
Informativo semanal - ano 26 - nº 1333 - São Paulo, 9 de Maio de 2021
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, disse o Senhor Jesus

Salmo Responsorial 97(98)
R: O Senhor fez conhecer a salvação e
revelou sua justiça às naçðes.
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* porque ele fez 
prodígios! Sua mão e o seu braço forte e santo* 
alcançaram-lhe a vitória. 
2. O Senhor fez conhecer a salvação,* e às nações, sua 
justiça; recordou o seu amor sempre fiel* pela casa de Israel. 
3. Os confins do universo contemplaram* da salvação do 
nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,* 
alegrai-vos e exultai! 

6º DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Irmãos e irmãs, o Senhor nos renova na alegria da sua ressurreição para proclamarmos esse 
anúncio a todos os povos da terra. Hoje, Jesus nos dá o mandamento do amor. Foi Ele que, em 
primeiro lugar, nos amou e agora nos pede que nos amemos uns aos outros. Celebremos, pois, 
esta Eucaristia, memorial definitivo do amor de Deus, que em Jesus deu sua vida por nós. 
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 09/5/2021)

Segunda Leitura: 
Leitura da Primeira Carta de São João (1Jo 4,7-10)
Caríssimos:7Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem 
de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece 
Deus. 8Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois 
Deus é amor. 9Foi assim que o amor de Deus se manifestou 
entre nós: Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que 
tenhamos vida por meio dele. 10Nisto consiste o amor: não 
fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e 
enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos 
pecados.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Primeira Leitura:
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 10,25-26.34-35.44-48)
25Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe 
ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. 26Mas Pedro 
levantou-o, dizendo: 'Levanta-te. Eu, também, sou apenas um 
homem'. 34Então, Pedro tomou a palavra e disse: 'De fato, 
estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as 
pessoas. 35Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a 
justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. 44Pedro 
estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre 
todos os que ouviam a palavra. 45Os fiéis de origem judaica, 
que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom 
do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. 
46Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em 
línguas estranhas. Então Pedro falou: 47'Podemos, por acaso, 
negar a água do batismo a estas pessoas que receberam, 
como nós, o Espírito Santo?' 48E mandou que fossem 
batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que 
Pedro ficasse alguns dias com eles.
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 15,9-17)
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 9Como meu Pai 
me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu 
amor. 10Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis 
no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu 
Pai e permaneço no seu amor. 11Eu vos disse isso, para que a 
minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. 
12Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim 
como eu vos amei. 13Ninguém tem amor maior do que aquele 
que dá sua vida pelos amigos. 14Vós sois meus amigos, se 
fizerdes o que eu vos mando. 15Já não vos chamo servos, pois 
o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo 
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.
16Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos 
escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o 
vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu 
nome, ele vo-lo concederá. 17Isto é o que vos ordeno: amai-vos 
uns aos outros.
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

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 

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

especialmente a ti dedicado, rogai por nós!

Obrigado Mãe!

Que Nossa Senhora a 
abençoe e Deus a 

recompense pelo seu sim 
que gera vida!

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
10 - DARCY CARNEIRO DOS SANTOS
12 - MARIA APARECIDA FERNANDES MACHADO
13 - ESMERALDA RIBEIRO NASCIMENTO (*)
13 - GIVANEIDE BARROS CORREA
14 - LUIZA HELENA DE SENA LEAL (*)
( * ) = 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

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

   HOJE
    dom
   09/05

Dia das Mães
6º DOMINGO DA PÁSCOA
Invocando Nossa Senhora no Youtube
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
10h30 e 18h00 presencial e ao vivo
no Facebook e no Youtube
Sto. Isaías, profeta - S. Pacómio - Sta. Luísa de Marillac
At 10,25-26.34-35.44-48 - Sl 97(98),1-2.3ab,3cd-4(R.Cf2b) - 
1Jo 4,7-10 - Jo 15,9-17

seg
10/05

Terço dos Homens no Youtube
Invocando Nossa Senhora no Youtube
S. Jó - S. João de Ávila - S. Gordiano - SS. Quarto e Quinto
At 16,11-15 - Sl 149,1-2.3-4.5-6a.9b(R.4a) - Jo 15,26-16-4a

      ter
11/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
S. Antimo, Mártir, na Via Salária
At 16,22-34 - Sl 137,1-2a.2bc-3.7c-8(R.7c) - Jo 16,5-11

      qua
12/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
S. Pancrácio - SS. Nereu e Aquileu
At 17,15.22-18,1 - Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd - 
Jo 16,12-15

      quI
13/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
N. Sra. de Fátima - Sto. André Humberto Fournet
At 18,1-8 - Sl 97,1.2-3ab.3cd-4(R.Cf.2b) - Jo 16,16-20

   
      sex

14/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
Terço das Mulheres no Youtube
S. Matias, Apóstolo - Miguel Garicots
At 1,15-17.20-26 - Sl 112(113)1-2.3-4.5-6.7-8(R.cf.8) - 
Jo 15,9-17

     sab
15/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
18h00 Missa presencial na Com. N. Sra. da 
Defesa - Cinerário e ao vivo no Facebook e no 
Youtube 
S. Torquato - Sto. Isidro, Lavrador
At 18,23-28 - Sl 46,2-3.8-9.10(R.8a) - Jo 16,23b-28

    dom
   16/05

SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR
Invocando Nossa Senhora no Youtube
Memória de Sta. Edwiges 
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
10h30 e 18h00 presencial e ao vivo
no Facebook e no Youtube
Sto. Alexandre - Sto. Ubaldo
At 1,1-11 - Sl 46(47),2-3.6-7.8-9(R.6) - Ef 1,17-23 - Mc 16,15-20

AMAI-VOS UNS AOS OUTROS

Neste tempo litúrgico que estamos vivendo, continua ressoando em 
nossos ouvidos e no coração o “Aleluia Pascal” que nos enche de paz 
e esperança, dons de Cristo Ressuscitado para a vida da Igreja e do 
mundo. São dias de júbilo em honra do Redentor, como nos diz a 
oração da coleta desta eucaristia, para que a nossa vida corresponda 
aos mistérios da fé que recordamos. A Palavra de Deus nos lembra 
que Deus é amor, Jesus Cristo nos ama dando a sua vida por nós, e o 
Santo Espírito continua infundindo nos corações o amor do Pai e do 
Filho. O amor de Deus se manifestou ao enviar seu próprio Filho único 
para que sejamos salvos, tenhamos nele a verdadeira vida, vençamos 
a morte. Neste domingo tudo nos fala do amor. Na narrativa dos Atos 
dos Apóstolos (At 10,25-26.34-35.44-48), vemos que o amor gera a 
comunidade, superando todas as barreiras e divisões. Deus não faz 
distinção de pessoas, pois o dom do Espírito Santo foi derramado 
também sobre os pagãos. Somos chamados a viver no amor de Deus, 
em comunhão, e na prática da justiça. O temor de Deus se traduz na 
oração e na solidariedade com o povo sofredor. O Espírito Santo age e 
caminha à frente da comunidade, pois a missão depende 
essencialmente da obediência ao Espírito. A Igreja é semente do Reino 
de Deus, não deve discriminar, mas unir em torno do que é essencial, 
e no batismo está a fonte da vida cristã: “E mandou que fossem 
batizados em nome de Jesus Cristo” (At 10, 48). O amor de Deus pela 
humanidade não tem fronteiras, é sem limites. O Evangelho (Jo 
15,9-17) nos revela que o amor é a essência mesma da vida de Deus 
e de cada pessoa. O Pai ama o Filho que lhe comunica o Espírito 
Santo. Há um laço estreito entre a Trindade e a comunidade cristã, na 
qual a vida trinitária circula e se expressa no relacionamento fraterno e 
solidário entre as pessoas. Jesus nos ama dando-nos o seu Espírito, 
fazendo- -nos seus amigos, ao guardarmos seus mandamentos. 
Permanecer no amor de Jesus é assumir seu projeto de amor, as 
bem-aventuranças, a realização do Reino de Deus, especialmente no 
serviço e na doação da vida. Amar é viver o testemunhar o santo 
Evangelho, na comunidade, pois o amor produz a alegria de Jesus, 
que se torna a alegria da comunidade. O fundamento da missão é o 
amor: “ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos 
amigos” (Jo 15,13). Jesus é o Mestre e o Senhor, ele nos escolheu 
como seus colaboradores na missão, produzindo frutos de amor que 
permanecem. A única ordem é esta: “amai-vos uns aos outros” (Jo 
15.17). A primeira carta de João (1Jo 4, 7-10) nos recorda que em 
Deus experimentamos o verdadeiro amor, pois “Deus é amor” (v. 8). 
Por diversas vezes o texto usa a palavra “ágape” – amor solidário. Da 
prática do amor dependem a nossa fé, a esperança e a caridade. Sem 
o amor nada existe, nem Deus, pois Ele é o Amor. O amor vem de 
Deus e só quem ama é que se pode considerar filho de Deus. E no 
amor se conhece a Deus, se experimenta o seu amor, que se expressa 
no compromisso fundamental com os filhos e filhas de Deus, o seu 
povo. Iluminados pela Palavra de Deus, fortalecidos por esta 
Eucaristia, vamos viver no amor e nos amarmos uns aos outros, como 
Ele mesmo nos amou. E hoje, com gratidão, rezar pelas nossas mães, 
em seu dia, rendendo graças pelo dom de suas vidas, o amor com que 
nos amam, pois à semelhança de Jesus Cristo, nos deram a vida, e 
continuam nos amando com seu amor, tão humano, e tão divino, que 
só pode ser expressão do amor de Deus por nós.
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 09/5/2021 - 
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

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) 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-arquidioc
ese-de-sao-paulo

Fique em 
segurança

Fique em
casa
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