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"A Paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo!"
Solenidade de Pentecostes

24 a 31/5/20 - Semana de Oração pela Unidade Cristã

Salmo Responsorial: 103(104)
Enviai o vosso Espírito, Senhor, (bis)
e da terra toda a face renovai. (bis)
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! / Ó meu Deus e meu 
Senhor, como sois grande! / Quão numerosas, ó Senhor, são 
vossas obras! / Encheu-se a terra com as vossas criaturas! – R.
2. Se tirais o seu respiro, elas perecem / e voltam para o pó de 
onde vieram. / Enviais o vosso espírito e renascem / e da terra 
toda a face renovais. – R.
3. Que a glória do Senhor perdure sempre, / e alegre-se o Senhor 
em suas obras! / Hoje, seja-lhe agradável o meu canto, / pois o 
Senhor é a minha grande alegria! – R.

SEQUÊNCIA
Espírito de Deus, enviai dos céus  um raio de luz! (bis)
Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons (bis)
Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde! (bis)
No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. (bis)
Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós! (bis)
Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele (bis)
Ao sujo lavai, ao seco regai,curai o doente. (bis)
Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. (bis)
Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons (bis)
Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. (bis) 
Amém. (bis)

 Irmãos e irmãs, hoje recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom do Espírito 
derramado sobre a Igreja nascente. Nós que vivemos nesta grande cidade convivendo com tantas culturas, 

damos graças ao Pai porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas 
as raças na alegria da salvação. Por força desse mistério, seremos revestidos da força do Espírito para 

sermos testemunhas do Cristo ressuscitado.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 31/5/2020)

Fique em 
segurança

outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. 5Moravam em 
Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. 
6Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram 
confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria 
língua. 7Cheios de espanto e admiração, diziam: “Esses homens 
que estão falando não são todos galileus? 8Como é que nós os 
escutamos na nossa própria língua? 9Nós que somos partos, 
medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da 
Capadócia, do Ponto e da Ásia, 10da Frígia e da Panfília, do Egito 
e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui 
residem; 11judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os 
escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria 
língua!” Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
(2,1-11) 
1Quando chegou o dia de Pentecostes, 
os discípulos estavam todos reunidos 
no mesmo lugar. 2De repente, veio do 
céu um barulho como se fosse uma 
forte ventania, que encheu a casa onde 
eles se encontravam. 3Então 
apareceram línguas como de fogo que 
se repartiram e pousaram sobre cada 
um deles. 4Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar em

Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios 
(1Cor 12,3-7.12-13)
Irmãos, 3ninguém pode dizer: “Jesus é o Senhor”, a não ser no 
Espírito Santo. 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. 12Como o 
corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os 
membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, 
assim também acontece com Cristo. 13De fato, todos nós, judeus 
ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único 
Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos 
de um único Espírito. Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João 
(20, 19-23)
19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os 
discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio 
deles, disse: “A paz esteja convosco”. 20Depois dessas palavras, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram 
por verem o Senhor. 21Novamente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio”. 22E 
depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: “Recebei o 
Espírito Santo. 23A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão 
perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos”.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

O CONSOLADOR QUE JESUS NOS DEIXOU
Em Pentecostes, festejamos o nascimento da Igreja. Até então, 
os apóstolos estavam ainda fechados no cenáculo, com medo e 
sem assumir a missão que Jesus lhes havia confiado. Quando o 
Espírito Santo desceu sobre eles, abriram as portas e se 
tornaram “Igreja em saída missionária”. Começaram a anunciar 
o Evangelho com destemor e a realizar os sinais, como Jesus 
lhes havia recomendado. E a Igreja se manifesta ao mundo 
como o novo “corpo de Cristo”, animado pelo Espírito Santo, a 
dar testemunho de Jesus e do reino de Deus...Com a graça e 
os dons do Espírito Santo, os apóstolos enfrentaram as maiores 
adversidades, perseguições e o próprio martírio, por causa de 
Jesus e do Evangelho. Com a certeza da presença e da ação 
do Espírito Santo, eles anunciaram o Evangelho com alegria e 
entusiasmo, mesmo diante das ameaças e perseguições O 
mesmo Espírito Consolador, Espírito da Verdade, acompanha e 
assiste a Igreja em todos os tempos e ainda hoje… Estamos no 
3º ano do sínodo arquidiocesano, num esforço conjunto para 
fazer um “caminho de comunhão, conversão e renovação 
missionária” em nossa Igreja em São Paulo. Desde o início 
desse caminho sinodal, confiamo-nos ao Espírito Santo, que é a 
alma da Igreja e a renova constantemente, ajudando-a a 
responder de maneira adequada à missão recebida de Jesus.
Cardeal Odilo Pedro Scherer Arcebispo de São Paulo 
(Partes da Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 31/5/20)



Programação da Semana e Liturgia Diária 

dom
31/05

Sta. Petrolina, S. Félix de Nicósia
Solenidade de Pentecostes -  Missas 10h30 
e 19h00 ao vivo no Facebook e Youtube
At 2,1-11 -Sl 103(104),1ab.24ac.29bc-30.31.34(R.30) - 
1Cor 12,3b-7.12-13 - Jo  20,19-23

seg
01/06

S. Justino, Filósofo e Mártir
At 1,12-14 - Sl 86(87) - Jo 19,25-34

ter
02/06

SS Marcelino - Presbítero e Pedro - Exorcista, Mártires, 
Sto. Eugênio I - Papa

Missas em louvor à Nossa Sra. da Luz 20h00 
ao vivo no Facebook e Youtube
Bênção das velas e Intenção de todos os que 
têm seus nomes na Capela das Almas
2Pd 3,12-15.17-18  -Sl 90(89) - Mc 12,13-17

qua
03/06

Sta. Clotilde, SS Carlos Lwanga e Companheiros
Mártires 2Tm 1,1-3.6-12 - Sl 123(122) - Mc 12,18-27

qui
04/06

S. Quirino, S. Francisco Caracciolo
2Tm 2,8-15 - Sl 24(25) - Mc 12,28-34

sex
05/06

S. Bonifácio, Bispo e Mártir
2Tm 3,10-17 -Sl 118(119) - Mc 12,35-37

     sab
06/6

S. Norberto, SS Artêmio e Paulina - Mártires
2Tm 4,1-8 - Sl 70(71) - Mc 12,38-44

dom
07/06

Sto. Antônio Maria Gianelli
Solenidade da Santíssima Trindade
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo 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
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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

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

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 

Trabalhar em pastorais da Igreja é assumir
com alegria a missão de servir 

Ação pastoral católica ou simplesmente pastoral é a ação da 
Igreja Católica no mundo, são grupos cujas ações estão 
fundamentadas na prática de Jesus “Bom Pastor”, daí o nome 
Pastoral. Sua missão, é continuar o trabalho de Jesus Cristo, 
evangelizando por meio do serviço e opção pelos pobres, 
promover a dignidade da pessoa, e construir uma sociedade 
justa e solidária. O leigo é peça fundamental para a 
concretização da missão evangelizadora da Igreja. Amar e servir 
com alegria, esse deve ser o sentimento de todas as pessoas 
que aceitam contribuir, com seus dons, para as mais diversas 
pastorais da Igreja. São pequenos gestos cotidianos, ou projetos 
de promoção humana, que buscam defender a vida, promover a 
paz, e alicerçar a sociedade na justiça. Ser membro de uma 
pastoral é ser obediente ao chamado de Deus, e com isso, 
contribuir para a mudança na sua comunidade, além de estar 
mais próximo das pessoas, na ajuda mútua, compreensão das 
necessidades e espírito de equipe, buscando crescer na fé, e 
ocupando o tempo com coisas boas, objetivando fazer com que 
Deus chegue ao coração de todos. A maior motivação que o 
trabalho pastoral busca oferecer para àqueles que estão com ele 
envolvidos, é sentir que Deus quer precisar de cada um dos 
seus filhos, para que o seu Plano de Amor e Justiça aconteça no 
meio da nossa sociedade. Sendo assim, podemos ser canais 
das bênçãos de Deus, principalmente para aqueles que mais 
precisam, os pobres e necessitados. Se estivesse fisicamente 
entre nós, Jesus não ficaria indiferente ao sofrimento e privações 
pelos quais passam nossos irmãos. Qualquer pessoa pode 
participar de uma pastoral dentro da sua Igreja, basta verificar as 
diversas pastorais da comunidade em que atua, e perceber qual 
ou quais os dons que têm e colocá-los à serviço de quem 
precisa.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

01 – Ariel Cruz Bezerra da Silva 
01 – Stefanie Benettide Moraes 
02 - Célia Angélica Oliveira 
03 – Adriana Baños Gimenes Nascimento 
03 – Antenor Marcelino de Oliveira 
03 – Claudio de Paula Freschi(*) 
03  - Marcelo da Costa Molinari 
03 – Ruth Aparecida Pereira de Assis (*) 
04 – Carlota Bonfim Moraes 
05 – Antonio Gabriel Manara 
05 – Leonardo Ribeiro Pinto 
06 – Ana Lúcia Alves Fernandes 
06 – Antonio Paulo Dezena Catini
 
( * ) = Comunidade Santa Edwiges
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