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Ascensão do Senhor
Subiu ao Céu
Agora que eles já O viram, O escutaram e O tocaram,
Jesus pode desaparecer dos olhos dos discípulos. A partir
da Ascensão, quando tomam consciência de sua missão e
de seu papel, é com os olhos da fé que O verão – Cristo
está com eles e manifesta-se ao mundo nas palavras e
gestos dos discípulos, que não deverão se deter diante
de nenhuma barreira. A proposta de salvação feita antes
de elevar-se ao céu destina-se a toda a terra.
Na segunda cena do evangelho (v 19), Cristo “senta-se”
à direita do Pai, lembrando o AT e os povos antigos que
tinham a concepção de que sentava-se à direita quem
o rei queria homenagear de forma especial (1Rs 2,19),
aqui talvez para enfatizar que o Mestre entrou plenamente no céu com sua humanidade para fazer parte da
glória divina.
O versículo 20 cita resumidamente a ação missionária
dos discípulos ao anunciar que partiram para pregar a
Boa Nova e transformar a terra em um céu para todos.
Já que em Marcos não existiam narrativas sobre as
aparições de Jesus ressuscitado, como em Mateus, Lucas
e João, os versículos de 9 a 20 foram acrescentados
provavelmente em meados do século II por um autor
anônimo, formado de pequenos fragmentos de outros
evangelhos e Atos dos Apóstolos. Este final, com estilo
e vocabulário diferentes do resto do texto, embora
tardio e não redigido por Marcos, é parte integrante
da Bíblia e reconhecido pela Igreja como canônico e
inspirado por Deus.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é
nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação
de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados
na esperança a participar da sua glória.

2ª f.: Atos 1,15-17.20-26; Sl 112(113); João 15,9-17
3ª f.: Atos 20,17-27; Sl 67(68); João 17,1-11
4ª f.: Atos 20,28-38; Sl 67(68); João 17,11-19
5ª f.: Atos 22,30; 23,6-11; Sl 15(16); João 17,20-26
6ª f.: Atos 25,13-21; Sl 102(103); João 21,15-19
Sábado: Atos 28,16-20.30-31; Sl 10(11); João 21,20-25
Domingo: Atos 2,1-11; Sl 103(104); 1Cor 12,3-7.12-13;
João 20,19-23

I Leitura (Atos 1,1-11)
Salmo Responsorial Sl 46(47)
II Leitura (Ef 1,17-23)
Evangelho (Mc 16,15-20)

EDITORIAL

Dia de domingo

Pastoral Social

VIDA DEFINITIVA

Por toda a vida

NSRainha doa Kombi e alimentos à Casa de Maria

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Senhor, escutai minha prece e me tornai uma mãe
companheira, justa e generosa, apta a passar valores
e vivência. Gostaria de não ter pressa quando um
filho precisar de mim.

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, no
final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva,
a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a
realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo.
No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a vencer
a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como testemunhas
da salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os
discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a vida nova e definitiva.
Jesus foi ao encontro do Pai, depois de uma vida gasta ao serviço do
“Reino”; deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o “Reino” e de
torná-lo uma proposta capaz de renovar e de transformar o mundo.
Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de mais, tomar consciência
da missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável pela
presença do “Reino” na vida dos homens. Estou consciente de que a
Igreja – a comunidade dos discípulos de Jesus, a que eu pertenço também – é hoje a presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos
homens? Como é que eu procuro testemunhar o “Reino” na minha vida
de todos os dias – em casa, no trabalho ou na escola, na paróquia, na
comunidade religiosa?
Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de
Jesus – a partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida
por amor. É claro que o mundo do século XXI apresenta, todos os
dias, desafios novos; mas os discípulos, formados na escola de Jesus,
são convidados a ler os desafios que hoje o mundo coloca, à luz dos
ensinamentos de Jesus. O confronto com o mundo gera muitas vezes,
nos discípulos, desilusão, sofrimento, frustração. Convém, no entanto,
recordar as palavras de Jesus: “Eu estarei convosco até ao fim dos tempos”. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos
aquilo em que acreditamos.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

“Ame e faça o que quiseres”
Santo Agostinho

Ensinai-me, Senhor, que por mais acolhedor que
seja meu ninho, é nas calçadas do mundo que eles
vão viver. Que eu aprenda que eles serão felizes, na
maioria das vezes, longe de mim. Não permitais que
eu seja mãe opressora ou que comecem em mim
os problemas familiares, ou “abusos psicológicos”
que podem levá-los à terapia, às drogas, às bebidas,
como diversas pesquisas apontam. Dai-me habilidade para conviver com a rebeldia e a preguiça dos
jovens, a tirania das crianças. Mas que eu não fuja
da tarefa de educar.
Que eu saiba falar “não” com a mesma serenidade
com que digo “sim”. E que eu saiba a hora certa de
dizer um ou outro. Eu sei que depois que crescem
os filhos quase nunca ficam por perto, mas que eu
esteja sempre perto deles quando precisarem. Não
importa eu gostar mais de ser mãe do que eles de
serem filhos. Mostrai-me o jeito de colocar prazer
em nossa convivência.
Enfim, Senhor, agradeço a graça de ser mãe, mesmo
que eu não seja a maior nem a melhor. Apenas sou
mãe de alma, mãe o tempo inteiro, em todas as
horas, dias e noites, por toda a vida. E além, mais
além.
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
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D

entro das ações de ajuda
à Casa de Maria, a Pastoral Social da Paróquia
Nossa Senhora Rainha
doou, na sexta-feira, dia 4 de maio, uma
Kombi ano 1993/1994 em perfeito estado de conservação e funcionamento e
cheia de alimentos não perecíveis. Dona
Nilza Soares, fundadora e coordenadora
das duas unidades da Casa de Maria,
ficou muito emocionada e disse que o
veículo “é uma ajuda muito importante
para as ações que realizamos, pois com
ele não precisaremos mais pagar carreto
para buscar as doações que recebemos,
como alimentos, cestas básicas, roupas,
remédios, brinquedos, cadeiras de rodas,
entre outras coisas”.

Localizadas na comunidade do Aglomerado da Serra (uma na Rua Caraça, 966;
e outra na Rua Nossa Senhora de Fátima,
1.140), as duas unidades da Casa de Maria
recebem ajuda semanal da Pastoral Social
da NSRainha. Sempre com as portas
abertas, a Casa de Maria acolhe as pessoas que estão com fome, abandonadas,
doentes, perdidas, desempregadas, viciadas, caídas, que precisam de ajuda, de um

remédio, de um leito, de uma cadeira de
rodas, de um banho ou simplesmente de
uma palavra de fé, de uma chance para
tentar recuperar a dignidade perdida. As
duas unidades fornecem cerca de 1.000
pratos por dia.
A Casa de Maria é fruto de um sonho
de Dona Nilza, que teve uma vida muito
difícil desde que veio do Sertão da Bahia
para Belo Horizonte para tratar de uma
tuberculose há 46 anos. Ela chegou a ser
dada como um caso perdido e foi abandonada pela família, que retornou à Bahia.
Mas, mesmo perdendo um dos pulmões
e um pequeno pedaço do outro, Dona
Nilza ficou curada dois anos depois do
início do tratamento. E iniciou então uma
trajetória marcada por muito sofrimento,
mas também pelo crescimento na fé e
no amor ao próximo.
Ao se mudar para o Aglomerado e conviver com a cruel realidade de uma comunidade carente, Dona Nilza passou
a ajudar as pessoas, levando comida,
roupas e remédios, dando banho em
doentes. Depois de muita luta e de enfrentar muitas dificuldades, ela conseguiu

criar a primeira Casa de Maria há mais
de 16 anos.
Quanto à Kombi, doada com a ajuda de
vários paroquianos e entregue pelo administrador da NSRainha, Ricardo Dias,
a coordenadora disse que, mais uma
vez, a Paróquia Nossa Senhora Rainha
vai fazer a diferença na Casa de Maria.
“Agradeço do fundo do meu coração ao
Pe. Alexandre e à toda a comunidade
NSRainha. O veículo vai evitar os gastos
que temos com os carretos, que chegam
a custar mais de R$ 200,00, para buscar e
levar doações, pois a missão da Casa de
Maria é ajudar as pessoas que necessitam,
estejam elas no Aglomerado da Serra ou
em outro lugar”.

Veículo foi doado com a ajuda de vários
paroquianos da NSRainha

Espiritualidade

Retiro do Master: Deus no centro da nossa vida
O Projeto Jovem Fanuel da Paróquia
Nossa Senhora Rainha realizou nos dias
4, 5 e 6 de maio, na Casa de Retiro
Acampamento MPC, em São Sebastião
das Águas Claras (Distrito de Nova
Lima), o Retiro do Master. Inspirado no
tema “Inside Out”, que buscou trabalhar
a temática do autoconhecimento, o
encontro teve a participação de 130
jovens e de 40 servos, que viajaram na
sexta-feira à noite e retornaram no domingo à tarde, quando participaram da
Missa das 17h45, presidida pelo pároco,
Pe. Alexandre Fernandes.
Laerte Xavier, um dos coordenadores
do Master Fanuel, explica que o Retiro
teve como principal objetivo trabalhar
a temática do autoconhecimento para,
a partir disso, aprender a lidar com
as frustrações, com o “nosso valor”,
com a necessidade de perdoar a nós
mesmos e aos outros como elementochave para o crescimento espiritual.
No domingo, lembra o coordenador,
o encontro procurou “inverter a lógica

do ‘Quem é você?’ e trabalhou a ideia
do “De quem é você?”, pois “se passarmos a enxergar que somos filhos de
Deus, Ele certamente ocupará o centro
da nossa vida”.

nos ama incondicionalmente e tem o
plano perfeito para cada um de nós.
Basta nos entregarmos, esvaziarmos
de nós e deixar que o Espirito Santo
fale em nossos corações”.

Dentro desse “tema maior”, eles participaram de pregações com os subtemas
“Quem é você?”, com a teóloga Milene
Costa; “O nosso valor”, com Pe. Alexandre Fernandes; “As frustrações - expectativas e realidades”, com o coordenador do Projeto Fanuel, Thácio Leite;
“Máscaras”, com a psicóloga Amanda
Drumond; e “Os sonhos de Deus para
a nossa vida”, com a cantora Nandah.

O Master se reúne todas as quartasfeiras, às 20h, no Salão Paroquial Pedro.
Informações pelo instagram:
@masterfanuel.

Gabriela Fernanda elogiou a proposta
do Retiro. “Fomos levados a um processo reflexivo tão profundo de quem
somos, através de pregações e testemunhos, que nos levaram ao principal
questionamento: de quem somos?”.
Ela disse que a resposta não poderia
ser outra: “aquele sentimento de que
pertencemos a Ele, ao nosso Pai, o qual

Jovens participam do momento de
espiritualidade e oração

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

13 de maio

DIZIMISTAS

Nossa Senhora de Fátima: mensageira da paz

Aniversariantes:

Neste domingo, dia 13 de maio, além
da festividade da Ascenção do Senhor, a
Igreja celebra o dia em honra de Nossa
Senhora de Fátima. Nessa mesma data,
em 1907, Nossa Senhora apareceu aos
3 pastorzinhos - Lúcia, Francisco e Jacinta
– na pequena aldeia de Fátima, em Portugal. O relato das crianças era de terem
avistado uma “Senhora mais brilhante
que o Sol”.

13/05
Elisabeth Fortini Pinto
Eliza Maria Ribeiro de Lamatta
Flaviana Macedo Andrade
Marcílio Manfré Afonso
Maria Pia Souza Lima Mattos Paiva
Myrna de Fátima Gondim Porcaro
Terezinha Pinto Coelho Mafra

Na Missa de canonização de Jacinta e
Francisco, celebrada em 13 de maio de
2017, o Papa Francisco recordou que
Maria nos leva sempre à Luz de Deus: "A
partir deste esperançoso lugar, estendeu
sobre os quatro cantos da Terra uma
mensagem de amor e de paz. Como
exemplo, temos diante dos olhos São
Francisco Marto e Santa Jacinta, a quem
a Virgem Maria introduziu no mar imenso
da Luz de Deus e aí os levou a adorá-Lo.
Daqui lhes vinha a força para superar
contrariedades e sofrimentos. A presença

14/05
Elerson de Paula Murta
Helga Rick
Letícia Fadini Mena
Maria Adelaide Musacchio Vidigal Wakil
Paulo Silvio Toledo
Simone Cristina Barão Guimarães Esteves
15/05
Aloisius Castilho de Deus
José Ivo de Brito
Maria do Carmo Grossi Gonçalves
Mariza Penido Carvalho Guerra

TEMA: BENDITO SEJA DEUS E PAI! (Ef 1,3-14)
OBJETIVO: VIVER O QUERIGMA!

19/05
Eugênia Bernardes de Oliveira
Filomena Camilo do Vale

Pois somos escolhidos para sermos perfeitos no amor, pelas bênçãos
que nosso Deus e Pai nos agraciou no seu Amado!

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”. Celebrando hoje também o dia
dedicado as mães, peçamos: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!

O pároco da NSRainha, padre Alexandre
Fernandes, recorda que “a mensagem de
Fátima é uma mensagem que a mãe de

Papa Francisco: “Maria quer nos
levar ao seu Filho”

Maria, a Boa Mãe

São Marcelino Champagnat, fundador dos
Irmãos Maristas, costumava reconhecer um
título especial de Maria: “Boa Mãe”. Entre as
diferentes imagens que conservou desde o
começo até ao fim da sua vida foi, precisamente, a imagem de Maria, a Boa Mãe. A
imagem, que mostra Jesus nos braços de
Maria, inspira ternura e manifesta a sua presença amorosa. A figura do menino Jesus,
calmo e confiante, sugere uma atitude de total
confiança na maternal proteção. Esta atitude
de plena confiança foi fundamental na vida e
na espiritualidade de São Marcelino. A imagem
foi a mais popular na França durante o século
XIX, embora o título não foi criação de São
Champagnat, pois esta denominação era muito
popular na região. Mas ele adotou-o e citou-o
inúmeras vezes nos seus escritos e orações.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO

18/05
Álvaro Maletta Filho
Ana Carolina Vilella Ribeiro
Lia Regina Silviano Brandão Mesquita Porto
Maria Zélia de Souza Paes
Rute dos Santos Freitas Maia
Vicente de Paulo

A imagem tão importante na vida do Santo e
dos primeiros Irmãos Maristas esteve esquecida por mais de um século, de 1877 a 1982.
Foi redescoberta nos arquivos da Casa Geral
em Roma pelo pesquisador Irmão Agostinho
Carazo. Em 1985 a estátua foi entronizada e
pela primeira vez esteve em todas as sessões
capitulares dos Irmãos Provinciais e delegados
do mundo Marista. No dia 18 de setembro
de 1993, novamente foi levada em cortejo
e colocada em lugar de honra. A cerimônia
foi concluída com a oração-consagração à
Maria pelo ex-superior geral, Ir. Basílio Rueda.
"Lembrai-vos de que sois irmãos, que Maria é
Vossa Mãe comum e que sois todos chamados
à mesma herança que é o céu." (São Marcelino
Champagnat)

Irmãos, alegremo-nos!

DEPOIMENTOS

Pois, pelo Sangue de seu Filho, recebemos remissão dos pecados
e a sabedoria do Espírito, para vivermos o mistério de Cristo como
Igreja, seu Corpo, plenitude do plano de amor de nosso Pai.
Os cumprimentos e as orações
de toda a Paróquia aos nossos
irmãos dizimistas!

Em 2015, por ocasião da mesma festividade, Papa Francisco convidava os fiéis a
escutar a mãe de Deus, pois “Maria mais
uma vez quer nos levar ao seu filho, à
oração, à penitência e à conversão. A
Virgem nos pede para não ofendermos
mais a Deus; adverte toda a humanidade
sobre a necessidade de abandonar-se a
Deus, fonte de amor e de misericórdia.
A exemplo de São João Paulo II, grande
devoto de Nossa Senhora de Fátima,
coloquemo-nos em atenta escuta da
Mãe de Deus e supliquemos a paz para
o mundo. ”

• SAIBA MAIS •

16/05
Berenice Valverde Britto Cavalieri
Caio Diniz Castro
Fanny Teresa Lusardo de Almeida Lobo Leite
Gilberto Zardo Silva
Maria Teresa Magalhães Silveira
17/05
Camila Aparecida Vieira
Lívia Klein Paolucci
Maria Helena Pires
Rosária Helena Fernandes Salviano
Sofia Diniz Jeha

divina tornou-se constante nas suas vidas,
como se manifesta claramente na súplica
instante pelos pecadores e no desejo permanente de estar junto a ‘Jesus Escondido’
no Sacrário”, exorta o pontífice.

Para seu louvor e glória!
Fernanda Campos

“Maria representa tudo para
mim, principalmente no dia das
mães. Vejo Nossa Senhora como um
exemplo a ser seguido. Ela se esvazia de
suas vontades e desejos para realizar a
vontade de Deus, e demostrar para todos o amor pleno através do nascimento
do seu filho Jesus. Busco diariamente
ensinar para minha filha que temos uma
mãe poderosa e que cuida da gente”.

Rosa Araújo

“Acredito que uma das coisas mais
belas da vida é a maternidade e
que devemos sempre nos espelhar em
Nossa Senhora, modelo maior de mulher
e de mãe. A meu ver, devemos conduzir
essa dádiva com sabedoria, acolhimento,
compreensão e, principalmente, com
muito amor. Maria acolhe e ampara a
todos, junto ao seu Divino Filho Salvador,
nosso doce menino Jesus”.
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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
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
18h30 • Seminário de Vida no Espírito Santo – 		
Acolhida (NSRainha)
19h15 • Santa Missa / Grupo de Oração
19h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
20h00 • “Consciência moral e vida virtuosa” – curso
com Pe. Arnaldo – Auditório Paulo
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SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Seminário de Vida no
Espírito Santo (NSRainha)
15h30 • Santa Missa
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SÁBADO
09h00 • Seminário de Vida no Espírito Santo (NSRainha)
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
12h00 • Oração do Ângelus
12h10 • Santa Missa

MAI

MAI

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 no sábado, dia 19, e no
domingo, dia 27. Informações: (31) 3286-3034.

Oração - Nossa Senhora de Fátima
Salve, Mãe do Senhor,
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima!
Bendita entre todas as mulheres,
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal,
és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre a marca do mal.
Profecia do Amor misericordioso do Pai,
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho,
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo,
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores,
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos.
Mostra-nos a força do teu manto protetor.
No teu Imaculado Coração,
sê o refúgio dos pecadores
e o caminho que conduz até Deus.
Unido/a aos meus irmãos,
na Fé, na Esperança e no Amor,
a ti me entrego.
Unido/a aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro,
ó Virgem do Rosário de Fátima.
E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos vem,
darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos.
Amém.

20
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DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
09h30 • Seminário de Vida no Espírito Santo (Bom
Jesus do Vale)
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas
17h30 • Missa na Comunidade Bom Jesus do Vale

Por ocasião da peregrinação do Papa Francisco a Fátima

