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

“Pedi  e  recebereis!”
17º Domingo do Tempo Comum

Deus se revela a nós e nos convida a uma relação gratuita com Ele! Que maravilha! A liturgia de
hoje nos ensina que, pela oração sincera, podemos penetrar no ser de Deus, que caminha ao lado

de todos, como Pai que não deixa faltar nada do que é necessário a seus filhos.

Primeira Leitura Gn 18,20-32
Leitura do Livro do Gênesis

Naqueles dias, 20o Senhor disse a Abraão:
“O clamor contra Sodoma e Gomorra
cresceu, e agravou-se muito o seu pecado.
21Vou descer para verificar se as suas obras
correspondem ou não ao clamor que
chegou até mim”. 22Partindo dali, os homens
dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão
ficou na presença do Senhor. 23Então,
aproximando-se, disse Abraão: “Vais
realmente exterminar o justo com o ímpio?
24Se houvesse cinquenta justos na cidade,
acaso irias exterminá-los? Não pouparias
o lugar por causa dos cinquenta justos que ali vivem?
25Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o
ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de
ti! O juiz de toda a terra não faria justiça?” 26O Senhor
respondeu: “Se eu encontrasse em Sodoma cinquenta
justos, pouparia por causa deles a cidade inteira”.
27Abraão prosseguiu dizendo: “Estou sendo atrevido
em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. 28Se
dos cinquenta justos faltassem cinco, destruirias por
causa dos cinco a cidade inteira?” O Senhor
respondeu: “Não destruiria, se achasse ali quarenta
e cinco justos”. 29Insistiu ainda Abraão e disse: “E se
houvesse quarenta?” Ele respondeu: “Por causa dos
quarenta, não o faria”. 30Abraão tornou a insistir: “Não
se irrite o meu Senhor, se ainda falo. E se houvesse
apenas trinta justos?”. Ele respondeu: “Também não
o faria, se encontrasse trinta”. 31Tornou Abraão a
insistir: “Já que me atrevi a falar a meu Senhor, e se
houver vinte justos?” Ele respondeu: “Não a iria
destruir por causa dos vinte”. 32Abraão disse: “Que o
meu Senhor não se irrite, se eu falar só mais uma
vez: e se houvesse apenas dez?” Ele respondeu: “Por
causa dos dez, não a destruiria”. - Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial Sl 137 (138)

R. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes,
ó Senhor!

1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque
ouvistes as palavras dos meus lábios! Perante os
vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo
vou prostrar-me.

2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque
fizestes muito mais que prometestes; Naquele dia
em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o
vigor da minha alma.

3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe
reconhece os orgulhosos. Se, no meio da desgraça
eu caminhar, vós me fazeis voltar à vida novamente;
quando os meus perseguidores me atacarem e com
ira investirem contra mim. Estendereis o vosso
braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com
vossa destra.

4. Completai em mim a obra começada; ó Senhor, vossa
bondade é para sempre! Eu vos peço: não deixeis
inacabada esta obra que fizeram vossas mãos!

Segunda Leitura Cl 2,12-14
Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses

Irmãos: 12Com Cristo fostes sepultados no
batismo; com ele também fostes
ressuscitados por meio da fé no poder de
Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os
mortos. 13Ora, vós estáveis mortos por
causa dos vossos pecados, e vossos
corpos não tinham recebido a circuncisão,
até que Deus vos trouxe para a vida, junto
com Cristo, e a todos nós perdoou os
pecados. 14Existia contra nós uma conta a
ser paga, mas ele a cancelou, apesar das

obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz.
- Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Evangelho Lc 11,1-13
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
1Jesus estava rezando num certo lugar. Quando
terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: “Senhor,
ensina-nos a rezar, como também João ensinou a
seus discípulos”. 2Jesus respondeu: “Quando
rezardes, dizei: ‘Pai, santificado seja o teu nome.
Venha o teu Reino. 3Dá-nos a cada dia o pão de que
precisamos, 4e perdoa-nos os nossos pecados, pois
nós também perdoamos a todos os nossos
devedores; e não nos deixes cair em tentação’”. 5E
Jesus acrescentou: “Se um de vós tiver um amigo e
for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: ‘Amigo,
empresta-me três pães, 6porque um amigo meu
chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer’,
7e se o outro responder lá de dentro: ‘Não me
incomodes! Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já
estamos deitados; não me posso levantar para te
dar os pães’; 8eu vos declaro: mesmo que o outro
não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai
levantar-se ao menos por causa da impertinência dele
e lhe dará quanto for necessário. 9Portanto, eu vos
digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei
e vos será aberto. 10Pois quem pede, recebe; quem
procura, encontra; e, para quem bate, se abrirá. 11Será
que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe,
lhe dará uma cobra? 12Ou ainda, se pedir um ovo, lhe
dará um escorpião? 13Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais
o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem!”
- Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Como fiéis batizados, participantes da oração de
Jesus, intercedamos junto a Deus, suplicando.
T. Escutai, Senhor, a nossa oração.

1. Senhor, Vosso Filho disse: “quem pede, recebe;
quem procura, encontra”; dai-nos um coração cheio
de confiança em Vós para que jamais cansemos de
vos procurar.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h
20h30

14h

13h

14h
15h
20h

20h

13h
14h

18h

08h
09h
09h30
10h30
19h

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

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.
Reunião do Conselho Geral de Pastoral - C.G.P.

Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros e
Membros das Pastorais - Matriz.

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Reunião: Pastoral Missionária (Coordenadores de
todos os Grupos de Imagens).
Missa - Santa Edwiges.

18º Doming18º Doming18º Doming18º Doming18º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa  - Matriz
Missa  - Matriz

25 Seg

26 Ter

27 Qua

28 Qui

29 Sex

30 Sab

31 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
25 – Marilde Gouvea Chagas Nascimento
25 – Sandra Gomes Duarte Ferreira
29 – Áurea Cristina E. C. Bueno ( * )
29 – Catarina Ramon Pinheiro
29 – Pedro Vieira de Souza
29 – Sueli Aparecida C. Martins
30 – Maria Luiza Brandão Flores
31 – Alexandre Canteiro Soares
31 – Julia Sayuri Gimenes Kitsuwa
31 – Maria Aparecida P. da S. Lima ( * )
31 – Wagner Muniz Matheus
31 – Zélia Fernandes Bezerra

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

AGENDA  -  AGOSTOAGENDA  -  AGOSTOAGENDA  -  AGOSTOAGENDA  -  AGOSTOAGENDA  -  AGOSTO
05/08 - 20h: Celebração do 16º aniversário de

Ordenação Sacerdotal do Pe. Andersom.
06/08 - 13h: Curso de Noivos.
09/08 – 14h: Curso de pintura em vidro (Reciclagem
de garrafas, vidros de compotas e objetos em vidro).
13/08 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos para o

Batismo.
13/08 - 20h30: Festa da Pizza em comemoração ao

Dia dos Pais.

2. Ó Deus, que por meio do Vosso Filho, nos
ensinastes a rezar; dai-nos a cada dia o dom da
perseverança na oração, sobretudo nos momentos
mais difíceis da vida.

3. Senhor Deus, que sempre sabeis dar coisas boas
aos vossos filhos; dai-nos o dom precioso do vosso
Espírito que nos faz rezar em vosso Filho Jesus.

4. Ó Pai, que com vossa misericórdia visitais vosso
povo, dai-nos encontrar na oração a força de que
necessitamos para permanecermos como vossas
testemunhas de amor e de solidariedade.
P. Deus Altíssimo, que olhais os pobres e nos trazeis
sempre à vida, escutai a oração do vosso povo e,
unindo-a às orações do mundo inteiro, atendei-nos
e ensinai-nos a ser sinais de vosso Reino. P.C.N.S.

T. Amém.

Pastoral da Saúde
A Pastoral da Saúde prioriza o atendimento na

comunidade e o trabalho dos agentes se dá de
acordo com as necessidades; sempre motivado
pela espiritualidade e pela acolhida.

A Pastoral da Saúde necessita de pessoas que
se coloquem à disposição de seus semelhantes.
Nossa missão não é fácil, mas temos a força interior
que impera em todos os nossos corações: AMOR.

É ele que nos renova e nos impulsiona, cada vez
mais, a trabalhar pelo Reino de Deus.

Você pode participar e será bem-vindo(a) na
Pastoral da Saúde.

Precisamos urgentemente de sua ajuda
para juntos, construirmos uma sociedade

mais justa e solidária à serviço da vida.
Procure o pessoal da Pastoral ou a

Secretaria Paroquial.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
25/07 – S. Tiago (Maior) (Apóstolo)
Leituras: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28

26/07 – S. Joaquim e Sta. Ana (Pais de Nossa Senhora)
Leituras: Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); Mt 13,16-17

27/07 – S. Celestino I (Papa)
Leituras: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59); Mt 13,44-46

28/07 – Sto. Inocêncio I (Papa)
Leituras: Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt 13,47-53

29/07 – Sta. Marta (Discípula de Jesus)
Leituras: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34); Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42

30/07 – S. Pedro Crisólogo (Bispo, Dr. da Igreja)
Leituras: Jr 26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12

31/07 – Sto. Inácio de Loyola (Presbítero)
Leituras: Ecl 1,2; 2,21-23; Sl 89(90); Cl 3,1-5.9-11;
Lc 12,13-21.

Convidamos todos os homens da nossa Paróquia a
participarem do Terço dos Homens,

toda segunda-feira às 20:30 horas, na Matriz.
Lembre-se, que o terço não é só dos homens, mas é pela
família inteira e não se esqueçam de rezar quando forem
tentados, sem esquecer que a maior tentação é não rezar.

A pratica do dízimo promove a vida  naA pratica do dízimo promove a vida  naA pratica do dízimo promove a vida  naA pratica do dízimo promove a vida  naA pratica do dízimo promove a vida  na
família e na comunidade.família e na comunidade.família e na comunidade.família e na comunidade.família e na comunidade.

Dízimo é fonte de bênçãos e elo deDízimo é fonte de bênçãos e elo deDízimo é fonte de bênçãos e elo deDízimo é fonte de bênçãos e elo deDízimo é fonte de bênçãos e elo de
comunhão na comunidade.comunhão na comunidade.comunhão na comunidade.comunhão na comunidade.comunhão na comunidade.

Dia dos Avós - 26/07Dia dos Avós - 26/07Dia dos Avós - 26/07Dia dos Avós - 26/07Dia dos Avós - 26/07
O amor e a sabedoria dosO amor e a sabedoria dosO amor e a sabedoria dosO amor e a sabedoria dosO amor e a sabedoria dos

nossos avós são bênçãos quenossos avós são bênçãos quenossos avós são bênçãos quenossos avós são bênçãos quenossos avós são bênçãos que
tornam nossas vidas melhores.tornam nossas vidas melhores.tornam nossas vidas melhores.tornam nossas vidas melhores.tornam nossas vidas melhores.

Feliz Dia dos AvósFeliz Dia dos AvósFeliz Dia dos AvósFeliz Dia dos AvósFeliz Dia dos Avós


