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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita Lc 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 profetisa, 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 
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, tornava-Se robusto e 
enchia-Se de sabedoria. E a 
graça de Deus estava com Ele.

I  DICA
O convite aqui é para construir 
o presépio em casa, semana a 
semana. 
No presépio de casa coloca a 
Cabana .  

I  FAMÍLIA SAMARITANA: 
QUE SE COMPROMETE!
Os membros da família farão 
um compromisso conjunto 
para serem, cada vez mais e 
melhor, uma Igreja Doméstica, 
à imagem da Sagrada Família 
de Nazaré, construindo um 
lar que aconchegante e de 
respeito entre todos. 

I  VOZ POÉTICA

NATIVIDADE

Cresceu especial o Menino,
Filho eterno de Deus.
Nascido da Virgem Maria,
Tem particular apetência

E demais inteligência
Para responder aos doutores
Com respostas bem maiores,
Feitas do tamanho do amor.

Foi no Templo em Jerusalém
Que começou a ir mais além;
Deixou pai e mãe
E com todo o coração
Explicou a sua missão:
Estar e ser no mundo,
Propor o sentido profundo
De uma vida feita de amor.

À Sagrada Família
De Jesus, Maria e José
Pedimos a graça da fé
Para viver com alegria.
Sejamos rosto de amor
Construtores de comunhão
Viveremos em união
À imagem de Deus Pai e 
Senhor.

[Pe. José António Carneiro]

I  PESQUISA DA APP
“Felicidade de Servir ao 
próximo”

 

I  PARA JOGAR
Depois de leres o evangelho 
podes testar o teu 
conhecimento e atenção: 

https://www.youtube.com/watch?v=-7m_hdm_ukE&t=17s
https://wordwall.net/play/9040/778/540
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