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Senhora das Candeias 

ou da Candelária 

A festa da Apresentação do 

Senhor já era celebrada em 

Jerusalém, no século IV. Chamava-se 

festa do encontro, (“hypapántè”, em 

grego). Em 534, a festa estendeu-se a 

Constantinopla e, no tempo do Papa 

Sérgio, chegou a Roma e ao Ocidente. 

Em Roma, a festa incluía uma 

procissão até à Basílica de Santra 

Maria Maior. 

No século X, começaram a benzer-   

-se as velas. 

A vela benzida e acesa é um 

símbolo de Cristo Ressuscitado e 

lembra-nos que a nossa fé deve 

manifestar-se em obras, iluminando o 

meio em que vivemos com a luz da fé. 

Por isso guardamo-las com toda a 

piedade para as acendermos nos 

momentos de dificuldade e, especial-

mente quando uma pessoa está em 

agonia, prestes a despedir-se deste 

mundo para entrar na eternidade. 

Celebramos este mistério da vida 

de Cristo no 4.º Mistério Gozoso do 

Terço. Lembramos que José e Maria 

levam o Menino Jesus ao templo, 

oferecendo-O ao Pai. 

Como toda a oferta implica 

renúncia, a Apresentação do Senhor é 

já o começo do mistério do sofrimento 

redentor de Jesus, que atingirá o seu 

ponto culminante no Calvário. Maria e 

José unem-se à oferta do seu divino 

Filho estando a seu lado e 

colaborando, cada um a seu modo, na 

obra da Redenção. 

 
 

Apresentação 

do Senhor 

Quarenta dias depois do Natal, 

celebramos a festa da Apresentação 

do Senhor no Templo. É uma festa 

que estava preceituada no Antigo 

Testamento. 

Os filhos eram considerados — e 

são-no de facto — propriedade do 

Senhor. Ele confia-os ao amor 

generoso dos pais para que os ajudem 

a preparar uma eternidade feliz. 

Para professar esta verdade, o 

Livro do Levítico prescrevia que o 

primogénito de cada família devia ser 

apresentado ao Senhor e resgatado 

simbolicamente, para que pudesse 

continuar na companhia dos seus 

pais. 

Maria e José levaram Jesus ao 

templo e ofereceram por Ele o resgate 

dos pobres: um casal de pombas ou 

de rolas. 

O Menino é aclamado como a Luz 

que veio iluminar todos os povos e 

conduzi-los à salvação eterna. As 

velas que se benzem e acendem 

neste dia simbolizam isto mesmo. 

Participemos na alegria de Maria e 

José e na dos santos Simeão e Ana, 

acompanhando-os em espírito neste 

acolhimento carinhoso a Jesus 

Menino. 

 
 

Antífona de Entrada 

Recordamos, Senhor, a vossa 

misericórdia 

no meio do vosso templo. 

Toda a terra proclama o louvor do  

vosso nome, 

Porque sois justo e santo, Senhor  

nosso Deus. 

 
 

Introdução 

Passaram quarenta dias do Natal e 

a Igreja, quase com nostalgia (com 

saudade), recorda-nos novamente o 

grande mistério que celebramos. Fá-lo 

para nos dizer que o Senhor, entrando 

no mundo, operou a nossa «purifica-

ção». Nós sentíamo-nos «impuros, 

todas as nossas melhores ações eram 

como um pano manchado de sangue; 

murchos como as folhas secas» (Is 

64, 5). Ora, Deus não nos deixou 

nesta condição. 
Na linguagem bíblica, a impureza 

indica um estado de morte e o pecado 

é a mais dramática expressão da 

impureza, porque é uma escolha 

contrária à vida. 

Então, como reage Deus diante da 

impureza do homem? 

A esta pergunta respondem as 

Leituras de hoje. 

Deus não se assusta, não se 

encoleriza, não sente repugnância, 

não se afasta. Pelo contrário: vem ao 

nosso encontro, não para nos 

repreender, nem para nos humilhar, 

nem para nos castigar. Deus faz sua, 

a nossa condição e, com a sua 

santidade, torna-nos puros. 

Na Primeira Leitura Malaquias 

promete esta vinda; O Evangelho 

mostra a sua realização. 
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Segundo a lei de Israel (Lv 12)   

apenas a parturiente devia submeter-     

-se aos ritos de purificação. O 

Evangelho de hoje fala, pelo contrário, 

da «sua purificação» (de Jesus). Ou 

seja, toda a Sagrada Família vai, 

portanto, ao templo e também Jesus 

se faz impuro para nos acompanhar 

lá, onde se recebe de Deus a puridade 

(a pureza). Aliás, a Segunda Leitura 

desenvolve este tema. 

Resumindo: O Filho de Deus quis 

tornar-se em tudo participante do 

nosso destino. Por isto pode ajudar-       

-nos em cada prova. 

 
 

Primeira Leitura 
(ML 3, 1-4) 

 

Monição: 
 

O salmo 23 (24) recorda-nos o convite 

do Papa São João Paulo II: “Abri as portas 

ao Redentor.” Jesus é o Senhor do 

Universo. Desejamos ardentemente que 

Ele seja o rei e centro de toda a 

humanidade. 
 

Leitura: 
 

 

Leitura da Profecia de 

Malaquias 
 

2Assim fala o Senhor Deus: 

«Vou enviar o meu mensageiro, 

para preparar o caminho diante 

de Mim. Imediatamente entrará 

no seu templo o Senhor a quem 

buscais, o Anjo da Aliança por 

quem suspirais. Ele aí vem – diz 

o Senhor do Universo –. 2Mas 

quem poderá suportar o dia da 

sua vinda, quem resistirá 

quando Ele aparecer? Ele é 

como o fogo do fundidor e 

como a lixívia dos lavandeiros.  
3Sentar-Se-á para fundir e 

purificar: purificará os filhos de 

Levi, como se purifica o ouro e a 

prata, e eles serão para o 

Senhor os que apresentam a 

oblação segundo a justiça.  
4Então a oblação de Judá e de 

Jerusalém será agradável ao 

Senhor, como nos dias antigos, 

como nos anos de outrora. 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Fazer uma leitura com cor, musicada. 

Fazer a interrogação, como quem se 

interroga a si próprio, não como quem 

pergunta. 

Tomar atenção à palavra “lavandeiros” 

(não é lavadeiros).  

 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

A semana é composta por 168 

horas: dedicamos uma ou duas a 

Deus (missa, orações, cerimónias, 

ritos, devoções...), as outras ficam 

para nós, para cuidar dos nossos 

interesses, para conduzir os nossos 

negócios. 

A religião é o conjunto daquelas 

práticas que cumprimos, de forma 

mais ou menos fiel, para manter um 

relacionamento amigável com o 

Senhor. Pensamos talvez que seja 

necessário dar-Lhe algo para O 

tornarmos benevolente (amigo) em 

relação a nós, para O aplacar (O 

acalmar), para afastar os seus 

castigos. Ora bem: Mas será isto que 

Deus espera de nós? 

Também Israel praticou uma 

religião: ofereceu sacrifícios e incenso 

no templo de Jerusalém, jejuou, 

elevou cânticos e orações e, não 

obstante isso – pela boca dos profetas 

– o Senhor declarou que não é este o 

culto que Lhe agrada. 

Um exemplo da condenação deste 

relacionamento errado com Deus, 

encontra-se no livro de Malaquias, que 

hoje nos é proposto como 1.ª Leitura. 

Este profeta viveu cerca de 450 anos 

antes de Cristo, numa época difícil: o 

povo abandonava-se à dissolução (à 

corrupção) moral, não praticava o 

amor nem a justiça, os pobres eram 

explorados, os sacerdotes comporta-

vam-se de forma indigna, e já ninguém 

mais esperava a realização das 

promessas do Senhor. 

Os versículos que precedem (os 

anteriores) da Leitura de hoje, 

sintetizam assim a opinião do povo 

desencorajado e desiludido: não há di-

ferença entre bons e malvados, 

«aquele que pratica o mal é bem visto 

pelo Senhor». Alguém exclama com 

ceticismo (com descrença): «Onde es-

tá o Deus da justiça?» (Ml 2, 17). 

Ora, a esta pergunta provocatória, 

o Senhor responde com uma pro-

messa solene: «Enviarei o meu 

mensageiro, para que Me prepare o 

caminho». E continua: depois da vinda 

deste mensageiro, aparecerá uma 

outra personagem misteriosa, chama-

da «Senhor», «Anjo da Aliança», 

«Senhor do Universo». Ela «entrará 

no templo do Senhor» (Ml 3, 1). 

Que virá fazer esta personagem? 

Diz-no-lo a continuação da profecia: 

ela purificará a religião de Israel. Agirá 

como o «fogo dos fundidores» e a 

«lixívia dos lavandeiros». É que o fogo 

destrói as escórias e mostra, 

esplêndidos e brilhantes, os metais 

preciosos. Também a lixívia queima, 

magoa, se penetra numa ferida, mas 

desinfeta, purifica e limpa os tecidos e 

as roupas manchadas. 

Ora, esta profecia, cumpriu-se com 

a vinda de Jesus. Ele entrou no templo 

para purificá-lo: disse basta, à religião 

dos ritos religiosos, reduzidos a 

práticas puramente exteriores, e 

introduziu a única religião agradável a 

Deus, a do coração, a do amor ao 

homem. A religião que não tem 

necessidade de templos (Jo 4, 21-24), 

porque pode ser praticada em 

qualquer lugar. 

Então, podemos perguntar-nos: 

fazem ainda sentido as nossas 

igrejas? Será que Jesus anulou todos 

os ritos? Agora, as nossas práticas 

religiosas, são inúteis? 

Ora bem: Jesus eliminou para 

sempre a religião, mas a religião 

inventada pelos homens, aquela que 

não é expressão de fé e de adesão a 

Deus e que se reduz a gestos quase 

mágicos. Mas instituiu o seu rito 

religioso – a Eucaristia – para exprimir 

a plena adesão a Ele e à sua proposta 

de vida. 

Talvez a nossa prática religiosa 

precise ainda de uma purificação com 

o fogo e com a lixívia. O pão 

eucarístico, partido e compartilhado 

nas nossas comunidades, nem 

sempre é sinal da nossa vida doada 

generosamente ao irmão. Frequente-

mente reduz-se ainda a um simples 

rito que não transforma o nosso 

coração, que nos deixa conviver 

tranquilos com os nossos egoísmos, 

com as nossas paixões, com as 

nossas misérias, com as nossas 

infidelidades. Talvez para nós ainda 

não se tenha cumprido a profecia: o 

nosso templo é ainda impuro, não 

permitimos ao «Anjo da Aliança», ao 

«Senhor do Universo», a Jesus entrar 

com o seu «fogo» e com a sua 

«lixívia», isto é ... com o seu Espírito. 
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Salmo Responsorial 
 

Salmo 23 (24), 7.8.9.10 (R. 10b) 
  

Monição: 

 

O autor da carta aos Hebreus lembra-        

-nos que Jesus é o Sumo Sacerdote, o 

único Mediador entre Deus e os homens, 

mas “tornou-se em tudo igual a nós, exceto 

no pecado.” 

  

Refrão: 

 

O SENHOR DO UNIVERSO É O REI 

DA GLÓRIA. 

  

Levantai, ó portas, os vossos umbrais, 

alteai-vos, pórticos antigos, 

e entrará o Rei da glória. 

 

Quem é esse Rei da glória? 

O Senhor forte e poderoso, 

o Senhor poderoso nas batalhas. 

 

Levantai, ó portas, os vossos umbrais, 

alteai-vos, pórticos antigos, 

e entrará o Rei da glória. 

 

Quem é esse Rei da glória? 

O Senhor dos Exércitos, 

é Ele o Rei da glória. 

 
 

Segunda Leitura 
(Hb 2, 14-18) 

 

Leitura da Epístola aos 

Hebreus 
 

Uma vez que os filhos dos 

homens têm o mesmo sangue e 

a mesma carne, também Jesus 

participou igualmente da mesma 

natureza, para destruir, pela sua 

morte, aquele que tinha poder 

sobre a morte, isto é, o diabo, e 

libertar aqueles que estavam a 

vida inteira sujeitos à servidão, 

pelo temor da morte. Porque Ele 

não veio em auxílio dos Anjos, 

mas dos descendentes de 

Abraão. Por isso devia tornar-se 

semelhante em tudo aos seus 

irmãos, para ser um sumo 

sacerdote misericordioso e fiel 

no serviço de Deus, e assim 

expiar os pecados do povo. De 

facto, porque Ele próprio foi 

provado pelo sofrimento, pode 

socorrer aqueles que sofrem 

provação. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 

 
Já nos aconteceu termos de tratar 

com dois tipos de médicos. Um, 

examinou-nos de forma despachada e 

um pouco nervosa: examinou os 

sintomas da doença, dirigiu-nos 

alguma pergunta rápida, depois emitiu, 

com desapego, quase com indife-

rença, o diagnóstico e entregou-nos 

uma receita. Não participou das nos-

sas ansiedades, não partilhou as 

nossas preocupações. Um outro, pelo 

contrário, acolheu-nos com um sorriso, 

ouviu-nos com atenção, interessou-se 

por nós antes de se interessar pela 

nossa doença e, no final, disse-nos: 

não se preocupe, também eu tive o 

mesmo problema e ultrapassei-o; sei o 

que se sofre, como se vive com o 

medo, mas tenha coragem e verá que 

tudo se resolve. 

Este segundo médico inspira-nos 

confiança. Infunde esperança porque, 

para além de desempenhar com 

competência o seu trabalho, viveu a 

nossa mesma experiência. 

Ora, o Filho de Deus não ficou no 

céu para nos indicar, do alto, o 

caminho que conduz à libertação, para 

nos sugerir de forma fria os 

comportamentos a seguir. Não nos 

explicou com palavras como se resiste 

à tentação, deixou-se envolver 

pessoalmente nos nossos dramas, 

nas nossas dúvidas, nas nossas 

angústias, nos nossos problemas. 

O trecho da carta aos Hebreus que 

hoje nos é proposto diz-nos: Ele não 

foi em socorro dos anjos, mas cuidou 

dos homens, por isso tornou-se 

«semelhante em tudo aos seus 

irmãos... e uma vez que Ele próprio 

passou pela tentação e pelo 

sofrimento, pode agora socorrer os 

que são tentados». Antes de todos, 

passou através da morte e mostrou 

como ela não é um precipitar no nada, 

mas um nascer para a vida nova com 

Deus, um entrar na condição bem-       

-aventurada dos ressuscitados. Assim, 

libertou-nos do medo da morte, medo 

que nos torna escravos, avarentos, 

mesquinhos, incapazes de amar e de 

doar a própria vida. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Lc 2, 32) 

  

Monição: 

 

Seja o nosso Aleluia um grito de júbilo, 

semelhante ao do velho Simeão, que 

louvou a Deus, porque viu com os seus 

olhos Aquele é a “luz do mundo”. Também 

nós reconhecemos e aceitamos Jesus 

como “a luz que vem iluminar as nações.” 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 

 

Luz para se revelar às nações 

e glória de Israel, vosso povo. 

 
 

Evangelho (Lc 2, 22-40) 
 
 
Evangelho: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

22Ao chegarem os dias da purificação, 

segundo a Lei de Moisés, Maria e José 

levaram Jesus a Jerusalém, para O 

apresentarem ao Senhor, 23como está 

escrito na Lei do Senhor: «Todo o filho 

primogénito varão será consagrado ao 

Senhor», 24e para oferecerem em sacrifício 

um par de rolas ou duas pombinhas, como 

se diz na Lei do Senhor. 25Vivia em 

Jerusalém um homem chamado Simeão, 

homem justo e piedoso, que esperava a 

consolação de Israel e o Espírito Santo 

estava nele. 26O Espírito Santo revelara-lhe 

que não morreria antes de ver o Messias 

do Senhor 27e veio ao templo, movido pelo 

Espírito. Quando os pais de Jesus 

trouxeram o Menino para cumprirem as 

prescrições da Lei no que lhes dizia 

respeito, 28Simeão recebeu-O em seus 

braços e bendisse a Deus, exclamando:  
29«Agora, Senhor, segundo a vossa 

palavra, deixareis ir em paz o vosso 

servo, 30porque os meus olhos viram a 

vossa salvação, 31que pusestes ao alcance 

de todos os povos: 32luz para se revelar às 

nações e glória de Israel, vosso povo». 
33O pai e a mãe do Menino Jesus 

estavam admirados com o que d’Ele se 

dizia. 34Simeão abençoou-os e disse a 

Maria, sua Mãe: «Este Menino foi 

estabelecido para que muitos caiam ou se 

levantem em Israel e para ser sinal de 

contradição – 35e uma espada trespassará 

a tua alma – assim se revelarão os 

pensamentos de todos os corações».  
36Havia também uma profetiza, Ana, filha 

de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade 

muito avançada 37e tinha vivido casada 

sete anos após o tempo de donzela e viúva 

até aos oitenta e quatro. Não se afastava  
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do templo, servindo a Deus noite e dia, 

com jejuns e orações. 38Estando presente 

na mesma ocasião, começou também a 

louvar a Deus e a falar acerca do Menino a 

todos os que esperavam a libertação de 

Jerusalém. 39Cumpridas todas as prescri-

ções da Lei do Senhor, voltaram para a 

Galileia, para a sua cidade de Nazaré.  
40Entretanto, o Menino crescia e tornava-Se 

robusto, enchendo-Se de sabedoria. E a 

graça de Deus estava com Ele. 

 

Palavra da Salvação. 

 

 
Comentário ao Evangelho: 

 
Israel vivia na espera do 

cumprimento da profecia de Malaquias 

que encontramos na Primeira Leitura. 

Esperava o dia tremendo em que o 

Senhor entraria no templo, em toda a 

sua glória e potência, para julgar e 

condenar quem não observava a Lei. 

Esperava uma manifestação da 

força do seu Deus contra os seus 

inimigos, e, pelo contrário, – aqui está 

a surpresa – ao templo chega um 

menino, débil e indefeso, sustido pelos 

braços do homem. Esperava «o fogo e 

a lixívia» que queima os malvados, e, 

pelo contrário, o profeta Simeão 

proclama aquele menino «luz» que 

iluminará todas as gentes, salvador 

dos filhos de Abraão e dos pagãos, 

dos bons e dos maus. 

Para entendermos melhor, divida-

mos o trecho em quatro partes. 

Na primeira parte…  

 Na primeira parte, é contado o 

episódio da apresentação de Jesus no 

templo. 

A lei judaica prescrevia que todos 

os primogénitos, quer de homens quer 

de animais, fossem oferecidos ao 

Senhor (Ex 13,1-16). Mas como as 

crianças não podiam ser sacrificadas, 

deviam ser resgatadas; para isso os 

pais levavam aos sacerdotes do tem-

plo um animal puro para que fosse 

imolado em lugar do filho. Os ricos 

ofereciam um cordeiro, os pobres um 

par de pombas ou de rolas. 

Também os pais de Jesus se 

submetem a esta disposição e Lucas 

não perde a ocasião para sublinhar 

que a família de Nazaré pertence à 

categoria dos pobres: não está em 

condições de oferecer um cordeiro. 

Este é um tema caro ao nosso 

evangelista, mas há um outro que, no 

trecho de hoje, é reforçado pelo 

menos cinco vezes: a observância 

escrupulosa, por parte da sagrada 

Família, de todas as prescrições da lei 

do Senhor. Desde os primeiros anos 

da sua vida, Jesus cumpriu fielmente 

toda a vontade do Pai, vontade que se 

encontra expressa nas sagradas 

Escrituras. 

Esta primeira parte do Evangelho 

contém um ensinamento importante 

para nós e para as nossas famílias. 

Os pais preocupam-se justamente em 

dar uma educação, uma instrução, um 

trabalho e uma boa posição social aos 

seus filhos, mas isto não é suficiente. 

Têm uma outra missão, muito mais 

importante, a desempenhar: devem 

consagrar os seus filhos ao Senhor 

desde o início de vida deles. E como? 

Não se trata de submetê-los a 

cerimónias particulares, mas de 

educá-los para uma vida cristã fiel e 

coerente com tudo aquilo que se 

encontra escrito no Evangelho. 

Muitos pais estão convencidos de 

ter educado os seus filhos na fé, 

porque os obrigaram a ser fiéis a 

todas as práticas religiosas. Mas estas 

imposições externas não são suficien-

tes, antes pelo contrário, muitas 

vezes, não tendo o suporte de 

convicções profundas, acabam por ser 

recusadas quando se chega à idade 

adulta. Educar na fé é muito mais do 

que ensinar práticas religiosas, sig-

nifica entregá-los ao Senhor para que 

Ele os transforme em construtores de 

paz para todas as gentes. 

Sabemos que as crianças 

aprendem mais com os olhos do que 

com as orelhas. A vida cristã dos pais 

é a melhor maneira de dar catequese 

aos filhos. Se os pais rezam em casa, 

os filhos aprendem a rezar com eles; 

se os pais leem a Bíblia, os filhos 

aprendem a procurar a luz da própria 

vida na palavra de Deus; se os pais 

participam fielmente nos encontros da 

comunidade cristã, os filhos seguem-      

-nos e tornam-se cristãos empenha-

dos; se os pais praticam o amor, o 

perdão, a generosidade em relação 

aos irmãos, os filhos procuram imitá-      

-los. É assim que os pais cristãos de 

hoje são chamados a «consagrar» os 

seus filhos ao Senhor. 

A segunda parte…  

Depois, a segunda parte, constitui 

a parte central do Evangelho de hoje. 

Ela apresenta-nos o velho Simeão que 

realiza um gesto muito significativo: 

toma o Menino dos braços de seus 

pais e oferece-o a todos os homens. 

Simeão é o símbolo de todo o 

povo de Israel que desde há muitos 

séculos espera o Messias. Ele mostra 

que Jesus já não pertence apenas ao 

seu povo. Diz: Ele está destinado a 

levar a salvação a todas as gentes e a 

ser luz para todas as nações. 

Quando começam a tornar-se 

idosas, algumas pessoas ficam tristes, 

nervosas, intratáveis. Às vezes, esta 

sua insatisfação depende da doença, 

do declínio das forças, mas, outras 

vezes, nasce do medo da morte, da 

incapacidade de cultivar grandes 

esperanças, grandes ideais. Não 

sabem como encher de alegria e de 

sentido os últimos anos que o bom 

Deus lhes dá, e passam o tempo a 

resmungar, a lamentar-se, a criticar e 

a condenar aqueles que, pelo 

contrário, se empenham em tornar 

mais feliz e serena a própria vida e a 

dos outros. 

Simeão é um velho exemplar: é 

«justo e piedoso», sempre se deixou 

guiar pelo Espírito e entendeu o 

sentido da sua existência. Não tem 

medo da morte porque viveu na luz da 

palavra de Deus. 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 

se lamenta do muito mal que vê à sua 

volta; dialoga com Deus e olha em 

frente. Mesmo sabendo que, a curto 

prazo, nada mudará no mundo, está, 

no entanto, feliz porque teve a sorte 

de contemplar a aurora da salvação; 

alegra-se como o agricultor que no 

final da sementeira sonha já com as 

grandes chuvas e a colheita 

abundante. Simeão não é egoísta, não 

pensa em si mesmo, nas suas 

próprias coisas, mas nos outros, em 

toda a humanidade, na alegria que os 

homens experimentarão quando for 

instaurado o reino de Deus. 

Perguntemo-nos: os idosos das 

nossas comunidades comunicam aos 

jovens a mesma alegria, o mesmo 

otimismo, a mesma esperança num 

futuro melhor? Conseguem cultivar o 

mesmo diálogo, constante, com o 

Senhor? 

Simeão faz uma segunda profecia, 

desta feita dirigida a Maria. Diz-lhe: 

Jesus tornar-se-á um sinal de 

contradição. 

A imagem da espada que 

trespassará a alma foi por vezes in-

terpretada como um anúncio do drama 

de Maria aos pés da cruz. Mas não é  

_______________________________  

N.º 607 – 02.02.2020 – Apresentação do 
Senhor – Pág. 4 / 8 



_______________________________ 
Pág. 5 / 8 – N.º 607 – 02.02.2020 

Apresentação do Senhor 

 

assim. A mãe de Jesus é aqui 

entendida como um símbolo de Israel. 

Na Bíblia, este povo, é imaginado 

como uma mulher, como uma mãe 

que Deus torna fecunda, que concebe, 

dá à luz e oferece ao mundo o seu 

filho, o Salvador. Ora, quem então 

poderá representar Israel, melhor do 

que Maria? 

Simeão intui o drama deste povo: 

nele – diz – dar-se-á uma profunda, 

dolorosa dilaceração. Diante do 

Messias, do enviado do céu, alguns 

abrirão a mente e o coração à 

salvação, outros fechar-se-ão na 

recusa e assim decretarão a própria 

ruína. 

Entretanto,  

A terceira parte… 

A terceira parte apresenta uma 

outra pessoa   idosa: a profetisa Ana. 

Tem oitenta e quatro anos e este 

número, que é o resultado da 

multiplicação de 7 por 12, tem um 

significado simbólico: 7 indica – como 

sabemos – a perfeição, enquanto que 

12 representa o povo de Israel (nas 

suas 12 tribos). Ana é, portanto, o 

Israel que, chegado ao cumprimento 

da sua missão, apresenta ao mundo o 

Messias esperado. 

Esta profetiza é da tribo de Asser, 

a mais pequena, a mais insignificante 

de todas as tribos de Israel; com 

efeito, na bênção que, antes de 

morrer, Moisés pronuncia sobre o seu 

povo, aparece em último lugar (Dt 

33,24). Ora, se Lucas sublinha o facto 

de Ana pertencer a esta tribo, é para 

mostrar mais uma vez que, os pobres, 

são os primeiros a reconhecer em 

Jesus, o Salvador. 

Ana foi uma mulher fiel ao marido, 

até ao ponto de não ter voltado a 

casar. A sua escolha tem para o 

evangelista um significado teológico 

profundo: assim como o velho Simeão, 

ela é o símbolo do resto fiel do povo 

de Israel, a esposa do Senhor. Na sua 

vida, Ana teve um só amor, e depois 

viveu no luto da viuvez, até ao dia em 

que reconheceu em Jesus, o seu 

Senhor. Então alegrou-se de novo, 

como a esposa que reencontra o seu 

esposo. 

Ana não se afasta do templo do 

Senhor. É aquela a casa do esposo. 

Não vai à procura de amantes (de 

ídolos, de deuses pagãos), não tem 

tempo a perder, não vai de casa em 

casa para passar tempo em 

tagarelices inúteis, em bisbilhotices, 

em maledicências. Sabe que os dias 

da sua vida são preciosos e devem 

ser passados na intimidade com o 

Senhor e ao serviço da comunidade. 

As pessoas idosas nunca se 

sentem inúteis quando vivem na 

espera da vinda do Senhor: têm 

sempre imensos serviços humildes, 

mas preciosos, a prestar aos irmãos e, 

sobretudo, têm, como a anciã 

profetisa, a função de falar de Jesus a 

todos aqueles que procuram um 

sentido e uma perspetiva alegre para 

a própria vida. 

Por fim, a quarta parte… 

 Nesta quarta e última parte, o 

trecho conclui-se, com o regresso a 

Nazaré da Sagrada Família e com a 

anotação referente ao crescimento de 

Jesus. Ele não se distingue das 

crianças da sua aldeia, senão pelo 

facto de que «tomava-se mais forte e 

cheio de sapiência (de sabedoria), e a 

graça de Deus estava com ele». 

Mesmo sendo Deus, aceitou em tudo 

a condição humana, e compartilhou, 

desde a infância, todas as ex-

periências dos homens. 

 
 

Oração Universal 
 

 

 

1 – Para que a Igreja, templo santo do 

Senhor 

e sinal do encontro entre Deus e o   

homem, 

leve às nações o Evangelho e a luz   

de Cristo, 

oremos, irmãos. 
 

2 – Para que Maria, mulher atenta à   

voz de Deus, 

Esposa dedicada e Mãe solícita, 

nos ensine a ser fiéis como ela, 

oremos, irmãos. 
 

3 – Para que os responsáveis pelas 

nações e suas leis 

respeitem a igualdade dos   

cidadãos 

e promovam o bem-estar de todos, 

oremos, irmãos. 
 

4 – Para que os idosos das nossas 

comunidades 

vejam em Cristo a salvação que   

Deus nos deu 

e recebam o carinho dos seus   

filhos, 

oremos, irmãos. 

  

5 – Para que as jovens mães cristãs 

de todo o mundo 

saibam oferecer os seus filhos ao    

Senhor 

e ser para eles o que Maria foi    

para Jesus, 

oremos, irmãos. 
 

6 – Para que os membros desta   

           família paroquial 

e os que de entre nós já partiram   

deste mundo 

cantem sempre os louvores do Rei    

da glória, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

Antífona da Comunhão 

Os meus olhos viram a salvação 

que oferecestes a todos os povos. 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 03 – S. Brás (Bispo e Mártir).  

           – S. Anscário (Bispo). 

Dia 04 – S. João de Brito (Presbítero  

                                                   e Mártir).  

Dia 05 – S. Águeda (Virgem e Mártir). 

Dia 06 – SS. Paulo Mik e 

Companheiros (Mártires).  

Dia 07 – Cinco Chagas de Cristo. 

Dia 08 – Santa Maria no Sábado. 

           – S. Jerónimo Emiliano (Bispo                                   

                                                e Mártir).  

           – S. Josefina Bakhita (Virgem). 

 
 

Sabias que… 

O Templo de Jerusalém  
 

Maria e José apresentaram Jesus 

no Templo de Jerusalém. Este 

complexo religioso era uma 

construção magnífica, formada por 

vários edifícios e rodeada de vários 

pórticos. Media uns 500 metros de 

comprimento por 350 de largura. 

Os pórticos eram formados por 

altas colunas. No centro ficava o 

“Santo dos Santos”. Aqui só podia 

entrar um sacerdote para oferecer 

incenso. Este lugar misterioso guardou 

em tempos antigos, a Arca da Aliança 

onde estavam as Tábua da Lei e um 

pouco do maná com que o Senhor 

alimentou, no deserto, o Povo de 

Israel. 
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Jesus crescia e 

enchia-Se sabedoria 
 

Nos primeiros capítulos do 

Evangelho de São Lucas, Jesus é 

apresentado por vozes de anjos. 

Agora é-o pela voz humilde de Simeão 

e Ana, que o reconhecem como “luz 

para iluminar as nações”. 

São Lucas não diz que Jesus tinha 

crescido à sombra do Templo, mas 

numa pequena povoação da Galileia. 

Para nos mostrar como aquele menino 

ia crescendo e aprendendo, remete-      

-nos para a pequena aldeia de 

Nazaré. Sublinha que Jesus não 

nasceu sabendo tudo, mas que 

precisou de um processo educativo. A 

sua mãe, Maria, transmitiu-Lhe os 

valores humanos. José, “o justo”, (que 

significa o entendido na Lei de Deus) 

ajudou-O a crescer como crente. 

Posteriormente foi João Batista quem 

orientou a sua missão.  

A festa de hoje mostra-nos a 

necessidade que temos – crianças e 

adultos – de crescer como pessoas e 

como cristãos. 

 
 

 

A purificação legal e o 

dom da maternidade 
 

Segundo a Lei de Moisés, 

quarenta dias depois do nascimento – 

quando se tratava duma criança do 

sexo masculino –, os pais dirigiam-se 

ao Templo de Jerusalém para que a 

mãe, por um rito próprio, recebesse a 

purificação legal. 

Este preceito não se baseava na 

suposição de que houvesse qualquer 

pecado na geração e parto dos filhos. 

A maternidade significava uma pausa 

na vida de cada dia e, por este rito, 

com as forças já restabelecidas, a 

mãe voltava à sua vida normal. 

Maria e José apresentam-se ali 

com o coração a transbordar de júbilo 

e agradecimento, vestidos de festa, de 

acordo com a sua condição social, 

mas anónimos, com toda a simpli-

cidade. 

Se não fora o Espírito Santo 

iluminar os dois veneráveis anciãos, a 

ida da Sagrada Família ao Templo 

teria passado despercebida, apare-

cendo como mais um casal jovem que 

ia agradecer ao Senhor o dom de um 

filho. 

A fecundidade é um dom de Deus 

que deve ser administrado com 

generosidade por aqueles que o 

Senhor, chama à vocação do 

matrimónio. 

São os dois esposos, em diálogo 

com Deus, que se decidem a acolher 

os filhos, tendo sempre diante dos 

olhos que o Senhor lhes pede 

generosidade nesta missão, para que 

o Céu tenha o maior número possível 

de bem-aventurados. 

 
 

 

A apresentação do 

Senhor e o dom dos 

filhos 
 

Os pais ofertavam ao Senhor o 

filho primogénito em recordação 

preservação da morte dos primo-

génitos israelitas, na saída do Egipto e 

faziam um resgate simbólico, mas não 

eram obrigados a levá-los ao Templo. 

O Senhor dispôs tudo para que 

Jesus fosse apresentado no Templo 

de Jerusalém, cumprindo o que havia 

sido anunciado. José e Maria tiveram 

de viajar de Nazaré para Belém antes 

do nascimento do Salvador, onde 

permaneceram mais do que o que 

estava previsto, de modo que o 

Menino veio à luz do dia, ali. 

Como Jerusalém e Belém fica 

perto, tornou-se fácil apresentá-l’O, 

depois de uma caminhada de cerca de 

cinco quilómetros. 

Ao olhar para todas estas 

«coincidências», somos levados a 

pensar que Deus faz tudo com 

perfeição, mesmo quando nos parece 

que as coisas deveriam seguir outro 

caminho. 

Este mistério da vida de Jesus 

recorda-nos que os filhos são 

propriedade de Deus e não dos pais e 

muito menos do Estado. 

Mas é por um ato de confiança 

infinita que o Pai do Céu confia ao 

casal o maior tesouro que tem na 

terra, chamando-os a gerar e guardar 

uma vida humana que tem princípio 

neste ato de amor, mas que há de 

continuar por toda a eternidade. 

Os pais são verdadeiramente 

tesoureiros de Deus e recebem do 

Alto, a missão de preparar os filhos 

para se sentarem eternamente à mesa 

da felicidade de Deus. 

Mais do que uma carreira brilhante 

na terra, os pais hão de ajudá-los a 

conquistar a santidade pessoal, para 

uma eternidade feliz, na comunhão 

com a Santíssima Trindade. 

Por isso, alguns pais têm o belo 

gesto de consagrar a nossa Senhora 

os filhos, depois de os terem levado à 

fonte batismal. 

 
 

A alegria do encontro 

com Jesus 

Simeão e Ana exultam de alegria, 

pela realização do sonho de não 

partirem para a eternidade sem terem 

visto o Redentor do mundo. 

O encontro com Jesus é sempre 

uma fonte de alegria. 

Foi assim no encontro de Maria e 

Isabel, em Ain Karim. Isabel ficou 

cheia do Espírito Santo e o menino 

João Baptista exultou de alegria no 

seu seio. 

Maria entoou um canto de alegria e 

gratidão que recordamos todos os dias 

ao rezar ou cantar o Magnificat. 

Encheu-se de alegria a samaritana 

depois de ter dialogado longamente 

com Jesus, desconfiada, primeiro, e 

depois, exultante. 

Rejubilou de alegria, Zaqueu, 

quando o Divino Mestre Se foi 

hospedar em sua casa, levando-o a 

uma generosidade e alegria com que 

o próprio nunca sonhara. 

Somos invadidos, também nós, 

pela alegria, quando nos aproximamos 

do Senhor com verdadeiras 

disposições de fé e de amor. 

Tenhamos, a coragem para Lhe 

dizer, felizes, como Simeão, depois de 

O recebermos na Comunhão 

Eucarística: «Agora, Senhor, podeis 

deixar partir o Vosso servo em paz»? 

Tenho tudo o que desejava e já não 

procuro outra felicidade. 

 
 

A promessa de Deus 

Nós estamos habituados a cumprir 

um certo número de práticas religiosas 

para «estarmos de bem com o 

Senhor» e ficamos melindrados 

porque, na nossa maneira de pensar, 

os «malvados» são bem vistos e 

recompensados pelo Senhor. Assim 

pensavam também os israelitas. 

Ora, Malaquias diz na sua profecia 

que o Senhor responde a esta questão 

com uma promessa solene: «Enviarei  
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o meu mensageiro, para que me 

prepare o caminho» e depois – 

continua – aparecerá um outro 

chamado «Senhor», «Anjo da 

Aliança», «Senhor do Universo», que 

depurará a religião de Israel. Atuará 

como o «fogo dos fundidores» e a 

«lixívia dos lavandeiros».  

É evidente que o fogo aniquila os 

resíduos dos metais e a lixívia queima 

numa ferida, mas branqueia e limpa os 

tecidos e as roupas manchadas.    

Assim será preciso que aconteça 

com a nossa maneira errada de 

pensar e agir, para que se complete 

em nós a promessa do Senhor. 

 
 

A sua realização 

A promessa de que falam as 

Leituras, cumpriu-se com a vinda de 

Jesus, que introduziu a única religião 

agradável a Deus, a do coração, a do 

amor aos homens. Jesus anulou para 

sempre a religião composta pelos 

homens, a que não é adesão a Deus e 

que se reduz a gestos quase mágicos, 

mas instituiu a Eucaristia para 

expressar a plena anuência a Ele e à 

sua promessa de vida. 
Talvez a nossa prática religiosa 

ainda precise de uma purificação com 

o «fogo» e com a «lixívia» (cada um 

terá de se interrogar!). Não estará 

circunscrita ainda a simples ritos que 

não modificam o nosso coração, que 

nos deixam conviver com os nossos 

egoísmos e paixões, com as nossas 

misérias e infidelidades? 

Mas Jesus será sempre a ajuda 

necessária para todas as nossas 

dificuldades. 

 
 

Ajuda em toda a 

provação 

Jesus não ficou no céu para nos 

indicar, do alto, o caminho que conduz 

à libertação, para nos apontar de 

longe os procedimentos a seguir. 

Deixou-se ser tentado durante toda a 

sua vida, como homem que era, sem 

se deixar vencer pela tentação, mas 

fazendo em tudo a vontade de seu 

Pai. Mesmo sendo Deus aceitou em 

tudo a condição humana e partilhou, 

desde a infância, todas as experiên-

cias humanas. Deixou-se envolver 

pessoalmente nos nossos dramas, 

nas nossas dúvidas, nas nossas 

angústias, nos nossos problemas. 

A família de Nazaré seguiu o 

cumprimento escrupuloso de todas as 

determinações da lei do Senhor. Por 

isso, desde os primeiros anos da sua 

vida, Jesus cumpriu fielmente a 

vontade do Pai, vontade que se 

declara nas sagradas Escrituras.  

Os pais de Jesus consagraram -

N’o ao Senhor desde o início da sua 

vida, educando-O coerentemente com 

a fé que professavam. Simeão, 

quando o Menino lhe é apresentado, 

mostra que Jesus não pertence 

apenas ao seu povo, mas está 

destinado à salvação de todas as 

gentes e será luz para todas as 

nações. 

 
 

Importante é educar 

Todos os pais se preocupam 

justamente em dar uma educação, 

uma instrução, um trabalho e uma boa 

posição social aos seus filhos, mas 

isto não é suficiente: têm uma outra 

missão, muito mais importante, a 

cumprir: devem, à semelhança da 

Sagrada Família, consagrar os seus 

filhos ao Senhor desde o início da sua 

vida. Educá-los para uma vida cristã 

fiel e coerente com tudo aquilo que se 

encontra descrito no Evangelho. 

A vida autenticamente cristã dos 

pais é a melhor maneira de dar 

catequese aos filhos: rezando em 

família, lendo a Bíblia para nela 

encontrar a luz da própria vida, 

participando nos encontros da comuni-

dade cristã, praticando o amor, o 

perdão e a generosidade. Os filho 

umas moedas: 

s seguirão o exemplo que virem na 

prática dos pais. 

É de louvar também o bom 

costume do nosso povo de apresentar 

e consagrar no dia de hoje as crianças 

ao Senhor, entregando-as à vigilância 

maternal da Virgem Nossa Senhora, 

também denominada Senhora das 

Candeias ou da Candelária. 

 
 

Pensamento 

Fé, é acreditar naquilo que não se 
vê; e a recompensa desta fé, é ver 
aquilo em que se acredita. (S. Agostinho) 

 

JORNAL DO LEITOR 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de fevereiro, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Universal: 

– Escutar os gritos dos 
migrantes. 

Rezemos para que o clamor dos 
irmãos migrantes, vítimas do tráfico 
criminoso, seja escutado e 
considerado. 

 

A Confissão 

Muitas pessoas dizem que se 

confessam diretamente a Deus, mas 

Ele envia-lhes um irmão que lhes traz 

o perdão e a paz em nome da Igreja. 

Papa Francisco aos jovens 

(e também para adultos) 

 
 

Parabéns (aniversários) 
 
Esta semana temos apenas uma 

festa de aniversário natalício. Trata-se 

da festa de Paula Carvalho, Leitora 

da Paróquia de São Tiago de 

Carvalhosa, na próxima terça-feira, 

dia 4 de fevereiro. 

O Jornal do Leitor deseja à Paula 

um feliz aniversário, com muitos bolos 

‘doces’ como só ela sabe fazer. 

 
 

Oração 
 

Senhor, não quero contentar-me 

com viver a julgar e a passar distraído 

pela vida.  

Quero compreender as coisas 

sérias que acontecem à minha volta.  

Senhor, dá-me coragem para lutar 

contra a injustiça e o racismo; contra a 

violência que despreza o sofrimento 

dos débeis e pequenos.  

Serei, assim, construtor do teu 

Reino. 

Senhor, faz-me colaborador do 

projeto de vida e de felicidade que 

tens para a humanidade.  

Assim, serei teu discípulo e 

construtor do teu Reino. 
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Moradia no Céu 

Aquele homem rico que morrera 

depois de grande refeição para 

festejar o contrato milionário que 

fizera, chegou à porta do céu e como 

é tradição veio São Pedro atender. 

Perguntou-lhe quem era o que tinha 

feito, como lhe tinha corrido a vida 

antes da morte. Muito contente o 

homem lá foi contando que não se 

dera mal com as coisas da vida e até 

tinha juntado uma fortunazita.  

São Pedro ouviu calmamente e lá 

o foi conduzindo para o lugar que lhe 

estava reservado. Passaram por 

lugares aprazíveis de gente muito 

feliz, com espaços bem cuidados onde 

se respirava um ar perfumado e se 

ouvia uma música verdadeiramente 

celestial. 
À medida que foram avançando 

pareceu ao homem rico que o lugar 

era mais pobre, os espaços mal-          

-cuidados e uma sensação de coisas 

mal acabadas e de vez em quando 

odores mal cheirosos a lembrar os 

esgotos dos bairros onde o homem 

rico só tinha entrado para exigir os 

arrendamentos das barracas que 

alugara. 

À frente, mais à frente, um espaço 

verdadeiramente pobre, onde a gente 

tinha um ar infeliz. Via-se que ali 

faltava tudo e que as pessoas não se 

davam bem entre si. O homem 

começou a sentir uns calafrios. 

Algumas moradias estavam em 

construção, mas muito mal-                    

-amanhadas. Entre elas havia uma 

que metia dó. Estava desabitada. 

São Pedro apontou-a e disse ao 

homem rico: 

– Aquela é a tua última morada. 

– A minha? Assim tão miserável?! 

– É verdade! – retorquiu São 

Pedro. Nós aqui só construímos com o 

material que nos mandam lá de baixo. 

(Quem tiver … para entender … 

 que entenda) 

 
 

Citação 

Tem fé nas coisas pequenas  

porque é nelas que está a tua força. 
(St.ª Teresa de Calcutá) 

 

H u m o r 
 

Mendigo 

Um automobilista parou num 

semáforo. Logo apareceu um miúdo a 

pensar que ia conseguir umas 

moedas. 

– Por favor, pode dar-me umas 

moedinhas para eu comprar uma 

sandes? 

Ao que replicou imediatamente o 

incomodado: 

– Não, não dou moeda nenhuma. 

Já são sete da noite, e depois não 

jantas! 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Espelho meu 

A mulher vê-se ao espelho e diz ao 

marido; 

– Estou tão feia, tão gorda e tão 

mal feitinha. Preciso de um elogio… 

O marido responde: 

– Tens muita boa visão!... 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Sóbrio 

No médico: 

– Não sei o que o senhor tem! Só 

pode ser do álcool! 

– Não faz mal, sr. Doutor, volto 

quando o senhor estiver sóbrio…~ 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Na escola 

A professora diz para o Joãozinho: 

– Joãozinho, cite três partes do 

corpo que comecem pela letra “z”! 

– Essa é fácil, «fessôra»! É «zóio», 

«zouvido» e «zorelha». 

– Ah é? Por essa resposta eu vou 

dar-lhe uma nota que também começa 

por «z». Sabe qual é? 

 – Deixa-me pensar… Há, já sei: 

um «zoito»! 

 
 

Gotas de Orvalho 

Não percas a serenidade. A raiva faz 
mal à saúde, o rancor estraga o fígado e a 
mágoa envenena o coração.  

Domina as tuas reações emotivas.  
Sê o dono de ti mesmo.  
Não lances lenha no fogo do teu 

aborrecimento. Esquece e passa adiante e 
não perderás a serenidade. Nunca percas 
a calma.  

Pensa, antes de falar e nunca cedas à 
tua impulsividade. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

 

ESCALA DE LEITORES 

02-02-2020 – Apresentação  

                        do Senhor  
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A Fechar 
Ninguém, que não sabe governar 

bem a sua casa, devia ser político, e 

muito menos ministro. 

_______________________________  
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