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Alegres pela Ressurreição de Jesus Cristo digamos: Meu Senhor e meu Deus!

Salmo Responsorial 117 (118)
R: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 
Eterna é a sua misericórdia! 
1. A casa de Israel agora o diga: * “Eterna é a sua 
misericórdia!” A casa de Aarão agora o diga: * “Eterna é a sua 
misericórdia.” Os que temem o Senhor agora o digam: * 
“Eterna é a sua misericórdia!” 
2. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do 
Senhor me levantou,* a mão direita do Senhor fez maravilhas!' 
3. Não morrerei, mas ao contrário, viverei* para cantar as 
grandes obras do Senhor!* O Senhor severamente me 
provou,* mas não me abandonou às mãos da morte. 
4. A pedra que os pedreiros rejeitaram, * tornou-se agora a 
pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: 
* Que maravilhas ele fez a nossos olhos! Este é o dia que o 
Senhor fez para nós, * alegremo-nos e nele exultemos!

2º DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Num só coração e numa só alma, nos reunimos no Dia do Senhor para glorificar a Vida que vence a 
morte. Cristo Ressuscitado, nossa Páscoa e certeza definitiva, se manifesta à sua Igreja reunida, que 
somos nós, os batizados, e nos oferece o dom da paz, fruto de sua ressurreição. Hoje a Igreja celebra a 
Divina Misericórdia. Sem excluir ninguém, Deus quer manifestar o seu amor incondicional, oferecendo por 
meio daquele que apresenta as marcas da Paixão, o perdão e a reconciliação a todos que o buscam.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 11/4/2021)

Segunda Leitura: 
Leitura da Primeira Carta de São João (1Jo 5,1-6)
Caríssimos: 1Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de 
Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também 
aquele que dele nasceu. 2Podemos saber que amamos os 
filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus 
mandamentos. 3Pois isto é amar a Deus: observar os seus 
mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, 
4pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a 
vitória que venceu o mundo: a nossa fé. 5Quem é o vencedor 
do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 
6Este é o que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo. (Não 
veio somente com a água, mas com a água e o sangue). E o 
Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Primeira Leitura:
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 4,32-35)
32A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. 
Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, 
mas tudo entre eles era posto em comum. 33Com grandes 
sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da 
ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por 
todos. 34Entre eles ninguém passava necessidade, pois 
aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam 
o dinheiro, 35e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, 
era distribuído conforme a necessidade de cada um. 
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 João  
(Jo 20,19-31)
19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os 
discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio 
deles, disse: “A paz esteja convosco”. 20Depois dessas 
palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos 
se alegraram por verem o Senhor. 21Novamente, Jesus disse: 
“A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos 
envio”. 22E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: 
“Recebei o Espírito Santo. 23A quem perdoardes os pecados 
eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles 
lhes serão retidos”. 24Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 
doze, não estava com eles quando Jesus veio. 25Os outros 
discípulos contaram-lhe depois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé 
disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, 
se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a 
mão no seu lado, não acreditarei”. 26Oito dias depois, 
encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e 
Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus 
entrou, pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja convosco”. 
27Depois disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha as minhas 
mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas 
incrédulo, mas fiel”. 28Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu 
Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acreditaste, porque me viste? 
Bem-aventurados os que creram sem terem visto!” 30Jesus 
realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não 
estão escritos neste livro. 31Mas estes foram escritos para que 
acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais a vida em seu nome.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor. 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 do Papa Francisco à São José

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem 
Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José,

mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. 

Amém.

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

Fique em 
segurança

Fique em
casa

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, exceto às quartas-feiras.

Presencialmente mediante agendamento prévio 
que deve ser feito pelos telefones acima.

As contribuições podem ser feitas 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 

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 

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
12 - KAIO FERREIRA CHAVES
13 - ROGÉRIO RODRIGUES CRIADO
14 - MARIA RITA FONSECA
15 - ELEXANDRO FERREIRA DA SILVA
17 - APPARECIDO PROCÓPIO
17 - RENATA MARQUES PENHA (*)
18 - LUCIANA ROCCO NUNES (*)
18 - VALÉRIA BEATRIZ SANTOS NOVO (*)

( * ) = Comunidade Santa Edwiges

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

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

Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

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

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

especialmente a ti dedicado, rogai por nós!

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

    HOJE
     dom

11/04

Domingo da Divina Misericórdia
2º DOMINGO DA PÁSCOA - Missas 10h30 e 
19h00 ao vivo no Facebook ou Youtube
Sta. Gema Galgáni - Sto. Estanislau
At 4,32-35 - Sl 117,2-4.16ab-18.22-24(R.1) - 1Jo 5,1-6 - 
Jo 20,19-31

seg
12/04

Terço dos Homens no Youtube
S. José Moscati - S. Júlio I, Papa - S. Zenão, Bispo
At 4,23-31 - Sl 2,1-3.4-6.7-9(R.Cf.12d) - Jo 3,1-8

      ter
13/04

S. Hermenegildo, Mártir - S. Martinho I, Papa e Mártir
At 4,32-37 - Sl 92,1ab.1c-2.5(R.1a) - Jo 3,7b-15

      qua
14/04

SS. Tibúrcio, Valeriano e Máximo, Mártires, na Via Ápia
At 5,17-26 - Sl 33,2-3.4-5.6-7.8-9(R.7a) - Jo 3,16-21

      quI
15/04

São Abúndio
At 5,27-33 - Sl 33,2.9.17-18.19-20(R.7a) - Jo 3,31-36

   
      sex

16/04

Terço das Mulheres no Youtube
Memória de Sta. Edwiges 
Sta. Maria Bernadete Soubirous - S. Bento José Labre
At 5,34-42 - Sl 26,1.4.13-14(R.Cf.4ab) - Jo 6,1-15

     sab
17/04

18h00 Missa ao vivo no Facebook e Youtube 
transmitida da Matriz - Cinerário
S. Roberto, Abade - S. Simeão, Bispo de Selêucia e Mártir
At 6,1-7 - Sl 32,1-2.4-5.18-19(R.22) - Jo 6,16-21

    dom
   18/04

3º DOMINGO DA PÁSCOA - Missas 10h30 e 
19h00 ao vivo no Facebook ou Youtube
S. Galdino, Arcebispo de Milão e Cardeal
At 3,13-15.17-19 - Sl 4,2.4.7.9(R.7a) - 1Jo 2,1-5a - 
Lc 24,35-48

PAZ E MISERICÓRDIA

Iniciamos o tempo pascal e a liturgia nos ajuda a viver o grande 
mistério da nossa fé, a Ressurreição de Jesus, o Cristo. A Igreja nos 
convida a celebrar os cinquenta dias entre o domingo da Ressurreição 
e o domingo de Pentecostes com imensa alegria e exultação, como se 
fossem uma grande festa, um grande domingo. Por isso mesmo se 
chamam “domingos da Páscoa”, como este segundo, chamado da 
“Divina Misericórdia”. Somos chamados a ser um sinal visível de 
Cristo, testemunhando a sua misericórdia, no perdão e na paz. Jesus, 
o Ressuscitado, está presente na vida da comunidade, se sente a sua 
presença na ação do Espírito que vai conduzindo a Igreja, para realizar 
o Reino de Deus (Jo 20, 19- 31). A presença do Ressuscitado faz a 
comunidade cristã ser igreja de portas abertas, em saída. De fato, 
Jesus se apresenta no meio da comunidade saúda os discípulos com 
a saudação da plenitude dos bens messiânicos – “shalom” – a paz. 
Fruto é a alegria, que abre à missão, enviados pela força do Espírito 
Santo. Os discípulos, e a Igreja, continuam a missão de Jesus, 
manifestando por palavras e obras o amor gratuito e misericordioso do 
Pai. Na dúvida de Tomé, sua incredulidade, diante do Cristo 
Ressuscitado, temos a sua resposta decidida, “Meu Senhor e meu 
Deus”, confirmando sua fidelidade. Em tudo e sempre, a paz e a 
misericórdia, na fé, para que “acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome” (Jo 20, 31). 
Só o amor é verdadeiramente extraordinário, pois Deus é amor ( 1 Jo 
5,1-6). Sua paternidade é universal e se encarna nas relações 
fraternas entre as pessoas, pois amamos a Deus guardando seus 
mandamentos. Que bela e sugestiva Palavra: “Pois isto é amar a 
Deus: observar os seus mandamentos” (1 Jo 5,3). Sede amorosos e 
misericordiosos, como vosso Pai é cheio de misericórdia e compaixão. 
No centro do anúncio e testemunho cristão o amor ao próximo como 
expressão do amor a Deus. Deus é Pai de todos, nós somos seus 
filhos e filhas, somos todos irmãos. A fé consiste na adesão plena a 
Jesus Cristo até a entrega da própria vida, sustentados pelo Espírito 
da verdade, com fidelidade. Não sejamos incrédulos, mas fiéis. O 
retrato da vida e missão das primeiras comunidades (At 4,32-35) nos 
mostra um mundo novo, uma nova realidade, um só coração, uma só 
alma, tudo em comum, testemunhando a ressurreição do Senhor, 
praticando seu projeto de amor. Esta unidade e comunhão expressa a 
vitória de Cristo sobre a morte, tendo como sinal e fruto a partilha, para 
que ninguém passe necessidade, vivam com dignidade. É a verdadeira 
paz, com justiça, na gratuidade, onde a vida é plena e abundante. É 
justamente no Cenáculo – Evangelho de hoje – que está o grande 
anúncio da misericórdia divina e onde Jesus confia aos apóstolos o 
seu ministério. Ao mostrar-lhes as mãos e o lado, ou seja, suas 
chagas, as feridas da paixão, diz : “A paz esteja convosco. Como o Pai 
me enviou, também vos envio....Recebei o Espírito Santo. A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não 
perdoardes, eles lhes serão retidos” (Jo 20,21-23). É deste coração 
ferido, onde corre “sangue e água” (Jo 19,34) que nasce a grande 
onda de misericórdia que inunda a humanidade. Sangue que evoca o 
sacrifício da cruz e o dom eucarístico, água que recorda não somente 
o batismo mas também o dom do Espírito Santo. Deixemo-nos inundar 
pela misericórdia divina. Que a paz do Ressuscitado nos abra o 
coração para a missão, somos enviados a evangelizar, como 
discípulos missionários do Senhor. 
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 11/4/2021 - 
Dom Angelo Ademir Mezzari, RCJ Bispo Auxiliar de São Paulo)

ATENÇÃO à participação na Santa Missa!
No período de 15 de Março a 18 de Abril de 2021 não será 
permitida a participação presencial nas Santas Missas. 

Participe assistindo a transmissão das celebrações ao vivo através 
das redes sociais da Paróquia: 

Facebook Paróquia Nossa Senhora da Luz Tucuruvi 
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/

ou pelo Youtube Canal Nossaluz
https://www.youtube.com/nossaluz

Estamos seguindo as orientações da Arquidiocese de São Paulo em atendimento ao 
Decreto Estadual 65563, que nos coloca na fase emergencial.

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

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES 2021 ABERTAS
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