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“Para seguir Jesus é necessário renunciar a si mesmo
e tomar a sua cruz”
VIGÉSIMO QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DA BÍBLIA
"Pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus" (Gl 3,28d)
Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos reunidos no amor de Cristo para celebrarmos o mistério de sua
paixão, morte e ressurreição. Participando do mistério de sua Páscoa, por esta Eucaristia, renovaremos
nossa aliança de amor e, como Pedro, confessaremos na Igreja e com a Igreja a nossa fé em Jesus,
Filho de Deus e Salvador do mundo que nos dá coragem para tomar a cruz de cada dia, fruto de nossa
adesão a Ele e ao seu Reino. (Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 12/9/2021)
Primeira Leitura:
Leitura do Livro do Profeta Isaías (Is 50,5-9a)
⁵O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem voltei
atrás. ⁶Ofereci as costas para me baterem e as faces para me
arrancarem a barba: não desviei o rosto de bofetões e
cusparadas. ⁷Mas o Senhor Deus é meu Auxiliador, por isso
não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível
como pedra, porque sei que não sairei humilhado. ⁸A meu lado
está quem me justifica; alguém me fará objeções? Vejamos.
Quem é meu adversário? Aproxime-se. ⁹Sim, o Senhor Deus é
meu Auxiliador; quem é que me vai condenar?
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 114 (115)

R: Andarei na presença de Deus,
junto a ele, na terra dos vivos.
1. Eu amo o Senhor, porque ouve * o grito da minha oração. /
Inclinou para mim seu ouvido, * no dia em que eu o invoquei.
2. Prendiam-me as cordas da morte, * apertavam-me os laços
do abismo; / invadiam-me angústia e tristeza, + eu, então,
invoquei o Senhor: * “Salvai, ó Senhor, minha vida!”
3. O Senhor é justiça e bondade, * nosso Deus é
amor-compaixão. / É o Senhor quem defende os humildes: *
eu estava oprimido, e salvou-me.
4. Libertou minha vida da morte, + enxugou de meus olhos o
pranto * e livrou os meus pés do tropeço. / Andarei na
presença de Deus, * junto a ele, na terra dos vivos.
Segunda Leitura:
Leitura da Carta de São Tiago (Tg 2,14-18)
¹⁴Meus irmãos: que adianta alguém dizer que tem fé, quando
não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo?
¹⁵Imaginai que um irmão ou uma irmã não têm o que vestir e
que lhes falta a comida de cada dia; ¹⁶se então alguém de vós
lhes disser: “Ide em paz, aquecei-vos”, e: “Comei à vontade”,
sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso?
¹⁷Assim também a fé: se não se traduz em obras, por si só está
morta. ¹⁸Em compensação, alguém poderá dizer: “Tu tens a fé e
eu tenho a prática!” Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que
eu te mostrarei a minha fé pelas obras!
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos (Mc 8,27-35)
Naquele tempo, ²⁷Jesus partiu com seus discípulos para os
povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos
discípulos: “Quem dizem os homens que eu sou?” ²⁸Eles
responderam: “Alguns dizem que tu és João Batista; outros que
és Elias; outros, ainda, que és um dos profetas”. ²⁹Então ele
perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro respondeu:
“Tu és o Messias”. ³⁰Jesus proibiu-lhes severamente de falar a
alguém a seu respeito. ³¹Em seguida, começou a ensiná-los,
dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado
pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei; devia
ser morto, e ressuscitar depois de três dias. ³²Ele dizia isso
abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a
repreendê-lo. ³³Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e
repreendeu a Pedro, dizendo: “Vai para longe de mim, Satanás!
Tu não pensas como Deus e sim como os homens”. ³⁴Então
chamou a multidão com seus discípulos e disse: “Se alguém
me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me
siga. ³⁵Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas
quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai
salvá-la”. 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, exceto às quartas-feiras.

As contribuições podem ser feitas 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

Oração de Nossa Senhora da Luz

Oração do Papa Francisco à São José

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

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José,
mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amém.

CENTENÁRIO DO CARDEAL ARNS
No dia 14 de setembro próximo, comemoramos o centenário do
nascimento do Cardeal Paulo Evaristo Arns, 5º Arcebispo
metropolitano de São Paulo. Nascido em 1921 em Forquilhinha,
hoje pertencente à diocese de Criciúma, SC; fez seus estudos nos
seminários franciscanos, sobretudo em Petrópolis e, depois da
ordenação sacerdotal, estudou em Paris, onde conseguiu o
doutorado. Foi professor de filosofia e teologia em Petrópolis. Em
1966, o Papa São Paulo VI o nomeou Bispo Auxiliar de São Paulo,
ao lado do Cardeal Rossi. Em 1970, o Cardeal Rossi foi chamado
por Paulo VI para assumir a Congregação para a Evangelização
dos Povos, em Roma, e Dom Paulo tornou-se Arcebispo de São
Paulo. Poucos anos depois, foi eleito Cardeal pelo mesmo São
Paulo VI, com quem o Cardeal Arns sempre teve grande
proximidade e estreita sintonia. Dom Paulo procurou dinamizar a
evangelização e a vida pastoral na Arquidiocese, atendendo às
necessidades da metrópole, que crescia vertiginosamente e
precisava de uma atenção especial para as imensas periferias. Ele
procurou traduzir em novas práticas organizativas e pastorais as
diretrizes do Concílio Vaticano II no que se refere à participação do
povo na vida e missão da Igreja. Teve atenção especial para os
pobres e desvalidos da comunidade urbana, dando origem e
fortalecendo numerosas obras sociais e organizações pastorais
voltadas para a promoção da caridade e da dignidade humana.
Iniciou sua missão como Arcebispo em pleno período do regime
militar, quando as liberdades democráticas e políticas, o respeito à
dignidade humana e aos direitos fundamentais da pessoa estavam
sendo lesados de forma grave. Dom Paulo tornou-se voz profética
de denúncia desses males e de defesa da dignidade da pessoa e
de seus direitos fundamentais. Foi voz firme na promoção do
retorno à normalidade democrática no Brasil. Sua personalidade
teve projeção nacional e internacional, mostrando o envolvimento
da Igreja na promoção do bem comum e da justiça social. Foi um
grande Bispo e Pastor de nossa Arquidiocese e amou o seu povo,
promoveu a evangelização, a formação do clero e dos religiosos,
incentivou a formação e o protagonismo dos leigos para ocuparem
com coragem seu lugar na Igreja e na sociedade. Dom Paulo
queria a Liturgia bem celebrada, em benefício do povo; a palavra
de Deus bem anunciada e os filhos da Igreja empenhados no
testemunho do Evangelho de Cristo na sociedade. Permanecendo
por quase 28 anos à frente da Arquidiocese, ele a marcou
profundamente com seu carisma pessoal e suas diretrizes
pastorais. Tornando-se emérito em 1998, ele veio a falecer em
2016. Seu corpo repousa na cripta da Catedral da Sé. A
Arquidiocese de São Paulo vai iniciar oficialmente a celebração do
centenário do Cardeal Arns no próximo dia 14 de setembro, com
uma missa na Catedral. Ao longo do ano, serão numerosas as
iniciativas para marcar o centenário de Dom Paulo. Convido, de
maneira especial, todos na Arquidiocese a agradecerem a Deus
pela vida e a missão do Cardeal em nossa Arquidiocese. Além da
ação de graças, é importante que a Igreja de São Paulo recorde
esse seu Pastor e destaque as lições que ele deixou como legado.
(Cardeal Odilo Pedro Scherer - Arcebispo de São Paulo - Reflexão do
Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 12/9/21)

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.
Para mais orientações acesse aqui.
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

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

24º DOMINGO DO TEMPO COMUM
HOJE
dom
12/09

9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

10h30 e 18h00 - Missa presencial, com
transmissão no Facebook e Youtube
S. Guido de Brabante
Is 50,5-9a - Sl 114,1-2.3-4.5-6.8-9(R.9) - Tg 2,14-18 - Mc 8,27-35

Terço dos Homens no Youtube
seg
13/09

S. João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja
1Tm 2,1-8 - Sl 27(28),2.7.8-9(R.6) - Lc 7,1-10

ter
14/09

Festa da Exaltação da Santa Cruz

qua
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 Facultativa: Lc2,33-35

quI
16/09

20h00 Missa Presencial na Com. Sta. Edwiges

Sto. Alberto, Patriarca de Jerusalém
Nm 21,4b-9 - Sl 77(78),1-2.34-35.36-37.38(R.cf.c) - Fl 2,6-11
- Jo 3,13-17

SS. Cornélio, Papa e Cipriano, Bispo - Sta. Eufêmia B. Vitor III, Papa
1Tm 4,12-16 - Sl 110(111),7-8.9.10(R.2a) - Lc 7,36-50

sex
17/09

Terço das Mulheres no Youtube
S. Roberto Belarmino - Sta. Columba, Virgem e Mártir
1Tm 6,2c-12 - Sl48(49),6-7.8-10.17-18.19-20(R.Mt5,3) - Lc 8,1-3

sab
18/09

10h00 - Catequese (Presencial e Online)
Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube
N. Sra. da Defesa - Sta. Sofia - S. José de Cupertino
1Tm 6,13-16 - Sl 99(100),2.3.4.5(R.2c) - Lc 8,4-15

25º DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
dom
19/09

10h30 e 18h00 - Missa presencial, com
transmissão no Facebook e Youtube
S. Januário, Bispo de Benevento e Mártir
Sb 2,12.17-20 - Sl 53,3-4.5.6.8(R.6b) - Tg 3,16-4,3 - Mc 9,30-37

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

Obrigado por ser dizimista!
Se ainda não é, participe!
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
14 - ANA LETÍCIA DA COSTA GODOY DE SOUZA
15 - ANTONIO PALMA SEMAN
16 - FRANCISCO GONÇALVES FILHO
16 - ODETTE KIAN KICHIMOTO
18 - LEONARDO VICENTE SANTOS
19 - LARISSA FUKASE
19 - MARIA RODRIGUES ARAUJO
19 - ROSA MARIA CANUTO MANZANO
19 - SANDRA REGINA SILVA BRAGA
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

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

