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Jesus conhece bem a dor de não
ser ouvido. Que o nosso coração
não esteja fechado como
estiveram as casas de Belém.

EXPEDIENTE
Párocos Solidários:
Pe. Áureo Nogueira de Freitas
Pe. Arnaldo Cézar de Carvalho

Caro irmão e irmã a paz
em Cristo!
Estamos
na
quarta
semana do Tempo do Advento,
em preparação para o Natal do
Senhor. Recordamos a chegada
de Deus a esse Mundo. Ele veio
até nós, voltará um dia e está
sempre chegando. É preciso,
portanto, sintonizarmos, fazermos
a conexão com Cristo, para que
não percamos a esperança de
encontrá-lo.
Gostaria de convidá-los
a refletirem sobre as pessoas de
José e de Maria. Ela disse o Sim
a Deus. Demonstrou confiança
e humildade ao anúncio do Anjo
Gabriel. Já José, soube escutar,
discernir a vontade divina e
ser obediente à fé. Ambos
contribuíram de forma decisiva

para mistério da Salvação.
Neste Advento, reserve
momentos
de
silêncio
e
prepare-se para acolher aquele
que, no silêncio pleno, vem
fazer morada em seu interior.
Desejo a você e a todos nós,
que ao contemplarmos essa
inspiradora e profunda história
de Jesus, possamos também
renascer com Ele, inspirados
pelo despojamento do amor e na
luz da esperança.

Padre Aureo Nogueira de Freitas
Pároco Solidário
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Deus,

Amados e amadas de

Saúde e paz!
Para ser realmente novo,
o ano que se inicia pede a cada
pessoa mais compromisso com a
cidadania. Isso significa investir
permanentemente no diálogo,
na tolerância e na capacidade
para escutar. Renove, pois,
no coração, cotidianamente,
a abertura para o encontro,
para a escuta e o diálogo. Uma
civilização não se constitui de
pessoas iguais, que pensam ou
agem da mesma maneira. Tratase da convivência entre seres
humanos diferentes, a partir do
ideal da harmonia. As diferenças,
ou singularidades, devem ser
consideradas riquezas, fontes
permanentes de aprendizados e
não de brigas e inimizades.

O ano novo é, pois, um convite
para sermos sempre - e cada
vez mais - humildes aprendizes.
Amorosamente
acolhedores,
mesmo com os que não
partilham de nossas convicções.
No Sermão da Montanha, o
mestre Jesus indica o caminho:
“Felizes os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos
de Deus”.
A paz é essencial para
que uma sociedade melhor seja
edificada, pois inspira atitudes
verdadeiramente cidadãs.
A partir da escuta e do
respeito ao outro, que é irmão,
sejam todos, desde já, cidadãos
da paz, para que o novo ano seja
realmente tempo de renovação.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de BH
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BEM-ESTAR

VIRADA
DE ANO E
REVIRADA
NA VIDA

O início de um novo
período na vida, traz entusiasmo,
mas
também
apreensão.
Pode ser um novo trabalho,
uma nova moradia, um novo
relacionamento e até mesmo um
novo ano.
Algumas
situações
nós provocamos e decidimos.
Fazemos
nossas
escolhas
pela casa nova, pelo novo
amor, pelo novo trabalho e
elegemos inúmeras questões
maiores e menores. E outras,
simplesmente acontecem, como
o novo ano. A proximidade da
virada do ano, angustia muitas
pessoas e enche de esperança
tantas outras.
Trata-se do período
intermediário entre o que
ainda
experienciamos
e
o desconhecido que está
chegando. Somos envolvidos
pela expectativa do que se
aproxima e pelo sentimento
de perda do ciclo que está
acabando.
É um período propício
para questionarmos tudo que
temos vivido ou deixado de viver.
Apenas observar-se, já pode
elucidar alguma dificuldade
vivenciada. É um tempo que nos
convida a procurar compreender
a relação que temos com as
pessoas e, sobretudo, nos
revirar, voltar o olhar para dentro.
Principalmente observar com

os olhos do coração. Isso é
um convite para olhar-se com
acolhimento,
amorosamente,
e com desejo intenso de
autoconhecimento.
Assim,
o resultado do que temos
de positivo e negativo, será
legítimo. É crucial nos lançar
neste mergulho interno para

Não é preciso
esperar a virada
do ano para nos
adotar, nos acolher
e experimentar a
autenticidade.”
enchermos de esperança e
avançarmos para um verdadeiro
ano novo em nossas vidas. Não
é preciso esperar a virada do
ano para nos adotar, nos acolher
e experimentar a autenticidade.
Por maiores que sejam os receios
é valioso tomar uma atitude em
favor de si mesmo e sair da zona
de conforto, provocada pela
ilusão característica do “deixa a
vida me levar”.
A atitude consciente
de descer no próprio inferno,
sem covardia, oportuniza a
transformação da incredulidade
para a fé. Ela é condição

necessária
para
iluminar
nossa visão interna e pode
ser
também
passaporte
para relacionamentos mais
saudáveis.
E assim, na virada de
ano, pipocando fogos no céu,
podemos brincar e cantar como
Zeca Pagodinho:” Deixa a vida
me levar...sou feliz e agradeço
por tudo que Deus me deu...só
posso levantar as mãos pro céu,
agradecer e ser fiel ao destino
que Deus me deu.” No entanto,
podemos mais! No empenho da
revirada na vida, pipocando fogos
no coração, ardentes pelo desejo
de mudar, responsabilizarmos e
assumirmos levar a vida, sem
peso, com gosto pelo viver e
agradecidos a Deus. Com tal
disposição, resta seguirmos
adiante na esperança de um
tempo melhor, comprometidos
com uma vida saudável e
praticando a boa convivência.
E assim, levaremos a vida, no
decorrer de cada dia, não importa
que seja de ano novo, mas que
seja de compromisso de vida
nova, empenhados em cultivá-la
como ela de fato é: sagrada.

Odília Grilo
Psicóloga
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Maria Auxiliadora Mendes Teixeira
Neimark Rodrigues Ramos

Agradecemos a Deus
pelo dom de suas vidas!
23/12
Ana Angélica Pereira Teixeira
Maria Teresa Caetano Vidigal
Christiane Helene Amarante Rocha
Marialice Lamarca Almeida
Márcio Nunes da Silva
24/12
Isabella Moraes Alves
Maria Eliane Capanema M. Franco N.
Rodrigo Álvares de Abreu
25/12
José Guimarães Júnior

26/12
Rogéria Luisa Guimarães Teixeira
Giovani Gambogi Parreira
Maria Cleuza Mucida
Marina Farias Vieira
Adriane da Silva Assis
Marinel de Fatima Batista
27/12
Elmar José Moreira Lima
Carlos Alberto B. de Medeiros G.
Karina costa Santana
Nathália Fonseca e Silva
Marisa Campos Vieira Salomão
João Evangelista de Almeida Saint’ Y.
Vicente Evangelista Salviano
28/12
Zilda Caldeira Bueno Figueiredo
Aureo Drumond dos Santos
29/12
Rodolpho de Almeida Soares
Stela Valda Pimenta dos Anjos

30/12
Rita de Cássia Fernandes Nogueira
Karime Alvarenga Gambogi Parreira
Gabriela Monteiro Nunes Da Silva
Adriana Carvalho Dias
31/12
José Feres de Carvalho
Maria das Graças Sant’Ana Policarpo
Ana Luiza Lopes Teles
Fernanda Guido Silveira
Melissa Amanda Amaral Silva
01/01
Lizete Chequer dos Santos Ribeiro
Commemorare Ltda
Brigida Maria de Jesus
Isa Nascimento Costa
Heloísa Stehling Boaventura
Maria Lúcia Nogueira Ribeiro
Núria Maria Miranda Magalhães
02/01
Danusa Campos Godinho Pereira
Silvestre Simões de Oliveira
Antônio Carlos Martins Guedes
Isabela Coelho de Godoy

03/01
Elisa Alves Dias e Alvares
Taciana Drumond Santana
Flávio Cristiano Gontijo
Cristiane Alves da Rocha Thuner
Rosalvo Pedroso de Oliveira
Sander Ribeiro Coutinho
Eduardo Tomaz Fróes
04/01
Karla Malagoli Oliveira
05/01
Raquel Virginia Gomes da Silva
Janaina Torres Barbosa Viana
Dênis Oliveira
Eunice Bianchetti Saint’Yves

SEJA DIZIMISTA
NSRAINHA!
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MATÉRIA DE CAPA

Daniela de Moares, arquiteta e responsável
pela montagem do presépio.

NATAL DO SENHOR:
A REPRESENTAÇÃO DO
PRESÉPIO NA TRADIÇÃO
CRISTÃ CATÓLICA

“O Menino Jesus, Filho de Deus e nosso Salvador, que
depositamos no presépio é Santo em pobreza, pequenez,
simplicidade e humildade”, Papa Francisco.
A montagem do presépio
nos faz relembrar a história
do nascimento de Jesus
Cristo. A fragilidade de um
menino, envolto por panos, a
simplicidade de um curral, a
acolhida amorosa dos animais
que receberam o Salvador
e a alegria de Maria e José.
“Celebrar o Natal do Senhor é
louvar o mistério da encarnação
de Deus no ceio da humanidade.
O evangelista João vai dizer:
‘Deus amou tanto o mundo
que lhe deu seu filho único’. E
na plenitude dos tempos envio
seu filho único nascido de uma
mulher’’, ressaltou padre Aureo
Nogueira de Freitas, pároco
solidário.
A
palavra
presépio
vem do latim “praesepium”,
que significa estreparia ou
curral. Padre Aureo destaca
que, conforme os relatos do
evangelho, foi em um curral de
animais, onde Jesus ao nascer,
demonstrou a grandiosidade
de Deus. “Uma grandeza
representada na delicadeza
de uma criança”. O presépio
está presente na tradição
cristã católica, desde o início
no século XXIII, quando São
Francisco de Assis montou
o primeiro presépio em uma
gruta. “Na época a Igreja não
permitia
a
representação
litúrgica nas paróquias, então,
ele pediu a dispensa desta
proibição e quis lembrar, junto
ao povo simples, a natividade

de Jesus. Ele fez o primeiro
presépio ao vivo, convidando as
pessoas das comunidades para
representarem os personagens
e ao mesmo tempo arrumando
os animais para fazerem parte
deste belo cenário”, contou.
A arquiteta, Daniela
de Moraes Dumont, contribui
com a montagem do presépio
na Paróquia Nossa Senhora
Rainha. A paroquiana relembra
que sua história se cruzou
com a de Jesus, em um dia
de oração e gratidão. “Estava
agradecendo a Deus e fazendo
minhas orações no Templo,
quando apareceu uma moça
que estava organizando o
presépio. Perguntei a ela se
queria ajuda, porque contribuir
na organização deste cenário é
algo que sempre me encantou”.
A paroquiana destaca ainda que
realizar esse trabalho aviva a fé.
“Estar perto de Jesus e da Igreja
é especial. O próprio gesto de
servir é uma alegria imensa e
também está relacionada com a
minha profissão”, contou.
Para
Padre
Aureo,
a mensagem principal do
Presépio para cada um de nós
é o mergulho na pobreza, na
humildade, na simplicidade e
no despojamento de Deus que
abre mão de sua divindade e
pelo mistério da encarnação
se torna um de nós. “Para que
possamos também por meio
dessa humanidade iluminada
pela presença de Jesus, nos

tornarmos cada vez mais
solidários e comprometidos com
a vida”.
O cenário do nascimento
de Cristo revelou personagens
essenciais e simbólicos para
a história. Padre Aureo explica
que os animais representam a
natureza, a serviço do ser humano
e de Deus. “No nascimento de
Jesus, forneceram para Ele calor
e simbolizam a simplicidade”.
Os pastores, depois de Maria
e José, foram os primeiros a
saber do nascimento de Jesus.
“Símbolos da humildade, pois,
naquele tempo a profissão de
pastor era uma das menos
reconhecidas”.
O anjo é o céu que celebra
o nascimento do Senhor. No
presépio, ele segura uma facha
com a frase: “Glória a Deus nas
alturas”. A estrela representa a
luz de Deus que guia ao encontro
do Salvador e que, também,
orientou os três Reis Magos.
“Eles eram homens da ciência,
que
estudavam
astrologia,
astronomia, medicina e a
matemática. Os presentes: ouro,
incenso e mirra, também trazem
o grande significado desse
nascimento. José, pai adotivo
de Jesus, deu a experiência de
ser filho de um pai terreno. Já
Maria, é aquela que disse Sim
à vontade Deus. O centro do
cenário, o mais importante, é o
menino Jesus, o filho de Deus,
que se fez homem, para dar sua
vida a humanidade”.
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AGENDA PAROQUIAL
23
DEZ

DOMINGO

30
DEZ

DOMINGO

24
DEZ

SEGUNDA-FEIRA

31
DEZ

SEGUNDA-FEIRA

25
DEZ

TERÇA-FEIRA | NATAL DO SENHOR

01
JAN

TERÇA-FEIRA | DIA MUNDIAL DA PAZ

26
DEZ

QUARTA-FEIRA

02
JAN

QUARTA-FEIRA

27
DEZ

QUINTA EUCARÍSTICA

03
JAN

QUINTA-FEIRA

8h30 | 10h30 | 12h | 17h30 | 19h30- Celebração Eucarística
e Bênção do Presépio (Cantinho do Céu em férias)

19h30 - Solene Celebração Eucarística de Natal

10h30 e 19h30 - Solene Celebração Eucarística de Natal

19h30 - Celebração Eucarística

15h - Adoração e Louvor ao Santíssimo
15h30 às 18h - Atendimento com os Párocos
17h - Oração do Rosário
19h - Bênção do Santíssimo
19h30 - Celebração Eucarística

8h30 | 10h30 | 12h | 17h30 | 19h30- Celebração Eucarística
(Cantinho do Céu em férias)

19h30 - Solene Celebração Eucarística de Passagem de Ano

11h15 - Cenáculo com Maria
19h30 - Solene Celebração Eucarística de Ano Novo

6h30 - Adoração do Santíssimo
7h - Celebração da Palavra, distribuição da Sagrada
Comunhão
18h às 19h - Confissões
19h30 - Celebração Eucarística

Não haverá celebrações.

28
DEZ

SEXTA-FEIRA

04
JAN

1ª SEXTA-FEIRA

29
DEZ

SÁBADO

05
JAN

SÁBADO

15h - Celebração Eucarística

16h às 17h30 - Confissões
17h20 - Oração do Terço por Graças Alcançadas
18h - Celebração Eucarística

16h - Cenáculo com Maria
5h30 - Celebração Eucarística | Madrugada da Misericórdia

Não haverá “Nos Braços de Maria”
17h20 - Oração do Terço por Graças Alcançadas
18h - Celebração Eucarística

Durante o mês de janeiro, teremos Celebrações Eucarísticas
somente às quartas-feiras, sábados e domingos!

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS
DE ATENDIMENTO NA
SECRETARIA PAROQUIAL
NESTE FIM DE ANO

24/12 | SEG 25/12 | TER
9H30 ÀS 12H

NÃO ABRE

31/12 | SEG

01/01 | TER

NÃO ABRE

NÃO ABRE

NOS DEMAIS DIAS, ATENDEREMOS NORMALMENTE!

LITURGIA DA PALAVRA
ORAÇÃO DO DIA | 23/12
Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações para
que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do
vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da
ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
SEMANA 24/12 a 29/12 - 4ª DO ADVENTO
2ªf.: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 | Sl 88 (89) | Lc 1,67-79
3ªf.: Is 52,7-10 | Sl 97 | Hb 1, 1-6 | Jo 1,1-5.8b.9-14
4ªf.: At 6,8-10; 7,54-59 | Sl 30(31) | Mt 10,17-22
5ªf.: 1Jo 1,1-4 | Sl 96(97) | Jo 20,2-28
6ªf.: 1Jo 1,5-2,2 | Sl 123(124) | Mt 2,13-18
Sáb.: 1Jo 2,3-1 | Sl 95 (96) | Lc 2,22-35

I Leitura: Mq 5, 1-4a
Salmo: Sl 80, 2ac-3b.15-16.18-19 (R: 4)
II Leitura: Hb 10, 5-10
Evangelho: Lc 1, 39-45
SEMANA 30/12 a 05/01
Dom.: Eclo 3,3-7.14-17a | Sl 127 | Cl 3,12-21 | Lc 2,41-52
2ªf.: 1Jo 2,18-21 | Sl 95 (96) | Jo 1,1-18
3ªf.: Nm 6,22-27 | Sl 66 | Gl 4,4-7 | Lc 2,16-21
4ªf.: 1Jo 2,22-28 | Sl 97 (98) | Jo 1,19-28
5ªf.: 1Jo 2,29 - 3,6| Sl 97 (98) | Jo 1,29-34
6ªf.: 1Jo 3,7-10 | Sl 97 (98) | Jo 1,35-42
Sáb.: 1Jo 3,11-21 | Sl 99 (100)| Jo 1,43-51

