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Missa em louvor a Nossa Senhora da Luz

Salmo Responsorial 49 (50)
R: A todos que procedem retamente,
eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
1. Eu não venho censurar teus sacrifícios, * pois sempre estão 
perante mim teus holocaustos; não preciso dos novilhos de tua 
casa * nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. R.
2. Como ousas repetir os meus preceitos * e trazer minha 
Aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus 
conselhos * e deste as costas às palavras dos meus lábios! R.
3. Diante disso que fizeste, eu calarei? * Acaso pensas que eu 
sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo * e manifesto 
essas coisas aos teus olhos. R.
4. Quem me oferece um sacrifício de louvor, * este sim é que 
me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, * 
eu mostrarei a salvação que vem de Deus'. R.

TERÇA-FEIRA DA 2ª SEMANA DO TEMPO DA QUARESMA
O Evangelho deste dia parece que vai contra tudo o que a atual sociedade busca: prestígio e aplauso. O 
capítulo 23 de Mateus é muito duro com as autoridades farisaicas. Começa criticando aqueles que vivem 
tranquilos, com todo tipo de mordomia, e impõem pesados fardos sobre os pobres. É fácil estar “sentado 
em cátedras e viver em mansões” e ditar regras para a população que vive na penúria. Tudo isso pode 
acontecer tanto no mundo da política como no da religião. Em seguida, Jesus convida seus seguidores a 
não seguir esse caminho, mas a pautar sua vida na fraternidade e no acolhimento mútuo, seguindo o 
exemplo do próprio Mestre, sem se preocupar muito com títulos e privilégios. A comunidade comprometida 
com o projeto de Jesus precisa superar dominações, para viver como irmãos e irmãs.
(Dia a dia com o Evangelho 2021 - Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp e Pe. Nilo Luza, ssp de 02/3/2021)

Leitura do Livro do Profeta Isaías (Is 1,10-16.20 )
10Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai 
ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. 
16Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de 
minha frente. Deixai de fazer o mal! 17Aprendei a fazer o bem! 
Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, 
defendei a viúva. 18Vinde, debatamos - diz o Senhor. Ainda 
que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão 
brancos como a neve.Se forem vermelhos como o carmesim, 
tornar-se-ão como lã.19Se consentirdes em obedecer, 
comereis as coisas boas da terra. 20Mas se recusardes e vos 
rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do 
Senhor falou.
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-arquidi
ocese-de-sao-paulo

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus  (Mt 23,1-12) 
Naquele tempo:1Jesus falou às multidões e aos seus 
discípulos e lhes disse: 2'Os mestres da Lei e os fariseus têm 
autoridade para interpretar a Lei de Moisés. 3Por isso, deveis 
fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas 
ações! Pois eles falam e não praticam. 4Amarram pesados 
fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos 
não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. 
5Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos 
outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na 
testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. 6Gostam 
de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas 
sinagogas; 7Gostam de ser cumprimentados nas praças 
públicas e de serem chamados de Mestre. 8Quanto a vós, 
nunca vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é vosso 
Mestre e todos vós sois irmãos. 9Na terra, não chameis a 
ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos 
céus. 10Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o 
vosso Guia, Cristo. 11Pelo contrário, o maior dentre vós deve 
ser aquele que vos serve. 12Quem se exaltar será humilhado, 
e quem se humilhar será exaltado.'
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos (Rm 8,31b-34)
Irmãos: 31Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32Deus 
que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos 
nós, como não nos daria tudo junto com ele? 33Quem acusará 
os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? 34Quem 
condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que 
ressuscitou, e está, à direita de Deus, intercedendo por nós? 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

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!

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE (CFE) 2021

Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te bendizemos 
pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de 

vivermos a comunhão na diversidade.
Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,

ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como 
compromisso de amor, criando pontes que unem em vez 

de muros que separam e geram indiferença e ódio.
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir 

a toda a humanidade, em especial, aos mais pobres 
e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o 
Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, 

suas alegrias e esperanças, caminhando pelas 
veredas da amorosidade.

Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, 
sopro restaurador da vida. Amém!

HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 
2021

1. Venham todos, vocês, venham todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão (bis)

Em nome de Cristo, que é a nossa paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos traz:
Do que estava dividido,
unidade ele faz!
Do que estava dividido,
unidade ele faz! (cf. Ef 2,14a)

2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a Escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (bis)

3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (bis)

São José,  Padroeiro da Igreja Católica 
Apostólica Romana, neste ano especialmente a 

ti dedicado, rogai por nós!

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


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

2 - ANA LÚCIA P. S. FILGUEIRAS
2 - FERNANDO JOSÉ TAVARES ( * )
2 - TEREZINHA FERRARI
4 - EDNA PESSANHA ALVES
5 - ROBINSON ANTONY SATONI SANTOS
6 - DANIELA REGINA DA SILVA KURODA
6 - VICTOR ALEIXO FERNANDES
7 - ELIANA ROCHA LIMA
7 - MARIA MARQUES DA SILVA
7 - MATHEUS PICOLLI DE OLIVEIRA

( * ) = Comunidade Santa Edwiges

JESUS, O FILHO AMADO DE DEUS

Estamos no início da caminhada quaresmal que nos levará à 
celebração gloriosa da Páscoa do Senhor. A Palavra de Deus ilumina o 
percurso que estamos fazendo, pois somos chamados à conversão e à 
reconciliação. Ressoa forte em nossos corações o apelo premente da 
quaresma: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Neste segundo 
domingo da quaresma meditamos o Evangelho da Transfiguração de 
Jesus. Vemos o Filho amado de Deus, no caminho que leva à cruz, 
transfigurado, manifestado em plena glória. O evangelista Marcos, ao 
referir-se às vestes brancas e brilhantes de Jesus aponta para a 
realidade da sua ressureição, a glorificação. Ninguém, nem a violência, 
nem a morte, poderá deter a realização do Reino de Deus, pois Ele vai 
ressuscitar no terceiro dia. A presença de Moisés e Elias, 
representando a Lei e os Profetas, dá testemunho de Jesus como o 
Messias esperado, aquele que vem para libertar da escravidão, tirar o 
pecado do mundo, como prometido e prefigurado no Antigo Tes- 
tamento. E o testemunho é este, Jesus veio para salvar pela entrega 
total de sua vida. De fato, no texto evangélico, alguns elementos 
indicam a presença de Deus nos acontecimentos, como a nuvem que 
cobre com sua sombra, a voz do alto que ressoa, o esplendor radiante, 
a presença de Moisés e Elias. É o próprio Deus Pai a garantia de que 
que Jesus é seu Filho amado, ao qual se deve aderir: “Escutai-o”. Sim, 
Jesus é o Filho de Deus, como já revelado no batismo por João 
Batista, quando a mesma voz recorda a filiação divina e diz que nele 
encontra todo o seu agrado, a sua complacência. E nós, como nos 
colocamos diante desta realidade da fé, a ressurreição? Na atitude e 
nas palavras de Pedro nos reconhecemos todos, pois não se pode 
viver a alegria da ressurreição sem passar pela cruz, a entrega total, a 
morte que leva à vida, a Páscoa. Para acolhermos e conhecermos 
plenamente quem é Jesus, e seu Evangelho, precisamos ir com Ele 
até a Cruz, permanecer fiéis até o fim, perseverar no caminho. Escutar 
o que Ele diz, praticar sua Palavra, viver seu projeto de salvação, nos 
salva, nos liberta, leva-nos à ressurreição, à vida plena. E ainda hoje 
nos perguntamos, como os discípulos que acompanhavam Jesus, o 
que significa “ressuscitar dos mortos”. Jesus ressuscitou, não é vã a 
nossa fé. Ele está sempre conosco, é o Emanuel -Deus Conosco - e 
nos convida a descer do monte , a vencer o medo e a angústia, a crer 
e escutar o que o Pai diz, pois são palavras de vida eterna. Jesus é 
verdadeiramente o Caminho, a Verdade e a Vida. A transfiguração de 
Jesus é sinal de nossa vitória sobre o pecado e a morte. A nossa fé 
nos assegura ser possível transfigurar também a nossa vida, resgatar 
a plena dignidade humana, a condição de filhos e filhas de Deus. A 
solidariedade de Jesus, que se fez homem e veio habitar no meio de 
nós, cumprindo a vontade do Pai, revela seu imenso amor, que nos 
liberta e salva definitivamente. Queremos seguir seus passos, somos 
seus discípulos missionários, contribuindo para a criação dos novos 
céus e da nova terra, a plena ressurreição, a vida plenamente 
transfigurada, imagem e semelhança de Deus. Continuemos 
perseverantes na caminhada quaresmal, proclamando que “Cristo é a 
nossa paz: do que era dividido fez uma unidade”, como nos recorda a 
Campanha da Fraternidade. Ele é o Filho amado do Pai, que nos pede 
fraternidade e diálogo, no compromisso de amor com Deus e os 
irmãos.
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 28/2/2021 - 
Dom Angelo Ademir Mezzari, RCJ - Bispo Auxiliar de São Paulo)
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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

Obrigado pelo seu compromisso com 
o Dízimo! Os carnês para 2021 estão 
disponíveis, retire o quanto antes!

HOJE
ter

02/03

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. Ângela da Cruz, Virgem
Is 1,10.16-20 - Sl 49,8-9.16bc-17.21.23(R.23b) - Mt 23,1-12

      qua
03/03

Sta. Cunegunda
Jr 18,18-20 - Sl 30,5-6.14.15-16(R.17b) - Mt 20,17-28

      qui
04/03

S. Casimiro, padroeiro da Lituânia - B. Humberto III de Savóia
Jr 17,5-10 - Sl 1,1-2.3.4.6(R.Sl 39,5a) - Lc 16,19-31

     
     sex

05/03

Terço das Mulheres no Youtube
20h - Via Sacra presencial na Matriz
S. Lúcio I - Sto. Adriano - S. João José da Cruz
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 - Sl 104,16-17.18-19.20-21(R.5a) - 
Mt 21,33-43.45-46

sab
06/03

Missa presencial, no Facebook e Youtube: 
18h00 Comunidade N Sra da Defesa - Cinerário
Sta. Rosa de Viterbo - Sta. Coleta Boylet
Mq 7,14-15.18-20 - Sl 102,1-2.3-4.9-10.11-12(R.8a) - 
Lc 15,1-3.11-32

dom
07/03

3º DOMINGO DA QUARESMA
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 
10h30 e 19h00 na Matriz 
SS. Perpétua e Felicidade - Sta. Teresa Margarida Redi
Ex 20,1-7 - Sl 18,8.9.10.11(R.Jo 6,68c) - 1Cor 1,22-25 - 
Jo 2,13-25

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

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
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