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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges
Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”
29º Domingo do Tempo Comum - Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária

ENCERRAMENTO DO SÍNODO SOBRE A FAMÍLIA, EM ROMA

Damos glória ao Senhor da história, que nos concedeu seu Espírito para podermos vencer planos e
armadilhas das forças contrárias ao reino. A Ele pertence a vida do povo, e não aos poderes do mundo.
Celebramos hoje o dia mundial das missões, com o tema “missão para libertar” e o lema: “Enviou-me a
proclamar a libertação”. A Igreja nos pede que assumamos a missão como compromisso batismal para

todos os dias. Sejamos missionários da esperança e da alegria.

Primeria Leitura (Is 45,1.4-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
1Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido:
“Tomei-o pela mão para submeter os povos
ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis,
abrir todas as portas à sua marcha, e para
não deixar trancar os portões. 4Por causa
de meu servo Jacó, e de meu eleito Israel,
chamei-te pelo nome; reservei-te, e não
me reconheceste. 5Eu sou o Senhor, não
existe outro: fora de mim não há deus.
Armei-te guerreiro, sem me reconheceres,
6para que todos saibam, do oriente ao
ocidente, que fora de mim outro não existe.
Eu sou o Senhor, não há outro. - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 95(96)

R. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor
Deus, ó terra inteira! Manifestai a sua glória entre as
nações e entre os povos do universo, seus prodígios!
2. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais
terrível e maior que os outros deuses, porque um
nada são os deuses dos pagãos, foi o Senhor e nosso
Deus quem fez os céus.

3. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai
ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida
ao seu nome! Oferecei um sacrifício nos seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira,
estremecei diante dele! Publicai entre as nações:
“Reina o Senhor” * pois os povos ele julga com justiça.

Segunda Leitura (1Ts 1,1-5b)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses
1Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos
tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor
Jesus Cristo: a vós, graça e paz! 2Damos graças a
Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em
nossas orações. 3Diante de Deus, nosso Pai,
recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o
esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 4Sabemos,
irmãos amados por Deus, que sois do número dos
escolhidos. 5bPorque o nosso evangelho não chegou
até vós somente por meio de palavras, mas também
mediante a força que é o Espírito Santo; e isso, com
toda a abundância. - Palavra do Senhor.

Evangelho (Mt 22,15-21)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

Naquele tempo, 15os fariseus fizeram um
plano para apanhar Jesus em alguma
palavra. 16Então mandaram os seus
discípulos, junto com alguns do partido de
Herodes, para dizerem a Jesus: “Mestre,
sabemos que és verdadeiro e que, de
fato, ensinas o caminho de Deus. Não te
deixas influenciar pela opinião dos outros,
pois não julgas um homem pelas
aparências. 17Dize-nos, pois, o que
pensas: É lícito ou não pagar imposto a
César?” 18Jesus percebeu a maldade deles

e disse: “Hipócritas! Por que me preparais uma
armadilha? 19Mostrai-me a moeda do imposto!”
Trouxeram-lhe então a moeda. 20E Jesus disse: “De
quem é a figura e a inscrição desta moeda?” 21Eles
responderam: “De César”. Jesus então lhes disse:
“Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é
de Deus”. – Palavra da salvação.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
20 – Salvador Sendin Neto

22 – Maria Zélia Costa Lima

23 – Adriana Oliveira Juvenal ( * )

25 – Ana da Conceição Pires

25 – Elias Alves de Souza

25 – Rita de Cássia da Silva

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

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
20 – S. Raymond Herman – Ef 2,1-10; Sl 99 (100),2.3.4.5

(R/. 3b); Lc 12,13-21

21 – Sto. Hilarião – Ef 2,12-22; Sl 84 (85),9ab-10.11-12.13-14

(R/. cf. 9); Lc 12,35-38

22 – S. Martinho de Dume – Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-3.

4bcd.5-6 (R/. cf. 3); Lc 12,39-48

23 – S. João de Capistrano – Ef 3,14-21; Sl 32 (33),1-2.4-5.

11-12.18-19 (R/. 5b); Lc 12,49-53

24 – Sto. Antônio Maria Claret – Ef 4,1-6; Sl 23 (24),1-2.

3-4ab.5-6 (R/. cf. 6); Lc 12,54-59

25 – Sto. Antônio de San’Ana Galvão – Ef 4,7-16; Sl 121 (122),

1-2.3-4a.4b-5 (R/. cf. 1); Lc 13,1-9

26 – Sto. Evaristo – Ex 22, 20-26; Sl 17(18), 2-3a. 3bc-4.

47 e 51ab (R/. 2); 1Ts 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

MAIS CORAÇÃO NAS MÃOS, IRMÃOS!
A humanização dos cuidados nas instituições de saúde passa obrigatoriamente pela humanização da sociedade. No Brasil

estamos ainda numa fase muito rudimentar quando falamos de cuidado digno do ser humano.
Há muito que se fazer em termos de operacionalização de políticas públicas de saúde humanizadoras, bem como intervir no

aparelho formador de profissionais para criar uma nova cultura de respeito à vida.
É urgente o resgate do ser humano “global” nas suas várias dimensões, ou seja, física, social, psíquica, emocional e

espiritual. É preciso implantar o cuidado solidário, que alia competência técnico-científica e humana, em outras palavras,
“colocar mais coração nas mãos”. ( Leo Pessini, Camiliano )
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15h

20h15

13h30

14h

15h

20h

09h30

13h30

18h

08h

09h

09h

09h30

10h30

16h30

19h

Semana do In íc io  da Novena de Nata lSemana do In íc io  da Novena de Nata lSemana do In íc io  da Novena de Nata lSemana do In íc io  da Novena de Nata lSemana do In íc io  da Novena de Nata l

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Curso Bíblico

Expediente normal

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Não haverá expediente na Matriz

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 -  Comunidade Santa Edwiges

30º Doming30º Doming30º Doming30º Doming30º 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

Reunião: Conselho Geral de Pastoral - C.G.P.

Missa - Matriz

20 Seg

21 Ter

22 Qua

23 Qui

24 Sex

25 Sab

26 Dom

AGENDA - Novembro
01/11 - Catequese de 1ª Eucaristia e Reunião
de pais/responsáveis dos catequizandos
08/11 - Curso de Preparação e Celebração do
BATISMO
09/11 - Almoço Comunitário
15/11 - 09h/16h - Retiro de Catequistas -
paróquia nossa senhora da Luz
23/11 - Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo -
Rei do Universo
23/11 - Encontro e confraternização da
juventude Católica da nossa Comunidade
26/11 - 20h - Encontro de Coordenadores
Paroquiais - Paróquia Menino Jesus
29/11 - Baile Terceira Idade e Juventude

“Por que me tentais, hipócritas?
O pagamento dos tributos ao imperador, na época de Jesus,

era uma questão muito discutida, pois era o sinal mais evidente da
dominação romana. Não havia um consenso: os partidários de
Herodes e o alto clero eram a favor do imposto; os grupos
revolucionários consideravam esse tributo uma ofensa a Deus,
pois somente Deus era o soberano de Israel. Os fariseus adotavam
uma postura do grupo dos revolucionários.

A pergunta era complicada. Qualquer resposta podia ser muito
comprometedora para Jesus: se estivesse a favor de pagar o
imposto, os fariseus podiam acusá-lo de colaboracionista e ímpio.
Se fosse contra, os partidários de Herodes podiam acusá-lo de
revolucionário e inimigo do imperador.

A resposta de Jesus situa a questão em termos mais profundos.
Para ele, o importante é que o homem reconheça a Deus como
único Senhor, pois é no homem que deixa inscrita a sua imagem.
Ao imperador pertence as moedas do imposto, que trazem a sua
imagem, mas é a Deus que o homem deve submeter-se, pois é
Senhor absoluto.

A resposta de Jesus não propunha uma espécie de divisão
equitativa entre o poder político e religioso. O que Jesus faz é
situar o homem perante Deus como o seu único Senhor.

Dia Mundial das Missões
Neste ano, o Dia Mundial das Missões, 19 de outubro,

está marcado por uma série de temas e eventos. Em Roma,
o papa Francisco conclui a assembleia extraordinária do
Sínodo dos bispos, que tratou dos “desafios pastorais da
família no contexto da nova evangelização”.

A família ocupa um lugar privilegiado no plano criador e
salvador de Deus; ela é importante para a pessoa, a
comunidade humana e para a própria Igreja e sua missão.
Por isso, os problemas enfrentados pela família e o casamento
interessam muito o trabalho evangelizador da Igreja.

E la  conta  mui to  com a  famí l ia  no  seu t raba lho
evangelizador; e os desafios da família precisam ser
encarados com novo interesse. Foi o que o Sínodo tentou
fazer durante essas últimas semanas. Os frutos aparecerão
com o tempo e com a graça de Deus.

Neste mesmo dia, o papa Francisco beatifica Paulo VI, o
grande papa que levou avante o Concílio Vaticano II e guiou
a Igreja para colocar em prática as suas decisões. Foi
também um papa missionário; é dele a Exortação Apostólica
“Evangelii Nuntiandi”, de 1975, que continua sendo uma
referência importante para o trabalho missionário e
evangelizador. Que ele interceda do céu pela Igreja dos
nossos dias, que quer e precisa colocar-se “em estado
permanente de missão”.

A Campanha Missionária tem como tema: “missão para
libertar”. O Evangelho é anúncio de libertação de todas as
opressões; neste ano, a Campanha da Fraternidade tratou
do tráfico humano, que envolve em uma série de escravidões:
trabalho escravo, crime organizado, redes de exploração da
prostituição e da droga, comércio de órgãos humanos,
aviltamento múltiplo da dignidade humana...

O trabalho missionário precisa denunciar constantemente
essas formas de escravidão antiga e moderna. A acolhida
do Evangelho não pode conviver com a humilhação e a vil
exploração das pessoas. Que nossas comunidades sejam
espaços de acolhida e amparo às pessoas escravizadas.

Neste Domingo, não deixemos de fazer a nossa oferta
generosa na “coleta para as missões”, em todas as
celebrações deste final de semana.

Cardeal Odilo Pedro Scherer - Arcebispo de São Paulo

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)

FESTFESTFESTFESTFESTA DE SANTA DE SANTA DE SANTA DE SANTA DE SANTA EDA EDA EDA EDA EDWIGESWIGESWIGESWIGESWIGES

Domingo - 19/10Domingo - 19/10Domingo - 19/10Domingo - 19/10Domingo - 19/10 (Hoje) (Hoje) (Hoje) (Hoje) (Hoje)

11h: Missa11h: Missa11h: Missa11h: Missa11h: Missa

12h: 12h: 12h: 12h: 12h: AlmAlmAlmAlmAlmoço com Macarronada -oço com Macarronada -oço com Macarronada -oço com Macarronada -oço com Macarronada -
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