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“Jesus é o Filho amado de Deus, no qual colocou seu bem-querer”
FESTA DO BATISMO DO SENHOR
Irmãos e irmãs, a festa de hoje encerra o sagrado tempo do Natal: o Pai apresenta, manifesta a Israel o
Salvador que ele nos deu, o Menino que nasceu para nós. Jesus, o Filho Amado do Pai é também o Servo
anunciado por Isaías que deverá cumprir sua missão de modo humilde e doloroso. Hoje, às margens do
Jordão, Ele foi ungido com o Espírito Santo como o Messias, o Cristo, que Israel esperava. Agora, ele
começará publicamente a missão de anunciar e inaugurar o Reino de Deus e nós, seus discípulos e
discípulas, batizados, caminharemos na estrada de Jesus. Recordando hoje o Batismo do Senhor, demos
graças pelo dia do nosso Santo Batismo e reavivamos a nossa consagração a serviço da Igreja e do
Evangelho. (Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 09/1/2022)
Leitura do livro do profeta Isaías (Is 42, 1-4.6-7)
Assim fala o Senhor: 1“Eis o meu servo, eu o recebo; eis o
meu eleito, nele se compraz minh’alma; pus meu espírito sobre
ele, ele promoverá o julgamento das nações. 2Ele não clama
nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 3Não quebra
uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega;
mas promoverá o julgamento para obter a verdade. 4Não
esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer
a justiça na terra; os países distantes esperam seus
ensinamentos. 6Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te
tomei pela mão; eu te formei e te constituí como o centro de
aliança do povo, luz das nações, 7para abrires os olhos dos
cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem
nas trevas”. Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 28 (29)

R: Que o Senhor abençoe com a paz, o seu povo!
1. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, * tributai-lhe a glória e o
poder! / Dai-lhe a glória devida ao seu nome; * adorai-o com
santo ornamento!
2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, * sua voz sobre as
águas imensas! / Eis a voz do Senhor com poder! * Eis a voz
do Senhor majestosa.
3. Sua voz no trovão reboando! * No seu templo os fiéis
bradam: “Glória!” / É o Senhor que domina os dilúvios, * o
Senhor reinará para sempre!
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 10, 34-38)
Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra e disse: “De fato,
estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as
pessoas. 35Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a
justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. 36Deus
enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a Boa-nova
da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
37Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar
pela Galileia, depois do batismo pregado por João: 38como
Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e
com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e
curando a todos os que estavam dominados pelo demônio;
porque Deus estava com ele”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

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

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
(Lc 3,15-16.21-22)
Naquele tempo, ¹⁵o povo estava na expectativa e todos se
perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. ¹⁶Por
isso, João declarou a todos: “Eu vos batizo com água, mas virá
aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de
desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no
Espírito Santo e no fogo”. ²¹Quando todo o povo estava sendo
batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto
rezava, o céu se abriu ²e o Espírito Santo desceu sobre Jesus
em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: “Tu és
o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer”.
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

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

Obrigado pelo seu compromisso com
o Dízimo! Os carnês para 2022 já estão
disponíveis, retire o quanto antes!
PARTICIPE PRESENCIALMENTE DAS MISSAS!
Aumentamos nossa capacidade seguindo todos os
protocolos de segurança. Venha participar!
Segunda-feiras 15h com a Novena das Almas na Comunidade
Nossa Senhora da Defesa - Cinerário
Sábados, 18h, na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
Domingos, 9h na Com. Sta. Edwiges, 10h30 e 18h na Matriz
(Uso obrigatório de máscara)

TU ÉS O MEU FILHO AMADO
Com alegria celebramos a Festa do Batismo do Senhor. Ela nos
revela quem é Jesus, sua identidade e qual a sua missão. O fato
mais relevante está em que o Espírito Santo desce sobre Jesus em
forma visível, e na voz que vem do céu. É a voz de Deus Pai que o
proclama seu Filho amado, no qual encontra todo o seu agrado (Lc
3,22). A primeira leitura (Is 42,1-4.6-7), o primeiro canto do servo
de Javé, mostra o modo de servir para implantar o direito e a
justiça. O servo de Javé possui o espírito de Deus e vai levar o
direito às nações, uma missão a serviço do projeto de Deus. É o
profeta da justiça, o rei e juiz, o sacerdote. É a partir da esperança
que ainda resta que o servo será chamado a ser aliança com o
povo e luz das nações, gerando relações de justiça, de acordo com
o projeto de Deus, onde os cegos abrirão os olhos e os prisioneiros
serão libertados, vida e liberdade para todos. Pois “eu, o Senhor, te
chamei para a justiça e te pequei pela mão. Eu te formei e te
encarreguei...”(v. 6) O Evangelho (Lc 3, 15-16.21-22) apresenta o
Batismo de Jesus, sua identidade e serviço. O povo de Israel vivia
na esperança da chegada de um Messias, um ungido, que os
libertaria e estabeleceria o direito e a justiça, como profetizado por
Isaías. O batismo de João, com água, prepara uma realidade maior
e definitiva, o batismo com o Espírito. No gesto simples e humilde
de desatar a correia das sandálias se revela a humildade de João e
sua missão de preparar os caminhos do Senhor. Sua função é
mostrar Jesus como a plena realização das esperanças de Israel,
aquele que Deus ungiu como Messias. Jesus é batizado com o seu
povo e se faz solidário com toda a humanidade. Enquanto rezava,
após ser batizado, o Espírito desce sobre Jesus, como resposta à
sua prece. O Espírito Santo, no Evangelho de Lucas, é a resposta
de Deus à oração do povo, e de Jesus. O céu que se abre é o sinal
do amor de Deus, na forma visível, como pomba. As ações e as
palavras de Jesus tornam visível o Espírito de Deus que nele está.
O centro do Evangelho está na descida do Espírito sobre Jesus e
na proclamação feita pelo Pai, na voz que desce do alto: “Tu és o
meu filho amado; em ti está o meu agrado” (v. 22). Assim
aprendemos que Jesus é o Messias esperado e pela sua missão
vai realizar a libertação de seu povo, promovendo o direito e a
justiça. O texto dos Atos dos Apóstolos (At 10, 34-38) revela a
identidade e a plena missão de Jesus. De fato, ele não faz
distinção de pessoas, pois o critério para fazer parte do povo de
Deus é temê-lo e praticar a justiça, e não fazer parte de uma nação
ou povo específico. É o Reino de Deus, a boa nova da paz, a ser
anunciado e testemunhado a todo o mundo. O exemplo a seguir é
Jesus, o ungido por Deus, que “por toda parte, andou fazendo o
bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo; pois
Deus estava com ele” (v. 38). Fazer sempre o bem e libertar de
todos os males, do pecado, eis nossa missão de batizados, no
anúncio de Jesus Cristo, como Salvador, e de seu Evangelho.

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

HOJE
dom
09/01

FESTA DO BATISMO DO SENHOR
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Crisma, Perseverança, Jovens
Missas presenciais, no Facebook e Youtube:
10h30 e 19h00 na Matriz
Sto. Agatão, Papa - S. Milcíades, Papa - B. Gregório X, Papa
Is 42,1-4.6-7 - Sl 28(29),1a.2.3ac-4-3b.9b-10(R.11b) At 10,34-38 - Lc 3,15-16.22-22

seg
10/01

Terço dos Homens no Youtube
15h00 Missa Presencial na Com. N. Sra. Defesa Cinerário - Novena das Almas
20h00 Terço dos Homens Presencial na Matriz
Sto. Agatão - S. Milcíades - S. Gregório X - (Papas)
1Sm 1,1-8 - Sl 115,12-13.14.17.18-19(R.17a) - Mc 1,14-20

ter
11/01

Sto. Higino - S. Pedro de Cesareia - S. Paulino de Aquileia
1Sm 1,9-20 - 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd(R.Cf.1a) - Mc 1,21b-28

qua
12/01

Sto. Arcádio - Sto. Antonio Maria Pucci
1Sm 3,1-10.19-20 - Sl 39,2.5.7-8a.8b-9.10(R.8a.9a) Mc 1,29-39

qui
13/01

Sto. Hilário - S. Remígio - (Bispos)
1Sm 4,1-11 - Sl 43,10-11.14-15.24-25(R.26d) - Mc 1,40-45

Terço das Mulheres no Youtube
sex
14/01

sab
15/01

dom
16/01

S. Félix de Nola
1Sm 8,4-7.10-22a - Sl 88,16-17.18-19(R.Cf.2a) - Mc 2,1-12

Missa presencial, no Facebook e Youtube:
18h00 Comunidade N Sra da Defesa - Cinerário
S. Paulo, 1º Eremita - Sto. Amaro - S. João Calibita
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a - Sl 20,2-3.4-5.6-7(R.2a) - Mc 2,13-17

SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Crisma, Perseverança, Jovens
Missas presenciais, no Facebook e Youtube:
10h30 e 19h00 na Matriz
15h00 - Reunião de Colaboradores da Paróquia
S. Marcelo I - Sta. Priscila - S. José Vaz
Is 62,1-5 - Sl 95(96),1-2a.2b-3.7-8a.9-10a.c(R.1a.3b) 1Cor 12,4-11 - Jo 2,1-11

(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 09/01/2022 Angelo Ademir Mezzari, RCJ - Bispo Auxiliar de São Paulo).

INSCRIÇÕES 2022 ABERTAS
Direito de Imagem: Diocese de Santo André

Catequese e Crisma: Busque informações presencial,
por e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo Whatsapp
(11) 97708-8782

FESTA DA PADROEIRA N. SRA. DA LUZ 2022
DIA 29/01 20h00 - Festa - Bingo Beneficente
DIA 30/01 18h00 - Missa 1º dia tríduo preparatório
DIA 31/01 20h00 - Missa 2º dia tríduo preparatório
DIA 01/02 20h00 - Missa 3º dia tríduo preparatório

DIA 02 DE FEVEREIRO
IGREJA ABERTA O DIA TODO!
Momentos de Oração de hora em hora
15h00 - Missa com bênçãos às pessoas e objetos
20h00 - Missa Solene, bênçãos às pessoas e
objetos.
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 pelo seu compromisso com
o Dízimo! Os carnês para 2022 já estão
disponíveis, retire o quanto antes!
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
10 - ISABEL MARIA LEANDRO NOGUEIRA
12 - VERA LUCIA ADAMULI DIAS
14 - ADILCINÉA MARQUES PENHA (*)
14 - JOÃO FRANCISCO COSTA
14 - RICARDO DE LIMA CAMARGO
16 - EDWIGA DULINSKAS (*)
16 - LEONARDO POLETI AIRES
( * ) = 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

