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Deus é gloriﬁcado naqueles que se tornam discípulos de Jesus.
5º DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Irmãos e irmãs, como ramos da Videira, que é Cristo, viemos aqui para celebrar nossa plena
comunhão com o projeto de Jesus. Queremos nos unir a Ele e a Eucaristia é a melhor forma
de experimentarmos essa união. Sabemos que, sem estarmos intimamente ligados a Ele, não
produziremos frutos. Acreditando que dele dependemos, aclamemos o Senhor Ressuscitado e
reconheçamos sua presença em nossas vidas e em nossa história.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 02/5/2021)

Primeira Leitura:
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 9,26-31)
Naqueles dias, 26Saulo chegou a Jerusalém e procurava
juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois
não acreditavam que ele fosse discípulo. 27Então Barnabé
tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes
como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor
lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de
Jesus, publicamente, na cidade de Damasco. 28Daí em diante,
Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com
firmeza em nome do Senhor. 29Falava também e discutia com
os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo.
30Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo
para Cesareia, e daí o mandaram para Tarso. 31A Igreja,
porém, vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela
consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em
número com a ajuda do Espírito Santo.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 21(22)

R: Senhor, sois meu louvor
em meio à grande assembleia!
1. Sois meu louvor em meio à grande assembleia; * cumpro
meus votos ante aqueles que vos temem. / Vossos pobres vão
comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão; *
“seus corações tenham a vida para sempre!”
2. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, * para que
voltem ao Senhor e se convertam / e se prostrem, adorando,
diante dele * todos os povos e as famílias das nações. /
Somente a ele adorarão os poderosos * e os que voltam para
o pó, o louvarão.
3. Para ele há de viver a minha alma, * toda a minha
descendência há de servi-lo; / às futuras gerações anunciará *
o poder e a justiça do Senhor; / ao povo novo que há de vir,
ela dirá: * “Eis a obra que o Senhor realizou!”

São José, Padroeiro da Igreja Católica
Apostólica Romana, neste ano
especialmente a ti dedicado, rogai por nós!
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

Fique em
casa

Fique em
segurança

Segunda Leitura:
Leitura da Primeira Carta de São João (1Jo 3,18-24)
18Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com
ações e de verdade! 19Aí está o critério para saber que somos
da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração,
20pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o
nosso coração e conhece todas as coisas. 21Caríssimos, se o
nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus.
22E qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque
guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu
agrado. 23Este é o seu mandamento: que creiamos no nome do
seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de
acordo com o mandamento que ele nos deu. 24Quem guarda os
seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece
com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito
que ele nos deu.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
(Jo 15,1-8)
Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: 1“Eu sou a
videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. 2Todo ramo que em
mim não dá fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o
limpa, para que dê mais fruto ainda. 3Vós já estais limpos por
causa da palavra que eu vos falei. 4Permanecei em mim e eu
permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si
mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não
podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. 5Eu sou a
videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu
nele, esse produz muito fruto; porque sem mim nada podeis
fazer. 6Quem não permanecer em mim, será lançado fora como
um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo
e queimados. 7Se permanecerdes em mim e minhas palavras
permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado.
8Nisto meu Pai é glorificado: que deis muito fruto e vos torneis
meus discípulos”.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

ATENDIMENTO PAROQUIAL
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, exceto às quartas-feiras.

Presencialmente mediante agendamento prévio
que deve ser feito pelos telefones acima.

As contribuições podem ser feitas 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

DAR MUITOS FRUTOS
Durante o tempo pascal proclamamos e testemunhamos a
ressurreição de Jesus dentre os mortos e sua presença no meio de
nós. Ao mesmo tempo, celebramos a alegria de nossa participação
na ressurreição de Cristo através do Batismo. Desde agora, já
recebemos a graça da vida nova, mediante a participação na vida
de Cristo glorioso. O Evangelho deste 5º Domingo da Páscoa nos
traz a comparação da videira e dos ramos (Jo 15,1- 8), que retrata
muito bem nossa estreita união com Cristo. Ele é o tronco da
videira e nós somos os ramos. Dele recebemos a seiva vital, que
nos dá a possibilidade de produzir frutos. Separados dele, nós
perdemos essa vitalidade, “secamos” e não podemos produzir
frutos, como o ramo que fica separado da videira. A graça da vida
cristã, recebida no Batismo, deve ser vivida em união com Cristo.
Sem ele, nada podemos fazer, nem podemos produzir os frutos da
fé, que Deus espera de nós. Quais frutos são esses? Antes de
tudo, a alegria e a gratidão e o reconhecimento do imenso dom
recebido. Isso requer que também cresçamos no conhecimento do
dom recebido, pois não se aprecia e valoriza o que não se
conhece. A vida cristã requer que cresçamos no “conhecimento de
Jesus Cristo” e isso acontece na união e proximidade com Cristo.
Nós o conhecemos nos Evangelhos, a pregação da Igreja e o
testemunho dos irmãos. Aprofundamos o conhecimento de Cristo e
do dom recebido também pela oração e a vida litúrgica e
sacramental, sobretudo eucarística, junto com a comunidade da
Igreja. Sem a constante comunhão com Cristo, a vida cristã fica
sem fruto. Outros frutos da vida cristã são a caridade e as obras de
misericórdia. Deus, o “divino agricultor”, espera de nós abundantes
frutos de amor ao próximo. Mas são também os frutos da retidão,
da honestidade, da justiça e de todas as virtudes que nascem do
Evangelho. Frutos também são o testemunho da vida nova
conforme o Evangelho no ambiente social. A vida nova não mais se
orienta por critérios mundanos, mas pelos ensinamentos e o
exemplo de Jesus. Jesus pediu permanecermos nele e suas
palavras permanecerem em nós; assim nós seremos capazes de
produzir abundantes frutos. A firmeza e a perseverança na fé e na
graça da vida nova recebida no Batismo também são frutos
importantes. Não basta ter iniciado bem, é preciso caminhar e
seguir adiante na vida cristã, mesmo em meio a tantas
dificuldades. Deus não nos deixa faltar a sua graça. Chegando já
perto do final do tempo pascal, peçamos que o Espírito Santo
renove em nós a vitalidade do Batismo que recebemos. Deus
espera que nós produzamos muitos frutos bons para a nossa vida
e para a vida do mundo.

Programação da Semana e Liturgia Diária
Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
ou https://www.youtube.com/nossaluz

5º DOMINGO DA PÁSCOA
Invocando Nossa Senhora no Youtube
HOJE
dom
02/05

seg
03/05

Participe da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente por favor entre em
contato com a secretaria da paróquia no horário das 8h30 às
11h30 (exceto quartas-feiras) pelo telefone (011) 2949-5997,
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 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. Para mais orientações acesse.
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arq
uidiocese-de-sao-paulo

Paróquia Nossa Sra da Luz | e-mail: secretaria@nossaluz.com.br
Rua Heloísa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo, SP – 02248-140
www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br
Telefone (11) 29495997 | Whatsapp (11) 97708-8782
Curta a página da Paróquia no Facebook:
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Tucuruvi

Terço dos Homens no Youtube
Invocando Nossa Senhora no Youtube
SS. Filipe e Tiago Menor, Apóstulos - SS. Evêncio,
Alexandre e Teódulo
At 1Cor 15,1-8 - Sl 18(19A),2-3.4-5(R.5a) - Jo 14,6-14

ter
04/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube

qua
05/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube

quI
06/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube

sex
07/05

sab
08/05

Sta. Antonina, Mártir de Niceia
At 14,19-28 - Sl 144,10-11.12-13ab.21(R.Cf.12a) Jo 14,27-31a

Sto. Núncio Sulprício
At 15,1-6 - Sl 121,1-2.3-4a.4b-5(R.Cf.1) - Jo 15,1-8

SS. Mariano e Tiago - Mártires
At 15,7-21 - Sl 95,1-2a.2b-3.10(R.Cf.3) - Jo 15,9-11

Invocando Nossa Senhora no Youtube
Terço das Mulheres no Youtube
Sta. Rosa Venerini - Sta. Flávia Domitila
At 15,22-31 - Sl 56,8-9.10-12(R.10a) - Jo 15,12-17

Invocando Nossa Senhora no Youtube
Batismo: curso das 14 às 16h e Batismo às 17h
18h00 presencial na Com. N. Sra. da Defesa Cinerário e ao vivo no Facebook e no Youtube
SS. Bonifácio IV e Bento II, Papas - S. Vítor - Sto. Arsênio
At 16,1-10 - Sl 99,2.3.5(R.2a) - Jo 15,18-21

dom
09/05

Catequese e Crisma: Busque informações
por e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo
Whatsapp (11) 97708-8782

Missas em louvor a N. Sra da Luz com
Bênção das velas e Intenção dos que
têm seus nomes na Capela das Almas:
10h30 e 18h00 presencial e ao vivo
no Facebook e no Youtube
Sto. Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja - At 9,26-31 - Sl
21,26b-27.28.30.31-32(R.26a) - 1Jo 3,18-24 - Jo 15,1-8

(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 02/5/2021 Cardeal Odilo P. Scherer - Arcebispo de São Paulo)

INSCRIÇÕES 2021 ABERTAS

9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

6º DOMINGO DA PÁSCOA
Invocando Nossa Senhora no Youtube
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

10h30 e 18h00 presencial e ao vivo
no Facebook e no Youtube

Sto. Isaías, profeta - S. Pacómio - Sta. Luísa de Marillac
Direito de Imagem:Arquidiocese
juiz de fora
At 10,25-26.34-35.44-48
- Sl 97(98),1-2.3ab,3cd-4(R.Cf2b)
1Jo 4,7-10 - Jo 15,9-17

Obrigado pelo seu compromisso com o Dízimo! Os carnês
para 2021 estão disponíveis, retire o quanto antes!
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
2 - ELZA ALVES R. SARDINHA (*)
2 - MARIA EMÉRITA P. V. FRESCHI (*)
3 - MARIA DA CRUZ B. NARCISO
5 - ANA MARIA SEBASTIANI FRÉ (*)
6 - ALAIDE PEDROSA DE SIQUEIRA SILVA
6 - LUZIA MALAFAIA FERNANDES DE SIQUEIRA
6- NILCE VERENUCE CORDEIRO MANTOVANI
7 - ANTONIO RODRIGUES SANTOS
9 - CESAR AUGUSTO R. B. FONSECA
9 - DINA AURORA RIBEIRO
9 - IZORAIDE CARVALHO
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

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
Curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

