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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Enquanto estou no mundo, eu sou a Luz do Mundo.”
4º Domingo da Quaresma

Neste quarto domingo de nossa caminhada quaresmal, viemos ao encontro do Senhor para que Ele nos
ofereça sua luz e assim possamos ver com os olhos da fé. Pelo nosso Batismo, recebemos a luz de

Cristo; por ela, queremos ser reconhecidos como filhos da luz. Que esta Eucaristia nos ajude a preparar
bem a Páscoa que se aproxima e a manifestar a luz do Senhor a todos com quem nos encontrarmos.

Primeira Leitura: 
1 Samuel 16,1.6-7.10-13

Leitura do primeiro livro de Samuel.

Naqueles dias, o Senhor disse a
Samuel: 1"Enche o chifre de óleo e vem
para que eu te envie à casa de Jessé
de Belém, pois escolhi um rei para mim
entre os seus f i lhos”. 6Assim que
chegou, Samuel viu a Eliab e disse
consigo: “Certamente é este o ungido
do Senhor!” 7Mas o Senhor disse-lhe:
“Não olhes para a sua aparência nem
para a sua grande estatura, porque eu
o rejeitei .  Não julgo segundo os
critérios do homem: o homem vê as
aparências, mas o Senhor olha o coração”. 10Jessé
fez vir seus sete filhos à presença de Samuel, mas
Samuel disse: “O Senhor não escolheu a nenhum
deles”. 11E acrescentou: “Estão aqui todos os teus
filhos?” Jessé respondeu: “Resta ainda o mais novo,
que está apascentando as ovelhas”. E Samuel
ordenou a Jessé: “Manda buscá-lo, pois não nos
sentaremos à mesa enquanto ele não
chegar”. 12Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo,
de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor
disse: “Levanta-te, unge-o: é este!” 13Samuel
tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença
de seus irmãos. E a partir daquele dia o espírito do
Senhor se apoderou de Davi. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 22(23)

R. O Senhor é o pastor que me conduz; não me
falta coisa alguma.

1. O Senhor é o pastor que me conduz; não me
falta coisa alguma. Pelos prados e campinas
verdejantes ele me leva a descansar. Para as
águas repousantes me encaminha e restaura as
minhas forças.

2. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra
do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale
tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo
com bastão e com cajado, eles me dão a segurança!

3. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista
do inimigo; com óleo vós ungis minha cabeça, e o
meu cálice transborda.

4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda
a minha vida; e na casa do Senhor habitarei pelos
tempos infinitos.

Segunda Leitura: Efésios 5,8-14

Leitura da carta de são Paulo aos Efésios.
Irmãos, 8outrora éreis trevas, mas agora sois luz
no Senhor. Vivei como filhos da luz. 9E o fruto da luz
chama-se bondade, justiça, verdade. 10Discerni o
que agrada ao Senhor. 11Não vos associeis às obras
das trevas, que não levam a nada; antes,
desmascarai-as. 12O que essa gente faz em
segredo, tem vergonha até de dizê-lo. 13Mas tudo

que é condenável torna-se manifesto
pela luz; e tudo o que é manifesto é
luz. 14É por isso que se diz: “Desperta,
tu que dormes, levanta-te dentre os
mortos e sobre ti Cristo resplandecerá”.
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: João 9,1-41 ou
breve: 1b.6-9.13a-17.34-38a
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

Naquele tempo, 1bao passar, Jesus viu
um homem cego de nascença. 6E Jesus
cuspiu no chão, fez lama com a saliva

e colocou-a sobre os olhos do cego.       7E disse-lhe:
“Vai lavar-te na piscina de Siloé” (que quer dizer
enviado). O cego foi ,  lavou-se e voltou
enxergando. 8Os vizinhos e os que costumavam ver
o cego – pois ele era mendigo – diziam: “Não é
aquele que ficava pedindo esmola?” 9Uns diziam:
“Sim, é ele!” Outros afirmavam: “Não é ele, mas
alguém parecido com ele”. Ele, porém, dizia: “Sou
eu mesmo!” 13aLevaram então aos fariseus o homem
que tinha sido cego. 14Ora, era sábado o dia em que
Jesus t inha feito lama e aberto os olhos do
cego. 15Novamente, então, lhe perguntaram os
fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-
lhes: “Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me
e agora vejo!” 16Disseram, então, alguns dos
fariseus: “Esse homem não vem de Deus, pois não
guarda o sábado”. Mas outros diziam: “Como pode
um pecador fazer tais sinais?” 17E havia divergência
entre eles. Perguntaram outra vez ao cego:
“E tu, que dizes daquele que te abriu os
olhos?” Respondeu: “É um profeta”. 34Os fariseus
disseram-lhe: “Tu nasceste todo em pecado e
estás nos ensinando?” E expulsaram-no da
comunidade. 35Jesus soube que o tinham expulsado.
Encontrando-o, perguntou-lhe: “Acreditas no Filho
do homem?” 36Respondeu ele: “Quem é, Senhor,
para que eu creia nele?” 37Jesus disse: “Tu o estás
vendo; é aquele que está falando contigo”.
Exclamou ele: 38a"Eu creio, Senhor!” E prostrou-se
diante de Jesus. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Confissões no Setor Tucuruvi

Data Paróquias    -    Horário: 20h

30/03

03/04

04/04

05/04

06/04

Nossa Sra. dos Prazeres  /  São Paulo  /
Santo Antônio.

Nossa Senhora da Luz

Coração de Jesus  /  N. Sra. das Neves

Menino Jesus

São Camilo  /  Santa Teresinha
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h

20h30

14h

13h

14h

15h

15h

20h

20h30

09h30

13h

13h

18h

09h

17h

Missa / Novena das almas - Matriz

Terço dos homens

Curso: Tricô, Crochê e Bordados.

Não há expediente

Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.

Via Sacra - Comunidade Santa Edwiges.

Encontro de Oração: Apostolado - Capela.

Missa / Via Sacra.

Reunião do Conselho Central Paroquial - CCP.

Catequese de Primeira Eucaristia

Curso de preparação para noivos.

Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Missa - Comunidade Santa Edwiges.

5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.5º Domingo da Quaresma.

Missas - Matriz: 08h / 10h30 / 19h.

Bênção das velas e intenção de todos

os que tem seu nome na Capela das Almas.

Missa - Santa Edwiges.

Reunião do  Conselho Geral Paroquial - C.G.P..

27 Seg

28 Ter

29 Qua

30 Qui

31 Sex

01 Sab

02 Dom

AGENDA  -  AbrilAGENDA  -  AbrilAGENDA  -  AbrilAGENDA  -  AbrilAGENDA  -  Abril
03/04 - 20h: Confissão Comunitária.
08/04 - 08h30: Curso para Catequistas.
08/04 - 13h: Curso de preparação para o Batismo.
08/04 - 19h: Missa - Primeira Comunhão Eucarística.

 Após, lanchonete no Salão Paroquial.
10/04 - 20h30: Terço dos homens / Reunião do Cenáculo.
20/04 - 20h: Formação de Ministros.
21/04 - 14h: Chá Bingo Beneficente.
24/04 - 20h: Missa Solene para Pastorais e

 Familiares.

L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA L ITURGIA DIÁRIA (27/03 A 02/04)(27/03 A 02/04)(27/03 A 02/04)(27/03 A 02/04)(27/03 A 02/04)
27 – S. João do Egito (Ermitão e confessor)

Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54.

28 – Sta. Gisela (Rainha e abadessa)

Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16.

29 – Sto. Eustáquio (Príncipe)

Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30.

30 – S. Zózimo (Bispo e confessor)

Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5,31-47.

31 – S. Benedito (Confessor)

Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-30.

01/04 – S. Valério (Abade e confessor)

Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53.

02 – S. Francisco de Paula (Eremita)

Ez 37,12-14; Sl 129(130); Rm 8,8-11; Jo 11,1-45.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
27 – Magali Moraes N. De Oliveira( * )
27 – Vilma de Oliveira
28 – Anselmo da Silva Santiago ( * )
28 – Flávio Pinheiro
28 – Hermes Rodrigues Fernandes
28 – Maria Aparecida C. da Silva
28 – Nilza Santos Novo( * )
30 – Eliana Ueno
30 – Maria dos Remédios de Souza Arruda
30 – Maria Palmira Montalvão
31 – Clara Maia de Castro Ribeiro
31 – Laudicéia Lemes do Nascimento
01 – Willan Ramos Veiga
02 – Alice Laura Ramos de Oliveira
02 – Cecy Oliveira Índio
02 – Edgar de Souza Filho
02 – Fábio Candian
02 – Roberto Hiromiti Kuroda

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

Semana Santa
09/04 - Domingo de Ramos

Missas nos horários Normais - Bênção dos Ramos.

12/04 - Quarta Feira
20h - Missa do Crisma - Bênçao dos Santos óleos -
Igreja da Santana.

13/04 - Quinta-Feira Santa

INÍCIO  DO  TRÍDUO  PASCAL
20h - Celebração da Instituição da Eucaristia e
Lavapés. -  Após a Missa::  Vigí l ia até 23h -
Participação de todos os Ministros.

14/04 - Sexta-Feira da Paixão do Senhor
das 07h às 14h - Vigília de Oração.
15h - Celebração da Paixão do Senhor.
19h30 - Celebração da Penitência.

15/04 - Sábado Santo
20h - Missa da Vigília Pascal.

16/04 - Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor
09h - Missa - Comunidade Santa Edwiges.
10h30 E 19h - Missas na Matriz..

(NÃO SERÁ CELEBRADA A MISSA DAS 8h)

AÇÃO MINISTERIAL MISSIONÁRIA
De segunda à sexta-feira das 7h às 8h30
e às terças, quintas e sextas-feiras, das

15h às 16h, a Capela das Almas e Santíssimo
estará aberta para todos que queiram orar

e receber a Eucaristia.
PPPPPararararar ticipe deste momento de orticipe deste momento de orticipe deste momento de orticipe deste momento de orticipe deste momento de oração e comação e comação e comação e comação e comunhãounhãounhãounhãounhão.....

“Agora sois luz no Senhor.”
A cura do cego de nascimento recorda o nosso batismo. Fomos

lavados pela água, símbolo de purificação e vida nova, e ungidos

com óleo, símbolo da força de Deus para a missão nova que

assumimos.

Há um contraste entre o caminho percorrido pelo cego e a

atitude radical e inflexível das autoridades religiosas. O cego parte

da cegueira física, da total dependência, para a total autonomia,

própria de quem vê; e da ignorância religiosa para a libertação

interior da fé.

Os dirigentes judeus, ao contrário, permanecem incrédulos

em relação a Cristo, “luz do mundo”. Enxergam fisicamente, mas

o coração deles está longe de acolher as ações libertadoras de

Jesus. Preferem manter o povo dominado e explorado.

A nosso respeito, Jesus diz: “Vocês são a luz do mundo”

(Mt 5,14). SOMOS?

(Dia a dia com o Evangelho –  Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)


