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Semanário Paroquial

Informativo semanal – ano 23 – nº 1194 – São Paulo, 10 de fevereiro de 2019

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

“Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca”.
5º Domingo do Tempo Comum.
Nesta Eucaristia queremos fazer experiência da bondade e da santidade de Deus.
É o Senhor que nos chama e nos envia a avançar para águas mais profundas, a fim de lançarmos as
redes em seu nome com fé, criatividade e amor sempre renovados. Nós damos graças a ele porque
nos ouve e nos reúne mais uma vez como família para celebrar.
Primeira Leitura: Isaías 6,1-8
Leitura do livro do profeta Isaías.
1
No ano da morte do rei Ozias, vi o
Senhor sentado num trono de grande
altura; o seu manto estendia-se pelo
templo. 2Havia serafins de pé a seu
lado; cada um tinha seis asas. 3Eles
exclamavam uns para os outros:
“Santo, santo, santo é o Senhor dos
exércitos; toda a terra está repleta de
sua glória”. 4Ao clamor dessas vozes,
começaram a tremer as portas em seus
gonzos, e o templo encheu-se de
fumaça. 5Disse eu então: “Ai de mim,
estou perdido! Sou apenas um homem
de lábios impuros, mas eu vi com meus
olhos
o
rei,
o
Senhor
dos
exércitos”. 6 Nisto, um dos serafins
voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara
do altar com uma tenaz, 7 e tocou minha boca,
dizendo: “Assim que isto tocou teus lábios,
desapareceu tua culpa, e teu pecado está
perdoado”. 8Ouvi a voz do Senhor que dizia: “Quem
enviarei? Quem irá por nós?” Eu respondi: “Aqui
estou! Envia-me”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 137(138)
R. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o
vosso templo vou prostrar-me.
1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque
ouvistes as palavras dos meus lábios! Perante os
vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo
vou prostrar-me.
2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque
fizestes muito mais que prometestes; naquele dia
em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o
vigor da minha alma.
3. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando
ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar
vossos caminhos e dirão: “Como a glória do Senhor
é grandiosa!”
4. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e
havereis de me salvar com vossa destra. Completai
em mim a obra começada; ó Senhor, vossa bondade
é para sempre! Eu vos peço: não deixeis inacabada
esta obra que fizeram vossas mãos!
Segunda Leitura: 1 Coríntios 15,1-11 ou 3-8.11
[A forma breve está entre colchetes.]
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
1
Quero lembrar-vos, [irmãos], o evangelho que vos
preguei e que recebestes, e no qual estais
firmes. 2Por ele sois salvos, se o estais guardando
tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo,
teríeis abraçado a fé em vão. 3 Com efeito,
[transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo
tinha recebido; a saber: que Cristo morreu por

nossos pecados, segundo as
Escrituras; 4que foi sepultado; que, ao
terceiro dia, ressuscitou, segundo as
Escrituras; 5e que apareceu a Cefas
e depois aos doze. 6 Mais tarde,
apareceu a mais de quinhentos
irmãos, de uma vez. Destes, a
maioria ainda vive e alguns já
morreram. 7Depois, apareceu a Tiago
e depois apareceu aos apóstolos
todos juntos. 8 Por último, apareceu
também a mim, como a um
abortivo]. 9 Na verdade, eu sou o
menor dos apóstolos, nem mereço o
nome de apóstolo, porque persegui
a Igreja de Deus. 10É pela graça de
Deus que eu sou o que sou. Sua
graça para comigo não foi estéril: a
prova é que tenho trabalhado mais
do que os outros apóstolos – não propriamente eu,
mas a graça de Deus comigo. [11É isso, em resumo, o
que eu e eles temos pregado e é isso o que crestes].
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Evangelho: Lucas 5,1-11
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
Naquele tempo, 1Jesus estava na margem do lago de
Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor
para ouvir a palavra de Deus. 2Jesus viu duas barcas
paradas na margem do lago. Os pescadores haviam
desembarcado e lavavam as redes. 3Subindo numa
das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse
um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca,
ensinava as multidões. 4Quando acabou de falar, disse
a Simão: “Avança para águas mais profundas e lançai
vossas redes para a pesca”. 5 Simão respondeu:
“Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada
pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar
as redes”. 6Assim fizeram, e apanharam tamanha
quantidade de peixes, que as redes se
rompiam. 7Então fizeram sinal aos companheiros da
outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram,
e encheram as duas barcas, a ponto de quase
afundarem. 8Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos
pés de Jesus, dizendo: “Senhor, afasta-te de mim,
porque sou um pecador!” 9 É que o espanto se
apoderara de Simão e de todos os seus
companheiros, por causa da pesca que acabavam de
fazer. 10Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram
sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus,
porém, disse a Simão: “Não tenhas medo! De hoje
em diante, tu serás pescador de homens”. 11Então
levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e
seguiram a Jesus. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Se queres vencer o mundo inteiro,
vence-te a ti mesmo. (Fiódor Dostoiévski)

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
um
HOJE
Domingoo do Tempo Com
Comum
5º Doming
12º
Ani v er sário de Or denação do
Diácono Márcio José Ribeiro.
Missas na Matriz.: 08h - 10h30 e 19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
09h
Almoço Comunitário
12h
11 Seg 15h
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
20h30 Terço dos homens.
12 Ter
13 Qua
13h

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

14 Qui 14h
15h

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

15 Sex 15h

Missa na Matriz.

16 Sab 09h30
13h
13h
18h
19h

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Preparação para o Batismo.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

17 Dom

6º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
Missas na Matriz.: 08h - 10h30 e 19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
Formação para Crisma.

09h
09h

AGENDA:
23/02 Sab 15h: Encontro de Pais e Padrinhos Crisma.
06/03 Qua 20h: Missa - Quarta-feira de Cinzas.
10/03 Dom 10h30: Crisma.
12h: Almoço Comunitário.

Parabéns Diácono Márcio!
Nossa comunidade se alegra
e louva a Deus pelos seus
12 anos de dedicação,
pedindo a Ele que o
recompense por toda sua
dedicação à Igreja e em
especial à nossa comunidade.
CAPELA

DAS

ALMAS:

Eternize sua memória e de seus
entes queridos.

O Dízimo nos liberta de muitos
pecados, principalmente o da
ganância.
Dízimo é reconhecer que Deus tem
parte naquilo que ganhamos.

Avance para águas mais profundas...
Jesus abandona as sinagogas e se dirige ao ambiente dos
pescadores, à beira do lago de Genesaré, proclamando a
Palavra de Deus à multidão que se aglomera em volta dele.
Depois, subindo na barca de Pedro, continua ensinando e pede
a este que lance as redes em águas mais profundas. Apesar
de uma noite infrutífera, conseguem uma abundante pesca.
A obediência à Palavra de Deus provoca resultados
positivos. É a confiança na força do Evangelho que
produz resultados inesperados. Após o sucesso da pesca, o
Mestre chama alguns pescadores para segui-lo e partilhar a
missão. De pescadores de peixes transformam-se em
pescadores de gente.
A comunidade cristã é convidada por Jesus a lançar as
redes em águas mais profundas, ou seja, ir além da mesmice,
enfrentar os desafios da modernidade e do neoliberalismo,
que lançam à miséria milhares de pessoas. Ou como diz o
papa Francisco, é preciso ir às periferias sociais das grandes
cidades, onde moram as pessoas mais vulneráveis.
Somente obedecendo às palavras de Jesus, a Igreja
recuperará o poder de atração e a credibilidade que já teve.
Não serão as teorias e as doutrinas elaboradas ao longo dos
séculos que resolverão os problemas da Igreja, mas a
fidelidade à vida e à proposta de Jesus.
(Dia a dia com o Evangelho 2019 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

LITURGIA DIÁRIA (11 A 17/02/19)
11/02: Nossa Senhora de Lourdes
Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-56.
12/02: Sta. Eulália (Virgem mártir)
Gn 1,20-2,4; Sl 8; Mc 7,1-13.
13/02: S. Martiniano (Eremita)
Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23.
14/02: S. Cirilo (Monge) e S. Metódio (Bispo)
Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30.
15/02: S. Faustino e Sta. Jovita (Mártires)
Gn 3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-37.
16/02: Sto. Onésimo (Mártir)
Gn 3,9-34; Sl 89(90); Mc 8,1-10.
17/02: Os Sete Fundadores da Ordem dos Servitas.
Jr 17,5-8; Sl 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

Dizimistas Aniversariantes da Semana
11 – Daniela Gomes da Silva
12 – Agnaldo Ribeiro Santos
12 – Francisco Chagas Gomes
13 – Layliane Maria de Oliveira
13 – Rosimeire F. Almeida Pires ( * )
13 – William Hideki Silva
14 – Dianilda dos Santos Rainha
14 – Maria Manuela R. Balboa
14 – Santa M. Ceron
14 – Tatiane Sabastiani Fré
15 – Ana Beatriz Celeste Ribeiro
15 – Marilena Correa Costa
16 – Anais Canteiro dos Santos
16 – Filomena E. Santo Figueira
17 – Bárbara Cristina de Miranda
( * ) = Comunidade Santa Edwiges
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