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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”
13º Domingo do Tempo Comum  –  Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos  –  Dia do Papa

Festejamos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Eles plantaram a Igreja e a regaram com o próprio
sangue. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo; unidos pelo martírio, receberam,
em toda a terra, igual veneração. Celebremos também a vida e a missão do papa, sucessor de Pedro.

Primeira Leitura (At 12,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, 1o rei Herodes prendeu
alguns membros da Igreja, para
torturá-los. 2Mandou matar à espada
Tiago, irmão de João. 3E, vendo que
isso agradava aos judeus, mandou
também prender a Pedro. Eram os dias
dos pães ázimos. 4Depois de prender
Pedro, Herodes colocou-o na prisão,
guardado por quatro grupos de
soldados, com quatro soldados cada
um. Herodes tinha a intenção de
apresentá-lo ao povo, depois da festa
da Páscoa. 5Enquanto Pedro era mantido na prisão,
a Igreja rezava continuamente a Deus por ele.
6Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma
noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com
duas correntes; e os guardas vigiavam a porta da
prisão. 7Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma
luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro,
acordou-o e disse: “Levanta-te depressa!” As
correntes caíram-lhe das mãos. 8O anjo continuou:
“Coloca o cinto e calça tuas sandálias!” Pedro
obedeceu e o anjo lhe disse: “Põe tua capa e vem
comigo!” 9Pedro acompanhou-o, e não sabia que
era realidade o que estava acontecendo por meio do
anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. 10Depois
de passarem pela primeira e segunda guarda,
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam
por uma rua e logo depois o anjo o deixou. 11Então
Pedro caiu em si e disse: “Agora sei, de fato, que o
Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder
de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava!”
– Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial Sl 33(34)
R. De todos os temores me livrou o Senhor Deus!

1- Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu
louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se
gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem!

2-Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos
todos juntos o seu nome! Todas as vezes que o busquei,
ele me ouviu, e de todos os temores me livrou.

3-Contemplai a sua face e alegrai- vos, e vosso rosto
não se cubra de vergonha! Este infeliz gritou a Deus,
e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.

4- O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que
o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o
Senhor!Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!

Segunda Leitura (2Tm 4,6-8.17-18)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo
Caríssimo: 6Quanto a mim, eu já estou para ser
derramado em sacrifício; aproxima-se o momento de
minha partida. 7Combati o bom combate, completei a
corrida, guardei a fé. 8Agora está reservada para mim
a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará
naquele dia; e não somente a mim, mas também a
todos os que esperam com amor a sua manifestação

gloriosa. 17Mas o Senhor esteve a meu
lado e me deu forças, ele fez com que
a mensagem fosse anunciada por mim
integralmente, e ouvida por todas as
nações; e eu fui libertado da boca do
leão. 18O Senhor me libertará de todo
mal e me salvará para o seu reino
celeste. A ele a glória, pelos séculos dos
séculos! Amém. – Palavra do Senhor.

Evangelho (Mt 16,13-19)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.

Naquele tempo, 13Jesus foi à região de
Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos:
“Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?”
14Eles responderam: “Alguns dizem que é João
Batista; outros que é Elias; outros ainda, que é
Jeremias ou algum dos profetas”. 15Então Jesus lhes
perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” 16Simão
Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus
vivo”. 17Respondendo, Jesus lhe disse: “Feliz és tu,
Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano
que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu.
18Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno
nunca poderá vencê-la. 19Eu te darei as chaves do
Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será
ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra
será desligado nos céus”. – Palavra da salvação.

PROFISSÃO DE FÉ
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, / Criador
do céu e da terra; de todas as coisas visíveis e
invisíveis. / Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, /
Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai antes de
todos os séculos: / Deus de Deus, / luz da luz, /
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado, não
criado, / consubstancial ao Pai. / Por Ele todas as
coisas foram feitas. / E por nós, homens, e para nossa
salvação, / desceu dos céus: /e se encarnou pelo
Espírito Santo, / no seio da virgem Maria, / e se fez
homem. /Também por nós foi crucificado / sob Pôncio
Pilatos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou ao
terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos
céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E de
novo há de vir, em sua glória, / para julgar os vivos e
os mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no
Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, / e procede
do Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e
glorificado: / ele que falou pelos profetas. / Creio na
Igreja, / una, santa, católica e apostólica. / Professo
um só batismo / para remissão dos pecados. / E
espero a ressurreição dos mortos / e a vida do mundo
que há de vir. Amém.

Padre Andersom,
Que a luz do Espírito Santo ilumine o seu caminho!

Paz  e  Saúde!

Parabéns pelo seu aniversário – 25/06
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

12h

19h

15h

20h

13h

14h

15h

20h

20h

09h30

13h

18h

08h

09h

09h

10h30

19h

Almoço Comunitário .Almoço Comunitário .Almoço Comunitário .Almoço Comunitário .Almoço Comunitário .

Missa  - MaMissa  - MaMissa  - MaMissa  - MaMissa  - Matriz - Encertriz - Encertriz - Encertriz - Encertriz - Encer rrrrramento do amento do amento do amento do amento do TTTTTríduoríduoríduoríduoríduo.....

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Missa em Ação de Graças -  40 anos deMissa em Ação de Graças -  40 anos deMissa em Ação de Graças -  40 anos deMissa em Ação de Graças -  40 anos deMissa em Ação de Graças -  40 anos de

OrOrOrOrOr denação  Sacerdenação  Sacerdenação  Sacerdenação  Sacerdenação  Sacer dota l  do  Pdota l  do  Pdota l  do  Pdota l  do  Pdota l  do  Peeeee .....      VVVVVa ldea ldea ldea ldea lde v i rv i rv i rv i rv i r.....

Expediente normal.

Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).

Reunião: Pastoral da Saúde.

Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Nossa Senhora da Luz - Benção das velas

Missa - Matriz - Pastorais, Coordenadores,

Catequistas e Ministros.

Catequese de 1ª Eucaristia e reunião de pais /

responsáveis das crianças da catequese

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Missa - Nossa Senhora da Defesa

14º Doming14º Doming14º Doming14º Doming14º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum

Missa - Matriz.

Missa - Comunidade Santa Edwiges.

Encontro: Perseverança.

Missa - Matriz.

Missa  - Matriz.

28 Dom

HOJE

29 Seg

30 Ter

01 Qua

02 Qui

03 Sex

04 Sab

05 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  JulhoJulhoJulhoJulhoJulho
11/07 - 14h: Curso e Celebração do Batismo - Matriz
12/07 - 12h: Almoço Comunitário
14/07 - 20h30: Terço dos Homens
16/07 - 20h: Missa - Santa Edwiges
26/07 - 16h30: Reunião do C.G.P.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana

29/06 – S. Pedro e S. Paulo (Apóstolos)

Leituras – Gn 18, 16-33; Sl 102 (103); Mt 8, 18-22

30/06 – Stos. Protomártires da Igreja de Roma

Leituras – Gn 19,15-29; Sl 25(26); Mt 8,23-27

01/07 – Sto. Domiciano (Abade)

Leituras – Gn 21, 5.8-21; Sl 33 (34); Mt 8, 28-34

02/07 – Sto. Otão (Bispo)

Leituras – Gn 22, 1-19; Sl 114 (115); Mt 9, 1-8

03/07 – S. Tomé (Apóstolo)

Leituras – Ef 2,19-22; Sl 116 (117); Jo 20,24-29

04/07 – Sta. Isabel Rainha de Portugal

Leituras – Gn 27, 1-5.15-29; Sl 134 (135); Mt 9, 14-17

05/07 – Sto. Antônio Maria Zaccaria (Presbítero)

Leituras – Ez 2,2-5; Sl 122(123); 2Cor 12, 7-10; Mc 6,1-6

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
25 - Pe. Andersom Antonio de Sousa

29 – Alessandro Augusto Cortezi

29 – Ana Paula Fernandes Montanha

29 – Iraci Monteiro de Carvalho ( * )

29 – Luiza Esperança Rodrigues Rocco ( * )

29 – Maria Gilvanira Holanda Lima

29 – Mariana Tomé Kovac

30 – Antônio Camilo

30 – Isabel Cristina da Silva ( * )

30 – Lucimara Amorim da Costa

30 –Daniela Aparecida Baños Gimenes

01 – Douzila da Conceição Ferreira Dias

02 – Isabel Vieira Rupenias ( * )

02 – Izabel Maria Calixto Polaino

02 – Marizane Lyrio de Souza

03 – Ana Maria V. Gomes ( * )

03 – Cleide Parra ( * )

03 – João Aparecido Oliveira

03 – Tereza Aparecida Morrelli ( * )

04 – Eliana Fabri Casas

04 – Patrícia Carla Cajeron

05 – Márcia Cristina Dantas

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

“Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”
Hoje celebramos a solenidade das duas grandes colunas da

Igreja, os apóstolos Pedro e Paulo.

A fé que professamos recebemos como herança dos apóstolos,

de modo especial de Pedro e Paulo. Exerceram atividades

diferentes, em lugares diferentes. Apesar de divergirem nos pontos

de vista, o amor a Cristo e a força do testemunho os uniram na

vida e no martírio.

Quando falamos de Pedro, lembramo-nos da instituição,

poder, hierarquia. Fez parte do grupo dos doze. Foi uma

testemunha ocular da vida de Jesus. Quando falamos de Paulo,

lembramo-nos do carisma: evangelização, pregação. Pregou o

Evangelho do Senhor depois de sua conversão, que se deu a

caminho de Damasco.

Pedro e Paulo são dois nomes que, ao longo dos séculos,

personificaram a Igreja inteira em sua ininterrupta tradição. Ambos

deram a vida pela causa do Evangelho. Conheceram e

experimentaram Cristo de formas diferentes. Em ambos, quer na

vida, quer no martírio, prolongam-se a vida, paixão, morte e

ressurreição de cristo. Viveram até as últimas consequências a

opção que fizeram por Jesus.

Todos devemos nos converter: para Cristo e para sua Palavra.

ObrigadoObrigadoObrigadoObrigadoObrigado

Pe. VPe. VPe. VPe. VPe. Valdeviraldeviraldeviraldeviraldevir
Seus 40 anos de dedicaçãoSeus 40 anos de dedicaçãoSeus 40 anos de dedicaçãoSeus 40 anos de dedicaçãoSeus 40 anos de dedicação

à Igreja ajudaram a torná-laà Igreja ajudaram a torná-laà Igreja ajudaram a torná-laà Igreja ajudaram a torná-laà Igreja ajudaram a torná-la

melhormelhormelhormelhormelhor, a crescer e frutificar!, a crescer e frutificar!, a crescer e frutificar!, a crescer e frutificar!, a crescer e frutificar!

Que Deus o abençoe paraQue Deus o abençoe paraQue Deus o abençoe paraQue Deus o abençoe paraQue Deus o abençoe para

que continue seu trabalhoque continue seu trabalhoque continue seu trabalhoque continue seu trabalhoque continue seu trabalho

por muitos anos, inspirandopor muitos anos, inspirandopor muitos anos, inspirandopor muitos anos, inspirandopor muitos anos, inspirando

muitos a imitá-lo para omuitos a imitá-lo para omuitos a imitá-lo para omuitos a imitá-lo para omuitos a imitá-lo para o

crescimento do Reino!crescimento do Reino!crescimento do Reino!crescimento do Reino!crescimento do Reino!

“FAZENDO ARTE NA COMUNIDADE”

As pastorais, Social e Saúde, dentro

das atividades, estão abrindo espaço

para as pessoas que queiram vir

participar do evento.

Início em breve.

Aguardem futuros esclarecimentos.


