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Quem encontra o Reino de Deus o escolhe acima de tudo
17º Domingo do Tempo Comum

governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do 
contrário, quem poderá governar este teu povo tão 
numeroso?”10Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. 
11E Deus disse a Salomão: “Já que pediste esses dons e não 
pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a 
morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a 
justiça, 12vou satisfazer o teu pedido; dou-te um coração sábio 
e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem 
haverá depois de ti”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Leitura da carta de São Paulo a Romanos  (Rm 8,28-30)  
Irmãos: 28Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles 
que amam a Deus, daqueles que são chamados para a 
salvação, de acordo com o projeto de Deus. 29Pois aqueles 
que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses 
ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, 
para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. 
30E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos 
que chamou, também os tornou justos; e aos que tornou 
justos, também os glorificou.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

 Irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor que nos reuniu neste domingo para que, por Ele, ofereçamos ao Pai um sacrifício de 
louvor, um culto verdadeiro em espírito e verdade. Sabendo que “tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus”, eis que 

aqui estamos para trazer ao altar a nossa vida e tudo aquilo que fizemos para colaborar com a edificação do Reino de Deus, 
anunciado por Jesus. Que o Senhor se manifeste a nós por sua Palavra e por seu Corpo; que o Senhor escute nossas súplicas; 

que o Senhor nos fortaleça na missão de anunciar o Evangelho. Recordando hoje, São Joaquim e Santa Ana, pais da 
Bem-Aventurada Virgem Maria, confiemos a Deus nossos idosos e agradeçamos seu testemunho.

(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 26/7/2020)

Fique em 
segurança

Leitura do Primeiro livro dos Reis (1Rs 3,5.7-12) 
Naqueles dias, 5em Gabaon o Senhor apareceu a 
Salomão, em sonho, durante a noite, e lhe disse: 
“Pede o que desejas e eu te darei”. 7E Salomão 
disse: “Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu 
servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não 
passo de um adolescente, que não sabe ainda 
como governar. 8Além disso, teu servo está no 
meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que 
não se pode contar ou calcular. 9Dá, pois, ao teu 
servo, um coração compreensivo, capaz de 

 47O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar 
e que apanha peixes de todo tipo. 48Quando está cheia, os 
pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem 
os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. 
49Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para 
separar os homens maus dos que são justos, 50e lançarão os 
maus na fornalha de fogo. E aí, haverá choro e ranger de 
dentes. 51Compreendestes tudo isso?” Eles responderam: 
“Sim”. 52Então Jesus acrescentou: “Assim, pois, todo o mestre 
da lei, que se torna discípulo do Reino dos Céus, é como um 
pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas”. 

Retomada das atividades administrativas e 
pastorais na Arquidiocese de São Paulo

Baseados nas orientações da Arquidiocese de São Paulo 
divulgadas em 24/6/20, podemos retomar gradualmente a 
participação presencial na Santa Missa. Porém isto deve ser 
feito de forma controlada, portanto caso você queira participar 
por favor entre em contato com a secretaria da paróquia no 
horário das 8h30 às 11h30 (exceto quartas-feiras e domingos) 
pelo telefone 01129495997, faça seu cadastramento e receba as 
orientações, lembrando sempre que o uso de máscara é 
obrigatório durante todo o tempo em que estiver nas 
dependências da igreja..
Recomendamos aos fiéis pertencentes ao grupo de risco, tais 
como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, 
hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos, de não 
participarem das missas presenciais - na medida do possível 
devem permanecer em casa;  As pessoas que apresentarem 
febre (temperatura ≥ 37,8°C), tosse persistente, falta de ar, 
desconforto respiratório e gripe/resfriado, também não devem 
ingressar na Igreja.
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-
arquidiocese-de-sao-paulo

Salmo Responsorial: Sl 118(119)
R: Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra! 
1. É esta a parte que escolhi por minha herança: / observar 
vossas palavras, ó Senhor! / A lei de vossa boca, para mim, / 
vale mais do que milhões em ouro e prata. 
2. Vosso amor seja um consolo para mim, / conforme a vosso 
servo prometestes. / Venha a mim o vosso amor e viverei, / 
porque tenho em vossa lei o meu prazer. 
3. Por isso amo os mandamentos que nos destes, / mais que 
o ouro, muito mais que o ouro fino! Por isso eu sigo bem 
direito as vossas leis, / detesto todos os caminhos da mentira. 
4. Maravilhosos são os vossos testemunhos, / eis, porque 
meu coração os observa! Vossa palavra, ao revelar-se me 
ilumina, / ela dá sabedoria aos pequeninos.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus (Mt 13,44-52 - [abreviado 
44-46]) 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
[44“O Reino dos Céus é como um tesouro 
escondido no campo. Um homem o encontra e o 
mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, 
vende todos os seus bens e compra aquele 
campo.45O Reino dos Céus também é como um 
comprador que procura pérolas preciosas. 
46Quando encontra uma pérola de grande valor,

ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola.]
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Dízimo é a prática da partilha 
iluminada pela fé.

Pastoral do Comunicação
A pandemia colocou novos desafios a serem superados, e a 
Pastoral da Comunicação tem tido um papel especial neste 
sentido. Apesar do distanciamento social, ela procura manter 
os paroquianos próximos da Comunidade Eclesial através 
deste informativo, do Youtube, Facebook e demais meios de 
comunicação digitais. É uma pastoral que possibilita trabalhos 
individualizados que contribuem em muito para o todo! Entre 
em contato conosco pelos nossos telefones ou redes sociais, 
informe-se e entre neste grupo!  

http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo
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Programação da Semana e Liturgia Diária 

HOJE

SS. Joaquim e Ana, pais de Maria mãe de Jesus
17º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e 
Youtube
1Rs 3,5.7-12 - 
Sl. 118(119),55.72.76-77.127-128.129-130(R.97a) - 
Rm 8,28-30 - Mt 13,44-52 (ou breve Mt 13,44-46)

seg
27/07

S.Celestino I - S. Pantaleão - S. Simeão Estilita
Jr 13,1-11 - Sl.Dt 32,18-19.20.21(R.Cf.18) - Mt 13,31-35

ter
28/07

B. Urbano II - SS. Nazário e Celso, Mártires - S. Vitor I 
Jr 14,17-22 - Sl. 78,8.9.11.13(R.9bc) - Mt 13,36-43

qua
29/07

Sta. Marta - S. Félix, Mártir - S. Beatriz - S. Lázaro
1Jo 4,7-16 - Sl. 33(34)2-3.4-5.6-7.8-9.10-11(R.2a ou 9a) - 
Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42

qui
30/07

S. Pedro Crisólogo - SS. Abdon e Sénen, Mártires
Jr 18,1-6 - Sl. 145,1-2.3-4.5-6(R.5a) - Mt 13,47-53

sex
31/07

Sto. Inácio de Loiola - S. Justino de Jacobis
Jr 26,1-9 - Sl. 68,5.8-10.14(R.14c) - Mt 13,54-58

sab
01/08

Sto Afonso Ma. de Ligório - SS. Sete Irmãos Mártires - S. 
Pedro Fabro
Jr 26,11-16.24 - Sl 68(69) - Mt 14,1-12

dom
02/08

Sto. Eusébio - S. Pedro Julião Eymard - Sto. Estêvão I
18º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e 
Youtube
Também em louvor a N. Sra. da Luz e Bênção 
das velas e Intenção de todos os que têm seus 
nomes na Capela das Almas
Is 55,1-3 - Sl 144(145),8-9.15-16.17-18(R.Cf.16) - 
Rm 8,35.37-39 - Mt 14,13-21
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Catequese e Crisma: Busque informações
por  e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo 

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES ABERTAS

Clique e curta a página da Paróquia no Facebook:
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Tucuruvi

ATENDIMENTO PAROQUIAL
Nossas portas continuarão fechadas até segunda ordem, 
mas nossos telefones (11) 97708-8782 (Whatsapp) e 
2949-5997 estão à disposição para atendê-los, sendo que 
para acerto de dízimo, campanha, doações para os pobres 
ou alguma outra necessidade o melhor horário é das 8 às 
12h presencialmente exceto às quartas-feiras e 
domingos.

Suas doações, dízimo e ofertas podem ser feitas 
também através de depósito bancário:

CNPJ 63.089.825/0312-95
SANTANDER - AG. 2038 - CC 13.000.606-3

BRADESCO - AG. 1742 CC 19539-1
Envie seu comprovante de depósito com o motivo 
do mesmo via e-mail secretaria@nossaluz.com.br 

ou Whatsapp (11) 97708-8782

Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/

ou https://www.youtube.com/nossaluz

Clique e curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

29 – Catarina Ramon Pinheiro 
29 – Rosemeire Terra Riboldi 
30 – Carlota de Freitas Gandra 
30 – Maria Luiza Brandão Flores 
31 – Julia Sayuri Gimenes Kitsuwa 
31 – Maria Aparecida P. da S. Lima ( * ) 
31 - Zélia Fernandes Bezerra 
Agosto:
01 - Claudinéia Basílio da Silva 
01 – Larissa Santoro Dias Macedo 
02 – Maria Aparecida Gandra 
02 – Paulo Bessa de Andrade  
 
  ( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Oração de Nossa Senhora da Luz
Nossa Senhora da Luz, obedecendo à Lei Mosaica, 

levastes ao templo, vosso Divino Filho, A Luz do Mundo. 
Sede brilhante farol que, através das brumas e tempestades 

da vida, nos guie incólumes ao porto seguro do céu. 
Somos vossos filhos, guiai-nos! Dai-nos espírito de 

obediência filial a Deus e à Igreja! Preservai-nos da impureza! 
Concedei-nos a Luz da Fé e inflamai nosso coração 
com o fogo divino, para sempre amarmos a Jesus 

e torná-lo amado por todos.
Amém

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA 
Entre no grupo de colaboradores! 

Inscreva-se por e-mail 
secretaria@nossaluz.com.br 

ou por Whatsapp (11) 97708-8782

O VALOR DOS IDOSOS
A liturgia recorda os Santos Joaquim e Ana que a tradição, 
remontando ao Evangelho apócrifo de Tiago, venera como pais 
da Bem-Aventurada Virgem Maria. Esta circunstância 
impele-me a dedicar algumas palavras à velhice e ao seu valor 
[...]. A chamada “terceira idade” é antes de mais um valor em si 
próprio, em virtude do fato mesmo da vida que se prolonga, e a 
vida é uma dádiva de Deus. Além disso, ela é portadora de 
peculiares “talentos”, graças ao patrimônio de experiências, 
conhecimentos e ensinamentos dos quais o idoso é guardião. 
Por isso, em todas as culturas a velhice é sinônimo de 
sabedoria e de equilíbrio. Com a sua própria presença, a 
pessoa idosa recorda a todos, e especialmente aos jovens, que 
a vida na terra constitui uma “parábola” com o seu início e o seu 
fim: para alcançar a sua plenitude, ela deve referir-se a valores 
não efêmeros nem superficiais, mas sólidos e profundos. Nas 
sociedades desenvolvidas sob o ponto de vista industrial e 
tecnológico a condição dos idosos é ambivalente: por um lado, 
são cada vez menos integrados no tecido familiar e social; por 
outro, ao contrário, o seu papel torna-se sempre mais 
importante, sobretudo no que concerne ao cuidado e à 
educação dos próprios netos. Com efeito, os jovens casais 
encontram nos avós um auxílio não raro indispensável. 
Consequentemente, por um lado o idoso é marginalizado e por 
outro é procurado. Tudo isto demonstra o desequilíbrio típico de 
um modelo social dominado pela economia e pelo lucro, que 
tende a penalizar os estratos “não produtivos”, considerando as 
pessoas mais pela sua utilidade do que por elas mesmas. Neste 
contexto, é mais do que nunca necessário haurir a verdade 
sobre o homem e, em particular, sobre o idoso nas vigorosas 
nascentes da divina Revelação. Na Sagrada Escritura a velhice 
é circundada de veneração (cf. 2 Mac 6, 23). O justo não pede 
para ser privado da velhice e do seu peso; pelo contrário, ele 
reza assim: “Senhor, és a minha esperança e a minha 
confiança, desde a minha juventude... Agora que estou velho e 
de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, até que eu 
descreva o teu braço à geração futura” (Sl 71 [70], 5.18). Na 
aurora do Novo Testamento, são precisamente Joaquim e Ana 
que preparam o advento do Messias, recebendo Maria como 
dom de Deus e entregando-a ao mundo como imaculada “arca 
da salvação”. Por sua vez então, em conformidade com o 
Evangelho apócrifo de Tiago, eles são acolhidos e venerados 
pela Sagrada Família de Nazaré, que se lhes torna assim 
paradigma de assistência atenciosa. Imploro dos Santos 
Joaquim e Ana e, sobretudo, da sua excelsa Filha, Mãe do 
Salvador, inteligência de caridade para os idosos, a fim de que 
na nossa sociedade “cada família em todas as suas 
componentes, saiba guardar, revelar e comunicar o amor” (cf. 
Familiaris consortio, 17). São João Paulo II (Angelus, 1999)
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 26/7/20)
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