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“Arrependei-vos e crede no evangelho”
3º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Irmãos e irmãs, neste domingo em que celebramos o Mistério Pascal de Jesus, fazemos memória do 
chamado que Ele fez aos primeiros discípulos para permanecerem com Ele e serem enviados em missão. 
Da mesma forma, Ele nos chama hoje para vivermos no amor e anunciar a salvação onde quer que 
estejamos. Viver no amor de Deus é nossa vocação; amar com este mesmo amor é a garantia de nossa 
salvação. Hoje, recordamos também o “Dia da Palavra de Deus”, instituído pelo Papa Francisco. Que a 
Palavra do Senhor seja para nós, especialmente hoje, alimento de salvação! 
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 24/1/2021)

Leitura da Profecia de Jonas (Jn 3,1-5.10)
1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez: 
2”Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e 
anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar”. 3Jonas 
pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. 
Ora, Nínive era uma cidade muito grande; eram necessários 
três dias para ser atravessada. 4Jonas entrou na cidade, 
percorrendo o caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: 
“Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída”. 5Os ninivitas 
acreditaram em Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, 
desde o superior ao inferior. 10Vendo Deus as suas obras de 
conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, 
compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado 
fazer-lhes, e não o fez.
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 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-na-arqui
diocese-de-sao-paulo

Salmo Responsorial 24(25)
R: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos! / Vossa 
verdade me oriente e me conduza!
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. 
2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura * e a vossa 
compaixão que são eternas! / 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.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos  (Mc 1,14-20) 
14Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, 
pregando o Evangelho de Deus e dizendo: 15”O tempo já se 
completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e 
crede no Evangelho!” 16E, passando à beira do mar da Galiléia, 
Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao 
mar, pois eram pescadores. 17Jesus lhes disse: “Segui-me e eu 
farei de vós pescadores de homens”. 18E eles, deixando 
imediatamente as redes, seguiram a Jesus. 19Caminhando 
mais um pouco, viu também Tiago e João, Filhos de Zebedeu. 
Estavam na barca, consertando as redes; 20e logo os chamou. 
Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, 
e partiram, seguindo Jesus.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor 
7,29-31)
29Eu digo, irmãos: O tempo está abreviado. Então, que, 
doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem 
mulher; 30e os que choram, como se não chorassem, e os que 
estão alegres, como se não estivessem alegres; e os que 
fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma; 31e 
os que usam do mundo, como se dele não estivessem 
gozando. Pois a figura deste mundo passa.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

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

Oração à São José
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar 
possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em 

nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. 
Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos 

confiamos, para que tenha uma solução favorável. 
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa 

confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos 
invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e 
Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso 

poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais 
santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos,

o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de 
vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. 

São José rogai por nós, que recorremos a vós. Amém!

Fique em 
segurança

Fique em
casa
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Programação da Semana e Liturgia Diária 

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.

As 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 

Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/

ou https://www.youtube.com/nossaluz

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
25 - CLÁUDIO DULINSKAS SIMIONATO
27 - HELENICE DE LOURDES SARAGOSA SANTIAGO
28 - ADAIR R. TEREZINHA BORTINE (*)
28 - NAIR MESSIAS DE M. R. SANTOS
28 - REGIANE APARECIDA FERREIRA
30 - MANOEL PEREIRA DE SOUZA
30 - SEVERINO B. SANTOS
31 - NEYDE MARTINI (*)
31 - CELSO COSCARELLI (*)
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

SAGRADA ESCRITURA: UMA PALAVRA SEMPRE NOVA
Quando a Sagrada Escritura é lida com o mesmo Espírito com que 
foi escrita, permanece sempre nova. O Antigo Testamento nunca é 
velho, uma vez que é parte do Novo, pois tudo é transformado pelo 
único Espírito que o inspira. O texto sagrado inteiro possui uma 
função profética: esta não diz respeito ao futuro, mas ao hoje de 
quem se alimenta desta Palavra. Afirma-o claramente o próprio 
Jesus, no início do seu ministério: “Cumpriu-se hoje esta passagem 
da Escritura, que acabais de ouvir” (Lc 4, 21). Quem se alimenta 
dia a dia da Palavra de Deus torna-se, como Jesus, 
contemporâneo das pessoas que encontra; não se sente tentado a 
cair em nostalgias estéreis do passado, nem em utopias 
desencarnadas relativas ao futuro. A Sagrada Escritura 
desempenha a sua ação profética, antes de mais nada, em relação 
a quem a escuta, provocando-lhe doçura e amargura. Vêm à 
mente as palavras do profeta Ezequiel, quando, convidado pelo 
Senhor a comer o rolo do livro, confessa: “Ele foi, na minha boca, 
doce como o mel” (3, 3). Também o evangelista João revive, na ilha 
de Patmos, a mesma experiência de Ezequiel de comer o livro, 
mas acrescenta algo de mais específico: “Na minha boca era doce 
como o mel; mas, depois de o comer, as minhas entranhas 
encheram-se de amargura” (Ap 10, 10). A doçura da Palavra de 
Deus impele-nos a comunicá-la a quantos encontramos na nossa 
vida, expressando a certeza da esperança que ela contém (cf. 1 
Ped 3, 15-16). Entretanto a amargura apresenta-se, muitas vezes, 
no fato de verificar como se torna difícil para nós termos de a viver 
com coerência, ou de constatar sensivelmente que é rejeitada, 
porque não se considera válida para dar sentido à vida. Por isso, é 
necessário que nunca nos abeiremos da Palavra de Deus por mero 
hábito, mas nos alimentemos dela para descobrir e viver em 
profundidade a nossa relação com Deus e com os irmãos. Outra 
provocação que nos vem da Sagrada Escritura tem a ver com a 
caridade. A Palavra de Deus apela constantemente para o amor 
misericordioso do Pai, que pede a seus filhos para viverem na 
caridade. A vida de Jesus é a expressão plena e perfeita deste 
amor divino, que nada guarda para si, mas a todos se oferece sem 
reservas. Na parábola do pobre Lázaro, encontramos uma 
indicação preciosa. Depois da morte de Lázaro e do rico, este vê o 
pobre no seio de Abraão e pede para Lázaro ser enviado a casa 
dos seus irmãos a fim de os advertir sobre a vivência do amor do 
próximo para evitar que venham sofrer os mesmos tormentos dele. 
A resposta de Abraão é incisiva: “Têm Moisés e os Profetas; que os 
escutem!” (Lc 16, 29). Escutar as sagradas Escrituras para praticar 
a misericórdia: este é um grande desafio lançado à nossa vida. A 
Palavra de Deus é capaz de abrir os nossos olhos, permitindo-nos 
sair do individualismo que leva à asfixia e à esterilidade enquanto 
abre a estrada da partilha e da solidariedade.
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 24/1/2021 - 
Papa Francisco - Motu Proprio “Aperuit Illis”, 12-13)
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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

Direito autoral de imagem: 
DÍZIMO PARTILHA 15CM - 
Julho 2015 clickborde.com.br

Obrigado pelo seu compromisso com 
o Dízimo! Os carnês para 2021 estão 

disponíveis, retire o quanto antes!

HOJE
dom

24/01

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 
10h30 e 19h00 na Matriz 
S. Francisco de Sales - B. Timóteo Giacardo
Jn 3,1-5.10 - Sl 24,4ab-5ab.6-7bc.8-9(R.4a.5a) - 1Cor 7,29-31 
- Mc 1,14-20

seg
25/01

Terço dos Homens no Youtube
SOLENIDADE DA CONVERSÃO DE S. PAULO
As celebrações serão transmitidas pela rádio 9 
de Julho e pelas redes sociais da Catedral e da 
Arquidiocese de SP:
09h e 12h na Catedral Metropolitana (Sé)
Conversão de S. Paulo - Sto. Ananias
At 22,3-16 - Sl 116(117) - 1Cor 7,29-31 - Mc 16,15-18

ter
26/01

SS. Timóteo e Tito - Sta. Paula
2Tm 1,1-8 - Sl 95(96),1-2a.2b-3.7-8a.10(R.3) - Lc 10,1-9

      qua
27/01

Sta. Ângela de Mérici - S. Vitaliano, Papa
Hb 10,11-18 - Sl 109,1.2.3.4(R.4bc) - Mc 4,1-20

      qui
28/01

S. Tomás de Aquino
Hb 10,19-25 - Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6(R.Cf.6) - Mc 4,21-25

     
     sex

29/01

Terço das Mulheres no Youtube
S. Sulpício Severo - S. Constâncio - SS. Papías e Amaro
Hb 10,32-39 - Sl 36,3-4.5-6.23-24.39-40(R.39a) - Mc 4,26-34

sab
30/01

1º DIA DO TRÍDUO DA PADROEIRA
Missa presencial, no Facebook e Youtube: 
18h00 - N. Sra. da Defesa - Cinerário
Sta. Martinha - Sta. Jacinta Mariscotti
Hb 11,1-2.8-19 - Lc 1,69-70.71-72.73-75(Rf.Cf.68) - Mc 
4,35-41

dom
31/01

2º DIA DO TRÍDUO DA PADROEIRA
4º DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 
10h30 e 19h00 na Matriz 
S. João Bosco - Sta. Marcela
Dt 18,15-20 - Sl 94,1-2.6-7.8-9(R.8) - 1Cor 7,32-35 - 
Mc 1,21-28São José,  Padroeiro da Igreja Católica 

Apostólica Romana, neste ano 
especialmente a ti dedicado, rogai por nós! Direito de Imagem: Diocese de Santo AndréFESTA DA PADROEIRA 2021

MISSAS PRESENCIAIS, NO FACEBOOK E YOUTUBE:

Tríduo Preparatório:
Dias 30/01 às 18h, 31/01 às 19h, 01/02 às 20h

Dia da Padroeira, 02/02 às 20h
Bênçãos das Velas

Os pedidos ficarão o ano todo sob o altar
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