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X Domingo do Tempo Comum

Fazer a vontade de Deus
Um contínuo itinerante, permanentemente em movimento, ora
em casa, ora no lago, ora no monte, Jesus continua a percorrer a Galileia, encontrando-se agora em Cafarnaum, pequena
cidade e centro comercial com pessoas variadas, escolhida pelo
Mestre como residência, uma morada onde parava de vez em
quando nas pausas entre os diferentes itinerários.

Hoje o Mestre está em casa, para onde acorreu tanta gente
que eles nem sequer podiam comer. Ali há desentendimentos entre Ele e seus familiares, que O mandam chamar mas
permanecem do lado de fora, e entre Ele e alguns professores
da Lei, que procuram difamá-lo, acusando-O de pactuar
com o demônio e agir em nome de Belzebu.

Em quatro passagens anteriores de Marcos, Cristo bate de
frente com a tradição e a lei, como no caso do relacionamento
com os pecadores (2, 16-17), o jejum (2, 18-20 e 2, 23-28)
e o sábado (3, 1-6). Polêmicas e controvérsias marcam sua
caminhada, fazendo surgir uma onda de contestação, ao mesmo
tempo que cresce o número de pessoas à procura de cura, de
um sentido para a vida, gente que se sente acolhida, perdoada,
muitas com dores, outras com uma nova esperança.

Cristo inclui em sua família todos os que estão ao seu redor, conta duas parábolas e é firme nas palavras: pecados
e blasfêmias serão perdoados, menos os insultos contra
o Espírito Santo por significarem uma recusa em aceitar a
salvação que Deus oferece à humanidade – um fechamento
à graça do Pai.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazeinos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo
com vossa ajuda.
I Leitura (Gn 3,9-15)
Salmo Responsorial Sl 129(130)
II Leitura (2 Cor 4,13-5,1)
Evangelho (Mc 3,20-35)

2ª f.: Atos 11,21-26; 13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13
3ª f.: 1Rs 17,7-16; Sl 4; Mt 5,13-16
4ª f.: 1Rs 18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19
5ª f.: 1Rs 18,41-46; Sl 64(65); Mt 5,20-26
6ª f.: 1Rs 19,9.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32
Sábado: 1Rs 19,19-21; Sl 15(16); Mt 5,33-37
Domingo: Ez 17,22-24; Sl 91(92); 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

EDITORIAL

Dia de domingo

EXEMPLO

Amigo fiel

Irmãos e irmãs, graça e paz!
O tema deste décimo Domingo do Tempo Comum gravita à volta da
identidade de Jesus e da comunhão que Ele deseja estabelecer com aqueles
que se colocam na disposição de o seguir: fica claro que Jesus quer definir
sua relação de obediência com Deus Pai, à qual convida todos aqueles que
se querem sentir parte da sua família. No Evangelho, Jesus demonstra que
não se pode pactuar com o mal, mas que Ele vem para libertar os homens
e as mulheres de todos os tempos.
Quando o cristão se decide a seguir Jesus, isso implica necessariamente
que renuncie ao mal. Tal como Jesus estabelece uma clara separação
entre o seu serviço e o poder do inimigo, desde o primeiro momento da
vida cristã, os cristãos são chamados a renunciar a Satanás e a fazer a sua
profissão de fé em Deus. Na vida ordinária, isso implica que se tenha claro
que algumas práticas não são próprias de um cristão, mas o aprisionam.
O método para estabelecer uma relação de familiaridade com Jesus passa
necessariamente por seguir o seu exemplo: é Ele o primeiro a fazer a
vontade de Deus, mesmo quando isso acarreta incompreensão e rejeição
do seu ministério. O cristão continua no mundo a missão de Jesus e tem
como único horizonte fazer a vontade de Deus; esta é uma das petições
do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina a rezar: “Faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu”.
Fazer parte da família de Jesus é a nossa vocação fundamental. Por isso,
somos chamados a formar comunidade, centrada na pessoa de Jesus e
que tem como única missão fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. É a isso que nos chama o Evangelho, quando Jesus
apresenta a sua verdadeira família: é quem faz a vontade de Deus e toma
lugar ao redor de Jesus.

É um mendigo conhecido naquela parte da cidade. Sempre
com seu fiel vira-lata. Não pede dinheiro. Aceita banana,
pedaço de bolo, restos de almoço. Se a roupa fica surrada
logo aparece alguém com uma calça nova, um casaco para
o frio. Perdeu a família, os amigos, a identidade, quase toda
a memória. Fala que Deus sempre lhe dá o que precisa.
Do que ganha, a primeira parte é para Malhado. Dorme
em cima de caixas de papelão coberto pela lua. Conta que
a amizade com Malhado começou quando deu a ele um
pedaço de pão e o cachorro não o largou mais.
- Ele me ajuda muito – diz. Quando estou dormindo, ninguém pode chegar perto que ele ataca. Durmo tranqüilo.
Pois um dos desejos de Serapião foi atendido dia desses.
Tinha a maior vontade de comer um cachorro-quente
daquele carrinho ali na esquina que começara a funcionar
há pouco tempo. Que cheiro gostoso! Alguém soube,
comprou e levou para o mendigo, que deu um largo
sorriso, agradeceu, tirou a salsicha, deu para o Malhado
e comeu o pão.
- Por que você deu logo a salsicha para o cachorro? –
perguntou o dono do presente.
- Para o melhor amigo, o melhor pedaço.
Podia ser triste, mas é uma história alegre. Como é que
tendo tão pouco, quase nada, Serapião dá tanto para as
pessoas? Para quem você daria o melhor pedaço?

Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.

Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

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

"No coração de cada homem, por mais
violento que seja, há sempre uma

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano

semente de amor prestes a brotar"
Irmã Dulce
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Eventos

Seminário “Livrai-nos do mal”
Além das presenças do pároco, Pe. Alexandre Fernandes; do vigário paroquial,
Pe. Arnaldo Cézar; da pediatra e pregadora. Dra. Filó; e da coordenadora
do Grupo de Oração Anima Christi,
a psicóloga Andrea Scarpelli, o Seminário “Livrai-nos do mal” que a Paróquia
Nossa Senhora Rainha promove nos
dias 12, 13 e 14 de junho, vai contar
com palestras, pregações, orações e
louvores de:
Madre Kelly Patrícia

Em 1997, junto com a irmã Madeleine,
Madre Kelly fundou o Instituto Hesed
(palavra hebraica que significa misericórdia), em Fortaleza (CE). O Instituto
Hesed leva o louvor, a alegria, a Misericórdia de Deus e a oração a vários
cantos do Brasil e do exterior através
da música. Desde 1996, Madre Kelly
já gravou três DVD’s e 15 CD’s, sendo
o último (“Adorar-te perpetuamente”)
em 2017. A religiosa esteve presente
na NSRainha, na Conferência Fanuel,
em setembro do ano passado.
Salette Ferreira

Membro da Comunidade Canção Nova,
Salette é pedagoga, cantora católica e
apresentadora de TV, rádio e Webtv. Em
2002, ela gravou seu primeiro CD solo,
intitulado "Tudo passa"; e, em 2006, lançou seu mais recente CD: "Deus cuida
de mim". Ao longo destes anos de comunidade, morou em várias partes do
país e executou trabalhos pastorais, aconselhamento, atendimento de oração,
pregação, condução de encontros e
acampamentos.
Padre Cleidimar Moreira

Natural de Pirenópolis (GO), Padre
Cleidimar conheceu ainda jovem, em
1987, a Renovação Carismática, atraído
pelas músicas que, segundo ele, o levava

para um encontro com Jesus Cristo. Em
1998, ele foi para comunidade católica Canção Nova e, depois de iniciar
o seminário em 2000, foi ordenado
em dezembro de 2005 sacerdote na
Paróquia Sagrada Família, em Goiânia
(GO). Atualmente, Padre Cleidimar faz
parte da Associação Servos de Deus,
também na capital de Goiás.
Eugênio Jorge

Cantor, compositor e produtor musical
Católico, Eugenio Jorge teve seu encontro pessoal com Jesus em 1979, quando
abandonou a vida de carnavalesco, convertendo –se de sambista a salmista. Sua
trajetória é marcada por muitas canções
de sucesso que o projetaram no cenário
nacional e além fronteira de nosso pais,
como “Ninguém te Ama Como Eu” canção originalmente mexicana cuja versão
e gravação de Eugenio Jorge a tornou
uma das músicas mais executadas nas
rádios e igrejas de todo Brasil.
Fernandinho

Fernando A. Costa é fundador da Comunidade Cenáculo, em Franca (SP), que
nasceu em janeiro de 2000 debaixo de
um pé de limão, no fundo de sua casa,
e, atualmente, é uma das comunidades
católicas mais importantes do Brasil.
Como o próprio Fernandinho define: “a
obra começou sua caminhada seguindo
os passos de Jesus, e a cada dia, de mais
e mais Deus derramava o seu Espírito, e
o número de pessoas foi crescendo e os
espaços foram se tornando pequenos”.
E você, já garantiu sua participação neste
evento? As inscrições podem ser feitas
durante a semana na secretaria paroquial
(telefone 3286-3034) ou antes e após
as missas de domingo, no Serviço de
Atendimento ao Cristão (SAC). Venha
rezar com a gente!

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

Espiritualidade

DIZIMISTAS

Retiro do GOFF Fanuel

Aniversariantes:

Cerca de 165 jovens participaram no
último fim de semana do Retiro “Peregrinos”, promovido pelo Grupo GOFF do
Projeto Jovem Fanuel da Paróquia Nossa
Senhora Rainha. O Retiro foi realizado na
Casa de Retiro Acampamento MPC, em
São Sebastião das Águas Claras (Distrito
de Nova Lima). Os jovens partiram da
igreja na sexta-feira (dia 1º de junho), por
volta das 13h30, e retornaram na tarde
do domingo (dia 3 de junho), quando
encerram o Retiro participando da missa
das 17h45, presidida pelo pároco, Pe.
Alexandre Fernandes.

10/06
Ângela Rossi Marcos
Aurora Amélia Amaral dos Santos
Fernanda Antunes Rosa
Hernani Santiago Tribuzi
Lidiani Alvarenga Brasil Ferreira
Marilene Pinto Coelho Duarte
Sílvia Teodora Zarate Ramirez
Vinícius Rodrigues Ferreira Pontes
11/06
Gilberto Peixoto de Oliveira
Vitor José Guimarães Diniz
William Schneider da Cruz Krettli

Dentro do tema maior “Peregrinos”, o
Retiro buscou trabalhar, por meio de pregações (realizadas por jovens do próprio
Grupo GOFF), atividades e dinâmicas, as
virtudes cardeais (justiça, temperança,
fortaleza e prudência) e as virtudes teologais (esperança, fé e caridade). “Nós
iniciamos o Retiro procurando fazer com
que os jovens refletissem sobre como
estavam levando a vida deles atualmente,
mostrando para eles que a caminhada do

12/06
Luiz Henrique Cardoso Cruz
Marisa Gonçalves de Freitas
Yaci Erica Oliveira Campos
13/06
Antônio Albuquerque de Carvalho
Clayton Fraiha
Julielza Ferreira Coutinho
Márcia Antônia Lara Martins da Costa
Naméria Rodrigues dos Santos
Suely Ruy Penha Maciel

16/06
Cláudia Resende S. Oliveira
Cláudio Torres Motta
Daniela da Cunha Pereira Valadares Silva
Luiza Lopes Cataldo
Maria Luiza Amaral de Pinho

O Grupo GOFF, que reúne jovens de 16
a 22 anos, se encontra todas as quintasfeiras, às 19h30, no Salão Paroquial Pedro.
Quem quiser participar, basta procurar os
coordenadores no dia do encontro ou
acessar a página do grupo no Instagram

Experiência de oração e intimidade com Deus

Cerca de 165 jovens participaram do encontro

Você sabe por que Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro?
Batizado de Fernando Bulhões, Santo Antônio
era um frade franciscano, nascido em 1195, em
Portugal, mas viveu durante a maior parte de sua
vida em Pádua, na Itália. Apesar de não ter em
seus sermões nada específico sobre casamentos,
Santo Antônio ficou conhecido como o santo
que ajuda mulheres a encontrarem um marido
por conta da ajuda que dava a moças humildes
para conseguirem um dote e um enxoval para
o casamento. Reza a lenda que, certa vez, em
Nápoles, havia uma moça cuja família não podia
pagar seu dote para se casar. Desesperada, a
jovem – pediu com fé a ajuda do Santo que,
milagrosamente, lhe entregou um bilhete e disse
para procurar um determinado comerciante.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O 3º IDE! – A MÃE E OS FILHOS SOB A CRUZ! (Jo 19,25-27)
OBJETIVO: CUMPRIR O “IDE!” DA MÃE!

O bilhete dizia que o comerciante desse à moça
moedas de prata equivalentes ao peso do papel.
Obviamente, o homem não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante.
Mas, para sua surpresa, foram necessários 400
escudos da prata para que a balança atingisse
o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante
se lembrou que outrora havia prometido 400
escudos de prata ao Santo, e nunca havia cumprido a promessa. Santo Antônio haveria fazer a
cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem
moça pôde, assim, casar-se de acordo com o
costume da época e, a partir daí, Santo Antônio
recebeu – entre outras atribuições – a de “O
Santo Casamenteiro”.

“Eis aí teu Filho!”
No vórtice do mistério de dor em que é vencida a morte pelo amor, eis que,
fruto da árvore da Vida, nos é dada a Mãe!

DEPOIMENTOS

Para que o “Ide!” que impulsionou o Filho se multiplique por nós, seus novos
Filhos, até que se realize o Reino do Pai!
“Eis aí tua Mãe!”

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

O Retiro tocou o coração de muitos participantes. O jovem Diego Quaresma
disse que “por mais que eu tentasse, não
cabem palavras para descrever tamanha
energia e luz, sabedoria e amor que recebi
durante esses três dias de retiro. Para a jovem Maria Regina Castro, “Peregrinos” foi
um retiro de amadurecimento na fé, pois
foi onde “eu vi a real responsabilidade que
temos como Igreja no mundo. E foi por
meio dele que pude ver, mais uma vez,
como Deus está tanto nas pessoas quanto
nas pequenas coisas da nossa vida”.

(@goff_fanuel), onde a pessoa pode conhecer mais sobre as atividades e perfil do
movimento.

• SAIBA MAIS •

14/06
João Pedro Wanderley
Jorge Luiz Pereira Cançado
Maria Ângela Perpétuo Lobato
Maria Auxiliadora Gomes Fialho
15/06
Bernardo Ananias Junqueira Ferraz
Carlos Augusto Rique Pinto Passos
Celso Couto Ruback
Denise Boaventura Ude Braz
Grazielle de Melo Silva
Jairo Alves Lopes Júnior
Juliana Araújo Pinto Coelho Diniz
Tarciso de Almeida Saint’Yves

Amor não é um caminho fácil, mas que
precisamos olhar para o Amor e perceber
que ele é o único sentido da vida para
caminhar”, disse Helena Quintero, uma
das coordenadoras do Grupo GOFF.

Como seu Amado Filho, como seu discípulo predileto, continuemos a Missão!
“Ide!”

Luiza Andrade

“Foi meu primeiro Retiro do
GOFF e achei importante
essa ‘pausa’ para desligar um pouco
do mundo e focar no que Deus
quer para nós e como sermos pessoas melhores, tanto para os outros
quanto para nós mesmos. Gostei
muito das pregações, que tocaram
meu coração com ensinamentos
que vou levar por toda a vida”.

Maria Luiza Bemfica

“Já fiz vários retiros do
GOFF e tento nunca comparar um com outro, mas esse me
tocou bastante. Foi uma experiência muito boa, que eu vivi com o
coração totalmente aberto, e me
senti uma pessoa renovada. Os temas me ajudaram bastante a refletir
sobre a minha vida, fortalecendo
ainda mais a minha caminhada”.

11

jun

12

jun

13

jun

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

14

QUINTA-FEIRA

15

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia

16

SÁBADO
10h00 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
12h00 • Oração do Ângelus
12h10 • Santa Missa
17h00 • Missa com as crianças – BJVale

17

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

jun

JUN

JUN

JUN

14h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
15h00 • Terço da Misericórdia / Adoração ao 		
S.Sacramento / Oração do Rosário
19h15 • Santa Missa
19h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h30 • Grupo GOFF

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 próxima celebração da “Missa com as Crianças” será no dia 16
de junho de 2018. Mais informações na secretaria paroquial
(telefone 3286-3034).

VOLUNTÁRIOS MULTIMÍDIA
A paróquia convida novos voluntários para a equipe de multimídia, responsável pela transição de slides, vídeos e imagens
durante as missas e eventos. Interessados devem encaminhar
e-mail para secretariaparoquial@nsrainha.com. Pe. Alexandre
Fernandes se reunirá com os interessados em breve.

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

Marcação de intenções na paróquia
A marcação de intenções para as missas celebradas na Paróquia
Nossa Senhora Rainha deve ser feita diretamente na Secretaria
Paroquial, que prepara a relação que será lida, antes da missa.
Há pessoas que deixam para solicitar a inclusão de intenção
imediatamente antes das celebrações. Esclarecemos que as
intenções que forem incluídas no próprio dia da celebração
também serão acolhidas com muito carinho e apresentadas
ao coração misericordioso de Deus, no mistério da celebração
eucarística, porém não serão lidas pelo comentarista.

