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

Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas
30º Domingo do Tempo Comum

Dispostos a servir a Deus vivo e verdadeiro, a Ele dedicamos todo nosso amor. Amar a Deus e ao
próximo são mandamentos inseparáveis, pois o primeiro, e o maior de todos, implica estabelecer com os

irmãos relações de solidariedade, partilha e serviço. A Eucaristia que nos reúne é expressão do amor
misericordioso do Pai para conosco. Celebremos em comunhão também com os jovens neste seu dia.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
27 – S. Vicente, Stas. Sabina e Cristeta – Ef 4,32 – 5,8; Sl 1,1-
2.3.4 e 6 (R/. cf. Ef 5,1); Lc 13,10-17
28 – S. Judas Tadeu e S. Simão – Ef 2, 19-22; Sl 18(19), 2-3.
4-5 (R/. 5a); Lc 6, 12-19
29 – S. Petrônio – Ef 6, 1-9; Sl 144(145), 10-11. 12-13ab.
13cd-14 (R/. 13c); Lc 13, 22-30
30 – Sto. Dias da Silva – Ef 6, 10-20; Sl 143(144), 1. 2. 9-10
(R/. 1a); Lc 13, 31-35
31 – Sto. Afonso Rodrigues – Fl 1, 1-11; Sl 110(111), 1-2. 3-4.
5-6 (R/. 2a); Lc 14, 1-6
01 – TODOS OS SANTOS – Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23 (24), 1-2.
3-4ab. 5-6 (R/. cf. 6); 1Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
02 – DIA DE FINADOS – Jó 19,1.23-27a; Sl 27( 26); Rm 5,
5-11); Jo 6, 37-40

Primeira Leitura (Ex 22,20-26)

Leitura do Livro do Êxodo

Assim diz o Senhor: 20"Não oprimas nem
mal t ra tes  o  es t range i ro ,  po is  vós
fostes estrangeiros na terra do Egito.
21Não façais mal algum à viúva nem ao
órfão. 22Se os maltratardes, gritarão
por mim e eu ouvirei o seu clamor.
23Minha cólera, então, se inflamará e
eu vos  matare i  à  espada;  vossas
mulheres f icarão viúvas e órfãos os
vossos filhos. 24Se emprestares dinheiro
a alguém do meu povo, a um pobre que
vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele
cobrando juros. 25Se tomares como penhor o
manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes
do pôr-do-sol. 26Pois é a única veste que tem para
o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir.
Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou
misericordioso.” - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 17(18)

R. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e
salvação!

1. Eu vos amo, ó Senhor! sois minha força, minha
rocha, meu refúgio e Salvador! Ó meu Deus, sois
o rochedo que me abriga, minha força e poderosa
salvação.
2. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,
sois meu escudo e proteção; em vós espero!
Invocarei o meu Senhor; a ele a glória! E dos meus
perseguidores serei salvo!

3. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo!
E louvado seja Deus, meu Salvador! Concedeis
ao vosso re i ,  grandes v i tór ias * e mostra is
misericórdia ao vosso Ungido!

Segunda Leitura (1Ts 1,5c-10)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses:

Irmãos, 5sabeis de que maneira procedemos entre
vós, para o vosso bem. 6E vós vos tornastes
imitadores nossos, e do Senhor, acolhendo a Palavra
com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas
tribulações. 7Assim vos tornastes modelo para todos
os fiéis da Macedônia e da Acaia. 8Com efeito, a partir
de vós, a Palavra do Senhor não se divulgou apenas
na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus
propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem
precisamos de falar, 9pois as pessoas mesmas contam
como vós nos acolhestes e como vos convertestes,
abandonando os falsos deuses, para servir ao
Deus vivo e verdadeiro, 10esperando dos
céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou
dentre os mortos: Jesus, que nos livra do
castigo que está por vir. – Palavra do Senhor.

Evangelho (Mt 22,34-40)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

Naquele tempo, 34os fariseus ouviram
dizer que Jesus tinha feito calar os
saduceus. Então eles se reuniram em
grupo, 35e um deles perguntou a Jesus,
para experimentá-lo: 36"Mestre, qual é o
maior mandamento da Lei?” 37Jesus
respondeu: “‘Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua
alma, e de todo o teu entendimento!’
38Esse é o maior e o pr imeiro
mandamento. 39O segundo é semelhante

a esse: ‘Amarás ao teu próximo como a ti mesmo’.
40Toda a lei e os profetas dependem desses dois
mandamentos. - Palavra da Salvação.

Orações dos Fieis
P. Na certeza de que Deus Pai nos ama, roguemos
que nos ajude a viver no amor, para que transformemos
o mundo num reino de justiça e paz. Rezemos:
T. Enviai, Senhor, operários para a Messe!

1. Pai Santo, iluminai a Igreja, para que possa
anunciar o amor de Deus a todos os povos.

2. Fortalecei os cristãos em sua missão de serem sal
e luz do mundo.
3. Renovai as forças dos que lutam por um mundo
melhor e mais justo.
4. Transformai nossas comunidades eclesiais em
células de fraternidade.

P. Tudo Isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor:

T. Amém.

Se existe uma coisa neste mundo que não
está sujeito a inveja, é o último lugar.
(Santa Teresinha do Menino Jesus)



PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
    Dia     Horário                              Atividade
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20h15
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20h

09h30

13h30
18h

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

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

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 - Novena do Natal

Catequese de 1ª Eucaristia e Reunião de Pais/
Responsáveis  dos Catequizandos
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges
Missa -  CeleCeleCeleCeleCelebrbrbrbrbração de ação de ação de ação de ação de TTTTTodos os Santosodos os Santosodos os Santosodos os Santosodos os Santos -----
Comunidade Nossa Senhora da Defesa

31º Doming31º Doming31º Doming31º Doming31º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Dia dos Fiéis DefuntosDia dos Fiéis DefuntosDia dos Fiéis DefuntosDia dos Fiéis DefuntosDia dos Fiéis Defuntos
Missa - Matriz
Missa - Comunidade Santa Edwiges
Ginástica da 3ª Idade - Matriz
Encontro - Perseverança e Jovens
Missa - Matriz
Missa - Matriz

HOJE
27 Seg

28 Ter

29 Qua

30 Qui

31 Sex

01 Sab

02 Dom

AGENDA - Novembro
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/ 1 1  -  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

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)

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
27 – Irene Cordeiro de Lima Oliveira
28 – Santiago San Martin Moreira
29 – Angela Joberta Clauhs
29 – Maria de Fátima Souza Lima
29 – Maria Luiza Siqueira Veiga Teixeira
30 – Darci da Silva San Martin
30 – Victor Celestino Schwandt
01 – Felipe Batista de Carvalho
01 – Rafael Batista de Carvalho
01 – Sandra Maria F. Coelho Silva
02 – Carla Fernandes de Araujo

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

“Qual é o maior mandamento da lei?”
Os fariseus procuravam provar diante do povo

que Jesus não sabia interpretar a lei de Moisés e
que, portanto, não seria uma pessoa digna de crédito.
A questão que é colocada é verdadeiramente
complicada e responde a uma preocupação
especialmente sentida ente os fariseus e os mestres
da lei. O estudo da Lei de Moisés os havia levado a
deduzir dela uma série interminável de preceitos.

Diante da impossibilidade de relembrar e praticar
todos esses preceitos, surgiu a pergunta que eles
mesmos se faziam, e que agora, é apresentada a
Jesus: Qual é o maior mandamento da Lei?

Diante da resposta de Jesus, os mestres da lei
ficaram atônitos. Jesus situa a questão em relação
às profundas opções. O importante não é saber qual
é o mandamento mais importante, mas procurar a
origem de todos eles.

Jesus propõe duas chaves: amar a Deus e amar
o próximo. Todos os ensinamentos da Lei e dos
Profetas podem ser reduzidos a esses dois
mandamentos. Os primeiros cristãos usavam a
expressão a Lei e os Profetas para se referir aos
livros do Antigo Testamento.

O evangelista Mateus (e Marcos faz a mesma
coisa) aproveita essa controvérsia de Jesus para
relembrar aos membros de sua comunidade que a
ética cristã não deve estar fundamentada em uma
complicada lista de preceitos, mas no amor a Deus e
aos irmãos e sem separar os dois “amores”, pois
ambos se implicam e se relacionam mutuamente.

NONONONONOVENA DE NAVENA DE NAVENA DE NAVENA DE NAVENA DE NATTTTTALALALALAL
Lições do PresépioLições do PresépioLições do PresépioLições do PresépioLições do Presépio

A Novena de Natal tem importância missionária e evangelizadora. Convocamos familiares, vizinhos e
amigos para rezar e meditar a Palavra de Deus.

A finalidade da novena, baseada no Evangelho e na contemplação das figuras do presépio, é
ajudar-nos a preparar com fervor a vinda de Jesus no Natal. Pode nos auxiliar a ter um encontro cheio de
fé e de amor com Cristo que vai nascer. Vale a pena pedir-Lhe desde já, pela intercessão de Maria e
de José, a graça de que este Natal seja para todos nós um novo nascimento espiritual, uma renovação
da nossa vida cristã.

Os que desejarem fazer uma novena em sentido próprio, bastará que sigam pela ordem a seqüência
dos textos. Os “dias” da novena não precisam ser consecutivos: pode haver intervalos entre um e outro.

A Novena de Natal nos ajude a crer na necessidade de acolher em família,  com
ternura, o Senhor que vem na pessoa do pobre e do desvalido.

A Igreja precisa sair do templo e invadir os domicílios, as mansões, as ruas, as
sedes de associações… Não há cena mais edificante que um grupo reunido em
oração, faminto da Palavra.

Cada “dia” da novena encerra-se com uma oração. Pode-se acrescentar, depois,
se os participantes acharem conveniente: um “gesto concreto”, definido de comum
acordo entre os participantes, como fruto prático da meditação realizada.


