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“ Feliz é quem reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus”

Salmo Responsorial 33 (34)
R: De todos os temores me livrou o Senhor Deus
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, * seu louvor 
estará sempre em minha boca. / Minha alma se gloria no 
Senhor, * que ouçam os humildes e se alegrem! 
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, * exaltemos todos 
juntos o seu nome! / Todas as vezes que o busquei, ele me 
ouviu, * e de todos os temores me livrou. 
3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, * e vosso rosto não se 
cubra de vergonha! / Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, * e 
o Senhor o libertou de toda angústia. 
4. O anjo do Senhor vem acampar * ao redor dos que o 
temem, e os salva. / Provai e vede quão suave é o Senhor! * 
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!

SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, APÓSTOLOS
Dia do Papa e do Óbolo de São Pedro

Irmãos e irmãs, hoje a Igreja triunfante e peregrina, num só coro, louva e bendiz ao Senhor pela vocação e 
ministério dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Movidos por um só e intenso amor por Cristo, ambos, 
de diferentes formas, abraçaram a causa de Jesus, o Reino de Deus, e fizeram dela o sentido de suas vidas. 
Como colunas da Igreja, fundaram comunidades cristãs, unidas pelo Espírito Santo. Nós, hoje, alegres, 
cantamos a Deus nosso hino de louvor por tão grandes testemunhas, enquanto elevamos nossas preces pelo 
Papa Francisco, que hoje é o sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja.
(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 04/7/2021)

Segunda Leitura: 
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo 
(2Tm 4,6-8.17-18)
Caríssimo: 6Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em 
sacrifício; aproxima-se o momento de minha partida. 7Combati 
o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. 8Agora está 
reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a 
todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. 
17Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, ele fez 
com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, 
e ouvida por todas as nações; e eu fui libertado da boca do 
leão. 18O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o 
seu reino celeste. A ele a glória, pelos séculos dos séculos! 
Amém. Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Primeira Leitura:
Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 12,1-11)
Naqueles dias, 1o rei Herodes prendeu alguns membros da 
Igreja, para torturá-los. 2Mandou matar à espada Tiago, irmão 
de João. 3E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou 
também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. 
4Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, 
guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados 
cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, 
depois da festa da Páscoa. 5Enquanto Pedro era mantido na 
prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. 
6Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, 
Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes; 
e os guardas vigiavam a porta da prisão. 7Eis que apareceu o 
anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o 
ombro de Pedro, acordou-o e disse: “Levanta-te depressa!” As 
correntes caíram-lhe das mãos. 8O anjo continuou: “Coloca o 
cinto e calça tuas sandálias!” Pedro obedeceu e o anjo lhe 
disse: “Põe tua capa e vem comigo!” 9Pedro acompanhou-o, e 
não sabia que era realidade o que estava acontecendo por 
meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. 
10Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, 
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão 
abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo 
depois o anjo o deixou. 11Então Pedro caiu em si e disse: 
“Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me 
libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu 
esperava! Palavra do Senhor. T. Graças a Deus

Participe da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente por favor entre em contato 
com a secretaria da paróquia no horário das 8h30 às 11h30 (exceto 
quartas-feiras e domingos) pelo telefone (011) 2949-5997, faça seu 
cadastramento e receba as orientações, lembrando sempre que o uso 
de máscara é obrigatório durante todo o tempo em que estiver nas 
dependências da igreja. 
Recomendamos aos fiéis pertencentes ao grupo de risco de não 
participarem das missas presenciais - na medida do possível devem 
permanecer em casa;  As pessoas que apresentarem febre (temperatura 
≥ 37,8°C), tosse persistente, falta de ar, desconforto respiratório e 
gripe/resfriado, também não devem ingressar na Igreja. Para mais 
orientações acesse. 
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidi
ocese-de-sao-paulo

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus (Mt 16,13-19)
Naquele tempo, 13Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali 
perguntou aos seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o 
Filho do Homem?” 14Eles responderam: “Alguns dizem que é 
João Batista; outros que é Elias; outros ainda, que é Jeremias 
ou algum dos profetas”. 15Então Jesus lhes perguntou: “E vós, 
quem dizeis que eu sou?” 16Simão Pedro respondeu: “Tu és o 
Messias, o Filho do Deus vivo”. 17Respondendo, Jesus lhe 
disse: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser 
humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. 
18Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 
construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá 
vencê-la. 19Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o 
que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu 
desligares na terra será desligado nos céus”.
Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Oração à São José
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar 

possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso 
auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa 

proteção a causa importante que vos confiamos, para que 
tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós 
depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa 

jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis 
junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual 
ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da 
mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos,
o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos 

e morrermos no amor de Jesus e Maria. 
São José rogai por nós, que recorremos a vós. 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.

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

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, exceto às quartas-feiras.

Presencialmente mediante agendamento prévio 
que deve ser feito pelos telefones acima.

As contribuições podem ser feitas 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 
do mesmo via e-mail secretaria@nossaluz.com.br 

São José,  Padroeiro da Igreja Católica 
Apostólica Romana, neste ano 

especialmente a ti dedicado, rogai por nós!

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 

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.

http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo


Programação da Semana e Liturgia Diária 
Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:

https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
ou https://www.youtube.com/nossaluz

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA
04 - PATRÍCIA CARLA CAJERON
05 - MÁRCIA CRISTINA DANTAS
06 - ANA PAULA RAMOS MOURAD
06 - BRUNO F. C. BELCORSO
( * ) = 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

Curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

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

Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA 
Entre no grupo de colaboradores! 

Inscreva-se por e-mail secretaria@nossaluz.com.br 
ou por Whatsapp (011) 97708-8782

Fique em 
segurança

Fique em
casa

IGREJA EM COMUNHÃO COM PEDRO E PAULO

A festa de São Pedro e São Paulo nos ajuda a perceber melhor 
como Jesus quis a sua Igreja: unida na fé e na caridade, sob o 
pastoreio do apóstolo Pedro; missionária e evangelizadora entre 
todos os povos, inspirada no exemplo do apóstolo Paulo. As duas 
dimensões da Igreja são necessárias e se completam. Hoje 
celebramos esses dois grandes apóstolos, escolhidos por Jesus 
em momentos diversos, com experiências muito diversas de 
encontros com Jesus; mas ambos eram fascinados pelo Mestre e 
prontos a dar a vida por Ele e pelo Evangelho. Não são perfeitos 
nem isentos de falhas humanas, mas seu coração é movido por 
uma profunda fé e um imenso amor por Jesus e pelo Evangelho. 
Pedro recebeu de Jesus as “chaves do reino dos céus”, 
significando a autoridade que ele devia exercer no desempenho da 
missão. Jesus exigiu dele um amor maior que dos demais, antes 
de lhe confiar o cuidado do seu rebanho. E deu-lhe a missão de 
confirmar os irmãos na verdadeira fé, esperança e caridade. Por 
essa razão, a comunidade da Igreja, desde a era apostólica, está 
atenta aos ensinamentos de Pedro e do Papa, seu sucessor no 
exercício dessa grande missão. O “carisma da unidade”, exercido 
pelo Papa, é de fundamental importância para a Igreja. Sem levar 
em conta a autoridade do Papa no ensino da fé e das normas da 
vida da Igreja, ela bem depressa se dividiria em mil grupos 
contrapostos entre si, gerando a maior confusão e conflitos 
insanáveis. Uma Igreja sinodal caminha unida, respeitando a 
autoridade do Papa e levando-a a sério na prática da vida eclesial 
em todos os níveis. Paulo é o grande apóstolo missionário, que 
levou o Evangelho mais longe que todos os demais no início da 
vida da Igreja. Após a sua conversão, ele se dedicou inteiramente à 
missão de tornar Cristo conhecido, acolhido e amado. Sofreu muito 
pela missão e pelo testemunho em favor do Evangelho. Como 
Pedro, ele também entregou a vida por Cristo no martírio, em 
Roma, onde se encontra o seu túmulo, meta de peregrinações 
ininterruptas. Paulo representa a Igreja missionária, que não mede 
esforços para anunciar o Evangelho e para organizar as 
comunidades cristãs no testemunho da fé e da vida cristã. Sem o 
dinamismo missionário de Paulo, a Igreja de Cristo, nos seus 
inícios, poderia ter permanecido como um apêndice de sinagoga e 
do templo de Jerusalém. Paulo entendeu a novidade de Cristo e do 
Evangelho, destinado a toda a humanidade e não apenas a um 
povo. O Papa é sucessor do apóstolo Pedro, mas carrega nos 
ombros também a missão de Paulo, enquanto animador da Igreja 
missionária. Francisco tem-nos chamado com insistência para 
sermos uma “Igreja em saída missionária”. Sem a dimensão 
missionária bem viva e atuante, a Igreja envelhece rapidamente e 
perde o seu dinamismo. A ação missionária renova a Igreja e a faz 
retomar energias e produzir frutos sempre novos pela ação do 
Espírito Santo. Neste Dia do Papa, rezemos especialmente pelo 
Papa Francisco, como ele mesmo sempre pede: “não esqueçam 
de rezar por mim”. Que o Espírito Santo o sustente em sua grande 
e importante missão. Hoje também se faz em todas as igrejas 
católicas do mundo a coleta do óbolo de São Pedro, ou “coleta em 
favor do Papa”. Com essas doações generosas, o Papa pode cum- 
prir melhor a sua missão e fazer a caridade, também em nosso 
nome, em tantas situações de pobreza, desastres naturais, 
calamidades e sofrimentos da humanidade. Sejamos generosos 
em nossa doação. Deus recompensa a cada um!
(Cardeal Odilo P. Scherer - Arcebispo de São Paulo
Reflexão do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 04/7/22)
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HOJE
   dom
  03/07

SOLENID. S. PEDRO E S. PAULO, APÓSTOLOS
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. Tomé, Apóstolo - S. Leão II, Papa - Sto. Eutíquio
At 12,1-11 - Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9(R.5b) - 2Tm 4.6-8.17-18 - 
Mt 16,13-19

   seg
 04/07

Terço dos Homens no Youtube
18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
20h00 TERÇO DOS HOMENS PRESENCIAL NA MATRIZ
B. Pier Giorgio Frassatti - Sta. Isabel, Rainha de Portugal - 
Sto. Ulrico
Os 2,16.17b-18.21-22 - Sl 144(145),2-3.4-5.6-7.8-9(R.8a) 
- Mt 9,18-26

   ter
 05/07

Sto. Antonio Maria Zacarias
Os 8,4-7.11-13 - Sl 113B(115),3-4.5-6.7ab-8.9-10 (R. 9a) - 
Mt 9,32-38

   qua
06/07

Sta. Maria Goretti - B. Maria Teresa Ledóchowska - 
B. Bento I, Papa
Os 10,1-3.7-8.12 - Sl 104(105),2-3.4-5.6-7 (R. 4b) - Mt 10,1-7

    qui
07/07

S. Vilibaldo - Sto. Adriano - B. Maria Romero Meneses
Os 11,1-4.8c-9 - Sl 79(80),2ac e 3b.15-16 (R. 4b) - Mt 10,7-15

    
   sex

08/07

Terço das Mulheres no Youtube
SS. Áquila e Priscila, disc. de S. Paulo - B. Eugênio III, Papa
Os 14,2-10 - Sl 50(51),3-4.8-9.12-13.14 e 17 (R. 17b) - 
Mt 10,16-23

   sab
09/07

13h30 - BATISMO - Curso na Matriz
17h00 - BATISMO - Celebração na Matriz
Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário 
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube 
SS. Agostinho Zhao Rong e companheiros, mártires chineses - 
Sto. Adriano III, Papa - Sta. Verônica Giuliani
Is 6,1-8 - Sl 92(93),1ab.1c-2.5 (R. 1a) - Mt 10,24-33

    dom
 10/07

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Com. Santa Edwiges
9h00 - Encontros: Catequese, Crisma, 
                                Perseverança, Jovens
10h30 e 18h00 -  Missa presencial, no Facebook e  
Youtube
SS. Rufina e Segunda - SS. Anatólia e Vitória
Dt 30,10-14 - Sl 68(69),14.17.30-31.33-34.36ab.37 (R. cf. 33)
ou Sl 18B(19),8.9.10.11 (R. 9a) - Cl 1,15-20 - Lc 10,25-37

Obrigado pelo seu compromisso com o Dízimo! 

Catequese e Crisma: Busque informações
por  e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo 

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES 2021 ABERTAS

Direito de imagem: lanamensageiro.blogspot.com

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

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

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)

https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
https://www.youtube.com/user/nossaluz
mailto:secretaria@nossaluz.com.br
http://www.paroquianossaluz.com.br
http://www.nossaluz.com.br
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