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Quanto a vós minhas ovelhas: farei justiça entre uma ovelha e outra.
34º Domingo do Tempo Comum - Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo - Dia Nacional do Laicato

Reunidos e acolhidos por Deus, celebramos a festa de Cristo Rei, a quem se submetem todos os
poderes do mundo. O Reino de Jesus é pleno de cuidado e de amor pela vida. Neste dia dos leigos
e leigas, reconheçamos que depende de nós antecipar a vinda desse Reino pelo nosso empenho

pessoal, familiar, comunitário e profissional.

Primeira Leitura (Ez 34,11-12.15-17)
Leitura da Profecia de Ezequiel
11Assim diz o Senhor Deus: “Vede! Eu mesmo
vou procurar minhas ovelhas e tomar conta
delas. 12Como o pastor toma conta do
rebanho, de dia, quando se encontra no meio
das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de
minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos
os lugares em que foram dispersadas num
dia de nuvens e escuridão. 15Eu mesmo vou
apascentar as minhas ovelhas e fazê-las
repousar – oráculo do Senhor Deus. 16Vou
procurar a ovelha perdida, reconduzir a
extraviada, enfaixar a da perna quebrada,
fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda e forte.
Vou apascentá-las conforme o direito. 17Quanto a vós,
minhas ovelhas – assim diz o Senhor Deus – eu farei
justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e
bodes. - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 22(23)

R. O Senhor é o Pastor que me conduz; * não me
falta coisa alguma.

1. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva
a descansar. Para as águas repousantes me
encaminha e restaura minhas forças.
2. Preparais, à minha frente, uma mesa, bem à vista
do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça; o
meu cálice transborda.

3. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda
a minha vida; e, na casa do Senhor, habitarei pelos
tempos infinitos.

Segunda Leitura (1Cor 15,20-26.28)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios
Irmãos: 20na realidade, Cristo 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. 28E, quando todas as coisas
estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se
submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas,
para que Deus seja tudo em todos. -Palavra do Senhor.

Evangelho (Mt 25,31-46)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
31"Quando o Filho do Homem vier em sua glória,
acompanhado de todos os anjos, então se assentará
em seu trono glorioso. 32Todos os povos da terra serão
reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros,

assim como o pastor separa as ovelhas dos
cabritos. 33E colocará as ovelhas à sua direita
e os cabritos à sua esquerda. 34Então o Rei
dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde
benditos de meu Pai! Recebei como herança
o Reino que meu Pai vos preparou desde a
criação do mundo! 35Pois eu estava com fome
e me destes de comer; eu estava com sede e
me destes de beber; eu era estrangeiro e
me recebestes em casa; 36eu estava nu e me
vestistes; eu estava doente e cuidastes de
mim; eu estava na prisão e fostes me visitar’.
37Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor,
quando foi que te vimos com fome e te demos

de comer? Com sede e te demos de beber? 38Quando
foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em
casa, e sem roupa e te vestimos? 39Quando foi que te
vimos doente ou preso, e fomos te visitar?’ 40Então o
Rei lhes responderá: ‘Em verdade eu vos digo, que
todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de
meus irmãos, foi a mim que o fizestes!’ 41Depois o rei
dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos
de mim, malditos! Ide para o fogo eterno, preparado
para o diabo e para os seus anjos. 42Pois eu estava
com fome e não me destes de comer; eu estava com
sede e não me destes de beber; 43eu era estrangeiro e
não me recebestes em casa; eu estava nu e não me
vestistes; eu estava doente e na prisão e não fostes
me visitar’. 44E responderão também eles: ‘Senhor,
quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como
estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te
servimos?’ 45Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade
eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um
desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes!’
46Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto
os justos irão para a vida eterna”. - Palavra da Salvação.

Oração dos Fiéis
P. Elevemos a Deus Pai nossa prece filial, na certeza de obtermos a
salvação e a paz que tanto buscamos. Peçamos juntos:
T. Venha a nós o vosso Reino.
1. Pai Santo, iluminai a Igreja, sacramento de Cristo Rei, Messias
e Pastor.
2. Fortalecei os lideres mundiais que buscam uma economia
sustentável e fraterna.
3. Abençoai os cristãos em sua missão de construir a civilização do
amor.
4. Dai forças aos leigos para desempenharem suas tarefas na Igreja
e no mundo.
5. Fazei-nos mais atuantes nesta Campanha em favor da
Evangelização
P. Encerremos rezando a oração da Campanha para a Evangelização:
T. Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no mundo fonte
de salvação para todas as nações, a fim de que a obra do Cristo
que vem continue até o fim dos tempos. Aumentai em nós o
ardor da evangelização, derramando o Espírito prometido, e fazei
brotar em nossos corações a resposta da fé. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém



PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
    Dia     Horário                              Atividade

15h

13h30

20h

14h
15h

20h

09h30
13h30
18h
20h30

08h
09h

09h
09h
10h30
19h

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Expediente normal
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Não haverá expediente na Matriz
Encontro de Coordenadores paroquiais - Paróquia
Menino Jesus

Visita aos enfermos
Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e
Ministros - Novena do Natal

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

1º Domingo do Advento1º Domingo do Advento1º Domingo do Advento1º Domingo do Advento1º Domingo do Advento
Missa - Matriz
Encontro e confraternização da juventude católica
da nossa comunidade
Missa - Comunidade Santa Edwiges
Ginástica da 3ª Idade - Matriz
Missa - Matriz
Missa - Matriz

24 Seg

25 Ter

26 Qua

27 Qui

28 Sex

29 Sab

30 Dom

AGENDA - Novembro / dezembro
29/11 - Festa da Pizza
30/11 - 09h - Encontro e confraternização da
juventude Católica da nossa Comunidade
02/12 - Missa em louvor a Nossa Senhora da
Luz e tERÇO DOS HOMENS
06/12 - 14h - Curso de Noivos - Matriz
13/12 - Curso e celebração do batismo
14/12 - Almoço Comunitário
até 20/12 - Encerramento da Novena de Natal

Rua Heloisa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo - SP – CEP 02248-140 – Tel. 2949-5997
Comunidade Santa Edwiges - Largo Riachão do Jacuipe, 435 - (Esq. da Rua  Esperança c/Major Dantas Cortez)

www.paroquianossaluz.com.br

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
24 – Evandro E. Amorim ( * )
24 – Gleidys Valerini Merguliano
24 – Mercedes Carballal Sueiro
25 – Maria das Graças R. Lira
25 – Nair Souza Silva
26 – Maria Amélia S. Gomes
26 – Silvia Maria dos Santos do Nascimento
27 – Meire Aparecida Celeste Ribeiro
29 – Eufrozina Pereira Togno
29 – Ivete Cruz Dias da Silva ( * )
30 – Ana Maria E. Pontes ( * )
30 – Conceição Aparecida do Espírito Santo ( * )
30 – Edileuza Albuquerque
30 – Thereza Gil da Costa

( * )  =  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
24 – Sto. André Dung-Lac – Ap 14,1-3.4b-5; Sl 23 (24),1-2.3-4ab.
5-6 (R/. cf. 6); Lc 21,1-4
25 – Sta. Catarina de Alexandria – Ap 14,14-19; Sl 95 (96),
10.11-12.13 (R/. 13b); Lc 21,5-11
26 – Bv. Tiago Alberione – Ap 15,1-4; Sl 97 (98),1.2-3ab.7-8.9
(R/. Ap 15,3b); Lc 21,12-19
27 – N. Sra. das Graças – Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9ª; Sl 99
(100),2.3.4.5. (R/. Ap 19,9a); Lc 21,20-28
28 – S. Sóstenes – Ap 20, 1-4.11 – 21, 2; Sl 83(84), 3. 4. 5-6a e 8a
(R/. Ap 21,3b); Lc 21, 29-33
29 – S. Saturnino – Ap 22, 1-7; Sl 94(95), 1-2. 3-5. 6-7 (R/. 1Cor 16,
22b e Ap 22, 20c); Lc 21, 34-36
30 – Sto. André, Ap. – Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7; Sl 79(80), 2ac e 3b.
15-16. 18-19 (R/. 4); 1Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37

“Vinde benditos de meu Pai.”
Este é o último domingo do tempo comum e a Festa de

Cristo Rei encerra o Ano Litúrgico.
Mateus descreve com imagens grandiosas a vinda de

Jesus rei-messias que faz seus eleitos passarem de seu reino
ao Pai. É o último ensinamento de Jesus, onde faz uma
exortação à conversão. Seu juízo não levará em conta obras
excepcionais, mas a misericórdia.

Um dia teremos o encontro com Cristo, que agora se
apresenta a nós nos pobres.

Diante do Pai, Jesus salva, para a vida eterna, os que
deram testemunho dele, praticaram a misericórdia e foram
perseverantes até o fim.

Festejando hoje Cristo, Rei do Universo, proclamamos
nossa inabalável fé no Deus que conduz a história à sua plena
rea l i zação ,  a inda  que  po r  caminhos ,  pa ra  nós ,
incompreensíveis.

Cristãos leigos:
Discípulos do reino de Cristo

A solenidade de Cristo Rei, no Brasil, também é comemorada
como o Dia do Leigo. Os “leigos” são todos os batizados, que
sem serem sacerdotes ordenados ou membros de Congregações
e Institutos de Vida Consagrada, formam o imenso povo de Deus
que é a Igreja.

Os batizados em Cristo (“mergulhados” em Cristo) foram
agraciados pelos dons da salvação e da vida nova, que Deus
concede a todos os que acolhem na fé o seu Filho Jesus Cristo.
Tornam-se, assim, “discípulos do reino de Cristo e de Deus”.

Todos os batizados, enquanto vivem neste mundo e esperam
a realização plena das promessas de Deus, são participantes da
missão que Jesus Cristo confiou à sua Igreja: “vós sereis minhas
testemunhas”.

Por isso levam o nome de “cristãos”, para serem identificados
com Cristo; e participam da missão de anunciar a todos o
Evangelho, de muitas maneiras. São chamados também a
conformar a própria vida aos ensinamentos do Evangelho de
Cristo e a crescer na vida cristã, para produzir os frutos da fé.

O papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium
(“A Alegria do Evangelho”, nº 180), lembra que a vida cristã não
se resume numa série fragmentária de “boas obras”, mas em
abraçar a “proposta do Reino de Deus”: em outras palavras, em
tornar-se discípulos do Reino de Deus (cf Lc 4,43).

Portanto, os batizados são chamados a abraçar em tudo o
reino de Deus, tendo sempre diante de si o reino de Deus, como
referência e critério maior para tudo o que fazem e pensam:
“buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas
essas coisas vos serão dadas por acréscimo” (Mt,6,33).

Os cristãos leigos e leigas são os “missionários do reino de
Deus no meio do mundo, onde vivem, trabalham, se relacionam e
exercem suas múltiplas responsabilidades. Que o Espírito de
Cristo os ilumine e fortaleça em sua missão!

Cardeal Odilo Pedro Scherer - Arcebispo de São Paulo


