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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

Senhor, para quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna.
21º Domingo do Tempo Comum - Vocação para os Ministérios e Serviços nas Comunidades

Neste domingo rezamos pelas vocações para os ministérios leigos e serviços nas comunidades. Trata-se de
um chamado de Deus para a missão de anunciar o Evangelho, que é testemunhado no serviço do amor.

Primeira Leitura (Js 24,1-2a.15-17.18b)
Leitura do Livro de Josué

Naqueles dias, 1Josué reuniu em Siquém
todas as tribos de Israel e convocou os
anciãos, os chefes, os juízes e os
magistrados, que se apresentaram diante
de Deus. 2Então Josué falou a todo o povo:
15"Se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem quereis servir: se aos
deuses a quem vossos pais serviram na
Mesopotâmia, ou aos deuses dos
amorreus, em cuja terra habitais. Quanto
a mim e à minha família, nós serviremos
ao Senhor”. 16E o povo respondeu, dizendo: “Longe
de nós abandonarmos o Senhor, para servir a deuses
estranhos. 17Porque o Senhor, nosso Deus, ele
mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da
terra do Egito, da casa da escravidão. Foi ele quem
realizou esses grandes prodígios diante de nossos
olhos, e nos guardou por todos os caminhos por
onde peregrinamos, e no meio de todos os povos
pelos quais passamos. 18Portanto, nós também
serviremos ao Senhor, porque ele é o nosso Deus”. –
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial Sl 33(34)

R. Provai e vede quão suave é o Senhor!

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. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu
ouvido está atento ao seu chamado; mas ele volta
sua face contra os maus, para da terra apagar sua
lembrança.

3. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e
de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado
ele está perto e conforta os de espírito abatido.

4. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o
Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos
ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá
de se quebrar.

5. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o
justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos
seus servos, e castigado não será quem nele espera.

Segunda Leitura (Ef 5,21-32)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios

Irmãos: 21Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns
para com os outros. 22As mulheres sejam submissas
aos seus maridos como ao Senhor. 23Pois o marido é
a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a
cabeça da Igreja, ele, o Salvador do seu Corpo. 24Mas
como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres
solícitas em tudo pelos seus maridos. 25Maridos, amai
as vossas mulheres, como o Cristo amou a Igreja e
se entregou por ela. 26Ele quis assim torná-la santa,
purificando-a com o banho da água unida à Palavra.
27Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem
mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e
irrepreensível. 28Assim é que o marido deve amar a
sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que

ama a sua mulher ama-se a si mesmo.
29Ninguém jamais odiou a sua própria
carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a
de cuidados, como o Cristo faz com a sua
Igreja; 30e nós somos membros do seu
corpo! 31Por isso o homem deixará seu pai
e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os
dois serão uma só carne. 32Este mistério é
grande, e eu o interpreto em relação a
Cristo e à Igreja. – Palavra do Senhor.

Evangelho (Jo 6,60-69)
Proclamação do Evangelho de Jesus

Cristo segundo João.

Naquele tempo, 60muitos dos discípulos de Jesus que
o escutaram, disseram: “Esta palavra é dura. Quem
consegue escutá-la?” 61Sabendo que seus discípulos
estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus
perguntou: “Isto vos escandaliza? 62E quando virdes
o Filho do homem subindo para onde estava antes?
63O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada.
As palavras que vos falei são espírito e vida. 64Mas
entre vós há alguns que não creem”. Jesus sabia,
desde o início, quem eram os que não tinham fé e
quem havia de entregá-lo. 65E acrescentou: “É por
isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não
ser que lhe seja concedido pelo Pai”. 66A partir
daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás
e não andavam mais com ele. 67Então, Jesus disse
aos doze: “Vós também vos quereis ir embora?”
68Simão Pedro respondeu: “A quem iremos, Senhor?
Tu tens palavras de vida eterna. 69Nós cremos
firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de
Deus”. – Palavra da salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus Pai nossas
súplicas, especialmente pelas pessoas que
desempenham ministérios e serviços na comunidade.
T. Guardai-nos, ó Pai, sob a vossa proteção!
1. Iluminai a vossa Igreja, para que seja toda
ministerial e, como Cristo, pobre e peregrina.
2. Despertai nos cristãos a vocação para os mais
variados ministérios na comunidade.
3. Fazei que os poderes públicos sejam
verdadeiramente prestadores de serviço à nação.
4. Libertai-nos de todas as doenças que assolam
nosso País e o mundo.
P. Encerremos rezando a oração vocacional, para
que Deus Pai suscite vocações sacerdotais,
religiosas e laicais a fim de ajudar o rebanho, apesar
de sua fraqueza, a atingir a fortaleza do Pastor.
T. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os
Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar
pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias,
pelas nossas escolas e continuai a repetir o
convite a muitos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que vos
sejam fiéis como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas para
o bem do Povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém
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Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz.

Curso de Teologia

Curso: Fazendo Ar te na Comunidade

Não haverá expediente.

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

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde.

Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Matriz - Pastorais, Coordenadores,

Catequistas e Ministros.

Catequese de 1ª Eucaristia

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Nossa Senhora da Defesa.

22º Doming22º Doming22º Doming22º Doming22º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.

Dia Nacional do(a) CatequistaDia Nacional do(a) CatequistaDia Nacional do(a) CatequistaDia Nacional do(a) CatequistaDia Nacional do(a) Catequista

Missa dos Vicentinos - Matriz.

Missa - Comunidade Santa Edwiges.

Encontros: Juventude, Crisma e Perseverança

Missa -  Matriz.

RRRRReun ião :eun ião :eun ião :eun ião :eun ião :  C C C C C .G.G.G.G.G .P.P.P.P.P.....

Missa - Matriz

24 Seg

25 Ter

26 Qua

27  Qui

28 Sex

29 Sab

30 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  SetembroSetembroSetembroSetembroSetembro
02/09 - 20h: Missa N. Sra. da Luz - Bênção das velas
03/09 - 14h: Reunião - Pastoral da Saúde
04/09 - 14H: Curso de Trufas
07/09 - 20h30: Terço dos Homens
12/09 - 14h: Preparação e Celebração do Batismo
13/09 - 12h: Almoço Comunitário
26 e 27/09 - 19h: Festa da Primavera

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
24 – Maria Tereza Cândido Rosa Bergallo

25 – Carlos M. Santoro Dias Macedo

25 – Enise Eyuki Hirata Silva

25 – Maria de Oliveira ( * )

26 – Conceição Aparecida de Lima Costa

26 – Hermógenes Fernandes

26 – Paula Fabiana M. L. Cabral

27 – Letícia Ledo Silva

27 – Maria Aparecida Santoro Dias Macedo

28 – Joyce Cristina Ferreira dos Santos

28 – Olga Maria Franchi Barbosa

28 – Rita de Cássia Pereira Catini

29 – José Fernando Bitencourt do Nascimento

30 – Afonso Augusto de Andrade ( * )

30 – Leila Kely Nóbrega

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

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

24/08 – S. Bartolomeu (Apóstolo)

Leituras – Ap 21, 9b-14 ; Sl 144 (145); Jo 1, 45-51

25/08 – S. Luis Rei da França (Mártir); S. José de

Calazans (Presbítero e Mártir)

Leituras – 1Ts 2, 1-8 ; Sl 138 (139); Mt 23, 23-26

26/08 – S. Cesário (Bispo)

Leituras – 1Ts 2,9-13 ; Sl 138(139); Mt 23,27-32

27/08 – Sta. Mônica (Mãe de Sto. Agostinho)

Leituras – 1Ts 3, 7-13 ; Sl 89 (90); Mt 24, 42-51

28/08 – Sto. Agostinho (Bispo e Doutor da Igreja)

Leituras – 1Ts 4, 1-8 ; Sl 96 (97); Mt 25, 1-13

29/08 – Martírio de S. João Batista

Leituras – Jr 1,17-19 ; Sl 70 (71); Mc 6,17-29

30/08 – Stos. Félix e Adauto (Mártires)

Leituras – Dt 4,1-2.6-8 ; Sl 14(15); Tg 1,17-18.21b- 22.27;

Mc 7,1-8.14-15.21-23

Mês Vocacional: Quarto Domingo

Vocações Leigas – Dia dos Ministérios Leigos

Neste dia celebramos todos os leigos que, entre

família e afazeres, dedicam-se aos trabalhos

pastorais e também missionários. Os leigos atuam

como colaboradores dos padres na catequese, na

liturgia, nos ministérios de música, nas obras de

caridade e nas diversas pastorais existentes.

Ser leigo atuante é ter consciência do chamado

de Deus a participar ativamente da Igreja e do

Reino contribuindo para a caminhada  e  o 

crescimento  das comunidades rumo a Pátria

Celeste. Assumir esta vocação  é doar-se  pelo

Evangelho  e  estar junto a Cristo em sua missão

de salvação e redenção.

Senhor, a quem iremos?

No Evangelho deste domingo Jesus exige dos

discípulos uma tomada de posição radical: segui-lo

até o fim, ou deixá-lo. Quem optar por continuar com

Ele, sabe que terá que enfrentar sérias dificuldades,

mas sabe que Deus está ao seu lado.

O seguimento de Jesus é fruto de um

amadurecimento da fé, que vai se afirmando dia

após dia, à medida que participamos da comunidade,

à medida que frequentamos os sacramentos e

buscamos realizar as obras de Jesus, a ponto de

chegarmos a exclamar como Pedro: “A quem

iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna!”

Palavras fortes, de quem descobriu, em Jesus e em

seu ensinamento, o sentido da vida.

Como Pedro, também nós podemos um dia

chegar a essa certeza em nossa vida de fé. O preço

a pagar é alto, mas vale a pena.

Frei Sandro Roberto da Costa.

Encontro das Equipes de Pastoral das

Regiões, Setores, Vicariatos, Movimentos,

Novas Comunidades e outros organismos –

dia 29 de agosto, no Centro Pastoral São José,

das 9h00 às 12h00.

Não tentes negociarNão tentes negociarNão tentes negociarNão tentes negociarNão tentes negociar

com Deus recorrendocom Deus recorrendocom Deus recorrendocom Deus recorrendocom Deus recorrendo

a teu dízimo. Deusa teu dízimo. Deusa teu dízimo. Deusa teu dízimo. Deusa teu dízimo. Deus

não é de negócios.não é de negócios.não é de negócios.não é de negócios.não é de negócios.

Ele dá-nos de graçaEle dá-nos de graçaEle dá-nos de graçaEle dá-nos de graçaEle dá-nos de graça

tudo o que é para otudo o que é para otudo o que é para otudo o que é para otudo o que é para o

nosso bem.nosso bem.nosso bem.nosso bem.nosso bem.


