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"Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor!"
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor

Salmo - Sl 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.2a)

R. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?

1- Riem de mim todos aqueles que me vêem, torcem os lábios 
e sacodem a cabeça: Ao Senhor se confiou, ele o liberte e 
agora o salve, se é verdade que ele o ama! R.

2 - Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de 
malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus 
pés e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham 
e, ao ver-me, se deleitam! R.

3 - Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si 
a minha túnica.Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó 
minha força, vinde logo em meu socorro! R.

4 - Anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da 
assembléia hei de louvar-vos! Vós que temeis ao Senhor 
Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó,e 
respeitai-o toda a raça de Israel!R.

Procissão de Ramos
Evangelho - Mateus 21,1-11

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus
(Mt 26,14-27,66; abaixo a forma breve: Mt 27,11-54)

11Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: 
'Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: 'É como dizes,  12e 
nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes 
e anciãos. 13Então Pilatos perguntou: 'Não estás ouvindo de 
quanta coisa eles te acusam? 14Mas Jesus não respondeu 
uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. 
15Na festa da Páscoa,  o governador costumava soltar o 
prisioneiro que a multidão quisesse. 16Naquela ocasião, 
tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. 17Então 
Pilatos perguntou à multidão reunida:  'Quem vós quereis que 
eu solte: Barrabás, ou Jesus, a quem chamam de Cristo? 
18Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por 
inveja. 19Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua 
mulher mandou dizer a ele:  Não te envolvas com esse justo! 
porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. 
20Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as 
multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus 
morrer.  21O governador tornou a perguntar: 'Qual dos dois 
quereis que eu solte?' Eles gritaram: 'Barrabás. 22Pilatos 
perguntou: 'Que farei com Jesus, que chamam de Cristo?' 
Todos gritaram: 'Seja crucificado! 23Pilatos falou: 'Mas, que 
mal ele fez?  Eles, porém, gritaram com mais força: 'Seja 
crucificado! 24Pilatos viu que nada conseguia e que poderia 
haver uma revolta. Então mandou trazer água,  lavou as 
mãos diante da multidão, e disse: 'Eu não sou responsável 
pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso!' 25O 
povo todo respondeu: 'Que o sangue dele caia sobre nós e 
sobre os nossos filho.  26Então Pilatos soltou Barrabás, 
mandou flagelar Jesus, e entregou-o para ser crucificado. 
Salve, rei dos judeus! 27Em seguida, os soldados de Pilatos 
levaram Jesus ao palácio do governador, e reuniram toda a 
tropa em volta dele. 28Tiraram sua roupa e o vestiram com um 
manto vermelho; 29depois teceram uma coroa de espinhos, 
puseram a coroa em sua cabeça, e uma vara em sua mão 
direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, 
dizendo: 'Salve, rei dos judeus! 30Cuspiram nele e, pegando 
uma vara, bateram na sua cabeça. 31Depois de zombar dele, 
tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com 
suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Com ele 
também crucificaram dois ladrões. 32Quando saíam, 
encontraram um homem chamado Simão, da cidade de 
Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. 33E 
chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer 'lugar 
da caveira'. 34Ali deram vinho misturado com fel para Jesus 
beber. Ele provou, mas não quis beber. 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA >

Campanha da Fraternidade 2020 - tema: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”
lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34).

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses (Fl 2,6-11)

6Jesus Cristo, existindo em condição divina,  não fez do ser 
igual a Deus uma usurpação, 7mas ele esvaziou-se a si  
esmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se 
igual aos homens.Encontrado com aspecto humano,  
8humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a 
morte, e morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou acima de 
tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo nome. 
10Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, 
na terra e abaixo da terra, 11e toda lingua  proclame: Jesus 
Cristo é o Senhor,para a glória de Deus Pai. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Seis dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos. Trazendo em suas 
mãos ramos e palmas, em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor! Hosana nas alturas! 

Fique em 
segurança

Leitura do Livro do
Profeta Isaías (Is 50,4-7) 
4O Senhor Deus deu-me língua 
adestrada, para que eu saiba
dizer palavras de conforto à
pessoa abatida; ele me desperta
cada manhã e me excita o ouvido,
para prestar atenção como um
discípulo. 5O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem 
voltei atrás. 6Ofereci as costas para me baterem e as faces 
para me arrancarem a barba; não desviei o rosto de bofetões e 
cusparadas 7Mas o Senhor Deus é meu Auxiliador, por isso 
não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível 
como pedra, porque sei que não sairei humilhado. 
Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

Conteúdo 
digital

Nova área
evangelização



35Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo 
entre si as suas vestes. 36E ficaram ali sentados, montando 
guarda. 37Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da 
sua condenação: 'Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 38Com ele 
também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à 
esquerda de Jesus. Se és o Filho de Deus, desce da cruz!  
39As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando 
a cabeça e dizendo: 40'Tu que ias destruir o Templo e 
construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo! Se és o 
Filho de Deus, desce da cruz! 41Do mesmo modo, os sumos 
sacerdotes, junto com os mestres da Lei e os anciãos, 
também zombaram de Jesus: 42'A outros salvou... a si mesmo 
não pode salvar! É Rei de Israel... Desça agora da cruz! e 
acreditaremos nele. 43Confiou em Deus; que o livre agora, se 
é que Deus o ama! Já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. 
44Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram 
crucificados com Jesus, o insultavam.  Eli, Eli, lamá 
sabactâni? 45Desde o meio-dia até às três horas da tarde, 
houve escuridão sobre toda a terra. 46Pelas três horas da 
tarde, Jesus deu um forte grito: 'Eli, Eli, lamá sabactâni?', que 
quer dizer: 'Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?' 
47Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: 'Ele está 
chamando Elias!' 48E logo um deles, correndo, pegou uma 
esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma 
vara, e lhe deu para beber. 49Outros, porém, disseram: 
'Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo!' 50Então Jesus deu 
outra vez um forte grito e entregou o espírito. (aqui todos se 
ajoelham e faz-se uma pausa). 51E eis que a cortina do 
santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes, a terra 
tremeu e as pedras se partiram. 52Os túmulos se abriram e 
muito corpos dos santos falecidos ressuscitaram! 53Saindo 
dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram 
na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. 54O 
oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, 
ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram 
com muito medo e disseram: 'Ele era mesmo Filho de Deus!'  
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA 
Entre no grupo de colaboradores! 

Inscreva-se por e-mail secretaria@nossaluz.com.br 
ou através do Whatsapp (11)985206816

Programação da Semana e Liturgia Diária 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
07 – Lucila Blanco Bertolo 
08 – Ilda Pereira Jacundino ( * ) 
08 – Luana Pereira Toledo Clara 
10 – Benedita Carvalho Zacari 
10 – Cacilda A. Fernandes 
10 – Cleusa Santos Alves 
10 – Darlécio Norato Victor 
10 – Jenny Faria dos Santos 
10 – Juarlene Cidreira dos Santos Vieira 
10 – Valter Costa 
11 – Bárbara Leonida de Melo 
11 – David de Holanda Dantas 
12 – Kaio Ferreira Chaves 
12 – Waldemar Venâncio ( * ) 

( * ) = Comunidade Santa Edwiges

seg
06/04

S. Pedro de Verona , Sta. Gala
Is 42,1-7 - Sl 26,1.2.3.13-14 R.1a - Jo 12,1-11

ter
07/04

S. João Batista de La Salle, Presbítero
Is 49,1-6 - Sl 70,1-2.3-4a.5-6ab.15.17 R.15 - 
Jo 13,21-33.36-38

qua
08/04

S. Dionísio, Bispo de Corinto              
Is 50,4-9a - Sl 68,8-10.21bcd-22.31.33-34 R.14cd - 
Mt 26,14-25

qui
09/04

S. Libório, Bispo de Le Mans
Quinta-feira Santa - Instituição da Eucaristia
Missa 20h00 ao vivo no Facebook ou YouTube, 
após Vigília de Oração até as 15h00 de sexta
Ex 12,1-8.11-14 - Sl 115, 12-13.15-16bc.17-18 
R.1Cor 10,16 - 1Cor 11,23-26 - Jo 13,1-15

sex
10/04

S. Madalena de Canossa
Sexta-feira Santa - ao vivo no Facebook ou 
Youtube:
Vigília - 10h00 (Hora Santa)
Celebração da Paixão - 15h00
Via Sacra - 20h00 
Is 52,13-53,12 - Sl 30,2.6.12-13.15-16.17.25 R.Lc23,46 
- Hb 4,14-16.5,7-9 - Jo 18,1-19.42

sáb
11/04

Sta. Gema Galgáni , S, Estanislau
Sábado Santo da Páscoa - Missa da Vigília 
19h00 ao vivo no Facebook ou Youtube  
1) Gn 1,1–2,2 - Sl 103 -; 2) Gn 22,1-18; Sl 15(16) -  
3) Ex 14,15–15,1;- Sl Êx 15,1,2-3,4-5,17-18.- 
4) Rm 6,3-11; 9) - Sl 107;-  Ev: Mt 28, 1-10

dom
12/04

S. Júlio I , S. Zenão , S. José Moscati
Domingo da Páscoa - Missas 10h30 e 19h00 
ao vivo no Facebook ou Youtube
Consagração do Brasil a Nossa Senhora de 
Guadalupe às 14h00
At 10,34a.37-43 - Sl 117,1-2.16ab-17.22-23 R.24 - 
Cl 3,1-4 - Jo 20,1-9 (fac. 1Cor 5,6b-8 ,  Lc 24, 13-35)

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)985206816
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Digital
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Catequese e Crisma: Busque informações
por  e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo 

Whatsapp (11) 98520-6816

INSCRIÇÕES ABERTAS

DÍZIMO É PARTILHA E VIDA!

Dia Horário Atividades

05 
dom  10h30

19h00

Domingo de Ramos
Missa de Ramos ao vivo no Facebook 
Missa de Ramos ao vivo no Facebook 

09 
qui 20h

Quinta-feira Santa
Missa da Instituição da Eucaristia e 
Lava-pés ao vivo no Facebook

10 
sex    15h

Sexta-feira Santa
Celebração da Paixão de Cristo
ao vivo no Facebook

11 
sáb 20h

Sábado Santo da Páscoa
Vigília da Páscoa do Senhor no Face

12 
dom 10h30

19h00

Domingo da Páscoa
Missa de Páscoa ao vivo no Facebook
Missa de Páscoa ao vivo no Facebook

HORA SANTA 
Convidamos a todos para que realizem a Hora Santa

de suas casas. Nós montamos uma programação
especial no Facebook e, de hora em hora, teremos
um(a) dos(as) ministros(as) rezando a Hora Santa:

08h00 -          |       11h00 -
09h00 -           |       12h00 -

10h00 -    |       13h00 -

Para participar, acesse:
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/

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

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

Gesto Concreto da Campanha da Fraternidade 
Por ocasião do Domingo de Ramos faça sua doação no 

Banco Bradesco, agëncia 3394-4 conta 42986-4 
CNPJ 63089825/0001-44

Coleta para os Lugares Santos 
Por ocasião da Sexta-feira Santa somos chamados a 

lembrar da missão da Igreja nos lugares bíblicos, onde 
os cristãos vivem sob enorme pressão e sofrimento. 

Faça sua doação no Banco Bradesco, agência 3394-4 
conta 56602-0 CNPJ 63089825/0001-44

Oração
Ó Jesus, filho de Davi, entraste em Jerusalém montado num 
jumentinho e foste aclamado como o profeta de Nazaré da 
Galileia. Fazemos coro com aquela multidão em festa, para 
te louvar e bendizer pelas imensas maravilhas que realizas 
em nosso favor. Amém.

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

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

mailto:secretaria@nossaluz.com.br
mailto:secretaria@nossaluz.com.br
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