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Santíssima Trindade

“Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”
Neste domingo em que a Igreja celebra a Santíssima Trindade,
lemos os últimos versículos escritos por Mateus em que ele narra
o encontro de Jesus com os discípulos antes de subir aos céus. Se
o evangelista inicia seu livro mostrando que Deus se faz presente
na humanidade por meio de Jesus, ele termina indicando que
agora cabe aos discípulos revelar a presença de Deus ao mundo.

de sua morte e ressurreição o evangelho deve chegar a todos
os povos da terra, sem muros, sem fronteiras, oferecido como
testemunho para ser vivido antes de anunciado.

No alto do monte, Cristo se aproxima dos onze, não os repreende
pela fuga (Mt 26, 56), nem os faz corar pela pouca fé (Mt 14, 31),
mas se revela na glória do Pai. O Mestre não se preocupa com o
pequeno rebanho ali à sua frente. Já havia cumprido sua missão
como Messias e Salvador do povo de Israel (Mt 15,24). A partir

A Galiléia, local das origens, onde Jesus viveu quase toda sua vida
e onde iniciou sua pregação, vai se tornar o ponto de partida para
a missão universal de batizar a todos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo (fórmula trinitária usada no batismo cristão) e
ensinar a observar tudo o que foi ordenado. As últimas palavras
em Mateus não deixam dúvidas: é Cristo, sim, quem tem toda
autoridade no céu e na terra e estará sempre conosco, em uma
união contínua, de todos os dias. Nunca estaremos sós

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade
e o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério.
Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a
glória da Trindade e adoremos a Unidade onipotente.

2ª f.: 1Pd 1,3-9; Sl 110(111); Mc 10,17-27
3ª f.: 1Pd 1,10-16; Sl 97(98); Mc 10,28-31
4ª f.: 1Pd 1,18-25; Sl 147; Mc 10,32-45
5ª f.: Ex 24,3-8; Sl 115(116); Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
6ª f.: 1Pd 4,7-13; Sl 95(96); Mc 11,11-26
Sábado: Jd 17.20-25; Sl 62(63); Mc 11,27-33
Domingo: Dt 5,12-15; Sl 80(81); Mc 2,23-3,6 ou 23-28

I Leitura (Dt 4,32-34.39-40)
Salmo Responsorial Sl 32(33)
II Leitura (Rm 8,14-17)
Evangelho (Mt 28,16-20)

EDITORIAL

Dia de domingo

TRINDADE

“Vigiai”

Irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz!
Encerramos no domingo passado, com a solenidade de Pentecostes, o
tempo pascal. Estamos agora novamente no tempo comum, e neste domingo celebramos de uma forma muito particular o mistério da Santíssima
Trindade: Três Pessoas e um só Deus. É interessante notar que a festa deste
domingo está ligada a uma concepção cronológica da Revelação divina.
O Pai Criador se manifesta por primeiro no início da História quando fez,
por amor, o céu, a terra, o homem e a mulher e tudo que existe. Depois,
manifestou-se o Filho. O Verbo Eterno pelo qual todas as coisas foram
criadas se fez homem e deu-nos a conhecer o rosto misericordioso de
Deus. Ele se manifesta em sua Encarnação, vida e Mistério Pascal, é ele
o nosso Salvador. Por último, manifesta-se o Espírito Santo, o Espírito de
Cristo ressuscitado, aquele que vivifica todas as coisas e nos faz viver na
Verdade e na graça.
Por isso, depois de Pentecostes a Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade,
pois as Três pessoas divinas já se manifestaram e se deram a conhecer. É
sempre um grande desafio querer explicar este mistério de fé que nunca
será esgotado e totalmente adaptável às nossas especulações e formas
fechadas de pensar. Precisamos entender que Deus age como quer e aonde
quer. “Cada vez que fazemos o sinal da cruz, nós nos aproximamos do
grande mistério da Trindade”, ensina o Papa Francisco. Deixar-nos arrastar
pelo dinamismo trinitário nos convida a gestos de ternura, de lágrimas de
compaixão, um olhar de bondade, silêncios de humildade, palavras delicadas
e escuta paciente. Linguagem de misericórdia.
Por fim, desejo fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Na
próxima quinta-feira, dia 31, vamos celebrar a solenidade de Corpus Christi,
festa da Eucaristia. Espero todos vocês para este momento significativo
de comunhão, louvor e adoração a Jesus Sacramentado. Como muitos
sabem, e quem não sabe fica sabendo agora, o Corpus Christi é dia santo
e a participação na santa missa é de preceito. Espero vocês. Recebam meu
afetuoso abraço e minha bênção.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Especial

Jornalista europeu, em livro, comenta sobre as pessoas
interessantes que conheceu durante seus anos de trabalho
em emissora de tevê, entre elas um famoso dramaturgo
francês, poeta, roteirista, colecionador de objetos de arte.
Sua casa era quase um museu, decorada com os prêmios
conquistados ao longo da carreira, objetos das peças
teatrais de sua autoria, pinturas e ilustrações incríveis. Um
amontoado de livros, bibelôs, objetos grandes e pequenos
pelos quais o escritor tinha verdadeiro encantamento.
Durante uma entrevista, o jornalista resolve fazer uma
pergunta diferente ao poeta: “Se sua casa começar a pegar
fogo agora e você só puder levar uma coisa consigo, qual
escolheria? ”
- Eu levaria o fogo – disse o dono da casa-museu, fazendo
o jornalista “aplaudir” no fundo do coração o brilhantismo
da resposta.
E você, eu, nós, o que levaríamos? Assim de repente,
alguém me responde sorrindo: “Levaria o álbum de família,
pois não posso me imaginar sem lembranças do passado”.
“A jóia da madrinha”, “O celular, lógico que seria o celular”
– a maioria responde.
Quando tomam conhecimento da resposta do francês, as
pessoas se surpreendem: “Como não pensei nisso? ” Às
vezes a vida nos pede que pensemos mais nisso. No fogo
que queima, na água que inunda, na inveja que mata, na
soberba que ergue barreiras, na ira que maltrata.
“Vigiai” – Ele disse. Não te distraias com o fogo e as
respostas apressadas.
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

“Muitos falam dos pobres, mas
poucos falam com os pobres. ”
Santa Madre Teresa de Calcutá

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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NSRainha recorda um ano do
falecimento de Pe. Dalmo Riggio
e lança livro inédito do sacerdote
Há um ano, a comunidade da Paróquia
Nossa Senhora Rainha perdia um de seus
mais preciosos filhos: o sacerdote e professor
Dalmo Riggio. Acometido por um câncer
agressivo, Pe. Dalmo faleceu no dia 26 de
maio de 2017, deixando o legado de um
bonito trabalho de evangelização por onde
passou: nas paróquias Nossa Senhora da
Conceição, São Norberto e São José e no
Seminário Imaculada Conceição, em Montes
Claros (MG); na unidade da PUC-Minas
em Contagem, na Fundação Cultural João
Paulo II, na Paróquia Nossa Senhora Rainha,
onde foi vigário paroquial por 13 anos; e na
Paróquia Santa Maria Mãe do Redentor, no
bairro Pilar, onde era pároco quando faleceu.
Em memória do primeiro aniversário de
morte do Pe. Dalmo Riggio, a Paróquia
Nossa Senhora Rainha apresenta um livro
de memórias escrito pelo próprio sacerdote, que não teve tempo de editá-lo, com
profundas reflexões sobre a fé. “No livro,
o leitor vai encontrar respostas diferentes
para a fé: na beira do caminho, em cima da
árvore, no silêncio, na oração, no ‘sim’ de
Maria. Uma leitura cheia da sabedoria que
vem do Alto”, disse o pároco da NSRainha,
Pe. Alexandre Fernandes.
Padre Alexandre lembra com carinho do
tempo em que trabalhou junto com Pe.
Dalmo. O sacerdote recorda que a amizade
entre eles começou no confessionário. “Foi
ouvindo Pe. Dalmo em confissão uma, duas,
algumas vezes, que descobri a beleza daquela
despojada alma, em oração. Levei-o então
para a Paróquia NSRainha, no Belvedere, em
BH, onde trabalhamos juntos por 13 anos”.
Durante esse tempo, além das missas e trabalhos pastorais, padre Dalmo também ministrou cursos de Bíblia na NSRainha. Um dos
últimos trabalhos que o sacerdote realizou
na comunidade do Bairro Belvedere foi a
revisão de um projeto de evangelização para
a catequese infantil, que incluía um livrinho
de histórias em quadrinhos.
Nessa jornada na NSRainha, o sacerdote
conquistou o coração de muitos fiéis. Para
a paroquiana Maria Christina Castanheira,
envolvida com vários trabalhos voluntários
na comunidade, Pe. Dalmo foi “pai, diretor

espiritual, formador e, acima de tudo, um
grande amigo. Me ensinou muito, mais do
que doutrina. Me ensinou a rezar e a ter
intimidade com Deus. Tive o privilégio de
conhecer um coração extremamente amoroso e acolhedor, um coração de menino
que hoje tenho certeza descansa em Deus”.
Trajetória
Antes do trabalho desenvolvido na NSRainha, Pe. Dalmo foi professor na unidade de
Contagem da PUC-Minas, onde lecionou
Filosofia para os cursos de Administração, Direito e Comércio Exterior; além de Cultura
Religiosa no curso de Administração. Mas a
grande contribuição do sacerdote ao lado
da docência foi a sua atividade de Coordenador de Pastoral no campus, oferecendo
assistência espiritual aos alunos, professores
e funcionários, além de coordenar atividades
religiosas, como encontros com os alunos,
promover ações com os calouros da universidade, arrecadando alimentos para entidades
carentes em Contagem.
Em 2006, por exemplo, uma ação coordenada por Pe. Dalmo, arrecadou quase sete
toneladas de alimentos, que foram destinados à Comunidade Barraginha e instituições
carentes da cidade de Contagem. Além de
professor na PUC Contagem, lecionou também as disciplinas de Antropologia e Bioética
no Curso de Enfermagem da PUC no bairro
Coração Eucarístico, em Belo Horizonte.
Em 2015, Pe. Dalmo Riggio assumiu a função
de pároco da Paróquia Santa Maria Mãe
do Redentor, no bairro Pilar. Nos quase
dois anos em que permaneceu a frente da
Paróquia, o sacerdote se preocupou em
integrar a comunidade, trazendo uma perspectiva de unidade; e em proporcionar
um crescimento espiritual e pessoal para as
pessoas da comunidade. Para isso, o pároco
investiu na construção e ampliação de vários
espaços físicos (copa, recepção, salas, salão
de eventos, entre outros), na aquisição de
equipamentos (de som, de cadeiras, de um
veículo, entre outros), na criação de novas
pastorais (Cantinho do Céu, Catequese
para Adultos, Acolhida, Eventos e Pastoral
da Ajuda) e na realização de eventos de
cunho evangelizador e outros com o objetivo

de gerar fraternidade, diversão e, ao mesmo
tempo, arrecadar fundos para as obras sociais
da Paróquia.
O trabalho desenvolvido por Pe. Dalmo na
Paróquia Santa Maria do Redentor tocou o
coração de muitos paroquianos. Para Ângela
Patrícia Macedo Rocha, paroquiana que
acompanhou de perto as ações do pároco
na comunidade, “a passagem de Pe. Dalmo
foi curta, mais foi muito forte. Ele trouxe, em
primeiro lugar, a união para a nossa comunidade; se preocupou em melhorar o trabalho
de evangelização, investindo na formação
de catequistas e dos evangelizadores em
geral; envolveu mais voluntários, criou uma
‘ponte’ com a Pastoral Social da NSRainha
para que nossa Paróquia pudesse oferecer
serviços importantes para as pessoas da comunidade, como cursos de inglês e sessões
de fisioterapia. Enfim, ele se dedicou de
coração ao seu ‘rebanho’”.

Padre Dalmo Riggio na Paróquia Santa Maria
Mãe do Redentor, no bairro Pilar

Padre Alexandre e Padre Dalmo Riggio
trabalharam juntos por 13 anos na NSRainha

Pe. Dalmo: “pai, diretor espiritual, formador
e, acima de tudo, um grande amigo”

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

Espiritualidade

DIZIMISTAS

14ª Seminário de Vida no Espírito Santo: uma experiência transformadora

Aniversariantes:

Momentos de muita oração, louvor e reflexão marcaram o 14º Seminário de Vida
no Espírito Santo, promovido pela Paróquia
Nossa Senhora Rainha. Ao todo, cerca de
500 pessoas participaram do encontro que
teve início na quinta-feira, 17, e foi aberto
com a acolhida do pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, que ressaltou a presença de vários
padres nas pregações, vindos de várias cidades do Brasil. Em seguida, o Pe. Kleber
Tostes, pároco da Paróquia Jesus Misericordioso e Santa Edwiges, de Ribeirão Preto
(SP), presidiu uma celebração eucarística
e, depois, realizou a primeira pregação do
Seminário, falando sobre o tema “Maria no
Cenáculo”.

27/05
Alexandre Campos P. Monte-Mór
Consuelo Jayme Machado Mercadante Santana
Edward Diniz Reis
Maria Fernanda Melo Alves
Simara Lúcia Assis Matos
28/05
Dulce Maria Lima Cunha
Lygia Lúcia Alvares Machado e Silva
Márcio Albeny Gallo
Maria Cristina Dias
29/05
Andréa Luiz Almeida Pereira
Inez de Castro Macedo
Jaqueline Chantal S. Carvalho
Marly Rocha Barbosa de Castro
Otávio de Melo Silva Júnior
Paula Cristina Simões
Rita de Cássia Silva Pereira

A programação do segundo dia trouxe o
Terço da Misericórdia, Santa Missa, presidida
pelo Pe. João Luiz Lemos, da TV Evangelizar,
e um momento de adoração ao Santíssimo
Sacramento conduzido por padre Kleber
Tostes, que ainda pregou sobre o tema “O
semeador”. O evento continuou com pregações do vigário paroquial da NSRainha, Pe.
Arnaldo Cézar (“Por que devemos orar?”)
e do Pe. João Luiz Lemos (“Senhorio de Jesus”). O pároco da NSRainha, Pe. Alexandre
Fernandes, agradeceu a presença de todos

30/05
Aline Amaral Fulgêncio Gardini
Eva Ionélia de Jesus Maia
Fabrício Ziviani
Giselle Maria Coelho de Albuquerque Araújo
Marinilza Mourão Guimarães Gomes
Rachid Fernando Ramos Castro

02/06
Aline Muniz Miranda Meira
Aluísio Márcio Ferreira da Silva
Carlos Alberto de Pinho Tavares
Magda Cesar Raposo
Paulo Campos

O publicitário Arthur Carvalho afirma que o
seminário foi uma oportunidade de reaproximação de Deus, após um tempo afastado da

Pe. Kleber Tostes, Pe. Alexandre Fernandes e
Pe. João Luís Lemos durante o seminário

Retiro do GOFF – A bússola do peregrino é a Palavra de Deus

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: OS “IDE!” DE MARIA! (Lc 1,39-45)
OBJETIVO: SERMOS “IDE!” COM MARIA
Irmãos!

Evento será realizado nos dias
1, 2 e 3 de junho

“Peregrinos”. Esse é o tema do Retiro que o Grupo
GOFF do Projeto Jovem Fanuel da Paróquia Nossa
Senhora Rainha promove nos próximos dias 1, 2
e 3 de junho, em São Sebastião das Águas Claras
(Distrito de Nova Lima). As inscrições podem
ser feitas na secretaria paroquial ou na página
do grupo no Instagram (@goff_fanuel), onde a
pessoa vai preencher um formulário para que
os coordenadores entrem em contato com ela.
O GOFF reúne jovens de 16 a 22 anos. Helena
Quintero, uma das coordenadoras do GOFF,
explica que, devido ao feriado de Corpus Christi
(no dia 31 de maio), o Retiro vai começar mais
cedo na sexta-feira (dia 1º): os participantes vão

sair da igreja às 13h30.
Sobre a inspiração para a escolha do tema, Helena
disse que “o peregrino anda nesta terra, mas, ao
mesmo tempo, tem consciência do seu destino e
do seu verdadeiro lugar. Como cristãos devemos
viver nesta terra como se dela não fossemos, entendo que somos peregrinos e forasteiros numa
terra estranha”. A coordenadora lembra que o
peregrino que não tiver um norte que o guie ao
“verdadeiro caminho”, se verá perdido em sua
caminhada. “A bússola e o mapa do viajante é Sua
Palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz
para o nosso caminho (Sl 119,105) ”.

DEPOIMENTOS

Ao encerrar este Mês de Maria e sob o ímpeto do Espírito Santo,
como a apressada Virgem de Nazaré, partamos em busca de missionários que cumpram o “Ide!” de seu Filho Jesus.
Como Isabel, abramos o coração de nossa família a Maria, para que
Cristo continue sua missão em nós e através de nós.

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

O terceiro reservou um momento especial,
de muita fé e oração, para os participantes: a
Oração de Cura Interior, conduzida por Pe.
Alexandre, que lembrou a importância desse
“momento de intimidade com Deus, no qual
olhamos para o nosso interior e nos deparamos muitas vezes com nossas fraquezas,
nossos defeitos, e descobrimos onde precisamos ser curados”. A programação também
incluiu pregações de Amanda Drumond (“Fé
e Conversão”), de Gil Monteiro (“Perdão e
amor aos irmãos”) e de Milene Costa (“Toda
mudança envolve uma alteração de vida”).
No domingo, último dia, o evento trouxe as
pregações de Moninha Quintero (“Vida em
Comunidade”), do coordenador do Fanuel,
Thácio Leite (“Espírito Santo”), e de Padre
Rodrigo Natal (“Caminhar no Espírito”), da
Paróquia São Sebastião, Taubaté-SP.

igreja. “Através desse encontro me reconheci
como pessoa pecadora que precisa do amor
de Deus”, revelou. Agora, após os quatro dias
de encontro, os participantes e todos aqueles
que já viveram a experiência do Seminário
de Vida no Espírito Santo são chamados a
prosseguir neste caminho através de um
convite muito especial: a Paróquia Nossa
Senhora Rainha realiza toda segunda-feira,
no Salão Paroquial Pedro, a partir das 19h30,
um grupo de oração para aqueles que desejam manter viva ou animar a chama da
fé. A cada encontro um pregador diferente
é convidado para abordar um tema ligado
a temática do grupo, que é Vida no Espírito
Santo. Participe! Convide familiares e amigos
e venha rezar com a gente.

• EVENTOS •

31/05
Benedito Humberto de Andrade
Narayana Emanuela Borges Lopes
Rosângela de Oliveira Severino
01/06
Alexandre Christo Aleixo
Ana Maria Martins Vieira Ribeiro
Ângelo Eugênio Feres Carvalho
Anselmo Antônio Castro de Carvalho
Antônio Carlos Soares
Carlos Alberto Pires
Clenib Cíntia Sampaio Cota Soares
Guilhermina Berta Otoni Nallon
Márcia Cristina Bicalho Moreira
Renata Pires e Albuquerque Ferrer
Sônia Maria Alvarenga Kayano

e disse que participar do Seminário de Vida
no Espírito Santo é “fazer uma experiência
profunda do amor que Deus tem para cada
um de nós, é mergulhar fundo no amor de
Deus”.

E aconteça o Reino do Pai.
Paula Almeida

“Essa é a segunda vez que
participo do Seminário de
vida no Espírito Santo. Cada edição
é uma experiência única, pois os
temas são abordados a partir de
outras perspectivas e com novos
testemunhos. Minha vida tomou
um novo rumo, participar desse
encontro foi um divisor de águas
para mim”.

Juliano Colombini

“Participar do Seminário
de vida no Espírito Santo
foi uma oportunidade única de
vivenciar e sentir o amor de Deus.
Todas as pregações me fizeram
compreender e sentir a verdadeira
graça que vem do Senhor e como
isso impacta na minha vida diária.
Tudo muito bem organizado e preparado”.

28

MAI

29

MAI

30

MAI

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
20h00 • Terço da Família
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

31

QUINTA-FEIRA - CORPO E SANGUE DE
CRISTO
18h00 • Santa Missa

01

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia
15h30 • Santa Missa
19h30 • Curso de Batismo

02

SÁBADO
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
11h00 • Devoção do Primeiro Sábado ao Imaculado
Coração de Maria
09h30 • Batizados
10h30 • Batizados
12h00 • Oração do Ângelus
12h10 • Santa Missa
14h00 • Curso de Noivos

03

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
09h30 • Curso de Noivos
10h00 • Missa na Comunidade Bom Jesus do Vale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas

MAI

JUN

JUN

JUN

SEMINÁRIO DE CURA
Estão abertas as inscrições para o Seminário de Cura, que a
Paróquia Nossa Senhora Rainha realiza nos dias 12, 13 e 14 de
julho. Inspirado no tema “Livrai-nos do mal”, o Seminário contará com as presenças do pároco, Pe. Alexandre Fernandes;
do vigário paroquial, Pe. Arnaldo Cézar; do músico, missionário e diretor da Missão Mensagem Brasil, Eugênio Jorge; da
cantora católica e apresentadora de TV, Salette Ferreira; da
cantora, compositora e fundadora do Instituto Hesed, Madre
Kelly Patrícia; do Pe. Cleidimar Moreira, da Associação Servos
de Deus, de Goiânia (GO); de Fernandindo, fundador da
Comunidade Cenáculo, em Franca (SP); da médica pediatra
Dra. Filó; e da coordenadora do grupo Anima Christi, Andréa
Scarpelli. As inscrições podem ser feitas de segunda a sábado
na secretaria paroquial ou antes e após as missas de domingo,
no Serviço de Atendimento ao Cristão (SAC).
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.
API – GRUPO DE APOIO A PERDAS IRREPARÁVEIS
Dia 06 de junho, quarta-feira, às 20h00.

