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Introdução 
A Festa da Apresentação do Senhor remete-nos para a contemplação de Jesus, Luz das nações, que 
vem iluminar toda a realidade humana. Colocarmo-nos em atitude orante prepara-nos para acolher 
essa Luz e dela darmos testemunho. Neste momento de oração “juntos damos graças ao Pai, que 
nos chamou para seguir Jesus na plena adesão ao seu Evangelho e no serviço da Igreja e derramou 
nos nossos corações o Espírito Santo que nos dá alegria e nos faz dar testemunho ao mundo inteiro 
da sua misericórdia.”1 
 
Invocação ao Espírito Santo 
Coloco-me na presença de Deus e abro-me à ação do seu Espírito para que o meu coração se 
prepare para conhecer e acolher a vontade de Deus, acolhendo os desafios da sua Palavra. 
 
Meu Deus e meu Pai, tu que enviaste o Espírito Santo aos discípulos, dando-lhes coragem para levar 
a mensagem de Cristo a todos os lugares, ilumina a minha vida para reconhecer a tua Palavra 
orientadora no meio de tantas vozes. Isto te peço por Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o 
Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. 
 
Leitura da Palavra de Deus 
Leio atentamente a Palavra de Deus para que ela penetre o meu coração, tal como a chuva 
miudinha repassa a terra. Este é o momento propício para identificar o ambiente, as personagens, 
os diálogos, as imagens usadas e as ações decorridas no texto; para me situar neste contexto. É 
uma oportunidade para conhecer e reconhecer a Boa Notícia que este evangelho me traz! 
 
Evangelho de São Lucas 2, 22-40  
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». 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 Menino 
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 profetiza, 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 oitenta e quatro. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Estando presente na mesma 
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ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do Menino a todos os que esperavam a 
libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, voltaram 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. 
 
Meditação 
Entro no mais profundo de mim e deixo que a Palavra de Deus ressoe no meu coração. Tento 
perceber como é que Jesus me toca através desta Palavra. 
Maria e José, no templo, oferecem Jesus a Deus. Manifestam assim que se querem associar ao 
Filho na realização da vontade d’Aquele que o enviou. Como me desponho hoje a entregar a Deus 
tudo o que tenho e sou para realizar a vontade d’Aquele que me chama? 
Como me toca o testemunho de Simeão e Ana, pessoas que ao longo da vida confiam em Deus e 
são-lhe fiéis? O seu desejo de que o Messias chegue e a procura constante para O encontrar, 
conduzem-nos ao reconhecimento. Reconheço Jesus que continua a vir com a sua luz à minha vida 
e à vida de tantos irmãos? 
O reconhecimento do Messias faz brotar do coração de Simeão e Ana a gratidão expressa no louvor 
a Deus. Ao ver as maravilhas de Deus também surge em mim o louvor? 
Na vida simples de Nazaré, Jesus crescia e também eu sou convidada a crescer através da vida 
concreta. A vida que me é dada viver é uma oportunidade de crescimento, como a aproveito? 
 
Contemplação  
Na intimidade saboreio as Palavras que me tocam o coração e são desafio a ir mais longe. Com 
confiança abandono-me ao querer de Deus e deixo que a sua luz ilumine toda a minha existência. 
Deixo-me conduzir por Ele, na certeza que Ele me levará a bom porto, pois Ele mesmo é a luz 
intensa do farol que me guia. 
“Como nos faz bem que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova!” 
E “a melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-
se nas suas páginas e lê-lo com o coração.”2 
 
Compromisso 
Procuro responder a Deus, que me falou, de uma forma concreta, dando cumprimento às palavras 
do Papa Francisco: “Encontrareis a vida dando a vida, a esperança dando esperança, o amor 
amando.”3 
No silêncio do coração agradeço a Deus a sua luz e os dons que Ele me concedeu neste momento 
de intimidade. Peço-Lhe a graça de ser testemunha da sua luz onde quer que me encontre. 
Termino este tempo de encontro com uma oração que me ajude ou posso rezar a oração que se 
segue. 
 
Meu Senhor e meu Deus, 
Junto com Bartimeu grito: Tem piedade de mim! 
Tem piedade da minha escuridão e sê a minha luz. 
Tem piedade da minha fraqueza e s a minha força. 
Tem piedade da minha solidão e sê o meu amigo. 
Tem piedade do meu desejo e sê a minha verdade. 
Chama-me para Ti – eu quero ir! Amén.4 
(Dörte Schrömges) 
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