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

“Quem não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.”
23º Domingo do Tempo Comum - MÊS DA BÍBLIA
A lógica de Deus não é a lógica humana. Por isso, Ele nos reúne a fim de nos ensinar a trilhar
o caminho do seu Reino, o qual deve ter prioridade em nossas vidas. Nossos apegos e interesses
pessoais não podem se sobrepor ao chamado que Deus nos faz.
Primeira Leitura: Sb 9,13-18
Leitura do livro da Sabedoria.
Qual é o homem que pode conhecer
os desígnios de Deus? Ou quem pode
imaginar o desígnio do Senhor? 14Na
verdade, os pensamentos dos
mortais são tímidos e nossas
reflexões incertas: 15porque o corpo
corruptível torna pesada a alma, e a
tenda de argila oprime a mente que
pensa. 16Mal podemos conhecer o
que há na terra e com muito custo
compreendemos o que está ao
alcance de nossas mãos; quem,
portanto, investigará o que há nos
céus? 17 Acaso
alguém
teria
conhecido o teu desígnio, sem que
lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu
santo espírito? 18Só assim se tornaram retos os
caminhos dos que estão na terra, e os homens
aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram
salvos. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 89(90)
R. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
1. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando
dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” Pois mil anos
para vós são como ontem, qual vigília de uma noite
que passou.
2. Eles passam como o sono da manhã, são iguais
à erva verde pelos campos: de manhã ela floresce
vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca.
3. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao
nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até
quando tardareis? Tende piedade e compaixão de
vossos servos!
4. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e
exultaremos de alegria todo o dia! Que a bondade
do Senhor e nosso Deus † repouse sobre nós e
nos conduza! Tornai fecundo, ó Senhor, nosso
trabalho.
Segunda Leitura: Fm 9b-10.12-17
Leitura da carta de São Paulo a Filêmon.
Caríssimo, 9eu, Paulo, velho como estou e agora
também prisioneiro de Cristo Jesus, 10faço-te um
pedido em favor do meu filho que fiz nascer para
Cristo na prisão, Onésimo. 12Eu o estou mandando
de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio
coração. 13Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que
fosse teu representante para cuidar de mim nesta
prisão, que eu devo ao evangelho. 14Mas eu não
quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua

bondade não seja forçada, mas
espontânea. 15Se ele te foi retirado
por algum tempo, talvez seja para
que o tenhas de volta para
sempre, 16já não como escravo, mas,
muito mais do que isso, como um
irmão querido, muitíssimo querido
para mim quanto mais ele o for para
ti, tanto como pessoa humana
quanto
como
irmão
no
Senhor. 17 Assim, se estás em
comunhão de fé comigo, recebe-o
como se fosse a mim mesmo. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 14,25-33
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
Naquele tempo, 25grandes multidões acompanhavam
Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: 26"Se alguém
vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua
mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas
irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu
discípulo. 27Quem não carrega sua cruz e não
caminha atrás de mim não pode ser meu
discípulo. 28Com efeito, qual de vós, querendo
construir uma torre, não se senta primeiro e calcula
os gastos, para ver se tem o suficiente para
terminar? Caso contrário, 29 ele vai lançar o
alicerce e não será capaz de acabar. E todos os
que virem isso começarão a caçoar, dizendo: 30‘Este
homem começou a construir e não foi capaz de
acabar!’ 31Ou ainda, qual o rei que, ao sair para
guerrear com outro, não se senta primeiro e
examina bem se, com dez mil homens, poderá
enfrentar o outro, que marcha contra ele com vinte
mil? 32Se ele vê que não pode, enquanto o outro
rei ainda está longe, envia mensageiros para
negociar as condições de paz. 33Do mesmo modo,
portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a
tudo o que tem, não pode ser meu discípulo!” –
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Terço
dos homens e das mulheres.
VENHA REZAR CONOSCO NA MATRIZ.
Na primeira Segunda-Feira do mês,
às 20h, Terço das Famílias.
Demais Segundas-feiras:
Mulheres às 18h e Homens às 20h.

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
23º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
08 Dom
Missas na Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
09h
Almoço Comunitário.
12h
09 Seg 15h
18h
20h
10 Ter

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço das mulheres.
Terço dos homens

té 16h)
14h30 Curso de pintura em tecido. (a
(até
16h).

11 Qua
13h
19h

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

12 Qui 08h
14h
15h

Acupuntura. (até 10h)
10h).
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.

13 Sex 15h
Missa na Matriz.
20h30 Bingão no Salão Paroquial.
14 Sab 09h30
13h
18h
19h

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

15 Dom

24º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
Dia Nacional da Juventude.
Encontr
Encontroo de jo
jovv ens no Campo de Mar te
das 08h às 20h - Missa às 11h.
Missas na Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.

09h

AGENDA:
21/09 Sáb 14h: Preparação para o Batismo.
21, 22, 28 e 29/09 a partir das 19h: Festa da
Primavera.
05/10 Sáb 13h: Curso de Noivos.

NA CRUZ DE JESUS,
NOSSA VITÓRIA.
14 de setembro: Exaltação da Santa
Cruz. Mistério do amor de Deus! Para
salvar a todos, Ele dispôs que o seu Filho
morresse numa cruz (cf. Oração da
coleta). Pôs a salvação da humanidade
no lenho da cruz, “para que a vida
surgisse de onde a morte viera. E o que
vencera na árvore do paraíso, na árvore
da cruz fosse vencido” (Prefácio da missa
da festa).
No Cristo que na cruz morreu está
nossa vida e ressurreição. Por isso que a
cruz se transformou em símbolo de vitória
dos cristãos. E hoje podemos exaltar e
cantar: “Vitória, Tu reinarás! Ó cruz, tu
nos salvarás!” E a nós que na terra
conhecemos este mistério, Deus nos dê
a graça de colher no céu os frutos da
redenção. Amém!
Frei José Ariovaldo da Silva.

O desapego é fundamental para ser
livre interiormente.
Seguir Jesus não é fácil, nada romântico. Exige
renúncia e despojamento, não alimenta ilusões.
As condições para o seguimento são marcadas
por palavras fortes, que nos questionam e nos
fazem, por muitas vezes, desanimar diante da
exigência.
O estilo de vida que Jesus propõe aos discípulos
é desafiador e provocativo. “Se alguém vem a
mim”, mostra que a atitude é livre e a pessoa faz
a opção. Quando Jesus os envia em missão, Ele
não pensa no que devem levar. O desapego é
fundamental para ser livre interiormente, não estar
amarrado.
Há muitas espécies de amarras e de apegos
que podem prender o coração. Apego ao dinheiro,
ao conforto, ao bem-estar, apego doentio a
pessoas, a uma posição, a vantagens.
Frei Germano Guesser.

LITURGIA DIÁRIA (09 A 15/09/2019)
09/09: S. Pedro Claver (Religioso)
Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11.
10/09: S. Nicolau Tolentino (Religioso)
Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,12-19.
11/09: S. João Gabriel Perboire (Sacerdote
Vicentino)
Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-26.
12/09: S. Guido de Anderlecht (O pobre de Anderlecht)
Cl 3:,12-17; Sl 150; Lc 6,27-38.
13/09: S. João Crisóstomo (Bispo e Dr. da Igreja)
1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15(16); Lc 6, 39-42.
14/09: Exaltação da Santa Cruz
Nm 21,4-9; Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17.
15/09: Bv Antônio (Anton) Maria Schwartz
(Fundador da Congregação dos Pios Operários)
Ex 32,7-11.13-14; Sl 50(51); 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32.

Dizimistas Aniversariantes da Semana
09 – Érica Solange Cruz Seabra
12 – Daniella Ramos Mourad
12 – Suzana Raquel M. L. Cabral
13 – Ely Felix Monteiro ( * )
14 – Ana Letícia da Costa Godoy de Souza
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

DÍZIMO

é uma semente,
só dará fr
utos se
frutos
plantada e cultivada no
amor
amor..
A grande alegria é
par tilhar
tilhar..
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