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

O Senhor é o rochedo que nos abriga e a fortaleza que nos protege. 
6º Domingo do Tempo Comum.

Este domingo das bem-aventuranças nos recorda que somos felizes por depositar nossa confiança
em Deus e nossa esperança na pessoa de Jesus. Cristo quer a felicidade para todos, e nosso coração

é convidado a permanecer sempre perto dele, abrindo-se à luz de sua ressurreição.

Primeira Leitura: Jr 17,5-8
Leitura do livro do profeta
Jeremias.
5Isto diz o Senhor: “Maldito o homem
que confia no homem e faz consistir
sua força na carne humana,
enquanto o seu coração se afasta
do Senhor; 6como os cardos no
deserto, ele não vê chegar a
floração, prefere vegetar na secura
do ermo, em região salobra e
desabitada. 7Bendito o homem que
confia no Senhor, cuja esperança é
o Senhor; 8é como a árvore plantada
junto às águas, que estende as
raízes em busca de umidade,
por   isso não teme a chegada do calor: sua
folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em
tempo de seca e nunca deixa de dar frutos”. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 1
R. É feliz quem a Deus se confia!
1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os
conselhos dos perversos; que não entra no
caminho dos malvados nem junto aos zombadores
vai sentar-se; mas encontra seu prazer na lei de
Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.
2. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à
beira da torrente está plantada; ela sempre dá
seus frutos a seu tempo, † e jamais as suas
folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz
vai prosperar.
3. Mas bem outra é a sorte dos perversos. † Ao
contrário, são iguais à palha seca espalhada
e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o
caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados
leva à morte.

Segunda Leitura: 1 Cor 15,12.16-20
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
Irmãos, 12se se prega que Cristo ressuscitou dos
mortos, como podem alguns dizer entre vós que
não há ressurreição dos mortos? 16Pois, se os
mortos não ressuscitam, então Cristo também não
ressuscitou. 17E se Cristo não ressuscitou, a vossa
fé não tem nenhum valor e ainda estais nos vossos
pecados. 18Então, também os que morreram em
Cristo pereceram. 19Se é para esta vida que
pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos
– de todos os homens – os mais dignos de

compaixão. 20Mas, na realidade,
Cristo ressuscitou dos mortos como
primícias dos que morreram. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 6,17.20-26
Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, 17Jesus desceu da
montanha com os discípulos e parou
num lugar plano. Ali estavam muitos
dos seus discípulos e grande
multidão de gente de toda a Judeia
e de Jerusalém, do litoral de Tiro e
Sidônia. 20E, levantando os olhos

para os seus discípulos, disse: “Bem-aventurados
vós, os pobres, porque vosso é o reino de
Deus! 21Bem-aventurados, vós que agora tendes
fome, porque sereis saciados! Bem-aventurados
vós, que agora chorais, porque havereis de
rir! 22Bem-aventurados sereis quando os homens
vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e
amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do
Homem! 23Alegrai-vos, nesse dia, e exultai, pois
será grande a vossa recompensa no céu; porque
era assim que os antepassados deles tratavam os
profetas. 24Mas ai de vós, ricos, porque já tendes
vossa consolação! 25Ai de vós, que agora tendes
fartura, porque passareis fome! Ai de vós, que
agora rides, porque tereis luto e lágrimas! 26Ai de
vós quando todos vos elogiam! Era assim que os
antepassados deles tratavam os falsos profetas”.
– Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

DEPOSITE  AS  CINZASDEPOSITE  AS  CINZASDEPOSITE  AS  CINZASDEPOSITE  AS  CINZASDEPOSITE  AS  CINZAS
DE  SEUS  ENTES QUERIDOSDE  SEUS  ENTES QUERIDOSDE  SEUS  ENTES QUERIDOSDE  SEUS  ENTES QUERIDOSDE  SEUS  ENTES QUERIDOS

EM  LOCAL  SAGRADOEM  LOCAL  SAGRADOEM  LOCAL  SAGRADOEM  LOCAL  SAGRADOEM  LOCAL  SAGRADO

Fale conosco:  011  2949-5997
Paróquia Nossa Senhora da Luz

C i n e r á r i oC i n e r á r i oC i n e r á r i oC i n e r á r i oC i n e r á r i o

Os  se res  humanos  gas t am-se  t an to  em  pa l a v r asOs  se res  humanos  gas t am-se  t an to  em  pa l a v r asOs  se res  humanos  gas t am-se  t an to  em  pa l a v r asOs  se res  humanos  gas t am-se  t an to  em  pa l a v r asOs  se res  humanos  gas t am-se  t an to  em  pa l a v r as
que  não  podem en tende r  o  s i l ên c i o  de  Deus .que  não  podem en tende r  o  s i l ên c i o  de  Deus .que  não  podem en tende r  o  s i l ên c i o  de  Deus .que  não  podem en tende r  o  s i l ên c i o  de  Deus .que  não  podem en tende r  o  s i l ên c i o  de  Deus .

(Dom He lde r  Câma ra)(Dom He lde r  Câma ra)(Dom He lde r  Câma ra)(Dom He lde r  Câma ra)(Dom He lde r  Câma ra)

CAPELA  DAS  ALMAS:CAPELA  DAS  ALMAS:CAPELA  DAS  ALMAS:CAPELA  DAS  ALMAS:CAPELA  DAS  ALMAS:
Eternize sua memória e de seusEternize sua memória e de seusEternize sua memória e de seusEternize sua memória e de seusEternize sua memória e de seus

entes queridos.entes queridos.entes queridos.entes queridos.entes queridos.



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
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18/02: Sta. Bernardete
Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13.

19/02: S. Gabino (Mártir)
Gn 6,5-8;7,1-5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-21.

20/02: St. Euquério (Bispo)
Gn 8,6-13.20-22; Sl 115(116B); Mc 8,22-26.

21/02: S. Pedro Damião (Bispo, Dr. da Igreja)
Gn 9,1-13; Sl 101(102); Mc 8,27-33.

22/02: Cátedra de São Pedro
1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19.

23/02: S. Policarmo de Esmirna (Bispo e Mártir)
Hb 11,1-7; Sl 144(145); Mc 9,2-14.

24/02: São Sérgio (Mártir)
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102(103); 1Cor 15,45-49;
Lc 6,27-38.

Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
18 – Eladina Blanca Zeballos
19 – Maria Aparecida C. M. Pacheco
20 – Rafael Augusto Ramos Oliveira
21 – Antônio Divino de Morais
21 – Maria Gorete G. F. Araújo
22 – Antônio Diogo Pereira Catini
22 – Leny Zonzini Silva ( * )
22 – Poliana Alves Rodrigues de Carvalho
23 – Pâmela Ariely de Lima Silva
23 – Patrícia Alves Coutinho Machado
23 – Zulmira Vasconcelos Silva
24 – André Felipe Filgueiras
24 – Eduardo Augusto Filgueiras
24 – José Roberto de Oliveira
24 – Letícia Baños Nascimento
( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

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

18 Seg

19 Ter

20 Qua

21 Qui

22 Sex

23 Sab

24 Dom

09h
09h

15h
20h30

13h

14h
15h

15h

09h
13h
15h
18h
20h

09h
09h
17h
18h

6º Doming6º Doming6º Doming6º Doming6º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na Matriz.: 08h - 10h30 e 19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.
Formação para Crisma.

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço dos homens.

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

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

Missa na Matriz.

Reunião de pais e crianças da Catequese.
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Encontro de Pais e Padrinhos - Crisma.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
BINGÃO COMUNITÁRIOBINGÃO COMUNITÁRIOBINGÃO COMUNITÁRIOBINGÃO COMUNITÁRIOBINGÃO COMUNITÁRIO.....

7º Doming7º Doming7º Doming7º Doming7º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na Matriz.: 08h - 10h30 e 19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.
Formação para Crisma.
Reunião: Conselho Geral.
Reunião da Liturgia.

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:
03/03 Dom 15h: Matinê Carnavalesco.
04/03 Seg 15h: Missa pelas famílias - N. Sra. da Defesa.

        20h30: Terço dos homens com as famílias.
05/03 Ter 14h: Tarde festiva de Carnaval para as

    pessoas da Idade de Ouro.
06/03 Qua 20h: Missa - Quarta-feira de Cinzas.
10/03 Dom 10h30: Crisma.

            12h: Almoço Comunitário.

A opção pelo dízimo é para aqueles
que têm fé, liberdade e amor.

Aquilo que entregamos a Deus com
fé, não nos fará falta.

Toda a multidão procurava tocar em Jesus.
Temos, no Evangelho de hoje, as quatro “bênçãos em

favor dos pobres” e os quatro “ais contra os ricos”. Descendo
da montanha onde escolheu seus apóstolos, Jesus se
defronta com numerosos discípulos e grande multidão e
proclama o discurso das bem-aventuranças.

Jesus inicia o discurso da planície empregando uma
linguagem direta e olhando de frente a realidade do povo
sofrido e ansioso por uma Boa Notícia. Jesus proclama
felizes os pobres, os famintos, os que choram, os
perseguidos por causa dele. Em contrapartida, proclama
os ais contra os ricos, os saciados, os que riem e os que
são elogiados.

As bem-aventuranças proclamadas por Jesus não são
um apelo ao conformismo; ao contrário, conclamam os
pobres e famintos a levantarem a cabeça, na certeza de
que, no empenho pela justiça, sua situação haverá de
mudar. Os pobres não são felizes por causa de sua pobreza
e miséria, mas porque Deus está com eles. Jesus não
deseja condenar os ricos; apenas os chama para que sejam
solidários e partilhem do muito que têm com os que nada
ou pouco têm.
(Dia a dia com o Evangelho 2019 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

VIVER HONESTAMENTE
Quando você mente, você não está enganando a

ninguém, senão a si próprio. Busque sempre os seus direitos,
mas jamais se exaspere contra aqueles que pensam lhe
ludibriar. Não cometa o mesmo erro que eles, lançando-
lhes contragolpes.

Seja honesto consigo, cuide para não errar, cumpra com
suas responsabilidades; não espere nada em retorno pelas
suas ações, apenas cuide por fazê-las; esta é a sua
obrigação. Mais do que obrigação, é dever, é direito, um
direito inviolável: o de ser honesto para consigo.

A mentira não é expressa apenas através de palavras,
mas também de gestos, sentimentos e ações. A sua mentira
e sua falsidade apagam sua luz. Não viva no escuro!

Do livro Mensagens de luz, Ed. Vozes.


