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Perder tudo, até a vida, para seguir Cristo!
22º Domingo do Tempo Comum - Comemoração do Dia Nacional do(a) Catequista

Não é fácil renunciar a bens e privilégios, mas é fundamental abandonar maneiras velhas de pensar e
agir, para poder seguir o Evangelho. Convocados a esse seguimento, celebramos a páscoa de Jesus, a

qual se manifesta em todos os que perdem a vida por amor ao Reino.

Primeira Leitura (Jr 20, 7-9)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias:
7Seduziste-me, Senhor, e deixei-me
seduzir; foste mais forte, tiveste mais
poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia
inteiro, todos zombam de mim. 8Todas as
vezes que falo, levanto a voz, clamando
contra a maldade e invocando
calamidades; a palavra do Senhor tornou-
se para mim fonte de vergonha e de
chacota o dia inteiro. 9Disse comigo: “Não
quero mais lembrar-me disso nem falar
mais em nome dele”. Senti, então, dentro
de mim um fogo ardente a penetrar-me o
corpo todo; desfaleci, sem forças para suportar. —
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial (Sl 62)

R. A minh’alma tem sede de vós como a terra
sedenta, ó meu Deus!

1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora
ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós,
minha carne também vos deseja, como terra sedenta
e sem água!

2. Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver
vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a
vida: e por isso meus lábios vos louvam.
3. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para
vós minhas mãos! A minh’alma será saciada, como
em grande banquete de festa; cantará a alegria em
meus lábios, ao cantar para vós meu louvor!

4. Para mim fostes sempre um socorro; de vossas
asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra em
vós; com poder vossa mão me sustenta.

Segunda Leitura (Rm 12, 1-2)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:
1Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a
vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus: este é o vosso culto espiritual. 2Não vos
conformeis com o mundo, mas transformai-vos,
renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para
que possais distinguir o que é da vontade de Deus,
isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito.
— Palavra do Senhor.

Evangelho (Mt 16, 21-27)
Evangelho de Jesus Cristo † segundo
Mateus.

Naquele tempo, 21Jesus começou a mostrar
a seus discípulos que devia ir a Jerusalém
e sofrer muito da parte dos anciãos, dos
sumos sacerdotes e dos mestres da Lei,
e que devia ser morto e ressuscitar no
terceiro dia. 22Então Pedro tomou Jesus à
parte e começou a repreendê-lo, dizendo:
“Deus não permita tal coisa, Senhor! Que
isso nunca te aconteça!”
23Jesus, porém, voltou-se para Pedro e
disse: “Vai para longe, Satanás! Tu és para

mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as
coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!”
24Então Jesus disse aos discípulos: “Se alguém quer
me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e
me siga. 25Pois, quem quiser salvar a sua vida vai
perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim,
vai encontrá-la. 26De fato, que adianta ao homem
ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O
que poderá alguém dar em troca de sua vida? 27Porque
o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os
seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo
com a sua conduta”. — Palavra da Salvação. 

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS
Coração alimentado pela Palavra

Para Jesus a essência da religião está no coração. O convite da
Palavra de Deus é este: deixar-se mover pelo coração, e não permitir
que o mesmo se afaste de Deus. O coração precisa ser alimentado
pela Palavra para que se mantenha puro, justo e verdadeiro.

O que nos distancia da Palavra orientadora de Deus? É o nosso
coração, que precisa ser sempre e de novo bem-alimentado. Como
o alimento do qual o nosso corpo necessita. Peçamos de coração,
a Jesus, para que Ele fortaleça a nossa fé, fortifique o nosso coração
e faça com que todos possam ser guiados pela sua Palavra que
nos traz consolo e esperança.

Pe. Antônio Francisco Bohn

CATEDRAL, MARCO DA FÉ DA IGREJA
No dia 5 de setembro, nossa Arquidiocese celebra

o aniversário da dedicação da Catedral metropolitana
Nossa Senhora da Assunção e São Paulo.

Na própria Catedral da Sé, a comemoração litúrgica tem
grau de “solenidade” e, em todas as outras igrejas da
Arquidiocese, é celebrada como “festa”.

O aniversário da dedicação de cada igreja também deve
ser comemorado cada ano pelos fiéis que nela se reúnem.
O Missal traz os formulários próprios para a Missa no
aniversário da dedicação.

Há vários motivos pelos quais a Igreja destaca, na sua
Liturgia, os aniversários da dedicação dos templos. Um
templo “dedicado” representa, de maneira especial, o lugar
sagrado que reservamos para Deus entre as nossas casas
e os ambientes de vida e trabalho. Desejamos sua presença
e companhia: Deus tem um lugar entre nós.

Além disso, o templo é um marco, um sinal de que Deus
está, de fato, entre nós e que queremos orientar nossa vida
para Ele. Uma cidade sem templo poderia indicar que seus
habitantes não têm lugar para Deus entre eles, talvez porque
rejeitam a sua companhia...

Há ainda um significado muito importante nos templos,
como aprendemos de São Paulo: “o templo de Deus sois
vós e o Espírito Santo habita em vós”. Nós fomos dedicados,
ou consagrados a Deus no dia do nosso batismo. Por isso,
nós mesmos somos morada viva de Deus. São Pedro ensina
que cada um de nós é “uma pedra viva na edificação do
templo espiritual”, que é a Igreja de Cristo.

Ao comemorarmos o aniversário da nossa Catedral da
Sé, somos convidados a também recordar a nossa
consagração a Deus: somos morada viva do Espírito Santo
e pertencemos a Deus! Que nossas vidas e nossas pessoas
testemunhem e irradiem a presença amorosa de Deus no
mundo. - Cardeal Odilo P. Scherer - Arcebispo de São Paulo
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
    Dia     Horário                              Atividade

15h
20h15

20h

14h
20h

14h
15h

20h

09h30

13h30
18h

08h
09h
09h
09h
10h30
19h

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz
Curso Bíblico

Missa - Nossa Senhora da Luz - Bênção das velas

Não haverá expediente na Matriz
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Reunião: Pastoral da Saúde
Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges

Pr ime i ra  Sex ta - fe i ra  do  MêsPr ime i ra  Sex ta - fe i ra  do  MêsPr ime i ra  Sex ta - fe i ra  do  MêsPr ime i ra  Sex ta - fe i ra  do  MêsPr ime i ra  Sex ta - fe i ra  do  Mês
Aniversário da Dedicação da Catedral da Sé de São
Paulo - Missa solene na Catedral, às 12 horas.Missa solene na Catedral, às 12 horas.Missa solene na Catedral, às 12 horas.Missa solene na Catedral, às 12 horas.Missa solene na Catedral, às 12 horas.
Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e
Ministros

Catequese de 1ª Eucaristia e Reunião de pais/
responsáveis dos catequisandos
Bazar Beneficente- Comunidade Santa Edwiges
Missa -  Nossa Senhora da Defesa

23º Doming23º Doming23º Doming23º Doming23º 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

01 Seg

02 Ter

03 Qua

04 Qui

05 Sex

06 Sab

07 Dom

AGENDA - Setembro
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 - 19h - Missa Solene com imposição da
Palavra - Matriz (dia da Bíblia)

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
01 – Sto. Egídio – 1Cor 2,1-5; Sl 118 (119),97.98.99.100.101.102
(R/. 97a); Lucas 4,16-30
02 – Sta. Doroteia – 1Cor 2,10b-16; Sl 144 (145),8-9.10-11.
12-13ab.13cd-14 (R/. 17a); Lc 4,31-37
03 – S. Gregório Magno – 1Cor 3,1-9; Sl 32 (33),12-13.14-15.20-21
(R/. 12b); Lc 4,38-44
04 – Moisés – 1Cor 3,18-23; Sl 23 (24),1-2.3-4ab.5-6 (R/. 1)                         ;
Lc 5,1-11
05 – Sto. Herculano – 1Cor 4,1-5; Sl 36 (37),3-4.5-6.27-28.39-40
(R/. 39a); Lc 5,33-39
06 – S. Zacarias – 1Cor 4, 6b-15; Sl 144(145), 17-18. 19-20. 21
(R/. 18a); Lc 6, 1-5
07 – Sta. Regina – Ez 33, 7-9; Sl 94(95), 1-2. 6-7. 8-9 (R/. 8);
Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
02 – Ana Maria Fernandes Machado
02 – Braz Saulo Leonel Patrício
02 – Claudina S. Orlandi
02 – Valdir Luiz Rodrigues
03 – Wanda Dias de Souza
04 – Arnaldo Rosa Nunes de Oliveira
05 – Tiago Veiga Teixeira
06 – Marcos Carolino Ribiero
06 – Maria Nogueira Pires
06 – Zeni B. G. dos Santos
07 –  Alice Bruno Rocha ( * )
07 – Guilherme José Miranda de Sousa
07 – Maria Cleonice Costa Lima
07 – Murillo Bonaroti
07 – Olavo Poggi Fernandes
07 – Wagner Tavares Mota

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

“Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se
a si mesmo, tome sua cruz e siga-me”

A narrativa começa com as mesmas palavras que Jesus
utilizou para provocar em Pedro uma mudança de atitude: Se
alguém quiser vir comigo. Desta vez, porém, dirige-se a todos os
discípulos para explicar-lhes as exigências do seguimento.

A exortação a “tomar a cruz e a negar-se a si mesmo” aparece
em outro lugar no Evangelho, referindo-se à oposição e à
perseguição que traz consigo seu anúncio. Aqui, aparece como
condição do seguimento. Seguir Jesus significa, antes de tudo,
negar-se a si mesmo e tomar a cruz, o que é o mesmo, perder a
própria vida para encontrá-la em plenitude.

A cada dia somos chamados a purificar nossa fé em Jesus
Cristo. Não adianta termos a resposta certa a respeito da pessoa
de Jesus se não a compreendemos a partir dele. Cada cristão é
chamado a imitá-lo. Todos necessitamos transformar-nos dentro
de uma nova mentalidade, aquela de Jesus Cristo, servo de todos
e solidário com as dores e as angústias de todos os que sofrem e
se sentem só.

O centro da vida está no amor e no serviço. Renegar-se a si
mesmo não significa odiar-se, mas quebrar com todos os
sistemas de individualismo e acumulação que destroem a vida.
Não nascemos para excluir, mas para unificar e viver no amor e
na comunhão.

No final da narrativa, encontramos as razões que devem ter
motivado essa entrega da própria vida a Jesus, situando-se no
horizonte do juízo: o importante não é o que ocorre no cenário
desse mundo, mas o desenlace final do tribunal de Deus.

É preciso a cada dia tomar sua cruz e seguir Jesus, não
como peso, mas como sinal de redenção.

Dia Nacional do(a) Dia Nacional do(a) Dia Nacional do(a) Dia Nacional do(a) Dia Nacional do(a) CatequistaCatequistaCatequistaCatequistaCatequista
Neste Domingo, celebramos o Dia

Nacional do Catequista, essa multidão
de mulheres e homens que se

dedicam à catequese em nossas
comunidades, para que todos possam

crer no amor de Deus e viver em
Cristo, deixando-se guiar pelo Espírito

Santo, em direção ao Pai.
Agradeçamos a Deus por tanta gente
generosa que se dedica ao ensino da

fé, de forma abnegada e
comprometida, e rezemos por eles

todos os dias.

Parabéns!Parabéns!Parabéns!Parabéns!Parabéns!

Seja você também um dizimista, para que
o evangelho continue a ser anunciado.
O dízimo é prova de nossa confiança

em Deus.
Não se sinta obrigado a contribuir com o

seu dízimo: sinta-se convidado.


