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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“O Senhor ama aquele que é justo.”
26º Domingo do Tempo Comum – Dia da Bíblia

Chamados a participar da Eucaristia, o banquete da vida eterna, acolhamos o apelo que a
liturgia nos faz para passarmos da avareza para a partilha e do egoísmo para a solidariedade.
Neste dia da Bíblia, a palavra de Deus nos ajuda a abrir os olhos e os ouvidos para vermos a

realidade e escutarmos o clamor dos lázaros sofredores.

Primeira Leitura (Am 6,1a.4-7)
Leitura da Profecia de Amós.

Assim diz o Senhor todo-poderoso: 1Ai
dos que vivem despreocupadamente
em Sião, os que se sentem seguros nas
alturas de Samaria! 4Os que dormem
em camas de marfim, deitam-se em
almofadas, comendo cordeiros do
rebanho e novilhos do seu gado; 5os
que cantam ao som das harpas, ou,
como Davi, dedilham instrumentos
musicais; 6os que bebem vinho em
taças, e se perfumam com os mais finos
unguentos e não se preocupam com a
ruína de José. 7Por isso, eles irão agora
para o desterro, na primeira fila, e o bando dos
gozadores será desfeito. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial 145 (146)

R. Bendize, minh’alma, e louva o Senhor.

1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que
são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o
Senhor quem liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz
erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é justo,
é o Senhor quem protege o estrangeiro.

3. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os
caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre!
Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos
os séculos!

Segunda Leitura (1 Tm 6,11-16)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo.
11Tu que és um homem de Deus, foge das coisas
perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a firmeza, a mansidão. 12Combate o bom combate da
fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado
e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante
de muitas testemunhas. 13Diante de Deus, que dá a
vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o
bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos,
eu te ordeno: 14guarda o teu mandato íntegro e sem
mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor
Jesus Cristo. 15Esta manifestação será feita no tempo
oportuno pelo bendito e único Soberano, o Rei dos
reis e Senhor dos senhores, 16o único que possui a
imortalidade e que habita numa luz inacessível, que
nenhum homem viu, nem pode ver. A ele, honra e
poder eterno. Amém. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho (Lc 16,19-31)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.

Naquele tempo, Jesus disse aos
fariseus: 19"Havia um homem rico, que
se vestia com roupas finas e elegantes
e fazia festas esplêndidas todos os
dias. 20Um pobre, chamado Lázaro,
cheio de feridas, estava no chão à
porta do rico. 21Ele queria matar a fome
com as sobras que caíam da mesa do
rico. E, além disso, vinham os cachorros
lamber suas feridas. 22Quando o pobre
morreu, os anjos levaram-no para
junto de Abraão. Morreu também o rico

e foi enterrado. 23Na região dos mortos, no meio dos
tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a
Abraão, com Lázaro ao seu lado. 24Então gritou: ‘Pai
Abraão, tem piedade de mim! Manda Lázaro molhar
a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque
sofro muito nestas chamas’. 25Mas Abraão respondeu:
‘Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante
a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém,
ele encontra aqui consolo e tu és atormentado.
26E, além disso, há um grande abismo entre nós: por
mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui
para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar
até nós’. 27O rico insistiu: ‘Pai, eu te suplico, manda
Lázaro à casa do meu pai, 28porque eu tenho cinco
irmãos. Manda preveni-los, para que não venham
também eles para este lugar de tormento’. 29Mas
Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas,
que os escutem!’ 30O rico insistiu: ‘Não, Pai Abraão,
mas se um dos mortos for até eles, certamente
vão se converter’. 31Mas Abraão lhe disse: ‘Se não
escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não
acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos
mortos’”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus
Pai e, iluminados pela Palavra que nos foi proclamada,
peçamos confiantes:
T. Escutai, Senhor, a nossa prece!
1. Senhor, abençoai a Igreja para que esteja sempre
e preferencialmente voltada aos mais pobres.
Rezemos.
2. Senhor, i luminai os nossos governantes e
legisladores, para que ouçam os apelos dos que vivem
na miséria em nosso país. Rezemos.
3.Senhor, fortalecei na fé e renovai o ardor
missionário de todos os batizados de nossa
Arquidiocese, para que deem testemunho de sua fé
no cuidado dos mais desprotegidos e abandonados
de nossa cidade. Rezemos.
4. Senhor, iluminai-nos, para que vossa Palavra
inspire todas as decisões de nossas vidas. Rezemos.
P. Tudo isso vos pedimos, por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h
20h15
20h30

14h

13h

14h
15h
20h15

20h

09h30
13h
13h
18h

08h
09h
09h30
10h30
19h

MMMMMissa / Noissa / Noissa / Noissa / Noissa / Novvvvvena das ena das ena das ena das ena das Almas - Almas - Almas - Almas - Almas - MAMAMAMAMATRIZTRIZTRIZTRIZTRIZ.....
Curso: Celebração Litúrgica dos Sacramentos.
Terço dos Homens.

Curso de pintura em latinhas e plásticos.

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.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Curso de noivos.
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Santa Edwiges.

27º Doming27º Doming27º Doming27º Doming27º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz - N. Sra. da Luz - Bênção das velas.
Missa - Santa Edwiges.
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa - Matriz - N. Sra. da Luz - Bênção das velas.
Missa - Matriz - N. Sra. da Luz - Bênção das velas.

26 Seg

27 Ter

28 Qua

29 Qui

30 Sex

01 Sab

02 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
26 – Adriana Portas Rodrigues Bergallo
26 – Anselmo Fernandes de Oliveira
26 – Marcella T. Monteiro
26 – Paula dos Santos Aguiar
26 – Vera Regina de Mendonça
27 – Antônio Catini Filho
27 – Maria das Graças Fontes
28 – Aparecida Fabri
28 – José Roberto Batista de Carvalho
29 – Camila Garcia da Silva ( * )
29 – Vanessa de Rosa Manzano
30 – Jandira Lorena de Lima
01 – Auxiliadora Maria Lanzeti
01 – Kevin Ferreira de Santana do Nascimento
01 – Maria Inácio Santos Macedo
02 – Aurélio César Nogueira
02 – Helena Alves Nogueira
02 – Janaina Ibiapina Fernandes
02 – Maria José da Silveira Simões ( * )

( * )  =  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
26/09 Ss. Cosme e Damião (Mártires)
Leituras: Jó 1, 6-22; Sl 16(17); Lc 9,46-50.

27/09 – S. Vicente de Paulo (Presbítero)
Leituras: Jó 3, 1-3.11; Sl 87(88) 2-8; Lc 9,51-56.

28/09 – S. Venceslau e S. Lourenço Ruiz e Comps.
(Mártires)
Leituras: Jó 9, 1-12.14-16; Sl 87(88)10-15; Lc 9, 57-62.

29/09 – Ss. Miguel, Gabriel e Rafael (Arcanjos)
Leituras: Dn 7, 9-10.13-14; Sl 137(138); Jo 1,47-51.

30/09 – S. Jerônimo (Presb., Dr. da Igreja)
Leituras: Jó 38,1.12-21; 40, 3-5; Sl 138(139); Lc 10,13-16.

01/10 – Sta. Teresinha do Menino Jesus (Virgem e
Dra. da Igreja)
Leituras: Jó 42, 1-3.5-6.12-16; Sl 118(119); Lc 10,17-24.

02/10 – Santos Anjos da Guarda
Leituras: Hab 1,2-3; 2, 2-4; Sl 94(95); 2Tm 1,6-8.13-14;
Lc 17,5-10

AGENDA  -  outubroAGENDA  -  outubroAGENDA  -  outubroAGENDA  -  outubroAGENDA  -  outubro
08/10 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos p/ o Batismo.
09/10 - 12h: Almoço Comunitário
12/10 - 10h - Missa - Nossa Senhora Aparecida

DÍZIMO, PARTILHA DE ALEGRIAS E
SOFRIMENTOS: FORTALECE A

SOLIDARIEDADE, CELEBRA A VIDA.

Há um grande abismo entre nós...
Os dois personagens da parábola, o pobre Lázaro e o

homem rico, são mais do que nunca reflexo da nossa
sociedade atual, onde existem a desigualdade social e
insensibilidade diante do sofrimento alheio.

De um lado temos uma parte da humanidade que vive no
acúmulo e no consumo, enquanto que muitos são privados
das necessidades básicas da vida. Diante dessa realidade
injusta, Deus não fica indiferente, mas toma partido dos mais
pobres, além do que a idolatria ao ter e ao poder pode levar à
perdição definitiva.

Cada um constrói a partir daqui seu futuro e sua eternidade.
O que não se pode negar é que o acolhimento ou a recusa de
Deus passa pela sensibilidade do sofrimento do ser humano.

Frei João Fernandes Reinert

TERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENSTERÇO DOS HOMENS
TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h30.TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h30.TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h30.TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h30.TODA SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h30.

CAPELA  DAS  ALMAS,
PARTICIPE  DA  CAMPANHA.

Festa de Santa Edwiges - 2016
09/10 - 14h30 - chá-bingo.
15/10 - 18h Missa com bênção das famílias.

QUERMESSE  O  DIA  TODO
16/10 - 09h: Missa - Bênção de objetos e rosas.

    11h: Missa e bênção dos veículos.
    15h: Missa com bênção dos enfermos.
    19h: Missa Solene com bênção de rosas.

QUERMESSE  O  DIA  TODO
(com a tradicional macarronada)

Rua Major Dantas Cortes, 435 (Largo Riachão do Jacuipe) Tel. 2949-5997

Encerramento do mês da Bíblia
A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos

comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o
centro e o coração da Sagrada Escritura. Em Jesus
se cumprem todas as promessas feitas no Antigo
Testamento para o povo de Deus.

Que o mês da Bíblia possa suscitar em nossos
corações um desejo cada vez maior de conhecer a
Sagrada Escritura, amá-la e praticá-la. E que a
exemplo de São Jerônimo, nos dediquemos sempre
mais a nos aprofundar na Palavra de Deus.


