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“Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos.”
3º Domingo da Páscoa

O Lumen
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O Ressuscitado caminha com sua Igreja nas estradas do mundo, manifesta-se como presença viva
e real a cada um dos seus seguidores. Nós podemos encontrá-lo na escuta da Palavra e na partilha
do pão. Abramos a inteligência para entendermos tudo o que Ele nos diz e permitamos que o amor

de Deus se realize plenamente em nós pela Eucaristia.

Primeira Leitura (At 3,13-15.17-19)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao
povo, dizendo: 13"O Deus de Abraão,
de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos
antepassados glorificou o seu servo
Jesus. Vós o entregastes e o
rejeitastes diante de Pi latos,
que estava decidido a soltá- lo.
14Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e
pedistes a l ibertação para um
assassino. 15Vós matastes o autor
da vida, mas Deus o ressuscitou
dos mortos, e disso nós somos testemunhas.
17E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por
ignorância, assim como vossos chefes. 18Deus,
porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado
pela boca de todos os profetas: que o seu Cristo
haveria de sofrer. 19Arrependei-vos, portanto, e
convertei-vos, para que vossos pecados sejam
perdoados”. – Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial Sl 4

R. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face!
1. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus,
minha justiça! Vós que soubestes aliviar-me nos
momentos de aflição, atendei-me por piedade e
escutai minha oração!

2. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por
seu povo e que o Senhor me ouvirá, quando lhe faço
minha prece.

3. Muitos há que se perguntam: “Quem nos dá
felicidade?” Sobre nós fazei brilhar o esplendor de
vossa face!

4. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço,
pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida!

Segunda Leitura (1Jo 2,1-5)

Leitura da Primeira Carta de João.
1Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis.
No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai
um Defensor: Jesus Cristo, o Justo. 2Ele é a vítima
de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos
nossos, mas também pelos pecados do mundo
inteiro. 3Para saber que o conhecemos, vejamos se
guardamos os seus mandamentos. 4Quem diz:
“Eu conheço a Deus”, mas não guarda os seus
mandamentos, é mentiroso, e a verdade não
está nele. 5Naquele, porém, que guarda a sua
palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. –
Palavra do Senhor.

Evangelho (Lc 24,35-48)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
Naquele tempo, 35os dois discípulos contaram o que
tinha acontecido no caminho, e como tinham
reconhecido Jesus ao partir o pão. 36Ainda estavam
falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio
deles e lhes disse: “A paz esteja convosco!” 37Eles

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Invoquemos a Deus Pai, iluminados pelo mistério
pascal de Cristo, rezando juntos:
T. Dai-nos a inteligência da fé e o amor às Escrituras.
1. Pai Santo, abençoai a Igreja em sua missão de
celebrar os mistérios, acolher e divulgar a Revelação.
2. Iluminai a Igreja no Brasil, cujo Episcopado está
reunido em Aparecida.
3. Fortalecei a Igreja de São Paulo e nosso Arcebispo,
o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.
4. Olhai nossas Regiões Episcopais e abençoai os
Bispos Auxiliares.
5. Animai nossas pastorais em sua atuação profética
e missionária.
6. Protegei os fracos e indefesos e dai-nos a força
da solidariedade.
P. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

ficaram assustados e cheios de medo,
pensando que estavam vendo um
fantasma. 38Mas Jesus disse: “Por que
estais preocupados, e por que tendes
dúvidas no coração? 39Vede minhas
mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai
em mim e vede! Um fantasma não tem
carne nem ossos, como estais vendo
que eu tenho”. 40E dizendo isso, Jesus
mostrou-lhes as mãos e os pés. 41Mas
eles ainda não podiam acreditar,
porque estavam muito alegres e
surpresos. Então Jesus disse: “Tendes
aqui alguma coisa para comer?”

42Deram-lhe um pedaço de peixe assado. 43Ele o
tomou e comeu diante deles. 44Depois disse-lhes: “São
estas as coisas que vos falei quando ainda estava
convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que
está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos Profetas
e nos Salmos”. 45Então Jesus abriu a inteligência dos
discípulos para entenderem as Escrituras, 46e lhes
disse: “Assim está escrito: ‘O Cristo sofrerá e
ressuscitará dos mortos ao terceiro dia 47e no seu
nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos
pecados a todas as nações começando por
Jerusalém’. 48Vós sereis testemunhas de tudo isso”.
– Palavra da salvação.

Pe. Valdevir,Pe. Valdevir,Pe. Valdevir,Pe. Valdevir,Pe. Valdevir,
Neste dia especial pedimos a Deus que te abençoe

com muita saúde e muitos anos de vida.
Que o seu aniversário seja repleto de felicidade ao

lado das pessoas mais queridas e que Deus te conserve
sempre assim, especial na vida de tantas pessoas.

És um escolhido de Deus.
Parabéns e Feliz Aniversário - 19/04/2015Parabéns e Feliz Aniversário - 19/04/2015Parabéns e Feliz Aniversário - 19/04/2015Parabéns e Feliz Aniversário - 19/04/2015Parabéns e Feliz Aniversário - 19/04/2015



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

15h

13h

14h
15h

20h

09h30
13h
18h

08h
09h
09h

09h

10h30

16h30

19h

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz

Feriado - TiradentesFeriado - TiradentesFeriado - TiradentesFeriado - TiradentesFeriado - Tiradentes

Não  ha ve r á  e xped i en t eNão  ha ve r á  e xped i en t eNão  ha ve r á  e xped i en t eNão  ha ve r á  e xped i en t eNão  ha ve r á  e xped i en t e
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h )

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

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e
Ministros - Matriz

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

4º Domingo da Páscoa4º Domingo da Páscoa4º Domingo da Páscoa4º Domingo da Páscoa4º Domingo da Páscoa
Missa - Matriz.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontros: Perseverança, jovens, Juventude
Missionária Mariana.
EncontrEncontrEncontrEncontrEncontro de Oro de Oro de Oro de Oro de Oraçãoaçãoaçãoaçãoação - Todos os Ministros
Extraordinários da Sagrada Eucaristia.
Missa - Matriz - Mandatação dos Ministros
Extraordinários da Sagrada Eucaristia.
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.....
e Pastoral Missionária.e Pastoral Missionária.e Pastoral Missionária.e Pastoral Missionária.e Pastoral Missionária.
Missa - Matriz.

20 Seg

21 Ter

22 Qua

23 Qui

24 Sex

25 Sab

26 Dom

AGENDA  -  Maio
02/05 - 19h: Missa - N. Sra. da Luz - Benção das velas.
07/05 - 14h: Reunião - Pastoral da Saúde.
10/05 - 12h: Almoço do dia das Mâes.
12/05 - 20h30: Terço dos Homens.
13/05 - 14h: Chá-Bingo Beneficente - Matriz.
16/05 - 19h: Missa - Matriz - início da novena de
abertura da comemoração dos 60 anos da
Comunidade Nossa Sra. da Luz (do dia 16 à 24 de Maio).
16/05 - 20h30 - Baile: Festividades do 19º Aniversário
da Sagração da Igreja.
17/05 - 20h: Lanchonete no Salão Paroquial.
23/05 - 20h30: Festa da Pizza - Festividades do
19º Aniversário da Sagração.
25/05 - 20h: Missa do 19º Aniversário da Sagração da
Igreja.
30/05 - 14h: Curso de Noivos - Matriz.
31/05 - 16h30: Reunião C.G.P..

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
20 – José Figueira da Silva
21 – Ana Carolina Oliveira
21 – Aparecida da Silva Alves ( * )
21 – Maria Dias Araújo
24 – Ivette Ballesteiro Saggese
25 – Lucia Maria Liberato Miguel
25 – Marise Nicoli Coelho
25 – Vanessa Carla Rodrigues
26 – Vitória Soares Mota

( * )  =  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
20/04 – S.Teodoro (Bispo)
Leituras – At 6, 8-15; Sl 118 (119); Jo 6, 22-29

21/04 – Sto. Anselmo (Bispo e doutor da Igreja)
Leituras – At 7, 51 – 8, 1a; Sl 30 (31); Jo 6, 30-35

22/04 – S. Sotero e S. Caio (Bispos)
Leituras – At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40

23/04 – Sto. Adalberto (Bisto e mártir)
Leituras – At 8, 26-40; Sl 65 (66); Jo 6, 44-51

24/04 – S. Fidelis de Sigmaringen (Mártir)
Leituras – At 9, 1-20; Sl 116 (117); Jo 6, 52-59

25/04 – S. Marcos (Evangelista)
Leituras – 1Pd 5, 5b-14; Sl 88(89); Mc 16, 15-20

26/04 – S. Pascásio Radberto (Abade)
Leituras – At 4,8-12; Sl 117(118); 1Jo 3,1-2; Jo 10,11-18

Vede minhas mãos e meus pés:
sou eu mesmo!

Temos neste domingo a narrativa inicial da última
aparição de Jesus Ressuscitado no Evangelho de
Lucas. O relato vem confirmar que o Ressuscitado é
o mesmo crucificado, não é um espírito, um fantasma,
uma alma do outro mundo.

O texto trata do episódio conhecido como
“discípulos de Emaús”: o acontecimento do caminho
foi Jesus aproximar-se, ver a decepção dos discípulos
diante da cruz, julgar, trazer a luz da Escritura para
iluminar os acontecimentos. O reconhecimento,
porém, deu-se ao “partir do pão”.

A alegria se mistura ao medo que os discípulos
ainda têm. Não é fácil mesmo crer que a vida nasça
da morte, que a vitória possa vir da derrota. Agora
vem a missão dos discípulos.

Frei Germano Guesser.

IGREJA  SEM  DÍZIMO  É  IGREJA
CARENTE,  CRISTÃO  DIZIMISTA  É

CRISTÃO  CONSCIENTE!

=  AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA    AÇÃO  MISSIONÁRIA  =
O mundo está mais preparado para receber a

mensagem do que nós de pronunciá-la.
Não faça missões… cumpra a missão.

Sementes da Pátria
Joaquim José da Silva Xavier, alferes da

cavalaria e dentista prático, percebeu que as
riquezas do subsolo de sua terra, as Minas Gerais,
eram suficientes para sustentá-la. Entendeu as
ideias novas de igualdade e fraternidade, que
empolgavam muitos jovens.

Viu que não sofria sozinho: “sempre preterido
nas promoções a que tinha direito, juntei meus
sofrimentos aos do povo, bem maiores, e foi assim
que a ideia de libertação tomou conta de mim”.
Joaquim José, o Tiradentes, foi um dos líderes da
Conspiração Mineira, nos idos de 1789, quando
ainda éramos colônia de Portugal.

O movimento foi derrotado e Tiradentes
enforcado, mas é dessa época que surgem as
noções de “povo”, “nação” e “independência”.
Esta aconteceria pouco mais de 30 anos depois.

Chico Alencar.


