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

“Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único.”
4º Domingo da Quaresma
Reunidos em nome do Senhor, queremos prosseguir nossa caminhada quaresmal na certeza de promovermos
em nossa sociedade a cultura da vida, da fraternidade e da justiça. A liturgia de hoje ajuda-nos a refletir acerca do
modo de vivermos nossa fé e nossa religião.
Primeira Leitura: 2Cr 36,14-16.19-23
Leitura do segundo livro das Crônicas.
Naqueles dias, 14 todos os chefes dos
sacerdotes e o povo multiplicaram suas
infidelidades, imitando as práticas
abomináveis das nações pagãs, e
profanaram o templo que o Senhor tinha
santificado em Jerusalém. 15Ora, o Senhor
Deus de seus pais dirigia-lhes
frequentemente a palavra por meio de seus
mensageiros, admoestando-os com
solicitude todos os dias, porque tinha
compaixão do seu povo e da sua própria
casa. 16Mas eles zombavam dos enviados
de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do
Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais
remédio. 19Os inimigos incendiaram a casa de Deus e
deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a
todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que
havia de precioso. 20Nabucodonosor levou cativos para a
Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles
tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o
império passou para o rei dos persas. 21Assim se cumpriu
a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias:
“Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela
repousará durante todos os dias da desolação, até que se
completem setenta anos”. 22No primeiro ano do reinado de
Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do
Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu
o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em
todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte
proclamação: 23"Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor,
Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregoume de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no
país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo?
Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a
caminho”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 136(137)
R. Que se prenda a minha língua ao céu da boca se
de ti, Jerusalém, eu me esquecer!
1. Junto aos rios da Babilônia † nos sentávamos chorando,
com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos
nossas harpas.
2. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos
cânticos; nossos guardas exigiam alegria na tristeza:
“Cantai hoje para nós algum canto de Sião!”
3. Como havemos de cantar † os cantares do Senhor numa
terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, † algum dia eu me
esquecer, que resseque a minha mão!
4. Que se cole a minha língua † e se prenda ao céu da
boca se de ti não me lembrar! Se não for Jerusalém minha
grande alegria!
Segunda Leitura: Efésios 2,4-10
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, 4Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande

amor com que nos amou, 5 quando
estávamos mortos por causa das nossas
faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É por
graça que vós sois salvos! 6 Deus nos
ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos
céus em virtude de nossa união com Jesus
Cristo. 7 Assim, pela bondade, que nos
demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis
mostrar, através dos séculos futuros, a
incomparável riqueza da sua graça. 8Com
efeito, é pela graça que sois salvos,
mediante a fé. E isso não vem de vós; é dom
de Deus! 9Não vem das obras, para que
ninguém se orgulhe. 10Pois é ele quem nos
fez; nós fomos criados em Jesus Cristo para
as obras boas, que Deus preparou de antemão para que
nós as praticássemos. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Evangelho: João 3,14-21
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 14"Do mesmo
modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim
é necessário que o Filho do homem seja levantado, 15para
que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. 16Pois
Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito,
para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida
eterna. 17De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo
para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo
por ele. 18Quem nele crê não é condenado, mas quem não
crê já está condenado, porque não acreditou no nome do
Filho unigênito. 19Ora, o julgamento é este: a luz veio ao
mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque
suas ações eram más. 20Quem pratica o mal odeia a luz e
não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam
denunciadas. 21Mas quem age conforme a verdade
aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações
são realizadas em Deus”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a Vós, Senhor.

Quaresma e Caridade
A oração e o jejum convergem, necessariamente, para a
caridade porque já não somos a mesma pessoa, não somos
o centro de tudo e, dessa forma, conseguimos deslocar a
nossa visão para o nosso semelhante. Deus reina em nosso
coração, restaura-nos e podemos então vivenciar essa
espiritualidade através do amor fraterno. Todo comportamento
deve emanar do amor, da experiência de encontro com o
divino, que nos constitui agentes transformadores. Assim,
naturalmente, ocupamo-nos com o outro, fazendo-nos
vizinhos, dando importância, incentivando e ajudando. Essa
virtude brota do transbordamento do Bem. Todo o processo
percorrido durante a Quaresma nos leva a exercitar a regra
de ouro evangélica que se expressa através do amor a Deus
e ao próximo.
(Patrícia de Moraes, OFS)

Ele se interessa por nós,

Pr
Proo g r amação da Semana
Dia

Horário

HOJE
09h
12h

Atividade
4º Domingo da Quaresma.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Almoço Comunitário.

12 Seg 15h
Missa - Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.
20h
Encontro com outras Religiões - Salão Paroquial.
20h30 Terço dos homens.
13 Ter
14 Qua 13h
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
14h30 Chá Bingo Beneficente.
15 Qui

14h
15h
20h

Pastoral da Saúde - Visita aos enfermos.
Encontro de Oração - Via Sacra - Com. Santa Edwiges.
Formação sobre Sacramentos.

16 Sex 15h
Encontro de Oração - Apostolado - Capela.
20h
Via Sacra - Comunidade Santa Edwiges.
20h30 Reunião do Conselho Central.
17 Sab 09h30
13h
13h30
18h
19h
20h30

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Preparação para o Batismo.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Celebraçaõ do Batismo.
Festa da Pizza.

18 Dom

5º Domingo da Quaresma.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

09h

AGENDA - Março
19/03 - 20h00: Festa de São José.
Celebração da Penitência.
23/03 - 20h00: Via Sacra - Rua Agudos Grandes.

Campanha da Fraternidade 2018
Violência contra os jovens:
Entre jovens de 15 a 24 anos, os homicídios são a principal
causa de morte. Dados referentes ao ano de 2011 mostram a
gravidade da tragédia. Naquele ano houve, em todo o país, mais de
52 mil mortos por homicídio. Desse total, mais da metade das vítimas
eram jovens (52,63%). Dentre tais jovens vitimados, a imensa maioria
era composta por negros (71,44%), majoritariamente do sexo
masculino (93,03%).
O número de homicídios por armas de fogo cresceu 592,8%
entre 1980 e 2014. Quando se consideram apenas jovens constatase um aumento de 699,5%. Em termos de composição da população,
os jovens (entre 15 a 29 anos de idade) representavam, nesse
período, 26% dos brasileiros. No entanto, correspondem a 58%
das vítimas desse tipo de homicídio. Esses números apontam para o
fato de que a disseminação das armas de fogo parece estritamente
ligada à letalidade da violência envolvendo jovens, principalmente
os jovens negros.
Esses números fazem do assassínio de jovens uma questão que
ultrapassa os limites das políticas de segurança e a transformam em
um problema de saúde pública e de civilidade. Essa violação de
direitos humanos causa um imenso sofrimento nas famílias que
perdem seus filhos. Além disso, as possibilidades dessas famílias
superarem as condições de pobreza ficam drasticamente limitadas
pela perda inestimável de uma vida e de um talento que, nessa
idade, começaria a produzir economicamente, contribuindo para o
bem-estar geral da família.
(Do Texto-Base da CF2018.)

quer o nosso bem.
Na conversa com Nicodemos, Jesus afirma
claramente que a vontade de Deus é a nossa
salvação. Aqui fica evidente a infinita misericórdia
do Pai. Mesmo sabendo de nossa fragilidade e de
nossa teimosia, enviou seu Filho para conduzirnos de volta à comunhão de amor.
Assim é Deus Pai: Ele se interessa por nós,
quer o nosso bem; acredita em nossa capacidade
de conversão e convida-nos sempre para uma
vida nova. Aprendamos com Ele. Sejamos mais
pacientes e misericordiosos uns com os outros e
acreditemos mais que somos todos capazes de
conversão.
Procuremos o bem de todos, especialmente
dos mais pobres e dos que mais sofrem. Lembrese: Deus quer salvar a todos!
Pe. Marcos Ramalho.

LITURGIA DIÁRIA (12 A 18/03)
12/03: S. Luiz Orione (Fundou a Congregação dos
Padres Orionitas)
Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54.
13/03: Sta. Eufrásia (Mártir)
Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16.
14/03: Sta. Matilde (Rainha)
Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30.
15/03: Sta. Luisa de Marillac (Religiosa)
Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5,31-47.
16/03: Sto. Heriberto (Bispo)
Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-30.
17/03: S. Patrício (Bispo)
Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53.
18/03: S. Cirilo de Jerusalém (Bispo e Dr. da Igreja)
Jr 31,31-34; Sl 50; Hb 5,7-9; Jo 12,20-33.

Dizimistas Aniversariantes da semana
12
12
13
13
13
14
15
15
16
17
18
18

( * )

– Nair Fort Venutti
– Paulo Victor Alvarenga Fernandes
– Daniel Mourad
– Luana Aparecida Belo
– Teresinha R. Fernandes
– Marcélio José Ribeiro
– Elza P. Zandarin ( * )
– José Cardoso de Carvalho
– Pedro Donizete Magalhães ( * )
– Rui Emanuel Ledo da Silva
– Guilherme Fernandes Urbani ( * )
– Marisa A. da S. Pereira

=

Comunidade Santa Edwiges

“Na família, vive-se a partilha.
Na comunidade, celebra-se a
partilha. Fazer a experiência do
dízimo é certificar-se da presença
de Deus no nosso caminho”.

Rua Heloisa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo - SP – CEP 02248-140 – Tel. 2949-5997
Comunidade Santa Edwiges - Largo Riachão do Jacuipe, 435 - (Esq. da Rua Esperança c/Major Dantas Cortez)
www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br / e-mail:secretaria@nossaluz.com.br

