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“Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glorificado”.
5º Domingo da Quaresma

O Lumen
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Atraídos por seu amor, viemos ao encontro do Senhor. Pela experiência do grão que morre para produzir
frutos, entendemos que seguir a Cristo implica comungar da sua vida e do seu destino. Glorifiquemos o

santo nome de Deus, reconhecendo em seu Filho aquele que nos ensina a doar a vida em favor dos outros.

Primeira Leitura (Jr 31,31-34)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
31Eis que virão dias, diz o Senhor, em que
concluirei com a casa de Israel e a casa de
Judá uma nova aliança; 32não como a
aliança que fiz com seus pais, quando os
tomei pela mão para retirá-los da terra do
Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer
a força sobre eles, diz o Senhor. 33Esta será
a aliança que concluirei com a casa de
Israel, depois desses dias, diz o Senhor:
imprimirei minha lei em suas entranhas, e
hei de inscrevê-la em seu coração; serei
seu Deus e eles serão meu povo. 34Não
será mais necessário ensinar seu próximo ou seu
irmão, dizendo: “Conhece o Senhor!”; todos me
reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor,
pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o
seu pecado. - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial Sl 50(51)

R. Criai em mim um coração que seja puro.

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na
imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me
todo inteiro do pecado, e apagai completamente a
minha culpa!
2. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me
de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me
afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso
Santo Espírito!

3. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e
confirmai-me com espírito generoso! Ensinarei
vossos caminhos aos pecadores, e para vós se
voltarão os transviados.

Segunda Leitura (Hb 5,7-9)

Leitura da Carta aos Hebreus
7Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces
e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que
era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por
causa de sua entrega a Deus. 8Mesmo sendo Filho,
aprendeu o que significa a obediência a Deus por
aquilo que ele sofreu. 9Mas, na consumação de sua
vida, tornou-se causa de salvação eterna para
todos os que lhe obedecem. - Palavra do Senhor.

Evangelho (Jo 12,20-33)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Naquele tempo, 20havia alguns gregos entre os que
tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a
festa. 21Aproximaram-se de Filipe, que era de
Betsaida da Gal i le ia, e disseram: “Senhor,
gostaríamos de ver Jesus”. 22Filipe combinou com

André, e os dois foram falar com Jesus.
23Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora
em que o Fi lho do Homem vai ser
glorificado. 24Em verdade, em verdade
vos digo: Se o grão de trigo que cai na
terra não morre, ele continua só um grão
de trigo; mas se morre, então produz
muito fruto. 25Quem se apega à sua vida,
perde-a; mas quem faz pouca conta de
sua vida neste mundo conservá-la-á para
a vida eterna. 26Se alguém me quer servir,
siga-me, e onde eu estou estará também
o meu servo. Se alguém me serve, meu
Pai o honrará. 27Agora s into-me

angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora?
Mas foi precisamente para esta hora que eu vim.
28Pai, glorifica o teu nome!” Então, veio uma voz do
céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo!” 29A
multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido
um trovão. Outros afirmavam: “Foi um anjo que
falou com ele”. 30Jesus respondeu e disse: “Esta voz
que ouvistes não foi por causa de mim, mas por
causa de vós. 31É agora o julgamento deste mundo.
Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, 32e eu,
quando for elevado da terra, atrairei todos a mim”.
33Jesus falava assim para indicar de que morte iria
morrer. - Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Elevemos a Deus Pai nossa prece fi l ial,
pedindo-lhe a graça de um coração verdadeiramente
aberto a Cristo e à vida nova que brota de sua
páscoa. Dessa forma nossa relação com a sociedade
será de amor e serviço, na construção da paz.

T. Aumentai em nós a alegria do Evangelho.
1. Fortalecei, Pai Santo, a Igreja no serviço da Nova
Evangelização.

2. Curai os nossos corações, feridos pelo pecado e
cegos pela infidelidade ao amor.

3. Ajudai a nossa comunidade a preparar-se bem para
a Semana Santa.

4. Fazei dar fruto os nossos compromissos com a
Campanha da Fraternidade.
P. Encerremos rezando a oração da Campanha da
Fraternidade:

T. Ó Pai, Alegria e esperança de vosso povo, vós
conduzis a Igreja, servidora da vida nos caminhos
da história. A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua palavra que chama à conversão, seja vossa
Igreja testemunha viva de fraternidade e de
liberdade, de justiça e de paz. Enviai o vosso Espírito
da Verdade para que a sociedade se abra à aurora
de um mundo justo e solidário, sinal do Reino que
há de vir. Por Cristo Senhor nosso. Amém!

Mais do que uma colaboração, o Dízimo é um gesto de amor, gratidão, fé, partilha, e, sobretudo, agradecimento
a Deus. Sabemos que é com esta partilha que a nossa Igreja se mantém viva, já que o Dízimo é um gesto que
deve partir de nós para devolver a Deus, com fidelidade, uma parte de tudo aquilo que Ele próprio nos dá. Só
assim, a comunidade poderá realizar a missão a partir das três dimensões do Dízimo: Religiosa, Social e
Missionária. Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso.
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RRRRReunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do C.G.G.G.G.G.P.P.P.P.P.....  e P e P e P e P e Pastorastorastorastorastoral da Litural da Litural da Litural da Litural da Liturgiagiagiagiagia

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz
Confissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão Comunitária - Paróquia Menino Jesus
Curso de Teologia - Matriz

Expediente  normal
Confissão Comunitária Confissão Comunitária Confissão Comunitária Confissão Comunitária Confissão Comunitária - Paróquias São Paulo e
Sagrado Coração de Jesus

Não haverá expedienteNão haverá expedienteNão haverá expedienteNão haverá expedienteNão haverá expediente
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h )

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges
Confissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão Comunitária - Paróq.  N.   Sra. das Neves

Confissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão ComunitáriaConfissão Comunitária - Paróquia N. Sra.  da Luz

Catequese de 1ª Eucartistia
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges
Missa - MatrizMissa - MatrizMissa - MatrizMissa - MatrizMissa - Matriz

Domingo de Ramos e Paixão do SenhorDomingo de Ramos e Paixão do SenhorDomingo de Ramos e Paixão do SenhorDomingo de Ramos e Paixão do SenhorDomingo de Ramos e Paixão do Senhor
Missa -  Bênção de Ramos - Matriz
Missa - Bênção de Ramos - Com. Santa Edwiges
Encontros: Perseverança, Jovens, Juventude
Missionária Mariana
Missa Solene - Bênção de Ramos - Matriz
Procissão Missionária saindo das casas que recebem
imagem de Nossa Senhora
Missa Solene - Benção de Ramos - Matriz

HOJE
23 Seg

24 Ter

25 Qua

26 Qui

27 Sex

28 Sab

29 Dom Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
23 – Edite Maria da Costa
24 – Daniela Batista Santos Cunha
24 – Julieta Ribeiro Coelho
25 – Arthur Moreira Santos
25 – Ilza Miranda de Araújo
25 – José Roberto Rainho
25 – Laura Ferreira Pinto
25 – Zilda Senhorinha Prates Rinaldini ( * )
26 – Edgard Freitas Cruz ( * )
27 – Magali Moraes Nunes de Oliveira ( * )
27 – Vilma de Oliveira
28 – Flávio Pinheiro
28 – Hermes R. Fernandes
28 – Maria Aparecida C. da Silva
28 – Nilza Santos Novo ( * )
29 – Elisabete Aparecida C. Dias
29 – Rita Aparecida Miranda

( * )  =  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
23/03 – S. Turíbio de Mogrovejo (Bispo)
Leituras – Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23); Jo 8,1-11

24/03 – Sta. Catarinha da Suécia
Leituras – Nm 21, 4-9; Sl 101 (102); Jo 8, 21-30

25/03 – Sto. Irineu de Sirmium (Bispo, Mártir)
Leituras – Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38

26/03 – S. Bráulio de Zaragoza (Bispo)
Leituras – Gn 17,3-9; Sl 104 (105); Jo 8,51-59

27/03 – S. João do Egito (Ermitão e confessor)
Leituras – Jr 20,10-13; Sl 17 (18); Jo 10,31-42

28/03 – Sta. Gisela (Rainha e abadessa)
Leituras – Ez 37,21-28; Cânt.: Jr 31,10. 11-12ab. 13; Jo 11,45-56

29/03 – Sto. Eustáquio ( Príncipe)
Leituras – Mc 11,1-10 ou Jo 12, 12-16; na Missa: Is 50, 4-7 Sl 21
(22); Fl 2, 6-11; Mc 14,1 - 15,47

=  AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA  =
“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos
não é senão uma gota de água no mar. Mas o

mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”
(Madre Teresa de Calcuta)

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

O caminho de Jesus é o do serviço até a
entrega total da vida.

O Evangelho deste domingo nos coloca em sintonia com a
morte-ressurreição de Jesus. Aproxima-se a hora da entrega
radical de sua vida, entrega esta que foi se dando durante toda a
sua existência, desde a encarnação, vida e morte. Por isto que
esta hora é glorificada, cheia de sentido, fecunda, geradora de
vida. Uma vida vivida na doação e no amor não pode perder-se.
Uma vida vivida no fechamento, no apego, na conserva, já se perdeu.

O evangelista usa a imagem da semente para significar o
caminho da morte, pelo qual Jesus irá passar. O Filho do Homem
é como o grão de trigo, que é enterrado na terra e morre. Por
causa desse morrer produzirá muitos frutos.

Mas que frutos são esses? São a glorificação do Filho, o juízo
e a reunião de todos os eleitos. O caminho de Jesus é o do serviço
até a entrega total da vida. Quem quiser servi-lo deverá seguir o
mesmo caminho.

O compromisso do Mestre com seus discípulos é mais firme
do que o do pastor que conduz seu rebanho e é responsável de
cada uma das suas ovelhas, para que não se extraviem.

AGENDA -  abril
01/04 - 20H - mISSA DO sANTO cRISMA NA

     pARÓQUIA sANT’aNA.
02/04 - qUINTA-FEIRA sANTA -

     20H - mISSA DA
     iNSTITUIÇÃO DA eUCARISTIA E lAVAPÉS.
      aPÓS A mISSA: vIGÍLIA ATÉ 24h. (participação
      da comunidade e todos os  Ministros).

03/04 - sEXTA-fEIRA DA pAIXÃO
      dIA dE jEJUM E aBSTINÊNCIA.
     vIGÍLIA DE oRAÇÃO DAS 07H ÀS 14H.
     15H - cELEBRAÇÃO DA pAIXÃO DO sENHOR.
     19H30 - pROCISSÃO - cONCENTRAÇÃO NAS
     cOMUNIDADES n. sRA. DA dEFESA E sANTA
     eDWIGES, QUE SEGUIRÁ ATÉ A mATRIZ.

04/04 - sÁBADO sANTO
     20h - mISSA DA vIGÍLIA pASCAL.

05/04 - pÁSCOA dA rESSURREIÇÃO DO sENHOR
     09H - mISSA NA cOMUNIDADE sANTA eDWIGES.
     10H30 E 19H - mISSAS NA mATRIZ..

11/04 - 14h - cURSO DE nOIVOS; CURSO DE bATISMO
    09h30 - rEUNIÃO DE pAIS / rESPONSÁVEIS
    DAs CRIANÇAS DA  cATEQUESE.

12/04 - 12h - aLMOÇO cOMUNITÁRIO.
14/04 - 20h30 - Terço dos Homens
15/04 - 14h - cHÁ bENEFICENTE.
26/04 - 16h30 - Reunião do CGP


