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

“Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou”
2º Domingo do Tempo Comum - Ano C

Primeira Leitura: Isaías 62,1-5
Leitura do livro do profeta Isaías.
1Por amor de Sião, não me calarei,
por amor de Jerusalém, não
descansarei, enquanto não surgir
nela, como um luzeiro, a justiça e
não se acender nela, como uma
tocha, a salvação. 2As nações verão
a tua justiça, todos os reis verão a
tua glória; serás chamada com um
nome novo, que a boca do Senhor
há de designar. 3E serás uma coroa
de glória na mão do Senhor, um diadema real nas
mãos de teu Deus. 4Não mais te chamarão
Abandonada, e tua terra não mais será chamada
Deserta; teu nome será Minha Predileta e tua terra
será a Bem Casada, pois o Senhor agradou-se de ti
e tua terra será desposada. 5Assim como o jovem
desposa a donzela, assim teus filhos te desposam; e
como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu
és a alegria de teu Deus. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 95(96)
R. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
manifestai os seus prodígios entre os povos!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, † cantai
ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei
seu santo nome!
2. Dia após dia, anunciai sua salvação, † manifestai
a sua glória entre as nações e, entre os povos do
universo, seus prodígios!
3. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações,
dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é
devida ao seu nome! Oferecei um sacrifício nos
seus átrios.
4. Adorai-o no esplendor da santidade, terra
inteira, estremecei diante dele! Publicai entre as
nações: “Reina o Senhor!”, pois os povos ele julga
com justiça.

Segunda Leitura: 1Cor 12,4-11
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
Irmãos, 4há diversidade de dons, mas um mesmo é
o Espírito. 5Há diversidade de ministérios, mas um
mesmo é o Senhor. 6Há diferentes atividades, mas
um mesmo Deus que realiza todas as coisas em
todos. 7A cada um é dada a manifestação do Espírito
em vista do bem comum. 8A um é dada pelo Espírito
a palavra da sabedoria. A outro, a palavra da
ciência segundo o mesmo Espírito. 9A outro, a fé
no mesmo Espírito. A outro, o dom de curas no
mesmo Espírito. 10A outro, o poder de fazer
milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento
de espíritos. A outro, falar línguas estranhas.
A outro, interpretação de línguas. 11Todas estas

Evangelho: João 2,1-11
Proclamação do evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
Naquele tempo, 1houve um
casamento em Caná da Galileia.
A mãe de Jesus estava
presente. 2Também Jesus e seus

discípulos t inham sido convidados para o
casamento. 3Como o vinho veio a faltar, a mãe
de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais
vinho”. 4Jesus respondeu-lhe: “Mulher, por que
dizes isto a mim? Minha hora ainda não
chegou”. 5Sua mãe disse aos que estavam
servindo: “Fazei o que ele vos disser”. 6Estavam
seis talhas de pedra colocadas aí  para a
purificação que os judeus costumam  fazer. Em
cada uma delas, cabiam mais ou menos cem
litros. 7Jesus disse aos que estavam servindo:
“Enchei as talhas de água”. Encheram-nas até
a boca. 8Jesus disse: “Agora tirai e levai ao
mestre-sala”. E eles levaram. 9O mestre-sala
experimentou a água, que se tinha transformado
em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os
que estavam servindo sabiam, pois eram eles
que tinham tirado a água. 10O mestre-sala
chamou então o noivo e lhe disse: “Todo mundo
serve primeiro o vinho melhor e, quando os
convidados já estão embriagados, serve o vinho
menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor
até agora!” 11Este foi o início dos sinais de Jesus.
Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a
sua glória, e seus discípulos creram nele. –
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

coisas as realiza um e o mesmo
Espírito, que distribui a cada um
conforme quer. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Nas bodas de Caná Jesus mostrou a misericórdia de Deus e antecipou seus sinais na terra, em
configuração ao que ele chamou de Reino do Céu. O papel de Maria, como intercessora e promotora do

amor acompanha a missão da Igreja em toda a sua jornada através do tempo e da história.

Para Pensar:
Nossa vida pode ganhar um novo sentido

quando somos capazes de perceber e nos
solidarizar com o sofrimento do outro. Isso
significa sair de nossos horizontes estreitos, deixar
de lado nossas “mesquinharias cotidianas” e
transformar a realidade e a vida dos outros.

Numa sociedade que prega o individualismo
e a realização pessoal, isso não é fácil. Mas este
é o método de Deus, o caminho da compaixão,
que nos envia ao encontro do outro, que nos
expande para novas e desafiadoras realidades,
que podem nos enriquecer e nos fazer melhores.

Frei Sandro Roberto da Costa.
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L ITURGIA DIÁRIA (21 A 27/01/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/01/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/01/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/01/19)LITURGIA DIÁRIA (21 A 27/01/19)
21/01: Sta. Inês (Virgem e Mártir)
Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2,18-22.

22/01: S. Vicente (Diácono, Mártir)
Hb 6,10-20; Sl 110(111); Mc 2,23-28.

23/01: S. João Esmoler (Bispo)
Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); Mc 3,1-6.

24/01: S. Francisco de Salles (Bispo e Dr. Da Igreja)
Hb 7,25-8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12.

25/01: Conversão de São Paulo, Apóstolo
At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-18.

26/01: S. Timóteo e S. Tito (Bispos)
2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9.

27/01: Sta. Ângela de Mérici (Virgem)
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18B(19); 1Cor 12,12-30;
Lc 1,1-4;4,14-21.

Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
21 – Sérgio Belcorso
22 – José Renilso Dantas
23 – Adíliade Souza ( * )
23 – Luciano Ueno
24 – Edjane da Silva
24 – Maria Perpétua Damasceno Lauro
24 – Marinaldo Franciso de Lima
25 – Claudio Dulinskas Simionato
25 – Sônia Regina B. Aniceto
26 – Manuel Messias Leite dos Santos
27 – Helenice de Lourdes Saragossa Santiago
27 – Karen Ferreira Siqueira

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades
HO JEHO JEHO JEHO JEHO JE

21 Seg

22 Ter

23 Qua

24 Qui

25 Sex

26 Sab

27 Dom

09h

15h
20h30

13h

14h
15h

15h

13h
18h

08h
09h

2º Doming2º Doming2º Doming2º Doming2º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na Matriz: 08h - 10h30 - 19h
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço dos homens.

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h)

Pastoral da Saúde: Visitas aos enfermos.
Encontro de Oração:     Comunidade Sta. Edwiges.

Missa na Matriz.

Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa - Nossa Senhora da Defesa.

3º Doming3º Doming3º Doming3º Doming3º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na Matriz: 08h - 10h30 - 19h
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:
24/01 Qui 20h: 1º dia da Novena: Missa para os

trabalhadores e bênção de Carteira de Trabalho.
25/01 Sex 19h: 2º dia da novena -  Missa para as crianças

       com Bênção.
26/01 Sab 18h: Missa - Nossa Senhora da Defesa.
26/01 Sab 19h: 3º dia da Novena: Bênção do Santíssimo

       e Adoração - Matriz.
27/01 Dom 19h: 4º dia da novena - Missa e Bênção aos

       idosos e enfermos.
28/01 Seg 20h: 5º dia da novena - Missa com bênção dos

       Santos Anjos.
29/01 Ter 20h: 6º dia da Novena - Celebração das Dores

       de Nossa Senhora.
30/01 Qua 20h: Início do Tríduo de Preparação para

a Festa da Padroeira - Procissão das rosas
e 7º dia da novena - Missa para a juventude
       com Bênção de Libertação.

31/01 Qui 20h: 2º dia do Tríduo e 8º dia da novena -
       Louvores de N. Senhora.

1º/02 Sex 20h: Encerramento do Tríduo e da Novena.
02/02 Sáb 19h: Missa Solene da Padroeira.
02/02 Sab 20h30: Noite da Pizza na Festa da Padroeira.
03/02 Dom: Bênção das gargantas nas Missas das

10h30 e 19h na Matriz e 09h na Com. Sta. Edwiges.
04/02 Seg 15h: Missa - Nossa Senhora da Defesa.
08/02  Sex 15h: Missa na Matriz.
10/03 Dom: Crisma.

NOITE DA PIZZA
NA FESTA DA PADROEIRA

Dia 02 de fevereiro, a partir das 20h30.
Adquira o seu convite e reseve a sua mesa.

Contamos com a sua participação.

“Fazei tudo o que Ele vos disser!”
Na festa das Bodas de Caná, além dos discípulos, a mãe

de Jesus também estava presente. Ela, como mulher atenta e
preocupada, logo percebeu que o vinho tinha terminado, de
modo que rapidamente intercede junto ao seu filho Jesus.
Importante notar que muitas coisas foram necessárias para
que o milagre acontecesse: o olhar atento, a intercessão e a
obediência de Maria; a disponibilidade dos servos em encher
as talhas de água; a espera paciente da “hora” de Jesus.

Portanto, Maria nos ensina que o maior milagre é
aprendermos a esperar a hora de Jesus e a fazer tudo o que
Ele nos disser.

Então faremos tudo para sermos amáveis para Deus e
para os seus filhos. E isso não só individualmente, mas, antes
de tudo, como povo, como comunidade. Será que fazemos o
necessário para que a comunidade dos fiéis seja uma noiva
radiante para Cristo?

Quando vivermos realmente o que Cristo nos ensina, não
há dúvida de que a fé e a comunidade cristã serão uma
alegria, um preparar-se para corresponder sempre melhor
ao amor que Cristo nos testemunhou. Na dedicação aos
nossos irmãos, encarnamos o nosso amor e afeição a Cristo,
que é fiel para sempre.

Se até hoje eu não tivesse dado meu
DÍZIMO, talvez tivesse mais dinheiro
em minha poupança, mas certamente
mais miséria em meu coração.


