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LUZ PARA SE REVELAR ÀS NAÇÕES. 
 

 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Aleluia. 

PRIMEIRA LEITURA Mal 3, 1-4 «Entrará no seu templo o Senhor a quem buscais» 

Leitura da Profecia de Malaquias 

Assim 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 Se-
nhor do Universo –. Mas 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. Sentar-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. Então a oblação de Judá e de 
Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos 
de outrora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 



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

Refrão:  O Senhor do Universo é o Rei da glória, é o Rei da glória. 

SEGUNDA LEITURA Hebr 2, 14-18 «Devia tornar-Se semelhante em tudo aos seus irmãos» 

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. Graças a Deus. 

EVANGELHO Lc 2, 22-40 «Os meus olhos viram a vossa salvação» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Maria e José 
levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor, como está es-
crito na Lei do Senhor: «Todo o filho primogénito varão será consagrado ao 
Senhor», e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, 
como se diz na Lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Si-
meão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel; e o Espí-
rito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes 
de ver o Messias do Senhor; e 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, Simeão recebeu-O em seus braços e bendisse a 
Deus, exclamando: «Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em 
paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que puses-
tes ao alcance de todos os povos: luz para se revelar às nações e glória de 
Israel, vosso povo». O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados com 
o que d’Ele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: «Este Me-
nino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para 
ser sinal de contradição; – e uma espada trespassará a tua alma – assim se 
revelarão os pensamentos de todos os corações». Havia também uma profe-
tiza, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e 



tinha vivido casada sete anos após o tempo de donzela e viúva até aos oi-
tenta e quatro. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com 
jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a 
louvar a Deus e a falar acerca do Menino a todos os que esperavam a liber-
tação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, volta-
ram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia 
e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria. E a graça de Deus estava 
com Ele. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. 

CÂNTICO DE OFERTÓRIO 

O Senhor é minha luz e salvação: a quem temerei?  
O Senhor é o protector da minha vida: de quem hei-de ter medo,  
de quem hei-de ter medo? 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. 
O vosso rosto não será confundido, não será confundido. 

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Os meus olhos viram a vossa salvação». Reconhecem o velho Simeão e a profe-
tisa Ana em Cristo a salvação de toda a humanidade e a luz das nações. Cristo é 
de facto o salvador e o redentor de toda a humanidade. Ele é a luz que nos aponta 
o caminho da vida e da felicidade. Só a comunhão com Cristo sacia totalmente o 
nosso coração. Na lhe falta a quem tem Deus no coração. Compete-nos por isso 
deixar-nos conduzir pela luz de Deus. E, tal como Maria e José apresentaram Jesus 
no templo, é nossa missão apresentar Jesus aos irmãos.  Eis o desafio para esta 
semana: levar Jesus aos outros. 

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 16.05.2018 

CATEQUESE VI – REVESTIDOS DE CRISTO 
 

Se se tratar de crianças, é tarefa dos pais, juntamente com os padrinhos e as 
madrinhas, ter o cuidado de alimentar a chama da graça batismal nas suas cri-
anças, ajudando-as a perseverar na fé (cf. Rito do Batismo das Crianças, n. 73). «A edu-
cação cristã é um direito das crianças; ela tende a guiá-las gradualmente para o 



conhecimento do desígnio de Deus em Cristo: assim poderão ratificar pessoal-
mente a fé na qual foram batizadas» (ibid., Introdução, 3). 
A presença viva de Cristo, que deve ser preservada, defendida e incrementada 
em nós, é lâmpada que ilumina os nossos passos, luz que orienta as nossas op-
ções, chama que aquece os corações no caminho rumo ao Senhor, tornando-nos 
capazes de ajudar quem percorre o caminho connosco, até à comunhão insepa-
rável com Ele. Naquele dia, diz ainda o Apocalipse, «não haverá mais noite, e não 
necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina; e 
reinarão para todo o sempre» (cf. 22, 5). 
A celebração do Batismo conclui-se com a recitação do Pai-Nosso, própria da co-
munidade dos filhos de Deus. Com efeito, as crianças renascidas no Batismo re-
ceberão a plenitude do dom do Espírito na Confirmação e participarão na Euca-
ristia, aprendendo o que significa dirigir-se a Deus chamando-lhe “Pai”. 
No final destas catequeses sobre o Batismo, repito a cada um de vós o con-
vite que expressei do seguinte modo na Exortação apostólica Gaudete et 
exsultate: «Deixa que a graça do teu Batismo frutifique num caminho de 
santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, opta por Ele, 
escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito 
Santo para tornar possível a santidade e, no fundo, esta é o fruto do Espírito 
Santo na tua vida (cf. Gal 5, 22-23)» (n. 15). 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  02 A 08 FEVEREIRO 

ESCOLA DA FÉ. Os encontros são às segundas-feiras, das 19:00 às 20:00 ho-
ras e aos sábados, das 09:00 às 10:00 horas, no C.C.C. - Centro de Comunhão 
e Cultura. 

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial. 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO. A partir do dia 6 de fevereiro, 
quinta-feira, na primeira quinta-feira do mês, no final da Eucaristia das 
18:30 horas, na igreja paroquial, faremos um momento de Adoração e de 
Bênção do Santíssimo Sacramento. 
 

 

Senhor Deus, fonte e origem da luz eterna, 
infundi no coração dos fiéis a claridade da luz que não tem ocaso, 

para que todos nós, iluminados no vosso templo santo pelo esplendor 
destas luzes, mereçamos chegar um dia à luz da vossa glória. 
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