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“Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos”
1º Domingo do Advento - Ano C

A liturgia de hoje nos aponta para a esperança na vinda definitiva do Senhor.
Por isso, precisamos trabalhar em prol de uma sociedade mais justa, onde haja paz e pessoas

sempre atentas ao projeto de Deus. Somos convidados a dar passos maiores na fraternidade, para
bem acolhermos o Messias que vem!

Primeira Leitura (Jr 33,14-16)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
14"Eis que virão dias, diz o Senhor, em
que farei cumprir a promessa de bens
futuros para a casa de Israel e para
a casa de Judá. 15Naqueles dias,
naquele tempo, farei brotar de Davi a
semente da justiça, que fará valer a
lei e a justiça na terra. 16Naqueles dias,
Judá será salvo e Jerusalém terá
uma população confiante; este é o
nome que servirá para designá-la:
‘O Senhor é a nossa Justiça’”. -
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 24 (25)
R. Senhor, meu Deus, a Vós elevo a minha alma!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e
fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade
me oriente e me conduza, porque sois o Deus da
minha salvação!

2. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na
justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.

3. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para
quem guarda sua Aliança e seus preceitos. O Senhor
se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer
sua Aliança.

Segunda Leitura (1Ts 3,12-4,2)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses
Irmãos: 3,12O Senhor vos conceda que o amor entre
vós e para com todos aumente e transborde sempre
mais, a exemplo do amor que temos por vós. 13Que
assim ele confirme os vossos corações numa
santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai,
no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos
os seus santos. 4,1Enfim, meus irmãos, eis o que vos
pedimos e exortamos no Senhor Jesus: Aprendestes
de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já
estais vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores!
2Conheceis, de fato, as instruções que temos dado
em nome do Senhor Jesus.- Palavra do Senhor

Evangelho (Lc 21,25-28.34-36)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.

Naquele tempo disse Jesus a seus
discípulos: 25"Haverá sinais no sol, na
lua e nas estrelas. Na terra, as nações
ficarão angustiadas, com pavor do
barulho do mar e das ondas. 26Os
homens vão desmaiar de medo, só de
pensar no que vai acontecer ao
mundo, porque as forças do céu serão
abaladas. 27Então eles verão o Filho
do Homem, vindo numa nuvem com
grande poder e glória. 28Quando estas
coisas começarem a acontecer,
levantai-vos e erguei a cabeça, porque

a vossa libertação está próxima. 34Tomai cuidado para
que vossos corações não fiquem insensíveis por
causa da gula, da embriaguez e das preocupações
da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós;
35pois esse dia cairá como uma armadilha sobre
todos os habitantes de toda a terra. 36Portanto,
ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes
força para escapar de tudo o que deve acontecer e
para ficardes em pé diante do Filho do Homem”. -
Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossos corações ao
Pai, que nos enviou Jesus Cristo e estabeleceu o
caminho da salvação, que se renova em cada
Advento  ce lebrado na l i turg ia .  Imploremos
juntos:

T. Que o advento de Cristo nos traga a paz!
1. Pai de bondade, iluminai a Igreja neste tempo
de Advento e aprofundamento da fé.

2. Ajudai-nos a fugir dos laços do Maligno e
enfrentar as insídias do mal.

3. Dai-nos forças para permanecermos vigilantes
na oração e na prática da justiça.

4.  P ro tege i  os  Cr i s tãos  persegu idos  e
massacrados e as vítimas da violência que assola
o mundo
5. Abençoai os que serão ordenados padres no
próximo sábado e dai-lhes a graça de serem fiéis
até o fim.

6.  Que a  Campanha para  a  Evange l i zação
fortaleça a missão da Igreja no Brasil.

P. Encerremos, rezando a oração da Campanha
para a Evangelização,

T. Pai Santo, / quisestes que a vossa Igreja
fosse no mundo / fonte de salvação para todas
as nações, / a fim de que a obra do Cristo que
vem / continue até o fim dos tempos. / Aumentai
em nós o ardor da evangelização, / derramando
o Espírito prometido, / e fazei brotar em nossos
corações / a resposta da fé. / Por Cristo, nosso
Senhor. / Amém!

Tempo do Advento
Iniciamos hoje um novo ano litúrgico e renovamos nossa
esperança na vinda definitiva do Senhor, celebrando a
encarnação de Deus em nossa humanidade. A coroa do
Advento que vamos acender reflete na luz nosso
sentimento de espera e prontidão. São os nossos gestos
de amor que preparam a vinda do Senhor Jesus.
A liturgia de hoje nos aponta para a esperança na vinda
definitiva do Senhor. Por isso, precisamos trabalhar em
prol de uma sociedade mais justa, onde haja paz e
pessoas sempre atentas ao projeto de Deus. Somos
convidados a dar passos maiores na fraternidade, para
bem acolhermos o Messias que vem!



Rua Heloisa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo - SP – CEP 02248-140 – Tel. 2949-5997
Comunidade Santa Edwiges - Largo Riachão do Jacuipe, 435 - (Esq. da Rua  Esperança c/Major Dantas Cortez)

www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br

PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

16h30
17h30

15h

20h15

14h

13h
20h

14h
15h

20h

09h

13h
18h

08h
09h
09h
10h30
19h
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Missa com Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Bênção das Águas
Curso Bíblico

Cursos: Bordado, Crochê e Tricô.

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Missa - Nossa Senhora da Luz - Bênção das velas

Reunião: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Novena do Advento

Encontro: Catequese de 1ª Eucaristia e Reunião
de Pais / Responsáveis.
Curso de Noivos
Missa - Santa Edwiges.

1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges.
Encontro: Juventude, Crisma e Perseverança.
Missa -  Matriz.
Missa - Matriz.

HOJE

30 Seg

01 Ter

02 Qua

03  Qui

04 Sex

05 Sab

06 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  DezembroDezembroDezembroDezembroDezembro
07/12 - 20h30: Terço dos Homens.
08/12 - 20h: Missa Solene de abertura do Ano Santo

   da Misericórdia.
12/12 - Preparação de Pais e Padrinhos para o batismo.
13/12 - 12h: Almoço Comunitário.
16/12 - 14h30: CHÁ-BINGo BENEFICENTE.
16/12 - 20h: Missa de Santa Edwiges.
18/12 - 20h: Missa - Ação de Graças pelo 27º Aniversário

    de Ordenação Sacerdotal do Pe. Paulo Cesar Gil.
20/12 - 10h30: Missa com celebração do Sacramento
da Crisma, Presidida por Dom Sérgio de Deus Borges.
20/12 - 12h: Almoço Comunitário.

Confissões Comunitárias
= Setor Tucuruvi =

14/12 - 20h: Paróquia Menino Jesus.
Paróquia Sgrado Coração e Sto. Expedito.

15/12 - 20h: Paróquia São Paulo
Paróquia nossa Senhora dos Prazeres

17/12 - 20h: Paróquia São Camilo de Léllis
Paróquia Sta. Teresinha do Menino Jesus

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
26- Reginaldo da Mata ( * )
30 – Ana Maria E. Pontes ( * )
30 – Conceição Aparecida do Espírito Santo ( * )
30 – Thereza Gil da Costa
01 – Ademir Barbosa Teixeira Filho
02 – Ana Maria de Carvalho
03 – Alice Cristina Maia Castro Ribeiro
03 – Hermógenes R. Fernandes
03 – João Vitor Barbosa Vicente
03 – José Maurício dos Santos
03 – Nilson Ziliani
04 – Dilza Vasconcelos Silva
04 – Sebastião Tadeu da Silva
05 – José Alves de Siqueira Neto
05 – Sophia Pinheiro Gonzales
06 – Beatriz Cristina Tavares

( * )  =  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
30/11 – Sto. André (Apóstolo)
Leituras – Rm 10,9-18; Sl 18 (19); Mt 4,18-22

01/12 – Sto. Elói (Bispo)
Leituras – Is 11, 1-10; Sl 71 (72); Lc 10, 21-24

02/12 – Sta. Bibiana (Virgem e Mártir)
Leituras – Is 25, 6-10a; Sl 22 (23); Mt 15, 29-37

03/12 – S. Francisco Xavier (Presbítero)
Leituras – 5ª-: Is 26, 1-6; Sl 117 (118); Mt 7, 21.24-27

04/12 – S. João Damasceno (Presb. e Dr. da Igreja)
Leituras – Is 29, 17-24; Sl 26 (27); Mt 9, 27-31

05/12 – S. Sabas (Abade)
Leituras – Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35 - 10,1.6-8

06/12 – S. Nicolau (Bispo)
Leituras – Br 5,1-9; Sl 125(126); Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

A alegre expectativa da vinda do Senhor
O Primeiro domingo do Advento abre a perspectiva da segunda

vinda do Senhor. Ela virá com toda a certeza e marcará a
libertação total daqueles que aceitaram a Palavra de Jesus e
viveram na vigilância e na oração, dando frutos do amor plantado
em seus corações pelo próprio Deus. Assim se cumpre, de modo
inusitado, a palavra de Jeremias, a qual anuncia a vinda de um rei
justo, que conduzirá o povo eleito à sua plena realização.

O texto mostra, assim, o dia da vinda do Senhor como o dia da
grande libertação. Nessa perspectiva, o cristão pode viver com
imensa esperança. O futuro trará a plenitude dos dons de Deus e
a consumação de toda a sua obra. Essa esperança se expressa
então na atitude de permanente atenção e na oração constante.
Longe de alienar o discípulo de suas responsabilidades, tal
esperança lhe dará a motivação mais profunda e o dinamismo
mais produtivo para que ele colabore na construção do Reino, já
presente em semente.

A plena conversão do cristão ao dízimo,
está na mesma medida e proporção de

sua conversão em Cristo.

Ano Santo da MisericórdiaAno Santo da MisericórdiaAno Santo da MisericórdiaAno Santo da MisericórdiaAno Santo da Misericórdia
”Não existe para o homem outra fonte de
esperança, fora da misericórdia de Deus”.

(S. João Paulo II)

O Sacramento do Batismo
O Batismo é o sacramento sobre o qual se fundamenta a
nossa própria fé e que nos insere como membros vivos
em Cristo e na sua Igreja. Juntamente com a Eucaristia
e com a Confirmação forma a chamada “Iniciação
cristã”, a qual constitui como que um único, grande evento
sacramental que nos configura com o Senhor e nos torna
um sinal vivo da sua presença e do seu amor.


