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Assunção de Nossa Senhora
“Tu és bendita entre
as mulheres”
Lucas nos convida a olhar para o alto. Primeiro para
os caminhos montanhosos da Judeia, onde uma jovem
camponesa vai às pressas, por mais de 100 km, visitar
sua prima. Maria foi a primeira a acreditar no Filho de
Deus ao dizer “sim” ao anjo Gabriel e Isabel é a primeira
a reconhecer e anunciar a presença do Messias em meio
à humanidade – as duas grávidas de filhos que, sob o
ponto de vista das possibilidades humanas, eram filhos
do impossível.
A conversa entre as duas começa com a saudação de Isabel,
que embora não saiba como será grande seu próprio filho,
tem claro conhecimento da grandeza daquele que chega
junto com Maria (“Bendito é o vosso fruto”). A resposta,
cheia de graça e de louvores, vem no Magnificat recitado
por Maria (“O Senhor operou em mim maravilhas”).
Se Maria levava Jesus pelos cantos da terra, agora é Cristo
quem leva a mãe pelos caminhos celestes neste segundo
olhar para o alto proposto por Lucas. A Assunção de
Maria, comemorada hoje, é uma das mais antigas festas
marianas. No século V já existia em Jerusalém, em 15 de
agosto, uma grande homenagem à Virgem. No século VII,
uma procissão preparatória para a missa na Santa Maria
Maior, em Roma, era realizada com o nome de Assunção,
juntamente com as festas da Apresentação, Anunciação e
Natividade. Mas foi em 1950 que o papa Pio XII proclamou
o dogma da Assunção na Bula Munificentissimus Deus,
documentando a veracidade desse evento na vida de Maria.
Virgem Maria, “Porta do Céu”.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes à glória do
céu, em corpo e alma, a imaculada Virgem Maria, mãe do
vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de
participarmos da sua glória.

2ª f.: Ez 24,15-24; Sl Dt 32; Mt 19,16-22
3ª f.: Ez 28,1-10; Sl Dt 32; Mt 19,23-30
4ª f.: Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 1,26-38
5ª f.: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46
6ª f.: Ap 21,9-14; Sl 144(145); João 1,45-51
Sábado: Ez 43,1-7; Sl 84(85); Mt 23,1-12
Domingo: Josué 24,1-2.15-18; Sl 33(34); Ef 5,21-32; João
6,60-69

I Leitura (Ap 11,19; 12,1.3-6.10)
Salmo Responsorial Sl 44(45)
II Leitura (1Cor 15,20-27)
Evangelho (Lc 1,39-56)

II Seminário de Formação para Pais e Educadores

EDITORIAL

Dia de domingo

RAINHA DO CÉU

Salve, Maria!

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Quero vos cobrir de flores, Maria. Todas as flores
que eu conseguir, do meu jardim e dos jardins alheios
cheios de aromas e cores. Orquídeas, jasmins, violetas, hortênsias, lírios, tulipas da Turquia, miosótis
dos Andes. Ramos de azinheira vindos da Cova da
Iria, onde aparecestes em Fátima. Rosas selvagens da
gruta de Massabielle, onde estivestes com Bernadete,
em Lourdes.

Alegramos-nos imensamente em Deus neste domingo, ao celebrarmos
o mistério de Maria Santíssima, Rainha assunta gloriosamente ao céu.
E mais motivos temos nós para fazer festa, pois no próximo dia 22,
quarta-feira, encerraremos a Festa da Padroeira. Mas por que Maria
é Rainha? Em que sentido ela reina? De onde vem sua glória? Ela é
Rainha, pois compreendeu o reinado de Cristo. Entendeu que é no
serviço humilde e fiel a Deus que se esconde o verdadeiro tesouro
de paz e alegria e entendeu que reinar com Jesus é subir à cruz e
doar-se sem medida. E ela reina justamente porque foi serva, toda
obediente, soube reinar sob a luz e a batuta do Filho divino, de quem
foi Mãe admirável no corpo e no coração.
A Rainha do Céu é, para todos nós, o exemplo de como devemos
ser, pois ela reflete com perfeição o esplendor da graça de Deus que
todos nós, pecadores, perdemos pela maldição da desobediência ao
Senhor. Estimados filhos, não temam recorrer à Nossa Senhora, pois
a verdadeira devoção a ela é um forte elo que nos une a Cristo, a
razão de existir de todos nós! Pela Mãe chegamos ao Filho e Nele
encontramos a alegria de viver e a paz que sempre buscamos.

Educar é um ato constante de gentileza e firmeza

Na sua singeleza, permita-me vos enfeitar com pérolas, Rainha. Revestir-vos com um manto de veludo
bordado com fios de ouro por Juan Manuel Rodrígues
Ojeda, que revolucionou a Semana Santa de Sevilha.
Colocar em vossa cabeça uma coroa de doze estrelas
de puro ouro para reverenciar vossa majestade. Quero
que descanseis em almofadas de cetim bordadas com
querubins.
Quero vos servir, Mãe. Ir ao poço de Jacó para de lá
trazer a água fresca que vai aliviar o calor do meio-dia.
Amassar alguns pães e vos oferecer com chá de alecrim
após as orações da tarde. Ir à vossa frente abrindo o
caminho para passardes com Jesus e José na fuga para
o Egito. Quero ser relva macia para vossos pés.

Na ocasião da festa da padroeira, quero agradecer a todas as pessoas
que fazem desta paróquia, um lugar tão forte de irradiação da fé e
anúncio do Evangelho. Salve Rainha, mãe de misericórdia, leva-nos
ao coração de teu divino Filho. Abrigai-nos sob tuas asas, Mãe de
clemência, pois tu és bendita e toda santa!

Quero vos amar, Virgem Maria, e chorar baixinho para
não vos incomodar. Rezar com doçura conta atrás de
conta para ficar perto do vosso coração. Quero ser a
manjedoura, a ovelha, a palha e o pano que envolveu
o menino. Quero ser o relógio que marca a hora da
Ave-Maria.

Grande abraço e que Deus abençoe a todos!

Salve, Maria!
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

“Deus reuniu todas as águas e
deu nome de mar, reuniu todas as
graças e deu o nome de Maria. ”
São Luís Maria Grignion de Montfort

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

SECRETARIA PAROQUIAL
Telefone: (31) 32863034

EXPEDIENTE
Pároco: Pe. Alexandre Fernandes
Vigário: Pe. Arnaldo Cézar de Carvalho
Jornalista responsável: Flávio Campos
Colaboradores: Nená Costa e Eduardo Aquino
Diagramação: Renata Faria
flavio@nsrainha.com
Impressão: Gráfica Editora Cedáblio ltda
Tiragem: 2.000

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)

C

erca de 900 pais e profissionais da Educação
se reuniram no sábado,
dia 11, para participar do
II Seminário de Formação para Pais e
Educadores. O evento foi realizado na
Paróquia Nossa Senhora Rainha e teve
como o objetivo promover um diálogo
sobre a formação humana e os desafios
contemporâneos na educação de crianças
e jovens.
Após a acolhida, o pároco da NSRainha,
Pe. Alexandre Fernandes, proferiu a
primeira palestra do dia, que teve como
tema, “Família, plenamente viva”. Em sua
fala, o sacerdote ressaltou que “os filhos
não são acessórios dos pais, mas sim dom
de Deus”. O padre elencou doze pontos
importantes da Exortação Apostólica PósSinodal – Amores Laetitia, sobre o amor
na família. São eles: paciência; atitude de
serviço; curar a inveja; não ser arrogante
e nem se orgulhar; amabilidade; desprendimento; violência interior; perdão;
alegrar-se com os outros; tudo desculpar;
confiar; esperar e tudo suportar.
Em seguida, foi a vez da psicóloga Patrícia
Ragone trabalhar o tema “Como criar
laços mais seguros com os filhos”. A
psicóloga afirmou que a presença dos
pais na vida e na criação dos filhos é uma
das principais ferramentas para se criar
laços seguros com os herdeiros. Ela ressaltou ainda que não podemos resolver
tudo pelos filhos. “É necessário deixarmos
nossas crianças resolverem seus problemas, assim elas vão apreender com as
dificuldades e frustrações”, pontuou.
Logo após, a educadora financeira Karina Valadares Corsi proferiu a palestra
“Educação financeira para crianças e adolescentes: criando diferenciais na vida do
seu filho”. Karina afirmou que não existe
só o planejamento financeiro, mas sim,
o planejamento familiar. “Muito mais do
que falar e planejar é necessária a ação,
para que as crianças e adolescentes vivenciem a educação financeira”, ressaltou. A
educadora disse ainda que “as coisas e os
bens materiais não podem tomar o lugar
das pessoas e das relações interpessoais”.

Na parte da tarde, o psiquiatra José Ferreira Belisário Filho conduziu o tema
“Suicídio na adolescência”. O médico
apresentou estudos que mostram que
os celulares e as mídias digitais alteram
negativamente o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. “Vivemos
em uma sociedade hiper conectada, onde
as crianças estão continuamente expostas
as telas. O tempo que os nossos filhos
ficam nas telas é diretamente relacionado
com o aumento da agressividade deles”.

foi muito enriquecedor para mim, que
sou mãe e educadora. Saio daqui com
novas técnicas e abordagens sobre o
comportamento juvenil, que irei utilizar
com os meus filhos e alunos”, conta. O
empresário Bruno Oliveira afirmou que o
seminário “apresentou uma visão realista
e moderna a respeito da criação dos filhos
nas diversas faixas etárias”.

Ao término da palestra, a pediatra Dra.
Filó conduziu um bate-papo com o psiquiatra sobre o comportamento infantojuvenil. A médica afirmou que as crianças
estão inseridas em uma realidade virtual,
onde as relações interpessoais estão fragilizadas.
“Se há amanhã, então se pode mudar”, foi
tema da segunda pregação da dra. Patrícia
Ragone. A psicóloga elencou cinco pontos
para se realizar a correção nos filhos.
São eles: identificar o erro cometido;
deixar claro o tipo de sofrimento causado;
sugerir alternativas de solução; indicar a
correção a ser aplicada; deixar clara a
expectativa em relação ao futuro. Patrícia
afirmou que “os filhos não querem pais
perfeitos, mas sim, humanos”.
A teóloga e professora Milene Costa proferiu a última palestra do seminário, que
teve como tema “A relação família e escola
na missão de educar e ensinar”. Milene
afirmou que muitos pais criam seus filhos
dentro de uma bolha imaginária, que gera
um conflito com a escola, uma vez que ela
apresenta o ‘diferente’ para as crianças e
adolescentes. “A escola não é um inimigo
da família. Ambos devem ser parceiros
na construção do indivíduo”, ressaltou.

O psiquiatra José Ferreira Belisário Filho e Dra.
Filó durante bate-papo com os participantes

Milene Costa proferiu o tema: “A relação família e escola na missão de educar e ensinar”.

Coube a Dra. Patrícia finalizar o II Seminário de Formação para Pais e Educadores. A psicóloga coordenou uma
dinâmica conhecida como “lenço branco”.
Os presentes receberam um lenço e
psicóloga pediu que eles fossem abanados
simbolizando um pedido de paz dentro
das casas.
A pedagoga Nélia Paula elogiou o evento
e os temas abordados. “Esse seminário

Clara Guzella, Patrícia Ragone e Pe. Alexandre
Fernandes na acolhida do evento

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

DIZIMISTAS
Aniversariantes:
19/08
Ana Paula Guerra Rezende
Camila de Araújo Resende e Souza
Hermano de Souza Neto
Monique Medina Andrade Goulart Loureiro
Sônia Maria Reis Souza Diniz
Washington Luiz da Costa
20/08
Maria Auxiliadora Mattos Murta
Olga Maria Campos Araújo Klein
21/08
Ana Carolina de Rezende Campos Oliveira
Bruno D’Assunção Coelho
Guilherme Velloso Ferreira
Gustavo de Faria Dias Corrêa
Jorgina Bittencourt Guerra
Luciana Guimarães Alves
Maria das Graças Fernandes Melado
Maria Helena Pádua Coelho de Godoy
Rogério Fiúza Botelho
Siomara Machado
Vitor Botelho Silva
22/08
Cássio Dolabella França
Doralice Ribeiro Corrêa
João Duarte Filho
Joel José Andrade
Luciana Vargas Laignier
Luiz Gustavo Queiroz Barbosa
Marco Túlio Alverne de Abreu
Marlon Ribeiro Ferreira
Roselane Jardim César
Valdir de Castro

Festa da Família e comemoração dos quatro anos da BJVale
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 será
na Avenida Dimas Henrique de Freitas,
17, Vale do Sereno, Nova Lima, e 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.
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

As cartelas de consumação já podem ser
adquiridas no SAC da NSRainha, antes
ou após as missas do fim de semana, e

Comunidade se prepara para celebrar quatro
anos no serviço de evangelização

Dogma: a Assunção de Maria
O dogma da Assunção se refere a que a Mãe
de Deus, ao cabo de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celestial. Este
dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII, no
dia 1 de novembro de 1950, na Constituição
Munificentissimus Deus: “Depois de elevar a
Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a
luz do Espírito da Verdade, para glória de Deus
onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua
peculiar benevolência; para honra do seu Filho,
Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado
e da morte; para aumentar a glória da mesma
augusta Mãe e para gozo e alegria de toda a
Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus
Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e
Paulo e com a nossa, pronunciamos, declaramos
e definimos ser dogma divinamente revelado
que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem
Maria, terminado o curso da sua vida terrena,
foi assunta em corpo e alma à glória do céu”.

24/08
Ana Carolina Meirelles Noviello Brasileiro
Cláudio Ney de Faria Maia
Edelves Braga Jaques Gonçalves
Flávia Athayde Nascimento Araújo
Giovane Cardoso Machado
Ricardo Martins Andrade

Posto nos termos mais simples, Dogma é uma
verdade de Fé, revelada por Deus (na Sagrada
Escritura ou contida na Tradição), e que também
é proposta pela Igreja como realmente revelada
por Deus. Neste caso se diz que o Papa fala
“ex-cathedra”, quer dizer, que fala e determina
algo em virtude da autoridade suprema que
tem como Vigário de Cristo e Cabeça Visível
da Igreja, Mestre Supremo da Fé, com intenção
de propor um assunto como crença obrigatória
dos fiéis católicos. O Papa João Paulo II, em uma
das suas catequeses sobre a Assunção, explica
isto mesmo nos seguintes termos: “O dogma
da Assunção, afirma que o corpo de Maria foi
glorificado depois de sua morte. Com efeito,
enquanto para os demais homens a ressurreição
dos corpos ocorrerá no fim do mundo, para
Maria a glorificação do seu corpo se antecipou
por singular previlégio” (JPII, 2- Julho-97).

DEPOIMENTOS

26/08
Ana Paula Resende Franco
Daniella Batista Sturzeneker
Emanuelly Melo Teixeira Dias Borges
Nathália Sant’Ana Policarpo
Patrícia Coutinho Gonçalves de Andrade

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

Ela explica que a programação da festa
inclui gincana e atividades interativas, além
de diversas opções de comida, como
churrasquinhos, caldos, salgados, pizzas,
salgados em geral, sucos e refrigerantes.
Maria Beatriz lembra que as barraquinhas
são fruto de um dedicado trabalho de
vários grupos de voluntários da Paróquia
Nossa Senhora Rainha, oriundos de células, grupos de oração, entre outros.

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.

• SAIBA MAIS •

23/08
Adílio D’Anunciação Lobão
Amália Tanos Jorge Maldonado
Bruno de Freitas Belezia
Christian Fernandes de Souto
Newton Silveira de Oliveira
Nuria Maria Miranda Magalhães

25/08
Alice Peixoto Vale Cruz
Bruna Eustáquia Nogueira
Fabrício da Cunha M. Quintão
Gustavo Adtodio de Barros Soares
Ivania Gonzaga Cavalcanti
Luiz Roberto Gusmão
Maria José German
Priscila Assis Nicácio
Sônia Elisa Azevedo Castro

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”.

Lúcia Maria de Andrade

“Durante toda a vida pública
de Jesus, Nossa Senhora esteve ao lado do seu Filho e dos seus
discípulos. Ele nos deu a sua Mãe de
presente para nós, uma mãe que
intercede por todos nós junto ao Pai.
Devemos construir diariamente uma
relação de intimidade e de confiança
com Nossa Senhora”.

Raquel Dohler

“Sou consagrada a Nossa
Senhora há um ano, e na
minha vida, Maria representa tudo.
Ela é o caminho que nos leva a Jesus.
Nossa Senhora é a nossa principal
intercessora. Todas as graças que nos
vem de Deus, passam pelas mãos
Dela. Diariamente entrego e confio
a minha vida a Ela”.
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SEGUNDA-FEIRA – 8º 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 – Pres.: Frei Miguel Guzzo Coutinho
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – sala João
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala Mateus
TERÇA-FEIRA – 9º 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. Ricardo
20h00 • Grupo de Oração com Dra. Filó
QUARTA-FEIRA – Festa de Nossa Senhora Rainha
06h00 • Adoração do S. Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
09h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
17h00 • Catequese
18h00 • Angelus
18h15 • Hora Santa
19h00 • Oração do terço
19h30 • Santa Missa – Pres.: Pe. Alexandre Fernandes
- Pároco
20h30 • Procissão luminosa

23

QUINTA-FEIRA
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
19h30 • Grupo GOFF

24

SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
14h30 às 17h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu

25

SÁBADO
09h00 às 12h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
10h00 • Crisma de Adultos – sala Mateus
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa
14h00 • Curso de Noivos – Auditório Paulo

26

DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
09h30 • Curso de Noivos
10h00 • Missa - Comunidade Bom Jesus do Vale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas

AGO

AGO

AGO

AGO

A Quaresma de São Miguel Arcanjo
A Quaresma de São Miguel surgiu ainda na Idade Média, por
inspiração de São Francisco de Assis, que, achando muito
longa a distância entre o Advento e a Quaresma, os dois períodos litúrgicos tradicionalmente dedicados à penitência e
ao jejum, decidiu praticar um novo tempo de mortificações
em honra ao príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo.
Desde então, essa nova quaresma tornou-se muito popular,
embora não esteja prevista no calendário litúrgico da Igreja.
A Quaresma de São Miguel começou no dia 15 de agosto,
solenidade da Assunção, e termina no dia 29 de setembro,
festa dos Santos Arcanjos, completando, assim, um ciclo de
40 dias de penitência, sem contar os domingos.

Como rezar a Quaresma de São Miguel Arcanjo:
* Fazer o sinal da Cruz
* Rezar a Oração Inicial
* Rezar a Ladainha de São Miguel
* Consagração a São Miguel
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.

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

