Informativo semanal da Paróquia Nossa Senhora Rainha | Número 888 | 24 a 30 de junho de 2018

NSRainha
INFORMATIVO

Natividade de São João Batista
“A mão do Senhor estava
com ele”
Quando o dia 24 de junho cai em um domingo, o que
é difícil acontecer, a última vez foi em 2012, a igreja
celebra a Natividade de João Batista, o único, além de
Cristo e Maria, a ter a data de nascimento lembrada,
pois a memória que a liturgia faz dos demais santos é
sempre no dia de sua morte. A se destacar ainda que
o nascimento de São João passou a ser comemorado
seis meses antes do nascimento de Jesus, ou seja, no
momento onde o sol começa a descer no horizonte
(junho- solstício de verão) e quando o sol começa a
subir no hemisfério norte (dezembro- solstício de inverno) já que as festas começaram no império romano.
Lucas é o narrador do quadro de alegria que cerca o lar
de Zacarias e Isabel durante o nascimento dentro do
que era típico de uma família hebréia daquele tempo,
mostrando as reações de admiração, temor e reverência: a circuncisão, o nome da criança, a expectativa de
parentes e vizinhos, o final da mudez de Zacarias, a
divulgação dos fatos a “toda a montanha da Judéia”.
O primeiro capítulo de Lucas, um dos mais longos de
todos os evangelhos, com 80 versículos, termina fazendo uma referência à vida de João Batista no deserto,
preparando para sua próxima aparição, trinta anos
depois (3, 1). Dom de Deus, nascido de pais idosos,
João é profeta do Antigo e do Novo Testamento e já
nasce nos inspirando a olhar para o Alto.

ORAÇÃO DO DIA
Ó Deus, que suscitastes são João Batista a fim de preparar para
o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias
espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz.
I Leitura (Is 49,1-6)
Salmo Responsorial Sl 138(139)
II Leitura (Atos 13,22-26)
Evangelho (Lc 1,57-66,80)

LITURGIA DA PALAVRA
2ª f.: 2Rs 17,5-8.13-15.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5
3ª f.: 2Rs 19,9-11.14-21.31-36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14
4ª f.: 2Rs 22,8-13; 23,1-3; Sl 118(119); Mt 7,15-20
5ª f.: 2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt 7,21-29
6ª f.: 2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4
Sábado: Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73(74); Mt 8,5-17
Domingo: Atos 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

EDITORIAL

Dia de domingo

PRECURSOR

Lembranças

Irmãos e irmãs, graça e paz!
A festa do nascimento de João Batista nos leva a pensar no amor
proveniente de Deus e na importância das suas preparações para o
acolhermos devidamente e com fruto. Deus prepara o nascimento de
João: um anjo anuncia a Zacarias que a sua mulher, idosa e estéril, vai
ter um filho, cujo nascimento alegrará a muitos; inesperadamente, o
nome da criança não é Zacarias, mas João, cujo significado é: “Deus
faz graça”; João é enviado a preparar os caminhos do Senhor, o “ano
de graça” do Senhor, a vinda de Jesus. Como o agricultor prepara o
terreno antes de lhe lançar a semente, assim Deus prepara os tempos
e os corações para receberem os seus dons.
Assim, a festa de hoje é um dia de alegria para a Igreja. E, todavia, João
foi um profeta austero, que pregou a penitência com uma linguagem
pouco amável: “Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera
que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de conversão e não vos
iludais a vós mesmos, dizendo: ‘Temos por pai a Abraão!’” (Mt 3, 7-8).
O profeta exortava a uma penitência que se torna alegria, alegria da
purificação, alegria da vinda do Senhor. A missão de João Batista é, de
certo modo, a missão de todo o crente: preparar a vinda do Senhor,
o que é mais do que simplesmente anunciar. É preciso por ao serviço
de Jesus não só as nossas palavras, mas também a nossa vida toda.
Rezemos a São João Batista, glorioso Precursor de Jesus, verdadeiro
amigo do Esposo, para que nos ensine o espírito de penitência e o
amor da pureza para alcançarmos uma união, cada vez maior, com
Jesus, o Salvador, e com Maria, grande Mãe. Possamos viver essa união
em todos os momentos da nossa vida, incluindo o apostolado em que
procuramos preparar os caminhos do Senhor. Que a nossa ternura por
Jesus se torne, cada vez mais, semelhante à de João Batista. Amém.
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Aproveitando o diário de viagem que padre Alexandre postou nas redes sociais contando os momentos
vividos pelo grupo na excursão pela Turquia e Grécia, parei em Éfeso e estou lá até hoje. O padre já
voltou e eu lá, pensando. Éfeso foi a maior cidade
do império romano, com 250 mil habitantes, e hoje,
em ruínas após ser destruída por um terremoto,
é o maior sítio arqueológico do mundo. Há 650
anos está sendo escavada e apenas 20% foram
descobertos.
Não somos nenhuma ruína, mas de vez em quando
é bom escavar a vida e revisitar as camadas de baixo,
não é? Ao invés do pincel e da pequena picareta
dos arqueólogos, aproveitar o frio, sentar no sofá
com uma manta nos pés, uma xícara de chá ou de
chocolate - uma taça de vinho, talvez? – e voltar,
voltar...
Procurar lembranças, escavar, raspar a tinta, desencaixotar, desembrulhar, desenrolar, recuperar.
Tentar por uma flor onde houve dor, colocar laço
no lugar do traço. Lembrar que o mundo não caiu
e que naquele dia foi bom silenciar o rancor. Aquilo
na formatura foi acaso ou descaso? Ter coragem de
deixar ir embora algumas culpas.
Há 650 anos Éfeso procura o seu passado e não
desiste. Sabe que tem tesouros escondidos. Haveremos de ter cuidado e paciência com nossas
escavações. Afinal, o solo é bem mais delicado:
corações cheios de preciosidades.
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

“Depois de ter descoberto que existe
um Deus, tornou-se impossível não
viver só para ele”
Beato Charles de Foucauld

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

É preciso zelar pela casa de Deus

A

paróquia é a expressão mais perceptível
da Igreja, onde a comunidade dos fiéis se
reúne em torno de Jesus Cristo nas suas
muitas formas de presença, sobretudo
na Eucaristia, na Palavra de Deus e na
vivência da fraternidade; é na paróquia
que a vida cristã acontece com pessoas
e em situações bem concretas. Por
isso, lembra Pe. Alexandre Fernandes,
pároco da NSRainha, devemos zelar
pela casa de Deus, cuidando da conservação dos bancos, não colocando os
pés sobre o genuflexório, não jogando
papéis fora dos cestos nos banheiros,
evitando pisar sobre a grama do jardim,
entre outras atitudes.

Pe. Alexandre lembra que um dos problemas que a Paróquia NSRainha vem
enfrentando é com relação à deterioração dos bancos devido à colocação
de ganchos para pendurar bolsas. Esses
ganchos acabam danificando a estrutura
de madeira dos bancos. Outro problema que afeta a conservação do templo é o fato das pessoas colocarem os
pés sobre o genuflexório, que foi feito
apenas para apoiar os joelhos. Embora
em todos eles tenha um aviso de “Favor
não pisar, obrigado”, algumas pessoas
apoiam os pés ali e acabam danificando
o genuflexório.
O pároco também pede aos fiéis que
tenham mais cuidado ao usarem os banheiros do templo, evitando jogar papéis
no chão e em cima da pia, usando de
forma correta os sanitários e evitando
o desperdício de água e papéis. Outro
problema constatado é que algumas
pessoas não fazem o uso adequado dos
bebedouros, sujando-os e espalhando
água por todos os lados.

A Paróquia NSRainha inaugurou recentemente um velário, que era um antigo
pedido dos fiéis. Para a sua manutenção,
entretanto, é necessário a colaboração
das pessoas que fazem uso dele, deixando sempre uma pequena contribuição
quando acender uma vela. Pe. Alexandre
também ressalta a importância do silêncio
dentro do templo, “pois igreja é casa de
oração e é no silêncio que Deus habita
e fala conosco”.
Nas áreas externas, os problemas enfrentados pela Paróquia são recorrentes e
constantemente geram problemas, multas
e reclamações: o estacionamento em
vagas reservadas para as pessoas com
necessidades especiais e para idosos ou
fechando as rampas de acesso construídas
exatamente para facilitar o acesso dessas
pessoas; o estacionamento em frente às
rampas de garagem das casas no entorno
e proximidades da Paróquia; e a falta de
cuidado por parte de algumas pessoas
com os jardins e a grama da igreja, que
é quase sempre pisoteada.
Responsável pelas pregações no encontro
do Grupo de Oração todas as terçasfeiras, um dos momentos em que a igreja
fica completamente lotada, a Dra. Filó
endossa o apelo do Pe. Alexandre para
que cuidemos melhor da nossa casa de
Deus. “Quando nós temos zelo pelas coisas de Deus, demonstramos amor pelas
coisas divinas, amor para com o Senhor.
Se quisermos crescer na intimidade com
Deus, precisaremos ter o zelo que Jesus
teve pela Sua casa; devemos ter zelo
e amor para com a nossa relação com
Deus. Quanto mais zelosos e respeitosos
formos, mais viveremos essa intimidade
com Deus em Sua casa, mais crescerá a
nossa relação com Ele”, pede a médica.

Uso correto: manutenção e uso do velário
dentro da igreja devem ser respeitados

Mesmo com o aviso em destaque, algumas pessoas apoiam os pés e danificam o genuflexório

Mau exemplo: estacionar em vagas reservadas,
portas de garagem ou bloquear as rampas de acesso

Ganchos para suporte de bolsas acabam danificando a estrutura de madeira dos bancos da igreja

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

Eventos

DIZIMISTAS

NSRainha promove concerto do Coral Lírico de Minas Gerais

Aniversariantes:

Seguindo a tradição de promover espetáculos de dança e música, incentivando sempre a participação dos fiéis,
a Paróquia Nossa Senhora Rainha promove no próximo dia 5 de julho, às 20h,
um concerto do Coral Lírico de Minas
Gerais, da Fundação Clóvis Salgado. O
Coral terá a regência da maestrina Lara
Tanaka e acompanhamento ao piano
de Fred Natalino. A apresentação inclui
obras de Mozart, Vierne, John Rutter,
Franz Biebl, Ola Gieilo e Felix Mendelsohnn. A entrada é gratuita.

24/06
Cátia Liliane da Silva Maia
Edith Lins Eto
Hissa Elias Moysés
João Cláudio Pentagna Guimarães
25/06
Carmem de Carvalho Guimarães
Márcia Teles Filogonio
Maria Beatriz Colen de Brito
Patrícia James Magalhães
Paulo Lopes Batista
Walter Luiz Bianor Alencar
26/06
Antônio Carlos Feres Barbosa
Cláudia Stefania Pereira Cassemiro
Heloisa Maria Penido de Azeredo
João Luiz Sampaio
Lucas Scarpelli de Carvalho Alacoque
Oneida Maria Lara de Carvalho
Teresa Cristina Rique Pinto

Criado em 1979, o Coral Lírico de
Minas Gerais interpreta repertório diversificado, incluindo motetos, óperas,
oratórios e concertos sinfônico-corais. Além das temporadas de ópera

27/06
Antônio Manuel Pontes Correia Neves
Gabriell Henrique Ferreira Furtado
Luana Guimarães Alves Saraiva
Luiz Tadeu Duque
Márcia Antonina Rocha Ribeiro
Paulo Roberto Perpétuo Gomes Luz
Renato Bretas Ferreira
Sérgio Furtado Borges Filho
28/06
Bruno Melo Lima
Eugênia Procópio Cabral Lage
Liliana Lopes Nery
Maria da Conceição Imaculada de Mesquita
Mona Abad Santos Leite
Patrícia Andrea de Andrade Hudson Zucherato
Sérgio Diniz Nogueira
29/06
Ana Lúcia da Fonseca Bailune
Cláudia Piló Alvarenga
Maria Helena Mendes Botrel Coutinho
Maria Inês Miguel
Viviane Reis Souza Diniz Melo
30/06
Ariel Augusto de Britto Rosa
Lúcia Maria Souto Soares
Maria Virgínia Barros Andrade Rodrigues
Paulo Uchoa Costa
Rachael Brant Machado Rodrigues
Ramon Guilherme Panades de Castro

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

da Fundação Clóvis Salgado, o grupo
participa das Séries Lírico ao Meio-Dia,
Lírico em Concerto e Lírico Sacro. A
atual regente é Lara Tanaka e, em sua
trajetória, o Coral Lírico de Minas Gerais teve como regentes os maestros
Luiz Aguiar, Marcos Thadeu Miranda
Gomes, Carlos Alberto Pinto Fonseca,
Ângela Pinto Coelho, Eliane Fajioli, Silvio
Viegas, Charles Roussin, Afrânio Lacerda, Márcio Miranda Pontes e Lincoln
Andrade.

grama, também estão obras como “Lacrimosa do Requiem”, último movimento
deixado completo por Mozart; “Ave
Maria”, de Franz Biebl; e “Ubi caritas”,
do compositor norueguês Ola Gieilo,
que é uma melodia tradicional do canto
gregoriano.

O Concerto contempla algumas obras
de John Rutter (entre elas, “A Gaelic
Blessing”, “The Lord bless you and keep
you” e “Gloria”), que é atualmente um
dos principais compositores britânicos
da música sacra para coro. No pro-

Apresentação será realizada no próximo
dia 5 de julho, às 20h, na paróquia

• SAIBA MAIS •
Festas juninas: mais que folclore, expressão
da religiosidade popular brasileira
Além de São João Batista, celebrado neste domingo (24), as festas juninas recordam ainda
Santo Antônio (13 de junho) e São Pedro
(29 de junho). Na Antiguidade, celebravase nesta época do ano deuses pagãos que
seriam responsáveis pelo clima – já que neste
período ocorre o solstício de verão no hemisfério norte – e pelas boas colheitas. Com o
passar dos anos, quando o catolicismo foi se
tornando religião predominante na região,
foram incorporadas algumas festas pagãs,
que tomaram caráter religioso e ajudavam a
propagar a fé. Essas festas, então, passaram
a se chamar “joaninas”, em homenagem a
São João.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O 5º IDE! - MARIA E O APOCALIPSE (Ap 12,1-6)
OBJETIVO: LEVAR O “IDE!” DA MÃE À PLENITUDE DO REINO!
Que Maria, a Mulher vestida de sol, nos prepare para, como as doze
estrelas que a coroam, sermos os missionários que a ajudam a preparar o Novo Advento de seu Filho na Glória, quando atingiremos
a plenitude do Reino nos Bodas do Cordeiro.

Quando os jesuítas chegaram ao Brasil, no século
XVI, trouxeram a tradição das festas religiosas
e perceberam que isso ajudava na missão de
catequizar. Além disso, notaram que as festas
coincidiam com o período em que os índios
faziam seus rituais pela fertilidade do campo e
essa também passou a ser uma festividade para
a agradecer pela fartura das colheitas e reforçar
os laços familiares. Em razão da época propícia
para a colheita do milho, as comidas feitas deste
cereal integram a tradição, como a canjica e a pamonha. As quadrilhas, por sua vez, são inspiradas
nas danças marcadas dos nobres franceses e os
fogos, de acordo com a tradição, seriam usados
para “acordar São João”.

DEPOIMENTOS

‘O Espírito e a Esposa dizem: “Vem!”’ (Ap 12,16).
‘Aquele que atesta estas coisas, diz: “Sim, venho muito em breve!”’
(Ap 22,20).

Flávio Gontijo

“O mês de junho é muito
especial porque comemoramos São João e Santo Antônio, do
qual sou devoto, pois nasci em Santo
Antônio do Monte. E o que acho mais
importante nas festas juninas é que
elas agregam a família inteira, desde
as crianças até os da melhor idade,
com muita participação e alegria”.

Marcela Cardoso Bastos

“Acho junho um mês bastante
festivo, com Santo Antônio e
São João, que remete às festas juninas
e envolve toda a família e as comunidades, com comemorações em igrejas, escolas e bairros. Principalmente
em Minas, é uma tradição, um momento de confraternização que acompanha a gente desde a infância”.

25

jun

26

jun

27

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
20h00 • Terço com os homens
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

28

QUINTA-FEIRA

29

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

30

SÁBADO
09h30 e 10h30 • Batizados
12h00 • Oração do Ângelus
12h10 • Santa Missa

01

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

jun

JUN

JUN

JUL

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

PASTORAL SOCIAL
A Pastoral Social fará nesta próxima quinta-feira, dia 28/06, às
19h30, na sala Judas Tadeu, uma reunião anual de apresentação dos projetos sociais desenvolvidos por nossa paróquia.
Participe e torne-se um voluntário!

API – GRUPO DE APOIO A PERDAS IRREPARÁVEIS
Em julho não teremos o encontro do Grupo API. Esse Grupo
voltará a se encontrar na primeira quarta-feira de agosto, dia
primeiro, às 20 horas.

CRISMA DE ADULTOS
Turma de sábado – encerramento das atividades: dia 23/06.
Turmas de 2ª feira – encerramento das atividades: dia 25 de
junho; retorno dia 06 de agosto.

CATEQUESE
A Catequese encerrará as atividades do 1º semestre no dia
27 de junho, retornando dia 01 de agosto.

ENCONTRO DE CASAIS
Vem aí o 21° Encontro de Casais da Paróquia Nossa Senhora
Rainha. Dias 31 de agosto, 01 e 02 de setembro, na Casa de
Retiro São José (Av. Itaú 475 - Dom Cabral). Informações e
inscrições na secretaria paroquial ou no SAC.

