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2020

ANO A
APRESENTAÇÃO

DO SENHOR

Malaquias 3, 1-4
Salmo 23 (24)

Hebreus 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

PERGUNTA 
DA SEMANA

Qual é a tua cruz 
(aquela pessoa 

que mais te 
custa acolher)?

A Apresentação de Jesus (no 
Templo) — também conhecida como 
a festa da Candelária ou da Luz — é 
das mais antigas do cristianismo. 
Este ano, quarenta dias após o 
Natal, coincide com o domingo. A 
celebração transporta-nos para o 
reconhecimento da identidade de 
Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, 
ˤ˨˘�˩˘ˠ�˽ˣ˨˥˜Ё˖˔˥̍�˘�˥˘˦˧˜˧˨˜˥�˔�
esperança. Ele é também o Filho de 
Maria, que vem para «libertar aqueles 
que estavam a vida inteira sujeitos 
̲�˦˘˥˩˜˗̵ˢʟ�ˣ˘˟ˢ�˧˘ˠˢ˥�˗˔�ˠˢ˥˧˘̍ʡ�ʸ˟˘�
̻�ˢ�˽˅˘˜�˗˔�˚˟ͅ˥˜˔̍ʟ�ˤ˨˘�˩˘ˠ�˔˕˥˜˥�˔˦�
portas da vida divina. Ele é ainda «sinal 
˗˘�˖ˢˡ˧˥˔˗˜̵̹ˢ̍ʟ�ˤ˨˘�˩˘ˠ�˖ˢˠˢ�˽˟˨˭�
ˣ˔˥˔�˦˘�˥˘˩˘˟˔˥�̲˦�ˡ˔̹͇˘˦̍ʡ�ʴ�˦˨˥ˣ˥˘˦˔�
da revelação provoca tremor e 
alegria, um assombro que enche o 
coração de todos os intervenientes.

 
Jesus Cristo é apresentado como 
luz e sinal de contradição. Hoje, 
reconhecemos que é possível ver ‘luz’ 
na ‘contradição’ que é o sinal da cruz. 
˂�ˤ˨˘�˦˘˥˜˔�ˢ�˙˥˔˖˔˦˦ˢ�Ёˡ˔˟�˧ˢ˥ˡ˔ʠ˦˘�
˘ˠ�˩˜˧ͅ˥˜˔�˗ˢ�˔ˠˢ˥ʡ�ʶˢˠ�˗˜Ё˖˨˟˗˔˗˘�˘�
dor. Aliás, todos sabemos que não há 
amor sem sacrifício. Essa é a diferença 
entre o amor real e o ilusório. Jesus 
ʶ˥˜˦˧ˢ�ˡ̵ˢ�˩˔˜�ϝ˘˩˜˧˔˥Ϟ�˔�˗ˢ˥ʡ�ʹˢ˜�Ё˘˟�̲�
sua missão. Qual é a tua cruz? Aquela 
pessoa que mais te custa acolher? 
Tens oportunidade para ‘treinar’ os 
teus limites. Acolher ou evitar, o que 
é que ensina o Mestre? Se venceres a 
‘contradição’, essa mágoa que trazes 
dentro do peito, talvez comeces a 
vislumbrar um feixe de ‘luz’ cada vez 
mais intenso e duradouro. 
É o amor em ação!

“Sinal 
  de contradição”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Sinal da Cruz
A festa da Apresentação do Senhor 
coloca diante de nós, não apenas 
o Menino — «crescia e tornava-Se 
robusto, enchendo-Se de sabedoria. 
ʸ�˔�˚˥˔̹˔�˗˘�ʷ˘˨˦�˘˦˧˔˩˔�˖ˢˠ�ʸ˟˘̍�
— mas também o Cristo, o Senhor, 
ao antecipar o que vai acontecer: a 
vida doada na cruz pelo próprio Jesus 
Cristo. Acolhemos a cruz que se tornou 
no sinal visível da fé e do batismo. 
Por isso, traçamos sobre nós o sinal 
˗˔�˖˥˨˭ʡ�˂�ˤ˨˘�˦˘˥˜˔�ˢ�˙˥˔˖˔˦˦ˢ�Ёˡ˔˟�̻�
para nós a vitória do amor.
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3 | S. Brás, bispo e mártir [MF]  
| S. Anscário, bispo [MF]
4 | S. João de Brito, presbítero e mártir 
[MO]
5 | S. Águeda, virgem e mártir [MO]
6 | SS. Paulo Miki e Companheiros, 
mártires [MO]
7 | Cinco Chagas do Senhor [Festa]
8 | S. Jerónimo Emiliano [MF]  
˯�ˆʡ�ʽˢ˦˘Ёˡ˔�ʵ˔˞˛˜˧˔ʟ�˩˜˥˚˘ˠ�[MF]
9 | V Domingo do Tempo Comum

LITURGIA

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 09
Nº 05 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Se perdemos a memória, destruímos 
o futuro. Que o aniversário do 
Holocausto, a indescritível crueldade 
que a humanidade descobriu 75 anos 
atrás,seja um apelo a nos determos, 
˔�Ё˖˔˥ˠˢ˦�˘ˠ�˦˜˟̼ˡ˖˜ˢ�˘�˔�˙˔˭˘˥ˠˢ˦�
memória. Serve-nos, para não nos 
tornarmos indiferentes.
(Papa Francisco)

UCP DE BRAGA CELEBRA 
DIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA
As colectas das celebrações litúrgicas deste 
Sábado, 1 de Fevereiro (missas vespertinas) 
e Domingo, 2 de Fevereiro, destinam-se a 
˔ˣˢ˜˔˥�Ёˡ˔ˡ˖˘˜˥˔ˠ˘ˡ˧˘�ˢ�˙˨ˡ˖˜ˢˡ˔ˠ˘ˡ˧ˢ�˗ˢ�
Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia.

Fevereiro
1 & 2

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, 9 de Fevereiro, das 15h00 às 17h00, 
exposição do Santíssimo, recitação do terço 
da Divina Misericórdia, adoração e vésperas.

Fevereiro
9

FESTA DA APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR
Dias 1 e 2 de Fevereiro, Sábado e Domingo, 
nas eucaristias vespertinas (17h e 22h) 
e dominicais (9h, 10h e 22h), temos 
a bênção das velas. Tal como nos 
anos anteriores, temos velas e tulipas 
(copos de protecção) para quem desejar.

Fevereiro
1 & 2

DIA DO CONSAGRADO
Na Arquidiocese de Braga, a celebração 
tem lugar aqui, na Basílica dos Congregados, 
no próximo Domingo, às 15 horas.
Na eucaristia, presidida pelo Arcebispo de 
Braga, D. Jorge Ortiga, serão homenageados 
os consagrados que se encontrarem em 
jubileu de 25, 50 ou 75 anos de consagrados.

Fevereiro
2


