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Vinde a Jesus todos os que estiverem cansados e fatigados e ele lhes dará descanso!
14º Domingo do Tempo Comum

Salmo Responsorial: Sl 144(145)
R: Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor! 
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, / e bendizer o 
vosso nome pelos séculos. / Todos os dias haverei de 
bendizer-vos, / hei de louvar o vosso nome para sempre. - R.
2. Misericórdia e piedade é o Senhor, / ele é amor, é 
paciência, é compaixão. / O Senhor é muito bom para com 
todos, / sua ternura abraça toda criatura. - R.
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,/ e os vossos 
santos com louvores vos bendigam! / Narrem a glória e o 
esplendor do vosso reino / e saibam proclamar vosso poder! 
4. O Senhor é amor fiel em sua palavra, / é santidade em toda 
obra que ele faz. / Ele sustenta todo aquele que vacila / e 
levanta todo aquele que tombou. - R.

Leitura da carta de São Paulo aos Romanos(Rm 8,9.11-13) 
Irmãos, 9vós não viveis segundo a carne, mas segundo o 
espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se 
alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 
11E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os 
mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus 
Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos 
mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. 12Portanto, 
irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para 
vivermos segundo a carne. 13Pois, se viverdes segundo a 
carne, morrereis, mas se, pelo espírito, matardes o 
procedimento carnal, então vivereis.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus (Mt 11,25-30) 
Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: 25“Eu te 
louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e 
as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, porque 
assim foi do teu agrado. 27Tudo me foi entregue por 
meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, 
e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a 
quem o Filho o quiser revelar. 28Vinde a mim todos 
vós que estais cansados e fatigados sob o peso 

Irmãos e irmãs, este é o dia do Senhor: dia de encontro com Ele e com os irmãos e irmãs; dia de reunir a família de Deus. 
Cansados e fatigados pela semana que passou, atendemos ao convite do Bom Pastor: Ele nos atrai para si, conduzindo-nos para 
nos alimentar com sua Palavra, seu Corpo e Sangue, para assim participarmos da sua própria Vida. Bendigamos ao Senhor por 

todas as bênçãos que Ele nos concede e elevemos a Ele nossos cantos de louvor e de ação de graças.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 05/7/2020)

Fique em 
segurança

Leitura do livro de Zacarias (Zc 9,9-10) 
Assim diz o Senhor: 9“Exulta, cidade de Sião! 
Rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu 
rei ao teu encontro; ele é justo, ele salva; é 
humilde e vem montado num jumento, um potro, 
cria de jumenta. 10Eliminará os carros de Efraim, 
os cavalos de Jerusalém; ele quebrará o arco de 
guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu 
domínio se estenderá de um mar a outro mar, e 
desde o rio até aos confins da terra”. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

VINDE A MIM

Este convite de Jesus estende-se até aos nossos dias, para 
alcançar numerosos irmãos e irmãs oprimidos por condições de 
vida precárias, por situações existenciais difíceis e às vezes 
desprovidas de pontos de referência válidos. Nos países mais 
pobres, mas também nas periferias dos países mais ricos 
encontram-se muitas pessoas cansadas e abatidas, sob o peso 
insuportável do abandono e da indiferença. A indiferença: como a 
indiferença humana faz mal aos necessitados! E pior ainda é a 
indiferença dos cristãos! Às margens da sociedade há muitos 
homens e mulheres provados pela indigência, mas inclusive pela 
insatisfação da vida e da frustração. Numerosas pessoas são 
obrigadas a emigrar da sua Pátria, pondo em perigo a própria 
vida. Um número muito maior delas suportam todos os dias o 
fardo de um sistema econômico que explora o homem e impõe 
um «jugo» insuportável, que os poucos privilegiados não querem 
carregar. A cada um destes filhos do Pai que está no Céu, Jesus 
repete: “Vinde a mim, vós todos!”. Mas di-lo também àqueles que 
possuem tudo, mas cujo coração está vazio, sem Deus. Inclusive 
a eles, Jesus dirige este convite: “Vinde a mim!”. A exortação de 
Jesus está destinada a todos. Mas de modo especial àqueles que 
sofrem em maior medida. Jesus promete dar alívio a todos, mas 
dirige-nos também um convite, que se parece com um 
mandamento: “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, 
que sou manso e humilde de coração” (Mt 11, 29). O “jugo” do 
Senhor consiste em carregar o peso dos outros com amor 
fraterno. Quando recebemos o alívio e a consolação de Cristo, 
por nossa vez somos chamados a tornar-nos alívio e consolação 
para os irmãos, com atitude mansa e humilde, à imitação do 
Mestre. A mansidão e a humildade do coração ajudam-nos não 
apenas a carregar o fardo dos outros, mas também e não pesar 
sobre eles com os nossos pontos de vista pessoais, os nossos 
juízos, as nossas críticas ou a nossa indiferença. Invoquemos 
Maria Santíssima, que acolhe sob o seu manto todas as pessoas 
cansadas e abatidas a fim de que, através de uma fé iluminada e 
testemunhada na própria vida, possamos servir de alívio para 
quantos têm necessidade de ajuda, ternura e esperança
Papa Francisco (Angelus, 06/07/2014)
(Parte da Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 05/7/20)

dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre vós 
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 
coração, e vós encontrareis descanso. 30Pois o meu jugo é 
suave e o meu fardo é leve.”
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.



Programação da Semana e Liturgia Diária 

dom
05/07

Sto. Antonio Maria Zacarias, Presbítero
14º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e 
Youtube
Zc 9,9-10 - Sl 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14(R.1) - 
Rm 8,9.11-13 - Mt 11,25-30

seg
06/07

Sta. Maria Goretti - B. Maria Teresa Ledochowska
Os 2,16.17b-18.21-22 - Sl 144,2-3.4-5.6-7.8-9(R.8a) - 
Mt 9,18-26

ter
07/07

B. Bento XI, Papa
Os 8,4-7.11-13 - Sl 113b,3-4.5-6.7ab-8.9-10(R.9a) - 
Mt 9,32-38

qua
08/07

SS. Áquila e Priscila, disc. de S Paulo - B. Eugênio III, Papa
Os 10,1-3.7-8.12 - Sl 104(105),2-3.4-5.6-7(R.4b) - Mt 10,1-7

qui
09/07

S. Adriano III, Papa - Sta. Verônica Giuliani - SS. Agostinho 
Zhao Rong presbítero e companheiros, mártires chineses.
Os 11,1-4.8c-9 - Sl 79,2ac.3b.15-16 - Mt 10,7-15

sex
10/07

SS. Rufina e Segunda, Anatólia e Vitória, Mártires
Os 14,2-10 - Sl 50,3-4.8-9.12-13.14.17(R.17b) - Mt 10,16-23

sab
11/07

S. Bento Abade - S. Pio I, Papa
Is 6,1-8 - Sl 92,1ab.1c-2.5(R.1a) - Mt 10,24-33

dom
12/07

S. João Gualberto - SS.Nabor e Félix, Mártires Milaneses
15º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e 
Youtube
Is 55,10-11 - Sl 64(65),10.11.12-13.14(R.Lc8,8) - 
Rm 8,18-23 - Mt 13,1-23 (ou breve Mt 13,1-9)
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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) 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 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

Nossa Pastoral da Liturgia

A Pastoral da Liturgia colabora para que os fiéis possam ter seu 
encontro com Deus nas diversas celebrações da melhor forma 
possível. Dela fazem parte a equipe que cuida da sacristia, 
equipe de altar com seus acólitos e cerimoniários, ministros e 
ministras extraordinários da Sagrada Comunhão, grupo de 
canto, e equipe de apoio que cuida dos mais diversos detalhes 
como som, folheto litúrgico e de canto, iluminação, limpeza, 
ornamentação, manutenção,transporte de enfermos e 
convidados, socorro médico, etc.Temos também quem colabora 
exporadicamente durante as celebrações, como leitores, 
procissão das ofertas, etc. Todas estas pessoas prestam seu 
serviço para que você possa ser bem acolhido e orientado ao 
chegar na Igreja, encontrar um ambiente adequado para sua 
participação, e ter um momento de dedicação a Deus pleno e 
intenso, e possa retornar à sua casa revigorado e disposto a 
manter firme sua fé e colocar em prática os ensinamentos Jesus 
Cristo. Por conta desta pandemia mais atividades serão 
necessárias, relacionadas a garantir um ambiente higienizado e 
seguro. Por conta das missas, é um trabalho mais frequente 
durante os horários das mesmas, e precisamos de ajuda! Ligue 
na secretaria e informe-se como pode ajudar!

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

06 – Ana Paula Ramos Mourad 
06 – Bruno F. C. Belcorso 
06 – Izabel de Fátima Pitol Marques 
08 – Maria de Fátima da Silva 
09 – Daisy Ap. B. Lisboa Barbante 
10 – Alzira Costa da Silva 
11 - Lígia Alves Arasawa 
11 – Sueli Fátima Pereira da Cruz 
12 – Maria Cristina Freitas Araújo
 
  ( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Retomada das atividades administrativas e 
pastorais na Arquidiocese de São Paulo

Baseados nas orientações da Arquidiocese de São Paulo 
divulgadas em 24/6/20, podemos retomar gradualmente a 
participação presencial na Santa Missa. Porém isto deve ser 
feito de forma controlada, portanto caso você queira participar 
por favor entre em contato com a secretaria da paróquia no 
horário das 8h30 às 11h30 (exceto quartas-feiras e domingos) 
pelo telefone 01129495997, 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, tais 
como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, 
hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos, 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.
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-
arquidiocese-de-sao-paulo

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

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
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