
 
 

 

Sede felizes! 
Combatei a miséria e reparti do que é vosso com 

os outros.  

Sede pacientes, tolerantes, dialogantes, humildes. 

Felizes sereis.  

Tende esperança no meio da escuridão, 

aguardando a aurora.  

Conservai essa vossa fome e sede de justiça, 

praticando sempre o bem.  

Felizes sereis. 

Perdoai setenta vezes sete, isto é, sede 

misericordiosos.  

Que o vosso coração tenha a limpidez e a pureza 

das fontes de água pura.  

Felizes sereis.  

Onde houver discórdia e tristeza, levai a paz e a 

alegria.  

Não tenhais medo por serdes perseguidos ou 

incompreendidos. 

Felizes sereis. 



 

 

Leitura: 1 Mal 3, 1 - 4 

Leitura da Profecia de Malaquias

Assim diz o Senhor:  

- Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim; logo 

chegará ao seu templo o Dominador, que tentais encontrar, e o anjo da 

aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos; e quem 

poderá fazer-lhe frente, no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, 

quando ele aparecer? 

Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros; e estará a 

postos, como para fazer derreter e purificar a prata: assim ele purificará os 

filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim 

fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação 

de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. 

Evangelho: Lc 2, 22-32 

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 escrito 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 Simeão, homem justo e piedoso, 

que esperava a consolação de Israel; e o Espírito 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 pusestes ao 

alcance de todos os povos: luz para se revelar às nações e glória de Israel, 

vosso povo. 
.



 

 

Felizes os ____________ em espírito.  

Felizes os que sabem viver sobriamente e sabem partilhar do que lhes sobra, 

pelos outros. 

Felizes os que _______________.  

Felizes estão sempre os disponíveis para chorar com os que choram e também 

alegrar-se com os que se alegram.  

Felizes os ____________.  

Felizes os que são pacientes, são compreensivos, são tolerantes com toda agente. 

Felizes os que têm __________ e sede de ____________. 

Felizes os que sonham com um mundo solidário, onde não haja crianças a morrer 

com fome e com sede. 

Felizes os _______________________.  

Felizes os que têm um coração tão grande que perdoam as ofensas a todos, 

também aos inimigos. 

Felizes os ______________ de coração.  

Felizes os que são límpidos como a água pura, sinceros quando é preciso dizer a 

verdade. 

________________ os que promovem a ___________.  

Felizes os que onde há discórdia levam a reconciliação; onde há conflitos levam 

o diálogo; onde há guerra levam a paz.  

Felizes os que sofrem ______________________. 

Felizes os que não têm medo de serem insultados, gozados, postos a ridículo, 

marginalizados, martirizados por causa da sua fé. 

PERSEGUIÇÃO                FOME             POBRES               JUSTIÇA             

MANSOS 

MISERICORDIOSOS           PAZ              PUROS             CHORAM                

FELIZES 

 
JESUS ENSINOU AOS APÓSTOLOS O QUE É PRECISO PARA SER FELIZ.  

DEPOIS DE FAZERES O PASSATEMPO, LÊ COM MUITA ATENÇÃO O TEXTO  

TODO, E TENTA SEGUIR A RECEITA QUE JESUS DÁ PARA SER FELIZ.  SE 

NÃO COMPREENDERES TUDO, PORQUE O TEXTO É UM BOCADINHO 

DIFÍCIL, PEDE AJUDA A UM ADULTO 



 

 

Hoje, 02 de Fevereiro, celebra-se a Festa da Apresentação do Senhor, 

também conhecida por Festa de Nossa Senhora das Candeias. A Paróquia 

de São Francisco Xavier assinala a data com a bênção das velas nas 

Missas na Igreja Paroquial. 

Tradição que assinala a 

apresentação de Jesus no 

templo, 40 dias após o 

nascimento, para purificação 

de Nossa Senhora, o culto em 

torno de Nossa Senhora das 

Candeias, cujas festas eram 

geralmente celebradas com 

uma procissão de velas,  tem 

por base o chamado cântico de 

São Simeão (conhecido pelas 

suas primeiras palavras em 

latim: o Nunc dimittis), que 

promete que Jesus será a luz 

que irá iluminar os gentios. 

Na Missa vespertina de sábado 

e nas Missas Dominicais na 

Igreja Paroquial, a Paróquia de 

São Francisco Xavier vai 

retomar a tradição de festejar 

Nossa Senhora das Candeias. 

 

Os fiéis são convidados a trazer velas (que também poderão ser adquiridas 

nas entradas da Igreja) para o início da Eucaristia, sendo explicado o 

significado da festa. 

Depois, o círio desce pelo corredor central e as velas são acesas, rezando-

se a oração de bênção. 

Após a aspersão das velas, o sacerdote e acólitos seguem em procissão até 

ao altar, iniciando-se a Eucaristia. 

 



 



 

 

 
 


