Informativo semanal da Paróquia Nossa Senhora Rainha | Número 889 | 01 a 07 de julho de 2018

NSRainha
INFORMATIVO

SÃO PEDRO E SÃO PAULO, APÓSTOLOS
“Sobre esta pedra edificarei
a minha Igreja”
Pedro e Paulo são considerados como inseparáveis, pois
juntos representam todo o evangelho de Cristo. Ambos
mudaram de nome – Simão para Pedro, Simão Pedro,
Kefas; Saulo para Paulo. Os dois foram conquistados pela
fé, doando-se no seguimento em Cristo, e martirizados.
E além de serem chamados de colunas da igreja, também
são os que dão rumo aos cristãos. No entanto, vieram
de realidades bem diferentes. Pedro um simples pescador
da Galiléia, Paulo um judeu culto de origem romana. E
implantaram a nova doutrina em mundos diversos: Pedro
pregando entre os judeus, Paulo entre os pagãos.
A passagem de hoje acontece nas terras estrangeiras de
Cesareia de Filipe, cidadezinha ao Norte da Galiléia, perto
das nascentes do rio Jordão e num momento delicado do
ministério de Jesus, que enfrenta a oposição de líderes religiosos e uma aceitação discutida entre o povo. Para tornar
as coisas mais claras, o Mestre faz perguntas ao grupo e
recebe do discípulo o que é chamado de “Confissão de
Pedro” - “Tu és o Messias”, as mesmas palavras ditas por
Marta por ocasião da morte de Lázaro (Jo 11, 27).
Cristo recorre a três metáforas: Pedro será a pedra sobre
a qual se apoiará sua igreja, terá as chaves para abrir ou
fechar o Reino a quem melhor julgar e poderá ligar ou
desligar, expressão que significava, entre os judeus da
época, proibir e permitir, condenar e absolver.
Pintura São Pedro e São Paulo, por Joab Rocha

ORAÇÃO DO DIA
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar são Pedro
e são Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé.
I Leitura (Atos 12,1-11)
Salmo Responsorial Sl 33(34)
II Leitura (2Tm 4,6-8.17-18)
Evangelho (Mt 16,13-19)

Para Pedro, “Cristo é o Filho do Deus vivo” (Mt 16,16).
Para Paulo, “o viver é Cristo” (Fl 1, 21).

LITURGIA DA PALAVRA
2ª f.: Amós 2,6-10.13-16; Sl 49(50); Mt 8,18-22
3ª f.: Ef 2,19-22; Sl 116(117); João 20,24-29
4ª f.: Amós 5,14-15.21-24; Sl 49(50); Mt 8,28-34
5ª f.: Amós 7,10-17; Sl 18(19); Mt 9,1-8
6ª f.: Amós 8,4-6.9-12; Sl 118(119); Mt 9,9-13
Sábado: Amós 9,11-15; Sl 84(85); Mt 9,14-17
Domingo: Ex 2,2-5; Sl 122(123); 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6

EDITORIAL

Dia de domingo

Eventos

COLUNAS

Pelo caminho

Vem aí o II Seminário de Formação para Pais e Educadores

Irmãos e irmãs, graça e paz!
Na Solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a liturgia nos
convida a refletir sobre estas duas figuras e a considerar o seu exemplo
de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do projeto libertador
de Deus. O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e
a acolherem-no como “o Messias, Filho de Deus”. Dessa adesão,
nasce a Igreja – a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e
organizada à volta de Pedro. Ele será a pedra. “Tu és Pedro e sobre
esta pedra edificarei a minha igreja”. Pouco tempo depois, Saulo,
denominado Paulo, encontra o Cristo no caminho de Damasco. A
Igreja se expande pelo mundo.
Jorge Bergoglio, Papa Francisco, primeiro papa oriundo da América
e primeiro papa membro da Companhia de Jesus. Verificamos, na
sucessão ininterrupta dos bispos de Roma, a manutenção da perfeita
cadeia de transmissão do poder petrino. Motivo de orgulho, esse
ministério necessita do apoio integral de todos os cristãos (oremus
pro pontífice nostro Francisco!).
A Igreja de Jesus existe para o testemunhar e para levar a cada homem
e a cada mulher a proposta de salvação que Cristo veio oferecer.
Será que os homens e as mulheres com quem encontramos no
dia a dia – em casa, no emprego, na escola, na rua, no prédio, nos
acontecimentos sociais – recebem de nós este anúncio e este convite
a integrar a comunidade da salvação?
Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.

Às vezes você está no caminho carregando uma cesta
de espinhos. Não consegue se livrar das drogas; acabou o dinheiro para pagar a faculdade dos sonhos; a
doença está cada vez mais sem recursos médicos e
mais dolorida; fez uma postagem equivocada e está
sendo caçado pelos justiceiros das redes sociais; não
consegue uma convivência harmoniosa com a irmã,
egoísta e agressiva.
Às vezes é alguém que você ama que está no caminho
carregando uma cesta de flor enquanto semeia espinhos. O filho adolescente que aprecia a rebeldia
e não obedece limites. A filha que encontra o amor
em alguém sem valores, sem futuro e sem crença. O
filho que fecha o consultório cheio de clientes para
curtir a praia e o mar. Enquanto eles caminham entre
as cores das flores, alegres que só, as mães ficam
se perguntando como a felicidade de um filho pode
fazer chorar.
A vida é assim. Um carrega a dor, o outro a flor. Umas
pessoas estão no ponto de partida, outros no ponto
do talvez. Às vezes é sol para uns e chuva para outros.
Imensa claridade ou devastadora escuridão. Difícil
estabelecer uma regra para que todos os quereres
se articulem e convivam. Um dia, quem sabe, terá
juízo quem nunca teve siso. E haverá paz de criança
dormindo para os corações hoje aos saltos e sobressaltos. Acredite.
Nená Costa
Jornalista

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

"Não, nem sempre sou ﬁel, porém,
não desanimo jamais"
Santa Teresinha do Menino Jesus

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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á estão abertas as inscrições
para o II Seminário de Formação para Pais e Educadores, que será realizado
no dia 11 de agosto. Promovido pela
Paróquia Nossa Senhora Rainha, o
evento contará com palestras do pároco, Pe. Alexandre Fernandes; do
psiquiatra José Ferreira Belisário Filho;
da pediatra Dra. Filó; da professora
Milene Costa; da educadora financeira
Karina Valadares Corsi; e da psicóloga
Dra. Patrícia Ragone; e tem como
objetivo discutir a questão dos limites
com crianças e jovens, abordando a
falta de tempo dos adultos, sejam pais
ou educadores, para ensinar com o
respeito e a paciência que essa tarefa
exige.

O pároco da NSRainha, Pe. Alexandre Fernandes, explica que a iniciativa surgiu através da escuta de pais e
mestres, que verbalizavam o medo de
não se tornarem pessoas suficientemente boas e competentes na lida
com crianças e adolescentes. “Assistimos atualmente a situações em que
o poder está nas mãos das crianças e
toda a família evita contrariá-las, com
receio que surjam traumas ou outras
mazelas psicológicas. Nosso seminário
quer tratar questões como essa, além
de abordar temas como suicídio na
adolescência e a relação indivíduo e
sociedade”, pontua.

que atende de segunda a quinta-feira,
de 11h30 às 18h30; às sextas-feiras,
de 11h30 às 18h; aos sábados, de 9h
às 12h; e aos domingos no Serviço
de Atendimento ao Cristão (SAC), de
10h às 19h, antes ou após as missas.
O II Seminário de Formação para Pais
e Educadores terá início às 9h, com
encerramento previsto para as 18h.

As inscrições podem ser feitas na secretaria paroquial (telefone 3286-3034),

O psiquiatra José Ferreira Belisário Filho
é presença confirmada no evento

Vai na Fé

Temporada “Sal & Luz” estreia dia 6 de julho
Estreia na próxima sexta-feira, dia 6
de julho, às 12h30, na TV Canção
Nova, a nova temporada do programa
“Vai na Fé”, produzido pela Paróquia
Nossa Senhora Rainha. Intitulada “Sal
& Luz”, a temporada tem a seguinte
proposta: em cada episódio a equipe
do programa visita um grupo de jovens da região de Belo Horizonte para
conhecer a paróquia e as ações sociais
desenvolvidas por eles.
Mas o que o grupo visitado não sabe
é que, no meio do programa, eles
vão receber uma surpresa especial:
a presença de um grande nome da
música católica que é referência para o
grupo. A partir daí, juntos, o cantor, os
jovens e toda a equipe do “Vai na Fé”
praticam a solidariedade, obedecendo
ao chamado de ser Sal e Luz na Terra,
que é a principal proposta da nova
temporada.
Para a produtora e apresentadora do
“Vai na Fé”, Maria Helena Bandeira, as
gravações da nova temporada foram
muito especiais. “Em cada episódio,
fizemos uma ação social diferente,

vivemos juntos o chamado do Papa
Francisco de ser uma Igreja em saída,
que cuida do próximo. O programa
é um convite para que o católico seja
realmente sal e luz para o caminho do
próximo, iluminando e dando sabor
para a Terra".

das as sextas-feiras, sempre às 12h30.
O Vai na Fé foi lançado em 2006 e
faz parte do conjunto de programas
que a Paróquia Nossa Senhora Rainha
produz e distribui para as principais
emissoras católicas do país. Conheça
mais em www.youtube.com/nsrainhatv

Além da produtora Maria Helena, o
“Vai na Fé” também é apresentado
pelos jovens Henrique Klein e Ana
Clara Eyer, do Projeto Jovem Fanuel
da Paróquia Nossa Senhora Rainha.
O programa muda de formato a cada
temporada e a nova (“Sal & Luz”) é
composta por 12 episódios, cada um
com um grupo de jovens diferente,
uma ação social diferente e um cantor
diferente. Na opinião da jovem Rhaime
Ferreira, do EJC Padre Eustáquio, que
participou de um dos episódios do
programa, com essa corrente “a gente
pode levar o amor para várias pessoas
e a Igreja pode realmente transformar
o mundo para ser um lugar de mais
paz, mais compreensão".

Maria Helena Bandeira, Henrique Klein e Ana
Clara Eyer comandam a atração

A nova temporada “Sal & Luz” será
apresentada pela TV Canção Nova to-

Jovens e artistas católicos praticam solidariedade em
creches, hospitais, lar de idosos, entre outros espaços

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

Pastoral da Escuta e Oração

DIZIMISTAS

Olhar sempre com o olhar de Jesus

Aniversariantes:

Prestar um serviço voltado ao atendimento de pessoas que estão em sofrimento e que precisam conversar,
desabafar e receber oração, olhando
sempre com o olhar de Jesus. Esse é
o objetivo da nova pastoral da Paróquia
Nossa Senhora Rainha: a Pastoral da Escuta e Oração. O pároco, Pe. Alexandre
Fernandes, realizou na missa das 12h do
domingo, dia 24 de junho, a cerimônia
de investidura dos sete primeiros ministros da Escuta e Oração, que iniciam
os atendimentos esta semana.

01/07
Armando José Nascimento da Silveira
Eduardo Dolabella Vianna
Raul Olivardes Ribeiro Júnior
02/07
Eduardo Pereira Silva
Elisa Pessoa Franco Batista
Juliana do Prado Cardoso
Sandra Maria Veloso Araújo

Pe. Alexandre lembra que muitas vezes
as pessoas precisam ser escutadas e
precisam de alguém para rezar por
elas. “Não se trata de um atendimento
psicológico, embora tenhamos psicól-

03/07
Camila Godinho Silveira
Erika Conceição Gonzaga Gomes
Leide Vieira de Carvalho Teixeira
Márcia Di Libero Barreto
04/07
Cláudia Caixeta Brandão
Giuseppe Davide Neto Deli Acava
Mirna Braga Gomes
Ricardo dos Santos Viana
Rodrigo Luís Ferreira
Rosilene Miriam E. S. Oliveira

• SAIBA MAIS •

05/07
Gizela Gomes Cardoso
Márcia Lúcia Gomide Arantes Maia
Mônica Andrade Z. Gomes
Nuza Maria Guimarães
Zélia Bruschi Ziviani
06/07
Antônio Roberto Gonçalves
Maria Celeste Miglio Kumaira
Maria do Carmo S. Wandeck
Maria Heloisa Souza Lima de Almeida
Marinha Batista Franco
Roberto Ribeiro Marcelino
Wanda Norremose
07/07
Elaine M. C. Zanilla D. Souza
Geny Botelho da Silva Saúde
Glaydson Gomes Godinho
Juliana Lara Feres Maciello
Luiz Augusto Leite Monteiro
Wanda Amaral de Siqueira

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

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O ESPÍRITO QUE CLAMA ABÁ! (Gl 4,4-7)
OBJETIVO: ASSUMIR-SE COMO FILHO HERDEIRO DE DEUS!

Basílica de São Paulo Fora
dos Muros, Roma

ogos entre os servos da Pastoral da
Escuta e Oração. Se trata de ouvir com
os ouvidos e o coração a dor dessas
pessoas, dar colo e carinho e orar por
elas”, disse o pároco.
A Pastoral da Escuta e Oração será
coordenada pela psicóloga Andrea
Scarpelli, do Grupo de Oração Anima
Christi. Ela explica que a nova pastoral
é voltada para o acolhimento, a escuta
e a oração; e tudo com muito sigilo
e ética. “As pessoas que precisam expressar, falar sobre o que elas estão
vivendo, as situações, os conflitos, e
muitas vezes não encontram um ouvido
para escutar”.
Andrea lembra que será um plantão de

escuta, não precisa marcar na secretaria.
O atendimento será feito em ordem
de chegada. Os interessados devem
comparecer na secretaria e serão encaminhados até a sala de atendimento
pelos servos da Pastoral. O atendimento
será nas terças e sextas-feiras, de 14h30
às 17h; e no sábado, de 9h às 12h.

Padre Alexandre Fernandes realizou a investidura
de sete ministros no último domingo

Como morreu o Apóstolo Paulo?

O Apostolo Paulo foi uma das pessoas mais
importantes da Igreja. A sua conversão, narrada
em Atos 9, nos dá ideia da dimensão do plano
de Deus para ele. “E eu te mostrarei o quanto
deverá sofrer por amor do meu Nome…”.
Mas infelizmente a morte deste homem não foi
das mais calmas. Ele foi decapitado em Roma,
durante o reinado de Nero. Na verdade, não
encontramos uma citação bíblica sobre o local
preciso e a forma com que Paulo foi morto. O
que consta são escritos e testemunhos da tradição
cristã que foram desde o início aceitos e narrados como verdadeiros. Devido a sua cidadania
romana, ele acaba tendo um tratamento mais
“humano” do que Pedro, por exemplo. Este
último foi crucificado de cabeça para baixo, por se
declarar indigno de morrer como Cristo morreu.

Paulo, por ser cidadão romano, devia ser julgado pelo Tribunal Imperial. No primeiro Interrogatório permitiram ao Apóstolo fazer a sua
própria defesa, da acusação de cumplicidade
no incêndio de Roma. Mas ninguém o ajudou,
senão Deus (2 Tim 4,16-17). Contudo, deve ter
se saído bem, pois a audiência foi suspensa sem
qualquer condenação. No outono do ano 67, na
Segunda Sessão do Tribunal, Paulo é condenado
e só resta a ele a entrada no reino dos Céus. A
segunda carta a Timóteo 4,7-8 descreve: “Combati o bom combate, terminei a minha carreira,
guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa
da justiça, que o SENHOR, justo juiz, me dará o
Senhor naquele Dia, e não somente a mim, mas
a todos os que tiverem esperado com amor a
sua Aparição” (2 Tim 4,7-8).

Irmãos!
Por graça do Pai e pelo seu Filho, nascido de mulher, fomos
resgatados da servidão aos elementos deste mundo para sermos
seu filhos adotivos e herdeiros!

DEPOIMENTOS

E porque somos filhos, o Pai enviou aos nossos corações o Espírito
do seu Filho, que clama: Abá - ó Pai!
Permaneçamos firmes nesta Verdade que nos liberta e não nos
deixemos submeter novamente a um jugo de escravidão! (cf. Jo
8,32 e Gl 5,1)
Raquel Lara

“Como serva da Pastoral da
Escuta e Oração, acho importante me colocar à disposição
de pessoas que estão passando por
algum sofrimento, alguma dor, sem
ninguém que possa escutá-la, que
possa ajudá-la. Elas terão um lugar
onde poderão falar de seus problemas, desabafar, aliviar o coração”.

Rosa Araújo

“A nossa Pastoral da Escuta
e Oração tem como missão
principal o acolhimento das pessoas
que estão sofrendo, que estão necessitando de uma escuta, com muito
carinho, ética e dignidade. Estaremos
disponíveis com o coração aberto,
inspirados na misericórdia de Deus,
no espírito cristão”.

02

SEGUNDA-FEIRA
19h30 • Grupo de Oração NSRainha – salão paroquial Pedro
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala Mateus

03

TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração do S. Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra, distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
11h00 • Cenáculo
19h00 • Grupo de Perseverança – Salão Pedro
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo de Oração – Palestrante: Dra. Filó

juL

juL

04

QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro

05

QUINTA-FEIRA

juL

juL

15h00 • Terço da Misericórdia / Adoração ao 		
S.Sacramento / Oração do Rosário
19h15 • Santa Missa
19h30 • Grupo GOFF

06

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
19h00 • Grupo Soul – Salão Pedro

07

SÁBADO
11h00 • Devoção do Primeiro Sábado ao Imaculado
Coração de Maria
12h00 • Oração do Ângelus
12h10 • Santa Missa

JUL

JUL

08
JUL

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas
10h00 • Missa - Comunidade BJVale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas

CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS
A Paróquia Nossa Senhora Rainha promove na próxima
quinta-feira, 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.

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.

:: JULHO: ATIVIDADES NA NSRAINHA ::
Missas
Em julho, as missas na NSRainha terão seus horários habituais apenas na primeira semana. A partir do dia 8/7, somente
aos domingos, às 8h30, 10h30, 12h00, 17h45 e 19h30. As
celebrações na Com. Bom Jesus do Vale também permanecem no domingo, às 10h. O quadro de horários retorna
normalmente em agosto.
Cantinho do Céu
As atividades encerram neste domingo, dia 1º de julho, e
retornam no dia 5 de agosto.
Catequese
Encerrou no dia 27 de junho e volta no dia 8 de agosto.
Cenáculo – Terça-feira (11h)
Mantém as atividades durante o mês de julho.
Crisma de Adultos – Sábado
Encerrou no dia 23 de junho e retorna na primeira semana
de agosto.
Crisma de Adultos – Segunda-feira
Terminou no dia 25 de junho e retorna dia 6 de agosto.
Grupo de Oração – Dra. Filó
O último encontro de julho será no dia 10, retornando no
dia 7 de agosto.
Grupo de Oração – NSRainha
Dia 9 de julho será o último encontro do mês, retornando
no dia 9 de agosto.
API
Não haverá encontro em julho. Retorna dia primeiro de
agosto.
Projeto Jovem Fanuel
Os grupos retornam em agosto e terminam as atividades
em:
Perseverança – 3 de julho
Master – 4 de julho
Goff – 5 de julho
Soul – 6 de julho

