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Paróquia Nossa Senhora da Luz - Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

Que as sementes de Deus Pai lançadas por Jesus Cristo gerem em nós muitos frutos pela 
ação do Espírito Santo

15º Domingo do Tempo Comum

Salmo Responsorial: Sl 64(65) - refrão Lc 8,8
R: A semente caiu em terra boa e deu fruto. 
1. Visitais a nossa terra com as chuvas / e transborda de 
fartura. Rios de Deus, que vêm do céu, derramam águas / e 
preparais o nosso trigo. 
2. É assim que preparais a nossa terra: / vós a regais e  
aplainais; os seus sulcos com a chuva amoleceis / e 
abençoais as sementeiras. 
3. O ano todo coroais com vossos dons, / os vossos passos 
são fecundos; / transborda a fartura onde passais, / brotam 
pastos no deserto. 
4. As colinas se enfeitam de alegria / e os campos, de 
rebanhos; / nossos vales se revestem de trigais: / tudo canta 
de alegria.

Leitura da carta de São Paulo a Romanos  (Rm 8,18-23) 
Irmãos: 18Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente 
nem merecem ser comparados com a glória que deve ser 
revelada em nós. 19De fato, toda a criação está esperando 
ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. 
20Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre 
vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou; 
21também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção 
e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de 
Deus. 22Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao 
tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. 
23E não somente ela, mas nós também, que temos os 
primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, 
aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus (Mt 13,1-23 - abreviado 1-9) 
1Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às 
margens do mar da Galiléia. 2Uma grande multidão 
reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou 
numa barca e sentou-se, enquanto a multidão 
ficava de pé, na praia. 3E disse-lhes muitas coisas 
em parábolas: “O semeador saiu para semear. 
4Enquanto semeava, algumas sementes caíram à 
beira do caminho, e os pássaros vieram e as 
comeram. 5Outras sementes caíram em terreno 

 Irmãos e irmãs, Deus seja bendito por este nosso encontro. Nós, os batizados e batizadas, assinalados pelo Espírito Santo, 
formamos a assembleia santa para elevarmos ao Pai nosso cântico de louvor, para bendizê-lo e adorá-lo, por Cristo e por sua 

Páscoa, na força e no poder do Santo Espírito. O Cristo Senhor, que nos reuniu em seu amor, irá nos oferecer o Pão da Palavra e 
o Pão da Eucaristia. Alimentados e agradecidos, sairemos daqui dispostos a colher os dons das sementes do Reino.

(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 12/7/2020)

Fique em 
segurança

Leitura do livro do Profeta Isaías (Is 55,10-11) 
Isto diz o Senhor: 10“Assim como a chuva e a 
neve descem do céu e para lá não voltam mais, 
mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la 
germinar e dar semente, para o plantio e para a 
alimentação, 11assim a palavra que sair de mi- 
nha boca: não voltará para mim vazia; antes, 
realizará tudo que for de minha vontade e 
produzirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la”. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo 
brotaram, porque a terra não era profunda. 6Mas, quando o sol 
apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não 
tinham raiz. 7Outras sementes caíram no meio dos espinhos. 
Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. 8Outras 
sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 
cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. 9Quem tem 
ouvidos, ouça!”
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

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

Pastoral Familiar - Curso de Noivos
Dentre os trabalhos relacionados à família está o Curso de 
Noivos. É um momento especial de encontro com aqueles que 
se preparam para receber o Sacramento do Matrimônio, 
buscando ajudar os noivos a refletirem sobre a importância 
deste compromisso que irão assumir diante de Deus, e como 
podem agir para que este relacionamento gere uma família que 
se assemelhe à Sagrada Família e possa assim trazer a 
felicidade plena aos dois e contribuir para um mundo melhor. Em 
breve deveremos retomar este trabalho, costuma ser um sábado 
a cada dois meses, se puder nos ajudar por favor informe-se 
como na secretaria da paróquia.

http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo


Programação da Semana e Liturgia Diária 

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)

seg
13/07

S. Henrique II - S. Esdra - S. Silas
Is 1,10-17 - Sl 49,8-9.16bc-17.21.23(R.23b) - Mt 10,34-11,1

ter
14/07

S. Camilo de Lélis, Ministro dos Enfermos
Is 7,1-9 - Sl 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8(R.9d) - Mt 11,20-24

qua
15/07

S. Pompílio M. Pirotti - S. Boaventura de Bagnoregio
Is 10,5-7.13-16 - Sl 95,5-6.7-8.9-10.14-15(R.14a) - 
Mt 11,25-27

qui
16/07

Comunidade Sta.Edwiges - Sta. Maria Madalena de Postel
Zc 2,14-17 - Lc1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55(R.Cf54b) - 
Mt 12,46-50

sex
17/07

Sto. Aleixo - Sta. Marcelina - S. Leão IV, Papa
Is 38,1-6.21-22.7-8 - Sl Is 38,10-11.12abcd.16(R.Cf. 17b) - 
Mt 12,1-8

sab
18/07

S. Emiliano - S. Bruno de Segni - S. Frederico de Utrecht
Mq 2,1-5 - Sl 9b(10),22-23.24-25.28-29.35(R.12b) - Mt 
12,14-21

dom
19/07

S. Símaco, Papa
16º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e 
Youtube
Sb 12,13-16.19 - Sl. 85,5-6.9-10.15-16a(R.5a) - Rm 8,26-27 
- Mt 13,24-43 (ou breve Mt 13,24-30)
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Telefone (11) 29495997 | Whatsapp (11) 97708-8782

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

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

14 - Áurea Ferreira de Lima Silva 
14 – Gislaine Aparecida Picolli 
14 – Marya Eduarda Manzano da Silva 
15 – Leysiane Gomes Alves 
15 – Maria José da Silva 
16 – Caio Vidal Freschi( * ) 
19 – Marta Aleixo Fernandes 

  ( * ) = Comunidade Santa Edwiges

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

QUEM SEMEIA ESPERA COLHER 
A primeira leitura da missa de hoje (Is 55,10-11) e a parábola do 
semeador, do Evangelho (Mt 13,1-23), nos falam de uma 
verdade bonita: somos colaboradores de Deus. Nossa vida 
cristã envolve a graça de Deus e a nossa correspondência à 
ação divina. Sem a nossa participação, a graça de Deus fica 
sem fruto em nós. Isso nos dignifica imensamente, mas também 
nos dá uma enorme responsabilidade. Alguém já disse: Deus 
nos criou sem nós, mas não nos salva sem nós. Ele faz a parte 
mais importante, oferece os seus grandes dons para nós e 
também a ajuda necessária para fazermos a nossa parte. Mas 
não dispensa a nossa participação e boa vontade. O profeta 
Isaías usa uma linda imagem poética para dizer isso: “assim 
como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, 
sem terem irrigado a terra e feito germinar a semente (...) assim 
acontece com a palavra que sai da minha boca: não voltará a 
mim vazia”. Deus nos faz conhecer sua vontade, concede-nos 
sua luz, ensina-nos seus caminhos, faz-nos promessas que 
contêm uma grande esperança. E espera que correspondamos 
com seus dons e acolhamos com fé e gratidão sua oferta de 
vida e salvação. Infelizmente, com as nossas escolhas erradas, 
podemos frustrar essa providência amorosa de Deus. Na 
parábola do Evangelho, fica claro que o divino semeador lança 
sementes abundantes, na esperança de colher frutos. Ele sabe 
que a semente cai em vários tipos de terreno e que nem todas 
vão frutificar da mesma maneira. Sabe também que algumas 
sementes, infelizmente, vão se perder. Mas ele continua a 
semear, na esperança de que os terrenos menos propícios 
possam também mudar-se em terra produtiva e generosa. O 
divino semeador dá a todos a mesma chance, mas conta com a 
livre participação do terreno. Sim, pois somos nós esse terreno, 
temos a liberdade e podemos mudar nossas disposições, ao 
longo da vida. Quem é terra árida, chão batido, pedregoso ou 
espinhento, pode converter-se e mudar suas disposições 
pessoais, para corresponder melhor com a generosidade do 
divino semeador. Esta é a nossa parte: corresponder com a 
graça de Deus para produzir os frutos da fé e da vida cristã. 
Resta-nos refletir e verificar que tipo de terreno somos nós. A 
questão é muito séria e envolve a nossa liberdade pessoal. 
Deus faz a parte mais importante; mas aquela pequena parte 
que cabe a nós, ninguém a fará por nós. Nem mesmo Deus, 
que respeita a nossa liberdade. Mas podemos ter a certeza de 
que não faltarão estímulos da parte de Deus para que nos 
tornemos um terreno bom e produzamos os frutos esperados da 
fé e da vida cristã. Peçamos todos os dias essa graça para nós 
e para todas as pessoas. A coisa pior na vida seria frustrar o 
divino semeador, que deseja apenas o nosso bem e a nossa 
felicidade. 
Cardeal Odilo P. Scherer - Arcebispo de São Paulo
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 12/7/20)
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