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

“Vigiem... pois se ele vier de repente, não deve encontrá-lo dormindo.”
1º Domingo do Advento
Iniciamos a caminhada em preparação para o Natal dispostos a nos deixarmos moldar por Deus
como barro nas mãos do oleiro. A liturgia nos faz forte apelo à vigilância, convidando-nos a estar
acordados e atentos, pois o Senhor vem nos visitar. Abramos mente e coração para acolher a
graça e a paz que vêm da parte de Deus.
Primeira Leitura: Isaías 63,1617.19; 64,2-7
Leitura do livro do profeta Isaías.
16
Senhor, tu és nosso pai, nosso
redentor; eterno é o teu nome. 17Como
nos deixaste andar longe de teus
caminhos e endureceste nossos
corações para não termos o teu temor?
Por amor de teus servos, das tribos de
tua herança, volta atrás. 19 Ah! se
rompesses os céus e descesses!
As montanhas se desmanchariam
diante de ti. 64,2Desceste, pois, e as
montanhas se derreteram diante de
ti. 3Nunca se ouviu dizer nem chegou
aos ouvidos de ninguém, jamais
olhos viram que um Deus, exceto tu,
tenha feito tanto pelos que nele
esperam. 4Vens ao encontro de quem pratica a justiça
com alegria, de quem se lembra de ti em teus
caminhos. Tu te irritaste, porque nós pecamos; é nos
caminhos de outrora que seremos salvos. 5Todos nós
nos tornamos imundície, e todas as nossas boas
obras são como um pano sujo; murchamos todos
como folhas, e nossas maldades empurram-nos como
o vento. 6Não há quem invoque teu nome, quem se
levante para encontrar-se contigo; escondeste de
nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa
maldade. 7Assim mesmo, Senhor, tu és nosso pai, nós
somos barro; tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de
tuas mãos. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 79(80)
R. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos,
para que sejamos salvos!
1. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. † Vós que
sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de
glória e esplendor! Despertai vosso poder, ó nosso
Deus, e vinde logo nos trazer a salvação!
2. Voltai-vos para nós, Deus do universo! † Olhai
dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e
protegei-a! Foi a vossa mão direita que a plantou;
protegei-a, e ao rebento que firmastes!
3. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o filho
do homem que escolhestes para vós! E nunca mais
vos deixaremos, Senhor Deus! Dai-nos vida, e
louvaremos vosso nome!
Segunda Leitura: 1 Coríntios 1,3-9
Leitura da primeira carta de são Paulo aos Coríntios.
Irmãos, 3para vós, graça e paz da parte de Deus,
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 4Dou graças a
Deus sempre a vosso respeito, por causa da
graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus: 5nele
fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em
todo conhecimento, 6 à medida que o testemunho
sobre Cristo se confirmou entre vós. 7Assim, não
tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a

revelação do Senhor nosso, Jesus
Cristo. 8 É ele também que vos dará
perseverança em vosso procedimento
irrepreensível até o fim, até o dia de
nosso Senhor, Jesus Cristo. 9 Deus é
fiel; por ele fostes chamados à
comunhão com seu Filho, Jesus Cristo,
Senhor nosso. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Evangelho: Marcos 13,33-37
Proclamação do evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: 33"Cuidado! Ficai atentos,
porque não sabeis quando chegará o
momento. 34É como um homem que, ao
partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a
responsabilidade de seus empregados, distribuindo
a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar
vigiando. 35 Vigiai, portanto, porque não sabeis
quando o dono da casa vem: à tarde, à meia-noite,
de madrugada ou ao amanhecer. 36 Para que não
suceda que, vindo de repente, ele vos encontre
dormindo. 37O que vos digo, digo a todos: vigiai!” –
Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Tempo do Advento
O tempo do Advento não tem um número fixo de
dias e depende sempre da solenidade do Natal. Ele
começa na tarde (1ª Vésperas) do primeiro domingo
após a Solenidade de Cristo Rei e se desenvolve até
o momento anterior à tarde (1ª Vésperas) do Natal.
Ele possui quatro semanas e, por isso, quatro
domingos celebrativos. O terceiro domingo do Advento
é chamado de domingo da alegria (gaudete, em latim)
por causa da antífona de entrada da missa (Alegrai-vos
sempre no Senhor), mostrando a alegria da proximidade
da celebração do Natal.
O tempo do Advento se divide em duas partes.
A primeira, que vai até o dia 16 de dezembro, é marcada
pela espera alegre da segunda vinda de Jesus.
A segunda, os dias que antecedem o Natal, se destaca
pela recordação sobre o nascimento de Jesus em
Belém.
Pe. Vitor Gino Finelon.

CAPELA DAS ALMAS
Junte-se aos demais e participe da
Campanha da Capela das Almas.
Eternize a sua memória e a de seus familiares.

Pr
Proo g r amação da Semana
Dia

Horário

HOJE
03 Dom
09h
09h
10h

Atividade
1º Domingo do Advento.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Novena de Natal - 4º Encontro: Catequese e
Perseverança

04 Seg

Novena de Natal - 7ª Semana.
Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
15h
20h30 Terço dos Homens com participação das famílias.

05 Ter

Os cur sos serão r etomados em 2018.

06 Qua
13h

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

07 Qui 14h
15h

Reunião: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

08 Sex 15h
20h

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa - Imaculada Conceição de Nossa
Senhora.

09 Sab 09h30 Catequese de Primeira Eucaristia.
Novena de Natal - 5º Encontro: Catequese e
11h
Perseverança .
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges - (Até 17h)
13h
Missa - Comunidade Santo Edwiges.
18h
10 Dom
09h
09h
10h
12h

2º Domingo do Advento.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro da Perseverança.
Novena de Natal - 6º Encontro: Catequese e
Perseverança
Almoço Comunitário.

AGENDA - Dezembro
11/12 - Novena de Natal - 8ª Semana.
14/12 - 20h: Formação: Ministros.
16/12 - 13h30: Preparação para o Batismo.
16/12 - 18h: Celebração do Batismo.
16/12 - Encerramento da Novena de Natal nas famílias.
16/12 - 19h: Início da Novena de Natal na Igreja.
16/12 - 20h30: Festa da Pizza

Laicato
“Sal da Terra & Luz do Mundo.”
O Ano Nacional do Laicato é uma convocação de toda a
Igreja para que os cristãos leigos e leigas compreendam e
assumam sua tríplice missão, graça concedida no Batismo e
confirmada no Crisma: profética, sacerdotal e real. Iniciado na
Solenidade de Cristo Rei, no dia 26 de novembro, irá se estender
até a mesma solenidade, em 25 de novembro de 2018.
Durante o Ano Nacional do Laicato, a Comissão Episcopal
Especial para a data espera realizar seminários regionais e
temáticos. Eventos, publicações de livros e de mensagens, na
busca de disponibilizar diversas estruturas que possam envolver
ao máximo os cristãos leigos e leigas.
Cada um dos cristãos leigos e leigas é chamado a anunciar,
por meio de seu testemunho de vida e engajamento social, a boa
notícia que a Palavra de Deus revela para os homens e mulheres
de hoje. (Dom Frei Severino Clasem, ofm. – Revista Ave Maria.)

“O que vos digo, digo a todos: vigiai!”
Já é hora de acordar! Eis o apelo de Jesus no
Evangelho que inaugura este Tempo do Advento.
Uma nova aurora surge no horizonte da humanidade,
trazendo a esperança de um novo tempo, de um
mundo renovado pela força do Evangelho.
Neste Tempo de graça, somos convocados a sair
do torpor de uma prática religiosas inócua, a acordar
do sono de nossos projetos pessoais vazios e
egoístas. Despertos e vigilantes, somos convidados
a abraçar o projeto de Deus que vem ao nosso
encontro.
Na esperança fecunda do Tempo do Advento,
temos a chance de reanimarmos em nós os
compromissos assumidos em favor da construção
do Reino, reavivando as forças adormecidas, para
a construção de uma humanidade nova, livre das
trevas do sofrimento, da marginalização e da morte.
Frei Sandro Roberto da Costa.

LITURGIA DIÁRIA (04 a 1012)
04/12: Sta. Bárbara (Mártir)
Is 2,1-5; Sl 121(122); Mt 8,5-11.
05/12: S. Geraldo (Bispo de Braga)
Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24.
06/12: S. Nicolau (Bispo)
Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37.
07/12 – Sto. Ambrósio (Bispo e Dr. da Igreja)
Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27.
08/12 – Imaculada Conceição de Nossa Senhora
Gn 3,9-15; Sl 97(98); Ef 1,3-6 Lc 1,26-38.
09/12: S. João Diego
Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35–10,1.6-8.
10/12: Sta. Joana Francisca de Chantal (Religiosa)
Is 40,1-5.9-11; Sl 84(85); 2Pd 3,8-14; Mc 1,1-8.

Dizimistas Aniversariantes da semana
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04
05
05
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08
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( * )

-

Nilson Ziliani
Liliane Bárbara S. de Lima ( * )
Sebastião Tadeu da Silva
José Alves de Siqueira Neto
Sophia Pinheiro Gonzalez
Beatriz Cristina Tavares
Janete Aparecida Ventura Calixto
Walter Del Nero ( * )
Aparecida Nair Tinti Bondanini

=

Comunidade Santa Edwiges

É mais importante
termos o espírito do
Dízimo que sentirmos a
obrigação do dízimo.
O Dízimo é uma opção
pastoral, não uma
campanha financeira.
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