
 

 

Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar 

      
Quais são os sinais da Vinda do verdadeiro 
Messias? Surgiram dúvidas. O próprio João 
Batista também as teve. Esperava encontrar um 
Messias severo castigador dos pecadores e Ele 
aparece acolhedor, à procura dos que andavam 
perdidos. Que meios devemos usar para atrair 
os afastados do caminho do Senhor? - Não são 
as meras liturgias solenes, mas as obras em 
benefícios dos irmãos, a começar pelos que 
mais 
precisam. 
O profeta anuncia numa linguagem poética que 
o 
Senhor está para chegar para curar as feridas, 

para remover obstáculos, para garantir a salvação (1.ª Leit.). 
S. Tiago envia aos cristãos uma mensagem de convite à esperança e à 
paciência (2.ª Leit.). 
Aos emissários de João Batista ele responde afirmando que as curas e 
outros prodígios anunciados, se estão a realizar (Evang.º). 
Senhor está próximo: Ele é a salvação (Salmo 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome 
será Emanuel “ (Is 7,10-14 ) 

2.ª Leitura: “Por Ele recebemos a graça e a missão de apóstolo, 
a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé ” (Rom 1,1-7 ) 

Evangelho: : “José, filho de David, não temas receber Maria, tua 
esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo”( Mt 1,18-24) 
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 RECEITAS E DESPESAS – NOVEMBRO DE 2019 

o Receitas (em numerário por transferência ou cheque) +           2.823,06€ 

o Despesas (em numerário por transferência ou cheque) -               922,35€ 

SALDO MENSAL  =           1.900,71€    

SALDO TOTAL PAROQUIAL  =     14.896,17€    

 
 

 
 

 Reunião de Catequistas, terça-feira, dia 17, 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. 
 

 Dia 19, não há atendimento. 
 

 Sábado, dia 21, às 16h, celebração de Natal para a 
catequese. 

 

 No próximo sábado, dia 21, a Eucaristia será às 19h30. 
 

 O nosso Agrupamento de Escuteiros, no próximo fim de 
semana nas Eucaristias, irá partilhar a luz de Belém, Luz 
essa que vem acesa desde a Gruta da Natividade em 
Belém. 

Quem pretender levar a Luz de Belém para casa para a ter 
durante a noite de Natal, poderá trazer uma candeia / vela. 
Quem pretender adquirir uma candeia pode ainda reserva 
junto dos escuteiros. 



Refletindo a Palavra de Deus 

As Leituras bíblicas são um convite muito forte para a ALEGRIA,  porque o Senhor, que 
esperamos, já está connosco e  com ele preparamos o Advento do seu Reino.  Por isso, o 3º 
domingo do Advento é chamado "Domingo da alegria". A 1ª Leitura é um Hino à ALEGRIA. O 
profeta deseja despertar e fortalecer a esperança dos exilados.  O povo atravessava um dos 
piores períodos de sua história:  
Jerusalém e o templo destruídos, o povo deportado na Babilónia. Mesmo assim, o profeta 
prevê a ALEGRIA dos tempos messiânicos: fala do deserto que vai florir, da tristeza que vai 
dar lugar à alegria, Ele libertará os cegos, os coxos, os mudos de suas doenças...São SINAIS 
que indicam a chegada de um mundo novo, onde não haverá mais lugar para a doença, a dor 
e o pranto.. 
Na 2ª Leitura, Tiago convida à espera com PACIÊNCIA.  
No Evangelho, Jesus mostra que o mundo novo anunciado pelo Profeta já chegou. O texto 
tem 3 partes:  1. A PERGUNTA de João Batista: João Batista estava preso... por Herodes... 
por reprovar o seu comportamento...No cárcere, ouve falar das obras de Cristo, tão diferente 
do que se esperava: Ele anunciara um juiz severo que castigaria os pecadores... Ao invés, 
defronta-se com alguém que se aproxima dos pecadores. Perplexo, envia a Jesus dois 
discípulos com uma pergunta bem concreta: "És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar 
por outro"? 
2. A RESPOSTA de Jesus:  Jesus responde apontando seis sinais concretos de libertação,  
já anunciados por Isaías há muito tempo:   "Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: 
cegos... paralíticos... leprosos... surdos... mortos... pobres evangelizados..." E acrescenta:  
"Feliz quem não se escandalizar de mim..."Jesus mostra a João que as suas obras comprovam 
a era messiânica, mas sob a forma de atos de salvação, não de violência e castigo. 
3. O TESTEMUNHO de Jesus sobre João: - João Batista não é um CANIÇO que verga 
conforme o vento:  não é um pregador oportunista que se adapta conforme a situação. Não é 
um CORRUPTO que vive na fortuna e no luxo...É muito mais que um PROFETA... "É o maior 
dos nascidos de mulher"  = Mas, com surpresa, acrescenta: "No entanto, o menor no Reino 
dos céus é maior do que ele". Os que já pertencem ao Reino transcendem àqueles   que o 
precederam e prepararam. Declaração implícita da superioridade do Novo sobre o Antigo 
Testamento; da Igreja sobre a Sinagoga; da Lei de Cristo sobre a Lei de Moisés. A Ação 
libertadora de Deus deve continuar na História através de gestos concretos dos seguidores de 
Cristo. A resposta de Jesus a João Batista foi clara: "Ide contar a João o que estais OUVINDO 
e VENDO..." Pelos "sinais", que podiam ver e ouvir, Jesus comprovava a presença salvadora 
e libertadora de Deus no meio dos homens. Para perpetuar no mundo a ação salvadora e 
libertadora de Deus, os "Sinais", que Jesus realizava então, devem continuar acontecendo 
agora, através dos seus seguidores.  - Na nossa vida e nas nossas comunidades há gestos 
de salvação e libertação que são sinais que o Reino de Deus já chegou? Os "surdos", fechados 
num mundo sem comunicação e sem diálogo,  encontram em nós a Palavra viva de Deus  que 
os desperta para a comunhão e para o amor?  - Os "cegos", encerrados nas trevas do egoísmo 
ou da violência, encontram em nós o desafio que Deus lhes apresenta de abrir os olhos à luz?  
- Os "coxos", privados de movimento e de liberdade, escondidos atrás das grades em que a 
sociedade os encerra, encontram em nós a Boa Nova da liberdade?  - Os "pobres", sem voz 
nem dignidade, sentem em nós o amor de Deus? O que significa hoje recuperar a vista aos 
cegos, a capacidade de andar aos coxos, a audição aos surdos, a ressurreição aos mortos?  
A Liturgia de hoje é um convite forte à alegria:  "Alegrai-vos sempre no Senhor, de novo vos 
digo: alegrai-vos: o Senhor está perto".  A Boa Nova trazida no Natal é mensagem de alegria... 
Gabriel na anunciação... Isabel na visitação... Maria no Magnificat... os Anjos aos pastores... 
A ALEGRIA é uma característica das nossas Comunidades?  Somos semeadores de alegria 
ou motivo de dor e tristeza? 

 
 
 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

PAI – NOSSO - O Pai Nosso, não é apenas uma simples fórmula de oração, nem um ensinamento 
teórico de doutrina. Antes de ser ensinado por Jesus, o Pai-Nosso foi vivido plenamente pelo 
mesmo Cristo. Portanto, deve ser vivido também pelos seus discípulos. Com o Pai Nosso começa 
a preparação para a Comunhão Eucarística. Esta belíssima oração é a síntese do Evangelho. Para 
rezarmos bem o Pai Nosso, precisamos entrar no pensamento de Jesus e na vontade do Pai. 
Portanto, para eu comungar o Corpo do Senhor na Eucaristia, preciso estar em “comunhão” com 
os meus irmãos, que são membros do Corpo Místico de Cristo. O Pai Nosso é recitado de pé, 
com as mãos erguidas, na posição de orante. Pode também ser cantado, mas sem alterar a sua 
fórmula. Após o Pai Nosso na Missa não se diz ámen pois a oração seguinte é continuação. A 
paz é um dom de Deus. É o maior bem que há sobre a terra. Vale mais que todas as receitas, todos 
os remédios e todo o dinheiro do mundo. A paz foi o que Jesus deu aos seus Apóstolos como 
presente da sua Ressurreição. Assim como só Deus pode dar a verdadeira paz, também só quem 
está em comunhão com Deus é que pode comunicar aos seus irmãos a paz. (Continua na próxima 
semana) 
 

 

Oração - 3ª semana do Advento :filhos de um Deus maior! 
 

 Senhor Jesus: 
O Teu Pai tem a paciência do agricultor, 

que espera o precioso fruto da terra, 
e ensina-nos a prepararmos e a aguardamos, 

em alegre esperança, 
a Tua vinda, o Teu nascimento, 

dentro de nós, na nossa casa e no nosso mundo. 
Acendemos esta vela (do Batismo) 

como família que espera ansiosamente 
e com as melhores disposições 
a chegada de um novo rebento. 

O mais pequenino, que vem até nós, 
será sempre o maior no meio de nós! 

Senhor, queremos renovar o compromisso 
de fazer da nossa família 

o primeiro lugar da transmissão da luz 
da fé, da esperança e do amor, 

para sermos, nesta casa comum, 
filhos de um Deus maior. 

Ámen. 
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 


