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A Mãe Gloriosa e a grandeza dos humildes
20º Domingo do Tempo Comum

Terceira Semana do Mês Vocacional: Vocação para a vida consagrada: religiosos(as) e seculares

Primeira Leitura (Ap 11,19a;12,1-6a.10ab)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João:
19aAbriu-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. 6aA Mulher fugiu para o deserto, onde Deus
lhe tinha preparado um lugar. 10abOuvi 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!

Salmo Responsorial (Sl 44)

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 (1Cor 15,20-27a)
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. 27aCom efeito, “Deus pôs tudo
debaixo de seus pés”. — Palavra do Senhor.

Evangelho (Lc 1,39-56)

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

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. No dia em que exaltamos a Virgem Maria, acolhida
no céu em corpo e alma, e comemoramos as vocações
religiosas e consagradas, elevemos nossas preces
ao Pai, na esperança de que a Igreja conte, cada
vez mais, com as vocações para a vida religiosa e
consagrada. Rezemos.

T. Por intercessão de Maria, fazei-nos missionários
da paz.

1. Protegei a Igreja, em sua missão de ser um sinal
profético na história.

2. Recompensai os membros da Igreja que se
consagram a Deus e ao próximo, levando uma vida
simples e abnegada.

3. Iluminai a Pastoral vocacional e suscitai muitas
vocações consagradas e religiosas.

4. Fazei que a festa de hoje reforce na Igreja a
vocação universal à santidade.

P. Encerremos nossas preces suplicando a Jesus,
Mediador da fé e autor da vocação:

Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a
vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas
e continuai a repetir o convite a muitos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que
vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem
do Povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.

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. 

Neste domingo refletimos sobre a vocação para a vida consagrada e religiosa. Coincidentemente,
celebramos a festa da Assunção de Maria, preservada da corrupção corporal e resgatada da morte. Maria

tem inspirado homens e mulheres a fazerem de sua vida uma consagração total a Deus e ao próximo,
assumindo os votos evangélicos de castidade, pobreza e obediência.
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Ginástica da 3ª Idade - Matriz

Missa solene com bênção aos filhos e filhas de Maria

- Matriz

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -

Matriz

Reunião Setorial dos Conselhos Adm. Paroquiais

c/ D. Sérgio - Paróquia Santa Terezinha

Curso Bíblico

Encontrão Setorial: Catequese e Pastoral Familiar -

Paróquia Santa Terezinha do menino Jesus (Av.

Guapira, 2.055)

Não haverá expediente na Matriz

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Encontrão Setorial: Liturgia e MESAC - Paróquia

Menino Jesus (Av. Mazzaei, 491)

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde

Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges

Encontrão Setorial: Apostolado da Oração e

Movimentos - Paróquia Nossa Senhora da Luz

(Rua Heloisa Moya, 59- Estacionamento: Rua Cruz

de Malta, 858

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e

Ministros

Catequese de 1ª Eucaristia

Bazar Beneficente- Comunidade Santa Edwiges

Missa -  Nossa Senhora da Defesa

21º Doming21º Doming21º Doming21º Doming21º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum

Missa - Matriz

Missa - Comunidade Santa Edwiges

Ginástica da 3ª Idade - Matriz

Encontro - Perseverança e Jovens

Missa - Matriz

Missa - Matriz

HOJE

18 Seg

19 Ter

20 Qua

21 Qui

22 Sex

23 Sab

24 Dom

AGENDA - agosto / Setembro
24/08 - 09h - Ginástica da 3ª Idade - Matriz;
30/08 -Festa da Pizza;
31/08 - 16h30 - reunião do  C.G.P..
06/09 - 09h30 -Catequese de 1ª Eucaristia e
Reunião de pais/responsáveis dos
catequizandos
09/09 - 20h - Reunião do Conselho Pastoral
Setorial na Paróquia Santa Terezinha
13/09 - 14h - Curso de Preparação - Batismo
13/09 - 19h - Celebração do Batismo - Matriz
14/09 - 12h - Almoço Comunitário
20 e 21/09 - Festa da Primavera
28/09 - 16h30 - Reunião do Conselho Geral
Pastoral - C.G.P.
28/09 - 17h - Missa Solene com imposição da
Palavra - Matriz (dia da Bíblia)

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito

é o fruto do teu ventre.”

O Evangelho de hoje é o Magnificat. O quadro narrativo é

significativo. Maria vai ajudar sua parenta Isabel, grávida, no sexto

mês. Ao dar as boas-vindas à prima, Isabel interpreta a admiração

dos fiéis diante daquilo que Deus operou em Maria. Esta responde,

revelando sua percepção do mistério do agir divino: um agir de pura

graça, que não se baseia em poder humano; pelo contrário, envergonha

este poder, ao elevar e engrandecer o pequeno e humilhado que,

porém, se dedica ao serviço de sua vontade. Amorosa.

A Igreja celebra hoje em Nossa Senhora a realização do Mistério

Pascal. Sendo Maria a “cheia de graça”, sem nenhuma sombra

de pecado, quis o Pai associá-la à ressurreição de Jesus.

Maria, glorificada na Assunção, é a criatura que atingiu a

plenitude humana na salvação. Para o cristão, a Ressurreição é a

etapa conclusiva da salvação. Neste sentido, Maria elevada ao céu é

imagem e modelo da criatura plenamente salva, liberta, realizada.

No evangelho, encontramos o fato, a dinâmica e todos o objetivo

da vida que em Maria se realiza livre e plena.

Nosso destino é um novo céu, uma nova etapa na terra que se

verifica nas realidades terrestres, na luta pela libertação do homem

das Escrituras de tudo aquilo que no plano de Deus não entra.

Na atitude de Maria, ser humano realizado, toda pessoa

encontra inspiração de vida, fé e amor: o projeto se torna realidade;

o mal é vencido; o amor triunfa. Na Assunção de Maria, a terra e

o céu se encontram.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
18 – Sto. Agapito – Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 32,18-19.20.21

(R/. cf. 18a); Mt 19,16-22

19 – S. João Eudes – Ez 28,1-10; Cânt. Dt 32,

26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab (R/. 39c); Mt 19,23-30

20 – S. Bernardo – Ez 34, 1-11; Sl 22(23),1-3a. 3b-4. 5.6

(R/. 1); Mt 20, 1-16ª

21 – S. Pio X – Ez 36, 23-28; Sl 50(51), 12-13. 14-15.

18-19 (R/. Ez 36, 25); Mt 22, 1-14

22 – Nossa Senhora Rainha – Is 9,1-6; Sl 112 (113),

1-2.3-4.5-6.7-8 (R/. 2); Lc 1,26-38

23 – Sta. Rosa de Lima – 2Cor 10,17 – 11, 2; Sl 148 ,1-2.

11-13a.13c-14 (R/. cf. 12a.13a); Mt 13,44-46

24 – S.Bartolomeu, Ap. – Is 22,19-23; Sl 137(138), 1-2a.

2bc-3.6.8bc (R/.8bc).; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
18 – Júlio Bugallo Bertolo

19 – Eleny Silva Monteiro ( * )

20 – Agostinho Ribeiro de Souza

20 – Lívia Cordeiro Mantovani

21 – Maria Almeida Lima

21 – Maria de Lourdes J. Bezerra Silva ( * )

22 – Antônio Eduardo Santos Alves ( * )

24 – Maria Tereza Cândido Rosa Bergallo

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

FESTFESTFESTFESTFESTA  DA  DA  DA  DA  DA  PIZZAA  PIZZAA  PIZZAA  PIZZAA  PIZZA
Dia 30/08/2014Dia 30/08/2014Dia 30/08/2014Dia 30/08/2014Dia 30/08/2014

ProgrameProgrameProgrameProgramePrograme----- sesesesese

Mais do que uma colaboração, o Dízimo é um gesto
de amor, gratidão, fé, partilha, e, sobretudo,

agradecimento a Deus.

Sabemos que é com esta partilha que a nossa
Igreja se mantém viva, já que o Dízimo é um gesto
que deve partir de nós para devolver a Deus, com

fidelidade, uma parte de tudo aquilo que Ele
próprio nos dá. Só assim, a comunidade poderá
realizar a missão a partir das três dimensões do

Dízimo: Religiosa, Social e Missionária.

Senhor, fazei de mim um dizimista
consciente, alegre e generoso.


