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“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!”
20º Domingo do Tempo Comum - Solenidade da Assunção de Nossa Senhora

MÊS VOCACIONAL – Vocação para a Vida Consagrada: Religiosos(as) e Consagrados(as) Seculares

Alegremo-nos todos no Senhor, contemplando as maravilhas que ele realizou em Maria e
continua realizando em favor de todo o povo. Assunta ao céu, ela vive a plenitude da

salvação e, enquanto peregrinamos neste mundo, aguarda nossa companhia. Neste terceiro
domingo de agosto, celebremos em comunhão com os vocacionados à vida consagrada, os

quais, a exemplo da Virgem, dão seu sim ao projeto de Jesus.

Primeira Leitura: 
Ap 11,19; 12,1.3-6.10
Leitura do livro do Apocalipse
de São João.
19Abriu-se o templo de Deus que
está no céu e apareceu no templo
a arca da aliança. 12,1Então
apareceu no céu um grande sinal:
uma mulher vestida de sol, tendo a
lua debaixo dos pés e, sobre a
cabeça, uma coroa de doze
estrelas. 3Então apareceu outro
sinal no céu: um grande dragão, cor
de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e, sobre
as cabeças, sete coroas. 4Com a cauda, varria a
terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre
a terra. O dragão parou diante da mulher, que
estava para dar à luz, pronto para devorar o seu
Filho, logo que nascesse. 5E ela deu à luz um filho
homem, que veio para governar todas as nações
com cetro de ferro. Mas o Filho foi levado para
junto de Deus e do seu trono. 6A mulher fugiu para
o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um
lugar. 10Ouvi então uma voz forte no céu,
proclamando: “Agora, realizou-se a salvação, a
força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu
Cristo”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 44(45)
R. À vossa direita se encontra a rainha com
veste esplendente de ouro de Ofir.
1. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, † e à
vossa direita se encontra a rainha com veste
esplendente de ouro de Ofir.
2. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: “Esquecei
vosso povo e a casa paterna! Que o rei se encante
com vossa beleza! Prestai-lhe homenagem: é vosso
Senhor!
3. Entre cantos de festa e com grande alegria,
ingressam, então, no palácio real”.

Segunda Leitura: 1 Coríntios 15,20-27
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
Irmãos, 20Cristo ressuscitou dos mortos como
primícias dos que morreram. 21Com efeito, por um
homem veio a morte e é também por um homem
que vem a ressurreição dos mortos. 22Como em Adão
todos morrem, assim também em Cristo todos
reviverão. 23Porém cada qual segundo uma ordem
determinada: em primeiro lugar, Cristo, como
primícias; depois, os que pertencem a Cristo, por
ocasião da sua vinda. 24A seguir, será o fim, quando

ele entregar a realeza a Deus Pai,
depois de destruir todo principado
e todo poder e força. 25Pois é
preciso que ele reine até que todos
os seus inimigos estejam debaixo
de seus pés. 26O último inimigo a ser
destruído é a morte. 27Com efeito,
“Deus pôs tudo debaixo de seus
pés”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Lucas 1,39-56
Proclamação do evangelho de

Jesus Cristo segundo Lucas.
Naqueles dias, 39Maria partiu para a região
montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma
cidade da Judeia. 40Entrou na casa de Zacarias e
cumprimentou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a
saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre
e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um
grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre as
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! 43Como
posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha
visitar? 44Logo que a tua saudação chegou aos meus
ouvidos, a criança pulou de alegria no meu
ventre. 45Bem-aventurada aquela que acreditou,
porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”.
46Então Maria disse: “A minha alma engrandece o
Senhor, 47e o meu espírito se alegra em Deus, meu
salvador, 48porque olhou para a humildade de sua
serva. Doravante todas as gerações me chamarão
bem-aventurada, 49porque o Todo-Poderoso fez
grandes coisas em meu favor. O seu nome é
santo, 50e sua misericórdia se estende, de geração
em geração, a todos os que o respeitam. 51Ele
mostrou a força de seu braço: dispersou os
soberbos de coração. 52Derrubou do trono os
poderosos e elevou os humildes. 53Encheu de bens
os famintos e despediu os ricos de mãos
vazias. 54Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se
de sua misericórdia, 55conforme prometera aos
nossos pais, em favor de Abraão e de sua
descendência, para sempre”. 56Maria ficou três
meses com Isabel; depois voltou para casa. –
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

TERÇO  DOS HOMENS
Rezar o Terço é estar sintonizado com a oração

de toda a Igreja. Não é oração individualista.  Não
é alienante. O Terço faz a gente se sentir Igreja.

Segunda-feira, às 20h30.
Participe você também.
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LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/08/18)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/08/18)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/08/18)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/08/18)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/08/18)
20/08: S. Bernardo (Abade, Dr. Da Ligreja)
Ez 24,15-24; Dt 32; Mt 19,16-22.

21/08: S. Pio X (Papa)
Ez 28,1-10; Dt 32; Mt 19,23-30.

22/08: S. Filipe Benício (Sacerdote Servita)
Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 1,26-38;

23/08: Sta. Rosa de Lima (Religiosa, Padroeira da América Latina))
(Sta. Rosa de Lima): 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46.

24/08: S. Bartolomeu (Apóstolo)
(S. Bartolomeu): Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51;

25/08: S. Luiz IX (Rei da Franças), S. José de Calasanz (Presb.)
Ez 43,1-7a; Sl 84(85); Mt 23,1-12.

26/08: S. Zeferino (Papa)
Js 24,1-2a.15-17.18b; Sl 33(34); Ef 5,21-32; Jo 6,60-69.

Dizimistas  Aniversariantes
13 – Maria de Fátima F. Santos
14 – Aurora Eugênia Diola ( * )
14 – José Maria Gomes
15 – Katia Ferreira Siqueira
15 – Priscila Alves Fernandes
16 – Augusto Cesar Nunes
16 – Dolores Aparecida Landucci ( * )
17 – Luigi F. C. Belcorso
17 – Rosa Nóbrega
17 – Zilda da Silva Cunha ( * )
19 – Eleny Silva Monteiro ( * )
19 – Ruidalva Ferreira de Santana Chaves
20 – Lívia Cordeiro Mantovani
21 – Madalena Siqueira dos Santos
21 – Maria Almeida Lima
21 – Maria de Lourdes J. B. Silva ( * )
22 – Vinícius S. Nakamura
24 – Edenilson Ducatti ( * )
24 – Maria Tereza Cândido Rosa Bergallo
25 – Carlos Maximiliano Santoro Dias Macedo
25 – Enise Eyuki Hirata Silva
26 – Conceição Aparecida de Lima Costa
26 – Hermógenes Fernandes

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

AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - SetembroSetembroSetembroSetembroSetembro
= MÊS  DA  BÍBLIA == MÊS  DA  BÍBLIA == MÊS  DA  BÍBLIA == MÊS  DA  BÍBLIA == MÊS  DA  BÍBLIA =

01/09 - Sáb 09h30: Reunião de Pais e Catequisandos.
02/09 - Dom: Nossa Sra. da Luz - Bênção das velas.
03/09 - Seg 20h30: Terço dos homens c/ as famílias.
14/09 - Sex 20h: Missa - Exaltação da Santa Cruz.
15/09 - Sáb 13h30: Preparação para o Batismo.
15/09 - Sáb 18h: Missa Dores de Maria - Comunidade

Nossa Senhora da Defesa.

Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia      Horário                          Atividades
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20 Seg

21 Ter

22 Qua

23 Qui
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25 Sab

26 Dom
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15h
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09h30
13h30

18h

09h
17h30

Dia das Dia das Dia das Dia das Dia das VVVVVocações Rocações Rocações Rocações Rocações Religiosaseligiosaseligiosaseligiosaseligiosas.....
Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

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

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

Acupuntura (Até 11h30).
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.

Encontro de Oração: Apostolado da Oração.
Missa na Matriz.

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

VVVVVocações parocações parocações parocações parocações para os Ministérios e Sera os Ministérios e Sera os Ministérios e Sera os Ministérios e Sera os Ministérios e Ser viçosviçosviçosviçosviços
nas Comnas Comnas Comnas Comnas Comunidades - unidades - unidades - unidades - unidades - VVVVVocações Leigocações Leigocações Leigocações Leigocações Leigasasasasas.....
D ia  do  Ca tequ is ta .D ia  do  Ca tequ is ta .D ia  do  Ca tequ is ta .D ia  do  Ca tequ is ta .D ia  do  Ca tequ is ta .
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Hora Santa na Matriz, com vigília, para todos
os Ministros e leigos, com Missa Solene e
bênção sob o Santíssimo.

Bendita és tu entre as mulheres.
Maria tem pressa a se dirigir à região montanhosa de Judá

para auxiliar Isabel que está grávida e necessita da sua ajuda.
Temos duas mulheres pobres, mas solidárias, que carregam
dentro de si duas crianças. É a solidariedade entre duas mães
que reconhecem a ação de Deus em seus corpos. Além das
mulheres, temos também o encontro de duas crianças ainda no
ventre de suas mães: encontro do Precursor com o Salvador.

Pelo cumprimento, percebemos a alegria que transborda das
mulheres, a ponto de contagiar o fruto do ventre de cada uma.
Impulsionada pelo Espírito Santo, Isabel se alegra por receber a
mãe do Senhor, declarando-a abençoada e feliz. Representante
dos pobres que têm esperança, Maria responde com belo hino
que exalta os pobres e rebaixa os orgulhos. Ela leva consigo paz,
alegria e bênção de Deus.

Felizes as famílias que têm mães que se solidarizam entre si,
através da ajuda mútua. Felizes as comunidades que têm
mulheres portadoras de vida e esperança, mulheres benditas que
acolhem a Palavra, transmitem fé e otimismo e acreditam num
mundo melhor.

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

Mês Dedicado às Vocações
Terceiro Domingo
Vocação para a Vida Consagrada:
Religiosos(as) e Consagrados(as) Seculares.

No terceiro domingo do mês vocacional, a Igreja
lembra dos religiosos. Homens e mulheres que
consagraram suas vidas a Deus e ao próximo. Desta
vocação brotam carismas e atuações que
enriquecem nossas comunidades com pessoas que
buscam viver verdadeiramente seus votos de
castidade, obediência e pobreza. São testemunhos
vivos do Evangelho.

Perseverantes, os religiosos estão a serviço do
Povo de Deus por meio da oração, das missões, da
educação e das obras de caridade. Com sua vida
consagrada, eles demonstram que a vida evangélica
é plenamente possível de ser vivida, mesmo em um
mundo excessivamente material e consumista. São
sinais do amor de Deus e da entrega que o homem
é capaz de fazer ao Senhor.


