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XXIII Domingo do Tempo Comum

“Faz surdos ouvir e mudos falar”
Jesus vai deixando vestígios de vida nova nas aldeias e cidades por onde passa enquanto se multiplicam reações
negativas. Após a discussão com os fariseus sobre os
códigos de pureza, o Mestre entra em território pagão,
entre eles a Decápole, nome dado a uma liga de dez cidades que se formou depois da conquista da Palestina
pelos romanos, estando sob a administração da Síria e,
para os judeus, à margem dos caminhos da salvação.

Cristo toca os ouvidos e a língua do pagão, lugares específicos
de sua doença, e depois de levantar os olhos aos céus, procurando que o Pai se associe ao seu trabalho, dá uma ordem,
um imperativo que demonstra poder, mas também a força da
palavra: Efatá – abre-te. E muda completamente a vida do surdomudo, reintegrando-o ao convívio social e aos direitos religiosos.

É ali que levam a Jesus um surdo-mudo pedindo que imponha
as mãos sobre ele e o cure (lembrando que no universo
religioso da época, a doença física era considerada conseqüência do pecado, um castigo, o que o tornava impuro).

Jesus não quer que o milagre seja divulgado, mas quanto mais
pede segredo, mais a boa notícia se espalha em meio ao espanto
e alegria de todos, que proclamam que Ele faz bem todas as
coisas, lembrando a criação em Gn 1, 31 (“Deus, vendo a sua
obra, considerou-a muito boa”). No Filho, mais uma vez, se
apresenta o agir curador do Pai.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como
filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira
liberdade e a herança eterna.

2ª f.: 1 Cor 5,1-8; Sl 5; Lc 6,6-11
3ª f.: 1 Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,12-19
4ª f.: 1 Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26
5ª f.: 1 Cor 8,1-7.11-13; Sl 138(139); Lc 6,27-38
6ª f.: Nm 21,4-9; Sl 77(78); João 3,13-17
Sábado: Hb 5,7-9; Sl 30(31); João 19,25-27
Domingo: Is 50,5-9; Sl 114(115); Tg 2,14-18; Mc 8,27-35

I Leitura (Is 35,4-7)
Salmo Responsorial Sl 145(146)
II Leitura (Tg 2,1-5)
Evangelho (Mc 7,31-37)

EDITORIAL

Dia de domingo

“Abre-te”

Antes e depois

Irmãos e irmãs, graça e paz!

Ao conceber seu famoso afresco A Última Ceia, dizem
que Leonardo da Vinci deparou-se com a dificuldade
de pintar Judas e aí saiu procurando por Milão alguém
que o representasse. Dias e dias de procura, o pintor encontrou um jovem prematuramente envelhecido, esfarrapado, bêbado, atirado na rua. Pediu
a seus assistentes que o ajudassem a levá-lo até a
igreja, pois não tinha mais tempo de fazer esboços.

A liturgia deste 23º Domingo do Tempo Comum nos fala de um Deus
comprometido com a vida e a felicidade do homem, continuamente
apostado em renovar, em transformar, em recriar o homem, de
modo a fazê-lo atingir a vida plena. No Evangelho, Jesus, cumprindo o
mandato que o Pai Lhe confiou, abre os ouvidos e solta a língua de um
surdo-mudo. Em Seu gesto, revela-se esse Deus que não Se conforma
quando o homem se fecha no egoísmo e na autossuficiência, rejeitando
o amor, a partilha, a comunhão. O encontro com Cristo leva o homem
a sair do seu isolamento e a estabelecer laços familiares com Deus e
com todos os irmãos, sem exceção.
No final do relato, as testemunhas do acontecimento dizem a propósito
de Jesus: “Ele fez bem todas as coisas”. A expressão parece ser um eco
de Gn 1,31 (“Deus, vendo a sua obra, considerou-a muito boa”). Ao
enlaçar este relato com o relato da criação do homem, Marcos está
nos dá uma chave de leitura: a ação de Jesus no sentido de abrir o
coração dos homens à comunhão com Deus e ao amor dos irmãos
é uma nova criação. Dessa ação nasce um Homem Novo, uma nova
humanidade. Esse Homem Novo é a “admirável” criação de Deus,
o homem na plenitude das suas potencialidades, criado para a vida
eterna e verdadeira.
Antes de curar o surdo-mudo, Jesus “ergueu os olhos ao céu”. O
gesto nos recorda que é preciso manter sempre, no meio da ação, a
referência a Deus. É necessário dialogarmos continuamente com Ele
para descobrir os seus projetos, para perceber as suas propostas, para
ser fiel aos seus planos; é preciso tomar continuamente consciência de
que é Deus que age no mundo através dos nossos gestos; é preciso
que toda a nossa ação encontre em Deus a sua razão última: se isso
não acontecer, rapidamente perdemos todo o sentido.

O mendigo foi carregado até lá, sem entender nada.
Com paciência, diante da urgência do mestre em
terminar a obra, os assistentes mantinham o mendigo de pé, enquanto Da Vinci copiava as linhas da
impiedade, do pecado, do egoísmo, tão bem delineados naquele rosto. Quando terminou o trabalho, o mendigo, curado da ressaca, abriu os olhos e viu o afresco. E disse, com espanto e tristeza:
- Eu já vi esse quadro antes.
-Quando? - perguntou o artista, surpreso.
- Há três anos, antes de perder tudo o que tinha. Eu cantava no coro e o senhor me convidou
para posar como modelo para o rosto de Jesus.
A história não conta se a vida do mendigo mudou.
Se o artista se esforçou para erguê-lo, se ofereceu
esperança a quem tinha desistido, se a partir daí ele
achou abrigo ao invés de continuar na rua, coberto só
pela lua. É melhor pensar em um final feliz: ele voltou
a ter o rosto de Jesus.
Nená Costa - Jornalista

Grande abraço e que Deus abençoe a todos!
Pe. Alexandre Fernandes
Pároco
Facebook.com/ Pealexandrefernandes
@pealexandrefernandes

“O tempo passado diante do
sacrário é o tempo mais bem
empregado da minha vida. ”
São Bento
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Encontro de Casais 2018

Momentos de muita fé, oração e interação
Inspirada no tema “Um tempo para nós”,
a Paróquia Nossa Senhora Rainha promoveu no último fim de semana, nos dias
31 de agosto, 1º e 2 de setembro, o 21º
Encontro de Casais, que foi realizado na
Casa de Retiro São José, no bairro Dom
Bosco. O Encontro, que contou com a
participação de 41 casais, teve início na
noite de sexta-feira, quando os casais
foram recebidos com um jantar especial
de boas-vindas e acolhida; e encerrou
na tarde de domingo, quando todos participaram da missa das 17h45, presidida
pelo pároco, Pe. Alexandre Fernandes.
Na opinião de Adriana Ferreira, que,
junto com o marido, Cândido Lúcio Fer-

reira, coordena o encontro de casais na
Paróquia, a edição deste ano foi muito
proveitosa e marcada por momentos
especiais de fé, oração e interação entre os casais. “Desde o início, percebemos a grande interação e partilha entre
os casais, que demonstravam estarem
felizes pela oportunidade de participar
desse ‘Um tempo para nós’ proposto
pelo Encontro”.
Outro momento especial foi quando
uma vela que fora acesa para a imagem
de Nossa Senhora grávida, que estava
na capela que foi montada para o Santíssimo, apresentou na base da sua chama
um nítido coração, como que ressaltando

a presença de Maria. “Aproveitamos para
fazer um momento de oração e lermos
uma passagem bíblica sobre a manifestação das coisas de Deus. Foi um momento muito bonito e emocionante”.
Adriana disse que, ao final do Encontro,
muitos casais demonstraram interesse
em se dedicar ao serviço na Paróquia,
em participarem do projeto de células
paroquiais de evangelização da NSRainha
e deram seus testemunhos, agradecendo
a oportunidade de terem experimentado
“um pedaço do Céu aqui na Terra”.

Expansão

Bom Jesus do Vale receberá duas novas salas multiuso
A Comunidade Bom Jesus do Vale tem
mais um motivo para celebrar. Aliás, um
não... dois motivos! Após o lançamento
da Pedra Fundamental e a celebração dos
quatro anos de funcionamento da comunidade no último dia 26, que contou com
a presença do Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira
de Azevedo, foi aprovada a construção
de duas novas salas multiuso no espaço
provisório e as obras devem começar
ainda neste ano. As salas serão utilizadas
pelo “Cantinho do Céu” e pela Catequese
Infantil, bem como para reuniões e demais
atividades da igreja.
Atualmente, o Cantinho do Céu na BJVale
(um espaço de evangelização reservado
para crianças de dois a oito anos, durante
a missa de 10h no domingo), recebe cerca
de 50 crianças por missa, e a Catequese
Infantil 51 crianças, que são distribuídas
em dois horários nas quartas-feiras: 17 e
18h30. De acordo com a coordenadora da
Catequese na comunidade, Maria Beatriz
Vieira, essas novas salas visam atender à
crescente demanda pelos serviços de evan-

gelização. “Precisamos aumentar nosso
espaço para melhor atender nossas crianças. Do ano passado para cá dobramos
o número de matrículas na catequese e
somente no Cantinho do Céu já temos
cerca de 200 crianças cadastradas”, afirma.
Maria Beatriz destacou também que as
novas salas terão as mesmas características
dos ambientes na NSRainha. “As novas
salas terão cadeiras e carteiras escolares,
TV, ar condicionado, quadro branco e um
altar para os momentos de oração com as
crianças”, pontuou. A coordenadora ressalta que todo o planejamento catequético
desenvolvido na Bom Jesus é alinhado com
a equipe da NSRainha.
No quadro de voluntários, a Comunidade
Bom Jesus do Vale possui duas catequistas, além de outras quatro que já estão
em formação. Para Lessandra Lara, que
já atua com as turmas, os novos ambientes vão possibilitar “um maior conforto
para o aprendizado das crianças, além de
aumentar o número de vagas, para assim, recebe-las de braços abertos”. Para

informações sobre a catequese infantil e o
Cantinho do Céu na comunidade, entre
em contato com nossa secretaria paroquial:
(31) 3286-3034.

As salas serão utilizadas pelo “Cantinho
do Céu” e pela Catequese Infantil

Trabalho de evangelização com os pequenos
é um dos pilares da comunidade

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

DIZIMISTAS
Aniversariantes:
09/09
Elaine Pereira de Oliveira Gonçalves
Maria das Graças Antunes de Siqueira Santana
Tereza Resende Vilela
10/09
Ana Maria Ferraz de Araújo
Antônio José Penido
Beatriz de Siqueira Porto
Carlos de Camargo Penteado Braga
Eder Agostinho Batista Silva
Júlia Pinho Salles
Lilian Farah Pinto Coelho de Melo
Márcia Melo Lima Barbosa
William Tadeu Botrel
11/09
Diego Lataliza Barros
Elaine Lopes Silva
Júlia de Magalhães Cláudio
Maria Tereza Baeta de Melo Cançado
Mary Magalhães Siqueira
Myrian Cunha Silva
Rosemeire Donizetti Santos Souza
Valéria Maria da Silva Souza
12/09
Antônio Carlos Rodrigues
Ayrton Rocha
Fernando Faria Mendes Medeiros
Filipe Moreira Meireles
Gustavo Lara Barbosa
Laura Rausch de Oliveira Lopes
Leandro Márcio Gomes Pereira
Maria Luiza Reis Mello
Maria Luiza Roquette Reis
Osmir José Pezzin
Ricardo Carvalho Nascimento
Therezinha Carneiro Gomes
Vera Maria de Moraes Gallo
Virgínia Maria Neves Magalhães Pimenta

Formação

Catequese de Bento XVI sobre Jesus e a oração
Queridos irmãos e irmãs, nos Evangelhos,
são apresentadas várias situações em que
Jesus frente à obra benéfica e curadora de
Deus Pai, que age através d'Ele. Trata-se de
uma oração que, mais uma vez, manifesta
a relação única de conhecimento e comunhão com o Pai, enquanto Jesus deixa-se envolver, com grande participação humana,
nos desalentos de seus amigos, como, por
exemplo, nos de Lázaro e sua família, ou de
tantos pobres e doentes que Ele quis ajudar
concretamente. Um episódio significativo é
o da cura do surdo-mudo (cf. Mc 7,32-37).
A cena do milagre é descrita cuidadosamente assim: "Levando-o à parte, longe
da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus
ouvidos, cuspiu, e com a saliva tocou-lhe
a língua. Olhando para o céu, suspirou e
disse: 'Efatá!' (que quer dizer: 'Abre-te')" (Mc
7,33-34). Jesus quis que a cura acontecesse
em um lugar distante da multidão. Isso não
parece acontecer devido, sobretudo, ao
fato de que o milagre tivesse que acontecer longe do alcance da visão das pessoas,
para evitar que se formem interpretações
limitativas ou distorcidas da pessoa de Jesus.
A escolha de levar o doente para um lugar

Cada um de nós é chamado a compreender
que, na oração de súplica ao Senhor, não
devemos esperar um cumprimento imediato daquilo que nós pedimos, da nossa
vontade, mas confiar-nos antes de mais

O Senhor nos conceda sermos capazes de
uma oração sempre mais intensa, para reforçar
nossa relação pessoal com Deus Pai, alargar
nosso coração à necessidade dos que nos são
próximos e sentirmos a beleza de ser "filhos
no Filho", unidos com tantos irmãos.

Catequese de Bento XVI, dezembro de 2011

Imagem de Fátima estará presente na JMJ DO Panamá
A imagem de Nossa Senhora de Fátima estará presente na Jornada Mundial da Juventude do Panamá,
que será realizada em janeiro de 2019. A notícia foi
divulgada durante uma coletiva de imprensa pelo
arcebispo de Cidade do Panamá, Dom José Domingo
Ulloa Mendieta, acompanhado de uma delegação
do Santuário português. Será a primeira vez desde
o ano 2000 que a imagem sai de Fátima. De fato, a
reitoria do Santuário decidiu que ela permaneceria ali
depois de peregrinar por 64 países. A exceção será
justamente o Panamá. A decisão foi tomada em vista
da importância deste evento mundial, sobretudo em
relação a São João Paulo II, idealizador das Jornadas,
cuja devoção pela Virgem é bem conhecida.

14/09
Adriani Cristina de Freitas Cançado
Ariane Miranda da Paixão Marques
Bruno Lemos Guerra
Elio Luciano Filizzola
Hellen Cristina Costa da Silva
Maria da Conceição A.Faria

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

Mas o ponto central desse episódio é o fato
de que Jesus, no momento de operar a cura,
busca diretamente sua relação com o Pai. A
narração diz, de fato, que Ele, "olhando para o
céu, suspirou" (v. 34). A atenção ao doente, a
cura operada por Jesus, estão ligadas por uma
profunda atitude de oração dirigida a Deus. E a
emissão do suspiro é descrita com um verbo
que, no Novo Testamento, indica a aspiração
de algo bom que ainda falta. O conjunto da
narração, portanto, mostra que o envolvimento humano com o doente leva Jesus à oração.

nada à vontade do Pai, lendo cada evento
na perspectiva da sua glória, do seu plano
de amor, muitas vezes misterioso aos nossos olhos. Por isso, na nossa oração, súplica,
louvor e agradecimento deveriam fundir-se,
também quando nos parece que Deus não
responde às nossas expectativas concretas.
O abandonar-se ao amor de Deus, que nos
precede e acompanha sempre, é uma das
atitudes de fundo do nosso diálogo com Ele.

• SAIBA MAIS •

13/09
Bruno Ribeiro Guedes
José Roberto Pellizzer
Licínia Maria Souza Pires do Rio
Luiz Fernando Eto
Sheila Bucater Santos Veado

15/09
Ana Cláudia de Freitas Reis e Martins
Eduardo Paes Barretto
Flávia Andrade de Abreu
Maria Lúcia Amarante
Marisa Alves Vieira de Souza
Renata Faleiro Guerra Pinto Coelho
Ronaldo Irineu Duarte
Thais Oliveira Bolina Gomes
Werner Heimann

à parte faz com que, no momento da cura,
Jesus e o surdo-mudo encontrem-se a sós,
aproximados em uma singular relação. Com
um gesto, o Senhor toca as orelhas e a língua do doente, ou seja, os locais específicos
da sua enfermidade. Também o fato de que
o Evangelista reporte a palavra original utilizada pelo Senhor – "Éfata", ou seja, "Abrete" – evidencia o caráter singular da cena.

A imagem de Nossa Senhora chegará ao Panamá na
tarde de 21 de janeiro e permanecerá na cidade até o
dia 29 do mesmo mês. Durante a sua permanência,
será inicialmente custodiada na igreja de Lourdes, para
depois ser levada no dia 22 ao Parque do Perdão,
na capela do Santíssimo, sob a custódia das irmãs de
Madre Teresa. No Parque, se realizarão alguns dos
eventos ligados à JMJ, como a missa de abertura. A
imagem estará também presente na vigília, durante
a qual será rezado o terço, e na missa final presidida
pelo Papa Francisco no domingo, 27 de janeiro. Criada
seguindo as indicações da Ir. Lúcia, a imagem é venerada há mais de 80 anos, sendo coroada em 1947
pelo arcebispo de Évora.

DEPOIMENTOS

Cláudia Sarsur Soares e
Rodolpho Soares

“O Encontro de Casais 2018 foi
maravilhoso, tocante, emocionante e transformador! Nos sentimos
muito acolhidos. Foram momentos
intensos de reflexões, orações, em
clima total de paz, união e cumplicidade.
Tivemos realmente um tempo para
nós dois, totalmente conduzido pelo
Espírito Santo e por Maria Santíssima”.

Leandro Diniz e
Nathalia Diniz

“Participar do 21º Encontro de
Casais foi uma oportunidade
ímpar para evoluirmos enquanto casal e
pais. Durante o encontro, aprendemos
e relembramos sobre a fundamental
importância da presença constante e
diária de Cristo e Nossa Senhora na
vida da família. Todos os casais deveriam
viver esse encontro de fé e amor!”
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SEGUNDA-FEIRA
14h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala João
18h30 • Grupo de Oração Centrante – Sala Judas Tadeu
19h00 • Grande Célula – Presenças: Diácono Filippo
Crosa e Padre Gianni Mezzasalma
19h30 • Grupo de Oração NSRainha – salão paroquial
Pedro
19h30 • Curso de Crisma para Adultos – sala Mateus
20h00 • Pastoral da Sobriedade – Sala João
TERÇA-FEIRA
06h00 • Adoração do S. Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra, distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
11h00 • Cenáculo (Oração do Terço) – Templo
14h30 • Oficinas de Oração – sala João
14h00 às 17h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
14h45 • Grupo de Oração Centrante – local: BJVale
19h00 • Grupo de Perseverança – Salão Paroquial Pedro
19h15 • Santa Missa
20h00 • Grupo de Oração com Dra. Filó
QUARTA-FEIRA
06h00 • Adoração do S. Sacramento
07h00 • Celebração da Palavra e distribuição da 		
Sagrada Eucaristia
09h00 • Catequese
14h30 • Grupo TEAR
17h00 e 19h00 • Catequese
19h15 • Santa Missa
19h00 • Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica –
com Prof. Hamilton – Auditório Paulo
20h00 • Grupo Master - BJV
20h00 • Curso “Laços” – salão paroquial Pedro
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QUINTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Adoração ao 		
S.Sacramento / Oração do Rosário
16h30 • Grupo de Oração Centrante – sala João
19h15 • Santa Missa
19h30 • Encontro do Grupo GOFF
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SEXTA-FEIRA
15h00 • Terço da Misericórdia / Missa
14h30 às 17h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
19h30 • Curso de Preparação para o Batismo
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SÁBADO
09h00 às 12h00 • Pastoral da Escuta – salas Filipe e
Judas Tadeu
09h30 • Batizados
10h00 • Crisma de Adultos – sala Mateus
10h30 • Batizados
12h00 • Oração do Angelus
12h10 • Santa Missa
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DOMINGO
08h30 / 10h30 • Missas / “Cantinho do Céu”
10h00 • Missa - Comunidade Bom Jesus do Vale
12h00 / 17h45 / 19h30 • Missas

SET

SET

SET

SET

COMUNICADO
A chancelaria da Arquidiocese de Belo Horizonte publicou na última terça-feira, dia 04/09, a transferência de
Padre Alexandre Fernandes, da Paróquia Nossa Senhora
Rainha, para a Área Pastoral Bom Jesus do Vale, em vista
de implantação de nova Paróquia, confiando-lhe a missão
de Administrador Pastoral no âmbito das prerrogativas de
Pároco. Da mesma forma, nomeou Padre Áureo Nogueira
de Freitas, do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu,
bairro da Graça, em Belo Horizonte, para a Paróquia Nossa
Senhora Rainha, confiando-lhe a missão de Pároco Solidário
com o Revmo Padre Arnaldo Cézar de Carvalho, até agora
Vigário Paroquial da referida Paróquia.

VOLUNTÁRIOS
A Pastoral Social precisa de psicólogos voluntários que
atuem junto a dependentes químicos. Os interessados podem entrar em contato pelo número whatsapp: (31) 992066684 (Ana Cláudia).

Curso de Noivos
Próximas datas: 20 e 21 de outubro. Inscrições na secretaria
paroquial.

TREINAMENTO
A Pastoral dos Anjos vai promover no dia 15/09, junto
ao Corpo de Bombeiros, um treinamento em Primeiros
Socorros, que é a condição para servir na referida Pastoral,
mas que será útil em qualquer situação. Quem puder participar, não perca! Será fornecido um certificado ao final!

