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

 “Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens”.
3º Domingo do Tempo Comum

Neste domingo em que celebramos o Mistério Pascal de Jesus, fazemos memória do chamado
que Ele fez aos primeiros discípulos para permanecerem com Ele e serem enviados em missão.
Da mesma forma, Ele nos chama hoje para vivermos no amor e anunciar a salvação onde quer

que estejamos. Viver no amor de Deus é nossa vocação; amar com este mesmo amor é a
garantia de nossa salvação.

DEPOSITE  AS  CINZAS

DE  SEUS  ENTES QUERIDOS EM

LOCAL  SAGRADO

Fale conosco
Paróquia Nossa Senhora da Luz

011  2949-5997

CinerárioCinerárioCinerárioCinerárioCinerário

Primeira Leitura: Jonas 3,1-5.10

Leitura da profecia de Jonas.
1A palavra do Senhor foi dirigida
a Jonas, pela segunda vez: 
2"Levanta-te e põe-te a caminho
da grande cidade de Nínive, e
anuncia-lhe a mensagem que eu
te vou confiar”. 3Jonas pôs-se a
caminho de Nínive, conforme a
ordem do Senhor. Ora, Nínive era
uma cidade muito grande; eram
necessários   três dias para ser
atravessada.  4Jonas entrou na
cidade, percorrendo o caminho de um dia;
pregava ao povo, dizendo: “Ainda quarenta dias,
e Nínive será destruída”. 5Os ninivitas acreditaram
em Deus; aceitaram fazer jejum e vestiram sacos,
desde o superior ao inferior. 10Vendo Deus as suas
obras de conversão e que os ninivitas se
afastavam do mau caminho, compadeceu-se e
suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes,
e não o fez. – Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 24(25)

R. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
vossa verdade me oriente e me conduza!

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e
fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade
me oriente e me conduza, porque sois o Deus da
minha salvação.

2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e
a vossa compaixão, que são eternas! De mim
lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois
bondade sem limites, ó Senhor!

3. O Senhor é piedade e retidão e reconduz
ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os
humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu
caminho.

Segunda Leitura: 1 Coríntios 7,29-31

Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
29Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado.
Então que, doravante, os que têm mulher
vivam como se não tivessem mulher; 30e os que
choram, como se não chorassem; e os que
estão alegres, como se não est ivessem
alegres; e os que fazem compras, como se
não possuíssem coisa alguma;  31e os que
usam do mundo, como se dele não estivessem
gozando. Pois a figura deste mundo passa. –
Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 1,14 -20

Proclamação do evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
14Depois que João Batista foi preso,
Jesus foi para a Galileia, pregando
o evangelho de Deus e dizendo: 
15"O tempo já se completou e o
reino de Deus está próximo.
Convertei-vos e crede no
evangelho!” 16E, passando à beira
do mar da Galileia, Jesus viu Simão
e André, seu irmão, que lançavam
a rede ao mar, pois eram

pescadores. 17Jesus lhes disse: “Segui-me e eu
farei de vós pescadores de homens”. 18E eles,
deixando imediatamente as redes, seguiram a
Jesus.  19Caminhando mais um pouco, viu
também Tiago e João, f i lhos de Zebedeu.
Estavam na barca, consertando as redes; 20e
logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu,
na barca com os empregados e partiram, seguindo
Jesus. – Palavra da salvação.

T. Glória a Vós, Senhor.

25 de Janeiro
Festa da Conversão de São Paulo

O Cristo que chamou Paulo de Tarso
(Turquia, séc. 1º) a dedicar-se à causa da
evangelização é o mesmo que hoje nos chama
a servi-lo na Igreja e na causa dos pobres e
desvalidos.

Celebrando a festa deste grande
anunciador do Evangelho, rendemos graças
ao Pai e suplicamos ao Filho que faça brilhar
em nós a mesma Luz que brilhou na vida do
apóstolo das gentes.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

H O J EH O J EH O J EH O J EH O J E
21 Dom

22 Seg

23 Ter

24 Qua

25 Qui

26 Sex

27 Sab

28 Dom

L ITURGIA DIÁRIA (22 A 28/01/18)L ITURGIA DIÁRIA (22 A 28/01/18)L ITURGIA DIÁRIA (22 A 28/01/18)L ITURGIA DIÁRIA (22 A 28/01/18)L ITURGIA DIÁRIA (22 A 28/01/18)
22/01: S. Vicente Pallotti
Sm 5,1-7.10; Sl 88; Mc 3,22-30.

23/01: S. João Esmoler (Bispo)
2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 23; Mc 3,31-35.

24/01: S. Francisco de Sales (Bispo, Dr. da Igreja)
2Sm 7,4-17; Sl 88(89); Mc 4,1-20.

25/01: Conversão de São Paulo Apóstolo.
At 22,3-16; Sl 116; Mc 16,15-18.

26/01: Ss. Timóteo e Tito (Bispos)
2Tm 1,1-8; Sl 95; Lc 10,1-9.

27/01: Sta. Ângela Mérici (Virgem)
2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41.

28/01: S. Tomás de Aquino (Presb., Dr. da Igreja)
Dt 18,15-20; Sl 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
22 – José Renilso Dantas

23 – Adíliade Souza ( * )

23 – Luciano Ueno

24 – Edjane da Silva

24 – Maria Perpétua Damasceno Lauro

24 – Marinaldo Francisco de Lima

25 – Cláudio Dulinskas Simionato

27 – Helenice de Lourdes Saragossa Santiago

27 – Karen Ferreira Siqueira

28 – Adair R Terezinha Bortine ( * )

28 – Karen Cristine Soares

28 – Nair Messias de M. R. Santos

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges
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Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Reun ião :  Conse lho  Ge ra l .Reun ião :  Conse lho  Ge ra l .Reun ião :  Conse lho  Ge ra l .Reun ião :  Conse lho  Ge ra l .Reun ião :  Conse lho  Ge ra l .

Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Terço dos homens.

Missa: Comunidade Santa Edwiges.

Não há expediente.

FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DA CONVERSÃO DE SÃO PA CONVERSÃO DE SÃO PA CONVERSÃO DE SÃO PA CONVERSÃO DE SÃO PA CONVERSÃO DE SÃO PAAAAAULULULULULOOOOO
Missa na Matriz.
Bingo - [ [ [ [ [ Entrada franca ]]]]]

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa - Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia
Missa: Igreja Nossa Senhora da Defesa.

4º Doming4º Doming4º Doming4º Doming4º 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.

FESTA DA PADROEIRA - 2018
Programação Religiosa:

Tríduo da Padroeira:

30/01: 20h: Missa dedicada às Equipes de

Trabalho e Pastorais -  Bênção das Rosas.

31/01: 20h: Missa dedicada aos amigos -

Bênção das Rosas.

01/02: 20h: Missa com Bênção das Famílias e

Enfermos - Bênção das Rosas.

02/02: Missa Solene da Padroeira às 20h.

03/02: São Brás - Missa às 19h.

     Bênção das Gargantas.

04/02: Missas às 08h, 10h30 e 19h.

A Missa das 10h30, será celebrada com

batizado de adultos, pelo Bispo Auxiliar da

Região Santana, D. Sérgio de Deus Borges.

Programação Festiva:

03/02: Bingo às 20h.

04/02: Almoço às 12h.

04/02: Lanchonete às 20h.

“Convertei-vos e crede no Evangelho!”
João é preso, e assim termina sua jornada. Jesus

entra em cena, dirige-se à Galileia e proclama a

Boa-nova do Reino de Deus. Cumpriu-se uma etapa

e inicia nova era de vida. Grande tarefa a ser

cumprida. Para isso chama colaboradores.

Começa convocando duas duplas de irmãos, que

abandonam a profissão de pescadores e partem

imediatamente para a nova missão: pescadores de

seres humanos. Jesus não inicia sua atividade na

Judeia, em Jerusalém – centro político, religioso e

cultural – mas na Galileia, região desvalorizada de

gente simples e pobre, mais próxima ao mundo pagão.

A partir dos pobres, chega o Reino de Deus.

O papa Francisco insiste na necessidade de a

Igreja se voltar para os pobres e ir às periferias

geográficas e sociais das grandes cidades. Diz ele:

“No anúncio evangélico, falar de ‘periferias existenciais’

descentraliza e, habitualmente, temos medo de sair

do centro. O discípulo-missionário é um descentrado:

o centro é Jesus Cristo, que convoca e envia. O

discípulo é enviado para as periferias existenciais”.

(Dia a dia com o Evangelho 2018 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

Dízimo na comunidadeDízimo na comunidadeDízimo na comunidadeDízimo na comunidadeDízimo na comunidade

também é questão detambém é questão detambém é questão detambém é questão detambém é questão de

coragem e decoragem e decoragem e decoragem e decoragem e de

perseverança.perseverança.perseverança.perseverança.perseverança.

Honrarias
“Quanto mais desprovido de orgulho por“Quanto mais desprovido de orgulho por“Quanto mais desprovido de orgulho por“Quanto mais desprovido de orgulho por“Quanto mais desprovido de orgulho por

seus títulos na Tseus títulos na Tseus títulos na Tseus títulos na Tseus títulos na Terra e por suaserra e por suaserra e por suaserra e por suaserra e por suas

conquistas, mais próxima de Deus aconquistas, mais próxima de Deus aconquistas, mais próxima de Deus aconquistas, mais próxima de Deus aconquistas, mais próxima de Deus a

pessoa ficará.pessoa ficará.pessoa ficará.pessoa ficará.pessoa ficará.

De nada adianta acumularmos honrariasDe nada adianta acumularmos honrariasDe nada adianta acumularmos honrariasDe nada adianta acumularmos honrariasDe nada adianta acumularmos honrarias

aqui e esquecermos nossa obrigação,aqui e esquecermos nossa obrigação,aqui e esquecermos nossa obrigação,aqui e esquecermos nossa obrigação,aqui e esquecermos nossa obrigação,

que é respeitar o próximo e agirque é respeitar o próximo e agirque é respeitar o próximo e agirque é respeitar o próximo e agirque é respeitar o próximo e agir,,,,,

fraternalmente, em benefício do outro.”fraternalmente, em benefício do outro.”fraternalmente, em benefício do outro.”fraternalmente, em benefício do outro.”fraternalmente, em benefício do outro.”

( Papa Francisco )( Papa Francisco )( Papa Francisco )( Papa Francisco )( Papa Francisco )

“Nossa Eucaristia é incompleta se não

levar-nos ao serviço dos pobres por amor.”
( Santa Madre Teresa de Calcutá )


