
 

      

Jesus é a luz do mundo 
  A Mensagem do nosso Deus é 
Mensagem de Salvação para toda a 
Humanidade. É Luz para iluminar os 
corações e os caminhos de todos os 
seres humanos. Esta imagem da Luz 
repete-se frequentemente não só na 
Liturgia deste domingo, mas também 
em muitas circunstâncias. É a luz que 
ilumina a mente e os caminhos da vida. 
Cristo é a Luz do mundo. Luz que todos 
têm obrigação de fazer refletir. 
O profeta Isaías faz alusão à luz que 
brilha em terras da Galileia e que se 
refletirá no Messias que há-de vir para a 
Sua Missão de iluminar os caminhos 

dos homens no seu projeto de salvação (1.ª Leit.). 
Paulo faz um veemente apelo aos cristãos para que vivam unidos, testemunhando a 
sua fé em Jesus, do qual todos são membros (2.ª Leit.). 
Aí está Jesus a anunciar o seu projeto de salvação apoiado por muitos gestos e sinais 
e o convite aqueles que iam ser seus discípulos na grande Missão, na grande tarefa 
que lhes ia confiar (Evang.º) 
Ele é a nossa Luz e Salvação (Salmo). 

 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que 
obedeceis aos seus mandamentos “ (Sof 2, 3:3,12-13 )                                                                                                                                                                                                   

2.ª Leitura: “Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para 
confundir os sábios” (1 Cor 1, 26-31) 

Evangelho: “Bem aventurados sereis, quando, por minha causa, vos 
insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa» ”( Mt 5, 1-12a) 
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 RECEITAS E DESPESAS – DEZEMBRO DE 2019 

o Receitas (em numerário por transferência ou cheque) +           4.364,94€ 

o Receitas (Peditório para o Memorial até 14/01/2020) +         13.258,35€ 
o Despesas (em numerário por transferência ou cheque) -            1.687,90€ 

o Despesas (pagamento ao escultor 3ª parte) -          10.575,00€ 

o Despesas (ajuda ao telhado de Vilarinho – Ofertório missas) -               524,97€ 
o Despesas (ajuda ao telhado de Vilarinho - Paróquia) -            1.000,00€ 

SALDO TOTAL PAROQUIAL a 20/01/2020 =     18.731,59€    

 

 
 

“O Senhor continua hoje a chamar para O seguir. Não temos de esperar que sejamos 
perfeitos para dar como resposta o nosso generoso «eis-me aqui», nem assustar-nos 
com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor com coração 
aberto. Escutá-la, discernir a nossa missão pessoal na Igreja e no mundo e, 
finalmente, vivê-la no «hoje» que Deus nos concede.”  

(Papa Francisco) 

 

SALDO PAROQUIAL a 15/11/2019 =           14.896,17€    

 
 

 Bênção das Crianças e das velas, domingo, dia 02 de 
fevereiro, na Eucaristia das 10h30, com Celebração feita 
pelos 10 anos da Catequese. 

 Formação de Ministros Extraordinários da Comunhão em 
Penafiel (Igreja de Bustelo), dia 09 de fevereiro, às 15h00 e 
em Santo Tirso (Colégio das Teresianas), dia 18 de 
fevereiro, às 21h00. 

  



Refletindo a Palavra de Deus 

 
Nestes primeiros domingos do Tempo comum, a Liturgia apresenta-nos o início da vida 
pública de Jesus, com o ANÚNCIO DO REINO e o CHAMADO dos primeiros discípulos 
Na 1ª Leitura, Isaías fala de uma LUZ, que irá brilhar na Galiléia e que irá iluminar toda a 
terra. Essa luz eliminará as trevas da opressão e inaugurará o dia novo da alegria e da paz 
sem fim.Compara à alegria no final das colheitas e caças abundantes. Jesus é a Luz que 
ilumina o mundo com uma aurora de esperança e dá sentido pleno à esta profecia 
messiânica de Isaías. Na 2ª Leitura, Paulo exorta os coríntios a superar as rivalidades e 
divisões. O Batismo não significou uma adesão a Paulo, a Apolo ou a Pedro...CRISTO é a 
única fonte de Salvação para todos. 
O Evangelho apresenta a realização da profecia de Isaías:"O Povo que vivia nas trevas viu 
uma grande luz". Jesus é a luz, que começa a brilhar na Galiléia e propõe a todos os 
homens a Boa Nova da chegada do Reino. Os discípulos serão os primeiros destinatários da 
proposta e as testemunhas encarregadas de levar o "Reino"  a toda a terra. 
Jesus COMEÇOU a sua atividade numa região pobre e oprimida, no interior do país, longe 
do centro económico, político e religioso do seu país. Uma região desprezada pelos judeus 
como "Galiléia dos pagãos". Jesus deixa Nazaré e dirige-se para Cafarnaum, à margem do 
Lago, que se tornará o centro da sua atividade apostólica. Começa com o mesmo anúncio 
de João Batista: "Convertei-vos, porque o Reino de Deus está próximo". As suas Palavras 
anunciam essa nova realidade e os seus gestos são sinais evidentes de que Deus começou 
a sua obra. 
Os seus primeiros COLABORADORES, são pescadores do lago de Genesaré, gente 
simples, rude, sem estudo...mas leal, homens trabalhadores, que sabiam o que é lutar pela 
vida.E quando ouviram o apelo de Cristo, deixaram tudo e o seguiram: 
 O QUE É O REINO DE DEUS? Não é fácil explicar os mistérios de Deus... Jesus compara o 
Reino ao tesouro e à pérola preciosa, diante dos quais tudo o mais perde seu valor. 
Compara o Reino com a semente, o grão de mostarda, o fermento. Jesus quer dizer que já 
está presente, mas ainda longe sua realização definitiva. É um Reino aberto a todos os 
homens. 
O Reino de Deus é - É um apelo do Senhor para os homens formarem comunhão com o Pai 
e entre si. - É uma presença de Deus nos homens e no mundo. - É um convite para ser mais, 
mais autêntico, mais sincero, mais de Deus... 
O Reino tem exigências:  Conversão: - É ajustar a nossa vida aos planos de Deus, é fazer 
com que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida. - É despojar-se do homem velho para 
se revestir do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade. - É assumir a 
mentalidade do Evangelho e ver o mundo, as coisas e nós mesmos com os olhos de Deus. É 
uma atitude contínua... permanente... Fé: É entregar-se nas mãos de Deus ... e fazer a sua 
vontade. Mais do que uma resposta intelectual é uma Resposta de vida...Humildade: O 
Reino só é possível aos humildes. Deus detesta os orgulhosos e ama aqueles que sabem 
precisar de Deus, e se põem sem interesses a serviço dos irmãos. 
PESCADORES DE HOMENS CRISTO inaugurou o seu Reino e continua a convidar ainda 
hoje...Os convidados somos eu, tu, todos nós...Todos nós somos chamados a deixar tudo 
para seguir Jesus, anunciar a Boa nova e fazer gestos de salvação. 
- O que nos diz o apelo de Cristo: "Farei de vós pescadores de homens"? - O que significa 
concretamente para nós: "deixar tudo... para segui-lo"? 
CRISTO conta connosco... para que nesse mundo de trevas e violência, possa brilhar uma 
luz, para que esse REINO possa chegar ao coração de todos os homens. 
Ele aguarda a resposta, o nosso SIM generoso ao seu CHAMADO. 

 
 
 
 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

Reflitamos Resumindo para compreender melhor cada parte da Missa: 
 

11 Pala: é uma peça quadrada, que serve para cobrir o cálice com o vinho. 
12 Hóstias: as hóstias grandes e pequenas são feitas de trigo puro, sem fermento. A grande o padre 

consagra para si, é a maior para que todos possam ver. 
13 Âmbula: é igual ao cálice, mas fechada com uma tampa justa. Nela colocam-se as hóstias dos fiéis 

que depois serão guardadas no sacrário. 
14 Galhetas: são duas jarrinhas que contém água e vinho. O vinho é para a consagração. A água serve 

para misturar no vinho antes da consagração, para simbolizar a união da humanidade com a 
Divindade em Jesus, lavar os dedos do celebrante e purificar o cálice e as âmbulas depois da 
comunhão. 

15 Manustérgio: é para enxugar os dedos do celebrante no Ofertório. 
16 Corporal: é uma toalha branca quadrada, que vai no centro no altar. Chama-se corporal porque 

sobre ela coloca-se a Hóstia consagrada que é o corpo do Senhor. 
17 Missal: é o livro que o padre usa para ler as orações da Missa. 
18 Crucifixo: colocado no centro do altar, para lembrar o sacrifício de Jesus. 
19 Velas acesas: lembra Cristo luz do mundo. A Missa só tem sentido para quem tem fé. 
20  Flores: as flores simbolizam beleza, amor e alegria   

 
11. As Vestes Litúrgicas 
 

TÚNICA: É um manto geralmente branco, longo, que cobre todo do corpo. Lembra a túnica de Jesus. 
ESTOLA: É uma faixa vertical, separada da túnica, a qual desce do pescoço, com duas pontas na 
frente. A sua cor varia de acordo com a Liturgia do dia. Existem quatro cores na Liturgia: verde, 
branco, roxo e vermelho. Representa o poder sacerdotal. 
CASULA: Vai sobre todas as vestes. É uma veste solene, que deve ser usada nas Missas dominicais e 
dias festivos. a cor também varia conforme a Liturgia do dia. 
A MITO: É um pano branco que envolve o pescoço do celebrante. 
CÍNGULO: É um cordão que prende a túnica à altura da cintura.(Continua na próxima semana) 

 

 
 O Santo Padre estabelece que “o III Domingo do Tempo Comum seja dedicado à celebração, 
reflexão e divulgação da Palavra de Deus”. O Motu Proprio foi publicado no dia em que a Igreja 
celebra a memória litúrgica de São Jerónimo, início dos 1.600 anos da morte do conhecido 
tradutor da Bíblia em latim que afirmava: “A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo”. 
É necessário que nunca nos abeiremos da Palavra de Deus por mero hábito, mas nos 
alimentemos dela para descobrir e viver em profundidade a nossa relação com Deus e com os 
irmãos. A Palavra de Deus apela constantemente para o amor misericordioso do Pai, que pede a 
seus filhos para viverem na caridade. A Palavra de Deus é capaz de abrir os nossos olhos, 
permitindo-nos sair do individualismo que leva à asfixia e à esterilidade enquanto abre a estrada 
da partilha e da solidariedade. 

 

 
 

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 


