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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Eis aqui a serva do Senhor”
4º Domingo do Advento

Graças ao “SIM” de Maria, Deus veio habitar entre nós na pessoa de Jesus. Disponíveis para a ação do
Espírito em nossa vida, contemplemos nesta liturgia o mistério da encarnação. A páscoa do Senhor se

manifesta nas pessoas e grupos que acolhem a boa-nova anunciada pelos mensageiros de Deus.

Primeira Leitura
(2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)

Leitura do Segundo Livro de Samuel
1Tendo-se o rei Davi instalado já em sua
casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz,
livrando-o de todos os seus inimigos,
2ele disse ao profeta Natã: “Vê, eu resido
num palácio de cedro, e a arca de Deus
está alojada numa tenda!” 3Natã
respondeu ao rei: “Vai e faze tudo o que
diz o teu coração, pois o Senhor está
contigo”. 4Mas, nessa mesma noite, a
palavra do Senhor foi dirigida a Natã
nestes termos: 5"Vai dizer ao meu servo Davi: ‘Assim
fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás
uma casa para eu habitar? 8Fui eu que te tirei do
pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o
chefe do meu povo, Israel. 9Estive contigo em toda
a parte por onde andaste, e exterminei diante de
ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão
célebre como o dos homens mais famosos da terra.
10Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel:
eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem
jamais ser inquietado. Os homens violentos não
tornarão a oprimi-lo como outrora, 11no tempo em
que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel.
Concedo-te uma vida tranqüila, livrando-te de todos
os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará
uma casa. 12Quando chegar o fim dos teus dias e
repousares com teus pais, então, suscitarei, depois
de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. 14Eu
serei para ele um pai e ele será para mim um filho.
16Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre
diante de mim, e teu trono será firme para sempre”.
- Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 88 (89)
R. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso
amor! Eternamente o vosso amor!
1. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor,
de  geração em geração eu  cantare i  vossa
verdade! Porque dissestes: “O amor é garantido
para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme
como os céus.
2. Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito,
e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para
sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de
geração em geração garantirei o teu reinado!”
3. Ele então, me invocará: “Ó Senhor, vós sois meu
Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro
a salvação!” Guardarei eternamente para ele a
minha graça e com ele firmarei minha aliança
indissolúvel!”

Segunda Leitura (Rm 16,25-27)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 25Glória seja dada àquele que tem o poder
de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e
à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a
revelação do mistério mantido em sigilo desde
sempre. 26Agora este mistério foi manifestado e,
mediante as Escr ituras profét icas, conforme

Evangelho (Lc 1,26-38)
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.

Naquele tempo, 26o anjo Gabriel foi
enviado por Deus a uma cidade da
Gal i lé ia, chamada Nazaré, 27a uma
virgem, prometida em casamento a um

homem chamado José. Ele era descendente de Davi
e o nome da virgem era Maria. 28O anjo entrou onde
ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o
Senhor está contigo!” 29Maria ficou perturbada com
estas palavras e começou a pensar qual seria o
significado da saudação. 30O anjo, então, disse-lhe:
“Não tenhas medo, Maria, porque encontraste
graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e darás
à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele
será grande, será chamado Filho do altíssimo, e o
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele
reinará para sempre sobre os descendentes de
Jacó, e o seu reino não terá fim”. 34Maria perguntou
ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço
homem algum?” 35O anjo respondeu: “O Espírito virá
sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua
sombra. Por isso, o menino que vai nascer será
chamado Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel,
tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já
é o sexto mês daquela que era considerada estéril,
37porque para Deus nada é impossível”. 38Maria,
então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se
em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-
se. - Palavra da Salvação.

Oração dos Fiéis
P. Na alegre expectativa do Natal, elevemos a Deus
Pai nossas preces, na certeza de que a vinda de
Cristo trouxe o amor que nos faz renascer para o
Reino de Deus e viver em paz.

T. Concedei-nos, ó Pai, um Natal de paz!
1. Infundi em vossa Igreja a mesma fé que levou
Maria a acreditar e acolher o anúncio da redenção.

2. Abençoai todas as famílias que, por meio da
novena, se preparam para celebrar o Natal.

3. Inspirai em nós ações de solidariedade que brotem
do espírito do Natal.

4. Desarmai os povos em guerra e fazei florescer a
paz mundial.
P. Tudo isto, vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

determinação do Deus eterno, foi levado
ao conhecimento de todas as nações,
para trazê-las à obediência da fé. 27A ele,
o único Deus, o sábio, por meio de Jesus
Cristo, a glór ia, pelos séculos dos
séculos. Amém! - Palavra do Senhor.

O grande risco do mundo atualO grande risco do mundo atualO grande risco do mundo atualO grande risco do mundo atualO grande risco do mundo atual

é a tristeza individualista queé a tristeza individualista queé a tristeza individualista queé a tristeza individualista queé a tristeza individualista que

brota do coração mesquinho.brota do coração mesquinho.brota do coração mesquinho.brota do coração mesquinho.brota do coração mesquinho.

“Papa Francisco.”“Papa Francisco.”“Papa Francisco.”“Papa Francisco.”“Papa Francisco.”



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

15h

20h

13h30

20h

09h

10h30

20h

13h30

18h

08h

09h

09h

09h30

09h30

10h30

12h

19h

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Celebraçaõ Penitencial  em preparação ao Natal

Expediente normal

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Não haverá expediente na Matriz

Missa Solene da Vigília do Natal do Senhor

Natal de Nosso Senhor Jesus CristoNatal de Nosso Senhor Jesus CristoNatal de Nosso Senhor Jesus CristoNatal de Nosso Senhor Jesus CristoNatal de Nosso Senhor Jesus Cristo

Missa do Natal do Senhor - Com. Santa Edwiges

Missa do Natal do Senhor - Matriz

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e

Ministros

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Missa -  -  -  -  -  Comunidade Nossa Senhora da Defesa

Sagrada Família, Jesus, Maria e José, FestaSagrada Família, Jesus, Maria e José, FestaSagrada Família, Jesus, Maria e José, FestaSagrada Família, Jesus, Maria e José, FestaSagrada Família, Jesus, Maria e José, Festa

Missa - Matriz

Missa - Comunidade Santa Edwiges

Encontro da Perseverança

Encontro de Jovens

Encontro da Juventude Missionária Mariana

Missa - Matriz

Missa - Comunidade Santa Edwiges

Missa - Matriz

22 Seg

23 Ter

24 Qua

25 Qui

26 Sex

27 Sab

28 Dom

AGENDA - dezembro / Janeiro/2015
31/12 - 20h - Missa de Ação de Graças pelo
encerramento do ano civil
02/01 - 20h - Missa - Nossa Senhora da Luz
06/01- 20h30 - Terço dos Homens
16/01 - 20h - Missa Santa Edwiges

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 - www.nossaluz.com.br

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
22 – Deolinda Teixeira

22 – Greyce Sebastiane Fré

22 – Luciana Alves Figueiredo

22 – Terezinha de Jesus Veiga

23 – Elida Maria de Carvalho

23 – Isabella Costa Jordão

24 – Márcia Heide Bollito Gusmão ( * )

25 – Maria de Nóbrega

26 – Sidinéia M. Silva Pacheco

27 – Maria Izabel de Souza ( * )

28 – Marilia da Conceição C. Sampaio ( * )

( * )  =  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
22 – Sta. Francisca Xavier Cabrini – 1Sm 1, 24-28; Cânt.: 1Sm 2, 1.

4-5. 6-7. 8abcd (R/. 1a); Lc 1, 46-56.

23 – S. João Câncio – Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25),4- 5ab. 8-9. 10 e 14

(R/. Lc 21,28); Lc 1,57-66.

24 – S. Charbel Makhlouf – Missa da Vigília do Natal – Is 9,1-6;

Sl 95 (96),1-2a.2b-3.11-12.13 (R/. Lc 2,11); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

25 – Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo – Is 62, 11-12; Sl 96(97),

1.6.11-2; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20.

26 – Sto. Estevão – At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30 (31),3cd-4.6 e 8ab.16bc

e 17 (R/. 6a); Mt 10,17-22.

27 – S. João, Ap. e Evangelista – 1Jo 1, 1-4; Sl 96(97), 1-2.5-6.11-12

(R/. 12a.); Jo 20, 2-8.

28 – Stos. Inocentes Mártires – Eclo 3, 3-7.14-17; Cl 3, 12-21;

Sl 127(128), 1-2.4-5 (R/. cf. 1); Lc 2, 22-40 ou breve Lc 2, 22.39-40

Tempo do Advento

Quarto domingo:

O anúncio do nascimento de Jesus feito a José

e a Maria.

As leituras bíblicas e a prédica, dirigem seu olhar à

disposição da Virgem Maria, diante do anúncio do

nascimento do Filho dela e nos convidam a “aprender

de Maria e aceitar a Cristo que é a Luz do Mundo”.

Como já está tão próximo o Natal, nos reconciliamos

com Deus e com nossos irmãos; agora nos resta

somente esperar a grande festa. Como família

devemos viver a harmonia, a fraternidade e a alegria

que esta próxima celebração representa. Todos os

preparativos para a festa deverão viver-se neste

ambiente, com o firme propósito de aceitar a Jesus

nos corações, as famílias e as comunidades.

Acenderemos a quarta vela da Coroa do Advento,

de cor branca.

“Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo.”
A narrativa do evangelho de hoje se chama Anunciação, e

este fato pode ser considerado o acontecimento central da

vida de Maria. A resposta de Maria, o seu “Sim”, não representa

apenas um ato de submissão à vontade de Deus, mas um

“consentimento ativo e responsável”.

O diálogo do anjo Gabriel com a Virgem Maria se articula

em três momentos: a saudação e a mensagem; o anúncio

da maternidade messiânica; e a revelação da divina

maternidade no anúncio.

Maria coloca uma dificuldade. Como isso acontecerá?

Ela conceberá por obra do Espírito Santo, fonte de vida, que

vai descer sobre Maria, e o poder de Deus Altíssimo vai cobri-

la com a sua sombra. Aqui está o ato mais sublime, profundo,

o grande mistério da História da Salvação.

José e Maria são os grandes colaboradores do Plano de

Deus. Como Maria, na Anunciação, aceitou a mensagem de

Deus, também José aceita com fé o sinal. Diante da

descoberta da gravidez de Maria, José, qualificado como

homem justo, tem diante de si duas alternativas que lhe

passam pela cabeça, ambas afastadas graças à força de

sua fé. Uma seria afastar-se de Maria, fugir, não querer

assumir a criança da qual ignora quem seja o pai, e a outra,

expor Maria às formalidades da Lei, o que não faria por estar

convencido da virtude de Maria.

Jesus não é apenas um filho da história humana. Ele é o

Filho de Deus. Sua mãe é humana. Seu pai é divino.

Ele vai nos ensinar o Projeto de Deus para que sejamos

todos livres e vivos, a fim de nos tornarmos o que Deus deseja.

O nome “Jesus” significa “Deus salva”.

Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso dia a dia e que a

esperança seja um objetivo concretizado.

Natal é a presença de Jesus em nossos corações.

No próximo ano, que seus sonhos lhe sirvam de inspiração para realizar e

sentir que a vida é um presente iluminado que Deus nos deu.

Que todos os dias do Ano Novo sejam iluminados para você e sua família.

Feliz Natal e Próspero 2015 - Feliz Natal e Próspero 2015 - Feliz Natal e Próspero 2015 - Feliz Natal e Próspero 2015 - Feliz Natal e Próspero 2015 - Paróquia N. Sra. da LuzParóquia N. Sra. da LuzParóquia N. Sra. da LuzParóquia N. Sra. da LuzParóquia N. Sra. da Luz


