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“Jesus nos ensina a agirmos motivados pela compaixão”
DÉCIMO SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos, reunidos por Cristo, o Bom Pastor. Somos a Igreja nascida da
entrega amorosa do Senhor. É Ele que sempre nos convoca e nos reúne para nos oferecer o alimento
que restaura nossas forças. Por isso, nós que somos seu reba- nho, atendemos ao seu convite e aqui
estamos. Daqui sairemos enviados por Ele para dar testemunho do seu amor, fazendo o que Ele fez,
oferecendo a sua vida por nós. (Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 18/7/2021)
Primeira Leitura:
Leitura do livro do profeta Jeremias (Jr 23,1-6)
¹“Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o
rebanho de minha pastagem, diz o Senhor! ²Deste modo, isto
diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apascentam o
meu povo: Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes
e não cuidastes dele; eis que irei verificar isso entre vós e
castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei
o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem
expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se
reproduzirão e multiplicarão. ⁴Suscitarei para elas novos
pastores que as apascentem; não sofrerão mais o medo e a
angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. ⁵Eis que
virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente
de Davi; reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a
retidão na terra. ⁶Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá
tranquilo; este é o nome com que o chamarão: ‘Senhor, nossa
Justiça’”. Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 22(23)

R: O Senhor é o pastor que me conduz:
felicidade e todo bem hão de seguir-me!
1. O Senhor é o pastor que me conduz; * não me falta coisa
alguma. / Pelos prados e campinas verdejantes * ele me leva a
descansar. Para as águas repousantes me encaminha, * e
restaura as minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais seguro, * pela honra do seu
nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, * nenhum
mal eu temerei; / estais comigo com bastão e com cajado; *
eles me dão a segurança!
3. Preparais à minha frente uma mesa, * bem à vista do
inimigo; e com óleo vós ungis minha cabeça; * o meu cálice
transborda.
4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me * por toda a minha
vida; / e na casa do Senhor habitarei * pelos tempos infinitos.

Participe presencialmente 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) pelo telefone (011)
2949-5997, 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 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.
Para mais orientações acesse aqui.

Fique em casa - Fique em segurança!

Segunda Leitura:
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios (Ef 2,13-18)
Irmãos: ¹³Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis
longe, vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. ¹⁴Ele, de
fato, é a nossa paz: do que era dividido, ele fez uma unidade.
Em sua carne ele destruiu o muro de separação: a inimizade.
¹⁵Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis,
assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem
novo, estabelecendo a paz. ¹⁶Quis reconciliá-los com Deus,
ambos em um só corpo, por meio da cruz; assim ele destruiu
em si mesmo a inimizade. ¹⁷Ele veio anunciar a paz a vós que
estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. 18É graças
a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto
ao Pai. Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos (Mc 6,30-34)
Naquele tempo, ³⁰os apóstolos reuniram-se com Jesus e
contaram tudo o que haviam feito e ensinado. ³¹Ele lhes disse:
“Vinde sozinhos para um lugar deserto, e descansai um pouco”.
Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham
tempo nem para comer. ³²Então foram sozinhos, de barco, para
um lugar deserto e afastado. ³³Muitos os viram partir e
reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades,
correram a pé, e chegaram lá antes deles. ³⁴Ao desembarcar,
Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque
eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes
muitas coisas. Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

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

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.
As 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
via Whatsapp ou e-mail secretaria@nossaluz.com.br

NO REDIL DO BOM PASTOR
O grande e único pastor é Jesus Cristo, todavia, Ele nos constitui
também pastores de um quinhão do seu imenso rebanho. Se, por
um lado, devemos ter atitudes de ovelhas que seguem o mestre e
Bom Pastor, para aprendermos com Ele, tendo sempre os olhos
fixos n’Ele, para mergulharmos no seu amor; por outro lado,
devemos ter atitudes do pastor, no afã de bem conduzirmos as
ovelhas confiadas a nós: na família, na Igreja, na escola, na
associação de bairro, no grupo de amigos... Se tivermos os olhos
fitos no Bom Pastor, o Espírito Santo nos capacitará a exercermos
o pastoreio. Em todo lugar, devemos ser sal e luz. E água límpida!
Sempre haverá alguém buscando água para saciar a sede. “E
aquele que crê em mim, beba. É como diz a Escritura: ‘Do seu seio
jorrarão rios de água viva’” Jo 7,38. Jeremias faz uma exortação
aos pastores dados a oprimir as ovelhas, os que “continuam agindo
como no passado”. (...) O demônio está solapando as ovelhas do
rebanho do Senhor. Não sejamos maus pastores. Nós conhecemos
a Verdade, pertencemos à Igreja da Palavra e do Pão Partilhado;
vivemos dos sacramentos e comungamos na mesa do Senhor,
então, não fiquemos parados; não calemos quando é tempo de
testemunharmos nossa fé; não sejamos indiferentes. Jesus instituiu
sua Igreja sobre Pedro e os Apóstolos e, frente a essa Igreja, as
portas do inferno não prevalecerão. Ela tem a assistência plena do
Espírito Santo e, por mais que - na história - tenha passado por
tribulações, se manteve de pé graças, justamente, a esse adjutório
do Paráclito. Se, entre nós, surgem maus pastores, o joio é
podado, e a Igreja continua sua caminhada. São Marcos nos conta
que Jesus foi descansar, mas o povo estava lá, à espera, em
grande número. Sim, caríssimos, entendemos que a evangelização
não tira férias, não tem descanso; se queremos testemunhar Jesus
Cristo não podemos jamais “dar um tempo”. Seria demonstração
de fraqueza, de egoísmo, características de quem quer servir a si
mesmo. Quer assemelhar-se ao Bom Pastor? Urge cuidar das
ovelhas frágeis, enfaixar as que estão feridas, ocupar-se com as
desgarradas, sanar as enfermas. Não deixe o redil de sua casa,
sua família, se tornar um lugar de lobos ou, ainda mais terrível,
uma pousada do demônio. Como discípulos que queremos ser,
somos impulsionados a nos tornarmos pastores conforme o
coração de Deus. Rezemos para que o Bom Pastor tenha
compaixão de nossos sofrimentos e nos fortaleça nesta caminhada
rumo ao Reino de Deus.
(Dom Jorge Pierozan - Bispo Auxiliar de São Paulo

Programação da Semana e Liturgia Diária
Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
ou https://www.youtube.com/nossaluz

16º DOMINGO DO TEMPO COMUM
dom
18/07

9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

10h30 e 18h00 - Missa presencial, no Facebook e
Youtube
S. Emiliano - S. Bruno de Segni - S. Frederico de Utrecht
Jr 23,1-6 - Sl 22,1-3a.3b-4.5.6(R.1.6a) - Ef 2,13-18 - Mc 6,30-34

Terço dos Homens no Youtube
seg
19/07

S. Símaco, Papa

ter
20/07

Sto. Apolinário - Sto. Elias, profeta - Sto. Aurélio

qua
21/07

Sto. Ezequiel, profeta - S. Lourenço de Brindes - S. Praxedes
Ex 16,1-5.9-15 - Sl 77,18-19.23-24.25-26.27-28(R.24b) Mt 13,1-9

qui
22/07

Sta. Maria Madalena, discípula de Jesus
Ct 3,1-4a - Sl 62(63),2.3-4.5-6.8-9(R.2b) - Jo 20,1-2.11-18

sex
23/07

Terço das Mulheres no Youtube

sab
24/07

Ex 14,5-18 - Ex 15,1-2.3-4.5-6(R.1a) - Mt 12,38-42

Ex 14,21-15,1 - Ex 15,8-9.10.12.17 - Mt 12,46-50

Sta. Brígida, religiosa, padroeira da Europa
Ex 20,1-17 - Sl 18,8.9.10.11(R.9a) - Mt 13,18-23

Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube
S. Charbel Makhluf, presbítero - Sta. Cristina, Virgem e mártir
Ex 24,3-8 - Sl 49,1-2.5-6.14-15(R.14a) - Mt 13,24-30

17º DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS
dom
25/07

9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

10h30 e 18h00 - Missa presencial, no Facebook e
Youtube
S. Tiago, o maior, Apóstolo - S. Cristóvão, mártir
2Rs 4,42-44 - Sl 144(145),10-11.15-16.17-18(R.cf.16) - Ef 4,1-6 Jo 6,1-15

Parte da Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 18/7/21)

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

Obrigado pelo
seu compromisso
com o Dízimo!
O carnê de 2021
está disponível
na Secretaria.

Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
19 - MARTA ALEIXO FERNANDES
20 - ALZIRA COSTA DA SILVA
21 - DOMETIDES MEDRANO
21 - WAGNER FERNANDO A. CASTANHO
22 - FORTUNATO JOSÉ V. SILVA
22 - MARLY SOARES DA SILVA (*)
23 - DORINDA MAIA DE CASTRO
23 - ISIS MARIA TOLEDO SILVA (*)
23 - LAURA PETRACHINI LIMA
24 - ISABELA KAORI GIMENEZ KITSUWA
25 - MARILDE GOUVEA CHAGAS NASCIMENTO
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Fique em
casa

Fique em
segurança

Paróquia Nossa Sra da Luz | e-mail: secretaria@nossaluz.com.br
Rua Heloísa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo, SP – 02248-140
www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br
Telefone (11) 29495997 | Whatsapp (11) 97708-8782
Curta a página da Paróquia no Facebook:
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Tucuruvi

São José, Padroeiro da Igreja Católica
Apostólica Romana, neste ano
especialmente a ti dedicado, rogai por nós!
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
Curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

