
 

 

“Será chamado Emanuel” 

      
   A vinda do Salvador da Humanidade foi 
uma promessa desde o Antigo Testamento: 
a virgem conceberá e dará à luz um filho e o 
seu nome será Emanuel. É o princípio da 
História da Salvação. A Liturgia deste tempo 
do Advento foca esta promessa que faz a 
História da Salvação. Por isso neste tempo 
do Advento estamos vigilantes nesta 
expectativa da Vinda do Senhor. É isso 
mesmo o que significa a Palavra Advento: a 
Vinda. 
Aí está o Profeta Isaías a fazer à distância. 
O anúncio da Vinda do Salvador através 
duma mulher (1.ª Leit.). 
Paulo sublinha a missão de Jesus que vem 
ao mundo para a salvação da Humanidade. 
(2.ª Leit.). 
Aí está o anúncio de que, por virtude do 
Espírito Santo, o Filho de Maria viria ao 

mundo para a salvação da Humanidade (Evang.º). 
Estamos à espera: Vem Senhor Jesus (Salmo) 
 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre 
eles a autoridade da mãe” (Sir 3,2-6.12-14)                                                                    

2.ª Leitura: “Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer 
vós também” (Col 3,12-21) 

Evangelho: : “Há-de chamar-Se Nazareno” ( Mt 2,13-15.19-23) 
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“ A primeira coisa que o Natal nos chama a fazer é isto: dar glória a Deus, porque Ele 
é bom, é fiel, é misericordioso. Neste dia, desejo a todos que possam reconhecer o 
verdadeiro rosto de Deus, o Pai que nos deu Jesus. Desejo a todos que possam sentir 
que Deus está perto, possam estar na sua presença, amá-Lo, adorá-Lo.” 
 

 (Papa Francisco) 

 
 

 
 

 Reunião da LIAM, segunda-feira, dia 23, às 20h30.  
Pede-se que compareçam todos os elementos. 
 

 Na Terça-feira, dia 24 de dezembro haverá Missa do Galo 
à 24h00, em Vilarinho 
 

 A Eucaristia de dia de Natal, e Véspera e dia de Ano Novo 
será às 17h30. 
 

 De 20 a 28 de dezembro, não haverá catequese. A 
catequese recomeçará a partir do dia 03 de janeiro nos 
horários e dias habituais. 

 
 Quinta-feira, dia 26, não haverá missa nem atendimento. 

 

 A Secretaria Paroquial estará encerada de 23 de dezembro 
a 01 de janeiro. 

  



Refletindo a Palavra de Deus 

Na nossa preparação para o Natal, a Liturgia deste 4º Domingo do Advento 
apresenta-nos duas figuras importantes, que colaboraram com Deus, na realização do 
Plano de Salvação: MARIA E JOSÉ. Na 1aLeitura, ISAÍAS anuncia uma Virgem, que 
conceberá o "Deus connosco". O Rei Acaz confia mais no poder do exército dos 
assírios, do que na força e na proteção de Deus e sofre um estrondoso fracasso. 
Apesar da infidelidade de Acaz, Isaías confirma a fidelidade de Deus e revela um sinal 
de esperança: "Uma Virgem conceberá e dará à luz um filho (Ezequias), e lhe porá o 
nome de EMANUEL, que quer dizer Deus-Connosco". O filho de Acaz, concebido de 
uma virgem, foi um bom rei, consolidou a dinastia de David e tornou-se sinal da 
presença de Deus no meio do povo. Mas criou-se a expectativa de um outro rei, um 
filho de David, que cumprisse plenamente a profecia e fosse realmente "Deus 
connosco". Desde o início da era cristã, os cristãos viram na figura dessa "virgem" a 
imagem de Maria, mãe de Jesus; e no "Emanuel" o próprio Jesus, o verdadeiro 
"Deus-connosco". A 2ª Leitura, Paulo lembra que Jesus é a boa-nova de Deus há 
tempos anunciada pelos profetas, nas Sagradas Escrituras, mas judeu de nascimento, 
da família de David. No Evangelho, vemos a plena realização da promessa: Jesus é 
a "Deus-connosco" que vem ao encontro dos homens para lhes apresentar uma 
proposta de Salvação. Ele nascerá de MARIA, esposa de um homem bom, justo e 
honrado chamado JOSÉ, descendente de David. A narrativa da situação de Maria e 
José não deve ser vista como uma descrição de factos históricos, mas uma 
CATEQUESE sobre Jesus. Jesus vem de Deus: a sua origem é divina. Maria 
encontra-se grávida por obra do Espírito Santo. O seu Nascimento de uma "Virgem" 
afirma que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas, enviado por Deus para 
restaurar o reino de David. José desempenha um papel importante: Pela sua 
obediência silenciosa, realizam-se os Planos de Deus. Confiando na palavra de Deus, 
penetra na obscuridade do Mistério divino, e se incorpora, com plena disponibilidade, 
no plano salvador de Deus. A Virgem Maria nos convida a admirar o que o Senhor 
operou nela e a acreditar na vitória da vida onde nós só vemos sinais de morte. 
No Natal, Deus vem ao encontro dos homens para oferecer a Salvação. Este encontro 
só será possível se tivermos o coração disponível para o acolher e para abraçar a sua 
proposta. O Evangelho apresenta-nos DOIS MODELOS de disponibilidade: duas 
pessoas que tiveram dúvidas sérias sobre o Plano de Deus, mas plenamente 
disponíveis na realização desse Plano. 
MARIA está sempre atenta aos apelos de Deus e responde com um "sim" generoso 
de total disponibilidade...Esse "sim" torna possível a presença salvadora de Deus no 
mundo. Sou capaz de dizer "sim" todos os dias, de forma que, através de mim, Deus 
possa nascer no mundo e salvar os homens? 
- JOSÉ é um homem a quem Deus envolve nos seus planos misteriosos, mas que 
tudo aceita, numa obediência total a Deus. Sou capaz de acolher os projetos às vezes 
misteriosos de Deus, com a mesma disponibilidade de José, em obediência total a 
Deus?  
Somos convidados a preparar o Natal deste ano, com MARIA e JOSÉ... Se, como 
Maria e José, acolhermos a mensagem de Deus, acreditando nela, superando o medo 
e a dúvida... 

 
 
 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

FRAÇÃO DO PÃO 
O celebrante parte a hóstia grande e coloca um pedacinho da mesma dentro do cálice, que 
representa a união do Corpo e do Sangue do Senhor num mesmo Sacrifício e mesma comunhão. 
CORDEIRO DE DEUS 
Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Jesus é apresentado como o “Cordeiro de Deus”. Os 
fiéis sentem-se indignos de receber o Corpo do Senhor e pedem perdão mais uma vez. 
 Rito da Comunhão 
Jesus agora está vivo e presente sobre o altar.  É presença real no meio de nós e se manifesta em 
bondade e amor. 
A Eucaristia é um tesouro que Jesus, o Rei imortal e eterno, deixou como Mistério da Salvação para 
todos os que nele creem. Comungar é receber Jesus Cristo, Reis dos Reis, para alimento de vida 
eterna. 
MODO DE COMUNGAR 
Quem comunga recebendo a hóstia na mão, deve elevar a mão esquerda aberta, para o padre 
colocar a comunhão na palma da mão. O comungante imediatamente, pega a Hóstia com a mão 
direita e comunga ali mesmo na frente do padre ou ministro. Ou direto na boca. Quando a comunhão 
é nas duas espécies, ou seja, pão e vinho é diretamente na boca. 
Quando verdadeiramente preparados, somos convidados a participar do Banquete Celestial. Jesus 
novamente realiza o milagre da multiplicação, partilhando o seu Corpo e seu Sangue com a 
comunidade.   Agora o seu Corpo descido da cruz não irá mais para o sepulcro, mas vai ressuscitar 
dentro de cada um de nós. É o momento sagrado em que Jesus fala diretamente connosco, nos 
ilumina e dá forças para viver cada vez melhor para podermos refletir a sua imagem onde quer que 
estejamos. Terminada a comunhão, convém fazer alguns momentos de silêncio para interiorização 
da Palavra de Deus e ação de graças.  – (Continua na próxima semana) 
 

 
 

Oração -  4ª semana do Advento : Amados por Deus ! 
 

Senhor Jesus: com Maria e José, 
sonhamos a alegria do Teu Nascimento, 
mesmo se essa alegria de vir ao mundo 

tem também o seu preço, o seu sofrimento. 
Porque Tu nasces na manjedoura frágil, pobre e humilde, 

como luz que brilha no meio da escuridão 
das guerras, dos ódios e conflitos. 

Na humildade do Presépio 
desenha-se já o sinal da Tua Cruz. 
Acendemos esta vela (do Batismo), 

para acordarmos e recordarmos 
que, graças a Ti, somos filhos amados de Deus. 

Senhor, que o sinal da cruz, 
que traçamos na fronte, nos lábios e no peito, 

nos dê uma nova forma de pensar, 
o Teu jeito de ouvir e de falar 

e a Tua bondade para amar a todos. Ámen. 

 
 

Paróquia de  
São Tiago  Maior  

de Lustosa 
 

Alameda da Igreja,  
nº 214 / 4620-879  
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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 


