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

Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor.
Solenidade da Epifania do Senhor.
Irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a este encontro com Deus e com a comunidade! Hoje, como
os magos do Oriente, somos chamados a contemplar a manifestação do Verbo encarnado em nossa
história! O que temos nós para apresentar a ele, senão nossa vida doada pelo Reino?
Primeira Leitura: Isaías 60,1-6
Leitura do livro do profeta Isaías.
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Levanta-te, acende as luzes,
Jerusalém, porque chegou a tua luz,
apareceu sobre ti a glória do
Senhor. 2 Eis que está a terra
envolvida em trevas, e nuvens
escuras cobrem os povos; mas sobre
ti apareceu o Senhor, e sua glória já
se manifesta sobre ti. 3 Os povos
caminham à tua luz e os reis, ao clarão
de tua aurora. 4Levanta os olhos ao
redor e vê, todos se reuniram e
vieram a ti; teus filhos vêm chegando de longe com
tuas filhas, carregadas nos braços. 5Ao vê-los, ficarás
radiante, com o coração vibrando e batendo forte,
pois com eles virão as riquezas de além-mar e
mostrarão o poderio de suas nações; 6 será
uma inundação de camelos e dromedários de Madiã
e Efa a te cobrir; virão todos os de Sabá, trazendo
ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 71(72)
R. As nações de toda a terra hão de adorar-vos,
ó Senhor!
1. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa
justiça ao descendente da realeza! Com justiça ele
governe o vosso povo, com equidade ele julgue os
vossos pobres.
2. Nos seus dias, a justiça florirá e grande paz, até que
a lua perca o brilho! De mar a mar estenderá o seu
domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra!
3. Os reis de Társis e das ilhas hão de vir e
oferecer-lhe seus presentes e seus dons; e também
os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe
oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de
adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo.
4. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual
ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do
infeliz, e a vida dos humildes salvará.
Segunda Leitura: Efésios 3,2-3.5-6
Leitura da carta de são Paulo aos Efésios.
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Irmãos, se ao menos soubésseis da graça que Deus
me concedeu para realizar o seu plano a vosso
respeito 3e como, por revelação, tive conhecimento
do mistério. 5Esse mistério, Deus não o fez conhecer
aos homens das gerações passadas, mas acaba de
o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos
apóstolos e profetas: 6os pagãos são admitidos à
mesma herança, são membros do mesmo corpo, são

associados à mesma promessa em
Jesus Cristo por meio do evangelho. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Evangelho (Mt 2,1-12)
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.
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Tendo nascido Jesus na cidade de
Belém, na Judéia, no tempo do rei
Herodes, eis que alguns magos do
Oriente chegaram a Jerusalém,
2
perguntando: “Onde está o rei dos
judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua
estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. 3Ao saber
disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda
a cidade de Jerusalém. 4Reunindo todos os sumos
sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes
onde o Messias deveria nascer. 5Eles responderam:
“Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo
profeta: 6E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum
és a menor entre as principais cidades de Judá,
porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de
Israel, o meu povo”. 7 Então Herodes chamou em
segredo os magos e procurou saber deles
cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido.
8
Depois os enviou a Belém, dizendo: “Ide e procurai
obter informações exatas sobre o menino. E, quando
o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá
adorá-lo”. 9Depois que ouviram o rei, eles partiram.
E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante
deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino.
10
Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma
alegria muito grande. 11Quando entraram na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se
diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus cofres
e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra.
12
Avisados em sonho para não voltarem a Herodes,
retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho.
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Cinerário
DEPOSITE AS CINZAS
DE SEUS ENTES QUERIDOS
EM LOCAL SAGRADO
Fale conosco
Paróquia Nossa Senhora da Luz
011 2949-5997

Pr
Proo g r amação da Semana
Dia

Horário

HOJE
07 Dom
09h

Atividade
S o l e n i d a d e d a E p i f a n i a d o S e n h o rr..
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

08 Seg 20h30 Terço dos homens com familiares.
09 Ter
10 Qua 15h

Não há expediente.

11 Qui

Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

12 Sex

Festa do Ba
tismo do Senhor
br
ação
Batismo
Senhor,, Cele
Celebr
bração
ação..
Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa Solene com Renovação Batismal Paticipação dos Coordenadores, Catequistas,
Ministros e Membros das Pastorais - Matriz.

15h
20h

13 Sab 18h

Missa: Igreja Nossa Senhora da Defesa.

14 Dom

2º Doming
um.
Domingoo do Tempo Com
Comum.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

09h

Cristo, Luz para todos os provos.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, uns magos se
puseram a caminho para visitá-lo e prestar-lhe homenagem,
oferecendo-lhe os mais preciosos presentes, os quais simbolizam
a missão e o destino de Jesus: ouro (representa a realeza de
Jesus), incenso (revela a divindade de Jesus) e mirra (simboliza
a humanidade de Jesus, homem sofredor).
A estrela conduziu os magos até o menino e eles
transbordaram de alegria. Por outro lado, o rei Herodes e seus
auxiliares mais próximos se perturbaram com a chegada de um
concorrente. Jesus, desde seu nascimento, provoca diferentes
reações entre quem o aceita e quem o rejeita.
A Epifania significa a manifestação de Deus a todos os povos.
O Messias veio para todas as pessoas e todas as nações, mas
nem todas o aceitam e o recebem. A exemplo dos magos e
guiados pela estrela, coloquemo-nos a caminho e vamos ao
encontro daquele que é nosso motivo de alegria. Alegremo-nos
com os magos, pois Deus veio a nós e estabeleceu sua morada
entre nós.
(Dia a dia com o Evangelho 2018 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

LITURGIA DIÁRIA (08 A 14/01/18)
AGENDA - Janeiro/18
08/01 - 20h30: Terço dos Homens
16/01 - 20h: Missa - Santa Edwiges
25/01 - 10h: Missa
25/01 - 14h: Chá Bingo

ATENÇÃO
Comunicamos que a Missa de Sábado
às 18h, atualmente celebrada na
Igreja de Santa Edwiges, a partir do
dia 13 de janeiro voltará ser
celebrada na Igreja de Nossa Senhora
da Defesa, no mesmo dia e horário.

FESTA DA PADROEIRA - 2018
Programação Religiosa:
01/02: Missa às 20h.
02/02: Missa Solene da Padroeira às 20h.
03/02: Missa às 19h.
São Brás - Bênção das gargantas.
04/02: Missas às 08h, 10h30 e 19h.
A Missa das 10h30, será celebrada
com batizado de adultos, pelo
Bispo Auxiliar da Região Santana,
D. Sérgio de Deus Borges.

Programação Festiva:
03/02: Bingo às 20h.
04/02: Almoço às 12h.
04/02: Lanchonete às 20h.

08/01: S. Severino (Abade)
Is 42,1-4.6-7; Sl 28; Mc 1,7-11.
09/01: Sto. Adriano (Abade)
1,9-20; 1Sm 2,1.4-5.6-7; Mc 1,21b-28.
10/01: S. Gregório X (Papa)
1Sm 3,1-10.19-20; Sl 39; Mc 1,29-39.
11/01: Sto. Higino (Papa)
1Sm 4,1-11; Sl 43; Mc 1,40-45.
12/01: S. Bento Biscop (Abade)
1Sm 8,4-7.10-22a; Sl 88; Mc 2,1-12.
13/01: Sto. Hilário (Bispo e Dr. da Igreja)
1Sm 9,1-4.17-19; Sl 20; Mc 2,13-17.
14/01: Sta. Verônica de Milão
1Sm 3,3b-10.19; Sl 39; 1Cor 6,13c-20; Jo 1,35-42.

Dizimistas Aniversariantes da semana
08
09
10
11
12
12
12
14
14
14

( * )

– Nilce Silva
– Danilo César Filgueiras
– Isabel Maria Leandro Nogueira
– Vera Lúcia de Azevedo Souza
– Elisabete Ap. da Silveira Simões ( * )
– Marco Aurélio Seriacopi
– Vera Lúcia Adamuli Dias
– Adilcinéia Marques Penha ( * )
– João Francisco Costa
– Maria Silvina M. Caeiro ( * )

=

Comunidade Santa Edwiges

O amor e a caridade cristã
traduzem- se na partilha.
Dízimo, semente
abençoada de bons frutos.

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 / e-mail:secretaria@nossaluz.com.br

