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

“Empenhemo-nos  com  perseverança  no  combate  que  nos  é  proposto.”
21º Domingo do Tempo Comum - Solenidade da Assunção de Nossa Senhora – Dia da Vocação à Vida Consagrada

Cantemos as maravilhas que Deus realizou em Nossa Senhora, concedendo-lhe atingir a plenitude da
salvação. Elevada ao céu, Maria é nossa intercessora junto do Pai e nos espera para vivermos com Ela

na eternidade. Celebramos em comunhão com os vocacionados à vida consagrada: religiosos e
consagrados seculares que a exemplo da “bendita entre as mulheres”, dão seu sim ao projeto de Jesus.

Primeira Leitura
(Ap 11, 19a;12,1.3-6a.10ab)

Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.
11,19Abriu-se o Templo de Deus que
está no céu e apareceu no Templo
a arca da Aliança. 12,1Então
apareceu no céu um grande sinal:
uma mulher vestida de sol, tendo
a lua debaixo dos pés e sobre a
cabeça uma coroa de doze estrelas. 3Então apareceu
outro sinal no céu: um grande Dragão, cor de fogo.
Tinha sete cabeças e dez chifres e, sobre as cabeças,
sete coroas. 4Com a cauda, varria a terça parte das
estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O Dragão
parou diante da Mulher que estava para dar à luz,
pronto para devorar o seu Filho, logo que nascesse.
5E ela deu à luz um filho homem, que veio para
governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o
Filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. 6A
mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha
preparado um lugar. 10Ouvi então uma voz forte no
céu, proclamando: “Agora realizou-se a salvação, a
força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu
Cristo”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial 44 (45)

R. À vossa direita se encontra a Rainha, com veste
esplendente de ouro de Ofir.
1. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa
direita se encontra a Rainha com veste, esplendente
de ouro de Ofir.

2. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. esquecei vosso
povo e a casa paterna! Que o Rei se encante com
vossa beleza! Prestai-lhe homenagem; é vosso
Senhor!

3. Entre cantos de festa e com grande alegria,
ingressam, então, no palácio real.

Segunda Leitura (1Cor 15, 20-27a)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos: 20Cristo ressuscitou dos mortos como
primícias dos que morreram. 21Com efeito, por um
homem veio a morte e é também por um homem
que vem a ressurreição dos mortos. 22Como em
Adão todos morrem, assim também em Cristo
todos reviverão. 23Porém, cada qual segundo uma
ordem determinada: Em primeiro lugar, Cristo,
como primícias; depois, os que pertencem a
Cristo, por ocasião da sua vinda. 24A seguir, será
o fim, quando ele entregar a realeza a Deus-Pai,
depois de destruir todo principado e todo poder
e força. 25Pois é preciso que ele reine até que
todos os seus inimigos estejam debaixo de seus
pés. 26O último inimigo a ser destruído é a morte.
27Com efeito, “Deus pôs tudo debaixo de seus
pés”. - Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Evangelho (Lc 1, 39-56

Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.

Naqueles dias, 39Maria part iu
para a região montanhosa,
dirigindo-se, apressadamente, a
uma cidade da Judéia. 40Entrou na
casa de Zacarias e cumprimentou
Isabel. 41Quando Isabel ouviu a
saudação de Maria, a criança

pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito
Santo. 42Com um grande grito, exclamou: “Bendita
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu
ventre! 43Como posso merecer que a mãe do meu
Senhor me venha visitar? 44Logo que a tua saudação
chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria
no meu ventre. 45Bem-aventurada aquela que
acreditou, porque será cumprido o que o Senhor
lhe prometeu”. 46Então Maria disse: “A minha alma
engrandece o Senhor, 47e o meu espírito se alegra
em Deus, meu Salvador, 48porque olhou para a
humildade de sua serva. Doravante todas as
gerações me chamarão bem-aventurada, 49porque
o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor.
O seu nome é santo, 50e sua misericórdia se
estende, de geração em geração, a todos os que o
respeitam. 51Ele mostrou a força de seu braço:
dispersou os soberbos de coração. 52Derrubou do
trono os poderosos e elevou os humildes. 53Encheu
de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos
vazias. 54Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se
de sua misericórdia, 55conforme prometera aos
nossos pais, em favor de Abraão e de sua
descendência, para sempre”. 56Maria ficou três
meses com Isabel; depois voltou para casa. -
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Com toda a Igreja, que se alegra na solene
celebração da Assunção de Nossa Senhora à glória
celeste, elevemos ao Pai as nossas preces,
suplicando juntos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Ó Pai, que a Igreja seja o reflexo da santidade
que levou a Virgem Maria aos céus.
2. Que o Papa Francisco receba o dom da fortaleza
com a qual ornastes a Virgem Maria.
3. Que os consagrados e consagradas carreguem no
coração o Verbo que habitou o seio virginal de Maria.
5. Que o mal seja derrotado pela mesma força que
concedestes à Virgem Maria.
6. Que a miséria seja banida do mundo e reine a paz
que iluminou o lar de Maria e José.
7. Que o Congresso Eucarístico encerrado hoje em
Belém do Pará traga frutos de maior adesão a Cristo
e à sua Igreja pela participação na Eucaristia.
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor.
T. Amém.
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  Dia        Horário                              Atividade
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20h15
20h30

14h

13h

14h
15h
20h15

20h

20h30

08h

09h30
13h
18h

08h
09h

09h
09h30
10h30
17h30
19h

Missa / Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Curso: Celebração Litúrgica dos Sacramentos.
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.
Curso Bíblico.

Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros e
Membros das Pastorais - Matriz.
Reunião: Conselho Geral Pastoral - C.G.P.

Formação para Ministros - Paróquia Nossa
Senhora Salete - Rua Dr. Zuquim 1746 - Santana.
Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Santa Edwiges.

22º Doming22º Doming22º Doming22º Doming22º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz.
Encontro de pessoas que fizeram a Primeira
Eucaristia em 2014 e 2015.
Missa - Santa Edwiges.
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa  - Matriz.
Reunião: Pastoral da Liturgia e Ministros.
Missa  - Matriz.

22 Seg

23 Ter

24 Qua

25 Qui

26 Sex

27 Sab

28 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
22 – Antônio Eduardo Santos Alves ( * )
24 – Edenilson Ducatti ( * )
24 – Maria Tereza Cândido Rosa Bergallo
25 – Carlos Maximiliano Santoro Dias Macedo
25 – Enise Eyuki Hirata Silva
26 – Conceição Aparecida de Lima Costa
26 – Hermógenes Fernandes
27 – Letícia Ledo Silva
27 – Maria Aparecida Santoro Dias Macedo
28 – Allan Souza da Silva
28 – Joyce Cristina Ferreira dos Santos
28 – Olga Maria Franchi Barbosa
28 – Rita de Cássia Pereira Catini

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

AGENDA  -  SETEMBROAGENDA  -  SETEMBROAGENDA  -  SETEMBROAGENDA  -  SETEMBROAGENDA  -  SETEMBRO
10/09 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos p/ o Batismo.
11/09 - 12h: Almoço Comunitário

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
22/08 – Nossa Senhora  Rainha
Leituras: Is 9,1-6 ; Sl 112 (113); Lc 1,26-38.

23/08 – Sta. Rosa de Lima (Virgem)
Leituras: 2Cor 10,17 – 11,2 ; Sl 148; Mt 13,44-46.

24/08 – S. Bartolomeu (Apóstolo)
Leituras: Ap 21,9b-14 ; Sl 144(145); Jo 1,45-51.

25/08 – S. José Calazans (Presb); S. Luiz Rei da França
Leituras: 1Cor 1,1-9 ; Sl 144(145); Mt 24,42-51.

26/08 – S. Zeferino (Papa)
Leituras: 1Cor 1,17-25 ; Sl 32(33); Mt 25,1-13.

27/08 – Sta. Mônica (viúva)
Leituras: 1Cor 1,26-31 ; Sl 32(33); Mt 25,14-30.

28/08 – Sto. Agostinho (Bispo, Dr. da Igreja)
Leituras: Eclo 3, 19-21.30-31; Sl 67(68); Hb 12,
18-19.22—24a.

Tu és bendita entre as mulheres,
e é bendito o fruto do teu ventre.

A Solenidade da Assunção é a principal festa de
Nossa Senhora. Proclamada como dogma por Pio XII,
em 1950, a Assunção assume um caráter antropológico
fundamental: a humanidade, cuja redenção inaugura-se
através da concepção imaculada de Maria, pode agora
entrever seu destino final: a glorificação do ser humano
em Cristo.

No Evangelho, Isabel proclama Maria “Bem-
aventurada”: é a primeira bem-aventurança evangélica.
Maria é feliz “porque acreditou”. Modelo de doação e
serviço, ela é a “Arca da Nova Aliança”, em quem se
realiza o mistério Pascal.

Ao celebrarmos a Assunção, somos convocados a
vivermos os valores que Maria viveu, sobretudo sua
fidelidade à Palavra e ao projeto do Reino, transformados
em gestos concretos de doação e serviços aos irmãos.

Frei Sandro Roberto da Costa.

Amor + fé + dinheiro = DÍZIMOAmor + fé + dinheiro = DÍZIMOAmor + fé + dinheiro = DÍZIMOAmor + fé + dinheiro = DÍZIMOAmor + fé + dinheiro = DÍZIMO,,,,,
ou seja, bens partilhados e amorou seja, bens partilhados e amorou seja, bens partilhados e amorou seja, bens partilhados e amorou seja, bens partilhados e amor

vivido entre os filhos do mesmo Pai.vivido entre os filhos do mesmo Pai.vivido entre os filhos do mesmo Pai.vivido entre os filhos do mesmo Pai.vivido entre os filhos do mesmo Pai.
O Dizimo sincero é resposta de amorO Dizimo sincero é resposta de amorO Dizimo sincero é resposta de amorO Dizimo sincero é resposta de amorO Dizimo sincero é resposta de amor

ao amor infinito de Deus.ao amor infinito de Deus.ao amor infinito de Deus.ao amor infinito de Deus.ao amor infinito de Deus.
O dízimo é fruto de amor e é sementeO dízimo é fruto de amor e é sementeO dízimo é fruto de amor e é sementeO dízimo é fruto de amor e é sementeO dízimo é fruto de amor e é semente

de amorde amorde amorde amorde amor
O dízimo, para ser dízimo, tem queO dízimo, para ser dízimo, tem queO dízimo, para ser dízimo, tem queO dízimo, para ser dízimo, tem queO dízimo, para ser dízimo, tem que
sair do coração, não só da carteira.sair do coração, não só da carteira.sair do coração, não só da carteira.sair do coração, não só da carteira.sair do coração, não só da carteira.
Nem Deus, nem a igreja impõem oNem Deus, nem a igreja impõem oNem Deus, nem a igreja impõem oNem Deus, nem a igreja impõem oNem Deus, nem a igreja impõem o

Dízimo. Não é imposto, nem taxa. ÉDízimo. Não é imposto, nem taxa. ÉDízimo. Não é imposto, nem taxa. ÉDízimo. Não é imposto, nem taxa. ÉDízimo. Não é imposto, nem taxa. É
sua participação livre e alegre.sua participação livre e alegre.sua participação livre e alegre.sua participação livre e alegre.sua participação livre e alegre.

ÉTICA E FAMÍLIA
A palavra “ética” ecoa. Fala-se demais sobre ela,

mas a prática revela algumas fraturas. Ética se
apreende muito pela forma exemplar. Nossos pais,
nossos avós, alguns num tempo mais antigo, diziam:
“Nesta família não se faz isso!” Ou se mostrava a
recusa àquilo que é indevido. A prática da honestidade
como sendo um valor exemplar.

A ética não é apenas um tema para ser falado.
É preciso mostra-la, indica-la. A ética não está
relacionada apenas ao campo da política, ela está
relacionada à família, à convivência, ao lugar em que
moramos. Se a ética é exemplar, a escola e a família
são dois lugares prioritários em que o exercício ético
por parte dos adultos e das crianças é necessário.

Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada
que nós apenas mostramos, é preciso coerência para
que isso se implante.            (Mário Sérgio Cortella.)

Senhor, que queres que eu faça?
“Vocação é serviço, é doação, é experiência

profunda de Deus em nossa vida.
Vocação não é só chamado é também resposta...

Qual será a sua?”

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20:30TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20:30TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20:30TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20:30TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20:30


