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

“Uma comunidade transformada pelo amor.”
5º Domingo da Páscoa

Reunidos como comunidade de fé, estamos a caminho do novo céu e da nova terra, quando participaremos
da plenitude da vida de Jesus glorificado. Nesta liturgia, bendigamos o Senhor misericordioso e fortaleçamos

os laços de amor que nos identificam como discípulos e discípulas do Mestre.

Primeira Leitura (At 14, 21b-27)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, Paulo e Barnabé
21voltaram para as cidades de Listra,
Icônio e Antioquia. 22Encorajando
os discípulos, eles os exortavam
a permanecerem firmes na fé,
dizendo-lhes: “É preciso que
passemos por muitos sofrimentos para
entrar no Reino de Deus”. 23Os
apóstolos designaram presbíteros
para cada comunidade. Com orações
e jejuns, eles os confiavam ao Senhor,
em quem haviam acreditado. 24Em
seguida, atravessando a Pisídia, chegaram à Panfília.
25Anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram
para Atália. 26Dali embarcaram para Antioquia, de
onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para
o trabalho que haviam realizado. 27Chegando ali,
reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que
Deus fizera por meio deles e como havia aberto a
porta da fé para os pagãos. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial 144(145)

R. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor
e meu Rei para sempre.

1. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor,
é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para
com todos, sua ternura abraça toda criatura.
2. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os
vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem
a glória e o esplendor do vosso reino e saibam
proclamar vosso poder!

3. Para espalhar vossos prodígios entre os homens
e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino
é um reino para sempre, vosso poder, de geração
em geração.

Segunda Leitura (Ap 21, 1-5a)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
Eu, João, 1vi um novo céu e uma nova terra. Pois o
primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já
não existe. 2Vi a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual
esposa enfeitada para o seu marido. 3Então, ouvi
uma voz forte que saía do trono e dizia: “Esta é a
morada de Deus entre os homens. Deus vai morar
no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio
Deus estará com eles. 4Deus enxugará toda lágrima
dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não
haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou
o que havia antes”. 5Aquele que está sentado no
trono disse: “Eis que faço novas todas as coisas”.
Depois, ele me disse: “Escreve, porque estas palavras
são dignas de fé e verdadeiras”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que nos
fortaleça e nos leve sempre a agir com misericórdia.
Enquanto peregrinos para a Terra Prometida e
discípulos do Reino de Deus, rezemos juntos:
T. Revigorai-nos, Senhor, com a misericórdia do
vosso amor!
1. Ó Pai, concedei à Igreja, junto com o Papa
Francisco, ser sempre mais peregrina e missionária.
2. Iluminai nossa Romaria a Aparecida, para que seja
sinal, junto com Dom Odilo, os bispos auxiliares e
nosso clero, de uma Igreja em saída.
3. Fortalecei as pastorais da nossa Arquidiocese em
sua peregrinação ao Reino de Deus.
4. Ajudai-nos a socorrer os mais pobres e excluídos
da vida social.
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo
ressuscitado.
T. Amém.

Evangelho (Jo 13, 31-33a.34-35)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.
31Depois que Judas saiu do cenáculo,
disse Jesus: “Agora foi glorificado o
Filho do Homem, e Deus foi glorificado
nele. 32Se Deus foi glorificado nele,
também Deus o glorificará em si
mesmo, e o glorificará logo.
33aFilhinhos, por pouco tempo estou
ainda convosco. 34Eu vos dou um novo
mandamento: amai-vos uns aos
outros. Como eu vos amei, assim
também vós deveis amar-vos uns aos

outros. 35Nisto todos conhecerão que sois meus
discípulos, se tiverdes amor uns aos outros”.- Palavra
da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

MAIO, MÊS DE MARIA
Nossas mães passam. Falecem. Maria, a mãe das

nossas mães, é a grande mãe que nunca morre.
Passaram-se mais de vinte séculos e Maria está mais
viva hoje do que quando cantou o Magnificat e profetizou
que todas as gerações a chamariam de Bem-aventurada.

Maria vive e permanece, porque Deus quer que todas
as gerações a sintam como sua mãe. Maria é a grande
mãe que brilha de glória e de amor no horizonte do
cristianismo; é guia e conforto para cada um de nós, é
poderosa e misericordiosa mãe daqueles que a chamam.

Nós chegamos a Jesus por meio de Maria. Os
pastores procuravam Jesus e o encontraram nos braços
de Maria. Os sábios vieram de longe para procurar o
Messias e o adoraram nos braços de Maria. E nós, onde
vamos encontrar de novo e sempre a Jesus? Vamos
encontra-lo e adorá-lo nos braços e no coração de Maria.

(São Luís Orione)
A defesa do meio ambiente,
é a defesa da própria vida.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h
20h15

14h

13h

14h
15h
20h15

20h

08h30
09h30
13h
18h

08h
09h
09h30
10h30
14h30
18h
19h

Missa - Novena das Almas - Nossa Sra. da Defesa.
Curso Bíblico.

Cursos: Bordados, tricô e crochê - PPPPPastorastorastorastorastoral Social.al Social.al Social.al Social.al Social.

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

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

Missa do Sagrado Coração de Jesus - Matriz.

Curso: Formação de Catequistas.
Encontro: Catequese de 1ª Eucaristia.
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Comunidade Santa EdwigesSanta EdwigesSanta EdwigesSanta EdwigesSanta Edwiges.

6º  Domingo da Páscoa.6º  Domingo da Páscoa.6º  Domingo da Páscoa.6º  Domingo da Páscoa.6º  Domingo da Páscoa.
Dia do Dia do Dia do Dia do Dia do TTTTTrrrrr aaaaabalho e do balho e do balho e do balho e do balho e do TTTTTrrrrraaaaabalhadorbalhadorbalhadorbalhadorbalhador.....
Missa - Matriz.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa - Matriz.
Chá-Bingo Beneficente - Chá-Bingo Beneficente - Chá-Bingo Beneficente - Chá-Bingo Beneficente - Chá-Bingo Beneficente - Com. Sta. EdwigesCom. Sta. EdwigesCom. Sta. EdwigesCom. Sta. EdwigesCom. Sta. Edwiges
Hora Santa
Missa - Matriz.

25 Seg

26 Ter

27 Qua

28  Qui

29 Sex

30 Sab

01 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
18 – Lucimar Rocco Nunes ( * )
25 – Marise Nicoli Coelho
25 – Vanessa Carla Rodrigues
26 – Vitória Soares Mota
27 – Célia Maria Freitas Araújo
27 – Cláudia Clauhs de Camargo
27 – Giovani F. C. Belcorso
27 – Luigi F. C. Belcorso
27 – Rosemary Aparecida S. Patrício
28 – Adelaide J. Ferreira Costa
28 – Débora Maria Velo
28 – Guilherme dos Santos Procópio
28 – José Maria Blanco Bertolo
28 – José Teodoro
28 – Wagner Preto Magalhães
29 – Arlete Helena de Melo Lacerda ( * )
29 – José Roberto C. de Oliveira
29 – Maria Iraice Costa Lima
30 – Lucas de Rosa Manzano
30 – Maria Helena Rocha Rosseti
30 – Raquel Mantovani
01 – Ariel Cruz Bezerra da Silva
01 – Izilda Aparecida da C. F. Rodrigues
01 – Maria de Lourdes de Matos
01 – Marilene Gonçalves de Araujo Oliveira
01 – Orlando Cruz
01 – Rafael S. Britto

( * )  =  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
25/04 – S. Marcos, Evangelista
Leituras: 1Pd 5,5b-14; Sl 88(89); Mc 16,15-20
26/04 – S. Pascoal (Abade)
Leituras: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31ª
27/04 – Sta. Zita (Padroeira das Empregadas Domésticas)
Leituras: At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8
28/04 – S. Pedro Maria Chanel (Mártir)
Leituras: At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11
29/04 – Sta. Catarina de Sena (Doutora da Igreja)
Leituras: At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17
30/04 – S. José Bento Cottolengo (Presbítero)
Leituras: At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21
01/05 – S. José Operário
Leituras: At 15,1-2.22-29; Sl 66(67); Ap 21,10-14.22-23;
Jo 14,23-29

Agenda  -  Maio
Terço às 18Terço às 18Terço às 18Terço às 18Terço às 18h:

Todos os dias de Maio,  Mês de Maria.Todos os dias de Maio,  Mês de Maria.Todos os dias de Maio,  Mês de Maria.Todos os dias de Maio,  Mês de Maria.Todos os dias de Maio,  Mês de Maria.

02/05 - 20h: Missa - N.Sra. da Luz - Bênção das Velas.
08/05 - 12h: Almoço do Dia das Mães.
09/05 - 20h30: Terço dos homens.
14/05 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos para

          o Batismo.
16/05 - 20h: Missa - Santa Edwiges.
23/05 - 20h30: Terço dos homens.
30/05 - 20h30: Terço dos homens.
25/05 - 20h: Missa - 20º Aniversário da Sagração

           da Igreja.

O amor: estatuto da nova comunidade
A fé em Jesus Cristo ressuscitado nos dá a certeza de sua

presença no meio de nós. Ele nos oferece o caminho da plena
realização humana, dando-nos o mandamento novo. Pelo amor
uns aos outros, revelamos que somos discípulos de Jesus.

Ele nos amou primeiro, entregou sua vida pelo resgate da
dignidade de todos os seres humanos. Essa boa notícia precisa
ser acolhida e anunciada com entusiasmo. Todo discípulo é
também missionário. O discípulo missionário vive e orienta sua
vida comunitariamente.

Uma comunidade de amor torna-se espaço sagrado, pois aí
mora Deus. Toda a humanidade é chamada a viver de modo a
respeitar a presença de Deus, que, definitivamente, estabeleceu
sua tenda no mundo. Sua presença transforma todas as coisas.
A utopia de um novo céu e uma nova terra torna-se realidade.

Acolher essa verdade implica viver e promover novas
relações entre nós, seres humanos, com a natureza e com
todo o universo.

Almoço do Dia das Mães
Dia 08/05, a partir das 12h, no Salão Paroquial.
Venha com toda a família e prestigie a Mamãe.

Faça sua reserva com antecedência.
“Deus colocou um anjo no mundo e deu a ele o

nome de Mãe.”

Venha passar uma tarde diferente !Venha passar uma tarde diferente !Venha passar uma tarde diferente !Venha passar uma tarde diferente !Venha passar uma tarde diferente !
Participe do nosso Chá-Bingo dia 01/05 às 14Participe do nosso Chá-Bingo dia 01/05 às 14Participe do nosso Chá-Bingo dia 01/05 às 14Participe do nosso Chá-Bingo dia 01/05 às 14Participe do nosso Chá-Bingo dia 01/05 às 14h30.30.30.30.30.

Traga a família e  amigos.Traga a família e  amigos.Traga a família e  amigos.Traga a família e  amigos.Traga a família e  amigos.
Sua presença é  muito importante  para nós.Sua presença é  muito importante  para nós.Sua presença é  muito importante  para nós.Sua presença é  muito importante  para nós.Sua presença é  muito importante  para nós.

Comunidade  Santa  EdwigesComunidade  Santa  EdwigesComunidade  Santa  EdwigesComunidade  Santa  EdwigesComunidade  Santa  Edwiges

Secretaria Paroquial - Atendimento
Segunda e terça e de quinta a sábado:

das 8h às 12h e das 14h às 17h30.
Não haverá atendimento fora dos horários definidos.


