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 “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”
3º Domingo do Tempo Comum - Festa de Conversão de São Paulo Apóstolo

Hoje festejamos o nosso padroeiro arquidiocesano, o Apóstolo São Paulo, e também rezamos pela
nossa cidade, que completa 461 anos de fundação. Devemos assumir nossa vocação de testemunhar

nesta cidade tão cheia de contrastes e carências, o amor de Deus, que constrói a paz.

Primeira Leitura (At 22,3-16)

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, Paulo disse ao povo:
3"Eu sou judeu, nascido em Tarso na
Cilícia, mas fui criado aqui nesta
cidade. Como fui discípulo de
Gamaliel, fui instruído em todo o
rigor da lei de nossos antepassados,
tornando-me zeloso da causa de
Deus, como acontece hoje convosco.
4Persegui até à morte os que seguiam
este Caminho, prendendo homens e mulheres
e jogando-os na prisão. 5Disso são minhas
testemunhas o Sumo Sacerdote e todo o conselho
dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação
para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de
prender os que encontrasse e trazê-los para
Jerusalém, a fim de serem castigados. 6Ora, aconteceu
que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo
meio dia, de repente uma grande luz que vinha do
céu brilhou sobre mim. 7Caí por terra e ouvi uma voz
que me dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues?’
8Eu perguntei: ‘Quem és tu, Senhor?’ Ele respondeu:
‘Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás
perseguindo’. 9Meus companheiros viram a luz, mas
não ouviram a voz que me falava. 10Então perguntei:
‘Que devo fazer, Senhor?’ O Senhor respondeu:
‘Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo
o que deves fazer’. 11Como eu não podia enxergar,
por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco
guiado pelas mãos dos meus companheiros. 12Um
certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa
reputação junto de todos os judeus que aí moravam,
13veio encontrar-me e disse: ‘Saulo, meu irmão,
recupera a vista!’ No mesmo instante, recuperei a
vista e pude vê-lo. 14Ele, então, me disse: ‘O Deus de
nossos antepassados escolheu-te para conheceres
a sua vontade, veres o Justo e ouvires a sua própria
voz. 15Porque tu serás a sua testemunha diante de
todos os homens, daquilo que viste e ouviste. 16E
agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o
batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o
nome dele!’” - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial (117/116)

R. Ide, vós, por este mundo afora e proclamai o
Evangelho a todos!
1- Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos
todos, festejai-o!

2- Pois comprovado é seu amor para conosco, para
sempre ele é fiel!

Segunda Leitura 1Cor 7,29.31
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
29Eu digo, irmãos: O tempo está abreviado. Então,
doravante, os que têm mulher vivam como se não
tivessem mulher; 30e os que choram, como se não
chorassem, e os que estão alegres, como se não
estivessem alegres; e os que fazem compras, como
se não possuíssem coisa alguma; 31e os que usam do
mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois
a figura deste mundo passa. - Palavra do Senhor.

Evangelho (Mc 16,15-18)
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, Jesus se manifestou
aos onze discípulos, 15e disse-lhes:
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura! 16Quem
crer e for batizado será salvo. Quem
não crer será condenado. 17Os sinais
que acompanharão aqueles que
crerem serão estes: expulsarão

demônios em meu nome, falarão novas línguas; 18se
pegarem em serpentes ou beberem algum veneno
mortal não lhes fará mal algum; quando impuserem
as mão sobre os doentes, eles ficarão curados”. -
Palavra da Salvação.

Oração do Fiéis
P. Neste dia tão especial para nossa Arquidiocese,
elevemos a Deus nossas preces, rezando por esta
cidade cosmopolita. Contando com a intercessão de
São Paulo, nosso padroeiro e São José de Anchieta,
nosso fundador, rezemos:

T. Fortalecei a Igreja e abençoai a Cidade.

1. Pai Santo, fazei que nossa Igreja leve avante a
obra que São Paulo iniciou com determinação.

2. Iluminai nossa Arquidiocese, o nosso Arcebispo, o
Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, os Bispos Auxiliares,
o clero e todos que estão na vanguarda da missão.

3. Fortalecei nossas Regiões Episcopais, Setores
Pastorais, Paróquias e Comunidades Eclesiais,
Movimentos e forças vivas da evangelização.

4. Abençoai esta cidade que São José de Anchieta
fundou há 461 anos sob o signo da cruz e o cuidado
com pobres e com a educação.

5. Iluminai os líderes políticos e todos os servidores,
para que criem na Cidade uma vida mais humana.

P. Encerremos rezando a oração ao nosso Patrono:

T. Ó São Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese,
discípulo e missionário de Jesus Cristo: ensina-nos
a acolher a Palavra de Deus e abre nossos olhos à
verdade do Evangelho. Conduze-nos ao encontro
com Jesus, contagia-nos com a fé que te animou e
infunde em nós coragem e ardor missionário, para
testemunharmos a todos que Deus habita esta
Cidade imensa e tem amor pelo seu povo! Intercede
por nós e pela Igreja de São Paulo,  ó santo apóstolo
de Jesus Cristo! Amém

Paróquia

Nossa Senhora da Luz

Tucuruvi - São Paulo - SP



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

15h

13h30

14h
15h

20h

13h30
19h

20h30

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

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Não haverá expediente

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges

FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DA PA PA PA PA PADRADRADRADRADROEIRAOEIRAOEIRAOEIRAOEIRA
Missa Solene - Abertura do Tríduo da Padroeira,
que será Celebrada por Dom Sérgio de Deus Borges,
Bispo Auxiliar pela Região Santana.
Recepção do Pe. Anderson Antonio de Souza
Procissão das Rosas

Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges
Missa - - - - - Segundo dia do Tríduo da Padroeira
Procissão das Rosas e Bênção dos enfermos
Festa da Pizza

4º Doming4º Doming4º Doming4º Doming4º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz
Missa - Comunidade Santa Edwiges
Encontro da Perseverança
Encontro de Jovens
Encontro da Juventude Missionária Mariana
Encontro de Catequese
Missa - Matriz
Missa - Encerramento do Tríduo da Padroeira
Procissão das Rosas e Consagração das Famílas
Após a Missa: Quermesse no Salão Paroquial

26 Seg
27 Ter

28 Qua
29 Qui

30 Sex

31 Sab

01 Dom

AGENDA -  Fevereiro
02/02: Nossa Senhora da Luz02/02: Nossa Senhora da Luz02/02: Nossa Senhora da Luz02/02: Nossa Senhora da Luz02/02: Nossa Senhora da Luz

20h - Missa Solene da Padroeira20h - Missa Solene da Padroeira20h - Missa Solene da Padroeira20h - Missa Solene da Padroeira20h - Missa Solene da Padroeira
Procissão das Rosas e Benção das Velas e da Flores

03/02 - 20h - Missa - São Brás - Bênção das Gargantas
08/02 - Almoço Comunitário
10/02 - 20h - Missa em ação de Graças pelo
8º Aniversário de Ordenação do Diácono Márcio
José Ribeiro
18/02 - Quarta-feira de Cinzas
21/02 - Curso de Noivos

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
26 – Margarete Varela
27 – Helenice de Lourdes Saragossa Santiago
27 – Isabel Sanches Sorrilha
27 – Karen Ferreira Siqueira
28 – Elizabeth dos Santos Graça Haubril
28 – Nair Messias de M. R. Santos
29 – Maria Arnalda Velosa M. da Nobrega
30 – Jarbas Martins Santos
30 – Manoel Pereira de Souza
31 – Etelvira Matheus
31 – Neide Martini ( * )
02 – Marinita Lourenço Souza
02 – Rosemary Evangelista Pires

( * )  =  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
26/01 – Ss. Timóteop e Tito
Leituras: 2Tm 1, 1-8 ou Tt 1, 1-5; Sl 95 (96); Mc 3, 22-30
ou pr. Lc 10, 1-9

27/01 – Sta. Ângela Mérici (Vírgem)
Leituras: Hb 10, 1-10; Sl 39 (40); Mc 3, 31-35

28/01 – S. Tomás de Aquino (Presbítero e Doutor)
Leituras: Hb 10, 11-18;Sl 109 (110); Mc 4, 1-20

29/01 – S. Aquilino de Milão (Mártir)
Leituras: Hb 10,19-25; Sl 23(24); Mc 4,21-25

30/01 – St. Agripino de Alexandria (Bispo)
Leituras: Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34

31/01 – S. João Bosco (Presbítero)
Leituras: Hb 11, 1-2.8-19; Cânt: Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75
(R./ cf. 68); Mc 4, 35-41

01/02 – Sta. Brígida (Virgem)
Leituras: Dt 18, 15-20;Sl 94(95); 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28

“Ide por todo o mundo”
Hoje, a Igreja celebra a festa da Conversão de São

Paulo, apóstolo. Jesus ressuscitado aparece a Paulo a
caminho de Damasco. O encontro com Cristo mudou
completamente a vida de Paulo, e também pode mudar a
vida de qualquer um de nós. Paulo, ao converter-se, se
transforma em proclamador do Evangelho.

A Conversão de São Paulo é um grande acontecimento:
ele passa de perseguidor a convertido, isto é, a servidor e
defensor da causa de Cristo. Muitas vezes talvez, também
nós mesmos nos fazemos de “perseguidores”: como São
Paulo, devemos nos converter de “perseguidores” a
servidores e defensores de Jesus Cristo.

São Paulo é um exemplo de perseverança e testemunho
de fé. Tornou-se um ardoroso e incansável missionário que
dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Nem o próprio
martírio conseguiu separá-lo de Jesus Cristo.

O Evangelho resume uma parte do discurso sobre a
missão que confere o Senhor ressuscitado. O texto bíblico
de Marcos refere-se à grande missão, e há um esquema
bem claro: envio, julgamento e sinais.

QUE DEVO FAZER, SENHOR?
A comemoração do apóstolo São Paulo, como Patrono de

nossa Arquidiocese, faz-nos olhar com especial atenção para
este grande discípulo-missionário de Jesus Cristo. Suas
palavras são para nós um estímulo e seu exemplo nos ensina
a fazer como ele fez. Sua forte intercessão nos ajuda a levar
avante nesta Metrópole a missão que ele desempenhou com
tanto fervor nas cidades do seu tempo.

O que devemos fazer, para viver retamente? No encontro
surpreendente com Cristo, às portas de Damasco que marcou
o início de sua conversão ao Evangelho, Paulo ouve a voz que
o interpela: “Saulo, Saulo, por que me persegues?” Em seguida,
a voz dizendo – “eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás
perseguindo” – ele se desarma: “Senhor, que devo fazer?” (cf
At. 22,6-10).

Esta pergunta manifesta logo a sua disposição para mudar
o rumo de sua vida, como de fato aconteceu. Saulo já não era
mais o mesmo e tornou-se Paulo, o grande pregador do
Evangelho e testemunha do Senhor ressuscitado.

Também nós deveríamos perguntar-nos cada dia e diante
de cada decisão que devemos tomar: Senhor, que queres que
eu faça? Se o fizermos sinceramente, ouviremos dentro de
nossa consciência a voz de Deus a nos orientar sempre para
as escolhas e decisões justas.

Desejo a todos os filhos da Arquidiocese de São Paulo uma
bela festa do nosso Padroeiro! Deus os abençoe e guarde!

São Paulo, 25 de Janeiro de 2015
Cardeal D.Odilo P. Scherer, Arcebispo de São Paulo


