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“Só Jesus pode nos alimentar plenamente”
DÉCIMO SÉTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DOS AVÓS E IDOSOS
Irmãos e irmãs, nesta Eucaristia somos o Povo Santo de Deus reunido em seu nome. Formamos um só
corpo, unidos num só Espírito, e chamados a uma só esperança. Fomos reunidos por um só Senhor, por
uma só fé e por um só Batismo. Cremos em um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por
meio de todos e permanece em todos. Nesta certeza da nossa fé, glorifiquemos o Senhor que entrega a
sua vida e parte o Pão da Palavra e da Eucaristia para nós. Hoje, por um desejo do Papa Francisco,
celebramos o dia dos avós; rezemos por aqueles que estão conosco e por aqueles que já faleceram.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 25/7/2021)

Primeira Leitura:
Leitura do Segundo Livro dos Reis (2Rs 4,42-44)
Naqueles dias, ⁴²veio também um homem de Baal-Salisa,
trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães
dos primeiros frutos da terra: eram vinte pães de cevada e
trigo novo. E Eliseu disse: “Dá ao povo para que coma”. ⁴³Mas
o seu servo respondeu-lhe: “Como vou distribuir tão pouco
para cem pessoas?” Eliseu disse outra vez: “Dá ao povo para
que coma; pois assim diz o Senhor: ‘Comerão e ainda
sobrará’”. ⁴⁴O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a
Palavra do Senhor.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 144 (145)

R: Saciai os vossos filhos, ó Senhor!
1. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem * e os vossos
santos com louvores vos bendigam! / Narrem a glória e o
esplendor do vosso reino * e saibam proclamar vosso poder! 2.
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, * e vós lhes dais
no tempo certo o alimento. / Vós abris a vossa mão
prodigamente * e saciais todo ser vivo com fartura.
3. É justo o Senhor em seus caminhos, * é santo em toda obra
que ele faz. / Ele está perto da pessoa que o invoca, * de todo
aquele que o invoca lealmente.
Segunda Leitura:
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios (Ef 4,1-6)
Irmãos: ¹Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes
de acordo com a vocação que recebestes: ²com toda a
humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com
paciência, no amor. ³Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito
pelo vínculo da paz. ⁴Há um só corpo e um só Espírito, como
também é uma só a esperança à qual fostes chamados. ⁵Há um
só Senhor, uma só fé, um só batismo, ⁶um só Deus e Pai de
todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e
permanece em todos.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

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

Fique em casa - Fique em segurança!

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
(Jo 6,1-15)
Naquele tempo, ¹Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia,
também chamado de Tiberíades. ²Uma grande multidão o
seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos
doentes. ³Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus
discípulos. ⁴Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus.
⁵Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão
estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: “Onde
vamos comprar pão para que eles possam comer?” ⁶Disse isso
para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia
fazer. ⁷Filipe respondeu: “Nem duzentas moedas de prata
bastariam para dar um pedaço de pão a cada um”. ⁸Um dos
discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: ⁹“Está aqui
um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que
é isso para tanta gente?” ¹⁰Jesus disse: “Fazei sentar as
pessoas”. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram,
aproximadamente, cinco mil homens. ¹¹Jesus tomou os pães,
deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto
quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. ¹²Quando todos
ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: “Recolhei os
pedaços que sobraram, para que nada se perca!” ¹³Recolheram
os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco
pães, deixadas pelos que haviam comido. ¹⁴Vendo o sinal que
Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: “Este é
verdadeiramente o Profeta, aquele que deve vir ao mundo”.
¹⁵Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para
proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o
monte. Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

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

DIA DOS AVÓS
No Brasil, já é costume comemorar o dia dos idosos e dia dos avós
no dia 26 de julho, quando a Igreja celebra a festa de São Joaquim
e Sant'Ana, pais de Maria Santíssima e avós de Jesus. Agora, o
Papa Francisco instituiu na Igreja o dia dos avós, a ser
comemorado todos os anos no quardo Domingo de julho. Hoje, a
primeira comemoração da data, nos dá uma boa ocasião para uma
reflexão sobre o seu significado. Comemoramos o dia dos avós
para manifestar a admiração e a especial homenagem da Igreja
aos avós. Eles são as testemunhas da fidelidade de Deus, trazem
a memória da fé e testemunhas da vida cristã. Seu papel na família
é muito especial, fazendo o entrelaçamento das gerações e a
transmissão dos valores da cultura. O papel que os avós têm nem
sempre é reconhecido na vida social, onde eles são presença junto
das novas gerações e agem em tantas iniciativa de solidariedade e
voluntariado. Não se podem esquecer os avós abandonados e
deixados na solidão, vivendo na angústia e amargura. Eles
merecem respeito e a justa consideração dos jovens e adultos. O
abandono dos avós pelos familiares não é promessa de bênção
para quem assim procede. O 4º mandamento da Lei de Deus
ensina a “honrar pai e mãe” e, de maneira extensiva, também a
“honrar os avós”. A Sagrada Escritura promete vida abençoada a
quem honrar os pais. O Papa Francisco escolheu como tema para
esta primeira comemoração do dia dos avós as palavras de Jesus
aos apóstolos: “Eis que estou convosco todos os dias.” Os muitos
anos já vividos e a fragilidade da vida que se aproxima fazem com
que as pessoas idosas ampliem a experiência da vida, mas
também os seus limites. A idade madura e a velhice são
oportunidades para viver uma experiência única de amor e
proximidade com Deus na vida. A existência humana neste mundo
é precária e passa depressa e, por isso, a fé e a comunhão com
Deus trazem serenidade e esperança quando o vigor desta vida
diminui. Os avós são chamados a viver a fé com renovada
profundidade e isso será o testemunho que, certamente, vai marcar
mais os filhos e netos. Os avós podem falar de Deus às novas
gerações a partir de uma experiência já vivida, narrando as
histórias da própria fé, bem como a das gerações que nos
precederam no caminho da mesma fé. Os avós, portanto, possuem
uma missão importante na comunidade humana e na comunidade
da Igreja, que precisa ser valorizada mais e mais em nossos dias.
Hoje quero homenagear a todos os avós e pedir a especial bênção
de Deus para eles. Que São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus,
intercedam por todos! Deus guarde a todos no seu amor de Pai.
(Cardeal Odilo P. Scherer - Arcebispo de São Paulo
Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 25/7/21)

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.

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

dom
25/07

17º DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS
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

Terço dos Homens no Youtube
seg
26/07

SS. Joaquim e Ana, avós maternos de Jesus Cristo

ter
27/07

S. Celestino I, Papa - S. Pantaleão - S. Simeão Estilita

qua
28/07

B. Urbano II, Papa - SS. Nazário e Celso - S. Vítor I, Papa
Ex 34,29-35 - Sl 98,5.6.7.9(R.Cf.9c) - Mt 13,44-46

qui
29/07

S. Lázaro - Sta. Marta - S. Félix - Sta. Beatriz
1Jo 4,7-16 - Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11(R.2a ou 9a) Jo 11,19-27 (opcional Lc 10,38-42)

sex
30/07

Terço das Mulheres no Youtube

sab
31/07

dom
01/08

Eclo 44,1.10-15 - Sl 131(132),11.13-14.17-18(R.Lc1,32a) Mt 13,16-17
Ex 33,7-11;34,5b.28 - Sl 102,6-7.8-9.10-11.12-13(R.8a) Mt 13,36-43

S. Pedro Crisólogo - SS. Abdon e Sénen, mártires
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 - Sl 80,3-4.5-6ab.10-11ab(R.2a) Mt 13,54-58

Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube
Sto. Inácio de Loiola, fund. Cia. Jesus - S. Justino de Jacobis
Lv 25,1.8-17 - Sl 66,2-3.5.7-8(R.4) - Mt 14,1-12

18º DOMINGO DO TEMPO COMUM
ABERTURA DO MÊS VOCACIONAL
Recordação da Vocação ao Ministério Ordenado
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

10h30 e 18h00 - Missa presencial, no Facebook e
Youtube
Sto. Afonso Ma. de Ligório - SS. Sete irmãos mártires Macabeus
- S. Pedro Fabro
Ex 16,2-4.12-15 - Sl 77(78),3.4bc.23-24.25.54(R.24b) Ef 4,17.20-24 - Jo 6,24-35

Obrigado pelo seu compromisso com
o Dízimo! Os carnês para 2021 estão
disponíveis, retire o quanto antes!
Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
29 - ROSEMEIRE TERRA RIBOLDI
30 - MARIA LUIZA BRANDÃO FLORES
31 - JÚLIA SAYURI GIMENEZ KITSUWA
31 - MARLIA APARECIDA P. DA S. LIMA (*)
31 - ZÉLIA FERNANDES BEZERRA
01/08 - CLAUDINÉIA BASÍLIO DA SILVA
01/08 – LARISSA SANTORO DIAS MACEDO
( * ) = 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

