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"Deus habita em quem guarda a Palavra de Jesus Cristo"

Salmo Responsorial 66 (67)
R: Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem! 
1. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção * e sua face 
resplandeça sobre nós! / Que na terra se conheça o seu caminho 
* e a sua salvação por entre os povos. 
2. Exulte de alegria a terra inteira, * pois julgais o universo com 
justiça; / os povos governais com retidão * e guiais, em toda a 
terra, as nações. 
3. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, * que todas as 
nações vos glorifiquem! / Que o Senhor e nosso Deus nos 
abençoe / e o respeitem os confins de toda a terra!

SEXTO DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Irmãos e irmãs, bem-vindos! Somos hoje, aqui, a comunidade do Ressuscitado, a Igreja reunida pela Páscoa do 
Senhor. Peregrinamos neste mundo como povo humanamente frágil, mas, ao mesmo tempo, forte pela presença 
do Resuscitado. Somos a Igreja nascida do Pai, que, através do seu Filho Jesus, doador do Espírito, 
chamou-nos, reuniu-nos, salvou-nos e fez de nós um novo povo, uma nova cidade, uma nova aliança, início de 
uma nova humanidade.  (Comentário inicial do Folheto Lit. o Povo de Deus em SP de 22/05/2022)

Segunda Leitura: 
Leitura do Livro do Apocalipse de S João (Ap 21,10-14.22-23)
10Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. 
Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de 
junto de Deus, 11brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era 
como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe 
cristalino. 12Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 
doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos, e nas portas 
estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. 13Havia três 
portas do lado do oriente, três portas do lado norte, três portas do 
lado sul e três portas do lado do ocidente. 14A muralha da cidade 
tinha doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 
doze apóstolos do Cordeiro. 22Não vi Templo na cidade, pois o 
seu Templo é o próprio Senhor, o Deus todo-poderoso, 

Primeira Leitura:
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 15,1-2.22-29)
Naqueles dias, 1chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos 
irmãos de Antioquia, dizendo: “Vós não podereis salvar-vos, se 
não fordes circuncidados, como ordena a Lei de Moisés”. 2Isto 
provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de 
Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, 
Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa 
questão com os apóstolos e os anciãos. 22Então os apóstolos e 
os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, 
resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a 
Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado 
Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. 
23Através deles enviaram a seguinte carta: “Nós, os apóstolos e 
os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do 
paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da 
Cilícia. 24Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram 
perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. 
Eles não foram enviados por nós. 25Então decidimos, de comum 
acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, 
junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, 26homens 
que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo. 27Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que 
pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. 28Porque 
decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, 
além destas coisas indispensáveis: 29abster-se de carnes 
sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais 
sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes 
essas coisas. Saudações!”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
João (Jo 14,23-29)
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 23“Se alguém 
me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e 
nós viremos e faremos nele a nossa morada. 24Quem não 
me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que 
escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. 25Isso é o 
que vos disse enquanto estava convosco. 26Mas o Defensor, 
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos 
ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. 
27Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou 
como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso 
coração. 28Ouvistes que eu vos disse: ‘Vou, mas voltarei a 
vós’. Se me amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o 
Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29Disse-vos isto, agora, 
antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós 
acrediteis. 
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

e o Cordeiro. 23A cidade não precisa de sol, nem de lua que a 
iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada 
é o Cordeiro. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus

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

PARTICIPE PRESENCIALMENTE DAS MISSAS!
Aumentamos nossa capacidade seguindo todos os 

protocolos de segurança. Venha participar!
Sábados, 18h, na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário

Domingos, 9h na Com. Sta. Edwiges, 10h30 e 18h na Matriz
(Conforme orientação da Arquidiocese de São Paulo, 

continuaremos com uso obrigatório de máscara)



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

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

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

26 - MARIA SOLEDADE C. COSTA (*)
27- LUIS BAÑOS GIMENEZ
29 - TERESINHA LÚCIA P. T. SILVA (*)

( * ) = 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!

Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

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

22/05

6º Domingo da Páscoa
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Catequese, Crisma, 
                                Perseverança, Jovens
10h30 e 18h00 - Missas presenciais na Matriz, 
                            no Facebook e Youtube.
Sta. Rita de Cássia - Sta. Catarina de Gênova - Sta. Júlia
At 15,1-2.22-29 - Sl 66,2-3.5.6.8(R.4)- Ap 21,10-14.22-23 - 
Jo 14,23-29

seg
23/05

Terço dos Homens no Youtube
18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
20h00 Terço dos Homens presencial na Matriz
S. João Batista de Rossi
At 16,11-15 - Sl 149,1-2.3-4.5.6a.9b(R.4a) - Jo 15,26-16,4a

      ter
24/05

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
N. Sra. Auxiliadora - S. Vicente de Lérins
At 16,22-34 - Sl 137,1-2a.2bc-3.7c-8IR.7c) - Jo 16,5-11

HOJE    
qua

25/05

26º ANIV. DE DEDICAÇÃO DE NOSSO TEMPLO
18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
20h00 - Missa presenciais na Matriz, 
             no Facebook e Youtube.
Sta. Maria Madalena de Pazzi - Sta. Madalena S. Berat - 
S. Cristóbal Magallanes Jara - S. Gregório VII - S. Beda
4ªfeira da 6ª sem. da Páscoa: At 17,15-22 - 18,1 - 
Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd -  Jo 16,12-15 
Festa da Dedicação: 1Rs 8,22-23.27-30 - 
Sl 83(84),3.4.5.10.11(R.2) - 1Pd 2,4-9 - Jo 2,13-22

      quI
26/05

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
Sta. Maria Ana de Jesus Paredes - S. Filipe Néri - 
Sto. Eleutério, Papa - S. Simétrio, Mártir
At 18,1-8 - Sl 97,1.2-3ab.3cd-4(R.Cf.2b) - Jo 16,16-20

      sex
27/05

Terço das Mulheres no Youtube
18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
Sto. Agostinho da Cantuária
At 18,9-18 - Sl 46,2-3.4-5.6-7(R.8a) - Jo 16,20-23a

     sab
28/05

18h00 Missa ao vivo no Facebook e Youtube 
transmitida da Matriz - Cinerário
S. Germano de Paris
At 18,23-28 - Sl 46,2-3.8-9.10(R.8a) - Jo 16,23b-28

 

    dom
   29/05

SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Catequese, Crisma, 
                                Perseverança, Jovens
10h30 e 18h00 - Missas presenciais na Matriz, 
                            no Facebook e Youtube.
S. Maximino - Sta. Ursula Ledochowska - S. Paulo VI, Papa
At 1,1-11 - Sl 46,2-3.6-7.8-9(R.6) - Ef 1,17-23 - Lc 24,46-53

A JERUSALÉM CELESTE E SUAS PORTAS ABERTAS
Neste dia santo, o Senhor nos reúne para nos alimentar com sua 
Palavra. Renovemos o desejo de sempre darmos atenção à sua voz; 
assim alcançaremos a serenidade e a paz de espírito que buscamos 
todos os dias. A Igreja Católica continua a nascer nas águas do 
Batismo e a seguir alimentada pela Eucaristia: é a Igreja peregrina 
que, há dois mil anos, é sinal de Deus por entre as provações da 
história. De modo belíssimo, o Apocalipse descreve a Igreja, a 
Jerusalém celeste e gloriosa, esposa do Cordeiro, nossa Mãe 
Católica: é a Igreja que não nasce de algum projeto humano, mas do 
coração de um Deus que nos amou, para fazer de nós uma nova 
humanidade. Deu-nos um novo rosto! No circo onde trabalhei, havia 
um Palhaço idoso, que dizia: “Antes eu era jovem e bonito! O tempo 
passou e, agora, sou só bonito!” A Igreja de Jesus Cristo é para 
sempre jovial e para sempre bonita! Dom Dadeus Grings, no livro 
‘Nossos dois primórdios’, diz: “São Paulo falará de uma nova raça, a 
raça dos filhos de Deus. A bênção de Cristo cria uma nova 
civilização: a civilização do amor. A nova bênção que se derrama 
sobre toda a humanidade, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 
próprio Deus, uno e trino, vem morar no meio dos homens. A bênção 
do Novo Testamento cria um novo relacionamento dos homens com 
Deus e dos homens entre si: são família de Deus”. Nessa relação 
Criador-criatura, lemos que a Igreja é a herança de Israel; cercada 
por alta muralha, com doze portas. Nas portas estão escritos os 
nomes das doze tribos de Israel. Porém, a Igreja é Católica! Está 
aberta a todos os povos; as portas estão abertas em todas as 
direções: há três portas no lado do oriente, três ao norte, três ao sul e 
três ao lado do poente. Nos doze pilares da muralha estão escritos 
os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Caríssimos, a Igreja é a 
esposa. Não danifiquemos a beleza e a santidade da aliança de 
Deus conosco. Os Atos dos Apóstolos contam que os cristãos vindos 
do paganismo não necessitavam cumprir a Lei de Moisés pois, nossa 
Igreja, não é uma seita judaica. Nas decisões mais importantes, os 
Apóstolos tinham consciência de que eram assistidos pelo Espírito 
Santo. Oxalá nossas decisões familiares sejam tomadas na verdade 
e no Espírito Santo! Somos habitados por Deus. O Pai habita em nós 
com Jesus e o Espírito Santo. Então, nos despojemos de nós 
mesmos para termos um coração livre e puro. E em paz! A presença 
de Deus gera paz. Não é cristão maduro quem não constrói a paz. 
Na Jerusalém celeste, a paz será absoluta. Por enquanto, é luta! 
Entre alegrias e decepções: no que entendemos de imediato e 
naquilo que não conseguimos compreender. E jamais desanimemos 
diante da trágica constatação do Eclesiastes: “Uns e outros vão para 
o mesmo lugar: vêm do pó e ao pó retornam” (3,20). A vida começa e 
a vida termina. Ninguém pode fugir dessa realidade. Nesse curto 
intervalo entre o nascimento e a morte, Jesus pede que O deixemos 
agir: preparar o terreno, limpar, semear, fazer germinar a semente e 
crescer o que foi plantado, para colhermos os frutos. Nosso coração 
não se perturbe! Não nos sintamos abandonados. Não tenhamos 
medo, pois não estamos sozinhos: o Espírito Santo estará sempre 
conosco!  
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 22/05/2022 - 
Dom Jorge Pierozan  - Bispo Auxiliar de São Paulo)

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

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES 2022 ABERTAS

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 

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