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"Amemo-nos uns aos outros como Cristo nos amou!"
QUINTO DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Páscoa, nós que somos a Igreja, comunidade nascida da morte e
ressurreição do Senhor, nos reunimos no seu amor, na força e no poder do seu Espírito. Vivendo entre tribulações
e desafios, nossa esperança está firmemente alicerçada em Cristo, pois somente Nele e com Ele, venceremos. A
Igreja é a Esposa de Cristo, e com Ele vivemos numa eterna aliança de amor, realizada na Páscoa e que se
consumará no fim dos tempos! Somos a Igreja do Ressuscitado e Deus, em Cristo, habita no nosso meio e será
sempre Deus-conosco e que faz novas todas as coisas’ (Comentário inicial do Folheto Lit. o Povo de Deus em SP
de 15/05/2022)

Primeira Leitura:
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 14, 21b-27)
Naqueles dias, Paulo e Barnabé 21bvoltaram para as cidades de
Listra, Icônio e Antioquia. 22Encorajando os discípulos, eles os
exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: “É
preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no
Reino de Deus”. 23Os apóstolos designaram presbíteros para
cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao
Senhor, em quem haviam acreditado. 24Em seguida,
atravessando a Pisídia, chegaram à Panfília. 25Anunciaram a
palavra em Perge, e depois desceram para Atália. 26Dali
embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à
graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado.
27Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o
que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé
para os pagãos. Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Salmo Responsorial 144 (145)

R: Bendirei o vosso nome, ó meu Deus,
meu Senhor e meu Rei para sempre.
1. Misericórdia e piedade é o Senhor, * Ele é amor, é paciência, é
compaixão. / O Senhor é muito bom para com todos, * sua
ternura abraça toda criatura.
2. 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!
3. Para espalhar vossos prodígios entre os homens * e o fulgor
de vosso reino esplendoroso. / O vosso reino é um reino para
sempre, * vosso poder, de geração em geração.
Segunda Leitura:
Leitura do Livro do Apocalipse de São João (Ap 21,1-5a)
Eu, João, 1vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e
a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2Vi a cidade
santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus,
vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. 3Então, ouvi
uma voz forte que saía do trono e dizia: “Esta é a morada de Deus
entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu
povo, e o próprio Deus estará com eles. 4Deus enxugará toda
lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá
mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes”.
5aAquele que está sentado no trono disse: “Eis que faço novas
todas as coisas”. Depois, ele me disse: “Escreve, porque estas
palavras são dignas de fé e verdadeiras”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
(Jo 13,31-33a.34-35)
31Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: “Agora foi
glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. 32Se
Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si
mesmo, e o glorificará logo. 33aFilhinhos, por pouco tempo estou
ainda convosco. 34Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos
uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis
amar-vos uns aos outros. 35Nisto todos conhecerão que sois
meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros”. 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.

26º ANIVERSÁRIO DE DEDICAÇÃO
DE NOSSO TEMPLO
25/05/2022
PARTICIPE PRESENCIALMENTE DAS MISSAS!
Aumentamos nossa capacidade seguindo todos os
protocolos de segurança. Venha participar!
Sábados, 18h, na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário
Domingos, 9h na Com. Sta. Edwiges, 10h30 e 18h na Matriz
(Conforme orientação da Arquidiocese de São Paulo,
continuaremos com uso obrigatório de máscara)

AMAI-VOS COMO EU VOS AMEI

Programação da Semana e Liturgia Diária

Neste domingo, o Santo Padre Francisco declarou santos o padre
Cesar de Bus, fundador dos padres Doutrinários, e o padre Carlos de
Foucauld, também conhecido como Irmão Carlos de Jesus. Ambos
nasceram na França. Cesar de Bus em 3 de fevereiro de 1544, vindo
a falecer aos 15 de abril de 1607, com 63 anos de idade. Carlos de
Foucauld nasceu em 1858, no dia 15 de setembro e morreu no dia 1º
de dezembro de 1916, com 58 anos. Os santos nos mostram como
viver na prática os ensinamentos de Jesus. Cada um a sua maneira
faz sua a causa de Cristo e de seu Evangelho. Cesar de Bus
preocupou-se, como o evangelista São Lucas, em mostrar ao povo
do seu tempo a solidez da fé que lhe fora transmitida. E isso ele o fez
com grande caridade. Carlos de Foucauld pensou que antes de
qualquer esforço de conversão de não cristãos é preciso demostrar
às pessoas que elas são amadas por Deus e por nós. Carlos de
Foucauld é o apóstolo da bondade. Centrando-nos nesta reflexão na
figura do Irmão Carlos de Jesus, vemos em sua vida três etapas que
podem ser as nossas também. Os estudiosos do Irmão Carlos
ressaltam em sua vida um lugar de purificação, outro de preparação
e, por fim, um lugar de transfiguração. O deserto é o lugar da
purificação. Sobre ele escreve o fundados dos Irmãozinhos de Jesus,
o padre Voillaume: “O deserto é mais do que o lugar do retiro, já que
dada a sua extensão e pelo seu aspecto inóspito, possui valores
próprios. Ele traz em si o sinal da pobreza, da austeridade, da
simplicidade mais extrema; o sinal da total impotência humana, que
descobre a sua fraqueza porque não pode subsistir no deserto, pois
ele é lugar onde habita o nada. O nada que afinal é tudo. O lugar
central da espiritualidade do Irmão Carlos é a vida oculta de Jesus
em Nazaré. Trinta anos aparentemente inúteis nos quais Jesus nos
mostra a intensidade de sua encarnação. Como nós, ele é um de nós
na simplicidade da vida diária sem nada de extraordinário. Ele é
verdadeiramente salvador numa vida aparentemente inútil.
Aparentemente, porque na realidade ela acontece numa presença
transformadora inserida no coração do mundo. Presença silenciosa
que transforma o meio onde se encontra. Nazaré passa a ser um
lugar teológico, aquele onde estamos agora, onde nos mantemos em
equilíbrio com as ações controladas no exercício da obediência, onde
o desejo de aparecer se confronta com o exercício da invisibilidade,
onde a busca do melhor lugar acaba por encontrar o último lugar,
onde Jesus está. Olhando para o Irmão Carlos, olhamos para Jesus,
que é para quem ele olha, e percebemos que não podemos viver a
não ser para ele. O amor que temos por ele se mostra na imitação.
Temos que ser como ele e estar onde ele está. A imitação de Jesus
Cristo é o lugar da configuração. As figuras se identificam. Não posso
ser diferente de Jesus que vou descobrindo sempre mais na
meditação do Evangelho. “É preciso voltar ao Evangelho, se não
Cristo não vive em nós”. Imitando a vida de Nazaré do Único Modelo,
o Irmão Carlos grita o evangelho no silencio da sua vida. No dia
primeiro de dezembro ele cai morto por um tiro acidental como o
último dos últimos no extremo deserto do Saara. A semente cai na
terra e começa a produzir frutos.

Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:
https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
ou https://www.youtube.com/nossaluz

(Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 15/05/2022 Dom Carlos Silva, OFMCap - Bispo Auxiliar de São Paulo)

HOJE
dom
15/05

5º Domingo da Páscoa
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Catequese, Crisma,
Perseverança, Jovens
10h30 e 18h00 - Missas presenciais na Matriz,
no Facebook e Youtube.

S. Torquato, Bispo - Sto. Izidro, Lavrador
At 14,21b-27 - Sl 144,8-9.10-11.12-13ab(R.cf.1) - Ap 21,1-5a Jo 13,31-33a.34-35

Terço dos Homens no Youtube
seg
16/05

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ

20h00 Missa presencial na Com. Santa Edwiges
20h00 Terço dos Homens presencial na Matriz
Sto. Ubaldo - S. João Nepomuceno - Sta. Andrea Bobola S. Simão Stock - Sto. Alexandre, bispo e Mártir
At 14,5-18 - Sl 113B,1-2.3-4.15-16(R.1) - Jo 14,21-26

ter
17/05

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
Sta. Júlia Salzano - S. Pascoal Baylon
At14,19-28 - Sl14410-11.12-13ab.21(R.Cf.12a) - Jo14,27-31a

qua
18/05

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
S. Leonardo Murialdo - S. Félix de Cantalício - S. João I
At 15,1-6 - Sl 121,1-2.3-4a.4b-5(R.Cf.1) - Jo 15,1-8

quI
19/05

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
S. Pedro Celestino V - Sto. Ivo - Sto. Urbano I - S. Crispim de
Viterbo - Sto. Agostinho Novello - SS. Partênio e Colágero
At 15,7-21 - Sl 95,1-2a.2b-3.10(Rf.Cf.3) - Jo 15,9-11

sex
20/05

Terço das Mulheres no Youtube

sab
21/05

dom
22/05

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
S. Bernardino de Sena - B. Colomba de Rieti - Sta. Áurea
At 15,22-31 - Sl 56,8-9.10-12(R.10a) - Jo 15,12-17

18h00 Missa ao vivo no Facebook e Youtube
transmitida da Matriz - Cinerário
S. Carlos Eugênio de Mazenod - BV. Manuel G. Gonzáles e
Adílio Daronch - SS. Cristóvão de Magalhães e Companh.
At 16,1-10 - Sl 99,2.3.5(R.2a) - Jo 15,18-21

6º Domingo da Páscoa
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Catequese, Crisma,
Perseverança, Jovens
10h30 e 18h00 - Missas presenciais na Matriz,
no Facebook e Youtube.
Sta. Rita de Cássia - Sta. Catarina de Gênova - Sta. Júlia
At 15,1-2.22-29 - Sl 66,2-3.5.6.8(R.4)- Ap 21,10-14.22-23 JoDireito
14,23-29
de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

ATENDIMENTO PAROQUIAL
Direito de Imagem: Diocese de Santo André

Obrigado pelo seu compromisso
com o Dízimo!
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
18 - MARIA PEREIRA TEIXEIRA
21 - PRISCILLA CANTEIRO SOARES FIGUEIREDO
22 - DALVA APARECIDA ZAMBONI
22 - LILIAN TEREZA B. P. SOUSA
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

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

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 PIX ou depósito bancário:
PIX: secretaria@nossaluz.com.br
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

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

