, na Câmara Municipal de Nova Lima

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

Maio

DIZIMISTAS

Festa em honra DE Nossa Senhora de Fátima

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza
no sábado, dia 12, uma celebração festiva
em honra à Nossa Senhora de Fátima.
Com entrada gratuita, a programação tem
início ás 16h com a recitação do terço –
rezado em cinco línguas: latim, português,
inglês, italiano e francês – e segue com a
pregação da médica pediatra Dra. Filó,
que reflete sobre o tema “A mensagem
de Fátima”. A Santa Missa nesse dia será
realizada às 17h30, seguida por procissão luminosa e coroação da imagem de
Nossa Senhora. Por conta da programação
especial, não haverá missa ao meio-dia na
NSRainha.

06/05
Camilla de Cássia Borges
Christiana Sartori Diniz Peixoto
Erwin Romel de Araújo Resende
Gabriel Augusto Belon Alvarenga
Luiz Henrique Alvim Resende
Margarida Maria Soares Martins
Marina Luciani Garcia
Wagno Delmaschio
Wilson do Carmo Soares
07/05
Bruno Antunes Ribeiro
Paula Bernardes Matos Teixeira
Pedro Henrique de Pádua Bruce
Rafael Meyer Pires Lopes
Rossana Mara Rezende
Zilmar Pinto Fonseca

Padre Alexandre Fernandes se alegra com a
festividade e recorda “a docilidade com que
Nossa Senhora prepara o nosso coração
para receber o reino de Deus e nos traz
graça em abundância”. O sacerdote explica que a imagem que será coroada na
NSRainha foi doada pelo Santuário de
Fátima, em Portugal, e que se trata de
uma réplica Fac-simile, ou seja, uma re-

08/05
Carlos Fernando Abdalla
Gelson Luis Gomes
José Pedro de Castro Neto
Mariana Rocha de Freitas Carvalho
Mônica Elisa Loureiro Rezende
09/05
Alfredo Gian Carlo Lorenzetti
Fernanda Magalhães Andrade
Ione Maria de Ávila e Valgas Bastos
Jefferson Sanches
Júnia Maria Cordeiro de Paoli
Marcelo Carneiro de Figueiredo
Mariana Paes Lamas
Najla Figueiredo Barbosa
Solange Aparecida Masseo de Andrade
Stephane Denis Albert Ranf Huchet
Virgínia Paula Assis Matos
10/05
Alex George Silva Gomes
Camila Soares Antunes
Fábio Túlio de Oliveira Moura
Homero Aguiar Paiva
Ozeas Cordeiro Valadares Filho
Pollyanna Ferreira Pedrosa
Raquel Patrus Ananias
Sandra Wardi da Cruz
Sirlene Patrícia Ribeiro
Vânia Lúcia da Silva Carazolli
11/05
Adriana Velloso Ferreira Biondi Pinheiro
Magda Ferreira da Silva
Tânia Lúcia Cunha Araújo
Teresinha Bueno de Andrade
Verônica Corrêa Lanza Guimarães
12/05
Cecília Abad Santos Leite
Heloisa Guaracy Machado
Lúcia Absi Ferraz Freitas
Maria Heloisa de Mendonça Nunes

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

sagem de vida que Ela nos veio trazer.

produção fiel. “A imagem foi confeccionada
pelo próprio artesão do Santuário. Ela
[a imagem] esteve dentro da Capela das
Aparições e foi entregue à Paróquia com o
pedido de que a primeira coroação fosse
realizada pelo nosso Arcebispo Metropolitano, Dom Walmor Oliveira de Azevedo”,
ressalta. Foi assim que no dia 13 de maio
de 2015, atendendo ao pedido do Santuário, o arcebispo esteve na NSRainha e
realizou a coroação da imagem de Nossa
Senhora de Fátima.

Imagem foi doada à paróquia pelo
Santuário de Fátima, Portugal

O pároco da NSRainha ainda recorda que
“a mensagem de Fátima é uma mensagem
que a mãe de Deus deu de uma forma
muito simples, para que pudesse atingir
o coração das crianças, mas ao mesmo
tempo consolar e resgatar a tradição da
Sagrada Escritura, trazendo a conversão,
a mudança de vida”. A festa no próximo
dia 12 de maio quer estar em sintonia com
as celebrações do Santuário de Fátima,
que em 2017 celebrou o Centenário das
aparições de nossa Mãe do Céu e a men-

Em 2015, Dom Walmor foi o primeiro a coroar
a imagem – atendendo ao pedido do Santuário

• SAIBA MAIS •
Maio: mês de Maria, mês das mães
Durante vários séculos a Igreja Católica
dedicou todo o mês de maio para honrar
a Virgem Maria, Mãe de Deus. A ideia de
um mês remonta aos tempos barrocos
– século XVII. Apesar de nem sempre
ter sido celebrado em maio, o mês de
Maria incluía trinta exercícios espirituais
diários em homenagem à Mãe de Deus.
Foi nesta época que o mês de maio e de
Maria combinaram, fazendo com que esta
celebração conte com devoções especiais
organizadas cada dia durante todo o mês.
Este costume durou, sobretudo, durante o
século XIX e é praticado até hoje.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO! Mt 6,25-34
OBJETIVO: FÉ NA PROVIDÊNCIA DO PAI!
Olhai os pássaros, olhai os lírios!
Duas vezes o Senhor nos exorta a contemplar, duas vezes nos implora
para termos fé no cuidado do Pai.
“Vós não valeis mais do que os pássaros?”

As formas nas quais Maria é honrada em
maio são tão variadas como as pessoas
que a honram. As paróquias costumam
rezar no mês de maio uma oração diária
do Terço e muitas preparam um altar especial com um quadro ou uma imagem de
Maria. Além disso, trata-se de uma grande
tradição a coroação de Nossa Senhora,
um costume conhecido como Coroação
de Maio. Normalmente, a coroa é feita de
lindas flores que representam a beleza e
a virtude de Maria e também lembra que
os fiéis devem se esforçar para imitar suas
virtudes.

DEPOIMENTOS

Livres das vãs preocupações, tenhamos fé: somos muito mais que lírios e
pássaros no Reino do Pai.
Pois, em Cristo, o Pai nos dá o Pão da Vida, nele nos oferece o Cálice da
Salvação, e da sua pureza batismal nos reveste.
Santificado seja seu Nome e venha o seu Reino!
Eliane de Castro

“Já participei de oito edições
do SVES. Esse seminário é
mais que um divisor de água, pois a
cada edição eu enriqueço a minha
vivência e os meus conhecimentos
sobre o Espírito Santo. Apesar dos
temas serem os mesmos, eles são
abordados de maneiras diferentes.
Cada nova edição é uma no encontro
com o Espírito Santo”.

Kátia Moreira Ireno

“Já participei de vários seminários de Vida no Espírito
Santo e, em cada uma delas, eu tive
uma experiência diferente. Alguma
coisa foi tocada no meu jeito de viver,
na minha qualidade de vida espiritual,
aumentando a minha fé. Acho que
todas as pessoas deveriam passar
por essa experiência de intimidade
com Deus”.
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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 paroquial Pedro
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala 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 / Grupo de Oração “Anima Christi”
20h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro
20h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica,
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
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

11

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
19h30 • Curso de preparação para o batismo

12

SÁBADO
09h30 • Batizados
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
10h30 • Batizados
16h00 • Festa em honra de NS de Fátima
17h30 • Santa Missa e procissão luminosa

13

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
10h00 • Missa – Comunidade BJVale
11h30 • Batizados - Comunidade BJVale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas

MAI

MAI

MAI

CERCO DE JERICÓ
Atenção! Informamos que o Cerco de Jericó, previsto para
esta quinta-feira, dia 10, será remarcado para o dia 09,
(quarta-feira), às 19h15. Marque em sua agenda!
MISSA COM AS CRIANÇAS
A Paróquia Nossa Senhora Rainha convida todas as crianças
para as missas especialmente dedicadas a elas, que serão celebradas todo terceiro sábado de cada mês, sempre às 17h, na
Comunidade Bom Jesus do Vale, em Nova Lima. A primeira
celebração da “Missa com as Crianças” será no dia 19 de maio
de 2018. Mais informações na secretaria paroquial (telefone
3286-3034).
MISSA NA COMUNIDADE BOM JESUS DO VALE
– 20/05
No domingo, dia 20 de maio, não haverá missa às 10h na
Comunidade Bom Jesus do Vale. Neste dia, a celebração
será às 17h30 – em função da 14º edição do Seminário de
Vida no Espírito Santo.
COROAÇÃO DE MARIA
Estão abertas as inscrições para crianças acima de 2 anos que
queiram participar da Coroação de Maria. Os responsáveis devem entrar em contato com a secretaria da paróquia e informar
o nome completo da criança, idade, nome do responsável e
contato celular (Whatsapp). As homenagens serão realizadas
na comunidade Bom Jesus do Vale após a missa de sábado, dia
19, depois do momento celebrativo com as crianças às 17h; e
no domingo, dia 27, após a missa das 10h. Os ensaios serão
realizados aos sábados, às 10h, na comunidade Bom Jesus.
Informações: (31) 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.

