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XIV Domingo do Tempo Comum
“Que sabedoria é esta que
lhe foi dada? ”
No princípio do evangelho de Marcos, Jesus enfrenta
a oposição das autoridades (Mc 2, 6-7 e 3, 6)), é malentendido pelos familiares (Mc 3, 21) e mesmo após curar
uma mulher com hemorragia e a filha de Jairo (5, 21-43)
é rejeitado pelos próprios conterrâneos quando chega
em Nazaré, pequena vila da Galiléia, tipicamente agrícola
e sem importância na história do judaísmo (totalmente
ignorada no AT).
Mas é onde Jesus cresceu e mora sua família. Como
qualquer outro membro da comunidade judaica, Cristo
vai à sinagoga no sábado e usa o direito que todo israelita
adulto tem de comentar as escrituras. Já fizera isso com
sucesso em Cafarnaum, onde foi admirado pela “autoridade” e por libertar um espírito impuro (1, 21-28).
Aqui ninguém vai ao seu encontro, não lhe apresentam
doentes para que os cure, nem o chamam pelo nome, é
sempre “ele” ou “este”. Questionam sua sabedoria dizendo
que não passou por nenhuma escola de doutores da Lei.
Para eles, Jesus é simplesmente o carpinteiro, “filho de
Maria” (o costume era o filho ser conhecido em referência
ao pai e não à mãe) – igual a qualquer um deles.
Ao final é Jesus quem se admira com a total falta de fé dos
conterrâneos. À proposta de vida nova preferem continuar
com a vidinha de sempre e O deixam partir para percorrer
as aldeias dos arredores, não sem antes dizer mais uma de
suas famosas frases repetidas em todo o mundo, em todos
os tempos: “Um profeta só não é valorizado na sua terra”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo
decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos
que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas.

2ª f.: Os 2,16-18.21-22; Sl 144(145); Mt 9,18-26
3ª f.: Os 8,4-7.11-13; Sl 113B(115); Mt 9,32-38
4ª f.: Os 10,1-3.7-8.12; Sl 104(105); Mt 10,1-7
5ª f.: Os 11,1-4.8-9; Sl 79(80); Mt 10,7-15
6ª f.: Os 14,2-10; Sl 50(51); Mt 10,16-23
Sábado: Is 6,1-8; Sl 92(93); Mt 10,24-33
Domingo: Amós 7,12-15; Sl 84(85); Ef 1,3-14 ou 3-10;
Mc 6,7-13

I Leitura (Ez 2,2-5)
Salmo Responsorial Sl 122(123)
II Leitura (2 Cor 12,7-10)
Evangelho (Mc 6,1-6)

EDITORIAL

Dia de domingo

Acampamento da Perseverança

MILAGRES

Um presente

Jesus, a maior de todas as profecias

Irmãos e irmãs, graça e paz!
No evangelho deste domingo, onde retornamos ao tempo comum
depois das festas de São João Batista e dos santos Pedro e Paulo, Jesus nos
mostra que o seguir não é ir atrás de milagres ou coisas extraordinárias,
mas exige uma adesão consciente, firmada na fé. E isso é muito claro
nos quatro evangelhos: o Mestre não queria fazer discípulos por causa
dos sinais miraculosos que realizava, muitos dos quais ele pedia para
não serem divulgados. Ele sempre esperou daquele que o queria seguir,
uma entrega da vida, um “abandonar-se à sua doutrina”, um “deixar-se
moldar o coração pelas suas ações salvadoras”.
E esta verdade serve muito a todos nós, cristãos do século XXI, pois
o interesse por ações divinas prodigiosas e, muitas vezes escandalosas,
vem crescendo, e a religião se tornando uma espécie de supermercado
onde eu pego as coisas que me agradam e rejeito aquelas que, de alguma
forma, não cabem dentro das minhas ideias preconcebidas e egoístas.
Muitas vezes quero abraçar o Cristo da fartura, da abundância de graças,
mas rejeito o Cristo que pede obediência e penitência. Quero abraçar
o Cristo da paz, da harmonia, mas rejeito a provação, o esforço, o
trabalho árduo. Quantos de nós queremos apenas os milagres de Deus
sem nos entregar a Ele e agir de acordo com sua vontade?
Jesus vem dar um grande “não” a esta religião de ilusões e falsas promessas! Para Ele, o verdadeiro milagre, e é este que ele quer realizar em
todos nós, é a conversão, a mudança de vida, a passagem do erro do
mal para o acerto do bem. Que nesta semana, com o coração cheio
de esperança, busquemos a Deus e assumamos tudo aquilo que Ele
espera de nós. E que Ele, pela intercessão de Maria, abençoe todas as
famílias com o dom da paz e do amor.

Apesar de ser um velho guerreiro, corria na vila japonesa
a lenda de que ele ainda era capaz de derrotar qualquer
adversário. Certa tarde apareceu por lá um jovem famoso por usar a técnica da provocação – esperava que
o adversário fizesse o primeiro movimento e, como era
dotado de inteligência privilegiada, contra-atacava com
fulminante velocidade. Jamais havia perdido uma luta e
desafiou o velho guerreiro.
Foram todos para o centro da praça. O jovem começou os
ataques, atirou pedras na direção do velho, gritou todos os
conhecidos insultos. Durante horas tentou provocar, irar,
tirar o adversário do sério, derrubar. O velho mantinha-se
impassível. Ao pôr do sol, sentindo-se exausto e humilhado,
o jovem retirou-se.
- Como o senhor pode suportar tanta indignidade, por
que não usou sua espada ao invés de mostrar-se covarde
diante de todos nós? – perguntou seu desapontado neto.
- Se alguém chega perto de você com um presente e você
não aceita, a quem pertence este presente? – respondeu
o velho guerreiro.
- A quem tentou entregá-lo.
- O mesmo vale para a ira, a inveja, a raiva, os insultos.
Continuam pertencendo a quem os carregava consigo.
Foi lá no Japão, mas podia ser aqui. É melhor termos mais
cuidado ao dar e receber presentes. Vai que tem uma inveja
dentro da caixa, um pedaço de ira no meio do laço, um
insulto no papel de seda.
Nená Costa
Jornalista

Recebam meu afetuoso abraço e minha bênção.
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

“Ainda que estejas no sofrimento, não
queiras fazer a tua vontade, pois terás
assim o dobro de sofrimentos”

São João da Cruz

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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“Profetas”. Esse foi o tema que inspirou o
Acampamento da Perseverança realizado
pelo Projeto Jovem Fanuel da Paróquia
Nossa Senhora Rainha nos dias 29 e 30
de junho e 1º de julho na Casa de Retiro
e Acampamento MPC, em São Sebastião
das Águas Claras. O Acampamento reuniu
370 perseverantes (jovens com idades entre 10 e 15 anos), que saíram da igreja na
noite da sexta-feira e retornaram na tarde
do domingo, quando encerram o evento
com uma missa, presidida pelo pároco, Pe.
Alexandre Fernandes.

Acampamento: Thácio Leite, coordenador
do Projeto Jovem Fanuel, falou sobre “Maria,
a mulher escolhida de Deus”; Luiz Gustavo,
também coordenador da Perseverança,
pregou sobre “Jesus, a maior de todas as
profecias”; e Henrique Klein, que abordou
o tema “O profeta pode ser cada um deles”.
Klein ressalta que foi um acampamento mais
marcado pelos momentos de oração do que
pelos momentos de dinâmica. “Os jovens
partilharam exatamente isso: que o que eles
mais gostaram no acampamento foram os
momentos e oração e louvor a Deus”.

Henrique Klein, um dos coordenadores da
Perseverança, disse que a inspiração para
o tema do Acampamento veio da vontade da equipe da Persê em fazer este ano
algo diferente dos outros anos. “Depois de
muitos encontros e orações, chegamos ao
discernimento de que poderíamos abordar
personagens bíblicos do Antigo Testamento,
sendo eles denominados profetas ou não, e
trazer a lição de vida deles para ser trabalhada
com os jovens”.

O coordenador lembra que a Perseverança
organiza em dezembro um Retiro, que é
um pouco diferente do acampamento, pois
os jovens ficam em dormitórios, e pede
aos pais que fiquem atentos para quando
as inscrições forem abertas, já que as vagas
são muitas, mas se encerram rapidamente.
O grupo da Perseverança, que reúne jovens
com idades entre 10 e 15 anos, se encontra
todas as terças-feiras (os encontros retornam
no dia 7 de agosto), a partir das 19h, no Salão
Paroquial Pedro.

O coordenador disse que, baseado nas
profissões desses 18 personagens bíblicos
selecionados, a equipe do Fanuel trabalhou
determinados temas com os perseverantes.
“Por exemplo, através de Davi, que foi um
rei, nós trabalhamos a questão da força, de
confiar em Deus e seguir os seus desígnios,
sabendo que a força vem d’Ele. Através de
Oseas, abordamos a questão do perdão”.
Klein explicou que o Acampamento foi divido
em três idades, sendo um específico para
jovens de 10 e 11 anos, outro para os de 12
e 13 anos e outro para os de 14 e 15 anos.
“Dentro de cada faixa etária, nós trabalhamos
seis dinâmicas e profetas diferentes, seguindo
o mesmo padrão de temas das outras idades.
Após a dinâmica, divididos em pequenos
grupos, eles ouviram uma pequena pregação
e reflexão sobre aquele profeta. Depois, eles
tiveram um momento de partilha sobre o
que eles aprenderam sobre cada história”.
Além disso, os jovens participaram de três
pregações grandes, dirigidas a todos os
jovens, realizadas pelos organizadores do

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

Últimos dias de inscrição para o Seminário “Livrai-nos do mal”

DIZIMISTAS

Ainda restam algumas vagas para o Seminário “Livrai-nos do mal” que a Paróquia
Nossa Senhora Rainha promove nos
dias 12, 13 e 14 de julho. O Seminário
contará com participações 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); Fernandinho,
fundador da Comunidade Cenáculo, em
Franca (SP); da médica pediatra Dra. Filó, e
da coordenadora do grupo Anima Christi,
Andréa Scarpelli.

Aniversariantes:
08/07
Bernardo de Moura Lima Jeha
Carolina Lujan Rodrigues Leonardo
Débora Ferreira de Mello
Fátima Lopes Ferreira Melo
Fernando de Castro Bagno
Gisele Rodrigues de Pinho Tavares
Isabela Batitucci Passos Costa
Juliana Guedes Santolia
Neusa Maria da Silva Corrêa
09/07
Fernanda Lacerda Ribeiro de Andrade
Geovanin Ignacio Rocha
Leidiane Mara Meira Jardim
Maurício Vianna de Rezende
Sergio Eduardo Michetti Frade
Sérgio Fernando Lucas Martins

Para o pároco, Pe. Alexandre Fernandes, a
cura é uma etapa fundamental no processo
de conversão de uma pessoa. “Muitas
vezes, nós não imaginamos que o simples
fato de perdoar alguém, ou de se perdoar,

10/07
Alexandre Neves Vasconcelos
Camila de Sousa Carmo
José Ignacio de Rezende Dutra
Marcelo Júlio Lima Crepaldi
Maria Jardim dos Santos
Rafael Felipe Dias Alves Goulart
Ricardo Lopes Daniel
Sandra Sanches Engler Dutra

• SAIBA MAIS •

14/07
Luiz Paulo R. Lopes
Wagner Silva Tavares

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

A coordenadora do Grupo de Oração
Anima Christi e do Seminário “Livrai-nos
do mal”, Andréa Scarpelli, lembra que
atualmente as famílias vêm enfrentando
diversos desafios para conservar saudáveis
os vínculos de amor e de afeto, como
por exemplo, aprender a amar e a perdoar uns aos outros, e manter “vivos” os
valores cristãos e a fé. “O seminário será
uma oportunidade para as pessoas resgatarem esses valores cristãos, buscarem o
autoconhecimento, e se aprofundarem na
cura e libertação de seus corações. Será
também um momento para reavivar as
forças e a relevância da oração na vida

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO
TEMA: O CORAÇÃO ABERTO POR TI! (Jo 19,31-37)
OBJETIVO: CONTEMPLAR O CORAÇÃO TRANSPASSADO

cotidiana”.
Andréa ressalta que todas as palestras e
orações serão voltadas para cura interior e
libertação. “Faremos um seminário orante,
de formação humana e espiritual, no qual
serão trabalhadas as questões “do ser”
com o olhar da Fé e da Igreja Católica”.
As inscrições ainda podem ser feitas durante esta semana na secretaria paroquial
(telefone 3286-3034) ou antes e após
as missas deste domingo, no Serviço de
Atendimento ao Cristão (SAC).

O missionário e cantor Eugênio Jorge é presença
confirmada no evento do próximo fim de semana

Julho, mês do Sangue de Cristo

O mês de julho é dedicado à devoção ao
Preciosíssimo Sangue de Cristo, derramado
pelo perdão dos nossos pecados. São João
Batista apresentou Jesus ao mundo dizendo:
“Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo” (Jo 1,29). Sem o Sangue desse
Cordeiro não há salvação. São Pedro ensina
que fomos resgatados pelo Sangue do Cordeiro de Deus mediante “a aspersão do seu
sangue” (1Pe 1, 2). “Porque vós sabeis que
não é por bens perecíveis, como a prata e
o ouro, que tendes sido resgatados da vossa
vã maneira de viver, recebida por tradição de
vossos pais, mas pelo precioso Sangue de
Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito
algum, aquele que foi predestinado antes da
criação do mundo. ” (1Pe 1,19).

11/07
Graça Maria Jayme Machado Jahnel
Izabel Magalhães Ferreira
Sandra Maria Oliva Gontijo
Terezinha A. do Carmo Ziviani
12/07
Andréa Cristina Scarpelli Rodrigues Antunes
Cleveland Boschi Tiago
Fernanda Fonseca Rossi
Glauber Coelho Pires
João Ferreira da Mata
Maria de Fátima Brant Correia Fabel
Nalvia Romanelli Cury Simão
Simone Arlete Torres Lage

é capaz de curar muitas marcas e feridas
em nossas vidas”. O sacerdote disse que
o Seminário tem o intuito de conscientizar
e ajudar os fiéis a fazer o corajoso ato da
“travessia” que o levará a ultrapassar as
dores que os encarceram e a percorrer as
límpidas águas do amadurecimento afetivo
e emocional.

O Papa Bento XIV (1740-1748) ordenou
a Missa e o ofício em honra ao Sangue de
Jesus, que foi estendida à Igreja Universal
por decreto do Papa Pio IX (1846-1878).
São Gaspar de Búfalo propagou fortemente
essa devoção, tendo a aprovação da Santa
Sé. Ele foi o fundador da Congregação dos
Missionários do Preciosíssimo Sangue (CPPS),
em 1815. São Gaspar nasceu, em Roma, aos
6 de janeiro de 1786. O Papa São João Paulo
II, em sua Carta Apostólica Angelus Domini,
repetiu o que São João XXIII disse sobre o
valor infinito do Sangue de Cristo, do qual
“uma só gota pode salvar o mundo inteiro
de qualquer culpa”.

'Olharão para aquele que transpassaram'.
Mais que profecia, essa é a mais ardente vontade do Coração do
Filho de Deus,
que aspirou ardentemente ser trespassado por minha causa!

DEPOIMENTOS

Mas, na dor de ser ignorado por milênios e bilhões,
se me apresenta hoje no Coração em fogo a saltar-lhe do peito,
o dedo insistente a me indica-lo, e o misericordioso olhar a me
envolver!
Posso continuar a ignorar isso?
Luiza Perdigão

“Participei como serva do
retiro ‘Profetas’, do grupo da
Perseverança, e acho que em todos
esses encontros do Fanuel sempre
temos coisas novas para aprender,
uma experiência nova para sentir, que
dá vontade de participar novamente.
E, a cada dia que passa, sinto mais a
presença de Deus no meu coração”.

Gabriela Silva

“Gostei muito do retiro
‘Profetas’ porque foi uma
oportunidade de me conectar mais
com Deus e refletir sobre as minhas
atitudes. Um dos momentos que mais
me marcou foi a adoração que fizemos no sábado à noite, quando senti
a presença do Espírito Santo. O Retiro
contribuiu para fortalecer a minha fé”.

09

SEGUNDA-FEIRA
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala Mateus

12

QUINTA-FEIRA
18h30 • Seminário “Livrai-nos do Mal”

13

SEXTA-FEIRA
14h30 • Seminário “Livrai-nos do Mal”

14

SÁBADO

juL

juL

juL

juL

15

JUL

08h30 • Seminário “Livrai-nos do Mal”		

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

Oração da Consagração ao
Preciosíssimo Sangue de Jesus
Senhor Jesus Cristo, em Vosso nome e com o poder de Vosso
Sangue Precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento
por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar.
Com o poder do Sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos
abismos do inferno e no mundo do qual hoje nos moveremos.
Com o poder do Sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós Vos pedimos, Senhor, que envieis
ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria
acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda
sua corte de santos anjos.
Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os
que nela habitam (nomear cada um), as pessoas que o Senhor
a ela enviará, assim como todos os alimentos e os bens que
generosamente nos concede para nosso sustento.
Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos terras, portas,
janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé
colocamos um círculo de Seu Sangue ao redor de toda nossa
família.
Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos os lugares onde
vamos estar, neste dia, e as pessoas, empresas e instituições
com quem vamos tratar.

Missas em Julho
No mês de julho não haverá celebração eucarística na paróquia durante a semana e no sábado. As missas serão realizadas 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.

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.

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

Com o poder do Sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho
material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos,
estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar.
Com Vosso Preciosíssimo Sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa Pátria, a fim de que Vossa paz e Vosso Coração
nela reinem.
Nós Vos agradecemos, Senhor, pelo Vosso Preciosíssimo Sangue,
pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Amém.

