
 

 

   Imaculada Conceiçao – Padroeira de Portugal 
  

Ao coincidir a Solenidade da Imaculada Conceição com 
o 2.º Domingo do Advento, a liturgia da Palavra vai 
buscar a segunda leitura deste domingo de Advento, 
sendo a primeira e o Evangelho da Solenidade da 
Imaculada Conceição (cf. Diretório Litúrgico). 
Somos convidados a equacionar o tipo de resposta que 
damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo 
de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, 
com um coração aberto e disponível, os planos de Deus 
para nós e para o mundo. 
A primeira leitura mostra (recorrendo à história mítica 
de Adão e Eva) o que acontece quando rejeitamos as 
propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, 
de orgulho e de autossuficiência… Viver à margem de 
Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de 
sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. 
O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano 

de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a autossufi 
ciência e preferiu conformar a sua vida, de forma total e radical, com os planos de 
Deus. Do seu “sim” total, resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. 
A segunda leitura, tirada da liturgia do 2.º Domingo do Advento, dirige-se àqueles 
que receberam de Jesus a proposta do “Reino”: sendo o rosto visível de Cristo no meio 
dos homens, eles devem dar testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia 
entre si, acolhendo e ajudando os irmãos mais débeis, a exemplo de Jesus. 

 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: ““Aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a 
recompensa. Ele próprio vem salvar-nos “ (Is 35, 1-6a.10 )                                                                                                                                                                                  

2.ª Leitura: “Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do 
Senhor está próxima. ” (Tg 5, 7-10) 

Evangelho: ”'Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, para te 
preparar o caminho' ”( Mt 11, 2-11) 
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“O convite de Jesus no Tempo do Advento é para estarmos atentos e vigilantes, para 
não desperdiçar as ocasiões de amor que nos doa: “A pessoa atenta é a que, em meio 
ao barulho do mundo, não se deixa tomar pela distração ou pela superficialidade, mas 
vive de maneira plena e consciente, com uma preocupação voltada antes de tudo aos 
outros. Com esta atitude percebemos as lágrimas e as necessidades do próximo e 
podemos dar-nos conta também das suas capacidades e qualidades humanas e 
espirituais”.  

(Papa Francisco) 
 

 

  
 A comissão de festas de São Tiago informa, que vai vender bolos 

no fim das missas de domingo, dia 08. Agradece a colaboração de 
todos. 
 

 A Comissão de festas de S. Gonçalo, informa que doravante terá a 
tasquinha aberta todos os sábados, a partir das 11h; com petiscos 
e grelhados para fora. 
 

 

 Reunião de Vicentinos, terça-feira, dia 10, às 20h30. 
 
 

 

  Visita aos doentes e idosos, na quarta-feira, dia 18 de dezembro o 
dia todo. Os interessados devem fazer a sua inscrição na sacristia, 
no final das missas. Na inscrição deverá constar o nome completo, 
a morada, o número da porta, e a preferência do horário. 

 

 No sentido de promover o aumento da natalidade, o Município tem 
levado a cabo várias medidas que beneficiam as famílias com 3 ou 
mais filhos. Entre estas atividades, a festa LOUSADA BEBÉ 
NATAL para os bebés naturais do nosso concelho, nascidos no 
ano de 2019. 
A festa LOUSADA BEBÉ NATAL irá realizar-se no dia 05/01/2020, 
pelas 15.30h, no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca e contará com 
muita animação e presentes para os bebés que se inscreverem em 
www.cm-lousada.pt/pt/bebenatal ou, presencialmente, nos 
serviços de Ação Social do Município. Os pais devem apresentar 
a certidão de nascimento do(s) bebé(s) de forma a confirmar a 
naturalidade. Data limite de inscrição: 27 de dezembro. 



 

Refletindo a Palavra de Deus 

A liturgia deste dia afirma, de forma clara, que Deus ama os homens e tem 
um projeto de vida plena para lhes oferecer. Como é que esse Deus cheio 
de amor pelos seus filhos intervém na história humana e concretiza, dia a 
dia, essa oferta de salvação? A história de Maria de Nazaré, bem como a de 
tantos outros "chamados", responde, de forma clara, a esta questão: é 
através de homens e mulheres atentos aos projetos de Deus e de coração 
disponível para o serviço dos irmãos que Deus atua no mundo, que Ele 
manifesta aos homens o seu amor, que Ele convida cada pessoa a percorrer 
os caminhos da felicidade e da realização plena. Já pensámos que é através 
dos nossos gestos de amor, de partilha e de serviço que Deus se torna 
presente no mundo e transforma o mundo? 
 
Diante dos apelos de Deus ao compromisso, qual deve ser a resposta do 
homem? É aí que somos colocados diante do exemplo de Maria... 
Confrontada com os planos de Deus, Maria responde com um "sim" total e 
incondicional. Naturalmente, ela tinha o seu programa de vida e os seus 
projetos pessoais; mas, diante do apelo de Deus, esses projetos pessoais 
passaram naturalmente e sem dramas a um plano secundário. Na atitude de 
Maria não há qualquer sinal de egoísmo, de comodismo, de orgulho, mas há 
uma entrega total nas mãos de Deus e um acolhimento radical dos caminhos 
de Deus. O testemunho de Maria é um testemunho questionante, que nos 
interpela fortemente... Que atitude assumimos diante dos projetos de Deus: 
acolhemo-los sem reservas, com amor e disponibilidade, numa atitude de 
entrega total a Deus, ou assumimos uma atitude egoísta de defesa 
intransigente dos nossos projetos pessoais e dos nossos interesses 
egoístas? 
 
É possível alguém entregar-se tão cegamente a Deus, sem reservas, sem 
medir os prós e os contras? Como é que se chega a esta confiança 
incondicional em Deus e nos seus projetos? Naturalmente, não se chega a 
esta confiança cega em Deus e nos seus planos sem uma vida de diálogo, 
de comunhão, de intimidade com Deus. Maria de Nazaré foi, certamente, 
uma mulher para quem Deus ocupava o primeiro lugar e era a prioridade 
fundamental. Maria de Nazaré foi, certamente, uma pessoa de oração e de 
fé, que fez a experiência do encontro com Deus e aprendeu a confiar 
totalmente n'Ele. No meio da agitação de todos os dias, encontro tempo e 
disponibilidade para ouvir Deus, para viver em comunhão com Ele, para 
tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele me dá dia a dia? 

 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

Orações pela Igreja 
A Igreja está espalhada por toda a terra e além dos limites geográficos: está na terra, 
como Igreja peregrina e militante; está no purgatório, como Igreja padecente; e está no 
céu como Igreja gloriosa e triunfante. Entre todos os membros dessa Igreja, que está 
no céu e na terra, existe a intercomunicação da graça ou comunhão dos Santos. Uns 
oram pelos outros, pois somos todos irmãos, membros da grande Família de Deus. 
A primeira oração é pelo Papa e pelo bispo Diocesano, são os pastores do rebanho, 
sua missão é ensinar, santificar e governar o Povo de deus. Por isso a comunidade 
precisa orar muito por eles. 
Rezar pelos mortos é um ato de caridade, a Igreja é mais para interceder do que para 
julgar, por isso na Missa rezamos pelos falecidos 
Finalmente, pedimos por nós mesmos como “povo santo e pecador”. 
POR CRISTO, COM CRISTO E EM CRISTO… 
Neste ato de louvor o celebrante levanta a Hóstia e o cálice e a assembleia responde 
Ámen. 
(Continua na próxima semana) 
 

 

Oração -  2ª semana do Advento: Batizados: Habitados por Deus! 
Senhor Jesus: 

para nasceres em nós, 
precisaste de uma digna morada: 
pura, imaculada, cheia de beleza. 

Encontraste sobre a Terra 
a Virgem Santa Maria, 

a mais bela e humilde criatura humana. 
Deste-Lhe a graça de vir a este mundo 

sem mancha do pecado, 
cheia da Tua luz divina. 

Acendemos esta vela (do Batismo), 
porque, graças ao nosso Batismo, 
fomos libertos do mal e conduzidos 
para o reino admirável da Tua luz. 

Senhor, 
faz com que nos tornemos, cada vez mais, 

pessoas habitadas pelo Teu amor, 
o berço limpo e lavado onde possas nascer, 

na luz e na graça de cada novo dia. 
Ámen. 

 

Paróquia de  
São Tiago  Maior  

de Lustosa 
 

Alameda da Igreja,  
nº 214 / 4620-879  

Lustosa LSD 

Atendimento  
do Secretário Paroquial: 

 De terça a sexta-feira das 09h30 às 12h00. 
 Aos sábados das 14h30 às 15h30. 

 

Telefone: 253 566 609 

Atendimento  
do Pároco: 

 Terças e quintas-feiras 
das 14h30 às 17h30. 

 Aos sábados  
das 14h30, às 17h30. 

Email: paroquialustosa@gmail.com               Site: www.paroquiadelustosastm.pt 


