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

Jesus anunciava-lhes a Palavra segundo podiam entender.
11º Domingo do Tempo Comum

A liturgia nos convida a depositar a confiança em Jesus, que lançou a semente do reino de Deus,
e a colaborar para que essa semente cresça e produza frutos de amor, solidariedade e justiça.

A páscoa do Senhor se manifesta na vida de cada pessoa que se abre à ação divina e nos
pequenos gestos que revelam a presença do Reino no mundo. Agradecidos pela bondade de Deus,

celebremos em comunhão com todos os que se mobilizam em favor do seu projeto.

Primeira Leitura: Ezequiel 17,22-24
Leitura da profecia de Ezequiel.
22Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo
tirarei um galho da copa do cedro, do
mais alto de seus ramos arrancarei
um broto e o plantarei sobre um monte
alto e elevado. 23Vou plantá-lo sobre o
alto monte de Israel. Ele produzirá
folhagem, dará frutos e se tornará um
cedro majestoso. Debaixo dele
pousarão todos os pássaros, à sombra
de sua ramagem as aves farão
ninhos. 24E todas as árvores do
campo saberão que eu sou o Senhor,
que abaixo a árvore alta e elevo a
árvore baixa; faço secar a árvore verde e brotar
a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço”. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 91(92)
R. Como é bom agradecermos ao Senhor.
1. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar
salmos de louvor ao Deus altíssimo! Anunciar pela
manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel a noite
inteira.
2. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual
ao cedro que há no Líbano; na casa do Senhor
estão plantados, nos átrios de meu Deus
florescerão.
3. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios
de seiva e de folhas verdejantes; e dirão: “É justo
mesmo o Senhor Deus: meu rochedo, não existe
nele o mal!”

Segunda Leitura: 2 Coríntios 5,6-10
Leitura da segunda carta de São Paulo aos
Coríntios.
Irmãos, 6estamos sempre cheios de confiança e
bem lembrados de que, enquanto moramos no
corpo, somos peregrinos longe do Senhor; 7pois
caminhamos na fé e não na visão clara. 8Mas
estamos cheios de confiança e preferimos deixar
a moradia do nosso corpo para ir morar junto do
Senhor. 9Por isso também nos empenhamos em
ser agradáveis a ele, quer estejamos no corpo,
quer já tenhamos deixado essa morada. 10Aliás,
todos nós temos de comparecer às c laras
perante o tribunal de Cristo, para cada um
receber a devida recompensa – prêmio ou castigo
– do que tiver feito ao longo de sua vida corporal.
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Marcos 4,26-34
Proclamação do evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
Naquele tempo, 26Jesus disse à
multidão: “O reino de Deus é como
quando alguém espalha a semente na
terra. 27Ele vai dormir e acorda, noite
e dia, e a semente vai germinando e
crescendo, mas ele não sabe como
isso acontece. 28A terra, por si
mesma, produz o fruto: primeiro
aparecem as folhas, depois vem a
espiga e, por fim, os grãos que enchem
a espiga. 29Quando as espigas estão
maduras, o homem mete logo a foice,

porque o tempo da colheita chegou”. 30E Jesus
continuou: “Com que mais poderemos comparar o
reino de Deus? Que parábola usaremos para
representá-lo? 31O reino de Deus é como um grão
de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a
menor de todas as sementes da terra. 32Quando é
semeado, cresce e se torna maior do que todas as
hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os
pássaros do céu podem abrigar-se à sua
sombra”. 33Jesus anunciava a Palavra usando
muitas parábolas como estas, conforme eles podiam
compreender. 34E só lhes falava por meio de
parábolas, mas, quando estava sozinho com os
discípulos, explicava tudo. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Só damos va lor  à  água quando oSó damos va lor  à  água quando oSó damos va lor  à  água quando oSó damos va lor  à  água quando oSó damos va lor  à  água quando o
poço está seco. (Benjamin Flankl in)poço está seco. (Benjamin Flankl in)poço está seco. (Benjamin Flankl in)poço está seco. (Benjamin Flankl in)poço está seco. (Benjamin Flankl in)

SAÚDE COMO UM DIREITO HUMANO
Num passado recente a saúde era vista como

caridade. Mais recentemente foi proclamada como
direito, mas infel izmente na prát ica estamos
vivenciando que saúde é um negócio. Numa sociedade
consumista tudo vira mercadoria e tem um preço.
Temos que batalhar para que ela seja considerada como
um direito fundamental do ser humano. Por considerá-
la um direito exige investimentos, gestão competente
e honest idade dos recursos, instrumentos e
profissionais bem-formados e atualizados.

No Brasil, temos o Sistema Único de Saúde (SUS).
Temos que lutar para fazê-lo funcionar bem. Está em
jogo a vida e a saúde de 150 milhões de brasileiros,
que dependem dele no cuidado de sua saúde!

(Leo Pessini, Camiliano.)

Capela das Almas
Participe e eternize a vossa

presença ou a de vossos entes
queridos. Sempre alguém estará

rezando por nós em nossa igreja.
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L ITURGIA DIÁRIA (18 A 24/06/18)L ITURGIA DIÁRIA (18 A 24/06/18)L ITURGIA DIÁRIA (18 A 24/06/18)L ITURGIA DIÁRIA (18 A 24/06/18)L ITURGIA DIÁRIA (18 A 24/06/18)
18/06: S. Calógero (Eremita)
1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42.

19/06: S. Romualdo (Abade)
1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,43-48.

20/06: Sta. Florentina (Abadessa)
2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31); Mt 6,1-6.16-18.

21/06: S. Luis Gonzaga (Religioso)
Eclo 48,1-15; Sl 96(97); Mt 6,7-15.

22/06: S. João Fischer (Bispo)
2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131(132); Mt 6,19-23.

23/06: S. José Cafasso (Sacerdote)
2Cr 24,17-25; Sl 88(89); Mt 6,24-34.

24/06: Natividade de S.João Batista (Profeta e mártir)
Is 49,1-6; Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

09h
17h30

15h
20h30

13h

14h
15h
20h

15h
20h

09h30
13h
18h
19h

09h
19h

11º Doming11º Doming11º Doming11º Doming11º 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.
Reunão: Conselho Geral Paroquial .Reunão: Conselho Geral Paroquial .Reunão: Conselho Geral Paroquial .Reunão: Conselho Geral Paroquial .Reunão: Conselho Geral Paroquial .

Missa / Novena pelas almas - N. Sra. da Defesa.
Terço dos homens.

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

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.
Formação sobre Sacramentos (Eucaristia).

Encontro de Oração: Apostolado.
Missa na Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa na Igreja Nossa Senhora da Defesa.
Festa Junina na Matriz.

12º Doming12º Doming12º Doming12º Doming12º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Natividade de São João Batista, Sol.Natividade de São João Batista, Sol.Natividade de São João Batista, Sol.Natividade de São João Batista, Sol.Natividade de São João Batista, Sol.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Festa Junina na Matriz.

HO JEHO JEHO JEHO JEHO JE

18 Seg

19 Ter

20 Qua

21 Qui

22 Sex

23 Sab

24 Dom

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
19 – César Henrique Bonifácio ( * )
19 – Guilherme José Celeste Ribeiro
20 – Marlon Rodrigo Sampaio da Silva
20 – Purificacion R. Oliveira
21 – Karin Vidal Mata ( * )
21 – Marcelo Aparecido Gimenes Bacetos
23 – Maria Arminda M. Marques

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

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
Junho:
29 Sex 15h30: Missa Setorial do Apostolado da

Oração do Sagrado Coração de Jesus.
29 Sex 20h: Missa em Ação de Graças -

43º Aniversário da Ordenação do Pe. Valdevir.
Julho:
02 Seg 20h: Missa em louvor a N. Sra. da Luz com

bênção das velas na Matriz.
08 Dom 12h: Almoço.
14 Sab 13h30: Preparação para o Batismo.
16 Seg 20h: Missa na Comunidade Sta. Edwiges.
26 Qui 20h: Formação e Espiritualidade dos

Ministros(as) - (Eucaristia).
29 Dom 16h30: Reunião: Conselho Geral Paroquial.
29 Dom 18h: Hora Santa na Matriz.

O Reino de Deus é fruto da graça divina
Jesus anunciava sua mensagem em parábolas. Mas,

como os próprios discípulos nem sempre as entendiam,
o Mestre lhes expl icava o conteúdo em part icular.
As parábolas revelam o segredo do Reino de Deus.

O texto de hoje apresenta duas: a semente que cresce
por si e a pequena semente de mostarda. A primeira diz
que a semente é lançada à terra e cresce sem o agricultor
entender como ela germina e brota. O ser humano acolhe
e assimila a mensagem até ela dar fruto. Como a semente
lançada à terra faz seu processo natural, assim é a
mensagem de Jesus no coração das pessoas. Acolhida, a
mensagem vai produzindo resultados.

A segunda aponta o contraste entre a pequena
semente de mostarda e o arbusto grande que ela produz.
Aqui podemos perceber o aspecto social do reino. Ou seja,
a part i r  dos pequenos gestos de amor, just iça,
solidariedade, o reino vai se espalhando pela sociedade e
oferece acolhida a toda pessoa que busca liberdade (os
pássaros do céu).

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

Quem faz a experiência autêntica do
DÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMO

sente-se um pouco mais cristão. Enquanto
não contribui, não pode ser plenamente

feliz, porque a consciência estará
acusando-o da apropriação indevida do

que não é seu, embora, juridicamente
falando, tudo o que possui é seu. Ele sabe
que está faltando com a comunidade de fé.

Dias 23 e 24 de junho,Dias 23 e 24 de junho,Dias 23 e 24 de junho,Dias 23 e 24 de junho,Dias 23 e 24 de junho,

A partir das 19 horas,A partir das 19 horas,A partir das 19 horas,A partir das 19 horas,A partir das 19 horas,

No Salão Paroquial.No Salão Paroquial.No Salão Paroquial.No Salão Paroquial.No Salão Paroquial.

Estamos esperando vocês para a
Festa Junina

                             da nossa comunidade:

Há dois tipos de curiosidade, a boa e a má.
A primeira refere-se às crianças quando estão
na “idade do por que?”. A fofoca, porém, é uma
curiosidade ruim, que nos acompanha sempre.

( Papa Francisco )


