
 
 

Jesus veio ao mundo numa família:  
Quao importante é a família. 

      
   A Festa da Sagrada Família é 
colocada a seguir ao Natal. Ressalta 
uma força enorme para meditar no 
sentido da vocação da família Num 
mundo corrompido que tanto tem 
contribuído para retirar da família os 
seus grandes valores, importa meditar 
na vocação da família. A partir desta 
Família do Filho de Deus que para vir 
ao mundo exigiu uma família. A 
família cristã tem uma vocação divina. 
Deve ser preservada e 
constantemente valorizada. Já no 
tempo dos patriarcas a família tinha 
relevo e vivia com regras ligadas ao 
amor (1.ª Leit.). 
Como Paulo faz ressaltar um conjunto 

de virtudes alimentadas no seio da família através de todos os seus membros (2.ª 
Leit.). 
No seio da família nem tudo é fácil. Quantas surpresas a exigir o amor e a união de 
toda a família para lhes dar resposta: Maria e José tiveram de emigrar para o Egito 
(Evang.º). 
O caminho do Senhor, por vezes é difícil: felizes os que o seguem: (Salmo). 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou 
a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor “ (Is 60,1-6 )                                                                      

2.ª Leitura: “por uma revelação, foi-me dado a conhecer o 
mistério de Cristo ” (Ef 3,2-3a.5-6) 

Evangelho: “viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se 
diante d’Ele, adoraram-n’O ” (Mt 2,1-12) 
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“A família é um tesouro: é preciso protegê-la sempre, defendê-la. Que a 
Sagrada Família de Nazaré sempre proteja e ilumine o seu caminho”  

 
 (Papa Francisco) 

 
 

 
 

 
 Atendimento do pároco terça-feira até às 16h. 

Quinta-feira, dia 02, não haverá missa nem atendimento. 
 
 A Eucaristia da Véspera e dia de Ano Novo será às 17h30. 

 
 A catequese começará nos dias 03 e 04 de janeiro nos 

horários habituais. 
 

 A Secretaria Paroquial estará encerada até a 01 de janeiro. 

  
 



Refletindo a Palavra de Deus 

Ainda no clima do Natal, a Igreja celebra a FAMÍLIA SAGRADA de Nazaré. Queremos 
também louvar e agradecer a Deus  por todas as famílias que são sagradas,  pois geram e 
cuidam da vida. As leituras bíblicas fornecem indicações práticas para nos ajudar a construir 
famílias felizes, que sejam espaços de encontro, de partilha, de fraternidade, de amor 
verdadeiro. A 1ª Leitura desenvolve e explica o 4o Mandamento. Apresenta indicações 
práticas dos filhos para com os pais. Essa observância é desejada e abençoada por Deus. A 
2ª Leitura mostra o espírito que deve reinar numa família: "Revesti-vos de sincera 
misericórdia, bondade, mansidão e paciência,  suportando-vos uns aos outros e perdoando-
vos mutuamente..."  E aplica isso às Esposas... aos Maridos... aos Filhos... e aos Pais... 
O Evangelho nos apresenta a FAMÍLIA SAGRADA, em três momentos da Infância de 
Jesus: Belém... Egito... Nazaré... Nessas migrações, JESUS é conduzido por Deus e 
protegido por seus pais... A FAMÍLIA DE NAZARÉ:  É uma família como qualquer família de 
ontem, de hoje ou de amanhã, que se defronta com crises, dificuldades e contrariedade, no 
entanto... É uma família unida e solidária. Nela existe verdadeiro Amor e solidariedade. 
Não hesita  enfrentar os perigos do  deserto e o desconforto do exílio, quando um de seus 
membros corre riscos. Os problemas de um são problemas de todos. É uma família onde 
se escuta a Palavra de Deus e onde se aprende a ler os sinais de Deus. Nessa escuta, 
consegue soluções para vencer as contrariedades e descobrir caminhos a percorrer,  para 
assegurar a vida e o futuro a seus membros. José aparece como o homem "justo", atento às 
indicações de Deus, que sabe discernir e acolher a vontade de Deus, que tudo sacrifica em 
defesa da vida daquele menino, que Deus lhe confiou. É uma família que obedece a 
Deus… Diante das indicações de Deus, não discute nem argumenta. No cumprimento 
obediente aos projetos de Deus, esta família assegura um futuro de vida, de tranqüilidade e 
de paz. A Sagrada Família, modelo da família cristã? Costuma-se dizer que a Sagrada 
Família é modelo da família cristã, não tanto em seu contexto sociocultural e histórico, tão 
distante do nosso, mas quanto em seus valores fundamentais, especialmente o Amor, que 
lhe deram coesão, significado e missão de salvação nos planos de Deus. 
A Família é uma instituição em mudança ou já superada? A família é a célula base da 
Igreja e da sociedade, mas está a passar por uma transformação profunda...É uma 
instituição divina, por isso permanente... o modo de viver em família pode mudar através dos 
tempos. Na Família do Passado, primava a relação vertical: uma instituição fechada, de 
cunho patriarcal. O Pai detinha a autoridade e era responsável pela parte económica; A Mãe 
atendia aos afazeres domésticos e cuidava dos filhos (numerosos); Os filhos submetidos à 
autoridade paterna. Dava-se muito valor à AUTORIDADE... 
Na Família Atual, primam as relações horizontais dentro da família. Dá-se preferência ao 
DIÁLOGO, à co-responsabilidade, à igualdade, ao companheirismo e à amizade entre 
marido e esposa, entre pais e filhos. = Contudo a família sofre hoje muitas influências 
negativas e muitos fatores de desagregação...Quais os valores básicos e permanentes na 
família? - Comunhão inter-pessoal de Amor e de Vida... O Amor fiel, único, exclusivo, 
totalizante e para sempre... Os Filhos não são vistos como propriedade ou bens adquiridos 
para o egoísmo possessivo dos seus pais, mas como vida e prolongamento vital de um amor 
pessoal, que educa e orienta para a liberdade responsável.  "A família é a fonte da vida e o 
berço da fé." Comunidade aberta aos valores do mundo de hoje: A solidariedade, a 
responsabilidade, a fraternidade, e o compromisso com os direitos humanos... 
Igreja doméstica: Só assim a família cristã testemunhará  a fé, a esperança e   a caridade. 
Uma igreja doméstica que contribui para a santificação do mundo, a partir de dentro, à 
maneira de fermento. 
 

 
 
 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

Ritos Finais 
É hora da reflexão final, tudo que sentimos e vivemos, será completado pela bênção final, pelas mãos do 
Sacerdote, Deus nos abençoa. 
É preciso valorizar mais e receber com fé a bênção solene dada no final da Missa. E a Missa termina 
com a bênção. 
Ao deixarmos o interior da Igreja, a celebração deve continuar em cada momento do seu dia-dia, 
pois Jesus não ficou no altar, mas está dentro de cada um de nós. 
Estamos fortalecidos e prontos para vivenciar a salvação. Olhando o mundo de nova maneira, 
acolhendo bem a todos os irmãos, praticando a caridade e fraternidade, principalmente com os 
excluídos deste mundo, aos doentes, presos, marginalizados e com aqueles que não conhecem a 
Jesus, ensinando-os a conhecê-lo.   Só ai a Santa Missa terá o verdadeiro sentido e nos fará 
caminhar e aproximar-nos cada vez mais da vida eterna junto à Santíssima Trindade. 
 Considerações Gerais sobre a Santa Missa 
A Missa é uma oração, a melhor das orações; a rainha, como dizia São Francisco de Sales.   Nela 
reza Jesus Cristo, homem-Deus.    Nós temos apenas de associar-nos. “O que pedirdes ao Pai em 
meu nome Ele vo-lo dará”, disse Jesus (Jo 16,23). 
São João Crisóstomo disse: durante a Missa as nossas orações apoiam-se sobre a oração de Jesus 
Cristo. As nossas orações são mais facilmente atendidas, eficazes, porque Jesus Cristo as oferece 
ao seu eterno Pai em união com a sua. Os anjos presentes oram por nós e oferecem a nossa oração 
a Deus.  É o presente mais agradável que podemos oferecer à Santíssima Trindade.   Cada Missa 
eleva o nosso lugar no céu e aumenta a nossa felicidade eterna.  Cada vez que olhamos cheios de 
fé para a Santa Hóstia, ganhamos uma recompensa especial no céu. 
Entretanto, se não conhecemos o seu valor e significado e repetimos as orações de maneira 
mecânica, não usufruiremos os imensos benefícios que a missa traz. (Continua na próxima semana) 
 

 
 

Oração -  Sagrada Família : Batizados: chamados à santidade! 
 

Sagrada Família de Nazaré: Queremos nascer de novo, 
e, de novo, queremos que a família seja o primeiro lugar 

do nosso nascimento, do nosso renascimento, do nosso crescimento. 
Seja a nossa família, como a Vossa, casa de acolhimento e reconhecimento, 

na prática generosa da partilha da Palavra, do Pão e do Perdão, 
das dores e fraquezas, das alegrias e esperanças. 

Acendemos esta vela (do Batismo) e, com ela, todas as luzes do Presépio, 
para Vos pedirmos, hoje e sempre, a graça da santidade de ao pé da porta. 

Fazei de cada família verdadeira Igreja doméstica, 
onde brilhe a santidade dos pequenos gestos, 
no avô e na avó, que ensinam com paciência, 

no pai e na mãe, que criam os filhos com amor, 
nas crianças e jovens, o agora de um mundo novo, 

nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, 
nos que cuidam dos frágeis e doentes e em todos aqueles que vivem perto de nós 

e são um reflexo da presença de Deus. Ámen 
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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 


