
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo da Apresentação do 

Senhor, Festa de Nossa Senhora 
das Candeias 

Mal 3, 1-4
Hebr 2, 14-18

Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-3
SEGUNDA

S. Brás, bispo e mártir, 
S. Anscário, bispo 

2 Sam 15, 13-14. 30: 16, 5-13a
Mc 5, 1-20

TERÇA
S. João de Brito, presbítero e 

mártir, Padroeiro secundário da 
cidade de Lisboa

2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 
30 – 19, 3

Mc 5, 21-43
QUARTA

S. Águeda, virgem e mártir
2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 

30 – 19, 3
Mc 5, 21-43

QUINTA
SS. Paulo Mikki e Companheiros 

1 Reis 2, 1-4. 10-12
Mc 6, 7-13

SEXTA
Festa das Cinco Chagas do 

Senhor
Is 53, 1-10

Jo 19, 28-37 ou Jo 20, 24-29 
SÁBADO

S. Jerónimo Emiliano, S. Josefina 
Bakhita, virgem

1 Reis 3, 4-13
Mc 6, 30-34

PRÓXIMO DOMINGO
Domingo V do Tempo Comum

Is 58, 7-10
1 Cor 2, 1-5
Mt 5, 13-16
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OFERTÓRIOS  Neste primeiro fim-de-semana de 
Fevereiro, os ofertórios destinam-se a amortizar a 
dívida contraída com a construção da Nova Igreja. 
Nª SENHORA DAS CANDEIAS O culto em torno 
de Nª Senhora das Candeias, cujas festas eram geral-
mente celebradas com uma procissão de velas, tem 
por base o cântico de S. Simeão, que promete que 
Jesus será a luz que irá iluminar os gentios. Na Missa 
vespertina e nas Missas Dominicais na Igreja Paro-
quial, 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 bên-
ção. Após a aspersão das velas, o sacerdote e acóli-
tos seguem em procissão até ao altar, iniciando-se
a Eucaristia.
UNÇÃO DOS DOENTES  Tal como em 2019, a Pa-
róquia de São Francisco Xavier vai celebrar este ano
o Dia Mundial do Doente, com a Unção dos Doen-
tes, no dia 11 de Fevereiro, no final da Missa das
19h00. Às 18h do dia 11 de Fevereiro um sacerdote
estará disponível para o Sacramento da Penitência,
que deve ser recebido antes da Unção dos Doentes. 
Na celebração da Missa, pediremos em especial por 
todos os doentes da nossa Paróquia. Quem preten-
der receber o Sacramento da Unção dos Enfermos,
e que, pela idade avançada, ou situação de doença,
cumpram as condições requeridas, tem de se ins-
crever, tão cedo quanto possível, no final das Missas 
ou no Secretariado Paroquial, onde está disponível
uma ficha de inscrição.
CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O CRISMA  Ini-
ciado na passada sexta-feira, o Curso de Preparação
para o Crisma, orientado pelo Pe. António Borges,
vai ter reuniões nos dias 07, 14, 21 e 28 de Feverei-
ro, 06,13, 20 e 27 de Março, 03 e 24 de Abril, 08, 15,
22 e 29 de Maio. Os interessados devem fazer a sua
inscrição, preenchendo uma ficha disponível no Se-
cretariado Paroquial e no site da Paróquia. A data do 
Crisma será anunciada posteriormente. As reuniões
realizam-se à sexta-feira, pelas 21h30, no Secretaria-
do Paroquial de Belém (Rua dos Jerónimos, 3)..

PA R Ó Q U I A

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 2, 22-40 – Forma breve

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 ben-
disse 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».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 23 (24), 7.8.9.10
REFRÃO: 
O Senhor do Universo é o Rei da glória.

Nesta Liturgia cruzam-se as duas Alianças
– as promessas celebradas por Israel

encontram o seu pleno cumprimento em Jesus Cristo 
que, nas palavras do velho Simeão, 

é “Luz para se revelar às nações 
e glória de Israel vosso Povo”. 

Acolher Jesus Cristo significa deixar-se transformar por Ele; 
por isso mesmo O aclamamos como a Luz verdadeira 

que ilumina os nossos olhos, que nos livra das cegueiras 
que teimosamente nos obstinam nos caminhos do pecado  

e da mentira, abre-nos para a Luz do Espírito 
que nos dá a sabedoria e o discernimento 

necessários para encontrar a alegria do Evangelho.

BAZAR DE SÃO FRANCISCO Durante o mês de 
Fevereiro, o Bazar de São Francisco vai continuar a 
funcionar, neste horário:
Sábados  (dias 1, 8 e 15) 16h30-19h30 
Domingos  (dias 2, 9 e 16) 11h00-13h00 e 16h00-
-19h30 
Quarta-feira (dia 5) 11h00-19h00

DINHEIRO PARA A NOVA IGREJA
Caixas – 23,65 €
Quiosque – 71,00 €



DOCILIDADE E OBEDIÊNCIA 
Papa Francisco, 2015

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Rui Jorge Martins

Até 1969, a antiga festa de 2 de fevereiro, de 
origem oriental, tinha no Ocidente o título de 
“Purificação da Bem-aventurada Virgem Maria” 
e encerrava o ciclo do Natal, quarenta dias após 
o nascimento de Jesus. No Oriente bizantino ela 
concentra-se no Encontro do Salvador com aque-
les que veio salvar, representados pelas pessoas 
de Simeão e Ana: «Luz para iluminar as nações e 
glória do teu povo Israel».
É costume os fiéis participarem na procissão co-
memorativa da entrada de Jesus no templo, ca-
racterizada pela bênção das velas, levadas acesas 
na procissão em honra de Cristo.
A tradição deste cortejo levou a que à Apresenta-
ção do Senhor se desse também o nome de festa 
de Nossa Senhora da Candelária, designação que 
radica na palavra “candeia”, que por sua vez tem 
origem no latim “candere” (arder), significando 
vela ou círio. Na tradição de alguns países, estas 
velas, depois de benzidas, são levadas para casa e 
acendidas nos momentos de perigo, durante os 
temporais e os cataclismos, em sinal da entrega 
de si, da família e de quanto se possui à proteção 
divina. Há também o costume de colocar a vela 
benzida nesta festa entre as mãos do cristão, no 
leito de morte, para que ilumine os últimos pas-
sos do seu caminho rumo à eternidade.
Os fiéis são também sensíveis ao gesto realizado 
pela Virgem Maria, que a par da apresentação de 
Jesus se submete ao rito da purificação, segundo 
o estipulado na Lei de Moisés.
Nalgumas Igrejas locais, a valorização de elemen-
tos inerentes ao relato evangélico desta festa, 
como a obediência de José e de Maria à Lei ju-
daica - que os levou a apresentarem o Menino no 
templo, acompanhado da oferta de duas rolas ou 
pombinhas, como previa o preceito -, a pobreza 

Com os olhos da mente, fixemos o ícone da Vir-
gem Mãe, Maria, que caminha com o Menino Je-
sus nos braços. Introdu-Lo no templo, introdu-Lo 
no povo, leva-O para encontrar o seu povo.
Os braços da Mãe são como que a «escada» pela 
qual o Filho de Deus desce até nós, a escada da 
condescendência de Deus. É duplo o caminho de 
Jesus: desceu, fez-Se como nós, para subir ao Pai 
juntamente connosco, fazendo-nos como Ele.
Podemos contemplar o âmago deste movimen-
to, imaginando a cena evangélica de Maria que 
entra no templo com o Menino nos braços. Nos-
sa Senhora caminha, mas o Filho caminha antes 
d’Ela. Ela leva-O, mas é Ele que a leva neste ca-
minho de Deus que vem a nós para podermos 
ir até Ele.
Jesus percorreu a nossa própria estrada para nos 
indicar a via nova, um «caminho novo e vivo» que 
é Ele próprio. E, para nós consagrados, esta é a 
única estrada, sem alternativa, que, em concreto, 
devemos percorrer com alegria e perseverança.
O Evangelho alude cinco vezes à obediência de 
Maria e José à «Lei do Senhor». Jesus não veio 
para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai; 
e isso – disse Ele – era o seu «alimento». De igual 
modo, quem segue Jesus, abraça a via da obe-
diência, imitando a «condescendência» do Se-
nhor, abaixando-se e assumindo a vontade do Pai 
até ao aniquilamento e à humilhação de si mes-
mo. Para um religioso, progredir significa abaixar-
-se no serviço, isto é, fazer o mesmo caminho de 
Jesus, que «não considerou como uma usurpa-
ção ser igual a Deus».
Na narração da Apresentação de Jesus no Tem-
plo, a sabedoria é representada por dois anciãos, 
Simeão e Ana: pessoas dóceis ao Espírito Santo, 
conduzidas por Ele, animadas por Ele. 

dos esposos e a condição virginal de mãe de Je-
sus sugeriram que se fizesse do dia 2 de fevereiro 
a festa daqueles que se dedicaram ao serviço de 
Deus e do povo nas várias formas de vida con-
sagrada. Neste sentido, no domingo da festa da 
Apresentação do Senhor assinala-se em Portugal 
o último dia da Semana do Consagrado.

Sobre a festa da Apresentação do Senhor, escre-
veu o bispo S. Sofrónio (séc. VI-VII): «Todos nós que 
celebramos o mistério do Encontro do Senhor, 
corramos para Ele com todo o fervor do nosso es-
pírito. (...) Levemos em nossas mãos o brilho das 
velas, para significar o esplendor divino daquele 
que se aproxima e ilumina todas as coisas, dissi-
pando as trevas do mal com a sua luz eterna, e 
para manifestar o esplendor da alma, com o qual 
devemos correr ao encontro de Cristo.
Assim como a Virgem Mãe de Deus levou ao colo 
a luz verdadeira e a comunicou àqueles que ja-
ziam nas trevas, assim também nós, iluminados 
pelo seu fulgor e trazendo na mão uma luz que 
brilha diante de todos, devemos acorrer pressu-
rosos ao encontro daquele que é a verdadeira luz.
Caminhemos empunhando as lâmpadas, acorra-
mos trazendo as luzes, não só para indicar que a 
luz refulge já em nós, mas também para anunciar 
o esplendor maior que dela nos há de vir. 
Nenhum fique excluído deste esplendor, ne-
nhum persista em continuar imerso na noite, mas 
avancemos todos resplandecentes; iluminados 
por este fulgor, vamos todos juntos ao seu encon-
tro e com o velho Simeão recebamos a luz clara 
e eterna; associemo-nos à sua alegria e cantemos 
com ele um hino de acção de graças ao Pai da luz, 
que enviou a luz verdadeira e, afastando todas as 
trevas, nos fez participantes do seu esplendor.»

Ambrogio Lorenzetti, Apresentação no Templo

É curioso notar que neste caso, criativos, não são 
os jovens mas os anciãos. Os jovens, como Maria 
e José, seguem a lei do Senhor pela via da obe-
diência; os anciãos, como Simeão e Ana, vêem no 
Menino o cumprimento da Lei e das promessas 
de Deus. E são capazes de fazer festa: são criati-
vos na alegria, na sabedoria. Mas é o Senhor que 
transforma a obediência em sabedoria, por acção 
do Espírito Santo.
Através da perseverança no caminho da obediên-
cia, amadurece a sabedoria pessoal e comunitária 
e, assim, torna-se possível também adaptar as re-
gras aos vários tempos: na realidade, a verdadeira 
«actualização» é obra da sabedoria, forjada na do-
cilidade e na obediência.
Hoje também nós queremos, como Maria e como 
Simeão, tomar Jesus nos braços para que Ele Se 
encontre com o seu povo; mas de certeza só o 
conseguiremos, se nos deixarmos arrebatar pelo 
mistério de Cristo. Guiamos o povo para Jesus, se, 
por nossa vez, nos deixarmos guiar por Ele. Isto é 
o que devemos ser: guias guiados.


