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“ Se houver partilha igualitária, todos ficarão saciados! ”
QUARTA-FEIRA DA 1º SEMANA DO ADVENTO
MISSA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DA LUZ
Irmãos e irmãs, o tempo sagrado do Advento marca o início de um novo Ano Litúrgico. Seremos convidados 
pelo Senhor a entrar no mistério da promessa de sua segunda vinda. Ele que veio a primeira vez em Belém, 
virá uma segunda vez e espera nos encontrar vigilantes e atentos no cumprimento de sua vontade e dos 
seus mandamentos. Peçamos hoje a Nossa Senhora que ilumine nossos passos para conseguirmos agir 
assim! Iniciemos esta Eucaristia enchendo nosso coração de santa esperança no Senhor.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 29/11/2020 com pequena adaptação)

Leitura do livro do Profeta Isaías  (Is 25,6-10)
Naquele dia, 6o Senhor dos exércitos dará neste monte, para 
todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com 
vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos 
vinhos. 7Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que 
ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as 
nações. 8O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e 
enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a 
desonra do seu povo em toda a terra; o Senhor o disse. 
9Naquele dia se dirá: “Este é o nosso Deus, esperamos nele, 
até que nos salvou; este é o Senhor, nele temos confiado: 
vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo”. 10E a mão do 
Senhor repousará sobre este monte.
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-pastorais-n
a-arquidiocese-de-sao-paulo

Salmo Responsorial: Sl 22 (23)
R: NA CASA DO SENHOR HABITAREI PELOS 
TEMPOS INFINITOS.
1. O Senhor é o pastor que me conduz; / não me falta coisa 
alguma. / Pelos prados e campinas verdejantes / ele me leva 
a descansar. / Para as águas repousantes me encaminha / e 
restaura as minhas forças. – R.
2. Ele me guia no caminho mais seguro / pela honra do seu 
nome. / Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, / nenhum 
mal eu temerei. / Estais comigo com bastão e com cajado, / 
eles me dão a segurança! – R.
3. Preparais à minha frente uma mesa, / bem à vista do 
inimigo; / com óleo vós ungis minha cabeça, / e o meu cálice 
transborda. – R.
4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me / por toda a 
minha vida; / e na casa do Senhor habitarei / pelos tempos 
infinitos. – R.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus (Mt 15,29-37) 
Naquele tempo, 29Jesus foi para as margens do mar da 
Galileia, subiu a montanha e sentou-se. 30Numerosas 
multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, 
aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os 
colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. 31O povo ficou 
admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo 
curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E 
glorificaram o Deus de Israel. 32Jesus chamou seus 
discípulos e disse: “Tenho compaixão da multidão, porque já 
faz três dias que está comigo, e nada tem para comer. Não 
quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem 
pelo caminho”. 33Os discípulos disseram: “Onde vamos 
buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande 
multidão?” 34Jesus perguntou: “Quantos pães tendes?” Eles 
responderam: “Sete e alguns peixinhos”. 35E Jesus mandou 
que a multidão se sentasse pelo chão. 36Depois pegou os 
sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos 
discípulos, e os discípulos, às multidões. 37Todos comeram e 
ficaram satisfeitos; e encheram sete cestos com os pedaços 
que sobraram.
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

Fique em 
segurança

Fique em
casa

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

Reflexão:
Enquanto muitos poderosos exploram a população, eis que surge 
um líder (Jesus) que investe todas as suas capacidades a fim de 
renovar a vida do povo. E o faz, não com promessas ou boas 
intenções. Ele realiza de fato uma mudança significativa na história 
de quem o busca com fé e coração aberto. Então vemos o poder 
de Deus transformando a vida da sociedade: Jesus restitui a 
saúde aos doentes, reintegra no convívio social a muitos 
marginalizados, oferece dignidade a todos. O episódio da partilha 
de alimento para incontável multidão é um sério apelo a todos nós: 
se houver partilha igualitária dos bens da criação (sete pães 
indicam totalidade), todos ficarão alimentados. Bendigamos ao 
Senhor pelo pão da terra e pelo pão do céu. (Dia a dia com o 
Evangelho 2020 - Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)
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Programação da Semana e Liturgia Diária 

dom
29/11

1º Domingo do Advento
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 
10h30 e 19h00 na Matriz, 
S. Saturnino, Mártir na Via Salária Nova
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7r-Sl79(80),2ac.3b.15-16.18-19(R.4)  
- 1Cor 1,3-9 - Mc 13,33-37

seg
30/11

SEMANA DO 7º ENCONTRO DA NOVENA NATAL
Terço dos Homens no Youtube
Sto. André, Apóstolo
Rm 10,9-18 - Sl 18(19A),2-3.4-5(R.5a) - Mt 4,18-22

ter
01/12

Sto. Elói, Bispo de Noyon - S. Naum, Profeta
Is 11,1-10 - Sl 71(72) - Lc 10,21-24

HOJE
qua

02/12

Terço dos Homens com as Famílias - Youtube
Missa presencial, no Facebook e Youtube: 
20h00 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
Sta. Bibiana - S. Pimênio, Mártir - S. Silvério, Papa
Is 25,6-10 - Sl 22(23) - Mt 15,29-37

qui
03/12

S. Francisco Xavier
Is 26,1-6 - Sl 117(118) - Mt 7,21.24-27

sex
04/12

Terço das Mulheres no Youtube
Sta. Bárbara - S. João Damasceno
Is 29,17-24 - Sl 26(27) - Mt 9,27-31

sab
05/12

Missa presencial, no Facebook e Youtube: 
18h00 Comunidade N Sra da Defesa - Cinerário
S. Sabas, Abade
Is 30,19-21.23-26 - Sl 146(147A) - Mt 9,35-10,1.6-8

dom
06/12

2º Domingo do Advento
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 
10h30 e 19h00 na Matriz, 
S. Nicolau de Bari - Sta. Asela, Virgem Romana
Is 40,1-5.9-11 - Sl 84(85)9ab-10.11-12.13-14(R.8) - 
2Pd 3,8-14 - Mc 1,1-8

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
30 -  ANA MARIA E. PONTES
30 - CONCEIÇÃO AP. DA S. DO ESPÍRITO SANTO
30 - THEREZA GIL DA COSTA
1 - ANA MUNIZ RODRIGUES
2 - ANA MARIA DE CARVALHO
2 - EGUINALDA GOMES
3 - ALICE CRISTINA M C RIBEIRO
3 - HERMÓGENES R. FERNANDES
3 - NILSON ZILIANI
4 - SEBASTIÃO TADEU DA SILVA
5 - JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA NETO
6 - BEATRIZ CRISTINA TAVARES

( * ) = Comunidade Santa Edwiges

VIGILÂNCIA: OS OLHOS SE VOLTAM A BELÉM
Ferido de morte por uma pandemia que assusta, angústia e faz 
sofrer, o povo de Deus se encontra agora às portas de mais um Natal 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos o Tempo do Advento. As 
quatro velas da Coroa indicam as quatro semanas que antecedem o 
Natal. A cada Domingo uma vela será acesa. Ao final deste Tempo as 
quatro velas acesas indicarão que Jesus Cristo, a luz verdadeira, a 
luz maior, está chegando. O alerta de hoje é: “Vigiai, porque não 
sabeis quando virá o Senhor” (Mc 13,35a). Vigiemos, portanto. E 
esperemos. Saber esperar é virtude cristã. Há os que nada esperam. 
Outros esperam algo novo, mas duvidam que seja possibilidade real. 
E há os que esperam o novo e - movidos pela esperança cristã, que 
não decepciona - dedicam sua vida a essa espera. Convido aos 
irmãos e irmãs para que abram o coração à esperança. Somos 
chamados por Deus; deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Deus Pai 
manifestou-se plenamente em Jesus Cristo, que veio para nos 
acordar, para nos despertar do sono dessas noites de pandemia, de 
insegurança e de medo. Acordados, passemos a ter atitudes de 
vigilância. Fiquemos atentos. Rezemos sempre. Assim, estaremos 
em pé, vigilantes, e teremos força para enfrentar tudo o que nos 
possa vir a acontecer. Precisamos endireitar os caminhos de nossa 
vida, precisamos voltar para Deus, ter os pensamentos direcionados 
à gruta de Belém. Nosso olhar, nesse tempo litúrgico, deve estar 
focado no Menino de Belém. O Tempo do Advento celebra a primeira 
vinda de Jesus e, no entanto, requer atenção à outra vinda: no fim da 
vida de cada um e também no final dos tempos. Preparemos o 
caminho para Jesus. É tempo de limpar nossa casa interior para 
recebê-lo. É um momento propício para discernirmos as coisas que 
nos separam de Deus e, então, lançá-las bem longe de nós, da 
nossa casa, da nossa família, das nossas comunidades eclesiais. 
“Até aqui nos socorreu o Senhor!” (1Sm 7,12b). É tempo também de 
gratidão. Proponho uma intensa preparação espiritual para o Natal: 
pode ser através da participação num pequeno grupo de novena; 
pode ser através de um tempo maior de oração; ou na busca do 
sacramento da reconciliação... Este será, com certeza, um Natal 
marcado pela fé. Não nos esqueçamos de Nossa Senhora. Na 
caminhada do tempo do Advento ela ocupa um lugar de destaque: 
ninguém como ela viveu essa espera, ninguém se empenhou tanto, 
ninguém se envolveu fisicamente, “de corpo e alma” no Advento, que 
nem a jovem Maria de Nazaré! Ela que trazia em seu ventre o motivo 
de nossas esperas. A presença silenciosa da mãe de Jesus inspira 
nossa certeza, renova a esperança e prepara nossa alma para a 
chegada do Salvador. “O que vos digo, digo a todos: vigiai!” (Mc 
13,37). (Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 
29/11/2020 - Dom Jorge Pierozan - Bispo Auxiliar de São Paulo)

NOVENA DE NATAL - MOMENTO MISSIONÁRIO
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!

NOVEMBRO - JORNADA MUNDIAL DOS POBRES
Vamos atender ao Papa Francisco que mais uma vez 

exorta toda a Igreja a percorrer este caminho de 
solidariedade-compromisso com os pobres do mundo! 

Reze pelos pobres, e os ajude como puder!

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
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Dízimo:
 sinal de gratidão a Deus
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