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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges
Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

Qual é o jeito sábio de viver?
28º Domingo do Tempo Comum - Mês Missionário

Deus é nosso refúgio, de geração em geração. Quem ama a Sabedoria divina, encontra a paz; e ela
será sua luz, pois seu brilho jamais se apaga. O Senhor quer que os nossos corações sejam livres e
o convite que Ele faz promete uma grande liberdade interior. O desapego, a caridade, o respeito à

vida são virtudes que agradam a Deus e nos enchem de esperanças.

Primeira Leitura (Sb 7,7-11)
Leitura do Livro da Sabedoria
7"Orei, e foi-me dada a prudência;
supliquei, e veio a mim o espírito da
sabedoria. 8Preferi a Sabedoria aos cetros
e tronos e em comparação com ela, julguei
sem valor a riqueza; 9a ela não igualei
nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado,
todo o ouro do mundo é um punhado de
areia e diante dela, a prata, será como a
lama. 10Amei-a mais que a saúde e a
beleza, e quis possuí-la mais que a luz,
pois o esplendor que dela irradia não se apaga.
11Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza
incalculável está em suas mãos”. – Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial Sl 89(90)

R. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e
exultaremos de alegria!

1. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso
coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até quando
tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos
servos! Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e
exultaremos de alegria!
2. Saciai-nos, de manhã com o vosso amor, e
exultaremos de alegria todo o dia! Alegrai-nos pelos
dias que sofremos, pelos anos que passamos na
desgraça!

3. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus
filhos revelai a vossa glória! Que a bondade do
Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos
conduza! Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

Segunda Leitura (Hb 4,12-13)

Leitura da Carta aos Hebreus
12A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do
que qualquer espada de dois gumes. Penetra até
dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela
julga os pensamentos e as intenções do coração. 13E
não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo
está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que
devemos prestar contas. - Palavra do Senhor.

Evangelho (Mc 10,17-30)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, 17quando Jesus saiu a caminhar, veio
alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e
perguntou: “Bom Mestre, que devo fazer para ganhar
a vida eterna?”18Jesus disse: “Por que me chamas de
bom?” Só Deus é bom, e mais ninguém. 19Tu conheces
os mandamentos: não matarás; não cometerás
adultério; não roubarás; não levantarás falso
testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu
pai e tua mãe!” 20Ele respondeu: “Mestre, tudo isso
tenho observado desde a minha juventude”. 21Jesus
olhou para ele com amor, e disse: “Só uma coisa te
falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e
terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me!”
22Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi

embora cheio de tristeza, porque era
muito rico. 23Jesus então olhou ao redor e
disse aos discípulos: “Como é difícil para
os ricos entrar no Reino de Deus!” 24Os
discípulos se admiravam com estas
palavras, mas ele disse de novo: “Meus
filhos, como é difícil entrar no Reino de
Deus! 25É mais fácil um camelo passar pelo
buraco de uma agulha do que um rico
entrar no Reino de Deus!” 26Eles ficaram
muito espantados ao ouvirem isso, e
perguntavam uns aos outros: “Então,
quem pode ser salvo?” 27Jesus olhou para

eles e disse: “Para os homens isso é impossível, mas
não para Deus. Para Deus tudo é possível”. 28Pedro
então começou a dizer-lhe: “Eis que nós deixamos
tudo e te seguimos”. 29Respondeu Jesus: “Em verdade
vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe,
pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho,
30receberá cem vezes mais agora, durante esta vida
- casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com
perseguições - e, no mundo futuro, a vida eterna”. –
Palavra da salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Pai que nos
conceda a graça de seguir Jesus Cristo com todo o
nosso ser, aprofundando sempre mais a obediência
da fé e a vivência no amor. Rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Iluminai o Sínodo dos Bispos e fortalecei a vocação
e a missão da família.
2. Reavivai em nossa comunidade a adesão aos
mistérios de Cristo e à obediência da fé.
3. Libertai-nos da idolatria do consumismo e abri o
nosso coração para o amor.
4. Aumentai em nossa consciência a importância do
Dizimo, enquanto ato de fé.
5. Recompensai os que se dedicam ao ensino e
ajudai-nos a valorizar os nossos professores.
6. Fortalecei a Educação em nosso País, e abençoai
os que lutam por ela.
P. Encerremos rezando, em comunhão com o Papa
Francisco, a oração à Sagrada Família, pelo Sínodo
dos Bispos:
T. Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o
esplendor do verdadeiro amor; a Vós com confiança
nos dirigimos. Sagrada Família de Nazaré, tornai
também nossas famílias lugares de comunhão e
cenáculos de oração,escolas autênticas do
Evangelho e pequenas Igrejas domésticas. Sagrada
Família de Nazaré, que nunca mais se faça nas
famílias experiência de violência, egoísmo e
divisão: quem ficou ferido ou escandalizado
depressa conheça consolação e cura. Sagrada
Família de Nazaré, que o Sínodo dos Bispos possa
despertar, em todos, a consciência do caráter
sagrado e inviolável da família e a sua beleza no
plano de Deus.Jesus, Maria e José, escutai e atendei
à nossa súplica. Amém.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

12h

10h
18h

13h

14h
15h

09h
11h
15h
20h

09h30
15h

18h

08h
09h
10h30
11h

19h

Almoço Comuni tá r ioA lmoço Comuni tá r ioA lmoço Comuni tá r ioA lmoço Comuni tá r ioA lmoço Comuni tá r io

Nossa  Senhora  Aparec idaNossa  Senhora  Aparec idaNossa  Senhora  Aparec idaNossa  Senhora  Aparec idaNossa  Senhora  Aparec ida
D ia  das  C r i ançasD ia  das  C r i ançasD ia  das  C r i ançasD ia  das  C r i ançasD ia  das  C r i anças
Missa - Matriz
Missa - Matriz

Cursos: Bordados, tricô e crochê.

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

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

FESTFESTFESTFESTFESTA DE SANTA DE SANTA DE SANTA DE SANTA DE SANTA EDA EDA EDA EDA EDWIGESWIGESWIGESWIGESWIGES
Missa - Santa Edwiges.Missa - Santa Edwiges.Missa - Santa Edwiges.Missa - Santa Edwiges.Missa - Santa Edwiges.
Momento Mariano - Santa Edwiges.Momento Mariano - Santa Edwiges.Momento Mariano - Santa Edwiges.Momento Mariano - Santa Edwiges.Momento Mariano - Santa Edwiges.
Missa pelos EnfMissa pelos EnfMissa pelos EnfMissa pelos EnfMissa pelos Enfererererer mos - Santa Edmos - Santa Edmos - Santa Edmos - Santa Edmos - Santa Edwigwigwigwigwigeseseseses.....
Missa Festiva - Santa Edwiges.Missa Festiva - Santa Edwiges.Missa Festiva - Santa Edwiges.Missa Festiva - Santa Edwiges.Missa Festiva - Santa Edwiges.
QQQQQUERMESSE O DIA UERMESSE O DIA UERMESSE O DIA UERMESSE O DIA UERMESSE O DIA TTTTTODOODOODOODOODO.....

Catequese de 1ª Eucaristia - Matriz.
Momen to  de  l ouvo r  ao  San t í s s imoMomen to  de  l ouvo r  ao  San t í s s imoMomen to  de  l ouvo r  ao  San t í s s imoMomen to  de  l ouvo r  ao  San t í s s imoMomen to  de  l ouvo r  ao  San t í s s imo
Sacramento Sacramento Sacramento Sacramento Sacramento  - Santa Edwiges. - Santa Edwiges. - Santa Edwiges. - Santa Edwiges. - Santa Edwiges.
MissaMissaMissaMissaMissa  - Santa Edwiges. - Santa Edwiges. - Santa Edwiges. - Santa Edwiges. - Santa Edwiges.
QQQQQUERMESSE UERMESSE UERMESSE UERMESSE UERMESSE A PA PA PA PA PARARARARARTIR DTIR DTIR DTIR DTIR DAS 11H.AS 11H.AS 11H.AS 11H.AS 11H.

29º Doming29º Doming29º Doming29º Doming29º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Missa - Matriz.
Encontros: Juventude, Crisma e Perseverança.
Missa -  Matriz.
Missa -  Santa Edwiges.Missa -  Santa Edwiges.Missa -  Santa Edwiges.Missa -  Santa Edwiges.Missa -  Santa Edwiges.
AAAAApós a Missa,pós a Missa,pós a Missa,pós a Missa,pós a Missa,  t r t r t r t r t r adic ional  macaradic ional  macaradic ional  macaradic ional  macaradic ional  macar rrrrr onada,onada,onada,onada,onada,
ccccc hu rhu rhu rhu rhu r rrrrr a s coascoascoascoasco,,,,,  doces  e  be doces  e  be doces  e  be doces  e  be doces  e  be b idasb idasb idasb idasb idas .....
Missa - Matriz.

HOJE

12 Seg

13 Ter

14 Qua

15  Qui

16 Sex

17 Sab

18 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  outubrooutubrooutubrooutubrooutubro
19/10 - Início da Novena de Natal
20/10 - Curso de Cartonagem: Revestimento de

caixa de papelão em tecido.
24/10 - 09h: Retiro Anual dos Catequistas - Paróquia

SANta Joana D’Arc
25/10 - 16h30: Reunião do C.G.P.
27/10 - 20h: Animação Bíblico-Catequética - Centro

Pastoral Frei Galvão

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
07 – Camila R. Petrachini de Lima
12 – Edson Aparecido Cortezi
14 – Elídio Martins Neto
14 – Wellington Lanza
15 – Edna Maria Cruz Camargo
16 – Jayda Aparecida Vicente S. Santos
16 – Raquel Grazeffi Martins
17 – Alcidia Pereira Almeida ( * )
17 – Clayton Alves Figueiredo
17 – Giovanni Costa Jordão
17 – Gustavo Cândido Bergallo
17 – Ivani Leite França de Souza
17 – Lucas B. Rodrigues ( * )
17 – Maria Luiza Chaves Matos
17 – Nazir Assima Chialastri ( * )
17 – Sandra Regina da Silva

( * )  =  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
12/10 – Nossa Senhora da Conceição Aparecida
Leituras – Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44 (45);
Ap 12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11

13/10 – S. Daniel e Comps. (Missionários e Mártires)
Leituras – Rm 1, 16-25; Sl 18 (19); Lc 11, 37-41

14/10 – S. Calixto I (Papa e Mártir)
Leituras – Rm 2, 1-11; Sl 61 (62); Lc 11, 42-46

15/10 – Sta. Teresa D’Ávila (Virgem e Dra. da Igreja)
Leituras – Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11,47-54

16/10 – Sta. Edwiges (Religiosa)
Leituras – Rm 4, 1-8; Sl 31 (32); Lc 12, 1-7

17/10 – Sta. Margarida Maria Alacoque (Virgem)
Leituras – Rm 4, 13.16-18; Sl 104 (105); Lc 12, 8-12

18/10 – S. Lucas (Evangelista)
Leituras – Is 53,10-11; Sl 32(33); Hb 4,14-16 ; Mc 10,35-45

Viver com sabedoria
Ao longo da história da humanidade, um tema que sempre se

fez presente é a questão da existência de ricos e pobres. Marcos
nos apresenta alguém que cumpria os mandamentos, que era
rico e pergunta a Jesus o que deveria fazer para ganhar a vida
eterna ou para entrar na vida que pertence a Deus.

Jesus mostra o quanto é difícil alguém apegado aos bens,
partilhar, desapegar do que impede o seguimento: seja riquezas,
prestígios, poder.

Para Jesus não basta sermos apenas cumpridores de normas.
Ele convida ao desprendimento, renunciar ao acúmulo, não
apenas pensar em si mesmo, mas olhar para os outros, partilhar
com eles em suas necessidades.

O apego ao dinheiro é grande obstáculo para o acesso ao
Reino de Deus.                                     (Frei Germano Guesser)

DÍZIMO É SERVIR
Quando glorificamos o Senhor sem regatear as

primícias de nossas mãos, nos colocamos a
serviço da Igreja através da oferta do dízimo.

A SERVIÇO DA IGREJA (Mt 25, 35)

12 de Outubro,
festejamos Nossa

Senhora da Conceição Aparecida, Mãe da Igreja,
Padroeira do Brasil e Rainha de nossos lares.

Peçamos à Virgem Aparecida que fortaleça a fé
de todos os brasileiros e lhe imploremos de

forma especial pelo bem-estar das nossas
crianças e da nação.

DIA  DA  CRIANÇADIA  DA  CRIANÇADIA  DA  CRIANÇADIA  DA  CRIANÇADIA  DA  CRIANÇA
A palavra progresso não terá qualquer

sentido quando houver crianças infelizes.
Educai as crianças para que não seja

necessário punir os adultos.
As crianças entretêm-nos, porque são

fáceis de entreter.
Ame as crianças e jamais envelhecerás.

Parabéns Crianças!Parabéns Crianças!Parabéns Crianças!Parabéns Crianças!Parabéns Crianças!

15 de outubro: Dia do professor
Rezemos para que o dom de ensinar tenha o

reconhecimento social e a justa recompensa salarial.


