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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges
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“Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”
25º Domingo do Tempo Comum - Dia da Bíblia - Dia Nacional da Juventude.

O Senhor é muito bom e misericordioso para com todos, por isso nos reúne para a celebração
e está perto dos que o invocam. Ele nos convida a trabalhar na construção do seu reino e
nos oferece a possibilidade de receber seus dons, ouvir sua palavra e experimentar o amor
que tem por nós. Neste dia da Bíblia, glorifiquemos a Cristo, Palavra de Deus encarnada,

consagrando-lhe todo nosso viver e missão.

PRIMEIRA LEITURA (Is 55,6-9)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
6Buscai o Senhor, enquanto pode
ser achado; invocai-o, enquanto ele
está perto. 7Abandone o ímpio seu
caminho, e o homem injusto, suas
maquinações; volte para o Senhor,
que terá piedade dele, volte para
nosso Deus, que é generoso no
perdão. 8Meus pensamentos não
são como os vossos pensamentos
e vossos caminhos não são como
os meus caminhos, diz o Senhor.
9Estão meus caminhos tão acima
dos vossos caminhos    e meus pensamentos acima
dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima
da terra. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 144/145
R. O Senhor está perto da pessoa que o invoca!
1. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de
louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor
e muito digno de louvores e ninguém pode medir sua
grandeza.

2. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é
paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para
com todos, sua ternura abraça toda criatura.

3. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em
toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que
o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.

SEGUNDA LEITURA (Fl 1,20c-24.27a)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 20Cristo vai ser glorificado no meu corpo,
seja pela minha vida, seja pela minha morte. 21Pois
para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
22Entretanto, se o viver na carne significa que meu
trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que
escolher. 23Sinto-me atraído para os dois lados: tenho
o desejo de partir, para estar com Cristo – o que para
mim seria de longe o melhor – 24mas para vós é mais
necessário que eu continue minha vida neste mundo.
27aSó uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho
de Cristo. -Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

EVANGELHO (Mt 20,1-16a)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus
discípulos: 1"O Reino dos Céus é como a história do
patrão que saiu de madrugada para contratar
trabalhadores para a sua vinha. 2Combinou com os
trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os
mandou para a vinha. 3Às nove horas da manhã, o

patrão saiu de novo, viu outros
que estavam na praça,
desocupados, 4e lhes disse: ‘Ide
também vós para a minha vinha!
E eu vos pagarei o que for justo’.
5E eles foram. O patrão saiu de
novo ao meio-dia e às três horas
da tarde, e fez a mesma coisa.
6Saindo outra vez pelas cinco
horas da tarde, encontrou outros
que estavam na praça, e lhes
disse: ‘Por que estais aí o dia
inteiro desocupados? 7Eles
responderam: ‘Porque ninguém
nos contratou’. O patrão lhes

disse: ‘Ide vós também para a minha vinha’. 8Quando
chegou a tarde, o patrão disse ao administrador:
‘Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a
todos, começando pelos últimos até os primeiros!’
9Vieram os que tinham sido contratados às cinco da
tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. 10Em
seguida vieram os que foram contratados primeiro,
e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um
deles também recebeu uma moeda de prata. 11Ao
receberem o pagamento, começaram a resmungar
contra o patrão: 12‘Estes últimos trabalharam uma
hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o
cansaço e o calor o dia inteiro’. 13Então o patrão disse
a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não
combinamos uma moeda de prata? 14Toma o que é
teu e volta para casa! Eu quero dar a este   que foi
contratado por último o mesmo que dei a ti. 15Por
acaso não tenho o direito de fazer o que quero com
aquilo que me pertence? Ou estás com inveja,
porque estou sendo bom?’ 16aAssim, os últimos serão
os primeiros, e os primeiros serão os últimos”. -
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Festa de Santa Edwiges - 2017
08 de Outubro - Domingo: 14h30: Chá Bingo

14 de Outubro - Sábado: 18h: Missa com bênção
dos motoristas e dos veículos.

Quermesse a partir das 14h.
15 de Outubro - Domingo: 11h: Missa

Após a Missa, quermesse e barraca da
tradicional macarronada.

16 de Outubro - Segunda-feira
Dia  de  Santa  Edwiges

09h: Missa com bênção de Objetos e Rosas,
15h: Missa com bênção dos enfermos,
20h: Missa Solene com bênção das Rosas.

QUERMESSE O DIA TODO.



Rua Heloisa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo - SP – CEP 02248-140 – Tel. 2949-5997
Comunidade Santa Edwiges - Largo Riachão do Jacuipe, 435 - (Esq. da Rua  Esperança c/Major Dantas Cortez)

www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br / e-mail:secretaria@nossaluz.com.br

PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade
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Festa  da  Pr imaveraFesta  da  Pr imaveraFesta  da  Pr imaveraFesta  da  Pr imaveraFesta  da  Pr imavera

Missa  - Novena das Almas - Matriz.
Terço dos homens.

Curso: bordado, crochê, tricô, renda turca.

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

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

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa - Santos Anjos - Matriz.
Reunião do Conselho Central.

Não haverá Catequese - Retiro de Catequistas.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).
Curso Básico de Informática (Até 16h).
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

26º Doming26º Doming26º Doming26º Doming26º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa: Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Encontro da Juventude.
Reunião do Conselho Geral.

HO JEHO JEHO JEHO JEHO JE

25 Seg

26 Ter

27 Qua

28 Qui

29 Sex

30 Sab

1º Dom

AGENDA  -  Outubro
02/10 - 20h: Missa - N. Sra. da Luz - Bênção das velas.
07/10 - 14h: Curso de Noivos.
08/10 - 12h: Almoço Comunitário.
08/10 - 14h: Chá Bingo Beneficente - Santa Edwiges.
12/10 - 10h: Missa - Nossa Senhora Aparecida -

Padroeira do Brasil.
16/10 - 09h/15h/20h: Missa Solene - Santa Edwiges.
18/10 - 14h: Chá bingo beneficente.
21/10 - 13h30: Preparação para o Batismo.
21/10 - 18h: Celebração do Batismo - Matriz.
26/10 - 20h: Formação Ministros.
29/10 - 18h: Hora Santa.

L ITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA (25/09 A 1º/10)(25/09 A 1º/10)(25/09 A 1º/10)(25/09 A 1º/10)(25/09 A 1º/10)
25/09 – S. Cléofas (Mártir)
Esd 1,1-6; Sl 125(126); Lc 8,16-18.

26/09 – Ss. Cosme e Damião (Mártires)
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl 121(122); Lc 8,19-21.

27/09 – S. Vicente de Paula (Presbítero)
Esd 9,5-9; Cânt. Tb 13,2.3-4.5.8; Lc 9,1-6.

28/09 – Ss. Venceslau (Mártir)
Ag 1,1-8; Sl 149; Lc 9,7-9.

29/09 – Ss. Miguel, Gabriel e Rafael (Arcanjos)
Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a; Sl 137(138); Jo 1,47-51.

30/09 – S. Jerônimo (Presbítero e Dr. da Igreja)
Zc 2,5-9.14-15a; Cânt.: Jr 31,10-13; Lc 9,43b-45.

1º/10 – Sta. Teresinha do Menino Jesus (Virgem,
Dra. da Igreja),
Ez 18,25-28; Sl 24(25); Fl 2,1-11; Mt 21,28-32.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
25 – Leni da Silva Campos
25 – Paola Beatrice ( * )
26 – Anselmo Fernandes de Oliveira
26 – Marcella T. Monteiro
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 ( * )
30 – Jandira Lorena de Lima
01 – Auxiliadora Maria Lanzeti
01 – Esmeralda R. de Barros Pereira
01 – Kevin Ferreira de Santana do Nascimento
01 – Maria Inácio Santos Macedo

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

Eu quero dar também a esse, que foi
encontrado por último, o mesmo que dei a você.

Estamos diante de uma parábola do Reino. Ela
mostra que Deus é bom para com todos. O
Evangelho deste domingo fala dos operários da
vinha. Todos são convocados e enviados e todos
recebem a mesma recompensa.

Diante da reclamação dos trabalhadores da
primeira hora o patrão declara: “Por acaso não tenho
o direito de fazer o que quero com aquilo que me
pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo
bom?” Sim Deus é bom para com todos.

Deus não discrimina a ninguém. Tudo é graça,
tudo é bom. Importa corresponder à graça, ao dom
de Deus; importa atender ao convite de Deus para o
trabalho em sua vinha. A justiça de Deus não é como
a justiça dos seres humanos. Ela ultrapassa a justiça
humana; consiste no imenso amor para com todos.

Rei Alberto Beckhäuser.

CinzárioCinzárioCinzárioCinzárioCinzário
Em atenção às orientações da Igreja Católica, no

sentido de que as cinzas dos mortos sejam
mantidas em “locais sagrados”, como cemitérios
ou igrejas, nossa Paróquia está disponibilizando
um cinzário na Igreja Nossa Senhora da Defesa.

Informe-se na Secretaria Paroquial ou pelo
telefone 2949-5997.

DÍZIMO: O POUCO PARTILHADO DE CADA
UM QUE REALIZA O MUITO PARA TODOS.

ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA
Para a próxima Semana precisamos da

sua colaboração doando:
ARROZ E FEIJÃO

Ainda somos responsáveis pelos
menos favorecidos.

A PASTORAL SOCIAL AGRADECE A
SUA COLABORAÇÃO.


