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"Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!"
Solenidade da Santíssima Trindade

Mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus

Salmo Responsorial: Dn 3,52-56
A vós louvor, honra e glória eternamente!
1. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. – R.
2. Sede bendito, nome santo e glorioso. – R.
3. No templo santo onde refulge a vossa glória. – R.
4. E em vosso trono de poder vitorioso. – R.
5. Sede bendito, que sondais as profundezas. – R.
6. E superior aos querubins vos assentais. – R.
7. Sede bendito no celeste firmamento. – R.

Proclamação do evangelho de Jesus Cristo 
segundo João (Jo 3,16-18)
16Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho 
unigênito, para que não morra todo o que nele crer, 
mas tenha a vida eterna. 17De fato, Deus não 
enviou o seu Filho ao mundo para condenar o 
mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. 
18Quem nele crê não é condenado, mas quem não 
crê já está condenado, porque não acreditou no 
nome do Filho unigênito.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos, no Domingo, dia do Senhor, para professarmos juntos a nossa fé no Deus-Amor. É ao Pai que 
nos voltamos em reverente adoração e louvação, por seu Filho que por nós morreu e ressuscitou, na força e no poder do Espírito 

Santo. Já pelo nosso Batismo, Ele nos fez participar do mistério da Trindade Santa, e hoje somos a assembleia de batizados e 
batizadas que, todos os dias, experimenta e dá testemunho do Amor de Deus. Alegres, bendigamos ao Senhor

(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 07/6/2020)

Fique em 
segurança

prostrado por terra, disse: “Senhor, se é verdade que gozo de 
teu favor, peço-te, caminha conosco; embora este seja um 
povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos 
pecados e acolhe-nos como propriedade tua”.  
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Leitura do livro do Êxodo (Ex 34,4-6.8-9) 
Naqueles dias, 4Moisés levantou-se, quando 
ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o 
Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 
duas tábuas de pedra. 5O Senhor desceu na 
nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou 
o nome do Senhor. 6Enquanto o Senhor passava 
diante dele, Moisés gritou: “Senhor, Senhor! Deus 
misericordioso e clemente, paciente, rico em 
bondade e fiel”. 8Imediatamente, Moisés 
curvou-se até o chão 9e, 

Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios  
(2Cor, 13,11-13)
11Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, 
encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do 
amor e da paz estará convosco. 12Saudai-vos uns aos outros 
com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. 13A graça do 
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do 
Espírito Santo estejam com todos vós. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Nós fomos criados à semelhança da Trindade e, portanto, também 
feitos para a doação e para a comunhão. Se Jesus nos revelou o 
Mistério da Santíssima Trindade é porque somos chamados a 
conviver com cada uma das Pessoas Divinas. Deus Pai: é 
fundamental para nós vivermos como filhos de Deus. Todo cristão 
pode dizer que Deus é seu Pai. O Pai me trata como se eu fosse o 
seu único filho. Está atento e pendente de tudo o que acontece 
comigo. Deus Pai está até mais interessado na minha felicidade do 
que eu mesmo. E, portanto, podemos dizer com toda a sinceridade, 
com a gratidão do fundo da alma: “O Senhor, meu Pai Deus, cuida 
de mim. Ele é o meu apoio, a minha segurança. Tudo o que 
acontece comigo é permitido por Ele para o meu bem e colabora 
para o meu crescimento na vida cristã”. Na medida em que 
vivermos essa filiação divina, saberemos agradecer a Deus por 
tudo: mesmo por aquilo que não entendemos, que não sai como 
desejamos e até por aquilo que nos contraria. “Deus enviou o seu 
Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele” (Cf. Jo 3,17). 
Jesus Cristo percorreu esta terra, ensinou-nos com sua palavra e 
exemplo e ofereceu a sua vida na Cruz em reparação pelos nossos 
pecados. Ressuscitou e subiu ao céu. Está disponível, 
constantemente entregue por nós, na Eucaristia. O que representa 
a Pessoa adorável de Cristo na minha vida? Minha oração é com 
uma pessoa viva? Como eu me preparo para encontrar-me com 
Ele na Santa Missa e na Comunhão? Deus Espírito Santo: “O amor 
de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 
que nos foi dado” (Rm 5,5). O Espírito Santo é um mestre divino 
que nos acompanha e habita na nossa alma como num templo. Se 
quisermos ganhar amizade com Ele, a primeira condição é cultivar 
uma verdadeira repugnância pelo pecado. Moisés intercede por 
nós diante de Deus: “embora este seja um povo de cabeça dura, 
perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como 
propriedade tua" (Ex 34,9). Nossa Mãe Santa Maria, Filha de Deus 
Pai, mãe de Deus Filho, Esposa de Deus Espírito Santo, é também 
o caminho seguro para adentrar-nos na devoção terna e profunda 
da Santíssima Trindade. Atenção! 
D. Carlos Lema Garcia Bispo Auxiliar de São Paulo 
(Partes da Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 07/6/20)

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

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

Dízimo
Uma experiência de fé para 

uma igreja em saída.

mailto:secretaria@nossaluz.com.br


Programação da Semana e Liturgia Diária 

dom
07/06

Sto. Antônio Maria Gianelli
Solenidade da Santíssima Trindade
Missas 10h30 e 19h00 no Facebook e Youtube
Ex 34,4-6.8-9 -Sl Dn 3,52.53.54.55.56(R.52b) - 
2Cor 13,11-13 - Jo  3,16-18

seg
08/06

S. Medardo, Bispo de Noyon
1Rs 17,1-6 - Sl 120(121) - Mt 5,1-12

ter
09/06

S. José de Anchieta, S. Efrém - B. Ana Maria Taigi - 
SS Primo e Feliciano
1Rs 17,7-16 - Sl 4 - Mt 5,13-16

qua
10/06

S. Landerico, Bispo de Paris
1Rs 18,20-39 - Sl 15(16) - Mt 5,17-19

qui
11/06

Sta. Paula Frassinetti - S. Barnabé, Apóstolo - S. Restituto - 
S. João de S. Facundo
Solenidade do Ssmo Corpo e Sangue de Cristo 
Nas horas cheias distribuição da Eucaristia: 
9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.
Missa 20h00 no Facebook e Youtube
Dt 8,2-3.14b.16a - Sl 147(147b) - 1Cor 10,16-17 - Jo 
6,51-58

sex
12/06

S. Leão III, Papa - S. Onofre
1Rs 19,9.11-16 -Sl 26(27) - Mt 5,27-32

sab
13/06

Sto. Antônio de Pádua ou Lisboa
Missa em louvor a Santo Antonio - 19h00 ao 
vivo no Facebook e Youtube
1Rs 19,19-21 - Sl 15(16) - Mt 5,33-37

dom
14/06

Sto. Eliseu, Profeta
11º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 no Facebook e Youtube
Ex 19,2-6a - Sl 99(100) -  Rm 5,6-11 - Mt 9,36-10,8

Paróquia Nossa Sra da Luz
Rua Heloísa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo, SP – 02248-140 
Comunidade Santa Edwiges
Largo Riachão do Jacuípe, 435 (Esq. da R Esperança c/ Major Dantas Cortez) 
Cinerário / Comunidade N. Sra. da Defesa: Rua N. Sra. da Luz, 52
www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br 
e-mail: secretaria@nossaluz.com.br | Whatsapp (11) 97708-8782

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), 
2949-5997 e 2981-9825 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

Abençoe sua vela na missa de 
terça-feira, dia 02/06/2020

Solicite-a nos dias 01 ou 02/06/20
das 8h00 às 12h00 pelo 

telefone (11) 2949-5997 ou 
Whatsapp (11) 97708-8782 

Nossa Pastoral Social   
Como Santo Antônio, motivada pelo ensinamento de Jesus de 
amor ao próximo, a Pastoral Social busca manifestar este amor 
de forma prática, ajudando aos mais necessitados. Com muita 
frequência, pessoas procuram a ajuda de nossa Paróquia, para 
terem condições de continuar sobrevivendo, seja em busca de 
comida, roupa, assistência médica, social, etc. Esta situação se 
agravou nestes tempos de pandemia, e graças ao apoio de 
muitos paroquianos, esta Pastoral tem levado adiante seu 
trabalho, basicamente com o fornecimento de cestas de 
alimentos mensalmente, atualmente aumentadas com produtos 
de higiene e limpeza, além de oferecer cursos de artesanato 
entre outros, e da tentativa de inclusão destas famílias nas 
celebrações, preparação para os sacramentos, enfim, inserção 
destas famílias em nossa comunidade. Mas existem também 
ações pontuais, pois há quem não tenha condições de pagar 
suas contas básicas como água e luz, comprar remédios, 
precisa de assistência jurídica, etc., que procuramos atender 
com a colaboração de paroquianos. E ainda, situações 
complexas de pessoas que se encontram abandonadas ou 
vulneráveis, que já foram encaminhadas à programas sob 
gestão da SPDM/PAIS, como o APD-Acompanhante de Pessoa 
com Deficiência (intelectual), e PAI-Programa de Acompanhante 
do Idoso acima de 60 anos, que não tem familiares (este em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo). 
Numa tentativa de ampliar o seu alcance, tivemos no final de 
2019 o Dia de Ação Social, juntamente com outras Igrejas 
Cristãs, que esperamos reeditar em breve. Se quer trabalhar 
nesta Pastoral ou apoiá-la de alguma maneira, entre em contato 
na secretaria da Paróquia e manifeste seu interesse! 
 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

10 – Caio Egon Alves Cesar 
12 - José Ferreira de Miranda 
14 - Mário Luiz Coscarelli 
14 – Wagner Margoleano 
 ( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Padre Camilo Júnior conta em 10 tópicos, a história de 
origem da Solenidade de Corpus Christi

1. Corpus Christi: Solenidade em que a Igreja professa a fé 
no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É o único dia em 
que o Santíssimo sai em procissão pelas ruas; 
2. Na celebração de Corpus Christi, os fiéis agradecem pelo 
dom da Eucaristia, sustento para continuar a missão de 
Jesus de construir o Reino do Pai; 
3. A festa de Corpus Christi surgiu no século XIII, na Bélgica, 
motivada pelas visões da religiosa Irmã Juliana; 
4. Na Abadia de Cornillon, onde Irmã Juliana vivia, além da 
solenidade, começaram alguns costumes eucarísticos, como 
a exposição e bênção do Santíssimo e o uso dos sinos 
durante a elevação na missa; 
5. Após o milagre eucarístico em Bolsena, na Itália, Papa 
Urbano IV ordenou que as relíquias fossem levadas a 
Orvieto, cidade próxima em que ele residia; 
6. Esse trajeto foi feito em procissão. Na entrada de Orvieto, o 
Papa Urbano IV pronunciou diante das relíquias eucarísticas 
as palavras “Corpus Christi”; 
7. Em 1264, o Papa Urbano IV decretou que a quinta-feira 
após a Festa da Santíssima Trindade fosse celebrada em 
honra ao Corpo e Sangue do Senhor; 
8. O Ofício da celebração foi produzido por São Tomás de 
Aquino; 
9. Porém, foi em 1317 que o Papa João XXII estendeu a 
solenidade para toda a Igreja; 
10. O costume de enfeitar as casas e ruas manifesta o amor 
do povo para com o mistério da Eucaristia e a alegria em 
saber que Jesus caminha no meio de nós. 
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