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“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho”

Salmo Responsorial 46(47)
R: Por entre aclamações Deus se elevou,
o Senhor subiu ao toque da trombeta.
1. Povos todos do universo, batei palmas, * gritai a Deus 
aclamações de alegria! / Porque sublime é o Senhor, o Deus 
Altíssimo, * o soberano que domina toda a terra. 
2. Por entre aclamações Deus se elevou * o Senhor subiu ao 
toque da trombeta. / Salmodiai ao nosso Deus ao som da 
harpa, * salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei! 
3. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, * ao som da 
harpa acompanhai os seus louvores! / Deus reina sobre todas 
as nações, * está sentado no seu trono glorioso.

SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR
55º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

“Vem e verás” (Jo 1, 46). Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são
SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS

“Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos” (Jo 15,5-9)
Irmãos e irmãs, hoje Jesus sobe aos céus e encerra seus encontros e aparições aos discípulos, 
após a sua ressurreição, que serviram para fortalecer-lhes a fé e explicar-lhes a missão. 
Despedindo-se, o Senhor promete enviar o seu Espírito e, por Ele, permanecer na Igreja por meio da 
Palavra anunciada e dos sacramentos. Iniciamos hoje a Semana de Oração pela unidade dos 
cristãos. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos unidos em seu amor. Também hoje, alegramo-nos 
com os meios de comunicação social que promovem o encontro entre as pessoas.  
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 16/5/2021)

Segunda Leitura: 
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios (Ef 1,17-23)
Irmãos, 17o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem 
pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vo-lo 
revele e faça verdadeiramente conhecer. 18Que ele abra o 
vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança 
que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que 
está na vossa herança com os santos, 19e que imenso poder 
ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua 
ação e força onipotente. 20Ele manifestou sua força em Cristo, 
quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita 
nos céus, 21bem acima de toda a autoridade, poder, potência, 
soberania ou qualquer título que se possa nomear não somente 
neste mundo, mas ainda no mundo futuro. 22Sim, ele pôs tudo 
sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a Cabeça 
da Igreja, 23que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui 
a plenitude universal. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Primeira Leitura:
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 1,1-11)
1No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus 
fez e ensinou, desde o começo, 2até ao dia em que foi levado 
para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, 
aos apóstolos que tinha escolhido. 3Foi a eles que Jesus se 
mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. 
Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do reino de 
Deus. 4Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: “Não vos 
afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa 
do Pai, da qual vós me ouvistes falar: 5‘João batizou com 
água; vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, 
dentro de poucos dias’”. 6Então os que estavam reunidos 
perguntaram a Jesus: “Senhor, é agora que vais restaurar o 
reino em Israel?” 7Jesus respondeu: “Não vos cabe saber os 
tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua 
própria autoridade. 8Mas recebereis o poder do Espírito Santo 
que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da 
terra”. 9Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista 
deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não 
mais podiam vê-lo. 10Os apóstolos continuavam olhando para 
o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens 
vestidos de branco, 11que lhes disseram: “Homens da Galileia, 
por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus 
que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o 
vistes partir para o céu”.  
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 
Marcos (Mc 16,15-20)
Naquele tempo, 15Jesus se manifestou aos onze discípulos, e 
disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a 
toda criatura! 16Quem crer e for batizado será salvo. Quem não 
crer será condenado. 17Os sinais que acompanharão aqueles 
que crerem serão estes: expulsarão demónios em meu nome; 
falarão novas línguas; 18se pegarem em serpentes ou beberem 
algum veneno mortal, não lhes fará mal algum; quando 
impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. 
19Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado 
ao céu, e sentou-se à direita de Deus. 20Os discípulos então 
saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e 
confirmava sua palavra por meio dos sinais que a 
acompanhavam. 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 

Fique em casa! Fique em segurança!

https://conic.org.br/portal/noticias/3707-souc-2021-permanecei-no-meu-amor-e-produzireis-muitos-frutos
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
18 - MARIA PEREIRA TEIXEIRA
21 - PRISCILLA CANTEIRO SOARES FIGUEIREDO
22 - DALVA APARECIDA ZAMBONI
22 - LILIAN TEREZA B. P. SOUSA
22 - LIVIA MARIA DOS SANTOS
( * ) = 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!

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
   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

seg
17/05

Terço dos Homens no Youtube
Invocando Nossa Senhora no Youtube
S. Pascoal Bailão - S. Vitor, Mártir
At 19,1-8 - Sl 67,2-3.4-5ac.6-7ab(R.33a) - Jo 16,29-33

      ter
18/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
S. João I, Papa e Mártir - S. Félix de Cantalício
At 20,17-27 - Sl 67,10-11.20-21(R.33a) - Jo 17,1-11a

     qua
19/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
S. Pedro Celestino V, Papa - Sto. Urbano I, Papa
At 20,28-38 - Sl67,29-30.33-35a.35b-36c(R.33a) - Jo 17,11b-19

      quI
20/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
S. Bernardino de Sena - Sta. Áurea, Mártir de Óstia
At 22,30;23,6-11 - Sl 15,1-2a.5.7-8.9-10.11(R.1) - Jo 17,20-26

   
      sex

21/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
Terço das Mulheres no Youtube
SS. Cristóvão de Magalhães e Companheiros, Mártires no 
México - S. Carlos Eugênio de Mazenod
At 25,13b-21 - Sl 102,1-2.11-12.19-20ab(R.19a) - Jo 21,15-19

     sab
22/05

Invocando Nossa Senhora no Youtube
18h00 Missa presencial na Com. N. Sra. da 
Defesa - Cinerário e ao vivo no Facebook e no 
Youtube 
Sta. Rita de Cássia - Sta. Júlia, Virgem e Mártir na Córsega
At 28,16-20.30-31 - Sl 10,4-5.7(R.Cf.7ab) - Jo 21,20-25

    dom
   23/05

SOLENIDADE DE PENTECOSTES
Invocando Nossa Senhora no Youtube
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
10h30 e 18h00 presencial e ao vivo
no Facebook e no Youtube
S. João Batista de Rossi, Sacerdote Romano
At 2,1-11 - Sl 103(104),1ab.24ac.29bc-30.31.34(R.Cf.30) - 
1Cor 12,3b-7.12-13 - Jo 20,19-23

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O 55° DIA 
MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

Queridos irmãos e irmãs! O convite a “ir e ver”, que acompanha os 
primeiros e comovedores encontros de Jesus com os discípulos, é 
também o método de toda a comunicação humana autêntica. [...] Por 
isso, este ano, desejo dedicar a Mensagem à chamada a “ir e ver”, 
como sugestão para toda a expressão comunicativa que queira ser 
transparente e honesta: tanto na redação dum jornal como no mundo 
da web, tanto na pregação comum da Igreja como na comunicação 
política ou social. “Vem e verás” foi o modo como a fé cristã se 
comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do rio Jordão 
e do lago da Galileia. [...] Aos primeiros discípulos que querem 
conhecer Jesus, depois do seu Batismo no rio Jordão, Ele responde: 
“Vinde e vereis” (Jo 1, 39), convidando-os a permanecer em relação 
com Ele. Passado mais de meio século, quando João, já muito idoso, 
escreve o seu Evangelho, recorda alguns detalhes “de crônica” que 
revelam a sua presença no local e o impacto que teve na sua vida 
aquela experiência: “era cerca da hora décima”, observa ele! Isto é, as 
quatro horas da tarde (cf. 1, 39). No dia seguinte (narra ainda João), 
Filipe informa Natanael do encontro com o Messias. O seu amigo, 
porém, mostra-se cético: “De Nazaré pode vir alguma coisa boa?” 
Filipe não procura convencê-lo com raciocínios, mas diz-lhe: “vem e 
verás” (cf. 1, 45-46). Natanael vai e vê, e a partir daquele momento a 
sua vida muda. A fé cristã começa assim; e comunica-se assim: com 
um conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer. 
“Já não é pelas tuas palavras que acreditamos; nós próprios 
ouvimos…”: dizem as pessoas à Samaritana, depois de Jesus Se ter 
demorado na sua aldeia (cf. Jo 4, 39-42). O método “vem e verás” é o 
mais simples para se conhecer uma realidade; é a verificação mais 
honesta de qualquer anúncio, porque, para conhecer, é preciso 
encontrar, permitir à pessoa que tenho à minha frente que me fale, 
deixar que o seu testemunho chegue até mim. [...] Na comunicação, 
nada pode jamais substituir, de todo, o ver pessoalmente. Algumas 
coisas só se podem aprender, experimentando-as. Na verdade, não se 
comunica só com as palavras, mas também com os olhos, o tom da 
voz, os gestos. O intenso fascínio de Jesus sobre quem O encontrava 
dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia daquilo que 
dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até dos seus 
silêncios. Os discípulos não só ouviam as suas palavras, mas viam-No 
falar. Com efeito, n’Ele – Logos encarnado – a Palavra ganhou Rosto, 
o Deus invisível deixou-Se ver, ouvir e tocar, como escreve o próprio 
João (cf. 1 Jo 1, 1-3). A palavra só é eficaz, se se “vê”, se te envolve 
numa experiência, num diálogo. Por esta razão, o “vem e verás” era e 
continua a ser essencial. [...] “Nas nossas mãos, temos os livros; nos 
nossos olhos, os acontecimentos”: afirmava Santo Agostinho, 
exortando-nos a verificar na realidade o cumprimento das profecias 
que se encontram na Sagrada Escritura. Assim, o Evangelho volta a 
acontecer hoje, sempre que recebemos o testemunho transparente de 
pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro com Jesus. Há mais de 
dois mil anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da 
aventura cristã. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, 
encontrando as pessoas onde estão e como são. Senhor, ensinai-nos 
a sair de nós mesmos, / e partir à procura da verdade. / Ensinai-nos a 
ir e ver, / ensinai-nos a ouvir, / a não cultivar preconceitos, / a não tirar 
conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, / a 
reservar tempo para compreender,/ a prestar atenção ao essencial, / a 
não nos distrairmos com o supérfluo,/a distinguir entre a aparência 
enganadora e a verdade. / Concedei-nos a graça de reconhecer as 
vossas moradas no mundo / e a honestidade de contar o que vimos.

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-arquidioce
se-de-sao-paulo

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

especialmente a ti dedicado, rogai por nós!
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mailto:secretaria@nossaluz.com.br
http://www.paroquianossaluz.com.br
http://www.nossaluz.com.br
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
https://www.youtube.com/nossaluz
mailto:secretaria@nossaluz.com.br
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
https://www.youtube.com/user/nossaluz
mailto: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

