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Jesus está atento para saciar todas as nossas necessidades
18º Domingo do Tempo Comum - Agosto, mês das Vocações

Recordação da Vocação ao Ministério Sacerdotal

Leitura da carta de São Paulo a Romanos  (Rm 8,35.37-39)   
Irmãos: 35Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? 
Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? 37Em 
tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos 
amou! 38Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem 
os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o 
futuro, nem as forças cósmicas, 39nem a altura, nem a 
profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos 
separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

 Irmãos e irmãs, o Senhor, nosso Bom Pastor, nos reuniu para oferecer o alimento da salvação, o Pão da Palavra e o pão da 
Eucaristia. Somos gratos a Ele por cuidar com imenso carinho do seu povo. Mesmo nas dificuldades e tribulações, carregamos a 
certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Neste primeiro domingo do mês vocacional, rezemos pelas vocações 

ao ministério sacerdotal: bispos e padres, os quais devem ser imagem do Bom Pastor que dá a vida pelas suas ovelhas.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 02/8/2020)

Fique em 
segurança

Leitura do Livro do Profeta Isaías (Is 55,1-3) 
Assim diz o Senhor: 1“Ó vós todos que estais com 
sede, vinde às águas; vós que não tendes 
dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde 
comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem 
nenhuma paga. 2Por que gastar dinheiro com 
outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário 
senão com satisfação completa? Ouvi-me com 
atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e 
revigoramento do vosso corpo. 3Inclinai vosso 
ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida; farei 
convosco um pacto eterno, manterei fielmente as 
graças concedidas a Davi”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Participe da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente, por favor, entre em 
contato com a secretaria da paróquia pelo telefone 011 
2949-5997 das 8h30 às 11h30 (exceto quartas-feiras e 
domingos), faça seu cadastro e receba as orientações. 
Lembrando 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, à não 
participarem das missas presenciais - na medida do possível 
devem permanecer em casa;  e as pessoas que 
apresentarem febre (temperatura ≥ 37,8°C), tosse persistente, 
falta de ar, desconforto respiratório e gripe ou resfriado, 
também não devem ingressar na Igreja. 
Para mais orientações acesse o site:
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-
na-arquidiocese-de-sao-paulo

Salmo Responsorial: Sl 144(145)
R: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. 
1. 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. 
2. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam / e vós lhes dais 
no tempo certo o alimento. / Vós abris a vossa mão 
prodigamente / e saciais todo ser vivo com fartura. 
3. É justo o Senhor em seus caminhos, / é santo em toda obra 
que ele faz. / Ele está perto da pessoa que o invoca, / de todo 
aquele que o invoca lealmente.

Os discípulos os distribuíram às multidões. 
20Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos 
pedaços que sobraram, recolheram ainda doze 
cestos cheios. 21E os que haviam comido eram 
mais ou menos cinco mil homens, sem contar 
mulheres e crianças. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

“Discípulos Missionários”. Isto exige de nós que sejamos 
verdadeiros cristãos, que se comportem como Cristo que ama 
profundamente a todos e age com compaixão e misericórdia, 
preocupa-se com cada um, acolhendo e caminhando junto. 
Isto exige uma mudança de comportamento de todos os 
paroquianos, principalmente daqueles que trabalham nas 
pastorais, mais ainda as de Catequese de Batismo, Primeira 
Eucaristia, Perseverança e Crisma, que são as pastorais 
encarregadas de acompanhar os primeiros passos dos que 
iniciam sua vida na comunidade, garantindo que sintam o 
profundo amor de Deus por cada um de nós e, animados por 
este amor, sintam-se motivados a aprender Sua Palavra e os 
ensinamentos da Igreja, e alimentar-se Dele na Eucaristia. E 
este discipulado não pode acontecer somente dentro das 
pardedes de nosso templo, precisa atingir a todos os que 
moram na região de nossa paróquia, daí o aspecto 
missionário. Venha nos ajudar neste trabalho!

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus (Mt 14,13-21) 
Naquele tempo, 13quando soube da morte de João Batista, 
Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. 
Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades 
e o seguiram a pé. 14Ao sair do barco, Jesus viu uma grande 
multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que 
estavam doentes. 15Ao entardecer, os discípulos 
aproximaram-se de Jesus e disseram: “Este lugar é deserto e a 
hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam 
ir aos povoados comprar comida!” 16Jesus porém lhes disse: 
“Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer!” 
17Os discípulos responderam: “Só temos aqui cinco pães e dois 
peixes”. 18Jesus disse: “Trazei-os aqui”. 19Jesus mandou que as 
multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e 
os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a 
bênção. Em seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. 

Iniciação à Vida Cristã (IVC)
O grande desafio da Iniciação à Vida Cristã é 
voltar-se às origens do cristianismo. A renovação 
da Igreja está exigindo de nós uma mudança 
radical, deixar de ser comunidades formadas por 
“adeptos” para nos tornarmos comunidades de 
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Programação da Semana e Liturgia Diária 

HOJE

Sto. Eusébio - S. Pedro Julião Eymard - Sto. Estêvão I
18º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 no Facebook e Youtube
Também em louvor a N. Sra. da Luz e Bênção 
das velas e Intenção de todos os que têm seus 
nomes na Capela das Almas
Is 55,1-3 - Sl 144(145),8-9.15-16.17-18(R.Cf.16) - 
Rm 8,35.37-39 - Mt 14,13-21

seg
03/08

Terço dos Homens com as Famílias - Youtube
Sta. Lídia, discípula de S. Paulo
Jr 28,1-17 - Sl. 118,29.43.79.89.95.102(68b) - Mt 14,22-36

ter
04/08

S. João Maria Vianney - SS. Justino e Crescenciano
Jr 30,1-2.12-15.18-22 - Sl 101,16-18.19-21.29.22-23(R.20b) 
- Mt 14,22-36

qua
05/08

Sto. Osvaldo
Jr 31,1-7 - Sl Jr 31,10.11-12ab.13(R.Cf.10d) - Mt 15,21-28

qui
06/08

Transfiguração do Senhor , Festa - Sto. Hormisdas, Papa
Dn 7,9-10.13-14 - Sl 96(97),1-2.5-6.9(R.1a.9a) - 
2Pd 1,16-19 - Mt 17,1-9

sex
07/08

S. Caetano de Tiene - SS. Sisto II, Papa, e companheiros - 
Sto. Alberto - S. Donato
Na 1,1.3;3,1-3.6-7 - Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41(R.39c) - 
Mt 16,24-28

sab
08/08

S. Domingos de Gusmão - SS. Ciríaco, Largo e Esmeraldo
Hab 1,12-2,4 - Sl 9,8-9.10-11.12-13(11b) - Mt 17,14-20

dom
09/08

Dia dos Pais - Record. Vocação ao Matrimônio e à Família
Sta. Teresa Benedita da Cruz - S. Romão
19º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 no Facebook e Youtube
1Rs 19,9a.11-13a - Salmo 84(85) - Rm 9,1-5 - Mt 14,22-33
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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
Nossos telefones (11) 97708-8782 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

03 – Norma Pietro Vidal ( * ) 
03 – Rosilene Lyrio de Souza 
04 – Maria Margarida Palão Kuroda 
05 – Neusa Aparecida Cortezi 
06 – Aparecida Regina M. Moreira ( * ) 
06 – Raquel Fernandes 
08 – Enock Godoy de Souza 

( * ) = 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

UMA VOCAÇÃO EM CADA COMUNIDADE
Com este Domingo, iniciamos uma vez mais a celebração do 
mês das vocações. A Igreja inteira é formada por um povo de 
vocacionados, que Deus chama para serem beneficiados com 
sua graça, para colaborarem na sua obra e para serem 
testemunhas do Evangelho de Cristo no mundo. O próprio 
Batismo é a primeira grande vocação de todos nós. Mas na 
Igreja, Deus escolhe alguns para missões especiais no meio do 
seu povo e no mundo. Ao longo de agosto, colocamos em 
evidência a vocação ao sacerdócio ministerial, à vida 
consagrada religiosa, ao casamento e à família e a vocação dos 
catequistas. Não é um mês de homenagens, embora elas 
possam ser manifestações de apreço e ser um estímulo para 
quem é homenageado. Porém, a intenção do mês das 
vocações é promover a tomada de consciência sobre a 
importância e a necessidades das vocações, valorizar e apoiar 
os vocacionados, rezar e pedir a graça de vocações 
abundantes para as comunidades. Nesta primeira semana, 
destacamos a vocação ao sacerdócio ministerial exercido pelos 
padres e bispos. Essa vocação é essencial na vida da Igreja 
Católica, pois os sacerdotes recebem a missão de serem 
representantes de Jesus Cristo pastor, mestre e pontífice na 
comunidade dos fiéis. A comunidade católica não pode viver 
sem sacerdotes, que preguem o Evangelho, reúnam o povo e 
celebrem a Eucaristia e os demais Sacramentos em nome de 
Cristo. Eles são ministros e servidores de Jesus Cristo 
Sacerdote, que é, de fato, o único e verdadeiro sacerdote e 
pontífice entre Deus e os homens. Jesus mandou rezar e pedir 
que Deus envie operários à sua grande colheita, necessitada de 
trabalhadores com urgência. O Papa São João Paulo II ensinou 
que a vocação é um dom de Deus providente a uma 
comunidade que a pede. Portanto, oremos pelas vocações ao 
sacerdócio em todas as famílias e em todas as comunidades de 
nossa Arquidiocese. Este é um dever de todos os católicos e 
membros da Igreja. Preocupa-me a escassez de vocações ao 
sacerdócio na Arquidiocese de São Paulo. Para mais de 300 
paróquias, contamos com menos de 70 seminaristas. De onde 
vêm os padres que precisamos para o serviço das paróquias e 
os demais encargos para o cuidado pastoral da nossa imensa 
Arquidiocese? Não podemos esperar que venham de algum 
lugar, longe daqui. Os futuros padres precisam vir das nossas 
comunidades e famílias. E se tivermos padres em número 
suficiente, sempre sobram pedidos para o envio de missionários 
para outras dioceses e até outros países. Como Arcebispo, 
tenho o dever de prover de pastores as nossas comunidades. 
Quero compartilhar com todos os sacerdotes e suas paróquias 
essa preocupação, que também deve ser de todos. Rezemos 
pelas vocações sacerdotais em todas as missas. Haja equipes 
de pastoral vocacional em todas as paróquias e criemos um 
clima favorável ao despertar de vocações sacerdotais. Que em 
cada comunidade haja, ao menos, uma vocação sacerdotal. 
Cardeal Odilo P. Scherer Arcebispo de São Paulo
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 02/8/20)

Dízimo: expressão de fé e 
responsabilidade.
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