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Deus acredita no ser humano!
16º Domingo do Tempo Comum

Deus está sempre ao nosso lado. Ele não é um Deus distante, mas caminha conosco. Ele é capaz
de nos olhar por dentro e conhecer nossos sentimentos. Sua bondade é para todos, ainda que Ele
nos deixe livres para tomar nossas decisões. Ser trigo ou ser joio é a escolha de cada um de nós.

Uma vida de oração pode nos ajudar a decidir pelo caminho do bem.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
21 – S. Lourenço de Bríndisi – Mq 6,1-4.6-8; Sl 49 (50),5-6.8-9.16bc-

17.21 e 23 (R/. 23b); Mt 12,38-42

22 – Sta. Maria Madalena – Ct 3,1-4a ou 2Cor 5, 14-17; Sl 62 (63),

2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/. 2b); Jo 20,1-2.11-18

23 – Sta. Brígida – Jr 1, 1.4-10; Sl 70(71), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab.17

(R/. 15); Mt 13, 1-9

24 – S. Charbel Makhluf – Jr 2, 1-3.7-8.12-13; Sl 35(36), 6-7ab.

8-9.10-11 (R/. 10a); Mt 13, 10-17

25 – D. Tiago Maior, Ap. – 2Cor 4,7-15; Sl 125 (126),1-2ab.2cd-3.

4-5.6 (R/. 5); Mt 20,20-28

26 – S. Joaquim e Sat’Ana – Eclo 44,1.10-15; Sl 131 (132),11.

13-14.17-18 (R/. Lc 1,32a); Mt 13,16-17

27 – S. Celestino – 1Rs 3, 5.7-12; Sl 118(119), 57 e 72. 76-77.

127-128. 129-130 (R/. 97a); Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-52

Primeira Leitura (Sb 12,13.16-19)

Leitura do Livro da Sabedoria:
13Não há, além de ti, outro Deus que cuide
de todas as coisas e a quem devas
mostrar que teu julgamento não foi
injusto. 16A tua força é princípio da tua
justiça, e o teu domínio sobre todos te
faz para com todos indulgente. 17Mostras
a tua força a quem não crê na perfeição
do teu poder; e nos que te conhecem,
castigas o seu atrevimento. 18No entanto,
dominando tua própria força, julgas com
clemência e nos governas com grande
consideração; pois, quando quiseres, está ao teu
alcance fazer uso do teu poder. 19Assim procedendo,
ensinaste ao teu povo que o justo deve ser
humano; e a teus filhos deste a confortadora
esperança de que concedes o perdão aos
pecadores. — Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial (Sl 85)

R. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel!
1. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão
para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha
prece, o lamento da minha oração!

2. As nações que criastes virão adorar e louvar
vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas;
vós somente sois Deus e Senhor!

3. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor,
paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim!
Confirmai com vigor vosso servo!

Segunda Leitura (Rm 8,26-27)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:

Irmãos: 26O Espírito vem em socorro da nossa
fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir nem
como pedir; é o próprio Espírito que intercede em
nosso favor, com gemidos inefáveis. 27E aquele que
penetra o íntimo dos corações sabe qual é a
intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus
que o Espírito intercede em favor dos santos. —
Palavra do Senhor. 

Evangelho (Mt 13,24-43)

Evangelho de Jesus Cristo † segundo
Mateus.

Naquele tempo, 24Jesus contou outra
parábola à multidão: “O Reino dos Céus
é como um homem que semeou boa
semente no seu campo. 25Enquanto
todos dormiam, veio seu inimigo, semeou
joio no meio do trigo, e foi embora.
26Quando o trigo cresceu e as espigas
começaram a se formar, apareceu
também o joio. 27Os empregados foram
procurar o dono e lhe disseram: ‘Senhor,

não semeaste boa semente no teu campo? Donde
veio então o joio?’ 28O dono respondeu: ‘Foi algum
inimigo que fez isso’.  Os empregados lhe
perguntaram: ‘Queres que vamos arrancar o joio?’
29O dono respondeu: ‘Não! Pode acontecer que,
arrancando o joio, arranqueis também o trigo.
30Deixai crescer um e outro até a colheita! E, no
tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo:
arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para
ser queimado! Recolhei, porém, o trigo no meu
celeiro!’” — Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Imploremos a Deus Pai, semeador da boa
semente, que transforme nossas súplicas em
realidade, a fim de que o mundo seja um palco de
amor e fidelidade. Rezemos:
T. Iluminai, Senhor, os caminhos de nossa vida.

1. Abençoai a Igreja em sua missão de espalhar as
sementes do Evangelho.

2. Fazei-nos implantar as bases em vista de um futuro
melhor para todos.

3. Ajudai os que mais sofrem e fazei-nos mais
comprometidos com eles.
4. Ensinai-nos a aderir sempre ao bem e a não nos
corrompermos com o mal.

P. Tudo isso vós pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso
Senhor.

T. Amém.

Para poder falar uma linguagem acessível ao povo,

Jesus utilizava-se com freqüência de parábolas, no

caso das que envolvem plantas, sementes, etc.,

dirigidas aos humildes agricultores da época. Desta

forma Jesus mostrava sua sabedoria divina , e

preocupação em fazer com que sua mensagem

pudesse ser recebida por todos. Seria muito bom se

nós tivéssemos esta preocupação de entender as

pessoas, e adequássemos nossas palavras e atitudes

de acordo com suas necessidades, capacidades e

limitações. Condição para isto não nos falta, pois o

Espírito Santo está sempre nos inspirando. Basta

portanto, querermos e agirmos assim.



Rua Heloisa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo - SP – CEP 02248-140 – Tel. 2949-5997
www.nossaluz.com.br  ou  www.paroquianossaluz.com.br

Comunidade Santa Edwiges - Largo Riachão do Jacuipe, 435 - (Esq. da Rua  Esperança c/Major Dantas Cortez)

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

15h

14h

14h

15h

20h

09h30

13h30

18h

08h

09h

09h

10h30

1630

19h

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração - Matriz

Expediente normal

Não haverá expediente na Matriz

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde

Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e

Ministros

Catequese de 1ª Eucaristia

Bazar Beneficente- Comunidade Santa Edwiges

Missa -  Nossa Senhora da Defesa

17º Doming17º Doming17º Doming17º Doming17º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum

Missa

Missa - Comunidade Santa Edwiges

Encontro - Perseverança e Jovens

Missa

RRRRReunião:eunião:eunião:eunião:eunião: Conselho Ger Conselho Ger Conselho Ger Conselho Ger Conselho Geral de Pal de Pal de Pal de Pal de Pastorastorastorastorastoralalalalal - C - C - C - C - C.G.G.G.G.G.P.P.P.P.P.....

Missa

21 Seg

22 Ter

23 Qua

24 Qui

25 Sex

26 Sab

27 Dom

AGENDA - julho / agosto
27/07 - 16h30 - reunião do  C.G.P.
09/08 - curso e celebração do batismo
16/08 - Curso de Noivos
30/08 -Festa da Pizza

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
21 – Dometides Medrano

21 – Lucinda Rivas Rivas

22 – Marly Soares da Silva ( * )

23 – Dora Maia de Castro

25 – Marilde Gouveia Chagas Nascimento

26 – Ricardo Augusto Amaro ( * )

27 – Luiza Neide Miolin ( * )

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

“Deixai crescer juntos
o trigo e o joio até a colheita.”

Mateus relata três parábolas de Jesus: o trigo e o joio, o

grão de mostarda e o fermento e, no final, explica a parábola do

trigo e do joio.

A parábola do trigo e do joio relata uma cena da vida cotidiana

do povo de Israel: o dono do campo que manda semear, o inimigo

procura prejudicá-lo, as relações entre o patrão e seus clientes-

servos, tudo parece normal, exceto a surpreendente reação do

dono do campo: deixa que ambas as sementes cresçam juntas.

Essa parábola pode ser compreendida no contexto do ministério

de Jesus, que não reuniu uma comunidade de puros, de santos,

mas anunciou sua mensagem aos pecadores. Essa atitude de

Jesus provocou entre seus adversários uma dura oposição. Com

essa parábola, Jesus justifica sua atuação, enquanto não chega o

momento final há tempo para a conversão e a misericórdia, pois

Deus oferece um tempo de graça aos pecadores.

Nas outras duas parábolas, a do grão de mostarda e a do

fermento, o aspecto mais chamativo é o contraste existente entre

a situação inicial e o resultado final. De um grão de mostarda, a

menor das sementes, pode brotar uma árvore grande, e o mesmo

ocorre com o fermento, que tem capacidade para fazer fermentar

uma grande quantidade de massa.

Com essas comparações, Jesus fala da presença do Reino,

que está começando a chegar, e sua presença é, nesse momento,

germinal. A sua aparência, como a da semente e do fermento, é

insignificante, mas leva dentro de si uma força transformadora,

que já começou na história, e o seu crescimento é irreversível.

Para refletir: nossa postura perante os outros poderá ser

daquele que semeia joio ou trigo. Temos a liberdade de plantar o

bem ou o mal. Qual é a minha escolha?

A  FESTA  ACABOU...

A festa acabou para os brasileiros que se vestem de patriotas

a cada quatro anos. Espero que, agora, eles se juntem à maioria

dos brasileiros que são patriotas todos os dias do ano sem

precisar se envolver na bandeira nacional, aqueles que usam

jaleco branco, aqueles que usam macacões de fábricas, aqueles

que usam fardas, aqueles que cumprem as leis vigentes, aqueles

que não tentam tirar vantagem em tudo, aqueles que não são

gigolôs do governo, em suma aqueles que trabalham duro e

pagam impostos.

Aproveitem a ressaca da derrota e deixem de lado por

alguns dias o caderno de esportes; leiam o caderno de economia

e vejam para onde está indo a nossa. Leiam o caderno de

educação e avaliem o futuro do país. Leiam sobre a saúde

pública e terão um belo roteiro para filme de terror. Leiam sobre

a política e descubram que a cada dia surge um novo corrupto.

Só não leiam sobre segurança, caso contrário você não mais

sairá de casa.

Enfim, acordem: Deem menos crédito a essa imprensa

esportiva comprometida com organismos internacionais e que

não tem o menor respeito pela inteligência do cidadão, criando

perspectivas onde não existem. Em outubro, ajudem aos

brasileiros de boa fé por para fora do governo esses

despreparados, corruptos e ladrões que tomaram conta do poder

e estão destruindo o país. Além disso espero que assimilem

bem a importante lição dada pelos alemães: o Brasil não é o país

do futebol, já foi. O Brasil hoje é o país da corrupção

institucionalizada. Obrigado Alemanha, pela grande ajuda dada

ao povo brasileiro.

Humberto de Luna Freire Filho, médico

DIREITOS IMPLICAM DEVERES

A adrenalina dispara seja ao ver o time ganhando, seja perdendo.

No entanto, o torcedor não pode esquecer, mesmo com toda a

agitação da partida, de zelar por sua própria segurança e a dos

demais torcedores.

Por isso, é importante observar as regras do Estatuto do

Torcedor, como: não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas

ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência;

consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança; não

arremessar objetos, de qualquer natureza, no interior do recinto

esportivo; não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros

engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos similares; não invadir

e não incitar a invasão, de qualquer forma, da área restrita aos

competidores.                       Ana Vitória Wermke – Advogada.

MENSAGEM  DO  DÍZIMO
O ser humano nasceu para viver em comunidade. Por

isso não queira fechar-se no egoísmo. Partilhe sua vida

e seus dons. Só assim encontrará a verdadeira felicidade.

CATEQUESE   >   2º SEMESTE
Inscrições abertas

Catequese  infantil  e  Crisma


