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Paróquia Nossa Senhora da Luz - Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“ Ame a Deus sobre tudo, e ao próximo como a si mesmo.”
30º Domingo do Tempo Comum - Outubro, mês Missionário
Tema: A vida é missão. Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). 

Irmãos e irmãs, aqui estamos reunidos no amor de Cristo Senhor. Aproxima-se o fim do ano 
litúrgico. A vida vai passando, mas nossos olhos estão fixos no Senhor, Princípio e Fim de nossa 
existência. Hoje, o Senhor nos desafia com o mandamento do amor: amar a Deus e ao próximo. 
Eis a norma da fé e o fruto maior de nossa experiência com Cristo. Queremos amar o Senhor 
escutando sua Palavra, recebendo seu Corpo e Sangue e encontrando-o no irmão. Que o Senhor 
nos conceda por esta Eucaristia o dom do verdadeiro amor.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 25/10/2020)

Leitura do livro do Êxodo (Ex 22,20-26)
Assim diz o Senhor: 20”Não oprimas nem maltrates o 
estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. 
21Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. 22Se os 
maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. 
23Minha cólera, então, se inflamará e eu vos matarei à 
espada; vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos 
filhos. 24Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a 
um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele 
cobrando juros. 25Se tomares como penhor o manto do teu 
próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr-do-sol. 26Pois é a 
única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele 
tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque 
sou misericordioso.”
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 no horário das 8h30 
às 11h30 (exceto quartas-feiras e domingos) pelo telefone 
(011) 2949-5997, 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. Para mais orientações acesse o site: 

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

Salmo Responsorial: Sl 17(18)
R:  Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e 
salvação. 
1. Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, * minha rocha, 
meu refúgio e Salvador! / Ó meu Deus, sois o rochedo que 
me abriga, * minha força e poderosa salvação. 
2. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, * sois meu 
escudo e proteção; em vós espero! / Invocarei o meu 
Senhor; a ele a glória! * E dos meus perseguidores serei 
salvo! 
3. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo! * E louvado 
seja Deus, meu Salvador! / Concedeis ao vosso rei grandes 
vitórias * e mostrais misericórdia ao vosso Ungido!

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus (Mt 22,34-40) 
Naquele tempo, 34os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito 
calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, 35e um 
deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: 36“Mestre, qual é 
o maior mandamento da Lei?” 37Jesus respondeu: “‘Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento!’ 38Esse é o maior e o primeiro 
mandamento. 39O segundo é semelhante a esse: ‘Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo’. 40Toda a lei e os profetas dependem 
desses dois mandamentos.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA 
Entre no grupo de colaboradores! 

Inscreva-se por e-mail 
secretaria@nossaluz.com.br 

ou por Whatsapp (011) 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

Leitura da Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 
(1Ts  1,5c-10)    
Irmãos, 5sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o 
vosso bem. 6E vós vos tornastes imitadores nossos, e do 
Senhor, acolhendo a Palavra com a alegria do Espírito Santo, 
apesar de tantas tribulações. 7Assim vos tornastes modelo para 
todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. 8Com efeito, a partir de 
vós, a Palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia 
e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. 
Assim, nós já nem precisamos de falar, 9pois as pessoas 
mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos 
convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao 
Deus vivo e verdadeiro, 10esperando dos céus o seu Filho, a 
quem ele ressuscitou dentre os mortos: Jesus, que nos livra do 
castigo que está por vir. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.
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Programação da Semana e Liturgia Diária 

HOJE

SS. Crisanto e Daria - SS. Crispim e Crispiniano
30º Domingo do Tempo Comum - 
Missas 10h30 e 19h00 no Facebook e Youtube
Ex 22,20-26 - Sl 17(18),2-3a.3bc-4.47.51ab(R.2) - 
1Ts 1,5c-10 - Mt 22,34-40

seg
26/10

SEMANA DO 2º ENCONTRO DA NOVENA NATAL
Terço dos Homens no Youtube
S. Demétrio, mártir - S. Beano e S. Ceda, bispos
Ef 4,32-5,8 - Sl 1,1-2.3.4.6(R.Cf. Ef 5,1) - Lc 13,10-17

ter
27/10

S. Evaristo, Papa - S. Frumêncio, Bispo
Ef 5,21-33 - Sl 127(128),1-2.3.4-5(R.1a) - Lc 13,18-21

qua
28/10

S. Simão e S. Judas Tadeu, Apóstolos - Festa
Ef 2,19-22 - Sl 18(19A),2-3.4-5(R.5a) - Lc 6,12-19

qui
29/10

S. Feliciano, mártir de Cartago
Ef 6,10-20 - Sl 143(144),1.2.9-10(R.1a) - Lc 13,31-35

sex
30/10

Terço das Mulheres no Youtube
S. Germano, bispo de Cápua
Fl 1,1-11 - Sl 110(111),1-2.3-4.5-6(R. 2a) - Lc 14,1-6

sab
31/10

Sto. Afonso Rodriguez, religioso Jesuíta
Missa 18h00 na Comunidade N. Sra. da Defesa
Fl 1,18b-26 - Sl 41(42),2.3.5(R.3a) - Lc 14,1.7-11

dom
01/11

Todos os Santos
31º DTC - Solenidade de Todos os Santos 
Missas 10h30 e 19h00 no Facebook e Youtube
Ap 7,2-4.9-14 - Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6(R.cf.6) - 1Jo 3,1-3 - 
Mt 5,1-12a

Catequese e Crisma: Busque informações
por  e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo 

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES 2021 ABERTAS 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

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

27 - JÉSSICA RIBOLDI CANDIAN
27 - ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SANTOS
28 - SANTIAGO SAN MARTIN MOREIRA
29 - MARIA DE FÁTIMA SOUZA LIMA
30 - DARCI DA SILVA SAN MARTIN
30 - ENZO RODRIGUES VITAL ALBARADO
30 - ANA CLEIDE MONTEIRO DA SILVA
31 - DORIVAL CORREA BARBOSA
01/11 - SANDRA MARIA F. COELHO SILVA
01/11 - RAFAEL BATISTA DE CARVALHO
01/11 - FELIPE BATISTA DE CARVALHO
01/11 - RICARDO MATEUS VIEIRA
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

POR AMOR
Fariseus e saduceus eram dois grupos religiosos que faziam 
reflexões distintas, tendo como ponto de partida os mesmos 
textos. Diante de Jesus, os fariseus arriscam uma questão 
comprometedora, perguntando pelo maior mandamento. Mas 
considerando a complexidade da Escrituras, como seria 
possível resumir ou apontar um mandamento maior do que os 
outros? E ainda mais, qual a autoridade de Jesus sobre isso? 
Jesus indica a centralidade do amor a Deus e ao próximo. Mas 
o que é amor? O amor pode ser compreendido como 
sentimento de bem querer. É comum encontrar expressões ou 
frases usando a palavra amor, como um sentimento em relação 
a uma pessoa ou coisa. Dizemos que amamos algo quando 
isso nos agrada. Mas o problema desse uso da palavra amor, é 
que, esse sentimento serve para todas as coisas sem distinção. 
Amamos uma comida, uma bebida, um animal de estimação ou 
uma pessoa, o sentimento parece o mesmo. Outro problema 
ligado ao sentimento do amor é quando se deixa de amar 
alguma coisa. O sentimento do amor parece estar muito sujeito 
a mudanças. Com a mesma intensidade que ele começa, 
termina e muda para outra realidade ou situação. O amor 
parece estar muito suscetível ao gosto e ao prazer. Quando 
deixa de causar uma dessas sensações, parece que ele deixa 
de existir. Mas será que o amor é assim tão passageiro e 
instável? O amor é mais que um sentimento passageiro, ele é 
uma decisão. Quando fala do amor a Deus, Jesus o coloca em 
primeiro lugar. Isso significa não escolher ocasiões para amar a 
Deus, mas amar a Deus em todas as circunstâncias da vida. 
Jesus também fala do amor ao próximo, não como apêndice, 
mas como um desdobramento do amor a Deus. A cruz é o 
momento onde se pode contemplar a beleza do amor ao Pai e a 
radicalidade da entrega pelo outro. Esse é o amor cristão, que 
resume e fundamenta os mandamentos e toda Lei.
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 
25/10/2020 - Dom Devair Araújo da Fonseca, Bispo auxiliar de São Paulo)

NOVENA DE NATAL - MOMENTO MISSIONÁRIO
Aproveitando o mês missionário, nossa comunidade tem o 
costume de começar a novena em preparação ao Natal nove 
semanas antes da semana do Natal. Como a novena é um 
momento especial que atinge inclusive pessoas que não 
costumam frequentar a missa acaba sendo um momento 
missionário importante. Este ano talvez não consigamos reunir 
pessoas de famílias diferentes, mas é importante motivarmos 
todas as famílias que residem em nossa paróquia para que 
façam a novena em suas casas Seja um missionário, fale sobre 
isto com seus amigos, vizinhos, familiares, pessoalmente ou em 
suas redes sociais!

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)

Paróquia Nossa Sra da Luz | e-mail: secretaria@nossaluz.com.br
Rua Heloísa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo, SP – 02248-140 
www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br 
Telefone (11) 29495997 | Whatsapp (11) 97708-8782

Curta a página da Paróquia no Facebook:
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Tucuruvi

Curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

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

Fique em 
segurança

Fique em
casa

Direito autoral de imagem: blog Ideias Católicas
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