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“ Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos!”

Salmo Responsorial 32 (33)
R: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
pois, em vós, nós esperamos!
1. Pois reta é a palavra do Senhor, * e tudo o que ele faz 
merece fé. / Deus ama o direito e a justiça, * transborda em 
toda a terra a sua graça. 
2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, * e que 
confiam esperando em seu amor, / para da morte libertar as 
suas vidas * e alimentá-los * quando é tempo de penúria. 
3. No Senhor nós esperamos confiantes, * porque ele é nosso 
auxílio e proteção! / Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, * 
da mesma forma que em vós nós esperamos!

VIGÉSIMO NONO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DAS MISSÕES

 " Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos " (At 4,20)
Irmãos e irmãs, que graça o Senhor nos concedeu de nos reunirmos neste dia a Ele dedicado! Celebramos 
sua vitória sobre o pecado e a morte e que nos garantiu a Vida verdadeira! A Páscoa de Cristo é nossa 
páscoa, certeza de que as forças da morte já não prevalecem sobre nós. Esta certeza deve animar-nos a 
sermos humildes e, dispostos a servir, assumir nosso trabalho missionário.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 17/10/2021)

Segunda Leitura: 
Leitura da Carta aos Hebreus (Hb 4,14-16)
Irmãos: ¹⁴Temos um Sumo Sacerdote eminente, que entrou no 
céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na 
fé que professamos. ¹⁵Com efeito, temos um Sumo Sacerdote 
capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo 
foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. 
¹⁶Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da 
graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça 
de um auxílio no momento oportuno.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Primeira Leitura:
Leitura do Livro do Profeta Isaías (Is 53,10-11)
¹⁰O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua 
vida em expiação, ele terá descendência duradoura, e fará 
cumprir com êxito a vontade do Senhor. ¹¹Por esta vida de 
sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o 
justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas 
culpas.
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 10,35-45 ou [42-45] - forma breve)
Naquele tempo, ³⁵Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a 
Jesus e lhe  disseram: “Mestre, queremos que faças por nós o 
que vamos pedir”. ³⁶Ele perguntou: “O que quereis que eu vos 
faça?” ³⁷Eles responderam: “Deixa-nos sentar um à tua direita e 
outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória!” ³⁸Jesus 
então lhes disse: “Vós não sabeis o que pedis. Por acaso 
podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados 
com o batismo com que vou ser batizado?” ³⁹Eles responderam: 
“Podemos”. E ele lhes disse: “Vós bebereis o cálice que eu 
devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo 
ser batizado. ⁴⁰Mas não depende de mim, conceder o lugar à 
minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi 
reservado”. ⁴¹Quando os outros dez discípulos ouviram isso, 
indignaram-se com Tiago e João. [⁴²Jesus os chamou e disse: 
“Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os 
grandes as tiranizam. ⁴³Mas, entre vós, não deve ser assim: 
quem quiser ser grande, seja vosso servo; ⁴⁴e quem quiser ser 
o primeiro, seja o escravo de todos. ⁴⁵Porque o Filho do Homem 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida 
como resgate para muitos”.]
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 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 

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.

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 

via Whatsapp ou e-mail secretaria@nossaluz.com.br 

Fique em 
segurança

Fique em
casa

QUASE 5 MILHÕES DE MORTOS 
PELA COVID NO MUNDO!

Com 2,7% da população mundial, o Brasil 
responde por mais de 12% destas mortes!

Cuidar de si é cuidar do outro, e
vacinar-se é demonstração de respeito 

à vida e amor ao próximo.

Participe presencialmente 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.
Para mais orientações acesse aqui. 

Santa Edwiges, Padroeira 
de uma de nossas 

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


Programação da Semana e Liturgia Diária 
Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:

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

Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

18 - REGINA DA SILVA BARROS
19 - MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO
19 – TALITA TASSI (*)
20 - MARCELO MEIRELES
21 - ERIK RODOLFO SEABRA SIMÕES
21 - VICTOR RIBOLDI CANDIAN
22 - CARLA BERNARDES

( * ) = 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

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

SOMOS UMA IGREJA MISSIONÁRIA

No próximo Domingo, celebraremos o Domingo das Missões, em 
toda a Igreja, em cada paróquia e comunidade. A Igreja de Jesus 
Cristo é missionária por sua própria natureza. Por isso, rezamos de 
maneira especial pelos missionários que dedicam suas vidas ao 
anúncio e testemunho do Evangelho nos mais variados ambientes 
e contextos sociais e culturais. Todos os membros da Igreja, a 
partir do Batismo, receberam o chamado a serem missionários ao 
longo da vida. E a vocação missionária pode ser desempenhada 
de muitas maneiras: alguns são sacerdotes ou religiosos, servindo 
as comunidades locais da Igreja, ou partindo para frentes 
missionárias em lugares distantes. Outros são missionários no 
casamento e na família, edificando lares cristãos, verdadeiras 
“igrejas domésticas”, e transmitindo a fé aos filhos. Outros ainda 
são missionários leigos, como profissionais inseridos nas muitas 
estruturas e situações da vida social e profissional, ou assumindo 
responsabilidades públicas e esforçando-se para testemunhar o 
Evangelho de Cristo nessas diversas situações da vida civil. 
Somos todos discípulos de Jesus Cristo e também seus 
missionários, testemunhas do Reino de Deus, que já está no meio 
de nós. A Igreja conta com a participação de cada um de seus 
membros no desempenho da missão recebida de Jesus Cristo 
mediante a participação ativa e alegre na própria comunidade local, 
que é o primeiro lugar para vivermos como discípulos-missionários 
de Jesus Cristo. A Igreja precisa ser positivamente missionária, ou 
deixa de ser a Igreja de Cristo. No próximo Domingo, faremos um 
gesto concreto de apoio ao trabalho dos missionários, participando 
na coleta “para as missões”, feita em todas as igrejas católicas do 
mundo. Com o fruto da “coleta missionária”, poderão ser apoiados 
os trabalhos dos missionários em regiões carentes e mais 
necessitadas, onde eles dependem muito de nossa generosa 
partilha. Em muitos lugares, de fato, os missionários só conseguem 
fazer seu trabalho se forem ajudados por nós, que já somos 
católicos. Hoje acontece, em todas as dioceses do mundo, o início 
da preparação da próxima assembleia do Sínodo dos Bispos, que 
será realizada em outubro de 2023. O Papa Francisco pede que 
todas as comunidades católicas participem dessa preparação da 
assembleia do Sínodo. Por isso, o bispo de cada diocese celebra 
hoje uma Missa especial com o seu povo para abrir o “caminho 
sinodal” na própria diocese. Este fato também tem um forte 
significado missionário, pois a missão da Igreja é de todos. 
Ninguém é missionário sozinho e a missão da Igreja é “trabalho 
feito em mutirão”, do qual todos os membros da Igreja tomam 
parte, cada um a seu modo. E o Espírito de Deus anima e fecunda 
toda a ação missionária da Igreja. Jesus, missionário de Deus Pai 
para o mundo, não realizou sozinho a sua missão, mas chamou os 
apóstolos e muitos discípulos, enviando-os a pregar e testemunhar 
o Evangelho. Os apóstolos, por sua vez, fizeram o mesmo e, em 
cada grupo ou comunidade de fé, constituíram outros missionários 
e encarregados de continuarem e ampliarem a missão e o serviço 
do Evangelho. E hoje não deve ser diferente. O Papa Francisco 
nos chama a sermos uma Igreja mais “sinodal”, que valoriza a 
participação e a ação de cada um de seus membros. A Igreja é um 
povo de discípulos missionários de Jesus Cristo e ninguém deve 
ficar numa atitude passiva, apenas recebendo os benefícios 
oferecidos. Todos receberam dons, que devem fazer frutificar em 
benefício do corpo inteiro. Ouviremos falar muito sobre isso daqui 
por diante, nos próximos anos. Esse é um aspecto importante da 
renovação da Igreja, tão necessária em nossos dias. Que a 
preparação da próxima assembleia do Sínodo dos Bispos nos 
ajude a tomar consciência disso e a sermos uma Igreja cada vez 
mais missionária.
(Cardeal Odilo P. Scherer - Arcebispo de São Paulo  - Reflexão do Folheto 
Litúrgico o Povo de Deus em SP de 17/10/21)

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

HOJE
dom

17/10

29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
10h30 e 18h00 -  Missa presencial, no Facebook e  
Youtube
S. Inácio de Antioquia - B. Pedro Casani
Is 53,10-11 - Sl 32(33),4-5.18-19.20.22(Rf 22) - Hb 4,14-16 -
Mc 10,35-45 (ou breve 42-45)

    seg
18/10

Terço dos Homens no Youtube
S.Lucas, Evangelista, Médico, Padroeiro dos Artistas
2Tm 4,10-17b - Sl 144(145),10-11,12-13ab-17-18(R.12a) - Lc 
10,1-9

ter
19/10

SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues Presb. e Companheiros 
Jesuítas, Mártires - S. Paulo da Cruz, fund. Passionistas
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 - Sl 39,7-8a.8b-9.10.17(R.Cf.8a.9a) - 
Lc 12,35-38

qua
20/10

Sta. Maria Bertila Boscardin, Virgem de Treviso
Rm 6,12-18 - Sl 123,1-3.4-6.7-8(R.8a) - Lc 12,39-48

quI
21/10

S. Gaspar Del Búfalo - Sto. Hilarião - Sta. Úrsula
Rm 6,19-23 - Sl 1,1-2.3.4.6(R.Sl 39,5a) - Lc 12,49-53

sex
22/10

Terço das Mulheres no Youtube
S. João Paulo II, Papa - S. Marcos, bispo de Jerusalém
Rm 7,18-25a - Sl 118,66.68.76.77.93.94(R.68b) - Lc 12,54-59

sab
23/10

10h00 - Catequese (Presencial e Online)
Semana de início para Novena de Natal Semanal
Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário 
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube 
S. Severino Boécio - S. João de Capistrano
Rm 8,1-11 - Sl 23,1-2.3-4ab.5-6(R.Cf.6) - Lc 13,1-9

dom
24/10

30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES E DA OBRA DA 
PONTIFÍCIA INFÂNCIA MISSIONÁRIA
Semana de início para Novena de Natal Semanal
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
10h30 e 18h00 -  Missa presencial, no Facebook e  
Youtube
Sto. Antonio Maria Claret
Jr 31,7-9 - Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6(R.3) - Hb 5,1-6 - 
Mc 10,46-52

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

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES 2021 ABERTAS
Obrigado por ser dizimista! 

Se ainda não é, participe!

Direito de imagem: lanamensageiro.blogspot.com

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

Participe presencialmente 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 aqui. 

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.

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

especialmente a ti dedicado, rogai por nós!
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