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XIX Domingo do Tempo Comum
“O pão que eu daria é a minha
carne, para a vida do mundo”
Na sinagoga de Cafarnaum, a conversa fica mais exigente.
Agora são os judeus, os líderes do povo, que não aceitam
a apresentação de Jesus como o “pão que desceu dos
céus”. Eles têm conhecimento de sua natureza humana,
sabem que o pai é José, conhecem a mãe e sua família,
isso exclui qualquer possibilidade de origem divina, não
conseguem aceitar sua proposta de trazer aos homens
a vida do Reino.
O evangelho de hoje encerra o tema sobre o “pão da
vida” desenvolvido nos domingos anteriores. Após ter
alimentado uma multidão com apenas cinco pães e dois
peixes, o Mestre revela o sentido do milagre: o tempo
das promessas se completou. O Pai, que tinha alimentado
com maná os israelitas no deserto (Ex 16), agora envia seu
Filho como o verdadeiro pão da vida, que é a sua carne,
sua própria vida oferecida por nós. E quando os judeus
“murmuram” (Jo 6,41), incrédulos com a presença de Deus
em Jesus de Nazaré, repetem o gesto dos antepassados,
que murmuravam durante a travessia duvidando que o
Senhor estivesse entre eles, embora o alimento daquela
época nem transformasse os corações.
Para mostrar que quem come desse pão jamais terá
fome novamente, João dá ênfase à ressurreição (v 39,
40, 44 e 54). O pão da vida é alimento físico e espiritual,
que dá salvação ao mesmo tempo em que sacia a fome.
Receberá esta salvação quem tiver os corações abertos
para os dons de Deus – e crer em Jesus.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de
Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes.

2ª f.: Ez 1,2-5.24-28; Sl 148; Mt 17,22-27
3ª f.: Ez 2,8-3,4; Sl 118(119); Mt 18,1-5.10.12-14
4ª f.: Ez 9,1-7; 10,18-22; 112(113); Mt 18,15-20
5ª f.: Ez 12,1-12; Sl 77(78); Mt 18,21-19,1
6ª f.: Ez 16,1-15.60.63; Sl Is 12; Mt 19,3-12
Sábado: Ez 18,1-10.13.30-32; Sl 50(51); Mt 19,13-15
Domingo: Ap 11,19; 12,1.3-6.10; Sl 44(45); 1Cor 15,2027; Lc 1,39-56

I Leitura (1 Rs 19,4-8)
Salmo Responsorial Sl 33(34)
II Leitura (Ef 4,30-5,2)
Evangelho (João 6,41-51)

Eventos

EDITORIAL

Dia de domingo

CAMINHO

Balões

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Sentado na calçada da tranquila rua, o garoto assistia a
um grupo de meninos brincando com balões coloridos
que compravam do vendedor ali na esquina. Estavam
alegres, davam muitas risadas, soltavam um balão,
depois outro, olhos para o céu, vendo-os sumir entre
as nuvens. Depois compravam mais, coloriram o céu
com suas brincadeiras. Quando os balões acabaram,
foram embora.

A falta de sobriedade está levando os homens à depressão e ao suicídio.
Chegou a hora de sonhar o sonho de Deus e deixar de lado todo
espírito de desequilíbrio que gera a morte. Desequilíbrio, eis aqui o
caminho pelo qual muitos andam se perdendo, desistindo de viver
e vendo a criação com olhos doentes e preguiçosos. Mas a verdade
do amor de Deus é a chave para a vida, é a luz em meio à escuridão,
é o caminho do equilíbrio e de uma vida eterna, que começa aqui
e agora; e se plenifica quando fechamos nossos olhos mortais para
este mundo, para contemplar o Senhor!
Mas tudo isso se apresenta diante de nós como um caminho, um
desafio, uma aventura e, no fundo, pela fé, sabemos que vale a
pena. Não seremos equilibrados do dia para a noite, mas devemos
compreender que é necessário caminhar com perseverança, um
renovado ânimo, forte, coerente, e uma grande garra para viver o
bem. Neste caminho árduo, os Sacramentos, a oração, a reflexão e
a formação são verdadeiros remédios de cura, e se queremos nos
curar, devemos recorrer a eles.
Iniciamos nesse dia 11, sábado, a Novena da Padroeira 2018, com
uma programação muito especial! Faça o propósito de rezar conosco,
durante este tempo, até o dia 22, quando encerraremos esta celebração com uma grande festa em honra de Maria Santíssima, nossa
Rainha. Aprendamos com ela, a nobre arte do silêncio que conduz à
contemplação, que conduz à santidade e ao equilíbrio de vida.
Grande abraço e que Deus abençoe a todos!

Festa da Família e Comemoração dos quatro anos da BJVale

Acabaram não, tinha sobrado um, mas era feio, desbotado, ninguém quis. O menino que estava só assistindo identificou-se com aquele balão e olhavao com tristeza. O vendedor sentiu a delicadeza da
situação ao notar que o garotinho também era meio
desengonçado.
- Ninguém quis comprar este balão por que é feio e
não sobe? - quis saber o garoto.
Para motivá-lo, o vendedor cortou o cordão que
mantinha o balão preso em suas mãos e o balão foi
subindo, subindo. Lindo!

História cheia de simplicidade. Uma rua tranquila, um
vendedor trabalhando na esquina, garotos brincando,
menino sentado na calçada. O garotinho olhou tanto
para o alto, admirando os balões, mas foi na terra que
ele encontrou alguém do céu a lhe indicar que a beleza
não está nos traços, mas nos laços. O vendedor olhou
para dentro para mostrar o dom e o bem que cada
um tem. Ao invés de aparência, essência.
Nená Costa - Jornalista

MISSAS
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Ter | Qua | Qui: 19h15 – Santa Missa
Sex: 15h00 | Sáb: 12h10
Domingo: 08h30, 10h30, 12h, 17h45, 19h30

Santa Teresa dos Andes

COM. BOM JESUS DO VALE
Domingo: 10h - Missa
Segunda-feira: 19h - Oração do Terço Mariano
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A voluntária Maria Beatriz Vieira, que
é umas organizadoras do evento, disse

que a “Festa da Família” é um momento
importante para a integração e confraternização entre todos os paroquianos da
NSRainha. “Será uma oportunidade para
as pessoas se encontrarem num ambiente
agradável com os familiares e amigos e
para celebrar esta data tão importante
que é a celebração dos quatro anos de
nossa comunidade, que já se consolidou
como um local de fé, oração e comunhão
e confraternização, contribuindo para o
crescimento espiritual de todos”.
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 da missa das 10h na
Comunidade Bom Jesus do Vale. Aqueles
que adquirirem as cartelas antecipadamente vão concorrer à brindes que serão

sorteados no dia da festa. Quem quiser
participar como voluntário, ou com algum
tipo de doação, pode deixar o contato
na secretaria paroquial (telefone 32863034) que os organizadores entrarão em
contato posteriormente.

Momento de confraternização reúne público
de todas as idades

- O que faz o balão subir é o que está dentro dele –
respondeu o vendedor.

Pe. Alexandre Fernandes
Pároco

O amor é a força que ajuda a fazer
aquelas coisas pelas quais se
sente mais repugnância.

A

Paróquia Nossa Senhora Rainha promove no próximo dia
26 de agosto a “Festa
da Família” e a “Comemoração do aniversário de quatro anos da Comunidade
Bom Jesus do Vale”. A festa, que será na
BJVale (Avenida Dimas Henrique de Freitas, 17, Vale do Sereno, Nova Lima), terá
início após a missa das 10h, com música,
barracas com alimentação diversificada
(opções para almoço e lanche), atividades
relacionadas com a questão da família,
sorteio de brindes, gincanas e atividades
interativas que possibilitem a participação
dos pais e brinquedos para as crianças. A
festa se encerra às 17h.

Rua Modesto Carvalho de Araújo, 227
Belvedere – 30.320-410 – Belo Horizonte/ MG
secretariaparoquial@nsrainha.com
Atendimento:
Seg a Qui: 11h30 às 18h30
Sex: 11h30 às 18h
Sáb: 09h00 às 12h00
Dom: 10h00 às 19h00 (SAC)

Treinamento para Pais

Como criar laços mais seguros com os filhos
A Paróquia Nossa Senhora Rainha, em
parceria com a Clínica de Psicologia
Patrícia Quaresma Ragone (PQR), promove a partir do dia 5 de setembro,
no auditório Paulo, o “Treinamento
para Pais: Como criar laços mais seguros com os filhos”, um curso que tem
como objetivo trabalhar o conjunto
dos compor tamentos problemáticos, as dificuldades das diversas fases
trazidas pelos pais e gerar alternativas
de solução de forma compartilhada,
criando um impacto mais positivo na
dinâmica familiar.
Para a psicóloga Patrícia Ragone, os
pais vivem atualmente o desafio de
saber como enfrentar os “dramas
diários”, como birras em geral, os
conflitos na relação, os problemas de
comunicação com os filhos, o peso
da rotina, as brigas entre irmãos, o
desgaste no “Para Casa”, a luta com
os horários, os excessos tecnológicos, o risco das drogas, a precocidade
sexual, os transtornos emocionais e as
demandas incansáveis. Ela pontua que
“vivemos em um tempo em que os
pais apresentam muitas dificuldades em

dar limites aos filhos e não conseguem
aplicar regras ou educar plenamente.
Queixam-se que trabalham muito e
que estão com dificuldades de estar
presentes na vida deles”.
Diante desses novos desafios, muitos
pais se sentem perdidos e desanimados quando se trata de fazer o filho
relacionar de maneira mais respeitosa,
de fazer escolhas mais assertivas, de
combinar mais com os irmãos, de ter
mais autocontrole e controle do uso
da tecnologia, de responder melhor às
tarefas, dentre outros. Patrícia Ragone
lembra que “você não está só, não é
diferente de nenhum outro pai e mãe
e é apenas um pai e mãe, repletos de
humanidade! É difícil mesmo descobrir
como disciplinar nossos filhos! Todo
o drama, gritaria, mágoa, culpa, tristeza podem ser utilizados como férteis
oportunidades de aprendizagem! Por
isso, junte-se a nós nesta jornada desafiadora e gratificante”!
O “Treinamento para Pais: Como criar
laços mais seguros com os filhos” será
realizado em oito encontros, a partir

de 5 de setembro, todas as quartasfeiras, de 20h às 21h30. As inscrições
já estão abertas e podem ser feitas
na secretaria da Paróquia Nossa Senhora Rainha (telefone 3286-3034) ou
na secretaria da Clínica de Psicologia
Patrícia Quaresma Ragone (telefones
3337-1737 ou 98646-4684).

Patrícia Ragone profere o curso a partir
do dia 5 de setembro

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

Missão

DIZIMISTAS

Grupo de Portugal visita a Paróquia Nossa Senhora Rainha

Aniversariantes:
12/08
Antônio Eustáquio Resende Machado
Filipe Dias Chaves
Maria Lúcia Lindgren Alves
Neusa Maria de Mendonça Fajardo
Renato Américo Bertani Lima
Rogério Caporali
13/08
Lúcia Maria A. Moraes
Lúcio Santos Quelotti
Maria Luiza Drumond Souto
Neiva de Fátima Limas Brito
Sandra Maria Armani
14/08
Fábio Afonso Borges de Andrada
Gustavo Soares de Sá Nogueira
Henrique Wesley Aranha Ruas
Isabel Liz Oliveira de Castro Martucheli
Isabela Mitre de Freitas
Maria Christina Magalhães Rolla
Vera Lúcia Quintão
Walbert de Lima Ruffo

Do dia 1º ao dia 7 de agosto, a Paróquia Nossa
Senhora Rainha recebeu a visita de um grupo
de portugueses, formado por duas religiosas e
sete jovens universitários e coordenado pelo
Pe. Antônio Vicente, da Paróquia Alcanede, da
Diocese de Santarém, em Portugal. Acolhido
pelo pároco, Pe. Alexandre Fernandes, e por
jovens do Projeto Fanuel da NSRainha, o
grupo aproveitou os sete dias para conhecer
as atividades e obras sociais da Paróquia e visitar
diversos locais próximos à BH, em especial a
Basílica Nossa Senhora da Piedade, a padroeira
de Minas Gerais.

Na sexta-feira, dia 3 de agosto, o grupo participou de uma romaria à Basílica Nossa Senhora
da Piedade, junto com cerca de 140 fiéis. Lá,
eles participaram de uma missa, presidida pelo
Pe. Alexandre Fernandes e concelebrada pelo
Pe. Antônio Vicente e pelo Pe. Arnaldo Cézar
(vigário paroquial da NSRainha); e de uma
procissão, com as imagens de Nossa Senhora
da Piedade e de São José, até a ermida da
Basílica, onde está a imagem da santa esculpida
por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Os portugueses ficaram emocionados com a
beleza e a inspiração para a fé do lugar.

Ao chegarem à NSRainha, na noite do dia 1º,
o grupo foi recebido com um jantar de boasvindas, do qual participaram Pe. Alexandre,
coordenadores de vários grupos e líderes de
movimentos da Paróquia e jovens do Grupo
Fanuel. Depois desse primeiro contato, os
portugueses fizeram no dia seguinte um city
tour por BH, conhecendo os principais pontos
turísticos da capital mineira. A jovem Helena
Quintero, que acompanhou o grupo durante
todos os dias da visita, disse que “eles gostaram
muito e acharam a cidade bastante colorida”.

Uma visita à cidade histórica de Ouro Preto
foi o programa do grupo no sábado (dia 4).
No domingo, eles conheceram melhor o
movimento Jovem Fanuel: como funciona,
a estrutura, as coreografias, os retiros, entre
outros, e encerraram o dia participando da
missa das 17h45. “Foi uma experiência muito
marcante, eles têm uma energia diferente,
estão sempre com um sorriso e têm uma
maneira de evangelizar muito bonita e que não
temos em Portugal”, disse o jovem português
Filipe Rodrigues.

São José, o homem a quem o próprio Deus chamou de pai
Uma das maiores santas da história do cristianismo, Santa Teresa de Ávila, era profundamente
devota a São José, considerando que, se o próprio
Deus lhe obedeceu na terra como filho adotivo,
também no céu Ele escuta toda prece que lhe
apresentamos por intermédio do santo e humilde
carpinteiro. “Este meu pai e protetor me ajudou
na necessidade em que me achava e em muitas
outras mais graves. Vi claramente que a sua ajuda
me foi sempre maior do que eu pudesse esperar.
Não me lembro de ter jamais lhe rogado uma
graça sem a ter imediatamente obtido. E é coisa
que maravilha recordar os grandes favores que o
Senhor me fez e os perigos de alma e corpo de
que me livrou por intercessão deste santo bendito.

16/08
Ana Cecília V. Nogueira Lopes

18/08
Alessandra Cardoso Colen
Conceição Maria Lima Sampaio
João Eudes Porto Lima
Maria Eduarda Assumpção Pacheco Medeiros
Ruy Fernandes de Oliveira Júnior

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

Pe. Alexandre acolhe o grupo de jovens
portugueses durante missa na paróquia

• SAIBA MAIS •

15/08
Cristine Duarte Souza Castanheira
Marcela Neves de Souza
Maria Gabriela Boaventura da Costa
Tarcisio Pinto Coelho

17/08
Ângela Berti
Augusto Mesquita Delmachio
Cláudia Araújo Valadares Motta
Cláudia Fernanda Sarsur Soares
Denise Ibrahim Doche
Eliana de Castro Martins
Luciana de Melo e Silva Arantes
Marina Cardoso de Bastos
Theodoro Coelho Maciel

Na segunda-feira, eles visitaram a Associação
de Proteção e Assistência ao Condenado
(APAC), de Nova Lima, entidade apoiada pela
Pastoral Social da NSRainha. A visita marcou o
coração da jovem portuguesa Solene Lopes.
“É um projeto incrível, um modelo que se
baseia no amor de Deus, que valoriza as pessoas, levando esperança para elas, mostrando
a elas que é o amor que cura”. A despedida do
grupo foi marcada com uma visita ao projeto
“Casa de Maria”, no aglomerado da Serra, e
pela participação dos jovens no encontro do
Grupo da Perseverança. “Vamos levar todas
essas experiências em nossos corações”, disse
a irmã Rita Baptista.

Thiago Arancam no Palácio das Artes
dia 1º de setembro
Protagonista do musical “O Fantasma da Ópera”, o mais importante
tenor brasileiro está em turnê pelo Brasil com o espetáculo “ Bela
Primavera”. Em Belo Horizonte, Thiago Arancam e orquestra se apresentam no Palácio das Artes no dia 1º de setembro às 21 horas. No
dia 19 de dezembro do ano passado, o cantor lírico esteve na Paróquia
Nossa Senhora Rainha para participar do Recital de Natal, interpretando
diversas canções clássicas.

A outros santos parece que Deus concedeu
socorrer-nos nesta ou naquela precisão, mas
experimentei que a todas o glorioso São José
estende o seu patrocínio. O Senhor quer assim
nos mostrar que, tal como esteve sujeito a ele
na terra, onde ele podia comandá-lo como pai
adotivo, assim também no céu atende tudo
o que ele pede. E assim reconheceram, por
experiência, ainda outras pessoas que a meu
conselho se recomendaram ao seu patrocínio.
Muitos outros se tornaram recentemente seus
devotos por terem experimentado esta verdade”. Da "Vida de Santa Teresa", VI.

DEPOIMENTOS

O álbum “Bela Primavera” foi gravado na República Tcheca, Itália e também no Brasil e marca o início da carreira popular do artista no país onde
nasceu. O disco possui nove canções, seis inéditas e três regravações:
Hallelujah”, de Leonard Cohen e “Strani Amore”, de Angelo Valsiglio
Roberto Buti, Cheope, Marco Marati e Francesco Tanini e “Céu de Santo
Amaro”, de Flávio Venturini, com participação de Paula Fernandes e da
Orquestra Filarmônica de Praga.
Carolina Vitorino

“Achei a Basílica de Nossa
Senhora da Piedade muito
bonita. Ela fica num local que nos
convida à oração. Fiquei muito
emocionada com a oportunidade
de, durante a procissão, carregar a
imagem. Foi um momento muito
forte e marcante para mim. Vou
levar comigo, no meu coração, essa
emoção para Portugal”.

Diogo Cunha

“A Basílica de Nossa Senhora
da Piedade, que é a Padroeira
de Minas Gerais, fica num lugar muito bonito, que permite, em uma
caminhada até o topo, ir rezando os
mistérios do amor de Maria, permitindo entrar nesse amor que nós
somos chamados a viver, além de
nos permitir também uma caminhada interior”.
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AGO

SEGUNDA-FEIRA - 2º Dia da Novena de Nossa
Senhora Rainha
14h00 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala Judas Tadeu
18h30 • Oração do Terço
19h15 • Santa Missa – Pe. Alexandre Fernandes
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – sala João
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala Mateus
20h00 • Palestra com Dra. Priscila Miranda - Oncologista
TERÇA-FEIRA - 3º Dia da Novena de Nossa
Senhora Rainha
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
14h00 às 17h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
14h45 • Grupo de Oração Centrante – local: BJVale
18h30 • Oração do Terço
19h00 • Grupo de Perseverança – Salão Paroquial Pedro
19h15 • Santa Missa - Pres.: Pe. John Kennedy Crepaldi
20h00 • Grupo de Oração com Dra. Filó

15

QUARTA-FEIRA - 4º Dia da Novena de Nossa
Senhora Rainha
18h30 • Oração do Terço
19h15 • Santa Missa – Pres.: Pe. Arnaldo Cézar

16

QUINTA-FEIRA - 5º Dia da Novena de Nossa
Senhora Rainha
15h00 • Terço da Misericórdia / Adoração ao 		
S.Sacramento / Oração do Rosário
16h00 • Grupo de Oração Centrante – sala João
18h30 • Oração do Terço
19h15 • Santa Missa – Pres.: Frei Evaldo Xavier Gomes
19h30 • Grupo GOFF
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SEXTA-FEIRA - 6º Dia da Novena de Nossa
Senhora Rainha
14h30 • Unção dos Enfermos
15h00 • Terço da Misericórdia
15h15 • Santa Missa – Pres.: Pe. Pedro Luiz de 		
França
14h30 às 17h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
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SÁBADO - 7º Dia da Novena de Nossa Senhora
Rainha
09h00 às 12h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
10h00 • Crisma de Adultos – sala Mateus
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa – Pres.: Pe. Mário Sérgio 		
Bittencourt de Carvalho
17h00 • Missa com as crianças – Bom Jesus do Vale

19

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

AGO

AGO

AGO

AGO

AGO

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.
GRUPO DE ORAÇÃO NSRAINHA – SEGUNDA-FEIRA
Informamos que não haverá grupo de oração nesta segunda-feira, dia 13/08. Convidamos todos os paroquianos e
participantes para a Santa Missa às 19h15 e meditação do
segundo dia da novena em honra de Nossa Senhora Rainha.
OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA
Venha participar conosco das Oficinas de Oração e Vida.
Jeito novo de descobrir que Deus preenche todos os nossos vazios. Aprender a ORAR para aprender a VIVER. Os
encontros serão às terças-feiras, às 14h, com início dia 14
de agosto. Inscrições na secretaria paroquial: 3286-3034, ou
com Graça 99138-4677.
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.
CURSO DE NOIVOS
Próximas datas: 25 e 26 de agosto e 20 e 21 de outubro.
Inscrições na secretaria paroquial.
MISSA COM AS CRIANÇAS
No próximo sábado, dia 18/08, às 17h, haverá missa com as
crianças na Comunidade Bom Jesus do Vale, presidida por
Pe. Alexandre Fernandes. O endereço da igreja é Avenida
Dimas Henrique de Freitas, 17, Vale do Sereno – Nova
Lima.

