
       

 

Apresentaçao de Jesus no Templo 

  

 Coincidência: a Festa da Apresentação de Jesus no Templo tomou posse do 4.º 
Domingo Comum. - É um gesto, um passo da Família de Nazaré Maria e José 
levaram o Menino Jesus ao Templo de Jerusalém 40 dias depois do seu nascimento 
para completar o ritual de purificação de Maria após o parto e para realizar a redenção 
do primogénito, de acordo com a lei Mosaica. Devia realizar-se nos 40 dias após o 
nascimento de um menino, daí a Apresentação ser celebrada quarenta dias depois do 
Natal. 
A liturgia da Tradição Mosaica estava a ficar antiquada. Aí vem, através do profeta, o 
anúncio dum mundo novo em que o sangue dos animais seria substituído pelo de 
Jesus Redentor (1.ª Leit.). 
Ele compartilhou a nossa vida humana até ao extremo: de a dar por todos (2.ª Leit.). 
A sua Apresentação no templo aí está a dizer que Ele veio para trazer a luz ao 
coração de todos os homens (Evang.º). 
Ele é o Senhor do Universo (Salmo) 
 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao 
indigente, a tua luz brilhará na escuridão “ (Is 58, 7-10 )                                                                                                                                                                                                   

2.ª Leitura: ““A minha palavra e a minha pregação não se 
basearam na linguagem convincente da sabedoria humana, mas na 
poderosa manifestação do Espírito Santo” (1 Cor 2, 1-5 )  

Evangelho: : “Vós sois o sal da terra ”( Mt 5, 13-16 ) 
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“Na festa da Apresentação do Senhor, a Igreja medita e celebra a primeira ida de Jesus ao Templo 

com Maria e José. A entrada no Templo daquele que constituía a nova forma de presença de Deus 
no meio do seu povo, foi um momento cheio de significado. O Filho de Deus que tomou carne 
humana e habitou no meio dos seus irmãos é acolhido por Simeão e Ana como «a salvação ao 
alcance de todos os povos» e a «luz revelada às nações». Naquele momento prefigura-se a entrega 
da sua vida na cruz como sinal maior de contradição, em que Jesus se torna o templo novo, o 

cordeiro oferecido, o sacerdote misericordioso”  
 

 (Papa Francisco) 
 

 
 

 
 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. 
 

 A comissão de festas de S. Tiago, informa toda a 
população, que quem tiver o gosto de participar nas 
marchas e quem quiser ajudar a fazer os carros 
alegóricos, para falarem junto da comissão. 
Informa também que se houver alguém que queira assear 
os andores como tem sido habitual, o façam junto da 
mesma. A comissão agradece a ajuda de todos.  
 



Refletindo a Palavra de Deus 

Há aproximadamente 40 dias do Natal, a Liturgia de hoje convida–nos a celebrar um 
acontecimento da vida do menino Jesus: a Apresentação ao Senhor (Antigamente a 
purificação de Nossa Senhora). 
Na Bíblia, o número 40 é um número sagrado... (Dilúvio, Moisés, Elias, deserto de Jesus).  
A Lei mosaica prescrevia que o filho primogénito do sexo masculino, 40 dias depois do seu 
nascimento, devia ser levado ao templo, para ser oferecido a Deus. E a mãe devia nesse dia 
apresentar-se para receber a purificação legal, conforme a mentalidade da época… 
Na 1ª Leitura, Malaquias apresenta o mensageiro da Aliança, que entra no templo para 
estabelecer um pacto renovador e oferecer a oferenda devida. A 2ª Leitura afirma que Jesus 
é o Pontífice, que estende a sua mão salvífica aos homens e expia com a sua morte seus 
pecados. No Evangelho Jesus entra pela primeira vez no templo para ser apresentado a 
Deus. O texto salienta 4 aspectos que vamos aprofundar: Os pais Maria e José, com o 
filho Jesus, vão ao templo de Jerusalém para cumprir a dupla prescrição da lei mosaica: 
apresentação do menino e a purificação da mãe aos 40 dias depois do parto. Assim Jesus 
desde os primeiros dias da sua vida cumpre a vontade do Pai. Este episódio tem um 
ensinamento muito importante para nós e as nossas famílias. Os pais, geralmente, se 
preocupam em proporcionar educação, instrução, trabalho e boa posição social para os seus 
filhos, mas isso não é suficiente. Devem consagrar os seus filhos ao Senhor desde o início 
das suas vidas. Devem educá-los para uma vida cristã fiel e coerente com tudo aquilo que 
está escrito no Evangelho. Muitos pais se satisfazem em mandar os filhos à igreja ou à 
catequese. Esta imposição externa não basta se não for sustentada por uma convicção  
mais profunda. Educar na fé é muito mais que ensinar práticas religiosas. Sabemos que as 
crianças aprendem muito mais com os olhos do que com os ouvidos. A vida cristã dos pais é 
o melhor método de ensinar catequese aos filhos. - Se os pais rezam em casa, os filhos 
aprendem a rezar com eles;- Se os pais lêem a Bíblia, os filhos aprendem a procurar a luz de 
sua vida na Palavra de Deus; - Se os pais participam fielmente na comunidade cristã, os 
filhos seguem-nos e tornam-se cristãos empenhados.- Se os pais praticam o amor, o perdão, 
a generosidade para com os irmãos, os filhos imitam. É assim que os pais cristãos da 
atualidade são chamados a "consagrar" os seus filhos ao Senhor. 
Simeão toma o menino nos braços e o oferece a todos os homens...Num mundo em que 
o número dos idosos aumenta (...) , Simeão nos é apresentado como um idoso exemplar:  
"Justo e piedoso", que compreendeu o sentido de sua existência. Os seus dias estão a 
chegar ao fim, mas está feliz e pede ao Senhor que o acolha na sua paz. Não chora os anos 
da juventude, não vive se queixando da vida; conversa com Deus e olha para frente. 
A Profetisa Ana: outra pessoa idosa, de 84 anos... Ela não se afasta do templo do Senhor.   
Não vai de casa em casa para conversas inúteis, para falar mal dos outros. Ela sabe que os 
dias de sua vida são preciosos e devem ser vividos na intimidade com o Senhor e a serviço 
da comunidade. Apesar dos seus 84 anos, com renovado ardor missionário,ela fala do 
menino a todas as pessoas com quem se encontra... 
 A Família voltou a Nazaré: "E o menino crescia em idade, sabedoria e graça...diante de 
Deus e dos homens..." 
 Oxalá a Família de Nazaré possa ser um modelo para todas as famílias... onde os filhos 
encontram um apoio para realmente crescer,em idade, em sabedoria, em graça, diante de 
Deus e dos homens...E assim ser aquela família que Deus quer... 
"Luz das Nações" A profecia de Simeão transformou hoje uma grande festa da Luz: Daí a 
bênção das velas… as procissões… e o compromisso de ser no mundo de hoje um reflexo 
da luz de Cristo, para que ninguém caminhe nas trevas… 

 
 
 
 
 
 

 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

Reflitamos resumindo para compreender melhor cada parte da Missa: 
12. Glossário Geral dos Objetos Litúrgicos 
 

Eis a seguir uma relação de todos os objetos litúrgicos, é bom para que se conheça e entenda 
sua utilização no culto da missa. 
 

Alfaias: Designam todos os objetos utilizados no culto, como por exemplo, os paramentos 
litúrgicos. 
Altar: Mesa onde é realizada a Ceia Eucarística. Na liturgia, esta mesa representa o próprio 
Jesus Cristo. 
Ambão: Estante na qual é proclamada a Palavra de Deus. 
Alva: Veste litúrgica comum dos ministros ordenados. 
Âmbula: Uma espécie de cálice maior, onde são guardadas as hóstias consagradas. Possui 
tampa. 
Andor: Suporte de madeira, enfeitado com flores. Utilizado para levar a imagem dos santos nas 
procissões. 
Asperges: Utilizado para aspergir o povo com água-benta. Também conhecido pelos nomes de 
aspergil ou aspersório. 
Bacia: Usada com o jarro para as purificações litúrgicas. 
Báculo: Bastão utilizado pelos bispos. Significa que ele está no lugar do Cristo Pastor. 
Batina: Durante muito tempo foi a roupa, oficial dos sacerdotes. 
Batistério: O mesmo que pia batismal. E onde acontecem os batizados. 
Bursa: Bolsa quadrangular para colocar o corporal. 
Caldeirinha: Vasilha de água-benta. 
Cálice: Uma espécie de taça, utilizada para depositar o vinho que será consagrado. 
Campainha: Sininhos tocados pelo acólito no momento da Consagração. 
Capa: Usada pelo sacerdote sobre os ombros durante as procissões, no casamento, no batismo 
e bênção do Santíssimo. Também conhecida como CAPA PLUVIAL ou CAPA DE 
ASPERGES, ou ainda CAPA MAGNA. 
Capinha: Utilizada pelas senhoras que exercem o ministério extraordinário da comunhão. 
Castiçais: Suportes para as velas.  (Continua na próxima semana) 
 

 
 

Hoje é um dia especial para as pessoas que consagram a sua vida a Deus de 
uma forma explícita, em castidade, pobreza e obediência.  Escuta de novo o 
Evangelho e interroga-te sobre o oferecimento que Jesus hoje te pede. 
Conclui a tua oração pedindo ao Senhor a virtude da gratidão e a 
disponibilidade para te colocares ao seu serviço, segundo o chamamento que 
Ele te fizer. Pede-Lhe por todos os que se Lhe consagraram de alguma forma, 
para que sejam perseverantes no seu oferecimento. 
 

 
 

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 


