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L e i t u r a   D o m i n i c a l 
 

                  Nº 137/2014                                                                                                                                               Domingo, 02 /02/2014 
  

Festa da Apresentação do Senhor no Templo 

     
“Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno 

cumprimento.” 
 

(Jesus – São Mateus 5, 17) 

Jesus Cumpre a Lei 
 

Nesta Divina Liturgia comemoramos a Apresentação do Senhor no Templo, que era o primeiro ato  de 

culto, pelo qual, segundo a Lei, os pais ofereciam a Deus seu primeiro filho. 

No caso de Jesus, o Cristo, Filho Unigênito do Pai que veio ao mundo para fazer a sua vontade, este ato se reveste de 

particular importância, para Ele e para nós que, pelo Batismo, fomos também, radicalmente, apresentados e oferecidos ao Pai. 

O fato de sermos consagrados e “apresentados” a Deus requer que vivamos como pessoas que realmente pertencem a 

Deus. 

 Apresentar-se a Deus significa, antes de tudo, saber viver “na presença de Deus”. Sua presença, em nossa consciência 

íntima, faz brotar uma oração interior que nos impulsiona a reafirmar a entrega de nós mesmos a Ele. 

Apresentar-se a Deus significa ainda sentir que Ele está presente entre nós quando nos reunimos em comunidade para 

as celebrações litúrgicas. 

 Mas existe ainda um outro modo de apresentar-se a Deus: é apresentar-lhe nossas boas obras, isto é, nossa vida vivida 

no cumprimento dos deveres, no trabalho, no amor ao próximo, na luta pelo triunfo do bem. 

Nestes termos, a Apresentação do Senhor é um programa de vida para nós. 
 

 

 

 P Í S T O L A 
                                                                              (* da Apresentação do Senhor) 

Prokimenon:   “Minha alma engrandece o Senhor; porque olhou 
para a humildade de sua serva!” 

 
 

(São Lucas,1.46.48)   

Leitura da Epístola aos Hebreus. (7, 7-17) 

Irmãos, “é indiscutível: é o inferior que recebe a bênção do superior Além do mais, aqui os levitas, que recebem o 

dízimo, são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual se atesta que vive. Por fim, também Levi, que recebe os 

dízimos, pagou, por assim dizer, na pessoa de Abraão. Pois ele já estava em germe no íntimo de Abraão, quando aconteceu o 

encontro com Melquisedec. Se a consumação  tivesse  sido realizada pelo Sacerdócio levítico (pois sob ele o povo recebeu a 

Lei), que necessidade haveria ainda de outro Sacerdote segundo a Ordem de Melquisedec e não segundo a Ordem de Aarão? 

Pois, transferido o Sacerdócio, forçoso é que se faça também a mudança da Lei. Pois bem: aquele a quem se aplicam estas 

palavras, é de outra tribo, da qual ninguém se consagrou ao serviço do altar. Pois é notório que nosso Senhor nasceu de Judá, a 

cuja tribo Moisés nada disse a respeito do Sacerdócio. Isto se torna ainda mais evidente, se, à semelhança de Melquisedec, se 

levanta outro Sacerdote, instituído não segundo a norma de uma lei que se baseia na carne, mas segundo a força de vida 

indestrutível. Pois dele se dá este testemunho: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec.” 
 

 
 

E V A N G E L H O 
      (*da Apresentação do Senhor) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. (2, 22-40) 
    

Naquele tempo, os pais do menino Jesus “levaram-no para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está 

escrito na Lei do Senhor: Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Ofereceram também em sacrifício, 

conforme está escrito na Lei do Senhor: um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. 

Justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Pelo Espírito Santo lhe fora revelado 

que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, veio ao Templo. E quando os pais levaram o 

menino Jesus ao Templo, a fim de cumprirem a respeito dele o que estava escrito na Lei, tomou-o em seus braços e louvou a 

Deus dizendo: ‘Agora, Senhor, já podes deixar teu servo ir em paz, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram a salvação 

que preparaste diante de todos os povos: a luz para iluminação das nações e para glória de teu povo, Israel’. O pai e a mãe do 



menino estavam maravilhados com o que se dizia dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: ‘Este menino está 

destinado a ser ocasião de queda e elevação de muitos em Israel e sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada atravessará tua 

alma. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações’. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo 

de Aser, de idade muito avançada. Casada ainda bem jovem, viveu sete anos com o marido, quando enviuvou, e permaneceu 

assim até os oitenta e quatro anos. Não se afastava do Templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Chegando 

naquela mesma hora, louvava também ela a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois 

de cumprirem todas as coisas, segundo a Lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se 

fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele.” 

 

S A N T O S  D A   S E M A N A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

A V I S O S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/02 – São Simeão, o justo e Profetiza Ana 

(onomástico do Rev. Pe. Samaan Nasry) 
 

Muitos homens e mulheres justos aguardavam a manifestação da salvação enviada por Deus 

na pessoa do Messias (Cristo) prometido. Dentre eles se destacam Simeão e Ana. Ambos 

viviam em Jerusalém. Simeão tinha a graça do Espírito Santo, pela qual soube que, antes de  

partir deste mundo, veria o “Ungido Deus”. E foi assim que teve o privilégio de tomar nos braços o Filho 

de Deus, quando seus pais o levaram ao Templo para ser apresentado ao Senhor.  

Naquela mesma ocasião, uma idosa viúva, Ana, que servia a Deus no Templo, também passou 

a louvar ao Senhor por ter enviado o Cristo, e a anunciá-lo a todos.  
 

Convite: 
 

Próximo domingo (09/02): Missa em honra a Santo Elian de Homs e 

Ordenação Sacerdotal (Padre) do Diácono Pedro Henrique. 

Todos estão convidados. 
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