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XVIII Domingo do Tempo Comum
Eu sou o Pão da vida
A passagem de hoje mostra Jesus de volta a Cafarnaum
no dia seguinte à multiplicação dos peixes e dos pães,
iniciando o discurso sobre o Pão da Vida. A multidão
que tinha sido alimentada nota a volta do Mestre e,
entusiasmada, dirige-se ao seu encontro, fazendo crer
que a pregação tinha sido um sucesso.
Contudo, Cristo percebe que as pessoas estão equivocadas e O procuram por razões erradas. E as interpela
pelo fato de O procurarem não por terem visto os
sinais de Deus, mas por terem sido saciadas com os
pães – é somente a satisfação da necessidade material,
sem o menor reconhecimento ao caráter simbólico do
ato. O “Rabi” podia lhes oferecer, de graça, pão em
abundância.
O Mestre nem responde à pergunta que lhe fazem
(“Como chegaste aqui?”), prefere esclarecer coisas
mais importantes. Faz uma repreensão seguida de uma
convocação: é preciso trabalhar para o alimento que
permanece até a vida eterna e que será dado pelo Pai.
“Que devemos fazer para merecer as obras de Deus?”
– a multidão quer saber. A resposta vem no singular:
a obra que Deus quer é que acreditem Naquele que
foi enviado.
Jesus havia indicado o que o povo devia fazer. Agora
é o povo que deseja saber o que o Mestre faz (“Que
obra realizas?”). No domingo passado Ele deu o pão.
Agora é o Pão da Vida.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com
os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter
como criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e
conservando-a renovada.

2ª f.: Dn 7,9-10.13-14; Sl 96(97); Mc 9,2-10
3ª f.: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 14,22-36
4ª f.: Jr 31,1-7; Sl Jr 31; Mt 15,21-28
5ª f.: Jr 31,31-34; Sl 50(51); Mt 16,13-23
6ª f.: 2 Cor 9,6-10; Sl 111(112); João 12,24-26
Sábado: Hab 1,12-2,4; Sl 9A(9); Mt 17,14-20
Domingo: 1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30-5,2; João 6,41-51

I Leitura (Ex 16,2-4.12-15
Salmo Responsorial Sl 77(78)
II Leitura (Ef 4,17.20-24)
Evangelho (João 6,24-35)

EDITORIAL

Dia de domingo

VOCAÇÕES

Castelo de areia

Irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz!

Na madrugada de um domingo, o forte estrondo no
prédio fez os moradores descerem escada abaixo antes
que os dois blocos de apartamentos se esfarelassem
no chão em questão de minutos. Foram-se pedaços
da história, a varanda de frente para o mar, o jarro de
porcelana, as escrituras, o carrinho do bebê, a caixa de
veludo com os documentos, as gracinhas das crianças
no pen drive, as taças de cristal.

No mês de agosto, vamos refletir sobre as vocações, afinal, todos
nós fomos chamados por Deus para uma missão específica e
especial neste mundo. Descobrir este chamado e batalhar para
vivê-lo é o que confere sentido aos nossos sonhos e a tudo que
fazemos. Muitas são as tentações que querem nos afastar deste
caminho seguro, mas devemos resistir e não cair na lógica do
comodismo espiritual.
Neste mundo, não viemos para ser espectadores, mas sim,
protagonistas... Precisamos redescobrir nossa vocação e sonhar
o sonho de Deus pra nós. E o sonho Dele é sempre alto! Neste
sentido, poderemos acompanhar muitas reflexões, durante o
mês, seja em nossas celebrações, no informativo, no site etc.
Ao participarmos das celebrações, não podemos nos esquecer
da vocação primeira e mais importante de todas: a vocação à
vida cristã! Todos somos vocacionados à santidade e, fora desse
caminho, não temos como viver bem nossa vocação pessoal.
Que a Rainha do Céu, mãe do amor e da ternura, interceda a
Deus por todas as famílias de nossa querida paróquia. E que a
benção de Deus desça, copiosamente, sobre todos! Recebam
meu afetuoso abraço.

Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

Como um castelo de areia, desabaram bens, roupas,
móveis, a foto da primeira comunhão, coisas sem
importância e coisas amadas, repletas de afeto. Os
moradores foram alojados em hotéis, dividindo as
dores uns com os outros, vítimas de uma tragédia que
os deixou sem casa e sem lembranças.
Ele não passava uma semana sem ir ao local, horas ali
encurvado entre os escombros, escavando tesouros
moídos no meio das ferragens e do cimento. Um dia
percebeu: o apartamento desabara, não ele, nem sua
mulher. Eles tinham recebido a graça de continuar
vivendo. O olhar deveria ser não para baixo, mas para
o Alto. E ficou de pé.
Tornou-se brilhante executivo na área de informática.
Roda o Brasil dando palestras sobre como superar o
impossível. Tenta mostrar como transformar terreno
de dor em canteiro de flor. Plateias as mais diferentes
aplaudem este mineiro que aprendeu a deixar o passado no passado. Ao invés de contar lágrimas, conta
bênçãos.
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

“Apenas o amor tem significado,
pois eleva os nossos mínimos atos
ao infinito. ”
Santa Faustina

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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Agosto, mês das vocações

Em cada um dos próximos
domingos rezaremos por
uma determinada vocação

Em 1981, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), na 19ª Assembleia
Geral, instituiu agosto como o Mês Vocacional. De la para cá, cada domingo do
mês de agosto é dedicado à celebração de
uma determinada vocação. No primeiro,
celebra-se o sacerdócio e os ministérios
ordenados; no segundo, o matrimônio
junto à semana da Família; no terceiro, a
vida consagrada, e por fim, no quarto, a
vocação dos Leigos.
O coordenador nacional da Pastoral Vocacional da CNBB, padre Elias Aparecido
da Silva, explica o motivo deste mês especial: “O objetivo principal é animar e
reanimar as comunidades, paróquias e
dioceses que rezem pelas vocações de
forma especial incentivando as orações
e promovendo as vocações em cada
realidade e da sua maneira”. Padre Elias

ainda convida os fiéis a celebrar esse mês
vocacional na sensibilidade da oração,
colocá-lo como intenção no seu terço, no
grupo de oração. Segundo o padre, cada
um pode rezar do seu modo e promover
a vocação em suas comunidades.
O bispo referencial da Pastoral Vocacional, dom José Roberto Fortes Palau (SP),
fala sobre a importância das vocações em
nossa vida: “Todos nós cristãos, todos
nós batizados somos chamados a servir
a Igreja na evangelização. O Papa Francisco tem insistindo muito numa ‘Igreja
em saída’, uma Igreja evangelizadora, que
dá testemunho do Evangelho de Cristo.
Por isso que todas as vocações são importantes, de tal forma, que nós também
nos santificamos na nossa vocação. Então, quem é chamado à vocação da vida
familiar se santifica vivendo o evangelho

numa vida de família, no seu ambiente de
trabalho, se sanificando. E aquele que é
chamado a uma vocação mais específica,
por exemplo, a vida consagrada, busca a
santidade servindo como consagrado. De
tal forma que todos nós colaboramos para
o crescimento e a santidade da Igreja”.

O cristão é chamado a servir a Igreja
na evangelização

Vocação

O que o Papa Francisco tem a dizer sobre isso?
Homem sábio e perseverante, o Papa
Francisco sempre tem uma palavra de
motivação aos jovens cristãos. E quando
o assunto é vocação, o Santo Padre faz
questão de se expressar e dizer a importância de pensar e refletir sobre os
planos de Deus ainda na juventude.
A vocação se inicia com um olhar de
misericórdia, tanto por parte do Deus
que chama quanto daquele que sente
no coração o desejo de acolher esse
chamado. Diante da realidade em que
se encontra a juventude hoje, aquele que
se permite discernir a vocação conhece
o rosto misericordioso do Pai e acolhe
Cristo. Papa Francisco dá o recado: a
pressa e a velocidade dos estímulos não
deixam espaço para o silêncio interior,
no qual ressoa o chamado do Senhor.

Sobre o entendimento deste chamado,
Francisco garante que Jesus não faz longos discursos, não apresenta um programa cheio de regras e nem respostas preconcebidas. Ele se limita a dizer
‘segue-me’ e desperta em seus escolhidos o desejo de colocar-se a dispor,
de caminhar ao seu lado. Este encontro
com Cristo ilumina qualquer caminho
que pareça escuro e livra o homem ou
a mulher da angústia e da pequenez
dos ideais deste mundo, tornando-os
discípulos apaixonados do verdadeiro
Mestre.
"Aquele que se permite discernir a vocação conhece o rosto misericordioso do
Pai." Uma Igreja aberta e em saída, esta é
a proposta! Jovens em movimento, convocados a sair de seus mundos fechados

e a comunicar a alegria do Evangelho.
A vocação é um dom, um tesouro que
o Senhor coloca nas mãos de cada um,
uma semente que deve ser cultivada e
germinada.
Lembre-se: Deus é fonte de todas as
vocações e Ele continua chamando.

Papa Francisco: “Jesus nos diz ‘segue-me’

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

Festividade

DIZIMISTAS

Comunidade Bom Jesus do Vale comemora quatro anos

Aniversariantes:

A Paróquia Nossa Senhora Rainha
comemora nesta segunda-feira, dia 6
de agosto, quatro anos de existência da
Comunidade Bom Jesus do Vale, que
fica no Vale do Sereno, em Nova Lima.
A igreja, que teve sua primeira missa
celebrada no dia 6 de agosto de 2014,
já se consolidou como um local de fé,
oração, comunhão e confraternização.

05/08
Alciones Batista Leal Marques
Isabella Costa Rezende
06/08
Cléssia Maria Pereira
Flávia Dias Assis Roque
Leonardo Magalhães Assis
Rogério Antônio de Souza Rigueira
Viviane Amaral Carvalho

Além das missas aos domingos e do
espaço “cantinho do céu” para crianças,
às 10h; das orações do Terço Mariano
às segundas-feiras, às 19h, e das duas
turmas de catequese infantil, na quartafeira, às 17h e 18h30; ao longo destes
quatro anos, a Comunidade Bom Jesus
do Vale já acolheu diversos eventos,
como as celebrações do Dia de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, celebrações em honra à Nossa Senhora de
Fátima, encontros e eventos de confraternização do Grupo de Jovens Adultos

07/08
Renner Librelato Domingos Alves
Valéria de Araújo Campos Teixeira
08/08
Denise Reis Dutra Cipriano
Felipe Gazola Vieira Marques
Graziella Figueiredo Ferreira
Joana Darc Dias Lima
Leandro Márcio Silveira Nunes
Lidiane Silva Souza
Paulo Sabino dos Santos Júnior

11/08
Bernadete Barros de Moura Lima
Bernardo Lopes Cançado Fonseca
Fábio Rodrigues Evangelista
Flávia Perilo L. Marzinetti
Lígia Maria Veloso Fernandes de Oliveira
Luiz Paulo Wiljke Buratto
Marcelo Starling Braga
Rogério Patrus Ananias de Sousa

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

Dimas Henrique de Freitas, 17, Vale do
Sereno, em Nova Lima.

A Bom Jesus do Vale conta atualmente
com uma grande equipe de voluntários,
que se dedicam com muito carinho
ao crescimento da comunidade e à
construção da “Igreja Viva”, para que
a palavra de Deus possa ser partilhada
com um número cada vez maior de
pessoas. Na opinião de Sabrina Salmem,
os paroquianos se identificam com a
Bom Jesus do Vale. “É muito bom ter
esse sentimento de pertencer a uma
comunidade tão especial, que acolheu
tão bem a mim e a minha família”.

Bom Jesus do Vale: 4 anos de evangelização

Como já se tornou um costume na
BJVale, após a missa, os paroquianos
se reúnem em torno de uma mesa de
café com quitandas, café e suco trazidos por todos. A Igreja fica na Avenida

Comunidade já se consolidou como um local
de fé, oração e comunhão

• SAIBA MAIS •

09/08
Graciema Costa Cruz Piancastelli
Hugo Barros de Moura Lima
Kátia Scheneider Quintela
Márcia de Fátima Moreira
Raquel Simões Felix
10/08
Alberto Mendonça Silveira
Paula de Araújo Resende

(MASTER), festas juninas, Escola para
Casais, Seminários de Vida no Espírito
Santo, matrimônios, entre outros.

Dedicação da basílica de Santa Maria Maior
A Basílica de Santa Maria Maior é a mais ampla dedicada à Virgem Maria em Roma. Foi
construída depois do Concílio de Éfeso (431),
no qual Nossa Senhora foi proclamada Mãe
de Deus. O Papa Sisto III mandou erguer o
templo no monte Esquilino e, a cada 5 de
agosto, celebra-se a consagração desta famosa
igreja, a mais antiga no Ocidente dedicada à
Virgem. Durante séculos, a Basílica de Santa
Maria Maior foi embelezada e adornada. Os
mosaicos da área próxima ao altar e as paredes da nave estão entre os mais refinados de
Roma e representam cenas da vida da Virgem
Maria. O teto é decorado com o primeiro
ouro que Colombo levou da América.

EDIFICAÇÃO DAS CÉLULAS
PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO

TEMA: GRAÇA E PAZ! (Rm 1,1-7)
OBJETIVO: SER EVANGELHO DA GRAÇA E PAZ
DE DEUS
Que o Espírito Santo nos faça portadores do Evangelho
da Graça e da Paz do Pai, para que todos se sintam
amados e chamados a serem santos, discípulos de
Jesus e apóstolos da fé! Para glória e alegria da Trindade de Amor!

Nesta Basílica se encontra também uma
imagem mariana com o título de Virgem
Maria, salvadora do povo romano, ou “Salus
Populi Romani”, que em várias situações de
grande necessidade foi levada em procissão. A Basílica é também conhecida como
a Igreja de Santa Maria das Neves por um
milagre que ocorreu vinculado a esta devoção; como Basílica Liberiana, em memória
do Papa Libério, que foi quem a consagrou;
e como Igreja de Igreja da Santa Maria da
Manjedoura, porque, segundo a tradição, ali
se conserva um fragmento da manjedoura
do Menino Jesus, trazido por Santa Helena.

DEPOIMENTOS
“Esses quatro anos da BJVale
representam muito para a
nossa comunidade, que nesse período foi se consolidando, se solidificando e crescendo na caminhada de
fé. Além do crescimento, também
é muito bonito e gratificante ver as
graças que a comunidade vem alcançando, por meio dos testemunhos
Maria Aparecida Miranda dos paroquianos”.

Maria Beatriz Vieira

“Vivenciar o nascimento em
Cristo da comunidade BJVale
foi transformador para a minha vida.
Aprendi e aprofundei muito na minha
fé. Nós ganhamos uma família de fé
que se une no trabalho e na oração.
As graças alcançadas mostram como
o Espírito Santo vai conduzindo nossas ações para realizar o Plano de
Deus”.

06

AGO

07

AGO

08

AGO

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
11h00 • Cenáculo
06h00 • Adoração do S. Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra, distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
11h00 • Cenáculo (Oração do Terço) – Templo
14h00 às 17h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
14h30 • Grupo de Oração Centrante – local: BJVale
19h00 • Grupo de Perseverança – Salão Paroquial Pedro
19h15 • Santa Missa
QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração ao S.Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
09h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo Master – Salão Paroquial Pedro
19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica,
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo

09

QUINTA-FEIRA

10

SEXTA-FEIRA
14h30 às 17h00 • Pastoral da Escuta
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
15h45 • Espaço de Convivência com a Maturidade –
salão paroquial Pedro
19h30 • Curso de batismo

11

SÁBADO
09h00 às 12h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
09h00 às 18h00 • II Seminário de Formação para Pais
e Educadores
10h00 • Crisma de Adultos – sala Mateus
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa | 1º Dia da Novena NSRainha

AGO

AGO

AGO

12

AGO

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

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

GRUPO DE ORAÇÃO COM DRA. FILÓ
Informamos que o retorno do Grupo de Oração, com participação da Dra. Filó, será na terça-feira, dia 14/08.
FESTA DA FAMÍLIA
Dia 26 de agosto, domingo, após a missa das 10h na
Comunidade Bom Jesus do Vale. As cartelas de consumação já podem ser adquiridas no SAC da NSRainha, antes ou
após as missas do fim de semana, e após a celebração das
10h na Bom Jesus.

CONVIVÊNCIA COM A MATURIDADE
Pe. Alexandre Fernandes convida a comunidade para mais
um encontro do Espaço de Convivência da NSRainha. Será
na sexta-feira, dia 10/08, após a missa das 15h, no salão
Pedro. Tema: “A Família do idoso: cuidados e omissões”.
Palestrante: Pe. Arnaldo Cézar. A família é o ambiente onde
são vividas atitudes de acolhimento, apoio e cuidados para
com a pessoa idosa. Cuidar é mais do que proteger, orientar e acompanhar. Cuidar é colocar-se no lugar do outro.
Entrada gratuita, 50 vagas. Contato: (31) 99134-7270 ou
3286-3034.
CURSO DE NOIVOS
Próximas datas: 25 e 26 de agosto e 20 e 21 de outubro.
Inscrições na secretaria paroquial.

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.

