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

“O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.”
13º Domingo do Tempo Comum

A Eucaristia fortalece nossa decisão de seguir os passos de Jesus, que inicia a sua caminhada rumo
à glória. Deixando-nos conduzir pelo seu Espírito, viveremos a adesão e a obediência a Ele como

atitudes libertadoras. Somos convidados a nos desapegar de qualquer proposta que nos desvie do
caminho de nosso Senhor.

Primeira Leitura 1Rs 19,16.19-21
Leitura do primeiro livro dos Reis.
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias:
vai e unge 16a Eliseu, filho de Safat, de
Abel-Meula, como profeta em teu lugar.
19Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho
de Safat, lavrando a terra com doze juntas
de bois; e ele mesmo conduzia a última.
Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou
sobre ele o seu manto. 20Então Eliseu
deixou os bois e correu atrás de Elias,
dizendo: “Deixa-me primeiro ir beijar meu
pai e minha mãe, depois te seguirei”. Elias
respondeu: “Vai e volta! Pois o que te fiz
eu?” 21Ele retirou-se, tomou a junta de bois
e os imolou. Com a madeira do arado e
da canga assou a carne e deu de comer à sua gente.
Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu
serviço. – Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial (16/15)
R. Ó Senhor, sois minha herança para sempre!
1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor:
nenhum bem eu posso achar fora de vós!”. Ó, Senhor,
sois minha herança e minha taça, meu destino está
seguro em vossas mãos!
2. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de
noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor
ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não
vacilo.
3. Eis por que meu coração está em festa, minha alma
rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está
tranquilo; pois não haveis de me deixar entregue à
morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção.
4. Vós me ensinais vosso caminho para a vida;
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna
e alegria ao vosso lado delícia eterna e alegria ao
vosso lado!

Segunda Leitura Gl 5,1.13-18
Leitura da carta de Paulo aos Gálatas.
Irmãos, 1é para a liberdade que Cristo nos libertou.
Ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar de novo
ao jugo da escravidão. 13Sim, irmãos, fostes
chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa
liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo
contrário, fazei-vos escravos uns dos outros, pela
caridade. 14Com efeito, toda a lei se resume neste
único mandamento: “Amarás o teu próximo como a ti
mesmo”. 15Mas, se vos mordeis e vos devorais uns
aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns
pelos outros. 16Eu vos ordeno: procedei segundo o
Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne.
17Pois a carne tem desejos contra o espírito, e o
espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição
entre carne e espírito, de modo que nem sempre
fazeis o que gostaríeis de fazer. 18Se, porém, sois
conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo
da lei. – Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Evangelho Lc 9,51-62

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
51Estava chegando o tempo de Jesus ser
levado para o céu. Então ele tomou a firme
decisão de partir para Jerusalém 52e
enviou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho e entraram
num povoado de samaritanos, para
preparar hospedagem para Jesus. 53Mas
os samaritanos não o receberam, pois
Jesus dava a impressão de que ia a
Jerusalém. 54Vendo isso, os discípulos
Tiago e João disseram: “Senhor, queres
que mandemos descer fogo do céu para
destruí-los?” 55Jesus, porém, voltou-se e

repreendeu-os. 56E partiram para outro povoado.
57Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada
disse a Jesus: “Eu te seguirei para onde quer que
fores”. 58Jesus lhe respondeu: “As raposas têm tocas
e os pássaros têm ninhos; mas o Filho do homem
não tem onde repousar a cabeça”. 59Jesus disse a
outro: “Segue-me”. Este respondeu: “Deixa-me
primeiro ir enterrar meu pai”. 60Jesus respondeu:
“Deixa que os mortos enterrem os seus mortos; mas
tu, vai anunciar o reino de Deus”. 61Um outro ainda
lhe disse: “Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me
primeiro despedir-me dos meus familiares”. 62Jesus,
porém, respondeu-lhe: “Quem põe a mão no arado
e olha para trás, não está apto para o reino de Deus”.
- Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. A Deus Pai que nos deu seu Filho Jesus para nos libertar de toda
forma de escravidão e pecado, supliquemos:
T. Escutai nossa prece, Senhor.
1. Por todos nós, membros do Corpo de Cristo, para que
mantenhamos vivos em nossas mentes os ensinamentos do Senhor,
e para que nossas ações sejam reflexos do agir de Cristo, rezemos...
2. Pelos doentes e por todos os que sofrem em nossa grande cidade,
para que recebam a solidariedade da comunidade cristã e creiam
que foi para a liberdade que Cristo nos salvou, rezemos...
3. Por todos os que estão empenhados em seguir a Cristo mais de
perto, para que respondam sempre generosamente ao chamado do
Senhor, sendo-lhe fiéis por toda a vida, rezemos...
4. Pelos jovens que vão reunir-se na Jornada Mundial da Juventude
para que também eles aceitem o chamado de Cristo para serem
suas testemunhas no mundo, rezemos.
5. Por Dom Paulo Evaristo, arcebispo emérito de São Paulo, que
completará 50 anos de episcopado, para que seu testemunho de
seguimento sem reservas a Cristo, sirva de exemplo para todos os
que desejam entregar sua vida pela causa do Reino de Deus,
rezemos...
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, Nosso Senhor.
T. Amém.
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09h30
10h30
19h

Missa / Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Curso Bíblico
Terço dos Homens

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

SÃO PEDRSÃO PEDRSÃO PEDRSÃO PEDRSÃO PEDRO E SÃO PO E SÃO PO E SÃO PO E SÃO PO E SÃO PAAAAAULULULULULOOOOO,,,,,      APÓSTAPÓSTAPÓSTAPÓSTAPÓSTOLOLOLOLOLOSOSOSOSOS
Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Celebração do 41º Aniversário de Ordenação Sacerdotal
do Padre Valdevir.

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

PRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊS
Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros e
Membros das Pastorais - Matriz.

Encontro: Catequese de 1ª Eucaristia.
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Tarde de Espiritualidade com Ministros e
Coordenadores (até 19h).
Missa - Santa Edwiges.
Missa - N. Sra. da Luz - Bênção das velas - Matriz

14º Doming14º Doming14º Doming14º Doming14º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Sol. de São Pedro e São Paulo, Apóstolos.Sol. de São Pedro e São Paulo, Apóstolos.Sol. de São Pedro e São Paulo, Apóstolos.Sol. de São Pedro e São Paulo, Apóstolos.Sol. de São Pedro e São Paulo, Apóstolos.
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa  - Matriz
Missa  - Matriz

27 Seg

28 Ter

29 Qua

30 Qui

01 Sex

02 Sab

03 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
27 – Maria Isabel G. da Silva ( * )
28 – Alsira Otero Rey
28 – Diego Alex Silva de Andrade
28 – Emanuelly Ledo Silva
29 – Alessandro Augusto Cortezi
29 – Ana Paula Fernandes Montanha
29 – Iraci Monteiro de Carvalho ( * )
29 – Mariana Tomé Kovac
30 – Antônio Camilo
30 – Daniela Aparecida Baños Gimenes
30 – Isabel Cristina da Silva ( * )
30 – Lucimara Amorim da Costa
01 – Douzila da Conceição Ferreira Dias
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 ( * )

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

AGENDA  -  JULHO / AGOSTOAGENDA  -  JULHO / AGOSTOAGENDA  -  JULHO / AGOSTOAGENDA  -  JULHO / AGOSTOAGENDA  -  JULHO / AGOSTO
TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20:30: TERÇO DOS HOMENS
07/07 - 14h: Pastoral da Saúde: Reunião.
09/07 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos para o

Batismo.
10/07 - 12h: Almoço Comunitário.
06/08 - 13h: Curso de Noivos.
13/08 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos para o

Batismo.
14/08 - 12h: Almoço do Dia dos Pais.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
27/06 – N. Sra. do Perpétuo Socorro e S. Cirilo de
Alexandria (Bispo – Dr. da Igreja)
Leituras: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50); Mt 8,18-22

28/06 – Sto. Irineu (Bispo)
Leituras: Am 3,1-8; 4,11-12; Sl 5; Mt 8,23-27

29/06 – São Pedro e São Paulo (Apóstolos)
Leituras: Am 5,14-15.21-24;Sl 49(50); Mt 8,28-34 ou
At 12,1-11 ; Sl 33(34) ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19

30/06 – Santos Promártires da Igreja de Roma
Leituras: Am 7,10-17;Sl 18(19); Mt 9,1-8

01/07 – S. Galo (Religioso, Bispo)
Leituras: Am 8,4-6.9-12;Sl 118(119); Mt 9,9-13

02/07 – Sto. Otão (Bispo)
Leituras: Am 9,11-15;Sl 84(85); Mt 9,14-17

03/07 – S. Tomé (Apóstolo)
Leituras: Is 66, 10-14; Sl 65(66); Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-9
ou  At 12,1-11 ; Sl 33(34) ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19

“Eu te seguirei para onde quer que fores”
No Evangelho deste domingo Lucas nos mostra

Jesus como o “Mestre”. Mas, ao contrário dos mestres
terrenos, que oferecem vantagens e privilégios a seus
seguidores, o “Filho do Homem” exige a renúncia e a
adesão total e incondicional à sua pessoa e à sua
mensagem.

Assim, elementos essenciais como a paciência com
os que não aceitam a mensagem, o assumir sacrifícios
na fidelidade à missão, o abandono de todas as
relações que podem se colocar como obstáculo no
caminho para Deus, são condições que os seguidores
de Jesus devem, consequentemente, aceitar.

Só assim, na fidelidade cotidiana, reafirmando dia
a dia a resposta positiva ao chamado que um dia o
Senhor nos fez, sem “olhar para trás”, estaremos
colaborando para instauração do Reino de Deus.

(Frei Sandro Roberto da Costa)

Parabéns Padre Andersom!
Desejamos a você muita saúde, paz e que possa

realizar os sonhos da sua vida.
Receba nosso carinho e gratidão pela amizade e

dedicação para com a nossa Paróquia.
Você será sempre jovem enquanto o amor florir em
sua vida, enquanto irradiar beleza, paz, esperança,

coragem, otimismo e alegria para todos os que vivem
ao seu redor, e é isso que você faz em nossas vidas.

Que a vocação assumida sempre lhe proporcione
muitas alegrias.

Feliz Aniversário!  -  25/06/2016

Jubileu de Ouro de Dom Paulo
No próximo sábado, dia 2 de julho, vamos  comemorar

o Jubileu de Ouro episcopal do Cardeal Dom Paulo
Evaristo Arns, Arcebispo emérito de São Paulo.

A Missa será às 10h00, na Catedral da Sé.
Todos estão convidados a participar.

DÍZIMO
Se é certo que recebemos tudo de Deus, é justo

que lhe ofereçamos algo para a realização de seu
reino, anúncio do Evangelho e sustento da Igreja.


