
Leitura da Profecia de Ezequiel (Ez 18,25-28)
Assim diz o Senhor: 25“Vós andais dizendo: A 
conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da 
casa de Israel: É a minha conduta que não é 
correta, ou antes é a vossa conduta que não é 
correta? 26Quando um justo se desvia da justiça, 
pratica o mal e morre, é por causa do mal 
praticado que ele morre. 27Quando um ímpio se 
arrepende da maldade que praticou e observa o 
direito e a justiça, conserva a própria vida. 
28Arrependendo-se de todos os seus pecados, 
com certeza viverá; não morrerá”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
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Seguindo os ensinamentos da Bíblia façamos sempre a vontade do Pai.
26º Domingo do Tempo Comum - Dia Nacional da Bíblia

 Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! O Senhor nos reúne no seu amor para nos oferecer o dom da salvação. Aproximemo-nos 
dele com humildade, reconhecendo que tantas vezes lhe fomos infiéis e não demos atenção ao seu convite para anunciarmos o 

Evangelho a todos os que se sentem desanimados e sem esperança. Que esta celebração nos ajude a assumir com amor e 
dedicação a missão que o Senhor nos confiou.

(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 27/9/2020)

Participe da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente 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. Mais orientações acesse o site:  
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-
arquidiocese-de-sao-paulo

Salmo Responsorial: Sl 24(25)
R:  Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e 
compaixão! 
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me 
conhecer a vossa estrada, * vossa verdade me oriente e me 
conduza, / Porque sois o Deus da minha salvação; * em vós 
espero, ó Senhor, todos os dias! 
2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura * e a vossa 
compaixão que são eternas! / Não recordeis os meus pecados 
quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos! 
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia * e sois 
bondade sem limites, ó Senhor! 
3. O Senhor é piedade e retidão, * e reconduz ao bom 
caminho os pecadores. / Ele dirige os humildes na justiça, * e 
aos pobres ele ensina o seu caminho.

Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses  
(Fl 2, 1-5 forma breve, completa até versículo 11)    
Irmãos: 1Se existe consolação na vida em Cristo, se existe 
alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se 
existe ternura e compaixão, 2tornai então completa a minha 
alegria: aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor; vivei 
em harmonia, procurando a unidade. 3Nada façais por 
competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um 
julgue que o outro é mais importante, 4e não cuide somente 
do que é seu, mas também do que é do outro. 5Tende entre 
vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus (Mt 21,28-32) 
 Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e 
anciãos do povo: 28 “Que vos parece? Um homem 
tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: 
‘Filho, vai trabalhar hoje na vinha!’ 29O filho 
respondeu: ‘Não quero’. Mas depois mudou de 
opinião e foi. 30O pai dirigiu-se ao outro filho e disse 
a mesma coisa. Este respondeu: ‘Sim, senhor, eu 
vou’. Mas não foi. 31Qual dos dois fez a vontade do 
pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo 
responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: 
“Em verdade vos digo, que os cobradores de 

impostos e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus. 
32Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não 
acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as 
prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não 
vos arrependestes para crer nele”. 
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA 
Inscreva-se por e-mail 

secretaria@nossaluz.com.br 
ou por Whatsapp (11) 97708-8782

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

Ajude nossa Pastoral Social! 
Doe alimentos e produtos de higiene e limpeza!

O importante não é o que se dá, 
mas o amor com que se dá! 
(Sta. Madre Teresa de Calcutá)
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Programação da Semana e Liturgia Diária 

HOJE

Dia Nacional da Bíblia
S. Vicente de Paulo - SS. Adolfo e João
26º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e 
Youtube
Ez 18,25-58 - Sl 24(25),4bc-5.6-7.8-9(R. 6a) - Fl 2,1-11 (ou 
breve Fl 2,1-5) - Mt 21,28-32

seg
28/09

Terço dos Homens - Youtube
S. Venceslau - Sta. Eustáquia - SS. Lourenço e companh.
Jó 1,6-22 - Sl 16,1.2-3.6-7(R. 6b) - Lc 9,46-50

ter
29/09

Festa - S. Miguel, S. Rafael, S. Gabriel - Arcanjos
Dn 7,9-10.13-14 (facultativa Ap 12,7-12a) - 
Sl 137(138),1-2a.2bc-3.4-5(R. 1c) - Jo 1,47-51

sex
30/09

S. Jerônimo - S. Simão, Conde de Crépy - S. Fco. de Borja
Jó 9,1-12.14-16 - Sl 87,10bc-11.12-13.14-15(R. 3a) - 
Lc 9,57-62

qui
01/10

Outubro - Mês Missionário
Tema: A vida é missão. 
Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
Sta. Tereza do Menino Jesus, Padroeira das Missões
Jó 19,21-27 - Sl 26,7-8a.8b-9abc.13-14(R. 13)

               sex
02/10

Terço das Mulheres - Youtube
SS. Anjos da Guarda
Missa 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
Ez 23,20-23 - Sl 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11(R 11) - 
Mt 18,1-5.10

sab
03/10

Sta. Cândida, Mártir na Via Portuense
Jó 43,1-3.5-6.12-16 (hebr.1-3.5-6.12-17) - 
Sl 118,66.71.75.91.125.130(R. 135a) - Lc 10,17-24

dom
04/10

Abertura do Mês Missionário • Tema: A vida é missão. 
Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). 
Dia do Óbolo de São Pedro
S. Francisco de Assis
27º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e 
Youtube
Is 5,1-7 - Sl 79(80),9.12.13-14.15-16.19-20(R. Is 5,7a) - 
Fl 4,6-9 - Mt 21,33-43

Paróquia Nossa Sra da Luz | e-mail: secretaria@nossaluz.com.br
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 
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
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

28 – APARECIDA FABRI
28 – JOSÉ ROBERTO BATISTA DE CARVALHO
29 – CAMILA GARCIA DA SILVA ( * )
30 – JANDIRA LORENA DE LIMA
1 - AUXILIADORA MARIA LANZETI
1 - KEVIN FERREIRA DE SANTANA DO NASCIMENTO
2 - HELENA ALVES NOGUEIRA
2 - AURÉLIO CÉSAR NOGUEIRA
2 - JANAÍNA IBIAPINA FERNANDES
2 - MARIA JOSÉ DA SILVEIRA SIMÕES ( * )
3 - ANTONIO ALVES TEIXEIRA
4 - DINAH PEREIRA
4 - SIDNEIA MAZO GIMENEZ
4 - ANA CAROLINA CORTEZI

   ( * ) = Comunidade Santa Edwiges

BÍBLIA - A SAGRADA ESCRITURA
[...] A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras tal como venera 
o Corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o Pão da 
vida, tornado à mesa quer da Palavra de Deus, quer do Corpo de 
Cristo (DV 21) Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra 
continuamente o seu alimento e a sua força (DV 24), porque nela 
não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na 
realidade: a Palavra de Deus (1Ts 2, 13.). “Nos livros sagrados, 
com efeito, o Pai que está nos Céus vem amorosamente ao 
encontro dos seus filhos, a conversar com eles” (DV 21). Deus é 
o autor da Sagrada Escritura. “A verdade divinamente revelada, 
que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam, foi 
registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo”. “Com efeito, 
a santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como 
sagrados e canónicos os livros completos do Antigo e do Novo 
Testamento com todas as suas partes, porque, escritos por 
inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor, e como tais 
foram confiados à própria Igreja” (DV 58). Deus inspirou os 
autores humanos dos livros sagrados. “Para escrever os livros 
sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das 
suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por 
eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo 
aquilo e só aquilo que Ele queria” (DV 58). Os livros inspirados 
ensinam a verdade. “E assim como tudo o que os autores 
inspirados ou hagiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado 
pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os 
livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a 
verdade que Deus quis que fosse consignada nas sagradas 
Letras em ordem à nossa salvação” (DV 58). No entanto, a fé 
cristã não é uma “religião do Livro”. O Cristianismo é a religião da 
“Palavra” de Deus, “não de uma palavra escrita e muda, mas do 
Verbo encarnado e vivo”. Para que não seja letra morta, é preciso 
que Cristo, Palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos 
abra o espírito à inteligência das Escrituras (Lc 24,45).
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 
27/9/2020 - Catecismo da Igreja Católica, 103-108.)

Fique em 
segurança

PASTORAL DA JUVENTUDE
A Pastoral da Juventude é ação evangelizadora da Igreja entre 
os jovens, onde os próprios jovens são protagonistas de sua 
evangelização, assumindo-se evangelizadores de outros jovens. 
Atuando na comunidade e na sociedade.Os espaços de 
participação e estruturas de organização são: grupo de base, em 
nível paroquial, Decanato (setor, área pastoral, forania), 
Diocesano, Regional e Nacional.
Objetivo: “Despertar os/as jovens para a pessoa e a proposta 
de Jesus Cristo e desenvolver com eles um processo global de 
formação, capacitando-os (as) a atuarem na comunidade, e na 
própria Pastoral da Juventude, em outros ministérios da Igreja e 
em seu meio especifico, comprometidos/as com a libertação 
integral da pessoa e da sociedade, levando-os a uma vida em 
comunhão e participação, de modo que contribuam 
concretamente com a construção da Civilização do Amor”. 
Atualmente seus projetos nacionais são: AJURI; A Juventude 
Quer viver; Mística e Construção; Tecendo Relações; Teias da 
Comunicação e Caminhos da Esperança.
(https://cnbbs2.org.br/pastoral-da-juventude-2/)
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