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Bem-aventurados os que agem segundo os ensinamentos de Jesus.
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS (31º Domingo do Tempo Comum)

Hoje a Igreja volta seu olhar e seu coração para o céu e enche-se de alegria ao contemplar a multidão 
daqueles que já participam da glória e da plenitude do Deus Santo. Nossa atenção se volta para o 
incontável número daqueles para quem o Senhor Deus manifestou sua misericórdia. Nesta Eucaristia, 
elevemos o nosso hino de adoração ao Senhor, cuja santidade reluz nos seus santos e santas.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 01/11/2020)

Leitura do livro do Apocalipse de S João (Ap 7,2-4.9-14)
Eu, João, ²vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o 
sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava, em alta voz, 
aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a 
terra e o mar, dizendo-lhes: ³“Não façais mal à terra, nem 
ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na 
fronte os servos do nosso Deus”. ⁴Ouvi então o número dos 
que tinham sido marcados: eram cento e quarenta e quatro 
mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. ⁹Depois disso, vi 
uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, 
povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de 
pé diante do trono e do Cordeiro; trajavam vestes brancas e 
traziam palmas na mão. ¹⁰Todos proclamavam com voz 
forte: “A salvação pertence ao nosso Deus, que está 
sentado no trono, e ao Cordeiro”. ¹¹Todos os anjos estavam 
de pé, em volta do trono e dos Anciãos e dos quatro Seres 
vivos e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do 
trono. E adoravam a Deus, dizendo: ¹²“Amém. O louvor, a 
glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a 
força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém”. ¹³E 
um dos Anciãos falou comigo e perguntou: “Quem são 
esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram?” 
¹⁴Eu respondi: “Tu é que sabes, meu senhor”. E então ele 
me disse: “Esses são os que vieram da grande tribulação. 
Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do 
Cordeiro”.
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
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastora
is-na-arquidiocese-de-sao-paulo

Salmo Responsorial: Sl 23(24)
R:  É assim a geração dos que procuram o Senhor! 
1. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, / o 
mundo inteiro com os seres que o povoam; porque ele a 
tornou firme sobre os mares / e sobre as águas a mantém 
inabalável. 
2. “Quem subirá até o monte do Senhor, / quem ficará em 
sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e inocente 
coração, / quem não dirige sua mente para o crime. 
3. Sobre este desce a bênção do Senhor / e a recompensa 
de seu Deus e Salvador”. / “É assim a geração dos que o 
procuram / e do Deus de Israel buscam a face”.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus (Mt  5,1-12a) 
Naquele tempo, ¹vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e 
sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, ²e Jesus começou a 
ensiná-los: ³“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus. ⁴Bem-aventurados os aflitos, porque 
serão consolados. ⁵Bem-aventurados os mansos, porque 
possuirão a terra. ⁶Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados. ⁷Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
⁸Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 
⁹Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. ¹⁰Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos 
Céus. ¹¹Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, 
por causa de mim. ¹²Alegrai-vos e exultai, porque será grande a 
vossa recompensa nos céus”.
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 João (1Jo 3,1-3)    
Caríssimos: ¹vede que grande presente de amor o Pai nos deu: 
de sermos chamados filhos de Deus! E nós o somos! Se o 
mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. 
²Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se 
manifestou o que seremos! Sabemos que, quando Jesus se 
manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal 
como ele é. ³Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, 
como também ele é puro. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

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

"Vinde benditos de meu pai,... 
porque tive fome e me destes de comer." 

(Mt 25,34-35)

http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo
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Programação da Semana e Liturgia Diária 

HOJE

31º DTC - Solenidade de Todos os Santos 
Missa Presencial 9h00: Comun. Santa Edwiges
Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 
10h30 e 19h00 na Matriz 
Todos os Santos - 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

seg
02/11

Terço dos Homens com as Famílias - Youtube
SEMANA DO 3º ENCONTRO DA NOVENA NATAL
Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Missas presenciais, no Facebook e Youtube:
10h00 e 15h00 na Nossa Senhora da Defesa
e 19h00 na Matriz em louvor a N. Sra da Luz 
com Bênção das velas e Intenção de todos os 
que têm seus nomes na Capela das Almas
Jó 19,1.23-27a - Sl 26(27) - 1Cor 15, 20-24a.25-28 - 
Jo 6,37-40

ter
03/11

S. Martinho de Porres, Religioso Dominicano
Fl 2,5-11 - Sl 21(22),26b-27.28-30a.31-32(R.Cf.26a) - 
Lc 14,15-24

qua
04/11

S. Carlos Borromeu - SS.Vital e Agrícola, Mártires
Fl 1,12-18 - Sl 26(27),1.4.13-14(R.1a) - Lc 14,25-33

qui
05/11

SS. Donino, Teótimo e Companheiros, Mártires
Fl 3,3-8a - Sl 104(105),2-3.4-5.6-7(R.3b) - Lc 15,1-10

sex
06/11

Terço das Mulheres no Youtube
S. Leonardo, Eremita
Fl 3,17-4,1 - Sl 121,1-2.3-4a.4b-5(R.1) - Lc 16,1-8

sab
07/11

Missa presencial , no Facebook e Youtube: 
18h na Comunidade N Sra da Defesa
S. Prosdócimo - S. Vilibrordo
Fl 4,10-19 - Sl 111(112),1-2.5-6.8a.9(R.1a) - Lc 16,9-15

dom
08/11

32º Domingo do Tempo Comum
Missa Presencial 9h00: Comun. Santa Edwiges
Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 
10h30 e 19h00 na Matriz 
S. Deodato I, Papa - SS. Quatro Coroados, Mártires - 
SS. Mártires e outros Santos
Sb 6,12-16 - Sl 62,2.3-4.5-6.7-8(R.2b) - 1Ts 4,13-18 - 
Mt 25,1-13

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
2 - CARLA FERNANDES DE ARAÚJO
2 - MARIA CONSUELO SANTOS LUSTEN (*)
3 - CLÁUDIA SALETE TORO MONTEIRO
3 - MARIA JOSÉ CHAVES DANTAS
4 - LÍDIA APARECIDA IKEHARA
4 - MARCO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA SANTOS
5 - MANUEL JOSÉ DE LIMA
5 - MÁRIO KITSUWA
6 - ALENCAR VASCONCELOS SILVA
6 - FELICIDAD BARROS BARROS
6 - MARIA AUGUSTA C. MESSIAS
7 - CARLOS HENRIQUE FILGUEIRAS
7 - GLEANIS APARECIDA LANCINI CADAHIA
7 - LUCAS PICOLLI DE OLIVEIRA
7 - SILVIA REGINA DA SILVA MIRANDA
7 - WAGNER ELI SARAGOSSA SANTIAGO
8 - LOURIVAL TEIXEIRA MOTA
 (* ) = Comunidade Santa Edwiges

TODOS OS SANTOS DE DEUS
Os santos canonizados ou beatificados têm a sua festa marcada no 
calendário litúrgico. E hoje a Igreja comemora todos os restantes 
santos do Céu, ou seja, uma grande multidão que ninguém poderia 
contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, como nos 
recorda a primeira Leitura da Missa. As vestes brancas significam 
que seus pecados foram purificados pela Paixão de Cristo. As 
palmas nas mãos são o sinal da vitória. Receberam o prêmio pela 
sua fidelidade e chegaram ao Céu. Deus os recebeu e enxugou as 
lágrimas dos seus olhos. Quem são eles? São pessoas como nós: 
lutaram com dificuldades parecidas às nossas e tiveram que 
recomeçar muitas vezes, como nós procuramos fazer. Passaram 
por situações semelhantes às nossas atualmente: tentações, erros, 
falhas e defeitos semelhantes (perderam a paciência, foram gulosos 
ou curiosos). Caíram até em faltas graves; foram vencidos algumas 
vezes, mas não se deixaram abater: recuperaram a graça por meio 
da Confissão e retomaram a luta sem desanimar. Foram purificados 
da mancha dos seus pecados no Purgatório, receberam com fruto 
as indulgências ou os sufrágios oferecidos por eles. Talvez tiveram 
que lutar durante anos a fio contra defeitos do temperamento como 
os nossos: teimosia, gênio forte, timidez, superficialidade, 
sentimentalismo, desordem... Mas foram fiéis à sua vocação, fiéis 
até a morte. E hoje estão no Céu, contemplando o rosto de Deus. 
Alguns deles são pessoas com as quais convivemos algum tempo 
aqui na terra, e às quais continuamos unidos por uma profunda 
amizade e afeto (como nossos pais, avós, irmãos, familiares e 
amigos). Agora prestam-nos muita ajuda do Céu, e lembramo-nos 
delas com muita alegria e recorremos à sua intercessão. Essa 
comemoração nos reacende a esperança de, um dia, chegarmos no 
Céu. Bento XVI explica que as bem-aventuranças são como uma 
velada biografia interior de Jesus, como um retrato de sua figura. 
Ele, que não tem onde reclinar a cabeça, é o autêntico pobre. Ele, 
que pode dizer de si mesmo: vinde a mim, porque sou manso e 
humilde de coração, é o verdadeiramente humilde; Ele é 
verdadeiramente puro de coração e por isso contempla a Deus sem 
cessar. Ele é o construtor da paz, aquele que sofre por amor de 
Deus. As bem-aventuranças manifestam o mistério do próprio Cristo 
e nos chamam a entrar em comunhão com Ele. Neste discurso 
Jesus está propondo um novo padrão de felicidade, completamente 
avesso ao que o mundo nos propõe, porque louva os que são 
pobres e os mansos, os que choram e os que sentem fome e sede 
de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração, os que 
trabalham pela paz e os que são perseguidos por amarem a justiça. 
As bem-aventuranças levam-nos a adquirir uma visão elevada, 
superior, sobrenatural. Dão-nos critérios diferentes e nos mostram 
que os bens do espírito estão muito acima dos bens materiais. Nem 
a falta dos bens, nem a dor, a doença, a injustiça... nada disto é 
capaz de abalar aqueles que confiam plenamente em Deus. 
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 01/11/2020 
- D. Carlos Lema Garcia, 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!

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: orecado.com.br

Dízimo: sinal de gratidão a Deus
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