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Semanário Paroquial

Informativo semanal – ano 23 – nº 1176 – São Paulo, 07 de outubro de 2018

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

A família como expressão do amor
27º Domingo do Tempo Comum - MÊS MISSIONÁRIO.
Abençoados e santificados pelo Senhor, reunimo-nos como família que busca tornar consistente o
diálogo e o amor entre homens e mulheres, criados à imagem divina e chamados a superar
relacionamentos marcados por preconceitos e atitudes de dominação. Iniciando o mês das missões,
celebremos a Eucaristia como dom que nos educa no amor, nos ensina a receber o Reino e nos põe
em comunhão com o Pai e com os irmãos e irmãs.
Primeira Leitura: Gn 2,18-24

Evangelho: Mc 10,2-16 ou 2-12

Leitura do livro do Gênesis.

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

O Senhor Deus disse: “Não é bom que
o homem esteja só. Vou dar-lhe uma
auxiliar semelhante a ele”. 19Então o
Senhor Deus formou da terra todos os
animais selvagens e todas as aves do
céu e trouxe-os a Adão, para ver como
os chamaria; todo ser vivo teria o nome
que Adão lhe desse. 20E Adão deu nome
a todos os animais domésticos, a todas
as aves do céu e a todos os animais
selvagens; mas Adão não encontrou
uma auxiliar semelhante a ele. 21Então
o Senhor Deus fez cair um sono
profundo sobre Adão. Quando este adormeceu,
tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com
carne. 22Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor
Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. 23E Adão
exclamou: “Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e
carne da minha carne! Ela será chamada ‘mulher’,
porque foi tirada do homem”. 24Por isso, o homem
deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e
eles serão uma só carne. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
18

Salmo Responsorial: 127(128)
R. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de
tua vida.
1 Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus
caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver,
serás feliz, tudo irá bem!
2. A tua esposa é uma videira bem fecunda no
coração da tua casa; os teus filhos são rebentos
de oliveira ao redor de tua mesa.
3. Será assim abençoado todo homem que teme o
Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de
tua vida.
4. Para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos
dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel,
que venha a paz ao vosso povo!
Segunda Leitura: Hb 2,9-11
Leitura da carta aos Hebreus.
Irmãos, 9Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que
os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra,
por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em
favor de todos, ele provou a morte. 10Convinha, de
fato, que aquele por quem e para quem todas as
coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos
à glória, levasse o iniciador da salvação deles à
consumação, por meio de sofrimentos. 11Pois tanto
Jesus, o santificador, quanto os santificados são
descendentes do mesmo ancestral; por esta razão,
ele não se envergonha de os chamar irmãos. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

[Naquele tempo, 2 alguns fariseus se
aproximaram de Jesus. Para pô-lo à
prova, perguntaram se era permitido ao
homem
divorciar-se
de
sua
mulher. 3 Jesus perguntou: “O que
Moisés vos ordenou?” 4 Os fariseus
responderam:
“Moisés
permitiu
escrever uma certidão de divórcio e
despedi-la”. 5Jesus então disse: “Foi por
causa da dureza do vosso coração que
Moisés
vos
escreveu
este
mandamento. 6 No entanto, desde o
começo da criação, Deus os fez homem e mulher. 7Por
isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois
serão uma só carne. 8Assim, já não são dois, mas
uma só carne. 9Portanto, o que Deus uniu, o homem
não separe!” 10 Em casa, os discípulos fizeram,
novamente,
perguntas
sobre
o
mesmo
assunto. 11Jesus respondeu: “Quem se divorciar de
sua mulher e casar com outra cometerá adultério
contra a primeira. 12E se a mulher se divorciar de seu
marido
e
casar
com
outro,
cometerá
adultério”.] 13Depois disso, traziam crianças para que
Jesus as tocasse. Mas os discípulos as
repreendiam. 14Vendo isso, Jesus se aborreceu e
disse: “Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais,
porque o reino de Deus é dos que são como
elas. 15Em verdade vos digo, quem não receber o
reino de Deus como uma criança não entrará
nele”. 16Ele abraçava as crianças e as abençoava,
impondo-lhes as mãos. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós Senhor.

12 de Outubro: Nossa Senhora Aparecida
(Jo 2, 1-11)
Na celebração da Virgem Maria, padroeira do
Brasil, a Liturgia traz o belíssimo texto das Bodas
de Caná. O vinho que acabou recorda-nos que,
sem os devidos cuidados, nossa fé e nossos
rituais religiosos podem tornar-se vazios,
perdendo a capacidade de ajudar-nos em nossa
conversão e em nossa vivência de amor.
Na teologia de João, Maria é aquela que vem
em socorro dos discípulos, convidando-os a ouvir
o Cristo e a colocar-se ao seu serviço: Façam o
que Ele mandar! Assim é Maria: ajuda-nos a viver
a Nova Aliança do Amor; ensina-nos a sermos
verdadeiros discípulos missionários, aprendizes
e construtores do Reino. Ouçamos o que ela diz:
fiquemos atentos ao chamado de Jesus!
Pe. Marcos Ramalho – Limeira/SP.

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
um
HOJE
Domingoo do Tempo Com
Comum
27º Doming
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
09h
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Missa / Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.
08 Seg 15h
20h30 Terço dos homens.
09 Ter
Não há expediente.

10 Qua
11 Qui

09h
14h
15h

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

10h

Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Missa.

12 Sex

13 Sab 09h30 Catequese de Primeira Eucaristia.
13h
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h)
18h
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
14 Dom
09h

28º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges - Início do Tríduo.
APÓS A MISSA, QUERMESSE E A
TRADICIONAL MACARRONDA

AGENDA - Outubro
FESTA DE SANTA EDWIGES - 2018
- P
ADROEIRA DOS POBRES E ENDIVID
ADOS PADROEIRA
ENDIVIDADOS

14 DE OUTUBRO - DOMINGO:
09h: Missas - Início do Triduo
APÓS A MISSA, QUERMESSE E A
TRADICIONAL MACARRONADA
15 DE OUTUBRO - SEGUNDA-FEIRA:
20h: Terço dos homens com as famílias
Bênção do Santíssimo.

Deus nos fez FAMÍLIA.
Para testar Jesus, os fariseus o questionam
sobre o divórcio. Ele lhes responde: “Mas no
princípio da criação Deus os fez homem e mulher.
Por isso o homem deixará pai e mãe para unir-se
à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não
separe, pois, o homem o que Deus uniu”.
Jesus deixa claro que Deus os fez homem e
mulher, Ele os une e assim formam uma só carne.
A proposta de Deus é que ambos sejam fiéis. Mas
isso só é possível quando buscam viver em Deus.
Assim como Jesus abençoa as crianças, Ele
também abençoa a união matrimonial e deseja que
os casais deixem se tocar por Ele e se
assemelhem às crianças, pois o “Reino de Deus
é daqueles que são como elas”. Senhor, que os
casais se amem cada veza mais.
Irmã Jailda R. Caetité, CFA Maceió/AL.

LITURGIA DIÁRIA (08 A 14/10/18)
08/10: Sta. Pelágia (Penitente)
Gl 1,6-12; Sl 110(111); Lc 10,25-37.
09/10: S. Dionísio (Bispo) e Comps. Mártires;
S. João Leonardi (Presb.)
Gl 1,13-24; Sl 138(139); Lc 10,38-42.
10/10: S. Francisco de Borja (Jesuita)
Gl 2,1-2.7-14; Sl 116(117); Lc 11,1-4.
11/10: S. João XXIII (Papa)
Gl 3, 1-5; Lc 1; Lc 11,5-13.
12/10: N. Sra. da Conceição Aparecida (Padroeira
do Brasil)
Est 5,1b-2;7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13.15-16; Jo 2, 1-11.
13/10: Sto. Eduardo, o Confessor (Rei da Inglaterra)
Gl 3,22-29; Sl 104(105); Lc 11,27-28.
14/10: S. Calixto I (Papa)
Sb 7, 7-11; Sl 89(90); Hb 4,12-13; Mc 10,17-30.

16 DE OUTUBRO - TERÇA-FEIRA:
= DIA DE SANTA EDWIGES =
09h: Missa.
15h: Missa com bênção aos enfermos.
20h: Missa Solene da Padroeira.
EM TODAS AS MISSAS, BENÇÃOS
DAS ROSAS, OBJETOS PESSOAIS
E DE DEV
OÇÃO
DEVOÇÃO
OÇÃO..

= QUERMESSE O DIA TODO =
Só quem ama de verdade é
capaz de chegar até ao perdão,
esquecendo a ofensa recebida.
Papa Francisco

Capela das Almas
Participe e eternize a vossa
presença ou a de vossos entes
queridos. Sempre alguém
estará rezando por nós em
nossa Igreja.

Dizimistas Aniversariantes da semana
08 – Benedicta Modelo de Sousa
09 – Eliane Borges
09 – Flávia Cristina Moraes Campos
09 – Jirlene Apolinário da Silva
09 – Regina Fernandes de Souto
10 – Neuza Aparecida Dezena Catini
12 – Edson Aparecido Cortezi
13 – Roseli da Costa Molinari
14 – Elídio Martins Neto
14 – Neusa Fagundes Mansur
14 – Wellington Lanza
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

O dízimo é importate na
comunidade porque
sustenta sua ação
evangelizadora, que é a
finalidade da Igreja.
Dízimo é o meio que ajuda a
chegar ao fim: evangelizar
evangelizar..
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