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Jesus era conduzido pelo Espírito através do deserto.
1º Domingo da Quaresma.
O Senhor, que é generoso conosco, ouve nossa voz e nos socorre em nossas aflições.
Com a Palavra e a Eucaristia, ele quer fortalecer nossa fé para enfrentarmos e superarmos as
tentações que surgem ao longo de nossa vida e missão. Fiéis a Deus e confiantes em sua proteção,
caminhemos rumo à Páscoa de Jesus.
Primeira Leitura: Dt 26,4-10
Leitura do livro do Deuteronômio.
Assim Moisés falou ao povo: 4 "O
sacerdote receberá de tuas mãos a
cesta e a colocará diante do altar do
Senhor teu Deus. 5Dirás, então, na
presença do Senhor teu Deus: ‘Meu
pai era um arameu errante, que
desceu ao Egito com um punhado de
gente e ali viveu como estrangeiro.
Ali se tornou um povo grande, forte
e numeroso. 6 Os egípcios nos
maltrataram e oprimiram, impondonos uma dura escravidão. 7Clamamos
então ao Senhor, o Deus de nossos
pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e
viu a nossa opressão, a nossa miséria
e a nossa angústia. 8E o Senhor nos tirou do Egito
com mão poderosa e braço estendido, no meio de
grande pavor, com sinais e prodígios. 9E conduziunos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre
leite e mel. 10Por isso, agora trago os primeiros
frutos da terra que tu me deste, Senhor’. Depois
de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus,
tu te inclinarás em adoração diante dele”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 90(91)
R. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei
junto de mim!
1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à
sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: “Sois
meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual
confio inteiramente”.
2. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a
desgraça baterá à tua porta; pois o Senhor deu
uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos
te guardarem.
3. Haverão de te levar em suas mãos, para o
teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por
sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e
outras feras.
4. “Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e
protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao
invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu
lado eu estarei em suas dores.”
Segunda Leitura: Rm 10,8-13
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos, 8o que diz a Escritura? “A palavra está
perto de ti, em tua boca e em teu coração.”
Essa palavra é a palavra da fé, que nós

pregamos. 9Se, pois, com tua boca
confessares Jesus como Senhor e,
no teu coração, creres que Deus o
ressuscitou dos mortos, serás salvo.
10
É crendo no coração que se alcança
a justiça e é confessando a fé com
a boca que se consegue a
salvação. 11Pois a Escritura diz:
“Todo aquele que nele crer não ficará
confundido”. 12Portanto, não importa
a diferença entre judeu e grego;
todos têm o mesmo Senhor, que é
generoso para com todos os que o
invocam. 13De fato, todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo.
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Evangelho: Lucas 4,1-13
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
Naquele tempo, 1Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado
pelo Espírito. 2Ali foi tentado pelo diabo durante
quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias e,
depois disso, sentiu fome. 3O diabo disse então a
Jesus: “Se és Filho de Deus, manda que esta pedra
se mude em pão”. 4Jesus respondeu: “A Escritura
diz: ‘Não só de pão vive o homem’”. 5O diabo levou
Jesus para o alto, mostrou-lhe, por um instante,
todos os reinos do mundo 6e lhe disse: “Eu te darei
todo este poder e toda a sua glória, porque tudo
isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu
quiser. 7Portanto, se te prostrares diante de mim
em adoração, tudo isso será teu”. 8 Jesus
respondeu: “A Escritura diz: ‘Adorarás o Senhor
teu Deus e só a ele servirás’”. 9Depois o diabo levou
Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte
mais alta do templo e lhe disse: “Se és Filho de
Deus, atira-te daqui abaixo! 10Porque a Escritura
diz: ‘Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito,
que te guardem com cuidado!’ 11E mais ainda: ‘Eles
te levarão nas mãos, para que não tropeces em
alguma pedra’”. 12Jesus, porém, respondeu: “A
Escritura diz: ‘Não tentarás o Senhor teu
Deus’”. 13Terminada toda tentação, o diabo afastouse de Jesus, para retornar no tempo oportuno. –
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Lema da Campanha da
fraternidade 2019:

“Um povo liberto pelo direito e
pela justiça” (Is 1, 27)

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
HOJE
1º Domingo da Quaresma.
Missas na Matriz.: 08h - 10h30 e 19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
09h
10h30 Missa com Celebração do Sacramento da
Crisma.
Almoço Comunitário.
12h
Missa - N. Sra. da Defesa.
11 Seg 15h
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
20h

Missa na Matriz.
Via Sacra

16 Sab 09h30
13h
18h
19h

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

17 Dom

2º Domingo da Quaresma.
Missas na Matriz.: 08h - 10h30 e 19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.

09h

AGENDA:
19/03 Ter 20h: Missa - São José.
25/03 Seg 20h: Missa Solene - Anunciação do Senhor.
30/03 Sab 20h: Bingo Comunitário.
31/03 Dom 17h30: Vigília de Oração.

Você sabe o que é Cremação Óssea?
Após pelo menos três anos do falecimento de um
ente querido, é possível realizar a cremação óssea.
Suas cinzas são entregues à seus familiares, e estes
podem assim, depositá-las em um Cinerário.
O Cinerário da Paróquia Nossa Senhora da Luz já
guarda as cinzas de vários fiéis, venha informar-se
sobre como guardar a de seus entes queridos.

Peregrinação Quaresmal
A Quaresma nos convida a peregrinar. Seus quarenta
dias remetem aos quarenta anos em que o povo de Deus
atravessou o deserto. Neste tempo litúrgico, também
somos convidados a fazer uma caminhada para sairmos
de uma situação de morte ou escravidão para uma
realidade nova de Amor e Ressurreição.
Caso tenhamos entrado em caminhos tortuosos, énos concedida agora uma oportunidade de retomarmos
o rumo certo de nossa estrada e prosseguirmos a
caminhada para Deus com um novo ardor, tendo Jesus
como nosso guia. Deus quer que escolhamos a Vida.
Somos um povo peregrino, a caminho, que tem diante dos
olhos um destino mais sublime: a Ressurreição do Senhor.
Que Nossa Senhora nos acompanhe nesta jornada
e, assim, pelas estradas da vida nunca estaremos sós.
Irmã Roberta Pelusos.

O que realmente importa na
minha vida?
Na busca do discernimento para fazer
verdadeiramente a vontade do Pai, Jesus dirigese ao deserto, onde é tentado. As tentações de
Jesus resumem todas as tentações que fazem
parte da vida humana.
Numa época em que a superficialidade e o
brilho fugaz tomam conta de todos os espíritos,
somos mais uma vez colocados frente a frente a
uma pergunta crucial: O que realmente importa
na minha vida? Minhas escolhas irão fazer feliz a
mim e às pessoas ao meu redor? A tentação é
parte da condição humana.
A busca pelo poder, pela riqueza e prestígio
estão sempre no horizonte de nossa experiência
cotidiana. Somente deixando-nos guiar pelo
Espírito podemos fazer emergir o que de melhor
existe dentro de nós, em termos de partilha,
serviço e fraternidade.
Frei Sandro Roberto da Costa.

LITURGIA DIÁRIA (11 A 17/03/19)
11/03: S. Constantino (Sacerdote mártir)
Lv 19, 1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25, 31-46.
12/03: S. Luiz Orione (Fundou a Obra da Divina
Providência)
Is 55, 10-11; Sl 33(34); Mt 6, 7-15.
13/03: Sta. Eufrásia (Virgem)
Jn 3, 1-10; Sl 50(51); Lc 11, 29-32.
14/03: Sta. Matilde (Rainha)
Est 4, 17; Sl 137(138); Mt 7, 7-12.
15/03: Sta. Luisa de Marillac (Religiosa)
Ez 18, 21-28; Sl 129(130); Mt 5, 20-26.
16/03: Sto. Heriberto (Bispo)
Dt 26, 16-19; Sl 118(119); Mt 5, 43-48.
17/03: S. Patrício (Bispo)
Gn 15, 5-12.17-18; Sl 26(27); Fl 3, 17–4, 1; Lc 9, 28b-36.

Dizimistas Aniversariantes da Semana
12 – Nair Fort Venutti
13 – Daniel Mourad
13 – Teresinha R. Fernandes
14 – Marcelo José Ribeiro
15 – Elza P. Zandarin ( * )
15 – José Cardoso de Carvalho
16 – Pedro Donizete Magalhães ( * )
17 – Rui Emanuel Ledo da Silva
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Dízimo é Partilha...
Partilhar não é dar o que sobra.
Partilhar é dar o que o outro precisa.
Somos DIZIMISTAS porque somos
IGREJA.
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