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“ Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho ”
SOLENIDADE DA CONVERSÃO DE SÃO PAULO, APÓSTOLO

Irmãos e irmãs, a Igreja hoje se reúne para cantar o louvor a Deus que operou grande conversão no 
coração do Apóstolo Paulo. Ele, antes, perseguidor dos cristãos, após um encontro decisivo com o Senhor, 
transformou-se no grande apóstolo que fez levar a palavra do Evangelho a tantos povos, criando 
comunidades e dando à Igreja testemunho de fidelidade e amor incondicional a Cristo. A Igreja de São 
Paulo, que o tem como Patrono, volta-se em adoração a Deus e lhe dá graças por sustentar, com o auxílio 
deste grande modelo, a obra de evangelização nesta grande cidade. Por tudo, demos graças ao Senhor!
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 25/1/2022)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos (Mc 16,15-18) 
Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, ¹⁵e 
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 demônios 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”.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

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 
presencialmente exceto às quartas-feiras.

As doações, dízimo e ofertas podem ser feitas 
também através de PIX ou depósito bancário:

PIX: secretaria@nossaluz.com.br
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 

PARTICIPE PRESENCIALMENTE DAS MISSAS!
Aumentamos nossa capacidade seguindo todos os 

protocolos de segurança. Venha participar!
 

Segunda-feiras 15h com a Novena das Almas na Comunidade 
Nossa Senhora da Defesa - Cinerário

Sábados, 18h, na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
Domingos, 9h na Com. Sta. Edwiges, 10h30 e 18h na Matriz

(Uso obrigatório de máscara)

Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos (At 22,3-16)
Naqueles dias, Paulo disse ao povo: ³“Eu sou judeu, nascido 
em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como 
discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de 
nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, 
como acontece hoje convosco. ⁴Persegui até à morte os que 
seguiam este Caminho, prendendo homens e mulheres e 
jogando-os na prisão. ⁵Disso são minhas testemunhas o Sumo 
Sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me 
cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para 
lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para 
Jerusalém, a fim de serem castigados. ⁶Ora, aconteceu que, 
na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de 
repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de 
mim. ⁷Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: ‘Saulo, Saulo, 
por que me persegues?’ ⁸Eu perguntei: ‘Quem és tu, Senhor?’ 
Ele me respondeu: ‘Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu 
estás perseguindo’. ⁹Meus companheiros viram a luz, mas não 
ouviram a voz que me falava. ¹⁰Então perguntei: ‘Que devo 
fazer, Senhor?’ O Senhor me respondeu: ‘Levanta-te e vai 
para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer’. 
¹¹Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela 
luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus 
companheiros. ¹²Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, 
com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, 
¹³veio encontrar-me e disse: ‘Saulo, meu irmão, recupera a 
vista!’ No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. ¹⁴Ele, 
então, me disse: ‘O Deus de nossos antepassados escolheu-te 
para conheceres a sua vontade, veres o Justo e ouvires a sua 
própria voz. ¹⁵Porque tu serás a sua testemunha diante de 
todos os homens, daquilo que viste e ouviste. ¹⁶E agora, o que 
estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te 
dos teus pecados, invocando o nome dele!’” 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus

Salmo Responsorial 116 (117)
R: Ide por todo o mundo, 
a todos pregai o Evangelho!
1. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, 
povos todos, festejai-o! 
2. Pois comprovado é seu amor para conosco, 
para sempre ele é fiel!

Leitura da 1ª Carta de S Paulo aos Coríntios (1Cor 7,29-31)
²⁹Eu digo, irmãos: O tempo está abreviado. Então, doravante, 
os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher; ³⁰e os 
que choram, como se não chorassem, e os que estão alegres, 
como se não estivessem alegres; e os que fazem compras, 
como se não possuíssem coisa alguma; ³¹e os que usam do 
mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura 
deste mundo passa.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

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, rogai por nós!

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
24 - MARIA PERPÉTUA DAMASCENO LAURO
24 - MARINALDO FRANCISCO DE LIMA
25 - CLÁUDIO DULINSKAS SIMIONATO
27 - HELENICE DE LOURDES SARAGOSA SANTIAGO
28 - NAIR MESSIAS DE M. R. SANTOS
28 - REGIANE APARECIDA FERREIRA
30 - MANOEL PEREIRA DE SOUZA
30 - SEVERINO B. SANTOS
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Obrigado pelo seu compromisso com 
o Dízimo! Os carnês para 2022 já estão 

disponíveis, retire o quanto antes!

Encomende sua rosa esta semana
para abençoar no dia da Padroeira!



O dia 25 de janeiro nos lembra que a Cidade de São Paulo está 
indefectivelmente ligada ao Apóstolo das Gentes. Se ele é o Protetor 
da metrópole, deve dar-lhe também o espírito e animá-la a realizar o 
seu grande destino. 1 - O arrojo do Apóstolo e o grande destino de sua 
Cidade - São Paulo procurava os grandes centros humanos. Não 
apenas para difundir mais rapidamente a mensagem de Cristo, mas 
para aí encontrar os homens que mais sofrem e mais buscam. 
Partindo de Tarso, de Jerusalém e Antioquia, enfrentará os centros de 
maior corrupção em Corinto, e de maior influência política, como 
Roma. Em toda parte deixa as marcas de seu gênio e os 
continuadores de sua obra. Nenhum filósofo conseguirá realizar tanto 
em tão pouco tempo. E qual o motivo desta coragem indomável? Sua 
fé em Cristo Jesus, e seu amor aos homens que vivem sempre à 
espera de uma coisa maior. Por isso mesmo, enfrenta ele os grandes 
problemas humanos. Quanto maior a anarquia, tanto mais claros os 
princípios que ele expõe. Se Corinto, por exemplo, é considerada uma 
das cidades mais depravadas da antiguidade, recebe ela, e exata- 
mente ela, as Epístolas que fixam os pontos fundamentais para a 
realização plena do homem e de sua comunidade. São Paulo não se 
sentiria, pois, estranho entre nós. O maior aglomerado humano, o mais 
rico em potencialidade e o mais agitado por forças contrárias, precisa 
do Apóstolo São Paulo para descobrir as grandes linhas de seu 
progresso global e, quem sabe, de sua sobrevivência. A semente 
lançada por Nóbrega e Anchieta sofre, ainda hoje, o embate das 
ideias, das paixões, mas por outro lado cresce e frutifica pela 
generosidade dos filhos de São Paulo. 2 - A promessa para os tempos 
novos - A Cidade de São Paulo nunca deixou de fazer História. Tanto 
pela posição geográfica, quanto pela índole de seus filhos, esteve 
predestinada a tornar-se a Cidade cosmopolita que no dia de hoje é 
confiada a esta geração. No entanto, não cumpriria ela sua missão, 
caso não se tornasse uma Cidade universal, capaz de transmitir a 
plenitude da vida. O aglomerado humano pode gerar confusão e 
destruir-se a si mesmo, enquanto a cidade terá que ser o ápice da 
atividade humana. Se cada qual cumprir o seu destino e aliar-se a seu 
irmão para realizar o grande plano da Fraternidade, então os povos 
que aqui se abrigaram poderão dar ao mundo o espetáculo da 
harmonia e do progresso. Unindo-se a grupos e comunidades, e 
cultivando os ideais do Evangelho, saberão vencer a figura do “diabo” 
e do “malvado” colocada em cena nas peças teatrais de Anchieta. 
Quanto maior a força do mal, tanto mais necessária a aliança dos 
bons. É o momento de convidarmos todos os homens a procurarem 
dentro de si o que há de mais nobre e elevado, para que nossa Cidade 
toda possa transformar-se numa comunidade de pessoas que vivam 
da Justiça e da Paz. 3 - Os que constroem a Cidade - Quatro séculos e 
pouco da História nos obrigam a um agradecimento, no dia de hoje. Os 
que não se contentarem com o lucro fácil, mas acreditarem que o ser 
humano deve evoluir continuamente, aparecem, nesta hora, 
transfigurados, aos nossos olhos. Como Cristo é o Mediador de todos 
os homens, cada um dos paulistanos deve ser para o outro um 
mediador capaz de levá-lo a uma vida mais ampla e mais fecunda. 
Como os grandes homens não se deixaram intoxicar pelas ideias do 
momento, nem pela propaganda aliciadora, mas se sacrificaram em 
favor da Família e da Pátria, assim todos nós recebemos um corpo, 
uma inteligência e um espírito, para que nos transformássemos em 
artífices de uma nova mentalidade e de um novo progresso. Eles, no 
passado, não sucumbiram às ondas do erotismo e do consumo; eles, 
no passado, não mediram esforços para que os filhos fossem maiores 
que os pais; eles, no passado, refutaram as falsas doutrinas, para 
aceitarem a mensagem cristã. E que faríamos nós? Convidados a 
superá-los, iríamos sucumbir aos incentivos fáceis para a vida cômoda 
e egoísta? Mais uma vez se levanta o Apóstolo das Gentes, Patrono 
de nossa Cidade, para repetir-nos a palavra vigorosa e estimulante: 
“Olhemos uns pelos outros, para nos incitarmos ao amor e às boas 
obras. Não desertemos as nossas reuniões, como alguns costumam, 
mas encorajemo-nos mutuamente” (Hb 10,24-25). É assim que 
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INSCRIÇÕES 2022 ABERTAS

FESTA DA PADROEIRA N. SRA. DA LUZ 2022

DIA 29/01 20h00 - Festa - Bingo Beneficente
DIA 30/01 18h00 - Missa celebrada por nosso 

Bispo Auxiliar Dom Jorge Pierozan com Envio 
Missionário

DIA 31/01 20h00 - Missa celebrada pelo Pe. Paulo 
Gil

DIA 01/02 20h00 - Missa celebrada pelo Pe. Luiz 
Molento

DIA 02 DE FEVEREIRO
IGREJA ABERTA O DIA TODO!

Momentos de Oração de hora em hora
- 15h00 - Missa com bênçãos às pessoas e objetos

- 20h00 - Missa Solene, bênçãos às pessoas e 
objetos.

FESTA DA PADROEIRA N. SRA. DA LUZ 2022
DIA 29/01 20h00 - Festa - Bingo Beneficente

DIA 30/01 18h00 - Missa 1º dia tríduo preparatório
DIA 31/01 20h00 - Missa 2º dia tríduo preparatório
DIA 01/02 20h00 - Missa 3º dia tríduo preparatório 

DIA 02 DE FEVEREIRO
IGREJA ABERTA O DIA TODO!

Momentos de Oração de hora em hora
15h00 - Missa com bênçãos às pessoas e objetos

20h00 - Missa Solene, bênçãos às pessoas e 
objetos.

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

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

HOJE
ter

25/01

SOLENIDADE DA CONVERSÃO DE S. PAULO
20h00 Missa presencial na Matriz, no Facebook 
e Youtube.
S. Ananias, que batizou S. Paulo em Damasco
At 22,3-16 - Sl 116(117),1-2(R.Mc16,15) - 1Cor 7,29-31 - 
Mc 16,15-18

     sex
28/01

Terço das Mulheres no Youtube
S. Tomás de Aquino, Padroeiro das Escolas Católicas
2Sm11,1-4a.5-10a.13-17-Sl50,3-4.5-6a.6bc-7.10-11(R.Cf.3a)-Mc 4,26-34

guardaremos indefectível a nossa esperança, e temos motivos para 
crer na promessa de Deus. Aos que hoje se acham desanimados, 
podemos dizer, sem orgulho, na sinceridade de nossa fé: há 
poucas cidades no mundo que possam contar com tantas forças 
vivas quanto o pode a Cidade do Apóstolo São Pau- lo. É preciso, 
no entanto, cuidar que essas forças não se destruam, mas se 
animem mutuamente, para chegarem a realizar os grandes ideais 
da Justiça e da Paz, da Solidariedade e da Verdade. A festa do 
nosso Patrono é o convite mais insistente para a Fraternidade. Se 
hoje os valores custam mais a revelar-se, continuam todavia sendo 
a semente para um futuro melhor. Não hesitamos em dar a São 
Paulo o melhor de nós mesmos. Com arrojo e humildade 
cumpriremos o nosso destino
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 25/01/2022 
- Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns * 14/09/1921 †14/12/2016 Artigo 
escrito em janeiro de 1973).

QUAL É O DESTINO DE NOSSA CIDADE

sab
29/01

FESTA DA PADROEIRA
CINERÁRIO ABERTO O DIA TODO!

Momentos de Oração de hora em hora
Missa presencial, no Facebook e Youtube: 
18h00 Comunidade N Sra da Defesa - Cinerário
S. Sulpício Severo - S. Constâncio - SS. Papías e Amaro
2Sm 12,1-7a.10-17 - Sl 50,12-13.14-15.16-17(R.12a) -
 Mc 4,35-41

dom
30/01

QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
FESTA DA PADROEIRA

18h00 Missa Solene 1º dia do Tríduo
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Crisma, Perseverança, Jovens
10h30  Missa presencial, no Facebook e Youtube
Sta. Martinha - Sta. Jacinta Mariscotti
Jr 1,4-5.17-19 - Sl 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17(R.15ab) -
1Cor 12,31-13.13 - Lc 4,21-30

            seg
31/01

FESTA DA PADROEIRA
Terço dos Homens no Youtube
20h00 Missa Solene 2º dia do Tríduo
S. João Bosco, fundador dos Salesianos - Sta. Marcela
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a - Sl3,2-3.4-5.6-7(R.7b) - Mc 5,1-20

            ter
01/02

FESTA DA PADROEIRA
20h00 Missa Solene 3º dia do Tríduo
B. Ludovica Albertoni - Sta. Brígida
2Sm18,9-10.14b.24-25a.30-Sl85,1-2.3-4.5-6(R.1a)-Mc5,21-43

            qua
02/02

DIA DA FESTA DA PADROEIRA
IGREJA ABERTA O DIA TODO!

Momentos de Oração de hora em hora
15h00 - Missa com bênçãos
20h00 - Missa Solene, bênçãos
Sta. Catarina de Ricci - Sto. Nicolau de Longobardi
Ml 3,1-4 - Sl23(24),7.8.9.10(R.10b) - Hb 2,14-18 - Lc 2,22-40

Encomende sua rosa esta semana
para abençoar no dia da Padroeira!
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