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“ Jesus Cristo é o Filho e o Escolhido de Deus: escutai-o!”
FESTA DA TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
MÊS DEDICADO ÀS VOCAÇÕES
A festa recorda o episódio da transfiguração de Jesus no monte Tabor, narrado pelos evangelistas Mateus,
Marcos e Lucas. Diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João, o Senhor fez resplandecer sua glória futura e
“nossa glória de filhos adotivos”. Celebremos dispostos a seguir o Filho amado do Pai celeste e a ele obedecer.
.(Comentário inicial site Paulus, Liturgia Diária, Dia a Dia com o Evangelho 06/08/2022)

Leitura da Profecia de Daniel (Dn 7,9-10.13-14)
9Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e
um Ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca
como neve e os cabelos da cabeça, como lã pura; seu trono
eram chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo em
brasa. 10Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele;
serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões
assistiam-no ao trono; foi instalado o tribunal e os livros foram
abertos. 13Continuei 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 96 (97)

R: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.
1. Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas
rejubilem! Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, *
que se apóia na justiça e no direito. R.
2. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor
de toda a terra; e assim proclama o céu sua justiça, todos os
povos podem ver a sua glória. R.
3. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do
universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. R.

Leitura da Carta de São Pedro (Pd 1,16-19)
Caríssimos, 16não foi seguindo fábulas habilmente inventadas
que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo, mas sim, por termos sido testemunhas oculares
da sua majestade. 17Efetivamente, ele recebeu honra e glória
da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se
fez ouvir aquela voz que dizia: "Este é o meu Filho bem-amado,
no qual ponho o meu bem-querer".18Esta voz, nós a ouvimos,
vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. 19E
assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que
fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em
lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em
vossos corações. 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 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

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
(Lc 9,28-36)
Naquele tempo, 28bJesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e
subiu à montanha para rezar. 29Enquanto rezava, seu rosto
mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante.
30Eis que dois homens estavam conversando com Jesus: eram
Moisés e Elias. 31Eles apareceram revestidos de glória e
conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em
Jerusalém. 32Pedro e os companheiros estavam com muito
sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois
homens que estavam com ele. 33E quando estes homens se iam
afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui.
Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra
para Elias". Pedro não sabia o que estava dizendo. 34Ele estava
ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com
sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro
da nuvem. 35Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: "Este é o
meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!" 36Enquanto a voz
ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram
calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que
tinham visto. 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.

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)

REFLEXÃO
Com Pedro, Tiago e João, Jesus subiu a um alto monte a fim de
rezar. Enquanto rezava, transfigurou-se diante deles.
Apareceram, gloriosos, Moisés e Elias conversando com Jesus
a respeito de sua morte e ressurreição. Da nuvem, sinal da
presença de Deus, saiu uma voz: “Este é o meu Filho escolhido.
Ouçam-no” (v. 35). Repete-se a cena do batismo de Jesus
quando, do céu, o próprio Pai indicara Jesus como Filho (cf. Lc
3,22). O episódio deu origem a uma festa litúrgica no Oriente, no
século V, e no Ocidente, no século X. O papa Calixto III, em
1457, estendeu-a para toda a Igreja. “Jesus manifestou sua
glória e fez resplandecer seu corpo… para que os discípulos
não se escandalizassem da cruz. Como Cabeça da Igreja,
manifestou o esplendor que também refulgiria em todos os
cristãos” (Prefácio da festa). (Reflexão do site Paulus, Liturgia Diária,
Dia a Dia com o Evangelho 06/08/2022)

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
sab
06/08

FESTA DA TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
18h00 Missa presencial na Com. N. Sra. da
Defesa - Cinerário, no Facebook e no Youtube
20h00 BINGO BENEFICENTE
Sto. Hormisdas, Papa
Dn 7,9-10,13-14 - Sl 96(97),1-2.5-6.9 (R. 1a.9a) Lc 9,28b-36

dom
07/08

19º DOMINGO DO TEMPO COMUM
RECORDAÇÃO DA VOCAÇÃO AO MINISTÉRIO
ORDENADO: BISPOS, PADRES E DIÁCONOS
28º ANIV. 1ºs VOTOS IRMÃ MARIA JOSÉ SILVA
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. Caetano de Tiene - SS. Sisto II, Papa e Companheiros S. Donato - Sto. Alberto
Sb 18,6-9 - Sl 32(33),1.12.18-19.20.22 (R. 12b) Hb 11,1-2.8-19 - Lc 12,32-48

Terço dos Homens no Youtube
seg
08/08

18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
S. Domingos de Gusmão - SS. Ciríaco, Largo e Esmeraldo
Ez 1,2-5.24-28c - Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd Mt 17,22-27

20h Missa pelos que tem o nome na Árvore
ter
09/08

Sta. Teresa Benedita da Cruz - S. Romão, mártir
Ez 2,8-3,4 - Sl 118(119),14.24.72.103.111.131 (R. 103a) Mt 18,1-5.10.12-14

qua
10/08

S. Lourenço, Diácono e Mártir

quI
11/08

8h30 - ACUPUNTURA

2Cor 9,6-10 - Sl 111(112),1-2.5-6.7-8.9 (R. 5a) - Jo 12,24-26

Sta. Clara de Assis - S. Tibúrcio - Sta. Susana
Ez 12,1-12 - Sl 77(78),56-57.58-59.61-62 - Mt 18,21-19,1

20h00 - Missa em louvor a Santa Clara, pelos
benfeitores da Pastoral Social
sex
12/08

Terço das Mulheres no Youtube
Sta. Joana Francisca de Chantal - B. Inocêncio XI
Ez 16,1-15.60.63 - Is 12,2-4.5-6 (R. 1c) - Mt 19,3-12

20h00 - Novena ao Espírito Santo (2º dia)
sab
13/08

13h30 - BATISMO - Curso na Matriz
17h00 - BATISMO - Celebração na Matriz
18h00 Missa presencial na Com. N. Sra. da
Defesa - Cinerário, no Facebook e no Youtube
Sta. Dulce dos Pobres - S. João Berchmans SS. Ponciano, Papa e Hipólito, Presb. S. Cassiano, mártir - Sta. Filomena - S. Máximo
Ez 18,1-10.13b.30-32 - Sl 50(51),12-13.14-15.18-19 (R. 12a)
- Mt 19,13-15

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

Obrigado pelo seu compromisso com o Dízimo!
DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
8 - ENOCK GODOY DE SOUZA
8 - GIOVANNA PORTAS BERGALLO
11 - DULCE REGINA MONTALVÃO AUDINO
11 - MARIA ANTONIA M. MATIAS (*)
11 - MARIA APARECIDA DE MAGALHÃES (*)
13 - MARIA DE FÁTIMA F. SANTOS
14 - AURORA EUGÊNIA DIOLA (*)
14 - JOSÉ MARIA GOMES
( * ) = 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

dom
14/08

20º DOMINGO DO TEMPO COMUM
RECORDAÇÃO DA VOCAÇÃO AO MATRIMÔNIO
E À FAMÍLIA - DIA DOS PAIS
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. Maximiliano M. Kolbe - Sto. Euzébio - Sto. Alfredo
Jr 38,4-6.8-10 - Sl 39(40),2.3.4.18 (R. 14b) - Hb 12,1-4 Lc 12,49-53

MISSA PRESENCIAL - 20h00:
15/08 - Solene pelo Serviço Ministerial
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

