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Paróquia Nossa Senhora da Luz – Comunidade Santa Edwiges
Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

Ligar na terra para ser ligado no céu.
23º Domingo do Tempo Comum - Mês da Bíblia
Reunidos em nome de Jesus, temos a garantia de sua presença entre nós.
Somos convidados por Ele a superar os conflitos com o diálogo e o amor acolhedor, a fim de que a
harmonia e a paz reinem em nossos círculos de convivência. A liturgia nos ajude a vigiar para que a
correção fraterna estreite os laços que nos unem como discípulos e discípulas do Senhor.

PRIMEIRA LEITURA (Ez 33,7-9)

EVANGELHO (Mt 18,15-20)

Leitura da Profecia de Ezequiel.

Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus.

Assim diz o Senhor: 7"Quanto a ti,
filho do homem, eu te estabeleci
como vigia para a casa de Israel.
Logo que ouvires alguma palavra
de minha boca, tu os deves
advertir em meu nome. 8 Se eu
disser ao ímpio que ele vai morrer,
e tu não lhe falares, advertindo-o
a respeito de sua conduta, o ímpio
vai morrer por própria culpa, mas
eu te pedirei contas da sua morte.
9
Mas, se advertires o ímpio a
respeito de sua conduta, para que
se arrependa, e ele não se
arrepender, o ímpio morrerá por
própria culpa, porém tu salvarás tua vida”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL 94/95
R. Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz
de Deus!
1. V i n d e , e x u l t e m o s d e a l e g r i a n o S e n h o r,
aclamemos o rochedo que nos salva! Ao seu
encontro caminhemos com louvores e com cantos
de alegria o celebremos!
2. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque
ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o
seu povo e seu rebanho.As ovelhas que conduz
com sua mão.
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis
os corações, como em Meriba, como em Massa,
no deserto, aquele dia, em que, outrora, vossos
pais me provocaram apesar de terem visto as
minhas obras”.
SEGUNDA LEITURA (Rm 13,8-10)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 8Não fiqueis devendo nada a ninguém, a
não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo
está cumprindo a lei. 9De fato, os mandamentos:
“não cometerás adultério”, “não matarás”, “não
roubarás”, “não cobiçarás”, e qualquer outro
mandamento, se resumem neste: “Amarás ao
teu próximo como a ti mesmo”. 10 O amor não
faz nenhum mal contra o próximo. Portanto,
o amor é o cumprimento perfeito da Lei. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Cinzário:
Informe-se na Secretaria Paroquial ou
pelo telefone 2949-5997.

Naquele tempo, 15 Jesus disse a
seus discípulos: “Se o teu irmão
pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas
em particular, a sós contigo! Se
ele te ouvir, tu ganhaste o teu
irmão. 16Se ele não te ouvir, toma
contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão seja
decidida sob a palavra de duas ou
três testemunhas. 17Se ele não vos
der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem
mesmo à Igreja ele ouvir, seja
tratado como se fosse um pagão
o u u m p e c a d o r p ú b l i c o . 18E m
verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra
será ligado no céu, e tudo o que desligardes na
terra será desligado no céu. 19De novo, eu vos
digo: se dois de vós estiverem de acordo na
terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir,
isso lhes será concedido por meu Pai que está
nos céus. 20Pois, onde dois ou três estiveram
reunidos em meu nome, eu estou aí no meio
deles. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

15 DE SETEMBRO
DIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Somos convidados hoje a meditar os episódios
(dores) mais importantes que os evangelhos nos
apresentam sobre a participação de Maria na paixão,
morte e ressurreição de Jesus:
1ª Dor: A profecia do velho Simeão
(Lucas 2, 33ss.);
2ª Dor: A fuga para o Egito
(Mateus 2, 13ss.);
3ª Dor: A perda de Jesus aos doze anos, em Jerusalém
(Lucas 2, 41ss.);
4ª Dor: O caminho de Jesus para o Calvário
(João 19, 12ss.);
5ª Dor: A crucificação
(João 19, 17ss.);
6ª Dor: Uma lança atravessa o coração de Jesus
(João 19, 33ss.);
7ª Dor: A deposição da cruz e o sepultamento
(Lucas 23, 50ss.).
Que as Dores de Nossa Senhora nos comovam o
coração, impulsionando-nos para a prática do bem.

Pr
Proo g r amação da Semana
Dia

Horário

Atividade

Missa - Novena das Almas - Matriz.
11 Seg 15h
20h30 Terço dos homens.
14h

Curso: bordado, crochê, tricô, renda turca.

13h

Não há expediente.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).

14 Qui

15h
20h

Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.
Missa - Exaltação da Santa Cruz.

15 Sex

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
15h
Missa - Dores de Maria - Matriz.
20h
20h30 Reunião do Conselho Central.

16 Sab

09h30 Catequese de Primeira Eucaristia.
Lanchonete na Comunidade Santa
12h
E d wig
es a par tir das 12h.
wiges
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h).
13h
13h30 Preparação para o Batismo.
Curso Básico de Informática (Até 16h).
14h
Celebração do Batismo - Matriz.
18h
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
18h

17 Dom

24º Doming
um.
Domingoo do Tempo Com
Comum.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa: Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Almoço Comunitário.

12 Ter
13 Qua

09h
09h
12h

AGENDA - Setembro / Outubro
23 e 24/09 - 19h: Festa da Primavera.
28/09 - 20h: Formação de Ministros.
29/09 - 20h: Missa - Santos Anjos - Matriz.
02/10 - 20h: Missa - N. Sra. da Luz - Bênção das velas.
07/10 - 14h: Curso de Noivos.
08/10 - 12h: Almoço Comunitário.
08/10 - 14h: Cha Bingo Beneficente - Santa Edwiges.
12/10 - 10h: Missa - Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil.
16/10 - 10h/15h/20h: Missa Solene - Santa Edwiges.
18/10 - 14h: Chá bingo beneficente.
21/10 - 13h30: Preparação para o Batismo.
21/10 - 18h: Celebração do Batismo - Matriz.
26/10 - 20h: Formação Ministros.
29/10 - 18h: Hora Santa.

DEUS CONFIA EM NÓS
O Senhor não dá a todos as mesmas coisas e no
mesmo modo: conhece cada um de nós
pessoalmente e nos confia aquilo que é certo para
nós; mas em todos, em todos há algo de igual: a
mesma, imensa confiança. Deus confia em nós, Deus
tem esperança em nós! E isto é o mesmo para todos.
Não o desiludamos! Não nos deixemos enganar pelo
medo, mas vamos retribuir confiança com confiança!
A Virgem Maria encarna esta atitude no modo mais
belo e mais pleno. Ela recebeu e acolheu o dom mais
sublime, Jesus em pessoa, e à sua volta o ofereceu à
humanidade com coração generoso. A ela peçamos
para nos ajudar a sermos “servos fieis” para participar
“da alegria do nosso Senhor”.
Papa Francisco.

Onde dois ou três estiverem reunidos em
meu nome, eu estou no meio deles.
Ser discípulo de Jesus exige sair da
individualidade para ir ao encontro do irmão,
inclusive daquele que pecou contra nós e que
julgamos que a iniciativa deveria ser dele. Quem
segue Jesus promove reconciliação.
A correção necessária para a reconciliação não
tem seu critério último no “eu”, está apoiada nas
testemunhas, na Igreja, em conformidade com o
Evangelho: ligar na terra para ser ligado no céu.
Diante da dureza do nosso coração, Jesus
precisa dizer-nos de novo, apontar para nossa
dificuldade de estarmos, como irmãos, de acordo
na terra, para juntos realizarmos o pedido ao Pai.
Esquecemos que, quando nos reunimos em
nome do Filho, Ele se coloca no nosso meio,
torna-nos irmãos e nos aponta à vontade do Pai
aquilo que devemos pedir.
Frei Robson Luiz Scudela.

LITURGIA DIÁRIA (11 A 17/09)
11/09 – S. João Gabriel Perboyre (Sacerdote
Vicentino)
Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11.
12/09 – S. Guido de Anderlecht
Cl 2,6-15; Sl 144; Lc 6,12-19.
13/09 – S. João Crisóstomo (Bispo e Dr. da Igreja)
Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-26.
14/09 – Exaltação da Santa Cruz
Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77; Jo 3,13-17.
15/09 – Nossa Senhora das Dores
Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35.
16/09 – S. Cornélio (Papa) e S. Cipriano (Bispo),
Mártires
1Tm 1,15-17; Sl 112(113); Lc 6,43-49.
17/09 – S. Roberto Belarmino (Bispo, Dr. da Igreja)
Eclo 27,33-28,9; Sl 102(103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

Dizimistas Aniversariantes da semana
12
12
13
14
16
16
16

– Daniella Ramos Mourad
– Martha Cosmos dos Santos
– Ely Felix Monteiro ( * )
– Ana Letícia da Costa Godoy de Souza
– Francisco Gonçalves Filho
– Odette Kian Kichimoto
– Pedro Henrique Alvarenga Fernandes

( * )

=

Comunidade Santa Edwiges

O DÍZIMO é uma doação regular
e proporcional aos rendimentos
do fiel, que todo batizado deve
assumir.
O DÍZIMO é um compromisso.
Representa a nossa vontade de
colaborar, de verdade, com o
Projeto Divino neste mundo.
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