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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Faze-me justiça contra o meu adversário!”
30º Domingo do Tempo Comum – Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária

Queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos nossa fé, na certeza da presença do Cristo
Ressuscitado em nosso meio. Ele nos convida a uma atitude de simplicidade e humildade. Recordemos

hoje do Dia Mundial das Missões, pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos todos missionários.

PRIMEIRA LEITURA
(Eclo 35, 15b-17.20-22a)

Leitura do Livro do Eclesiástico.
15O Senhor é um juiz que não faz
discriminação de pessoas. 16Ele não
é parcial em prejuízo do pobre, mas
escuta, s im, as súpl icas dos
oprimidos; 17jamais despreza a
súplica do órfão, nem da viúva,
quando desabafa suas mágoas.
20Quem serve a Deus como ele o quer,
será bem acolhido e suas súplicas
subirão até as nuvens.  21A prece do
humilde atravessa as nuvens:
enquanto não chegar não terá repouso; e não
descansará até que o Alt íss imo intervenha,
22faça justiça aos justos e execute o julgamento. -
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 33 (34)
R. O Pobre clama a Deus e ele escuta: o Senhor
liberta a vida dos seus servos.

1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu
louvor estará sempre em minha boca. Minha alma
se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se
alegrem!

2. Mas Ele volta a sua face contra os maus, para
da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos
e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias
os liberta.

3. Do coração atribulado ele está perto e conforta
os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida
dos seus servos e castigado não será quem nele
espera.

SEGUNDA LEITURA (2Tm 4,6-8.16-18)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.

Caríssimo, 6quanto a mim, eu já estou para ser
oferecido em sacrifício; aproxima-se o momento de
minha partida. 7Combati o bom combate, completei
a corrida, guardei a fé. 8Agora está reservada para
mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me
dará naquele dia; e não somente a mim, mas
também a todos que esperam com amor a sua
manifestação gloriosa. 16Na minha primeira defesa,
ninguém me assistiu; todos me abandonaram.
Oxalá que não lhes seja levado em conta. 17Mas o
Senhor esteve a meu lado e me deu forças, ele fez
com que a mensagem fosse anunciada por mim
integralmente, e ouvida por todas as nações; e eu
fui libertado da boca do leão. 18O Senhor me libertará
de todo mal e me salvará para o seu Reino celeste.
A ele a glória, pelos séculos dos séculos! Amém. -
Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

EVANGELHO (Lc 18, 9-14)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.

Naquele tempo, 9Jesus contou esta
parábola para alguns que confiavam
na sua própria justiça e desprezavam
os outros: 10"Dois homens subiram ao
Templo para rezar: um era fariseu, o
outro cobrador de impostos.
11O fariseu, de pé, rezava assim em
seu íntimo: ‘Ó Deus, eu te agradeço
porque não sou como os outros
homens, ladrões, desonestos,
adúlteros, nem como este cobrador

de impostos. 12Eu jejuo duas vezes por semana, e
dou o dízimo de toda a minha renda’. 13O cobrador
de impostos, porém, ficou à distância, e nem se
atrevia a levantar os olhos para o céu; mas batia
no peito, dizendo: ‘Meu Deus, tem piedade de mim
que sou pecador!’14Eu vos digo: este último voltou
para casa justificado, o outro não. Pois quem se
eleva será humilhado, e quem se humilha será
elevado”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, com a humildade do publicano,
apresentemos ao Senhor nossas preces.

T. Por vossa misericórdia, escutai-nos, Senhor.
1.  Senhor,  Vós  so i s  o  ju i z  que não faze is
discriminação de pessoas e aceitais a súplica
do oprimido, ouvi atento o grito de misericórdia
de todos  os  que so f rem,  espec ia lmente  os
que v ivem descar tados  nas  ruas  de  nossa
grande cidade.

2. Senhor, Vós que sempre ouvis o clamor do
vosso povo, infundi sobre os governantes e juízes
deste mundo o espírito de compaixão, para que
tomem decisões éticas baseadas na justiça e no
direito e sejam solícitos às necessidades dos mais
humildes e desamparados.

3. Senhor, que permaneceis ao lado dos vossos
apósto los  dando- lhes  fo rça  e  coragem,
acompanhai os missionários e missionárias em
sua missão de proclamar o Evangelho com a
palavra e com o testemunho.

4.  Senhor,  nós  vos  ped imos por  todos  os
missionários e missionárias que deram suas
vidas pela causa do Evangelho. Que eles, assim
como o apóstolo Paulo, recebam a coroa da
justiça que Vós, justo juiz, reservastes aos que
anunciaram o Evangelho e guardaram a fé.
P. Confiantes, rezemos a Oração Missionária
deste ano:

T. Pai de misericórdia, que criastes o mundo e
o confiastes aos seres humanos. Guiai-nos com
vosso Espír i to  para que,  como Igreja
missionária de Jesus, cuidemos da Casa Comum
com responsabilidade. Maria, Mãe Protetora,
inspirai-nos nessa missão. Amém.

CAPELA  DAS  ALMAS,

PARTICIPE  DA  CAMPANHA.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

13h30
14h15
15h

15h
20h30

14h

14h
15h

20h

09h30
18h

08h
09h
09h30
10h30
19h

PPPPPererererereeeeegggggrinação  - Prinação  - Prinação  - Prinação  - Prinação  - Pororororor ta Santa.ta Santa.ta Santa.ta Santa.ta Santa.
Concentração na Rua Salete - Santana
Procissão até Igreja Santana
Missa Solene na Igreja de Santana

MMMMMissa / Noissa / Noissa / Noissa / Noissa / Novvvvvena das ena das ena das ena das ena das Almas - Almas - Almas - Almas - Almas - MAMAMAMAMATRIZTRIZTRIZTRIZTRIZ.....
Terço dos Homens.

Curso: Bordados, Crochê e Tricô.

Não haverá expediente.

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

Missa / Novena de Natal Missa / Novena de Natal Missa / Novena de Natal Missa / Novena de Natal Missa / Novena de Natal - Matriz.
Natal em família: A vida como família de Deus.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Missa - Santa Edwiges.

31º Doming31º Doming31º Doming31º Doming31º 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.

HO JEHO JEHO JEHO JEHO JE
23 Dom

24 Seg

25 Ter

26 Qua

27 Qui

28 Sex

29 Sab

30 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
25 – Ana da Conceição Pires
25 – Elias Alves de Souza
25 – Rita de Cássia da Silva
27 – Irene Cordeiro de Lima Oliveira
28 – Santiago San Martin Moreira
29 – Angela Joberta Clauhs
29 – Maria de Fátima Souza Lima
30 – Darci da Silva San Martin

( * )  =  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

24/10 – Sto. Antônio Maria Claret (Bispo)

Leituras: Ef 4,32–5,8; Sl 1; Lc 13,10-17.

25/10 – Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão

Leituras: Ef 5,21-33; Sl 127(128); Lc 13,18-21.

26/10 – Sto. Evaristo (Papa, Mártir)

Leituras: Ef 6,1-9; Sl 144(145); Lc 13,22-30.

27/10 – S. Frumêncio (Bispo)

Leituras: Ef 6,10-20; Sl 143(144); Lc 13,31-35.

28/10 – S. Simão e S. Judas Tadeu (Apóstolos)

Leituras: Ef 2,19-22; Sl 18(19); Lc 6,12-19.

29/10 – S. Narciso (Bispo)

Leituras: Fl 1,18b-26; Sl 41(42); Lc 14,1.7-11.

30/10 – S. Marcelo (Mártir)

Leituras: Sb 11,22–12,2; Sl 144 (145); 2Ts 1,11–2,2;

Lc 19,1-10.

“Deus escuta a oração dos humildes!”
Um piedoso fariseu e um cobrador de impostos sobem ao

templo para orar. Como reagirá Deus diante de duas pessoas de

vida moral e religiosa tão diferentes e opostas? O fariseu, que

agradece a Deus por não ser mau como os outros, e ter um bom

comportamento; e o cobrador de impostos que pede perdão a

Deus por ser pecador.

Inicialmente as duas orações têm sentido, pois agradecer a

Deus é uma coisa boa e também é bonito saber reconhecer as

próprias falhas. Porém, Jesus diz que só o cobrador de impostos

“saiu em paz”. Em sua oração há autenticidade.

Este homem é pecador, mas está no caminho da verdade.

Pela oração entramos em sintonia com Deus. E isso só acontece

quando a oração é humilde, sincera, autêntica e confiante.

Frei Germano Guesser

AGENDA  -  NovembroAGENDA  -  NovembroAGENDA  -  NovembroAGENDA  -  NovembroAGENDA  -  Novembro
02/11 - 10h Missa - Dia de Finados
04-05-06/11 - Visita da Imagem Peregrina de Nossa

Senhora Aparecida aqui na Paróquia.
06/11 - 18h: Missa de despedida da Imagem Peregrina.
12/11 - 13h: Preparação de Pais e Padrinhos para o Batismo.
13/11 - 12h: Almoço Comunitário.

CUIDAR DA CASA COMUMCUIDAR DA CASA COMUMCUIDAR DA CASA COMUMCUIDAR DA CASA COMUMCUIDAR DA CASA COMUM
MÊS DAS MISSÕESMÊS DAS MISSÕESMÊS DAS MISSÕESMÊS DAS MISSÕESMÊS DAS MISSÕES

Em sua Encíclica Laudato si’, o papa Francisco

adverte que “a existência humana se baseia sobre

três relações intimamente ligadas: as relações com

Deus, com o próximo e com a terra” (LS 66). E lança

uma pergunta: “Que tipo de mundo queremos deixar a

quem nos suceder, às crianças que estão crescendo?”

(LS 160).

Em nossa Casa Comum, tudo está interligado,

unido por laços invisíveis, como uma única família

universal. E nós recebemos de Deus a missão de

cuidar dessas relações. Isso tem a ver com a missão

da Igreja. Queremos fazer do cuidado do planeta a

nossa missão até os confins do mundo.

Diante da crise socioambiental, nem todos temos

de ser especialistas e saber tudo, mas temos o dever

de mudar nossos hábitos e apoiar ações práticas.

Texto Base do “Dia Mundial das Missões 2016”.

Equipe POM – Pontifícias Obras Missionárias.

Toda Segunda-Feira,

às 20h30, na Matriz.

Rezar o Terço é estar sintonizado com a oração de toda a Igreja. Não é oração
individualista. Não é alienante.

O Terço faz a gente se sentir Igreja. Se você vive cansado, se você está com insônia, se
procura auxílio de calmantes, tente rezar o Terço. Ele não é tóxico e produz um efeito
maravilhoso. O Terço é fonte de bênçãos e de graças. Tente e você mesmo descobrirá.

Até as crianças podem rezar o Terço e colher seus frutos. É uma oração simples. Parece
que surgiu no meio do povo mais humilde. O Terço é uma oração profunda.


