
Lumen Semanário Paroquial
Informativo semanal – ano 23 – nº 1161 – São Paulo, 24 de junho de 2018

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

Houve um homem enviado por Deus: o seu nome era João.
12º Domingo do Tempo Comum - Solenidade da Natividade de São João Batista

Louvemos o Senhor, que suscitou João Batista para preparar os caminhos que Jesus iria trilhar.
O nascimento do precursor assinala a chegada dos tempos messiânicos, quando a esterilidade se

torna fecundidade e a mudez, exuberância profética. Na liturgia encontramos a força para anunciar,
a exemplo de São João Batista, a Salvação de Deus que se realiza em Cristo.

Primeira Leitura: Isaías 49,1-6
Leitura do livro do profeta Isaías.
1Nações marinhas, ouvi-me; povos
distantes, prestai  atenção: o
Senhor chamou-me antes de eu
nascer, desde o ventre de minha
mãe ele tinha na mente o meu
nome; 2fez de minha palavra uma
espada  afiada, protegeu-me à
sombra de sua mão e fez de mim
uma flecha aguçada, escondida em
sua aljava, 3e disse-me: “Tu és o
meu servo, Israel, em quem serei
glorificado”. 4E eu disse: “Trabalhei em vão,
gastei minhas forças sem fruto, inutilmente;
entretanto o Senhor me fará justiça e o meu
Deus me dará recompensa”. 5E, agora, diz-me o
Senhor – ele que me preparou desde o nascimento
para ser seu servo – que eu recupere Jacó para
ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos do
Senhor, esta é a minha glória. 6Disse ele: “Não
basta seres meu servo para restaurar as tribos
de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel:
eu te farei luz das nações, para que minha
salvação chegue até os confins da terra”. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 138(139)
R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
porque de modo admirável me formastes!
1. Senhor, vós me sondais e conheceis, † sabeis
quando me sento ou me levanto; de longe
penetrais meus pensamentos; percebeis quando
me deito e quando eu ando, os meus caminhos
vos são todos conhecidos.
2. Fostes vós que me formastes as entranhas, e
no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos
louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de
modo admirável me formastes!
3. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; nem
uma sequer de minhas fibras ignoráveis quando
eu era modelado ocultamente, era formado nas
entranhas subterrâneas.

Segunda Leitura: Atos 13,22-26
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo disse: 22"Deus fez surgir
Davi como rei e assim testemunhou a seu
respeito: ‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem
segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a
minha vontade’. 23Conforme prometera, da
descendência de Davi Deus fez surgir para Israel
um salvador, que é Jesus. 24Antes que ele
chegasse, João pregou um batismo de conversão
para todo o povo de Israel. 25Estando para

Evangelho: Lucas 1,57-66.80

Proclamação do evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
57Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e
ela deu à luz um filho. 58Os vizinhos e parentes
ouviram dizer como o Senhor t inha sido
misericordioso para com Isabel e alegraram-se
com ela. 59No oitavo dia, foram circuncidar o
menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai,
Zacarias. 60A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai
chamar-se João”. 61Os outros disseram: “Não
existe nenhum parente teu com esse
nome!” 62Então fizeram sinais ao pai, perguntando
como ele queria que o menino se
chamasse. 63Zacarias pediu uma tabuinha e
escreveu: “João é o seu nome”. E todos ficaram
admirados. 64No mesmo instante, a boca de
Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele
começou a louvar a Deus. 65Todos os vizinhos
ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por
toda a região montanhosa da Judeia. 66E todos
os que ouviam a notícia ficavam pensando: “O
que virá a ser este menino?” De fato, a mão do
Senhor estava com ele. 80E o menino crescia e
se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares
desertos, até o dia em que se apresentou
publicamente a Israel. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

terminar sua missão, João
declarou: ‘Eu não sou aquele
que pensais que eu seja! Mas
vede, depois de mim vem aquele
do qual nem mereço desamarrar as
sandálias’. 26Irmãos, descendentes
de Abraão, e todos vós que
temeis a Deus, a nós foi enviada
essa mensagem de salvação”. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Padre VPadre VPadre VPadre VPadre Valdeviraldeviraldeviraldeviraldevir,,,,,
parabéns por mais um aniversárioparabéns por mais um aniversárioparabéns por mais um aniversárioparabéns por mais um aniversárioparabéns por mais um aniversário

de Ordenação Sacerdotal!de Ordenação Sacerdotal!de Ordenação Sacerdotal!de Ordenação Sacerdotal!de Ordenação Sacerdotal!
Que Deus continue a abençoá-lo,Que Deus continue a abençoá-lo,Que Deus continue a abençoá-lo,Que Deus continue a abençoá-lo,Que Deus continue a abençoá-lo,
protegê-lo e guiá-lo para que seuprotegê-lo e guiá-lo para que seuprotegê-lo e guiá-lo para que seuprotegê-lo e guiá-lo para que seuprotegê-lo e guiá-lo para que seu

Sacerdócio continue a gerarSacerdócio continue a gerarSacerdócio continue a gerarSacerdócio continue a gerarSacerdócio continue a gerar
muitos frutos para a Igreja!muitos frutos para a Igreja!muitos frutos para a Igreja!muitos frutos para a Igreja!muitos frutos para a Igreja!
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L ITURGIA DIÁRIA (25/06 A 1º/07)LITURGIA DIÁRIA (25/06 A 1º/07)LITURGIA DIÁRIA (25/06 A 1º/07)LITURGIA DIÁRIA (25/06 A 1º/07)LITURGIA DIÁRIA (25/06 A 1º/07)
25/06: S. Guilherme de Vercelli (Eremitae Abade)
2Rs 17,5-8.13-15.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5.

26/06: S. Virgílio (Bispo de Trento, Mártir)
2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14.

27/06: S. Cirilo de Alexandria (Bispo, Dr. da Igreja)
2Rs 22,8-13;23,1-3; Sl 118(119); Mt 7,15-20.

28/06: Sto. Irineo (Bispo, Mártir)
2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt 7,21-29.

29/06: S. Pedro e S. Paulo (Apóstolos)
2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4.

30/06: Santos Protomártires da Igreja Romana
Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73(74); Mt 8,5-17.

1º/07: Sto. Olíver Plunkett (Bispo, Mártir)
At 12,1-11;Sl 33(34); 2Tm 4,6- 8.17-18; Mt 16,13-19.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
25 – Fernanda da Silva Tavares ( * )
25 – Joana de S. Coscarelli
25 – Leidiane Gomes Alves
25 – Paulo Rogério Barbosa ( * )
25 – Pe. Andersom Antonio de Sousa
26 – Maria do Amparo Ananias Costa
27 – Kauê Braga Montes
27 – Maria Isabel G. da Silva ( * )
28 – Alsira Otero Rey
28 – Emanuelly Ledo Silva
29 – Alessandro Augusto Cortezi
29 – Ana Paula Fernandes Montanha
29 – Iraci Monteiro de Carvalho ( * )
29 – Mariana Tomé Kovac
29 – Marli Vera Lins Vasques
30 – Antônio Camilo
30 – Daniela Aparecida Baños Gimenes
30 – Isabel Cristina da Silva ( * )
30 – Lucimara Amorim da Costa
01 - Douzila da Conceição Ferreira Dias

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

AGENDA - JulhoAGENDA - JulhoAGENDA - JulhoAGENDA - JulhoAGENDA - 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.

E o menino crescia e se fortalecia em espírito.
Na solenidade da natividade de João Batista, o evangelho não

podia ser outro. Ele nos traz justamente o relato do nascimento do
precursor, que tem muitos traços em comum com o do nascimento
de Jesus. O nascimento de João é uma bênção para os pais, já
idosos e Isabel estéril, e motivo de alegria para a vizinhança.

Ainda hoje São João é celebrado com muita festa e alegria
pelo povo brasileiro. O nome João, proposto pela mãe e confirmado
pelo pai, significa “Deus é misericórdia”. Com a chegada de João,
Deus confirma sua misericórdia para com os pobres. Eles são os
portadores do amor misericordioso de Deus Pai.

Lá nas periferias, longe do centro político e religioso, nasce a
esperança do povo. Com o aparecimento de uma criança, surgem
a esperança e a dúvida, o que será dessa criança? Sim, essa
criança será o futuro anunciador da misericórdia divina e o
precursor do Messias.

Ele cresce e se fortalece no Espírito do Senhor e, no
deserto, se prepara para assumir sua missão, que era preparar o
povo para a chegada de Jesus. Abre os caminhos para que o
Mestre chegue.

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

Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia      Horário                          Atividades
H O J EH O J EH O J EH O J EH O J E

25 Seg

26 Ter

27 Qua

28 Qui

29 Sex

30 Sab

1º Dom

09h

15h
20h30

13h

14h
15h
20h

15h

20h

09h30
13h
18h

09h

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 Festa Junina na Matriz Festa Junina na Matriz Festa Junina na Matriz Festa Junina na Matriz (das 8h às 22h).(das 8h às 22h).(das 8h às 22h).(das 8h às 22h).(das 8h às 22h).

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).

Missa Setorial do Apostolado da Oração do
Sagrado Coração de Jesus - N. Sra. da Luz.
Missa em Ação de Graças - 43º Aniversário de
Ordenação do Padre Valdevir.

Reunião de Pais e Catequizandos.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa na Igreja Nossa Senhora da Defesa.

13º Doming13º Doming13º Doming13º Doming13º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Solenidade de São Pedro e São Paulo.Solenidade de São Pedro e São Paulo.Solenidade de São Pedro e São Paulo.Solenidade de São Pedro e São Paulo.Solenidade de São Pedro e São Paulo.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

A prática do DÍZIMO é uma experiência
de amor e gratuidade para com Deus,
expressa na comunidade em que se

vive, capaz de abrir nossos olhos para
as verdades divinas e libertar-nos das

cadeias do egoísmo.

Parabéns Padre Andersom,Parabéns Padre Andersom,Parabéns Padre Andersom,Parabéns Padre Andersom,Parabéns Padre Andersom,
Que Deus o abençoe, não só hoje,Que Deus o abençoe, não só hoje,Que Deus o abençoe, não só hoje,Que Deus o abençoe, não só hoje,Que Deus o abençoe, não só hoje,

mas por toda sua vida. Que nuncamas por toda sua vida. Que nuncamas por toda sua vida. Que nuncamas por toda sua vida. Que nuncamas por toda sua vida. Que nunca
lhe falte saúde, amor e paz, elhe falte saúde, amor e paz, elhe falte saúde, amor e paz, elhe falte saúde, amor e paz, elhe falte saúde, amor e paz, e

continue por muitos anoscontinue por muitos anoscontinue por muitos anoscontinue por muitos anoscontinue por muitos anos
espalhando a palavra de Deus.espalhando a palavra de Deus.espalhando a palavra de Deus.espalhando a palavra de Deus.espalhando a palavra de Deus.

Feliz Aniversário!Feliz Aniversário!Feliz Aniversário!Feliz Aniversário!Feliz Aniversário!
25/06/201825/06/201825/06/201825/06/201825/06/2018


