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“O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo”.
1º Domingo da Quaresma

DEPOSITE  AS  CINZAS
DE  SEUS  ENTES QUERIDOS EM

LOCAL  SAGRADO

CinerárioCinerárioCinerárioCinerárioCinerário

Fale conosco

Paróquia Nossa Senhora da Luz

011  2949-5997

Estamos reunidos na casa do Senhor, neste primeiro Domingo da Quaresma, para celebrar a
oportunidade que Deus nos dá de mudarmos de vida e acolhermos o dom da Ressurreição de Jesus.

É tempo de vencer nossas tentações, superar a maldade e assumirmos com coragem nossa conversão.

Primeira Leitura: Gênesis 9,8-15

Leitura do livro do Gênesis.
8Disse Deus a Noé e a seus
filhos: 9"Eis que vou estabelecer
minha aliança convosco e com
vossa descendência, 10com todos
os seres vivos que estão convosco:
aves, animais domésticos e
selvagens, enfim, com todos os
animais da terra, que saíram
convosco da arca. 11Estabeleço
convosco a minha aliança: nunca mais nenhuma
criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e
não haverá mais dilúvio para devastar a terra”. 
12E Deus disse: “Este é o sinal da aliança que coloco
entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão
convosco, por todas as gerações futuras: 13ponho
meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre
mim e a terra. 14Quando eu reunir as nuvens sobre
a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. 15Então
eu me lembrarei de minha aliança convosco e com
todas as espécies de seres vivos. E não tornará
mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas
águas toda criatura”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 24(25)

R. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.

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 Pedro 3,18-22

Leitura da primeira carta de são Pedro.

Caríssimos, 18Cristo morreu, uma vez por todas,
por causa dos pecados, o justo pelos injustos,
a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte
na sua existência humana, mas recebeu nova
vida pelo Espír i to. 19No Espír i to, ele foi
também pregar aos espír itos na prisão, 20a
saber, aos que foram desobedientes antigamente,
quando Deus usava de longanimidade, nos dias
em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas
poucas pessoas – oito – foram salvas por meio
da água. 21À arca corresponde o batismo, que
hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não
serve para limpar o corpo da imundície, mas é
um pedido a Deus para obter uma boa consciência,
em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. 
22Ele subiu ao céu e está à direita de Deus,

Evangelho: Marcos 1,12-15

Proclamação do evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, 12o Espírito levou
Jesus para o deserto. 13E ele ficou
no deserto durante quarenta dias

e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais
selvagens, e os anjos o serviam. 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!” – Palavra da Salvação.
R. Glória a Vós, Senhor.

QUARESMA
O Tempo Da Quaresma é um período de

preparação para a Páscoa. Como uma dona de
casa que apronta o lar para receber a visita ou
como o agricultor que fertiliza a terra para o
plantio, tudo é feito com esmero, aquele cuidado
especial dedicado à tarefa a ser realizada, mas
também ao resultado a ser obtido.

Da mesma forma, temos quarenta dias do
Ano Litúrgico destinados ao aprimoramento da
nossa interioridade para a grande festa da
Ressurreição. É um tempo de mutação, de
gestar a semeadura daquilo que faz brotar o
nosso melhor.  A oração fortalece, o jejum
purifica e a solidariedade humaniza.

Este é o tempo favorável para a reconciliação
com Deus, consigo mesmo e com o outro,
tempo de voltar-nos para Jesus e dele
recebermos uma nova vida.

                                      (Patrícia de Moraes.)

submetendo-se a ele anjos,
dominações e potestades. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

19 Seg

20 Ter

21 Qua

22 Qui

23 Sex

24 Sab

25 Dom

L ITURGIA DIÁRIA (19 A 25/02)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/02)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/02)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/02)LITURGIA DIÁRIA (19 A 25/02)
19/02: S. Gabino (Mártir)

Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46.

20/02: Sto. Euquério (Bispo)

Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15.

21/02: S. Pedro Damião (Bispo e Dr. da Igreja)

Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32.

22/02: Cátedra de São Pedro Apóstolo (Solenidade)

1Pd 5,1-4; Sl 22; Mt 16,13-19.

23/02: S. Policarpo de Esmirna (Bispo e Mártir)

Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26.

24/02: S. Sérgio (Mártir)

Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48.

25/02: Sta. Valburga (Abadessa beneditina)

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sl 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
19 – Maria Aparecida C. M. Pacheco
19 – Roseli Martins da Silva
20 – Edmilson da Silva
20 – Fábio Braga Aniceto
20 – Rafael Augusto Ramos Oliveira
21 – Antônio Divino de Morais
21 – Maria Gorete G. F. Araújo
22 – Antônio Diogo Pereira Catini
22 – Leny Zonzini Silva ( * )
23 – Patrícia Alves Coutinho Machado
23 – Zulmira Vasconcelos Silva
24 – André Felipe Filgueiras
24 – Eduardo Augusto Filgueiras
24 – José Roberto de Oliveira
24 – Letícia Baños Nascimento
24 – Miriam de Almeida Pires
25 - Adosinda Jesus Alves Cordeiro
25 – Maria Luiza da Costa Godoy de Souza
25 – Stella Maris Prado Costa
25 – Sueli F. C. Pires

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

15h

20h30
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09h30

13h

18h

09h

16h30

Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.

Terço dos homens.

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

Pastoral da Saúde - Visita aos enfermos.

Encontro de Oração -  Via Sacra - Com. Santa Edwiges.

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.

Via Sacra - Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.

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

Missa - Nossa Senhora da Defesa.

2º Domingo da Quaresma.2º Domingo da Quaresma.2º Domingo da Quaresma.2º Domingo da Quaresma.2º Domingo da Quaresma.

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

Missa - Comunidade Santa Edwiges.

Reunião: Conselho Geral.

Jesus ficou quarenta dias no deserto
e era tentado por Satanás.

O primeiro Domingo da Quaresma sempre traz
a passagem do Evangelho que fala das tentações
de Cristo: “O Espírito conduziu Jesus no deserto e
Ele ali permaneceu durante 40 dias, tentado por
Satanás...” Isto significa que, depois do batismo,
Jesus recebe a força de Deus (o Espírito) e começa
sua luta para derrotar o mal.

Como o Mestre, também o ser humano passa
por tentações, por situações que precisa enfrentar
e são ocasiões para fortalecer a fé. As alegrias e
dores, o medo e a esperança, fazem parte também
da nossa vida de cristãos.

Mas no deserto da vida não estamos sozinhos.
Cristo vem conosco para destruir o mal que está
dentro e fora de nós, a fim de nos conduzir a Deus e
fazer acontecer a nossa conversão. “Fazei
penitência e crede no Evangelho!”

Frei César Külkamp.
AGENDA  -  Fevereiro / Março

02/03 - 20h30: Reunião Conselho Central
03/03 - 19h00: Missa pelos falecidos das famílias da

    Pastoral Missionária
03/03 - 20h00: Bingo Beneficente
04/03 - 15h00: Assembléia Paroquial
08/03 - 20h00: Encontro de Ministros
11/03 - 12h00: Almoço
14/03 - 14h30: Chá Bingo Beneficente
17/03 - 20h30: Festa da Pizza
19/03 - 20h00: Missa em louvor a São José

O DÍZIMO NÃO É UMA
TROCA COM DEUS, É NOSSA
RESPOSTA DE GRATIDÃO!

O DÍZIMO É O FRUTO
QUANDO O COMPROMISSO

É A SEMENTE.

CACACACACATEQUESE E CRISMATEQUESE E CRISMATEQUESE E CRISMATEQUESE E CRISMATEQUESE E CRISMA:::::
INSCRIÇÕES  ABERTINSCRIÇÕES  ABERTINSCRIÇÕES  ABERTINSCRIÇÕES  ABERTINSCRIÇÕES  ABERTASASASASAS

Campanha da Fraternidade 2018

“Não podemos dizer que a violência é epidêmica,
que está em algum lugar. É um mal endêmico,
está em todo o lugar e de forma permanente.
Por isso propomos uma nova reflexão, para dizer
que precisamos tomar grandes atitudes e que
elas comecem de dentro”.

Dom José Carlos – Bispo de Divinópolis.


