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

“Ele tem feito bem todas as coisas: aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”
23º Domingo do Tempo Comum - MÊS DA BÍBLIA
A liturgia nos convida a bendizer o Senhor, que abre nossos ouvidos para acolher sua Palavra e desata
nossa língua para proclamá-la. O Pai de bondade adotou-nos como filhos e filhas para vivermos como
irmãos e irmãs, fez-nos herdeiros do seu Reino e nos ajuda a superar toda prostração e discriminação.
Nosso encontro de fé nos anima a ser fiéis ao Deus da vida e solidários com os necessitados.
Primeira Leitura: Isaías 35, 4-7
Leitura do livro do profeta Isaías.
Dizei às pessoas deprimidas: “Criai
ânimo, não tenhais medo! Vede, é
vosso Deus, é a vingança que vem, é a
recompensa de Deus; é ele que vem
para vos salvar”. 5 Então se abrirão os
olhos dos cegos e se descerrarão os
ouvidos dos surdos. 6 O coxo saltará
como um cervo e se desatará a língua
dos mudos, assim como brotarão águas
no deserto e jorrarão torrentes no
ermo. 7A terra árida se transformará em
lago, e a região sedenta, em fontes
d’água. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
4

multidão; em seguida, colocou os
dedos nos seus ouvidos, cuspiu e, com
a saliva, tocou a língua dele. 34Olhando
para o céu, suspirou e disse:
“Efatá!”, que quer dizer “abre-te!”
35
Imediatamente seus ouvidos se
abriram, sua língua se soltou e ele
começou a falar sem dificuldade.
36
Jesus recomendou com insistência
que não contassem a ninguém.
Mas, quanto mais ele recomendava,
mais
eles
d i v u l g a v a m . 37M u i t o
impressionados, diziam: “Ele tem
feito bem todas as coisas: aos
surdos faz ouvir e aos mudos falar”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Salmo Responsorial: 145(146)
R. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao
Senhor toda a vida!
1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que
são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o
Senhor quem liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz
erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é
justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro.
3. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os
caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre!
Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos
os séculos!
Segunda Leitura: Tiago 2, 1-5
Leitura da carta de São Tiago.
Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor
Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção
de pessoas. 2 Pois bem, imaginai que na vossa
reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo
e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa
surrada, 3e vós dedicais atenção ao que está bem
v e s t i d o, d i z e n d o - l h e : “ Ve m s e n t a r- t e a q u i , à
vontade”, enquanto dizeis ao pobre: “Fica aí, de
pé”, ou então: “Senta-te aqui no chão, aos meus
pés” – 4não fizestes, então, discriminação entre vós?
E não vos tornastes juízes com critério injustos?
5
Meus queridos irmãos, escutai: não escolheu Deus
os pobres deste mundo para serem ricos na fé e
herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
1

Evangelho: Marcos 7, 31-37
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
Naquele Tempo, 31Jesus saiu de novo da região de
Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da
Galileia, atravessando a região da Decápole.
32
Trouxeram então um homem surdo, que falava com
dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a
mão. 33Jesus afastou-se com o homem para fora da

MÊS DA BÍBLIA: LIVRO DA SABEDORIA
O livro da Sabedoria traz muitos enfoques teológicos
importantes que podem iluminar a realidade atual, tão
desprovida de valores como: sabedoria, justiça, amor
à vida, releitura da história à luz da Sabedoria,
Sabedoria personificada, juízo escatológico e
misericórdia de Deus, imortalidade e incorrupção.
Ao longo da História do povo de Israel, a Sabedoria
apareceu como uma corrente de pensamento que se
manifestou de diversos modos, destacando-se de forma
considerável depois do exílio. Adotou elementos da
cultura egípcia, mesopotâmica e de Canaã,
submetendo-os ao critério da fé no Deus de Israel.
A palavra “sabedoria” remete à capacidade de o ser
humano conduzir a própria vida rumo à felicidade. Pode
ser entendida como um conhecimento, uma habilidade,
que ajuda a pessoa a conduzir a vida com prudência.
Nesse sentido, podemos nomeá-la ainda como
sabedoria política, que gera habilidade, conduz a vida
com bom senso e discernimento (Sb 1,1; 6,1-11).
Em alguns versículos, ela aparece como sabedoria
divina (Sb 1,5a; 9,1-2; 13,1; 15,1) e, em outros, como
sabedoria humana (Sb 7,17.29; 8,21), sempre
intimamente relacionada com a justiça. Assim sendo,
Deus é a fonte da Sabedoria e da justiça, e o ser humano
é chamado a ser sábio e justo (Sb 1,1.6). Essa é a lógica
sapiente que permeia a relação do sábio com Deus e
do sábio com a sociedade.
Serviço de Animação Bíblica – SAB

“A SABEDORIA É UM ESPÍRITO AMIGO DO
SER HUMANO” (Sb 1,6a)
Para que n’Ele nossos povos tenham vida.

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
um
HOJE
Domingoo do Tempo Com
Comum
23º Doming
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
09h
Missa / Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.
10 Seg 15h
20h30 Terço dos homens.
11 Ter
13h

Não há expediente.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

13 Qui 09h
14h
15h

Acupuntura (Até 11h30).
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.

14 Sex

EXAL
A SANT
A CR
UZ.
EXALTTAÇÃO DDA
SANTA
CRUZ.
Missa na Matriz.
Missa na Matriz: Exaltação da Santa Cruz.

12 Qua

15h
20h
15 Sab 09h30
13h30
13h30
18h
16 Dom
09h
12h

Catequese de Primeira Eucaristia.
Preparação para o Batismo.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa na Comunidade Nossa Senhora da Defesa
- As Dores de Maria.
24º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Almoço Comunitário.

AGENDA - Set / Out
22, 23, 29 e 30/09 - Sáb e Dom: FESTA DA PRIMAVERA
05/10 - Sex 20h: Encontro de Casais.

VOCÊ SABE VOTAR? II
Muitas pessoas votam por “empatia” ou por
“preconceito”. Preconceito é, por definição, a
preconcepção de uma imagem, ou seja, eu já julgo
pelo aspecto, pela aparência, sem ter conhecido ou
ter conhecimento sobre aquela pessoa ou objeto. Já
a empatia é a projeção emocional sobre outrem ou
sobre um objeto.
A decisão de se votar em candidato “A” ou “B” não
pode se dar nem por empatia, nem por preconceito,
pois se corre o risco de escorregar em uma casca de
banana, como diz o ditado popular. A escolha do
candidato deve ser feita com base em dois pilares:
1) Conhecimento da vida pregressa do candidato e
2) Propostas.
(Ana Vitória Wernke.)

14/09: Exaltação da Santa Cruz
A festa da Exaltação da Cruz motiva-nos a louvar Cristo
vencedor, seu triunfo sobre o pecado e a morte no madeiro
da cruz. Olhemos agradecidos para o sinal da nossa
libertação e renovemos em nós a certeza do amor de
Deus pela humanidade.

15/09: Nossa Senhora das Dores
Celebrada no dia seguinte à festa da Exaltação da Cruz,
esta memória nos recorda as dores e dificuldades
enfrentadas por Maria, sobretudo a suprema dor de ver o
Filho morrer crucificado. Rezemos em comunhão com
as mães que veem os seus filhos seguindo caminhos de
morte, como o das drogas, do roubo e da violência.

“Ele faz os surdos ouvirem e os
mudos falarem!”
Em pleno território pagão, trazem um surdomudo e pedem que Jesus o cure. Tomando-o à
parte, Jesus o cura, abrindo-lhe os ouvidos e
desatando-lhe o nó da língua, de modo que
pudesse ouvir e entender o anúncio da Revelação
e proclamar os louvores de Deus.
Na pessoa do surdo-mudo aquele povo
encontra também o Cristo e o reconhecem como
o Messias e enviado de Deus a ponto de,
admirados, proclamarem as maravilhas e o bem
que Jesus faz.
O Evangelho quer também ensinar a cada um
de nós a estarmos com os ouvidos abertos à
Palavra de Deus e com alegria anunciarmos a
todos que estão ao nosso redor a Boa-nova do
Evangelho, a mensagem da salvação que Deus
nos traz.
(Frei Anacleto Luiz Gapski)

LITURGIA DIÁRIA (10 A 16/09/18)
10/09: S. Nicolau Tolentino (Religioso)
1Cor 5,1-8; Sl 5; Lc 6,6-11.
11/09: S. João Gabriel Perboyre
(Sacerdote Vicentino)
Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,11-19.
12/09:S. Guido de Anderlecht
(O pobre de Anderlecht)
1Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26.
13/09: S. João Crisóstomo (Bispo, Dr. da Igreja)
1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138(139); Lc 6,27-38.
14/09: Exaltação da Santa Cruz.
Nm21,4b-9ouFl2,6-11;Sl77(78);Jo3,13-17.
15/09: Nossa Senhora das Dores
Hb5,7-9; Sl30(31);Jo19,25-27ouLc2,33-35.
16/09: S. Cornélio (Papa, Mártir);
S. Cipriano (Bispo, Mártir)
Is 50,5-9; Sl 114(115); Tg 2,14-18; Mc 8,27-35.

Dizimistas Aniversariantes da semana
10 – Natalia Rossetti Sendin
12 – Daniella Ramos Mourad
12 – Suzana Raquel M. L. Cabral
13 – Ely Felix Monteiro ( * )
14 – Ana Letícia da Costa Godoy de Souza
16 – Francisco Gonçalves Filho
16 – Odette Kian Kichimoto
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Nada aprisiona o espírito humano
com mais crueldade do que a ilusão
de ter e possuir.
A verdadeira prosperidade tem sua
origem na solidariedade.
O DÍZIMO não nos permite desviar o
olhar da realidade.
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