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“ Jesus quer nos separar do mal ”
VIGÉSIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM - MÊS DEDICADO ÀS VOCAÇÕES
RECORDAÇÃO DA VOCAÇÃO AO MATRIMÔNIO E À FAMÍLIA - DIA DOS PAIS

Irmãos e irmãs, reunidos no amor do Senhor, celebramos o dia a Ele dedicado na certeza de que tudo o que somos e 
temos devemos a Ele, autor de todas as bênçãos. Nossa resposta ao amor que Deus tem por nós é uma vida 
colocada a serviço do anúncio do Evangelho de maneira corajosa e consciente. Nesta Eucaristia, demos graças pela 
vocação matrimonial, rezando por nossas famílias, especialmente as que enfrentam dificuldades. Nossa prece 
também pelos nossos pais vivos e falecidos.(Comentário inicial do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 
14/8/2022)

Leitura da Carta de São Paulo aos Hebreus (Hb 12,1-4)
Irmãos: 1Rodeados como estamos por tamanha multidão de 
testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que 
nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate 
que nos é proposto, 2com os olhos fixos em Jesus, que em nós 
começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi 
proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e 
assentou-se à direita do trono de Deus. 3Pensai pois naquele 
que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para 
que não vos deixeis abater pelo desânimo. 4Vós ainda não 
resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. 
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus

Leitura do Livro do Profeta Jeremias (Jr 38,4-6.8-10)
Naqueles dias, 4disseram os príncipes ao rei: “Pedimos que 
seja morto este homem; ele anda com habilidade lançado o 
desânimo entre os combatentes que restaram na cidade e 
sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras; este homem, 
portanto, não se propõe o bem-estar do povo, mas sim a 
desgraça”. 5Disse o rei Sedecias: “Ele está em vossas mãos; o 
rei nada vos poderá negar”. 6Agarram então Jeremias e 
lançaram-no na cisterna de Melquias, filho do rei, que havia no 
pátio da guarda, fazendo-o descer por meio de cordas. Na 
cisterna não havia água, somente lama; e assim ia-se Jeremias 
afundando na lama. 8Ebed-Melec saiu da casa do rei e veio ter 
com ele, e falou-lhe: 9“Ó rei, meu senhor, muito mal procederam 
esses homens em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, 
lançando-o na cisterna para aí morrer de fome; não há mais pão 
na cidade”. 10O Rei deu, então esta ordem ao etíope 
Ebed-Melec: “Leva contigo trinta homens e tira da cisterna o 
profeta Jeremias, antes que morra”.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus

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
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Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 
(Lc 12,49-53)
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 49Eu vim para 
lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse 
aceso! 50Devo receber um batismo, e como estou ansioso até 
que isto se cumpra! 51Vós pensais que eu vim trazer a paz 
sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. 
52Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três 
ficarão divididas contra duas 53e duas contra três; ficarão 
divididos: o pai contra o filho e o filho contra o pai; a mãe contra 
a filha e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a nora 
contra a sogra”. Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Santa Maria Madalena,
Rogai por nós!

Salmo Responsorial 39 (40)
R: Socorrei-me, ó Senhor, 
vinde logo em meu auxílio!
1. Esperando, esperei, no Senhor e inclinando-se, ouviu meu 
clamor. 
2. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e lama. 
Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a 
meus passos. 
3. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao 
Senhor. Muitos vejam, respeitem, adorem, e esperem em Deus, 
confiantes.
4. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém, guarda o Senhor 
minha vida, e por mim se desdobra em carinho.  Vós me sois 
salvação e auxílio: Vinde logo, Senhor, não tardareis.
  

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)

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 



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
14 - AURORA EUGÊNIA DIOLA (*)
14 - JOSÉ MARIA GOMES
16 - AUGUSTO CÉSAR NUNES
16 - DOLORES APARECIDA LANDUCCI (*)
17 - FRANCELINA SOARES DANTAS
17 - LUIGI F. C. BELCORSO
17 - ROSA NÓBREGA
18 - REGIANE MARANHO CAPUZZO
19 - MAGDA VIRGINIA DOS SANTOS
21 - ELIANA APARECIDA ALVES LOURENÇO
21 - MARIA DE LOURDES J. B. SILVA (*)

( * ) = 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

Obrigado pelo seu compromisso com o Dízimo!

Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

      

   HOJE
    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

seg
15/08

Terço dos Homens no Youtube
18h00 TERÇO DAS MULHERES PRESENCIAL NA MATRIZ
20h00 TERÇO DOS HOMENS PRESENCIAL NA MATRIZ
S. Tarcísio, mártir da Eucaristia - Sto. Estanislau Kostka - 
S. Vicente Soler - Sto. Isidoro Bakanja
N. SRA: Assunção, Prazeres, Glória, Amparo, Livração,
N. SRA: Achiropita, Saúde,
Ez 24,15-24 - Dt 32,18-19.20.21 (R. cf. 18a) - Mt 19,16-22

      ter
16/08

Sto. Estevão, Rei da Hungria - S. Roque, Peregrino - 
S. João Francisco Régis
Ez 28,1-10 - Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab (R. 39c) - 
Mt 19,23-30
20h00 Missa presencial na Com. Santa Edwiges

      qua
17/08

Sta. Clara da Cruz - Sto. Eusébio - S. Jacinto de Cracóvia
Ez 34,1-11 - Sl 22(23),1-3a,3b-4.5.6 (R. 1) - Mt 20,1-16a

      quI
18/08

8h30 - ACUPUNTURA
Sta. Helena - Sto. Agapito - Sto. Alberto H. Cruchaga
Ez 36,23-28 - Sl 50(51),12-13.14-15.18-19 (R. Ez 36,25) - 
Mt 22,1-14

      sex
19/08

Terço das Mulheres no Youtube
21º ANIV. ORDENAÇÃO PE. JOSÉ MANUEL
S. João Eudes - S. Sisto III, Papa - S. Magno, Mártir -
S. Ludovico - Sto. Ezequiel Moreno y Diaz
Ez 37,1-14 - Sl 106(107),2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 1) - Mt 22,34-40
20h00 - Novena ao Espírito Santo (3º dia)

sab
20/08

18h00 Missa presencial na Com. N. Sra. da 
Defesa - Cinerário, no Facebook e no Youtube
S. Bernardo de Claraval - S. Samuel, Profeta - 
Sta. Maria de Mattias - Sto. Estevão da Hungria
Ez 43,1-7a - Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R. cf 10b) - 
Mt 23,1-12

      dom
  21/08

SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE N. SRA.
RECORDAÇÃO DA VOCAÇÃO CONSAGRADA: 
RELIGIOSOS(AS) E CONSAGRADOS(AS) SECULARES
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. Pio X, Papa
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab - Sl 44(45),10bc.11.12ab.16 (R. 10b)
1Cor 15,20-27a - Lc 1,39-56 (Cântico de Maria)

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

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES 2022 ABERTAS

NOSSO CONFRONTO COM O MAL
No Evangelho deste domingo há uma expressão de Jesus que 
precisa ser bem compreendida. Jesus está a caminho de 
Jerusalém, onde o espera a paixão e a morte. Nesse contexto, 
pergunta aos Apóstolos: Julgais que Eu vim estabelecer a paz na 
terra? No entanto, sabemos que Jesus pregou sempre o perdão, a 
reconciliação e transmitiu continuamente seu desejo de paz. Por 
isso, estranham essas palavras: Vim trazer a divisão. Precisamos 
lembrar que Jesus fala em um sentido espiritual: assim a paz que 
Jesus nos traz é fruto de uma luta constante contra o mal. O 
confronto não é combater outras pessoas, mas contra o inimigo de 
Deus e nosso, o demônio. A ação do diabo é precisamente fomentar 
a desunião, a divisão, a separação entre as pessoas. E, na medida 
em que nos dividimos entre nós, nos separamos também de Deus. 
Jesus está esperando que nós estejamos firmes em nossa união 
com Deus e que estejamos dispostos a romper com tudo o que 
possa nos separar do amor de Deus e do amor ao nosso próximo. 
Tal como vemos o sofrimento do profeta Jeremias, por vezes, 
acontece que alguém passa por um processo de conversão e, como 
consequência, decide deixar aqueles comportamentos e atitudes 
incompatíveis com a vida de um verdadeiro cristão, de um filho de 
Deus. Uma pessoa que, por exemplo, decide ser honesta nos 
negócios e, para isso, se afasta de condutas antiéticas, pode acabar 
sofrendo incompreensões e, até mesmo, verdadeiras perseguições. 
Isso não nos deveria surpreender, porque Jesus Cristo sofreu 
precisamente por falar a verdade – confirmou ser o Filho de Deus 
diante dos sumos sacerdotes, e, por isso, foi condenado à morte – 
e, na vida dos Apóstolos e dos primeiros cristãos, todos tiveram que 
sofrer incompreensões e hostilidades pelo simples fato de serem 
pessoas coerentes. Assim, quem desejar seguir Jesus e 
comprometer-se sem hesitações com a verdade, encontrará 
oposições e se tornará, infelizmente, sinal de divisão entre as 
pessoas, até no interior das suas próprias famílias. O amor aos pais 
é um mandamento sagrado, mas, para ser vivido de modo 
autêntico, nunca pode ser anteposto ao amor de Deus. Além disso, 
o Evangelho traz outra expressão de Jesus: Vim trazer fogo à terra, 
e que quero senão que arda? O fogo é sinal do amor ardente de 
Deus por todos oshomens. Jesus revela os seus profundos 
sentimentos de amor, de desejo de entregar a sua vida para a 
salvação de todos. Jesus enviou o Espírito Santo em Pentecostes, 
com o sinal esplendoroso do fogo, das chamas que ardiam e se 
colocaram sobre a cabeça de cada um dos discípulos, homens e 
mulheres, que se encontravam reunidos. Eles se inflamaram com o 
fogo divino e começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Esse 
continua sendo o desejo de Deus: que todos e cada um de nós nos 
tornemos discípulos missionários de Jesus: que sempre estejamos 
dispostos a aprender, como bons discípulos, e sejamos verdadeiros 
apóstolos nos lugares em que Deus nos colocou; que saibamos alar 
de Deus e da nossa fé cristã, com alegria e convicção e que 
sejamos difusores desse fogo de amor, para incendiar outros 
corações e aproximar as pessoas de Deus, da Igreja, dos 
Sacramentos. Os cristãos deveríamos levar mais a sério o empenho 
em propagar esse incêndio de amor (Reflexão do Folheto Litúrgico o 
Povo de Deus em São Paulo de 14/08/2022 - Dom Carlos Lemes 
Garcia - Bispo Auxiliar de São Paulo)

19h00 Missa presencial na Matriz, no Facebook 
e Youtube em louvor a N. Sra. da Luz com 
bênção das velas, das rosas, e intenções de 
todos os que têm seus nomes na Capela das 
Almas

Direito de Imagem: www.sindaspee.org.br
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