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Jesus nos ensina que devemos perdoar sempre.
24º Domingo do Tempo Comum - Setembro, Mês da Bíblia
Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para celebrar o Dia do Senhor. Foi no primeiro dia da semana que o Senhor apareceu
ressuscitado aos seus discípulos e hoje Ele se manifesta a nós e revela seu amor misericordioso. Experimentaremos um forte
apelo do Senhor para perdoarmo-nos mutuamente, dando testemunho de que é Ele, em primeiro lugar, que nos perdoa e pede
que também assim nós pratiquemos o perdão. Abramos nosso coração a esse convite do Senhor, enquanto colocamos em suas
mãos nossos anseios de verdadeira paz.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 13/9/2020)

Leitura do livro do Eclesiástico
(Eclo 27,33-28,9)
33O

rancor e a raiva são coisas detestáveis; até o
pecador procura dominá-las. 28,1Quem se vingar
encontrará a vingança do Senhor, que pedirá
severas contas dos seus pecados. 2Perdoa a
injustiça cometida por teu próximo: assim, quando
orares, teus pecados serão perdoados. 3Se
alguém guarda raiva contra o outro, como poderá
pedir a Deus a cura? 4Se não tem compaixão do
seu semelhante, como poderá pedir perdão dos
seus pecados? 5Se ele, que é
um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão
para os seus pecados? 6Lembra-te do teu fim e deixa de
odiar; 7pensa na destruição e na morte, e persevera nos
mandamentos. 8Pensa nos mandamentos, e não guardes
rancor ao teu próximo. 9Pensa na aliança do Altíssimo, e não
leves em conta a falta alheia!
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: Sl 102(103)

R: O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso.
1. Bendize, ó minh’alma, ao Senhor * e todo o meu ser, seu
santo nome! Bendize, ó minh’alma, ao Senhor, * não te
esqueças de nenhum de seus favores!
2. Pois ele te perdoa toda culpa * e cura toda a tua
enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida * e te cerca de
carinho e compaixão.
3. Não fica, sempre, repetindo as suas queixas * nem guarda,
eternamente, o seu rancor. Não nos trata como exigem
nossas faltas, * nem nos pune em proporção às nossas
culpas.
4. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, * tanto é
grande o seu amor aos que o temem; quanto dista o nascente
do poente, * tanto afasta para longe nossos crimes.

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

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA
Entre no grupo de colaboradores!
Inscreva-se por e-mail
secretaria@nossaluz.com.br
ou por Whatsapp (11) 97708-8782

Leitura da carta de São Paulo aos Romanos
(Rm 14, 7-9)
Irmãos: 7Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou
morre para si mesmo. 8Se estamos vivos, é para o
Senhor que vivemos; se morremos, é para o Senhor
que morremos. Portanto, vivos ou mortos,
pertencemos ao Senhor. 9Cristo morreu e
ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor
dos mortos e dos vivos.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus (Mt 18,21-35)
Naquele tempo, 21Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou:
“Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar
contra mim? Até sete vezes?” 22Jesus respondeu: “Não te digo
até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 23Porque o Reino
dos Céus é como um rei que resolveu acertar as contas com
seus empregados. 24Quando começou o acerto, levaram-lhe
um que lhe devia uma enorme fortuna. 25Como o empregado
não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido
como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que
possuía, para que pagasse a dívida. 26O empregado, porém,
caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: ‘Dá-me um
prazo; e eu te pagarei tudo!’ 27Diante disso, o patrão teve
compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. 28Ao
sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus
companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o
agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: ‘Paga o que me
deves’. 29O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava:
‘Dá-me um prazo; e eu te pagarei!’ 30Mas o empregado não
quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que
pagasse o que devia. 31Vendo o que havia acontecido, os
outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e
lhe contaram tudo. 32Então o patrão mandou chamá-lo e lhe
disse: ‘Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida,
porque tu me suplicaste. 33Não devias tu também, ter
compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’
34O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado
aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. 35É assim
que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um
não perdoar de coração ao seu irmão”.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Participe da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente por favor entre em
contato com a secretaria da paróquia no horário das 8h30 às 11h30
(exceto quartas-feiras e domingos) pelo telefone 01129495997, faça
seu cadastramento e receba as orientações, lembrando sempre que
o uso de máscara é obrigatório durante todo o tempo em que
estiver nas dependências da igreja. Recomendamos aos fiéis
pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade
acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e
imunodeprimidos, de não participarem das missas presenciais - na
medida do possível devem permanecer em casa; As pessoas que
apresentarem febre (temperatura ≥ 37,8°C), tosse persistente, falta
de ar, desconforto respiratório e gripe/resfriado, também não devem
ingressar na Igreja. Mais orientações acesse o site:
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-naarquidiocese-de-sao-paulo

QUANTAS VEZES DEVO PERDOAR?

Programação da Semana e Liturgia Diária

O trecho evangélico deste domingo (cf. Mt 18, 21-35) oferece-nos
um ensinamento sobre o perdão, que não nega a ofensa sofrida
mas reconhece que o ser humano, criado à imagem de Deus, é
sempre maior que o mal que ele comete… Jesus nos diz: deves
perdoar sempre. E confirma isto narrando a parábola do rei
misericordioso e do servo impiedoso… A atitude incoerente deste
servo é também a nossa quando recusamos o perdão aos nossos
irmãos. Enquanto o rei da parábola é a imagem de Deus que nos
ama de um amor tão rico de misericórdia a ponto de nos acolher,
amar e perdoar constantemente. Desde o nosso Batismo Deus
nos perdoou, condenando-nos a uma dívida insolúvel: o pecado
original. Mas, isto acontece a primeira vez. Depois, com uma
misericórdia sem limites, Ele perdoa-nos todas as culpas quando
mostramos só um pequeno sinal de arrependimento. Deus é
assim: misericordioso. Quando somos tentados a fechar o nosso
coração a quem nos ofendeu e nos pede desculpa,
lembremo-nos das palavras do Pai celeste ao servo impiedoso:
«Eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias
também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como
eu tive piedade de ti?» (vv. 32-33). Qualquer pessoa que tenha
experimentado a alegria, a paz e a liberdade interior que vem do
ser perdoado pode abrir-se por sua vez à possibilidade de
perdoar. Na oração do Pai-Nosso, Jesus quis inserir o mesmo
ensinamento desta parábola. Pôs em relação direta o perdão que
pedimos a Deus com o perdão que devemos conceder aos
nossos irmãos: «Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos aos que nos ofenderam» (Mt 6, 12). O perdão de
Deus é o sinal do seu amor transbordante para cada um de nós:
é o amor que nos deixa livres de nos afastar, como o filho
pródigo, mas que espera todos os dias o nosso regresso; é o
amor audaz do pastor pela ovelha perdida; é a ternura que acolhe
cada pecador que bate à sua porta. O Pai celeste — nosso Pai —
está cheio, cheio de amor e quer oferecê-lo a nós, mas não o
pode fazer se fecharmos o nosso coração ao amor pelos outros.
A Virgem Maria nos ajude a estar cada vez mais cientes da
gratuitidade e da grandiosidade do perdão recebido de Deus,
para nos tornarmos misericordiosos como Ele, Pai bom, lento
para a ira e grande no amor.
(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de
13/9/2020 - Papa Francisco - Ângelus, 17/09/2017)

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

Ajude nossa Pastoral Social!
Doe alimentos e produtos de higiene e limpeza!

Mês da Bíblia
S. João Crisóstomo
HOJE

24º Domingo do Tempo Comum Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e
Youtube
Eclo 27,33-28,9 - Sl 102(103),1-2.3-4.9-10.11-12(R8) Rm 14,7-9 - Mt 18,21-35

seg
14/09

Exaltação da Santa Cruz (Festa)
Terço dos Homens - Youtube
Sto. Alberto, Patriarca de Jerusalém
Nm 21,4b-9 - Sl 77(78),1-2.34-35.36-37.38(R. cf 7c) Fl 2,6-11 - Jo 3,13-17

ter
15/09

S. Nicomedes, Mártir - Sta. Catarina Fieschi de Gênova
Hb 5,7-9 - Sl 30(31),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20(R. 17b) Jo 19,25-27

sex
16/09

Memória de Sta.Edwiges
SS. Cornélio e Cipriano - Sta. Eufêmia - B. Vitor III
1Cor 12,31-13,13 - Sl 32(33),2-3.4-5.12.22(R. 12b) Lc 7,31-35

qui
17/09

S. Roberto Belarmino - Sta. Columba
1Cor 15,1-11 - Sl 117(118),1-2.16ab-17.28(R.1) - Lc 7,36-50

sex
18/09

Terço das Mulheres - Youtube

sab
19/09

S. Januário
1Cor 15,35-37.42-49 - Sl 55(56),10.11-12.13-14(R.cf.14c) Lc 8,4-15

Sta. Sofia - S. José de Cupertino
1Cor 15,12-20 - Sl 16(17),1.6-7.8b.15(R.15b) - Lc 8,1-3

Mês da Bíblia
Sto. Eustáquio - SS. André Kim TG e Paulo Chong Ha-Sang
dom
20/09

25º Domingo do Tempo Comum Missas 10h30 e 19h00 ao vivo no Facebook e
Youtube
Is 55,6-9 - Sl 144,2-3.8-9.17-18 (R.18a) - Fl 1,20c-24.27a Mt 20,1-16a

O importante não é o que se dá,
mas o amor com que se dá!
(Sta. Madre Teresa de Calcutá)

ATENDIMENTO PAROQUIAL
Nossos telefones (11) 97708-8782 (Whatsapp) e
2949-5997 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

Fique em
segurança

Deus ama quem dá com alegria!
(2Cor 9,7)
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
14 – Ana Letícia da Costa Godoy de Souza
16 – Francisco Gonçalves Filho
16 – Odette Kian Kichimoto
18 – Bianca Rodrigues Reche Caetano
18 – Leonardo Vicente Santos
19 – Larissa Fukase
19 – Leonardo Fernandes do Nascimento
19 – Maria Rodrigues Araújo
19 – Rosa Maria Canuto Manzano
19 – Sandra Regina Silva Braga Montes
20 – Cândida A. F. Urbani
20 – Fábio Augusto Rodrigues de Oliveira
20 – Karina Fernandes Urbani
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Paróquia Nossa Sra da Luz | e-mail: secretaria@nossaluz.com.br
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
Telefone (11) 29495997 | Whatsapp (11) 97708-8782

Clique e curta a página da Paróquia no Facebook:
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Tucuruvi
Clique e curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

