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“Se alguém me quer seguir, renuncie a sim mesmo, tome a sua cruz e me siga”
24º Domingo do Tempo Comum - MÊS  DA  BÍBLIA

MÊS DA BÍBLIA: LIVRO DA SABEDORIA
Nosso Objetivo é oferecer um subsídio para um

encontro pessoal e comunitário com a Palavra, a

partir do estudo orante do livro da Sabedoria:

O Livro da Sabedoria - Justiça

O autor bíblico inicia a obra com a expressão:

“amai a justiça vós que julgais a terra” (Sb

1,1a). É um imperativo, sobretudo, para os que

têm a função de governar e decidir pelo bem

comum. A justiça é o tema primordial no livro

da Sabedoria e pode servir como chave de

interpretação de toda a obra. Os cap. 2 a 5

contrapõem o ímpio ao justo. Os ímpios que

maquinam o mal: “oprimamos o justo pobre,

não poupemos a viúva, nem respeitemos as

velhas cãs do ancião” (Sb 2,10).

A liturgia inspira nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. O Mestre nos convida à sua
presença para ouvir o que pensamos e o que professamos sobre ele. Não bastam as respostas
dos outros; cabe a cada um de nós, que nos reunimos para celebrar a Palavra e a Eucaristia,

dar a resposta pessoal por meio de uma fé viva e operante.
Sigamos o Senhor na fidelidade e no empenho pelo seu projeto.

Primeira Leitura: Isaías 50,5-9

Leitura do livro do profeta Isaías.
5O Senhor abriu-me os ouvidos;
não lhe resisti nem voltei
atrás. 6Ofereci as costas para
me baterem e as faces para
me arrancarem a barba; não
desviei o rosto de bofetões e
cusparadas. 7Mas o Senhor Deus
é meu auxiliador, por isso não me
deixei abater o ânimo, conservei o
rosto impassível como pedra,
porque sei que não sairei
humilhado. 8A meu lado está quem me justifica;
alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu
adversário? Aproxime-se. 9Sim, o Senhor Deus é
meu auxiliador; quem é que me vai condenar? –
Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 114(115)

R. Andarei na presença de Deus, junto a ele na
terra dos vivos.

1. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha
oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em
que eu o invoquei.

2. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me
os laços do abismo; invadiam-me angústia e
tristeza. Eu então invoquei o Senhor: “Salvai, ó
Senhor, minha vida!”

3. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é
amor-compaixão. É o Senhor quem defende os
humildes: eu estava oprimido, e salvou-me.

4. Libertou minha vida da morte, † enxugou de
meus olhos o pranto e livrou os meus pés do
tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a ele
na terra dos vivos.

Segunda Leitura: Tiago 2,14-18

Leitura da carta de são Tiago.
14Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem
fé quando não a põe em prática? A fé seria então
capaz de salvá-lo? 15Imaginai que um irmão ou uma
irmã não têm o que vestir e que lhes falta a comida
de cada dia; 16se então alguém de vós lhes disser:
“Ide em paz, aquecei-vos”, e: “Comei à vontade”,
sem lhes dar o necessário para o corpo, que
adiantará isso? 17Assim também a fé, se não se
traduz em obras, por si só está morta. 18Em
compensação, alguém poderá dizer: “Tu tens a fé
e eu tenho a prática! Tu, mostra-me a tua fé sem
as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas
obras!” – Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Evangelho: Marcos 8,27-35

Proclamação do evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, 27Jesus partiu com
seus discípulos para os povoados
de Cesareia de Filipe. No caminho
perguntou aos discípulos: “Quem
dizem os homens que eu sou?” 28Eles
responderam: “Alguns dizem que tu
és João Batista; outros, que és
Elias; outros, ainda, que és um dos
profetas”. 29Então ele perguntou: “E
vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro

respondeu: “Tu és o Messias”. 30Jesus proibiu-lhes
severamente de falar a alguém a seu respeito. 31Em
seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o
Filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado
pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e
doutores da lei; devia ser morto e ressuscitar depois
de três dias. 32Ele dizia isso abertamente. Então
Pedro tomou Jesus à parte e começou a
repreendê-lo. 33Jesus voltou-se, olhou para os
discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: “Vai para
longe de mim, satanás! Tu não pensas como Deus,
e sim como os homens”. 34Então chamou a multidão
com seus discípulos e disse: “Se alguém me
quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua
cruz e  me siga. 35Pois quem quiser salvar a sua
vida vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por
causa de mim e do evangelho vai salvá-la”. –
Palavra da Salvação.
R. Glória a vós, Senhor.
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LITURGIA DIÁRIA (17 A 23/09/18)

17/09: S. Roberto Belarmino (Bispo, Dr. Da Igreja)
1Cor 11,17-26.33; Sl 39(40); Lc 7,1-10.

18/09: S. José de Copertino (Religioso)
1Cor 12,12-14.27-31; Sl 99(100); Lc 7,11-17.

19/09: S. Januário (Bispo, Mártir)
1Cor 12,31-13,1-13; Sl 32(33); Lc 7,31-35.

20/09: Sto. André Kim Taegon e Comps. (Mártires)
1Cor 15,1-11; Sl 117(118); Lc 7,36-50.

21/09: S. Mateus (Ap. e Evangelista); Sta. Efigênia
 Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19); Mt 9,9-13.

22/09: S. Maurício e companheiros (Mártires)
1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55(56); Lc 8,4-15.

23/09: S. Pio de Pietrelcina (Presbítero)
Sb 2,12.17-20; Sl 53(54); Tg 3,16–4,3; Mc 9,30-37.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
19 – Larissa Fukase
19 – Leonardo Fernandes do Nascimento
19 – Maria Rodrigues Araújo
19 – Rosa Maria Canuto Manzano
19 – Sandra Regina Silva Braga Montes
20 – Fábio Augusto Rodrigues de Oliveira
20 – Kamila Quezada Miglioli ( * )
20 – Karina Fernandes Urbani
20 -´Cândida A. F. Urbani
21 – Joilma Santos Sales
21 – Maribel San Martin Manara
21 – Mário Bergallo Blanco
22 – Alicia Lancini Blanco Cadahia
22 – Isabel de Freitas Coelho
22 – Maria Aparecida Matheus
23 – Alzira Campos Santos

23 – Vilma Sônia G. da Silva ( * )

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

AGENDA - Set / Out
22, 23, 29 e 30/09 - Sáb e Dom: FESTA DA PRIMAVERA
05/10 - Sex 20h: Encontro de Casais.

Programação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades

HOJ E

17 Seg

18 Ter

19 Qua

20 Qui

21 Sex

22 Sab

23 Dom

09h
12h

15h
20h30

13h

09h
14h
15h

15h
20h30

09h30
13h30
18h

09h

24º Domingo do Tempo Comum
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Almoço Comuni t á r io .

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.

Missa na Matriz.
Reunião do Conselho Central.

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

25º Domingo do Tempo Comum
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
FESTA DA PRIMAVERA.

“Quem dizem os homens que eu sou?”
E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta

de Jesus para os seus discípulos continua a nos
questionar ainda hoje. Afinal, quem é Jesus para
mim? Qual a sua importância em minha vida? O
que Ele representa para mim? Repostas fáceis e
copiadas não são capazes de dirimir essa questão.

Responder quem é Jesus para nossa vida exige
proximidade, amizade, conhecimento e intimidade,
pois só se pode falar daquilo que realmente se
conhece. Sem essa proximidade, corremos o risco
de ficarmos sempre repetindo fórmulas prontas e
ancoradas na superficialidade, sem nunca termos
realmente nos encontrado com esse Cristo, o Filho
de Deus.                       (Frei Diego Atalino de Melo.)

A consciência sobre o
dízimo é sinal de

conversão e amor.
O pouco partilhado de

cada um, realiza o muito
para todos.

Em preparação para a Festa de Santa Edwiges em
outubro, nosso Bazar Beneficente estará com
promoções nos dias 15, 19, 22, 26 e 29/09.

Nas compras acima de R$20,00, 10% de desconto;

Nas compras acima de R$40,00, 20% de desconto.

Para quem gosta de brechó, compareçam e
divulguem. Aberto nestes dias das 13h às 17h.

Centro Social Santa Edwiges
Rua da Esperança, 45

(Próximo da Rua Major Dantas Cortes, 435.)

Bazar

Beneficente

Comunidade

Santa Edwiges

A Primavera está
chegando...

Vamos comemorar?

Onde? No Salão de
Festas da nossa Paróquia.

Quando? Nos dias 22, 23, 29 e 30/09
Contamos com a participação de todos.


