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Jesus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único
24º Domingo do Tempo Comum - Mês da Bíblia - Festa da Exaltação da Santa Cruz

Fonte de salvação para a humanidade, Jesus levantado na cruz é o Senhor de todos os que, pelo
batismo, se configuram a Ele na morte e na glória. Contemplando e exaltando a Santa Cruz, queremos

nos solidarizar com todos os crucificados de hoje. Olhemos agradecidos para o sinal da nossa
libertação e renovemos a esperança no amor de Deus para conosco.

Primeira Leitura (Num 21, 4b-9)

Leitura do Livro dos Números

Naqueles dias, 4bos f i lhos de Israel
partiram do monte Hor, pelo caminho
que levava ao mar Vermelho, para
contornarem o país de Edom. 5Durante
a  v iagem o povo começou a
impacientar-se e se pôs a falar contra
Deus e contra Moisés: “Porque nos
fizeste sair do Egito, para morrermos
neste deserto? Não há pão, falta água
e já estamos com nojo deste alimento
miserável” 6Então o Senhor mandou
contra o povo serpentes venenosas que
os mordiam; e morreu muita gente em Israel. 7O
povo foi ter com Moisés, e disse: “Pecamos,
falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao
Senhor, que afaste de nós as serpentes”. 8Moisés
intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu:
“Faze uma serpente de bronze e coloca-a sobre
uma haste; aquele que for mordido e olhar para
ela viverá”. 9Moisés fez, pois, uma serpente de
bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste.
Quando alguém era mordido por uma serpente,
e o lhava para a serpente de bronze, f icava
curado. - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 77(78)

Das obras do Senhor, ó meu povo, não te
esqueças!
1. Escuta, ó meu povo, minha Lei, ouve atento
as palavras que eu te digo; abrirei a minha boca
em parábolas, os mistérios do passado lembrarei.

2. Quando os feria, eles então o procuravam,
convertiam-se correndo para ele; recordavam que
o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor,
é o Deus Altíssimo.

3. Mas apenas o honravam com seus lábios e
ment iam ao Senhor com suas l ínguas; seus
corações enganadores eram falsos e, infiéis, eles
rompiam a Aliança.

4. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo,
não os matava e perdoava seu pecado; quantas
vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão
de seu furor.

Segunda Leitura (Fl 2,6-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
6Jesus Cristo, existindo em condição divina, não
fez do ser igual a Deus uma usurpação, 7mas ele
esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição
de escravo e tornando-se igual aos homens.
Encontrado com aspecto humano, 8humilhou-se
a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte,
e morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou acima
de tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo
nome. 10Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se
dobre no céu, na terra e abaixo da terra, 11e toda
língua proclame: “Jesus Cristo é o Senhor”, para
a glória de Deus Pai. - Palavra do Senhor.

Evangelho (Jo 3, 13-17)

Evangelho de Jesus Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos:
13"Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele
que desceu do céu, o Filho do Homem. 14Do
mesmo modo como Moisés levantou a
serpente no deserto, assim é necessário
que o Filho do Homem seja levantado,
15para que todos os que nele crerem
tenham a vida eterna. 16Pois Deus amou
tanto o mundo, que deu o seu Filho
unigênito, para que não morra todo o que
nele crer, mas tenha a vida eterna. 17De
fato, Deus não enviou o seu Filho ao

mundo para condenar o mundo, mas para que o
mundo seja salvo por ele”. - Palavra da Salvação.

Você sabe porque setembro é o
Mês da Bíblia?

O mês de setembro, para nós católicos do Brasil é o mês
dedicado à Bíblia, isso desde 1971. Mas desde 1947, se
comemora o Dia da Bíblia no ultimo domingo de setembro. O
mês de setembro foi escolhido como mês da Bíblia porque no
dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo (ele nasceu em 340
e faleceu em 420 dC).

São Jerônimo foi um grande biblista e foi ele quem traduziu a
Bíblia dos originais (hebraico e grego) para o latim, que naquela
época era a língua falada no mundo e usada na liturgia da Igreja.
Hoje a Bíblia é o único livro que está traduzido em praticamente
todas as línguas do mundo e está em quase todas as casas,
talvez nem fazemos idéia, mas a Bíblia é o livro mais vendido,
distribuído e impresso em toda a história da humanidade.

A Bíblia – Palavra de Deus – é o fruto da comunicação entre
Deus que se revela e a pessoa que acolhe e responde à
revelação. Por isso a Bíblia é formada por histórias de um povo,
o Povo de Deus, que teve o dom de interpretar sua realidade à
luz da presença de Deus e compreender que a vida é um projeto
de amor que parte de Deus e volta para Ele.

Nesse mês da Bíblia somos convidados a estudar e
refletir sobre esse maravilhoso livro que têm tanto a nos
revelar e instruir.

A leitura das citações são feitas assim:
A vírgula separa capítulo de versículo. Ex.: Gn 3,1 (livro do

Gênesis, cap. 3, v. 1);
O ponto e vírgula separa capitulos e livros. Ex.: Gn 5, 1-7; 6,

8; Ex 2, 3 (Livro do Gênesis, cap. 5, vv. de 1 a 7; cap. 6, v. 8;
Livro do Êxodo, cap. 2, v.3);

O ponto separa versículo de versículo, quando não seguidos.
EX.; 2Mc 3, 2.5.7-9 (2º Livro dos Macabeus, cap. 3, vv. 2, 5 e
de 7 a 9);

O hífem indica sequência de capítulos ou de versículos. Ex.;
Jo 3-5; 2Tm 2, 1-6; Mt 1, 5-12, 9 (Evangelho segundo João,
capítulos de 3 a 5; 2ª Epístola a Timóteo, cap. 2, vv. de 1 a 6;
Evangelho segundo Mateus, do cap. 1, v 5 ao cap. 12, v. 9)
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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

Expediente normal
Missa - Comunidade Santa Edwiges

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
Reunião do Cenáculo após a MissaReunião do Cenáculo após a MissaReunião do Cenáculo após a MissaReunião do Cenáculo após a MissaReunião do Cenáculo após a Missa

Catequese de 1ª Eucaristia
Bazar Beneficente- Comunidade Santa Edwiges
Missa -  Nossa Senhora da Defesa
FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DA PRIMAA PRIMAA PRIMAA PRIMAA PRIMAVERAVERAVERAVERAVERA

25º Doming25º Doming25º Doming25º Doming25º 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
FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DA PRIMAA PRIMAA PRIMAA PRIMAA PRIMAVERAVERAVERAVERAVERA

15 Seg

16 Ter

17 Qua

18 Qui

19 Sex

20 Sab

21 Dom

AGENDA - Setembro / Outubro
20 e 21/09 - Festa da Primavera
27/09 - 14h - Encontro de Catequistas com o
arcebispo até 16h30, no instituto dom bosco
28/09 - 16h30 - Reunião do Conselho Geral
Pastoral - C.G.P.
28/09 - 19h - Missa Solene com imposição da
Palavra - Matriz (dia da Bíblia)
04/10 - Catequese de 1ª eucaristia e reunião
de pais/responsáveis dos catequizandos
11/10 - 13h30 - Curso de noivos - matriz
11/10 - 14h - curso de preparação - batismo
11/10 - 19h - Celebração do batismo - matriz
12/10 - Almoço comunitário
16/10- Festa de santa edwiges
19/10 - 15h - Missa de Mandatação dos
Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão - Ginásio do Colégio Salesiano

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
15 – N. Sra. das Dores – Hb 5,7-9; Sl 30 (31),2-3a.3bc-4.5-6.
15-16.20 (R/. 17b); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35
16 – Ss. Cornélio e Cipriano – 1Cor 12,12-14.27- 31a; Sl 99
(100),2.3.4.5 (R/. 3c); Lc 7,11-17
17 – S. Roberto Belarmino – 1Cor 12,31 – 13,13; Sl 32 (33),2-3.
4-5.12 e 22 (R/. cf. 2b); Lc 7,31-35
18 – S. Pânfilo – 1Cor 15,1-11; Sl 117 (118),1-2.16ab-17.28
(R/. 1); Lc 7,36-50
19 – S. Januário – 1Cor 15, 12-20; Sl 16(17), 1. 6-7. 8b. 15
(R/. 15b); Lc 8, 1-3
20 – Ss. André Kim Taegon, Paulo Chong Hasang e Comps. –
1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55 (56),10.11-12.13-14 (R/. cf. 14c); Lc 8,4-15
21 – S. Mateus, Ap. – Is 55, 6-9; Sl 144(145), 2-3. 8-9. 17-18
(R/. 18a); Fl 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16a

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
16 – Odette Kian Kichimoto
17 – Luciana Caglione Martins
18 – Leonardo Vicente Santos
18 – Rodolfo Fernandes de Oliveira
19 – Larissa Fukase
19 – Maria Rodrigues Araujo
19 – Rosa Maria Canuto Manzano
19 – Vinícius Celestino Schwandt
20 – Cândida A. F. Urbani
20 – Fábio Augusto Rodrigues de Oliveira
20 – Karina Fernandes Urbani
20 – Vera Regina de Mendonça
21 – Maribel San Martin Manara
21 – Mário Bergallo Blanco
21 – Raphael Trepichio

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

“Deus enviou o seu Filho ao mundo para
que o mundo seja salvo por Ele”

Um cristão não é alguém que crê em Deus; somos cristãos
porque cremos no testemunho de Jesus a respeito de Deus e
de seu plano de salvação.

Nesse plano havia um ponto difícil de aceitar: o Filho do
homem devia morrer na cruz e ressuscitar (ser levantado
significa tanto uma coisa quanto outra). Jesus recorda o
acontecimento da serpente levantada no deserto. O episódio
era um sinal profético da sorte de Jesus.

O povo judeu não tinha penetrado no sentido da mensagem
e não compreendia este e outros anúncios de sofrimento. Além
disso, esperava a vinda de um Deus para condenar o mundo
e castigar os maus. Ao contrário, Deus envia seu Filho para
salvar o mundo por intermédio da cruz. Deus enviou seu Filho
para salvar o mundo e não condená-lo.

A cruz é o emblema do cristão que o mundo não quer
porque acredita que ao fugir dela, foge da dor. Mal sabe o
mundo que a cruz abre totalmente a alma para o Reino de
Deus e do amor.

DÍZIMO
Jesus sabe que o dizimo apenas mostra

o que você tem no coração, não no bolso,
abra os olhos na hora do dizimo.

Entregar o dízimo a Deus é exercer a
fé cristã.

FESTA DA PRIMAVERA:
NÃO PERCA!

Venha  divertir-se  conosco  em  duas
noites  animadas,  sábado  e  domingo,

dias  20 e 21/09.
Será  um  momento  agradável  de convivência

com  as  pessoas  da  comunidade,  e  uma
ótima  oportunidade  para  unir  sua  família,

além  de  aproveitar doces,  salgados,
churrasco,  pizza,  pastel,  crepe,  com  cerveja

gelada  e  refrigerantes.

Aguardamos você!


