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“Todo aquele que é da verdade escuta a voz de Jesus Cristo”
SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO (34ºDTC)
ABERTURA DA CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO “Ide, sem medo, para servir”
ABERTURA DA ASSEMBLEIA ECLESIAL DA AMÉRICA LATINA E CARIBE
DIA NACIONAL DO LEIGO

Irmãos e irmãs, com a solenidade de hoje, iniciamos a última semana do ano litúrgico, aclamando Cristo
como Rei e Senhor do Universo, centro de nossas vidas e de toda história. O reinado de Cristo é de paz e
de justiça, de vida e de verdade, e nos compromete a todos para que assumamos nossa missão de sermos
seus discípulos e discípulas. Nesta Eucaristia, agradeçamos ao Senhor a disponibilidade de tantos leigos e
leigas que se colocam a serviço do Reino de Deus.(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São
Paulo de 21/11/2021)

Primeira Leitura:
Leitura da Profecia de Daniel (Dn 7,13-14)
¹³ “Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as
nuvens do céu, vinha um como filho de homem,
aproximando-se do Ancião de muitos dias, e foi conduzido à
sua presença. ¹⁴Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e
todos os povos, nações e línguas o serviam: seu poder é um
poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino
que não se dissolverá”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 92 (93)

R: Deus é Rei e se vestiu de majestade,
glória ao Senhor!
1. Deus é Rei e se vestiu de majestade, * revestiu-se de poder
e de esplendor!
2. Vós firmastes o universo inabalável, + vós firmastes vosso
trono desde a origem,* desde sempre, ó Senhor, vós existis!
3. Verdadeiros são os vossos testemunhos, + refulge a
santidade em vossa casa, * pelos séculos dos séculos,
Senhor!
Segunda Leitura:
Leitura do Livro do Apocalipse (Ap 1,5-8)
⁵Jesus Cristo, é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar
dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que
nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados
⁶e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a
ele a glória e o poder, em eternidade. Amém. ⁷Olhai! Ele vem
com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que
o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por
causa dele. Sim. Amém! ⁸ “Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o
Senhor Deus, “aquele que é, que era e que vem, o Todo
poderoso”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
(Jo 18,33b-37)
Naquele tempo, ³³Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: “Tu és
o rei dos judeus?” ³⁴Jesus respondeu: “Estás dizendo isto por ti
mesmo, ou outros te disseram isto de mim?” ³⁵Pilatos falou:
“Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te
entregaram a mim. Que fizeste?” ³⁶Jesus respondeu: “O meu
reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos
judeus. Mas o meu reino não é daqui”. ³⁷Pilatos disse a Jesus:
“Então tu és rei?” Jesus respondeu: “Tu o dizes: eu sou rei. Eu
nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho da
verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz”.
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

MAIS DE 5 MILHÕES DE MORTOS
PELA COVID-19 NO MUNDO!
Com 2,7% da população mundial,
o Brasil responde por mais de 12% destas mortes!
Cuidar de si é cuidar do outro,
e vacinar-se é demonstração de respeito
à vida e amor ao próximo.

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

REINO DE GRAÇA, JUSTIÇA, AMOR E PAZ
Com a celebração do Domingo de Cristo Rei chegamos ao final do
ano litúrgico, que nos ajudou a celebrar e viver os Mistérios de
nossa fé e a orientar a nossa vida para sua grande meta final: o
encontro com Jesus Cristo Salvador, rei do universo e juiz do
mundo. Toda a História humana caminha para esse grande
desfecho, para o julgamento e a prestação de contas diante do
grande Juiz e para a participação na vida eterna. A solenidade
litúrgica de Cristo Rei é um convite a olharmos nossa vida neste
mundo e para aquilo que nos espera para além desta vida com o
realismo da fé. Vivamos agradecidos por termos sido chamados à
vida; caminhemos com alegre esperança ao encontro daquilo que
Deus prepara para aqueles que o acolhem e amam nesta vida. Ao
mesmo tempo, lembramos que nossa vida é missão e
responsabilidade, da qual devemos dar contas a Deus. Por isso,
evitemos a superficialidade e toda irresponsabilidade diante da vida
e em nossas ações. Deus nos associa à sua obra e nos confia a
missão de contribuirmos para que o reino de Deus seja acolhido e
se estabeleça sempre mais no mundo. Seu reino é eterno e
universal, reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, de
justiça, amor e paz (cf Prefácio da Missa de hoje). Os leigos, cujo
dia é comemorado hoje no Brasil, são evangelizadores na linha de
frente, agindo para que os valores e bens do reino de Deus
cheguem a todas as pessoas e ambientes. Que Deus os fortaleça
e encoraje em sua missão! Hoje também tem início, no Brasil, a
Campanha Nacional para a Evangelização. Com esta iniciativa, a
Conferência dos Bispos chama todos os fiéis a participarem da
evangelização. Esta missão não pode ficar reservada apenas ao
clero. Todos os membros da Igreja são chamados a serem
testemunhas de Jesus Cristo e de seu Evangelho no mundo. A
Campanha para a Evangelização se estende em todo o Brasil até o
3º Domingo do Advento. Haverá, então, a coleta para a
evangelização. Também neste Domingo tem início, na Cidade do
México, a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe,
convocada pelo Papa Francisco e promovida pelo Conselho
Episcopal Latino-Americano. A Igreja de todo o nosso Continente
participa, de alguma forma, da reflexão sobre a situação religiosa,
pastoral e social dos nossos povos e sobre o papel da Igreja entre
eles. Somos todos “discípulos missionários em saída”. Deus quer
realizar algo novo entre nós mediante uma verdadeira conversão
ao Evangelho e à ação missionária. A Assembleia, inaugurada hoje
se estenderá até o próximo Domingo, 28 de novembro.
Acompanhemos com interesse e atenção os trabalhos dessa
Assembleia Eclesial e rezemos todos os dias pelo seu bom êxito.
(Cardeal Odilo P. Scherer - Arcebispo de São Paulo - Reflexão do Folheto

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

34º DTC - SOLENIDADE DE CRISTO REI
HOJE
dom
21/11

9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

10h30 e 18h00 - Missa presencial, no Facebook e
Youtube
18h00 - Missa com Primeira Eucaristia
Apresentação de N. Senhora no Templo - B. Maria de Jesus do
Bom Pastor, fund. Irmãs da Sagrada Família de Nazaré
Dn 7,13-14 - Sl 92(93),1ab.1c-2.5(R.1a) - Ap 1,5-8 Jo 18,33b-37

Terço dos Homens no Youtube
seg
22/11

Sta. Cecília, Virgem e Mártir
Dn 1,1-6.8-20 - D 3,52.53.54.55.56(R. 52b) - Lc 21,1-4

ter
23/11

S. Columbano - S. Clemente I, Papa - Sta. Felicidade, Mártir
Dn 2,31-45 - Dn 3,57.58.59.60.61(Cf. 59b) - Lc 21,5-11

qua
24/11

S. Crisógono - SS. André Düng Lac, Presb. e Comp. Mártires
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 - Sl Dn 3,62.63.64.65.66.67(R. 59b)
- Lc 21,12-19

quI
25/11

BB. Luís e Maria B. Quattrocchi - S. Moisés, Mártir em Roma S. Pedro de Alexandria - Sta. Catarina de Alexandria
Dn 6,12-28 - Dn 3,68.69.70.71.72.73.74 (R. 59b) - Lc 21,20-28

sex
26/11

Terço das Mulheres no Youtube

sab
27/11

10h00 - Catequese Presencial
Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube

S. Silvestre - S. Sirício- S. Leonardo de Porto Maurício
Dn 7,2-14 - Dn 3,75.76.77.78.79.80.81(R. 59b) - Lc 21,29-33

S. Virgílio, Bispo de Salzburgo
Dn 7,15-27 - Dn 3,82.83.84.85.86.87(R. 59b) - Lc 21,34-36

1º Domingo do Advento
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
dom
28/11

9h30 - Encontro de Jovens
15h30 - Reunião de Colaboradores da Paróquia

10h30 e 18h00 na Matriz - Missas presenciais, no
Facebook e Youtube.
S. Tiago da Marca, sacerdote franciscano
Jr 33,14-16 - Sl 24.4bc-5ab.8-9.10.14(R.1b) - 1Ts 3,12-4,2 Lc 21,25-28.34-36

Litúrgico o Povo de Deus em SP de 21/11/21)

CONFISSÃO COMUNITÁRIA EM NOSSA PARÓQUIA
SEGUNDA-FEIRA, DIA 06/12/21, 20H00
Informe sua presença das 9h às 11h30 exceto quartas-feiras:
(011)2949-5997 ou por Whatsapp (011) 97708-8782
Direito de Imagem: Diocese de Santo André

MISSAS PRESENCIAIS DURANTE A SEMANA
A partir de 29/11, toda segunda-feira 15h com a Novena das
Almas na Comunidade Nossa Senhora da Defesa - Cinerário
A partir de 03/12, toda sexta-feira 15h na Matriz, com o Apostolado
da Oração e enfermos, com bênção aos enfermos.

Oração do Papa Francisco à São José
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.
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

Obrigado por ser dizimista!
Se ainda não é, participe!
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
22 - ANTONIO DO NASCIMENTO
22 - RENATA BERENGUER
23 - LUIZ HENRIQUE MARZOLA
24 – EVANDRO AMORIM ( * )
24 - MERCEDES CARBALLAL SUEIRO
24 - SEVERINO PEREIRA DA SILVA
25 - MARIA DAS GRAÇAS R. LIRA
26 - MARIA AMÉLIA S. GOMES
26 – REGINALDO DA MATA ( * )
27 - MEIRE APARECIDA CELESTE RIBEIRO
( * ) = 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

