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“Ficai atentos e orai a todo momento em preparação à chegada do Senhor!”
1º DOMINGO DO ADVENTO
Irmãos e irmãs, com a liturgia deste domingo iniciamos um novo Ano Litúrgico e o tempo do Advento, que
vai nos preparar para celebrar a chegada do Salvador. Neste primeiro domingo, a Igreja reunida ergue seus
olhos, seu coração e todo seu ser para o Senhor, reconhecendo-se pobre, pequena e necessitada.
Desejamos a chegada de nosso Salvador! Enquanto o aguardamos, esperemos vigilantes a sua vinda. Ele
veio a primeira vez em Belém, no mistério do Natal, Ele virá uma segunda vez no final dos tempos e,
finalmente, Ele vem nos visitar a cada dia com a sua graça. Abramos, pois, todo nosso ser para acolher o
Senhor. (Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 28/11/2021)
Primeira Leitura:
Leitura do Livro do Profeta Jeremias (Jr 33,14-16)
¹⁴“Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a
promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa
de Judá. ¹⁵Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi
a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra.
¹⁶Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma
população confiante; este é o nome que servirá para
designá-la: ‘O Senhor é a nossa Justiça’”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 24 (25)

R: Senhor, meu Deus,
a vós elevo a minha alma! (bis)
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, * e fazei-me
conhecer a vossa estrada! / Vossa verdade me oriente e me
conduza, * porque sois o Deus da minha salvação!
2. O Senhor é piedade e retidão, * e reconduz ao bom
caminho os pecadores. / Ele dirige os humildes na justiça, * e
aos pobres ele ensina o seu caminho.
3. Verdade e amor são os caminhos do Senhor * para quem
guarda sua Aliança e seus preceitos. / O Senhor se torna
íntimo aos que o temem, * e lhes dá a conhecer sua Aliança.
Segunda Leitura: Leitura da Primeira Carta de S. Paulo aos
Tessalonicenses (1Ts 3,12-4,2)
Irmãos: ³, ¹²O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para
com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do
amor que temos por vós. ¹³Que assim ele confirme os vossos
corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus,
nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos
os seus santos. ⁴, ¹Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos
e exortamos no Senhor Jesus: Aprendestes de nós como
deveis viver para agradar a Deus, e já estais vivendo assim.
Fazei progressos ainda maiores! ²Conheceis, de fato, as
instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
(Lc 21,25-28.34-36)
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ²⁵ “Haverá sinais
no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão
angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. ²⁶Os
homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai
acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas.
²⁷Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com
grande poder e glória. ²⁸Quando estas coisas começarem a
acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa
libertação está próxima. ³⁴Tomai cuidado para que vossos
corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da
embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia
de repente sobre vós; ³⁵pois esse dia cairá como uma armadilha
sobre todos os habitantes de toda a terra. ³⁶Portanto, ficai
atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para
escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé
diante do Filho do Homem”.
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

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

Tempo do Advento,
tempo de conversão!
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

LEVANTAI-VOS E ERGUEI A CABEÇA
Com este apelo do Evangelho “levantai-vos e erguei a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima” (Lc 21,28) queremos dar
início ao tempo litúrgico do Advento. Com os corações e mentes
renovados, e nossas boas obras, caminhemos esperançosos ao
encontro do Cristo que vem no santo Natal. É um tempo de
piedosa e alegre expectativa. A primeira leitura do profeta Jeremias
(Jr 33,14-16) é uma mensagem de esperança para um povo que
vive no medo, insegurança: “eis que virão dias” (v. 14). O profeta
anuncia o cumprimento das promessas que Deus fez a seu povo,
repatriar os exilados e constituir um rei que governe segundo o
direito e a justiça (v. 15). É um broto santo, fruto da misericórdia de
Deus. A legitimidade desta nova autoridade está no cumprimento
da justiça, pois o “Senhor é a nossa justiça” (v.16). O resultado
para o povo é a confiança e a segurança, pois a paz tão desejada
é fruto da justiça. O texto do Evangelho de Lucas (Lc
21,25-28.34-36) fala das coisas presentes, em tempos difíceis, na
perspectiva da volta de Jesus, a segunda vinda. O objetivo é
animar as comunidades para resistirem, na fé, em uma espera
atenta e sincera. Trata-se de uma profecia, um convite a levantar-se e a ficar de pé, pois a libertação se aproxima (v. 28). Os sinais
grandiosos indicam a presença do Filho do Homem na história
humana, é o próprio poder de Deus. Não é para assustar, mas para
animar, dar esperança e fortalecer na resistência ao mal. Esta
vinda é marcada pelo julgamento dos que rejeitaram o Salvador e
pela salvação dos que permaneceram fiéis. É preciso ter
sensibilidade, lucidez e discernimento: “tomai cuidado..” (v. 34). E
nos perguntar quais são as verdadeiras “preocupações da vida”.
Logo, “ficai atentos e orai a todo momento, a fim de teres força...”
(v. 36). É a nossa vigilância ativa na espera confiante do Filho de
Deus. A segunda leitura (1 Ts 3,12-4,2) nos mostra uma igreja
solidária e fraterna, mas precisava ainda crescer, progredir na fé
(cf. 4,2). É a vivência no amor que prepara a vinda de Jesus: “que
o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre
mais” (v.12). Pela santidade de vida se prepara a vinda do Senhor
Jesus. Somos chamados a seguir fielmente os ensinamentos de
Nosso Senhor, transmitidos e testemunhados pelos apóstolos.
Vamos, em oração vigilante, preparar a chegada do Senhor, que
vem para nos salvar. Levantemo-nos e ergamos a cabeça, Ele está
chegando.
(Dom Angelo Ademir Mezzari, RCJ - Bispo Auxiliar de São Paulo - Reflexão

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

1º Domingo do Advento
HOJE
dom
28/11

9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

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
seg
29/11

Terço dos Homens no Youtube
15h00 - Missa presencial na Com. N. Sra. da
Defesa - Cinerário - Novena das Almas
20h00 - Terço dos Homens Presencial na Matriz
S. Saturnino, Mártir na Via Salária Nova
Is 4,2-6 - Sl 121(122),1-2.3-4a.(4n-5.6-7)8-9(R.1) - Mt 8,5-11

ter
30/11

SANTO ANDRÉ, APÓSTOLO - FESTA
Rm 10,9-18 - Sl 18(19A),2-3.4-5(R.5a) - Mt 4,18-22

qua
01/12

S. Naum, Profeta - Sto. Elói, Bispo de Noyon
Is 25,6-10a - Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6(R.6cd) - Mt 15,29-37

quI
02/12

Missa presencial, no Facebook e Youtube:
20h00 na Matriz em louvor a N. Sra da Luz com
Bênção das velas e Intenção de todos os que têm
seus nomes na Capela das Almas
S. Silvério, Papa - Sta. Bibiana - S. Pimênio
Is 26,1-6 - Sl 117(118)1.8-9.19-21.25-27a(R.26a) - Mt 7,21.24-27

sex
03/12

Terço das Mulheres no Youtube
15h00 - Missa presencial na Matriz com
Apostolado da Oração e bênção aos enfermos
S. Francisco Xavier, Presbítero Jesuíta
Is 29,17-24 - Sl 26(27),1.4.13-14(R.1a) - Mt 9,27-31

sab
04/12

10h00 - Catequese Presencial
Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube
S. João Damasceno, Presbítero e Dr.Igreja - Sta. Bárbara, Mártir
Is 30,19-21.23-26 - Sl 146(147),1-2.3-4.5-6(R.Is30,18) Mt 9,35-10,1.6-8

do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 28/11/21)

2º Domingo do Advento
dom
05/12

9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges

Missas presenciais, no Facebook e Youtube: 10h30
e 18h00 na Matriz,
S. Sabas, Abade
Br 5,1-9 - Sl 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6(R.3) - Fl 1,4-6.8-11 - Lc 3,1-6

Obrigado por ser dizimista!

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

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
29 - EUFROSINA PEREIRA TOGNI
29 – IVETE CRUZ DIAS DA SILVA ( * )
30 – ANA MARIA E. PONTES ( * )
30 – CONCEIÇÃO APARECIDA DA S. DO ESPÍRITO
SANTO ( * )
30 - THEREZA GIL DA COSTA
Dezembro 2021:
1 - ANA MUNIZ RODRIGUES
2 - ANA MARIA DE CARVALHO
2 - EGUINALDA GOMES
3 - ALICE CRISTINA M C RIBEIRO
3 - HERMÓGENES R. FERNANDES
3 - NILSON ZILIANI
4 - SEBASTIÃO TADEU DA SILVA
5 - JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA NETO
( * ) = 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

