
Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

12. Glossário Geral dos Objetos Litúrgicos 

Opa: Roupa que distingue os ministros extraordinários da Comunhão. 
Ostensório: Utilizado para expor o Santíssimo, ou para levá-lo em procissão. Também 
conhecido como custódia. 
Pala: Cobertura quadrangular do cálice. 
Patena: Um tipo de pratinho sobre o qual são colocadas as hóstias para a celebração. 
Píxide: O mesmo que âmbula. 
Planeta: O mesmo que CASULA. 
Pratinho: Recipiente que sustenta as galhetas. 
Relicário: Onde são guardadas as relíquias dos santos. 
Sacrário: Caixa onde é guardada a Eucaristia após a celebração. Também é conhecida como 
TABERNÁCULO. 
Sanguinho: Pequeno pano utilizado para o celebrante enxugar a boca, os dedos e o interior do 
cálice, após a consagração. 
Solidéu: Um pequeno barrete em forma de calota, usada pelos bispos sobre a cabeça. 
Teca: Pequeno recipiente onde se leva a comunhão para os doentes. 
Túnica ampla: Veste aprovada pela CNBB para o Brasil. Substitui o conjunto da alva e casula. 
Deve ser realmente ampla. 
Turíbulo: Vaso de metal utilizado para queimar incenso. 
Véu do cálice: Pano utilizado para cobrir o cálice. 
Véu dos ombros: Usado pelo sacerdote ou diácono na bênção do Santíssimo e nas procissões 
para levar o ostensório. Também é conhecido como VEU UMERAL. 
Véu: E aquele paninho usado para cobrir as âmbulas com as hóstias consagradas. 

  
 

ORAÇÃO 
 

Conduz-nos, Senhor, a uma Oração que não seja só de pedido de ajuda, 
mas também em ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, 
afetos de alma até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. 
Uma oração intensa, mas que não afasta do compromisso na história: ao 
abrir o coração ao amor de Deus, abre-o também ao amor dos irmãos,  

tornando-nos capazes de construir a história segundo o desígnio de Deus. 
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Sede perfeitos, sede santos como o vosso Pai 
 

 É arrojado este convite que ressalta 
nas várias leituras: este, de termos de 
ser santos. É um ideal que, se formos 
sinceros, teremos de pôr nos caminhos 
da nossa vida. Não se consegue no 
caminho duma religiosidade externa, 
mas no amor aos irmãos. Ele promete 
acompanhar-nos. Não foi este o 
caminho dos santos? Ele acompanha-
nos. Ensina-nos a abrir-nos a Ele e aos 
irmãos. 
O convite vem já no Antigo Testamento: 
sede santos porque eu o vosso Deus 
também sou santo. Altíssimo ideal (1.ª 
Leit.). 
Paulo concretiza a mensagem do amor: 

se somos membros do Corpo de Cristo, temos de viver unidos, ser santos (2.ª Leit.). 
A grande pista desta santificação está no amor aos irmãos, na prática da caridade 
(Evang.º). 
Ajuda a conhecer o Coração do nosso Deus: é clemente e cheio de compaixão 
(Salmo).  
 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “A mulher viu então que o fruto da árvore era bom 
para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a 

inteligência. Colheu o fruto e comeu-o;” (Gen 2,7-9;3,1-7)                                                                      
2.ª Leitura: “assim como pelo pecado de um só, veio para todos 
os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um 

só, virá para todos a justificação que dá a vida. ” (Rom 5,12-19) 
Evangelho: “Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de 

ser tentado pelo Demónio. Jejuou quarenta dias e quarenta noites ”(  Mt 4,1-11) 
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AVISOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Deus é “pai” e também “mãe”, não “um tirano”. E tu 
poderás ser igual a “um delinquente”, carregar dentro de ti 
“tantas coisas ruins”, mas para Ele serás sempre um filho a 
ser amado, perdoado e ao qual permanecerá fiel” 
 

 (Papa Francisco) 
 

 

 
 

 Terça-feira, dia de Carnaval, não haverá missa nem 
atendimento. 
 

 Quarta-feira, dia, 26, Eucaristia de imposição das Cinzas, 
às 20h30.  
 

 Sábado, dia 29, reunião de Acólitos, às 10h30. 
 

 Aos domingos, durante o tempo da Quaresma haverá 
Oração de Vésperas às 14h30. 
 

 

Refletindo a Palavra de Deus 

 

Neste domingo, continuaremos o Sermão da Montanha. Jesus coloca-nos a essência 
do seu ensinamento: O AMOR, para sermos "perfeitos como o Pai". 
O Evangelho apresenta mais dois exemplos (antíteses),que mostram a novidade de 
Jesus em relação a antiga Lei: Perdão x vingança, Amor x Ódio...  
1) PERDÃO: "Ouvistes: Dente por dente, olho por olho..."  É a conhecida Lei do talião, 
que não pretendia autorizar a vingança, mas limitar: não podia ser maior do que a 
violência original...  EU: "Não ofereçais resistência ao malvado...": Jesus cita quatro 
exemplos de situações de violência: - Violência física:         Se te bater na Face 
direita  oferece a esquerda; - Injustiça económica:  Se tomar tua túnica  dá-lhe 
também o manto; - Abuso do Poder:        Se mandar andar um Km  anda dois; 
- Empréstimo:              Se alguém te pedir  não vires as costas. 
PERDÃO: é uma extensão do amor. Através do perdão,  o amor é confirmado e a paz  
faz-se presente na relação humana.  - Perdão é cortar o mal pela raiz, extinguindo a 
maldade e o ressentimento.  A dificuldade de perdoar impede o seguimento radical de 
Jesus Cristo - Não é uma resignação fatalista, mas a não violência ativa do amor... 
 (Exemplos: M.L.King, Gandhi, Dom Romero...) - Suportar a injustiça não significa 
aprová-la, pode ser uma denúncia profética... = Amar como Deus ama é o núcleo do 
novo. Só assim podemos rezar o Pai Nosso: "Perdoai, assim como perdoamos..". 
2) AMOR AOS INIMIGOS: "Ouviste o que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o 
teu inimigo..." EU: "Amai os vossos inimigos, e rezai pelos que vos perseguem..." 
O texto esclarece que a "Santidade" que o Senhor exige não se manifesta em formas 
de religiosidade  externa, mas no amor ao irmão. - JESUS: amplia as dimensões da 
caridade: amar até os inimigos...  Motivo: Uns e outros são filhos de Deus = 
irmãos...A compreensão de que somos todos filhos do mesmo Pai e Mãe e a 
percepção de que o seu amor é sem limites leva à fraternidade universal, à 
solidariedade e à partilha, vivendo-se com alegria, tendo como meta a união e a paz. 
E napresenta-nos um Modelo: O Pai Celeste: "Sede perfeitos como o Pai celeste é 
perfeito..."A Imitação de Deus, na sua perfeição ou santidade, concretiza-se no amor 
manifestado também ao inimigo.Trata-se de um amor gratuito e desinteressado, que 
supera a restrição à religião e à raça. "Deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai 
que está nos céus". O amor sem distinção possibilita fazer a experiência de filhos,  
reproduzindo na terra a bondade do Pai celeste, que "faz nascer o seu sol sobre maus 
e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos." O amor leva a superar o espírito de 
hostilidade, a vingança, o ódio e o rancor, para construir a fraternidade. Só assim nos 
tornamos verdadeiros filhos de Deus...- "Se amais aos que vos amam... que 
recompensa tendes?  também os publicanos (pecadores) o fazem..." "Se saudais os 
vossos irmãos... Os gentios também o fazem..." Será um programa realizável? Ou 
uma Utopia para sonhadores, uma loucura? 
A 2ª Leitura responde que é uma loucura para os homens, mas é "Sabedoria" para 
Deus.  Temos inimigos a perdoar e rezar por eles? Pessoas que não gostamos ou que 
não gostam de nós? Qual a nossa atitude para com elas? 
 
 
 A Eucaristia que celebramos é de facto um gesto de COMUNHÃO com Deus e os 
irmãos? 


