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- A celebração deste domingo tem algumas alterações no seu rito.  

- Providenciar velas para toda a comunidade, para o momento da bênção. 

- Ver antecipadamente com os leitores os textos para que sejam lidos com clareza e pausadamente, a fim de que a 

Palavra chegue a todos e possa ser bem compreendida. 

- Cuidar bem da acolhida de todos na porta da igreja, coma Pastoral da Acolhida.  

 

 

1. Comentário inicial:  

Irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos(as) a esta Celebração nesta Festa da Apresentação do 

Senhor.  



Hoje a liturgia nos convida a celebrar a Apresentação do Senhor no Templo de Jerusalém. Este 

ícone expressa a entrega total de Cristo, desde os primeiros momentos da sua existência terrena, nas 

mãos do Pai. Hoje, dia da vida consagrada, a Igreja convida todos os consagrados e consagradas a 

renovar a sua entrega nas mãos de Deus e a fazer da própria existência um dom de amor, um 

testemunho comprometido da realidade do Reino, ao serviço do projeto salvador de Deus para os 

homens e para o mundo.  

Celebramos hoje na Igreja o Dia da Vida Consagrada, rezando por todos aqueles e aquelas que 

se consagraram ao Senhor na vida religiosa. 

Iniciemos este nosso encontro, cantando juntos o canto de entrada. 

 

Canta-se este mantra algumas vezes, preparando o ambiente : 

Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós (bis) 

 

Ministro: Em nome do Pai...                             

T. Amém. 

Ministro: Irmãos e irmãs, há quarenta dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. E hoje chegou 

o dia em que Jesus foi apresentado ao Templo por Maria e José. Conformava-se assim à Lei do Antigo 

Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, 

o velho Simeão e a profetiza Ana foram também ao Templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, 

reconheceram o seu Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos pelo 

Espírito Santo, estamos na casa de Deus, para o encontro com o Cristo. Nós o encontraremos e 

reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória. 

 

(todos rezam em silêncio por alguns instantes.) 

 

 

Ministro: OREMOS: Ó Deus, luz verdadeira, fonte e princípio da luz eterna, fazei brilhar no coração 

de vossos fiéis a luz que não se extingue, para que, iluminados por estas velas, no vosso templo santo, 

cheguemos ao esplendor da vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor.          

T. Amém 

 

Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes.  

Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz! (bis) 

1. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai! Afugentando as trevas, ao Pai glorificai! 

2. A vossa Luz é o Cristo que dentro em vós está: Via, Verdade e Vida, Ele vos guiará! 

3. Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão, a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão! 

4. Ninguém a luz acende deixando-a se esconder: vossa luz ilumine, faça a vida vencer! 

 

Lembrar fatos relevantes na vida da Igreja, na comunidade... 

- Lembrar a chegada dos novos padres nas paróquias. Rezar por eles. 

- Lembrar a festa de Santa Águeda acontecendo em Pesqueira até o dia 5 de fevereiro, dia da 

padroeira da Catedral e da cidade de Pesqueira. 

Ao final de cada memória, a comunidade responde: Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor.  

 



 

1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, rei celeste, os que foram 

libertados. 

Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. (bis) 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons 

agradecemos. 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós de Deus, Cordeiro santo, nossas culpas perdoai. 

4. Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. 

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor! 

 

Ministro: OREMOS: Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas. Assim como o vosso Filho 

único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo, fazei que nos apresentemos 

diante de vós com os corações purificados. Por N.S.J.C.                     

T. Amém. 

 

 

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. Palavra do Senhor.  

T. Graças a Deus. 

 

O Rei da glória é o Senhor onipotente! 

1. “Ó portas, levantai vossos frontões!  

Elevai-vos bem mais alto, antigas portas,  

a fim de que o Rei da glória possa entrar!” 

2. Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?”  

“É o Senhor, o valoroso, o onipotente,  

o Senhor, o poderoso nas batalhas!” 

3. “Ó portas, levantai vossos frontões!  

Elevai-vos bem mais alto, antigas portas,  

a fim de que o Rei da glória possa entrar!” 

4. Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?”  

“O Rei da glória é o Senhor onipotente,  



o Rei da glória é o Senhor Deus do universo.” 

 

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos: Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma 

condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e 

libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio 

ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo 

semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo-sacerdote misericordioso e digno de confiança nas 

coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser 

tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. –  

T. Graças a Deus 

 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

- Sois a luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. 
 

Ministro: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 

Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de Moisés, Maria 

e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na Lei do 

Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor”. Foram também 

oferecer o sacrifício — um par de rolas ou dois pombinhos — como está ordenado na Lei do Senhor. 

Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação 

do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver 

o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os pais 

trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a Lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e 

bendisse a Deus: “Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz; 

porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos: luz para iluminar 

as nações e glória do teu povo Israel.” O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a 

respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: “Este menino vai ser causa tanto de 

queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão 

revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma”. Havia 

também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada; 

quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava 

com oitenta e quatro anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana 

chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a 

libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a Lei do Senhor, voltaram à Galileia, 

para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria; e a graça de Deus 

estava com ele. Palavra da Salvação.  

T.  Glória a vós, Senhor. 

 

 

Tema central da celebração:  

A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e convida-nos a situá-la no contexto do projeto 

de Deus para os homens e para o mundo. Deus tem um projeto de vida plena para oferecer aos homens; 

e elege pessoas para serem testemunhas desse projeto na história e no tempo. 



 

1ª Leitura:  

Um “mensageiro” (anjo) anônimo anuncia o “Dia do Senhor” – o “dia” em que Deus vai descer ao 

encontro do seu Povo para criar uma nova realidade. Nesse dia, o Snehor vai eliminar o egoísmo e o 

pecado, vai purificar o coração do seu Povo, vai inaugurar o tempo novo da comunhão verdadeira 

entre Deus e os homens. A Vida Consagrada é interpelação profética; interpela os homens, convida-os 

à conversão, anuncia e testemunha o mundo que há de vir. 

 

2ª Leitura: 

Jesus é apresentado como o sacerdote por excelência que, ao oferecer ao Pai o sacrifício da sua vida, ao 

serviço do plano salvador de Deus, fez nascer o Homem Novo, livre da escravidão do pecado, 

promovido à categoria de “filho de Deus”. Esta “catequese” convida os discípulos a olhar para a cruz 

de Jesus, a interiorizar o seu significado, a seguir Jesus no dom total da vida, na entrega radical, no 

serviço simples e humilde aos irmãos. 

A Vida Consagrada é uma forma privilegiada de viver e de testemunhar esta realidade. 

 

Evangelho: 

Através das palavras e da catequese do evangelista Lucas, desenha-se aqui o quadro da “Apresentação 

de Jesus” no Templo de Jerusalém, a fim de ser “consagrado” ao Senhor. A consagração de Cristo 

recorda-nos que a nossa vida se deve cumprir num “eis que venho”, numa entrega total nas mãos do 

Pai, ao serviço do projeto de salvação de Deus para os homens e para o mundo. 

 

 

T. Senhor, escutai a nossa prece. 

1. Pela Igreja de Deus, para que, através das pastorais, dos movimentos e demais associações, anuncie 

a Palavra que salva, rezemos ao Senhor. 

2. Pelos batizados e batizadas, para que, assumindo a graça do Batismo, sejam vivos anunciadores da 

Palavra de Deus, em especial nos lugares onde Jesus Cristo não é mais acolhido, rezemos ao Senhor. 

3. Pelas comunidades que encontram obstáculos à vivência e ao anúncio do Evangelho, para que, 

animadas pela força do Senhor Ressuscitado e pela prática da caridade fraterna, renovem suas forças, 

rezemos ao Senhor. 

4. Por todas as pessoas que são indiferentes ao Evangelho, para que, através do testemunho de caridade 

e perseverança dos cristãos, abram seus corações à escuta da Palavra de Deus, rezemos ao Senhor: 

5. Por todos os consagradas e consagrados, para que, renovando sua entrega nas mãos de Deus, sejam 

fortalecidos pela sua graça e experiência do seu amor, rezemos ao Senhor. 

 

Outras preces espontâneas 

 

 

  ao Senhor por tantos benefícios recebidos. 

O ministro introduz a oração. A cada louvor, o povo responde:  

- Senhor Deus, nossa alegria, louvado sejas para sempre! 



 

 

  

- O Ministro da Comunhão coloca a âmbula com as hóstias consagradas sobre o altar. Pode-se cantar 

um canto eucarístico.  

 

: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... 

 

Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se 

apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar 

guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor! 

1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não 

poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. 

2. Em minh’alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, há um resplendor 

secreto do Infinito Ser, há um profundo germinar de eternidade. 

3. Quando eu sou um sol a transmitir a luz e meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu 

está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. 

4. Esta vida nova, comunhão com Deus, no Batismo, aquele dia, eu recebi; vai aumentando, 

sempre e vai me transformando, até que Cristo seja todo o meu viver. 

  

(silêncio para oração pessoal) 

 

M. OREMOS: Por esta comunhão, ó Deus, completai em nós a obra da vossa graça e concedei-nos 

alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro do Cristo, como correspondestes à esperança de 

Simeão, não consentindo que morresse antes de acolher o Messias. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

 

 

Inspirados pela celebração de hoje, deixemo-nos conduzir pelo Senhor, confiando nossa vida em suas 

mãos e vivendo com radicalidade nossa vocação missionária que brota do nosso Batismo. 

 

 

M. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 



M. Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possa viver 

fazendo o bem. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

M. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

T. Amém. 

 


