
 

      

Jesus veio para salvar e dá-nos essa vocaçao 
 
 

    Assistimos ao Natal de Jesus. Ele 
agora é adulto e começa a sua Missão 
apostólica. Não é fácil. É apresentado 
desde já por João como o Cordeiro de 
Deus. Que um dia irá ser imolado para a 
salvação do mundo. Esta missão começa 
cedo a ser apresentada. João diz que 
não é profeta mas fala como profeta. É 
da sua família, mas apresenta-O como 
aquele que vem dar tudo para salvar a 
humanidade. E nós temos de 
compreender e colaborar nesta Missão. 
Eis o profeta – Isaías – que apresenta o 
Salvador como o “servo sofredor”. Como 
luz para guiar e salvar as nações (1.ª 
Leit.). 

Paulo sente-se estimulado por Deus para manifestar o seu desígnio de salvação da 
Humanidade (2.ª Leit.) 
João esconde-se diante da grandeza e Missão de Jesus: Ele viu o Espírito Santo 
descer sobre Ele (Evang.º). 
Temos de partilhar da Missão do Senhor (Salmo) 

 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “1.ª Leitura:  0 povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz “ (Is 8, 23b 9, 3 (9, 1-4)                                                                                                                                                                                                    

2.ª Leitura: “Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar 
o Evangelho;” (1 Cor 1, 10-13.17) 

Evangelho: “Vinde e segui-Me e farei de vós pescadores de 
homens»”( Mt 4, 12-23) 
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“Prosseguindo a reflexão sobre o Sacramento da Confirmação, 
consideremos os efeitos que o dom do Espírito Santo faz amadurecer nos 
crismandos, levando-os a tornar-se, por sua vez, uma dádiva para os 
outros. O Espírito Santo é um dom! Aquele dom do Espírito Santo entra em 
nós e frutifica, para que nós o possamos transmitir aos demais Que o 
Espírito Santo conceda a todos nós a coragem apostólica de comunicar o 
Evangelho, com obras e palavras, a quantos encontrarmos no nosso 
caminho.   

(Papa Francisco) 
 

 

 

 

 
 

 Reunião de Catequistas, quinta-feira, dia 23, às 20h30. 
 
 



Refletindo a Palavra de Deus 

 
Deus tem um Plano de vida plena para os homens e, ao longo da História, escolhe e envia 
pessoas,  para a realização desse Plano.  Após o Batismo, em que o céu confirmou a missão 
de Jesus, João Batista aponta que o CORDEIRO DE DEUS já está presente no meio do 
Povo. Na 1ª Leitura, ISAÍAS aponta a Vocação de Israel. Um misterioso "Servo de Deus" é 
escolhido por Deus, desde o seio materno, com a missão de dar testemunho da Salvação de 
Deus a todas as nações: "Vou fazer de ti a LUZ DAS NAÇÕES para que a minha Salvação 
chegue até aos confins da terra ..." Esse "Servo" é identificado com Israel. Desde então o 
povo aguardava... a realização da grande esperança...A VOCAÇÃO é sempre um Mistério...- 
A sua origem é Deus, que escolhe, chama e envia...- O "vocacionado" é sempre uma 
Testemunha e um Sinal vivo de Deus, dos seus valores e dos seus projetos diante dos 
homens...- A Vocação é alimentada por Deus e, muitas vezes, Deus serve-se da nossa 
fragilidade para atuar no mundo. Na 2ª leitura, PAULO lembra a sua vocação a Apóstolo e a 
vocação de todos à Santidade, comprometidos com os valores do Reino. 
No Evangelho, JOÃO BATISTA aponta Jesus aos discípulos, como o "Cordeiro de Deus".   
O Evangelho retoma o episódio do Batismo, no qual aparecem duas afirmações sobre 
QUEM É JESUS: 1. Jesus é "O Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo"."Cordeiro": Essa expressão lembra duas imagens: - O misterioso personagem de 
que nos fala Isaías (servo sofredor), que irá ao matadouro como um cordeiro silencioso...Ele 
assume os pecados do seu povo e realiza a expiação. O Cordeiro Pascal imolado no Egito: 
O seu sangue, com que ungiram os portais das casas, foi sinal de libertação, de proteção 
divina e de certeza de salvação... "Pecado" (no singular), para João, é a atitude de rejeição 
a Jesus:- Hoje fala-se muito de libertação da guerra, da opressão, da fome, do 
analfabetismo, da doença, da poluição, do desemprego...- Não se fala da libertação do 
pecado, que é a fonte dos demais pecados."Mundo" designa a humanidade que resiste à 
Salvação. 2. Jesus é o "Filho de Deus", que possui a plenitude do Espírito Santo e que 
batiza no Espírito."Eu vi e dei o testemunho..."O caminho espiritual, percorrido por João 
Batista, para chegar à descoberta de Jesus como Cordeiro de Deus, é o mesmo que todos 
os cristãos devem percorrer. Ele começa dizendo por 2 vezes que "não conhecia Jesus". - 
Este é o ponto de partida do caminho espiritual de todos nós: No começo, não conhecemos 
o Mestre. Em seguida, algum amigo nos fala dele. Reconhecemos que é uma pessoa 
extraordinária. Mais adiante, Deus ilumina o Batista com alguns sinais especiais. Ele abre os 
olhos por completo e reconhece em Jesus o Filho de Deus: "Eu vi e dei o testemunho de que 
este é o Filho de Deus".- Quando descobrimos Jesus como Luz e Salvador do mundo, 
sentimos a necessidade de comunicar aos outros a nossa alegria. O Batista fala daquilo que 
viu, os cristãos também deveriam falar somente daquilo que viram e experimentaram. 
Deus continua a precisar de outros Batistas: Há muito tempo, os homens estão à procura 
de Cristo. E se ainda não o encontraram, talvez seja  porque lhes falta um João Batista que 
lhes indique. E o Batista do tempo de hoje devo ser eu, devemos ser todos nós.Todos nós 
devemos ser testemunhas do Evangelho, preparar o encontro dos homens com Cristo. 
Em todos nós se esconde um precursor, um João Batista. É preciso acordá-lo.- Todos nós 
devemos indicar ao irmão o Cristo que se aproxima. Como João Batista: não sou eu o 
protagonista desta história. Ele virá depois de mim. Eu sou apenas uma voz, sou apenas o 
dedo dele... Depois é preciso que eu desapareça, para que Ele possa aparecer. Preparar o 
encontro do homem com Cristo e depois morrer... Então, a nossa passagem neste mundo 
não terá sido em vão. 
Esta é a missão de todos os cristãos: preparar o caminho do Senhor e o encontro do homem 
com Deus, levantar o dedo e proclamar bem alto: "Eis aquele que o teu coração procura,  
 eis aquele que veio para te amar e te salvar!" 

 
 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

Reflitamos Resumindo para compreender melhor cada parte da Missa: 
 

1. Altar: representa a mesa que Jesus e os Apóstolos usaram para celebrar a Ceia na Quinta-Feira 
Santa. O altar representa a mesa da Ceia do Senhor. Lembra também a cruz de Jesus, que foi 
como um “altar” onde o Senhor ofereceu o Sacrifício de sua própria vida. O altar deve ter o 
sentido de uma mesa de refeição para celebrar a Ceia do Senhor. 

2. Toalha: lembra a dignidade e o respeito que devem ao altar. Geralmente branca, comprida. 
Deve ser limpa, condizente com a grandeza da Ceia do Senhor 

3. Sacrário: é onde ficam guardadas as âmbulas com Hóstias Consagradas. 
4. Ostensório: é onde se coloca a Hóstia Consagrada para Adoração dos fiéis. 
5. Lâmpada do Santíssimo Acesa: indica Jesus presente no sacrário vivo e real, como está no 

céu. 
6. Círio Pascal: é uma vela grande, benzida na cerimônia da Vigília Pascal (Sábado Santo). Indica 

“Cristo Ressuscitado”, “Luz do Mundo”. 
7. Carrilhão (sino): é acionado para maior atenção no momento mais solene da Missa, a 

Consagração. 
8. Cálice: Nele se deposita o vinho que vai ser transformado em sangue de Jesus. È feito de metal 

prateado ou dourado. 
9. Patena: é como um pratinho que vai sobre o cálice. Na patena é colocada a Hóstia Grande, do 

Celebrante 

10.Sanguíneo: é uma toalhinha comprida, serve para enxugar o cálice onde estava o Sangue de 
Jesus (Continua na próxima semana) 

 

Oração   
Deus Pai, fonte da vida, 

que pelo teu filho, Jesus Cristo, 
nos deste o Espirito de confiança e de amor: 

envia operários para a tua Igreja; 
dá vitalidade de fé 

a cada família, paróquia e diocese, 
onde desabrochem numerosas vocações sacerdotais e religiosas 

e os batizados vivam generosamente o Evangelho, 
ilumina com a santidade da tua palavra 

os pastores e os consagrados; 
anima os jovens nos seminários e nas casas de formação; 
renova a esperança na Igreja e continua a chamar muitos 

para que nunca faltem testemunhas autênticas, 
transfiguradas no encontro contigo, 

e anunciadoras da tua alegria à comunidade cristã e aos irmãos. 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 


