
Reflexão
Os discípulos manifestam a Jesus entusiasta 
declaração de fé: “Nós acreditamos que tu saíste 
de junto de Deus”. Jesus, porém, retruca-lhes 
mostrando que essa fé não tem base sólida: “Vem 
a hora, e já chegou, em que vocês… me deixarão 
sozinho”. Não basta uma fé superficial, fruto talvez 
de euforia ou emoção passageira. A fé em Jesus 
implica

Leitura dos Atos dos Apóstolos (19,1-8)
1Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo 
atravessou as regiões montanhosas e chegou 
a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e 
perguntou-lhes: 2“Vós recebestes o Espírito 
Santo quando abraçastes a fé?” Eles 
responderam: “Nem sequer ouvimos dizer que 
existe o Espírito Santo!” 3Então Paulo 
perguntou:
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"Tenhamos coragem, Jesus venceu o mundo!"
24º ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DE NOSSO TEMPLO

24 a 31/5/20 - Semana de Oração pela Unidade Cristã 

Salmo Responsorial 121
Que a paz habite em tua casa, que a paz esteja em ti!
1. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do 
Senhor! E agora nossos pés já se detém, Jerusalém em tuas 
portas, tuas portas. – R.
2. Jerusalém cidade bem edificada, tua beleza e esplendor, 
para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, do 
Senhor!– R.
3. Por amor a meus irmãos e a meus amigos peço que a paz 
esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te 
desejo todo bem, todo bem! – R.

Desde 1.956, quando foi doado o terreno no qual seria construído o primeiro templo de nossa paróquia, muita gente 
contribuiu para que estivéssemos comemorando hoje mais um aniversário da dedicação de nosso novo templo, atual 

matriz da Paróquia Nossa Senhora da Luz. Louvemos e agradeçamos a Deus por todos os que trabalharam, trabalham e 
trabalharão para que este espaço consagrado permaneça a serviço da Igreja.

Fique em 
segurança

perguntou: “Que batismo vós recebestes?” Eles responderam: 
“O batismo de João”. 4Paulo disse-lhes: “João administrava um 
batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse 
naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus”. 5Tendo ouvido 
isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 6Paulo 
impôs-lhes as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. 
Começaram então a falar em línguas e a profetizar. 7Ao todo, 
eram uns doze homens. 8Paulo foi então à sinagoga e, durante 
três meses, falava com toda convicção, discutindo e procurando 
convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

implica acompanhá-lo em todas as circunstâncias, também no 
caminho para a cruz. Os evangelhos comprovam que, no 
momento da Paixão, os discípulos se dispersaram “cada um 
para o seu lado”. Jesus não se sente só, porque o Pai está com 
ele. Não obstante o abandono dos discípulos, Jesus não os 
repreende; ao contrário, conforta-os diante das tribulações 
próprias da missão cristã: “Neste mundo vocês terão aflições, 
mas tenham coragem: Eu venci o mundo”.

Oração
Divino Salvador, teus discípulos dizem que acreditam em ti, mas 
sua fé é muito fraca. De fato, na hora da tua Paixão, eles vão se 
dispersar, cada um para o seu lado, e te deixarão só. Aumenta 
nossa fé, Senhor, e reforça nossa coragem para te seguir 
também no sofrimento e nas perseguições. Amém.
(Dia a dia com o Evangelho 2020 - Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

Que Deus abençoe a todos os paroquianos!

"Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha 
fé pelas minhas obras." (Tg 2,18)

Fortalecidos pela Palavra e pela Eucaristia, os paroquianos 
desta comunidade conseguiram, ao longo de todos estes anos, 
demonstrar sua fé através de seu trabalho nas pastorais, nas 
festas, nos momentos de celebração e confraternização, nas 
campanhas, doações e participação no dízimo, colocando seus 
nomes na Capela das Almas e cinzas no Cinerário. Que Deus 
abençoe à todos, vivos e falecidos, pelas suas obras que 
mantém esta paróquia viva, e também aos consagrados que por 
aqui passaram, de forma especial o Padre Valdevir Cortezi, 
nosso pároco que nos conduz atualmente, e o Diácono Márcio 
José Ribeiro, que em muito colabora no seu trabalho.

Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João 
(16,29-33)
Naquele tempo, 29os discípulos disseram a Jesus: “Eis, agora 
falas claramente e não usas mais figuras. 30Agora sabemos que 
conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. 
Por isso cremos que vieste da parte de Deus”. 31Jesus 
respondeu: “Credes agora? 32Eis que vem a hora – e já chegou 
– em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me 
deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. 
33Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No 
mundo, tereis tribulações. Mas tende coragem! Eu venci o 
mundo!” 
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.



Programação da Semana e Liturgia Diária 

seg
25/05

S. Gregório VII (Papa), S. Beda Venerável (Presbítero 
Beneditino), Sta. Maria Madalena de Pazzi (Virgem), 

24º Aniversário de Dedicação do Templo   
Missa 20h00 ao vivo no Facebook ou Youtube
At 19,1-8 -Sl 67,2-3.4-5ac.6-7ab(R.33a) - Jo 16,29-33

ter
26/05

S.Filipe Neri (Presbítero), Sto. Eleutério (Papa)
At 20,17-27 - Sl 67,10-11.20-21(R.33a) - Jo 17,1-11a

qua
27/05

Sto. Agostinho (Arcebispo de Cantuária)
At 20,28-38 - Sl 67,29-30.33-35a.35b-36c(R.33a) - 
Jo 17,1b-19

qui
28/05

S. Germano (Bispo de Paris)
At 22,30;23,6-11 - Sl 15,1-2a.5.7-8.9-10.11(R.1) - 
Jo 17,20-26

sex
29/05

S. Paulo VI (Papa), Sta. Úrsula Ledochowska
At 25,13b-21 -Sl 102,1-2.11-12.19-20ab(R.19a) - 
Jo 21,15-19

sab
30/05

Sta. Joana D’Arc (Virgem), S. Fernando III (Rei de Castela)

Recitação do Terço e Vigília de Pentecostes -  
18h00 ao vivo no Facebook ou Youtube
At 28,16-20.30-31 - Sl 10,4.5.7(Rf.Cf.7b) - Jo 21,20-25

dom
31/05

Sta. Petrolina, S. Félix de Nicósia

Solenidade de Pentecostes -  Missas 10h30 e 
19h00 ao vivo no Facebook ou Youtube
At 2,1-11 -Sl 103(104),1ab.24ac.29bc-30.31.34(R.30) - 
1Cor 12,3b-7.12-13 - Jo  20,19-23

Paróquia Nossa Sra da Luz
Rua Heloísa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo, SP – 02248-140 
Comunidade Santa Edwiges
Largo Riachão do Jacuípe, 435 (Esq. da R Esperança c/ Major Dantas Cortez) 
Cinerário / Comunidade N. Sra. da Defesa: Rua N. Sra. da Luz, 52
www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br 
e-mail: secretaria@nossaluz.com.br | Whatsapp (11) 97708-8782

Catequese e Crisma: Busque informações
por  e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo 

Whatsapp (11) 98520-6816

INSCRIÇÕES ABERTAS

Clique e curta a página da Paróquia no Facebook:
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Tucuruvi

ATENDIMENTO PAROQUIAL
Nossas portas continuarão fechadas até segunda ordem, 
mas nossos telefones (11) 97708-8782 (Whatsapp), 
2949-5997 e 2981-9825 estão à disposição para 
atendê-los, sendo que para acerto de dízimo, campanha, 
doações para os pobres ou alguma outra necessidade o 
melhor horário é das 8 às 12h presencialmente exceto 
às quartas-feiras e domingos.

Suas doações, dízimo e ofertas podem ser feitas 
também através de depósito bancário:

CNPJ 63.089.825/0312-95
SANTANDER - AG. 2038 - CC 13.000.606-3

BRADESCO - AG. 1742 CC 19539-1
Envie seu comprovante de depósito com o motivo 
do mesmo via e-mail secretaria@nossaluz.com.br 

ou Whatsapp (11) 97708-8782

Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/

ou https://www.youtube.com/nossaluz

Clique e curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA 
Entre no grupo de colaboradores! 

Inscreva-se por e-mail secretaria@nossaluz.com.br 
ou através do Whatsapp (11) 97708-8782

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
25 – Cristiane Lima 
25 - Sebastião Carlos S. Paula 
26 – Maria Soledade C. Costa ( * ) 
26 – Vera Lúcia Gregório 
27 – Luiz Baños Gimenez 
28 – Terezinha de Jesus Oliveira 
30 - João Victor da Silva Matos 
30 – Luzia Alves N. Antão 
30 - Sônia Regina Sant’Anna Margoleano 
31 - Sérgio de Souza Leme 
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Com a nova igreja pronta em 1.996, na alegria da comemoração 
dos 40 anos da fundação da paróquia, em 25 de maio de 1996 
foi celebrada a Dedicação do nosso templo a Deus, em louvor 
de Nossa Senhora da Luz. Do trabalho Missionário de nossa 
paróquia temos em atividade duas comunidades, uma sob a 
invocação de Nossa Senhora da Defesa, funcionando na antiga 
igreja matriz onde temos também nosso Cinerário e uma sob a 
invocação de Santa Edwiges que funciona na esquina das ruas 
Esperança e Major Dantas Cortez.Que Deus abençoe e proteja 
a todos os que trabalharam na construção de nosso templo, a 
todos os que trabalharam e trabalham pela sua manutenção e 
conservação, aos que se envolvem em nossas pastorais, aos 
dizimistas, ao nosso diácono Márcio José Ribeiro  e aos padres 
que já estiveram em nossa comunidade, Pe. Batista Gramagli, 
Pe João Tiago Alves, Frei Antônio Nargi, Pe. Edson Giovanni  e 
ao nosso pároco Pe. Valdevir Cortezi .

Recite todos os dias de Maio o 
Terço Mariano pelo Youtube:

Canal Nossaluz

Oração de Nossa Senhora da Luz
Nossa Senhora da Luz, obedecendo à Lei Mosaica, 

levastes ao templo, vosso Divino Filho, A Luz do Mundo. 
Sede brilhante farol que, através das brumas e tempestades 

da vida, nos guie incólumes ao porto seguro do céu. 
Somos vossos filhos, guiai-nos! Dai-nos espírito de 

obediência filial a Deus e à Igreja! Preservai-nos da impureza! 
Concedei-nos a Luz da Fé e inflamai nosso coração 
com o fogo divino, para sempre amarmos a Jesus 

e torná-lo amado por todos.
Amém

Hoje, dia 25 de Maio, celebraremos 
o 24º Aniversário de Sagração 

(Dedicação) de nossa Igreja Matriz 
da Paróquia Nossa Senhora da Luz

Canto de louvor a Nossa Senhora da Luz
Traz em si um Deus escondido, em sua vida, no seu coração
Nos revela um Deus partilhado no seu corpo, no Filho Jesus

Maria, a mulher escolhida, que ao mundo o Pai concedeu
Nos trouxe a vida a certeza em um Deus que menino nasceu.

Refrão: És Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus
És Maria na história, Nossa Senhora da Luz

Tua luz brilha em nossas vidas, seja sempre um brilhante farol
Nos proteja de todo o perigo, guie a todos ao Pai com tua luz.

Somos filhos e hoje nos guia por amor nos ensina a viver
E ajude a nós todos na vida, na tristeza, na dor, no sofrer.

(refrão)
Dai a nós o teu forte espírito de serviço e de obediência

Que a Deus Pai e à sua Igreja hoje e sempre possamos servir
Preservai-nos de toda a maldade do pecado e da vida sem luz

Concedei-nos a luz de tua fé pra seguirmos teu filho Jesus.
(refrão)
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