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Paróquia Nossa Senhora da Luz – Comunidade Santa Edwiges
Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Se queres, tens o poder de curar-me”.
6º Domingo do Tempo Comum
Jesus se compadece da humanidade em suas misérias, e nós somos convidados a imitá-lo.
Sua salvação opera por meio do agir libertador e da inclusão dos excluídos. Celebremos a páscoa
de Cristo, a qual se realiza na compaixão com os sofredores e no empenho para lhes devolver a
dignidade, superando preconceitos e discriminações.
Primeira Leitura: 2 Reis 5,9-14
Leitura do segundo livro dos Reis.
Naqueles dias, Naamã chegou com
seus cavalos e carros e parou à porta
da casa de Eliseu. 10Eliseu mandou um
mensageiro para lhe dizer: “Vai,
lava-te sete vezes no Jordão, e tua
carne será curada e ficarás limpo”.
11
Naamã, irritado, foi-se embora,
dizendo: “Eu pensava que ele sairia
para me receber e que, de pé,
invocaria o nome do Senhor, seu
Deus, e que tocaria com sua mão o
lugar da lepra e me curaria. 12Será
que os rios de Damasco, o Abana e o
Farfar, não são melhores do que todas as águas
de Israel, para eu me banhar nelas e ficar
limpo?” Deu meia-volta e partiu indignado.
13
Mas seus servos aproximaram-se dele e
disseram-lhe: “Senhor, se o profeta te mandasse
fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto
mais agora que ele te disse: ‘Lava-te e ficarás
limpo’”. 14 Então ele desceu e mergulhou sete
vezes no Jordão, conforme o homem de Deus
tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante
à de uma criancinha, e ele ficou purificado. –
Palavra do Senhor.
R. Graças a Deus.
9

Salmo Responsorial: 31(32)
R. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio.
1. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já
foi encoberta! Feliz o homem a quem o Senhor †
não olha mais como sendo culpado e em cuja
alma não há falsidade!
2. Eu confessei, afinal, meu pecado e minha falta
vos fiz conhecer. Disse: “Eu irei confessar meu
pecado!” E perdoastes, Senhor, minha falta.
3. Regozijai-vos, ó justos, em Deus † e no Senhor
exultai de alegria! Corações retos, cantai
jubilosos!
Segunda Leitura: 1 Coríntios 10,31–11,1
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
Irmãos, 31 quer comais, quer bebais, quer façais
qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória
de Deus. 32 Não escandalizeis ninguém, nem
judeus, nem gregos, nem a Igreja de Deus.
33
Fazei como eu, que procuro agradar a todos
em tudo, não buscando o que é vantajoso para
mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos,
a f i m d e q u e s e j a m s a l v o s . 11,1S e d e m e u s
imitadores, como também eu o sou de Cristo.
– Palavra do Senhor.
R. Graças a Deus.

Evangelho: Marcos 1,40-45
Proclamação do evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
Naquele tempo, 40um leproso chegou
perto de Jesus e, de joelhos,
pediu: “Se queres, tens o poder de
41
Jesus,
cheio
de
c u ra r - m e ”.
compaixão, estendeu a mão, tocou
nele e disse: “Eu quero: fica curado!”
42
No mesmo instante a lepra
desapareceu e ele ficou curado.
43
Então Jesus o mandou logo embora,
44
falando
com
firmeza:
“Não
contes nada disso a ninguém! Vai,
mostra-te ao sacerdote e oferece,
pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como
prova para eles!” 45Ele foi e começou a contar e
a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia
mais entrar publicamente numa cidade: ficava
fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham
procurá-lo. – Palavra da Salvação.
T. Glória a Vós, Senhor.
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Cinerário
DEPOSITE AS CINZAS
DE SEUS ENTES QUERIDOS EM
LOCAL SAGRADO
Fale conosco
Paróquia Nossa Senhora da Luz
011 2949-5997

Pr
Proo g r amação da Semana
Dia

Horário

Atividade

12 Seg 15h
Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
20h30 Terço dos homens.
13 Ter
20h

Q u a r t a FFee i r a d e C i n z a ss..
Missa com imposição das cinzas.

14h
15h

Pastoral da Saúde - Visita aos enfermos.
Encontro de Oração - Comunidade Sta. Edwiges.

14 Qua
15 Qui

16 Sex 15h
20h
20h

Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
Missa - Santa Edwiges.
Missa - Matriz.

17 Sab 09h30
13h
13h30
13h30
18h
18h

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Curso de Noivos.
Preparação para o Batismo.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Celebração do Batismo - Matriz.

18 Dom

1º Domingo da Quaresma.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

09h

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Na quarta-feira de cinzas inicia-se a Quaresma. Tempo
no qual a Igreja nos convida à conversão, a voltar o nosso
coração para o Senhor, acreditar no seu Evangelho e aderir
ao seu projeto. As cinzas nos recordam que somos criaturas
mortais e que pela fé em Cristo somos renascidos.
O Evangelho nos convida à prática das boas obras: o
relacionamento com os irmãos e irmãs através da caridade,
o relacionamento com Deus através da oração e o
relacionamento conosco mesmo e com as coisas através
do jejum. Estas boas obras devem ser vividas ocultamente,
pois o Pai que está e vê no oculto dar-nos-á a recompensa.
Que possamos viver, com Jesus, no “deserto” da nossa
existência, buscando sempre praticar estas boas obras.
(Irmã Jailda R. Caetité.)

Campanha da Fraternidade 2018
A Campanha da Fraternidade deste ano se inicia no
período da Quaresma logo na quarta-feira de Cinzas, e
diferente do que muitos pensam erroneamente a CF não
acaba no final da páscoa, ela segue ao longo do ano todo.
O tema da CF será “Fraternidade e superação da
violência”, tendo como lema “Em Cristo somos todos irmãos“
(Mt 23,8). Na mensagem contida no lema que é baseado
em Mt 23,8 que diz: “Mas vós não vos façais chamar rabi,
porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos”.
Devemos sempre refletir sobre a violência, pois as vítimas
da violência são todos nossos irmãos, sendo assim perdas
importantes de vidas que se vão.
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“Eu quero: fica curado!”
Jesus se defronta com um leproso, símbolo máximo
de exclusão religiosa e social. Diante da
marginalização provocada por leis injustas, Jesus
toma posição em defesa da vida, relativizando o código
do puro e do impuro. O doente é corajoso e confiante,
quebra as normas do isolamento e se aproxima de
Jesus: “se queres, podes me curar”.
Ele reconhece que Jesus tem o poder de reintegrálo ao convívio social. Jesus toca o doente: este fica
curado. E Jesus, por sua vez, se torna “impuro”: é mais
um excluído que tem que viver fora, em lugares
desertos.
Diante desse fato, somos convidados a olhar não
tanto para o “milagre” em si, mas para o que ele
aponta. Com esse gesto, Jesus quer derrubar as
barreiras levantadas por preconceitos, criados por
certas leis ultrapassadas ou pela intolerância que
provocam exclusões e perseguições.
A ação de Jesus se opõe à “política higienista”, que
propõe varrer para o ostracismo cidadãos mendigos
e “impuros”. Deus não marginaliza, é a sociedade que
coloca barreiras e exclui os indesejáveis, os “leprosos”.
(Dia a dia com o Evangelho 2018 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

LITURGIA DIÁRIA (12 A 18/02)
12/02: Sta. Eulália (Virgem, Mártir)
Tg 1,1-11; Sl 18; Mc 8,11-13.
13/02: S. Martiniano (Eremita)
Tg 1,12-18; Sl 93; Mc 8,14-21.
14/02: S. Cirilo (Monge) e S. Metódio (Bispo)
Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18.
15/02: Stos. Faustino e Jovita (Mártires)
Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25.
16/02:Sto. Onésimo (Mártir)
Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15.
17/02: Sete Santos Fundadores dos Servitas
Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32.
18/02: Sta. Bernardete (Religiosa)
Gn 9,8-15; Sl 24; 1Pd 3,18-22; Mc 1,12-15.
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Aguinaldo Ribeiro Santos
Francisca Chagas Gomes
Josival Lourenço Souza
Layliane Maria de Oliveira
Rosimeire F. Almeida Pires ( * )
William Hideki Silva
Dianilda dos Santos Rainho
Maria Manoela R. Balboa
Santa M. Ceron
Tatiane Sebastiani Fré
Ana Beatriz Celeste Ribeiro
Marilene Correira Costa
Anais Canteiro dos Santos
Filomena E. Santo Figueira
Bárbara Cristina de Miranda
Eladina Blanca Zeballos
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