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“Fazei brilhar a vossa luz” 
Semana do Consagrado - 26 de janeiro a 2 de fevereiro 2018 

 

LECTIO DIVINA 
 
 
FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR - 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - DIA DO CONSAGRADO 
 
Introdução 

Segundo a Lei de Moisés, 40 dias depois do nascimento do filho primogénito, os pais 
deveriam subir ao Templo de Jerusalém para oferecer o seu filho ao Senhor e para a 
purificação ritual da mãe (cfr. Ex 13, 1-2.2.11-16; Lv 12, 1-8). Também Maria e José 
cumpriram esse rito, oferecendo segundo a Lei, um casal de rolinhas ou de pombos. 

No Oriente esta Festa era chamada Hypapante, “Festa do Encontro”: Simeão e Ana, que 
encontram Jesus no Templo e reconhecem Nele o Messias esperado, representam a 
Humanidade que encontra o seu Senhor na Igreja. Esta Festa estende-se posteriormente 
para o Ocidente, que desenvolve a simbologia da luz e a procissão com velas, a qual deu 
origem ao termo "Candelária". Este sinal visível significa que a Igreja encontra na fé Aquele 
que é a "luz da Humanidade" e O acolhe com toda a sua Fé para levar esta Luz ao mundo. 
Todos os cristãos, e de forma peculiar, aqueles e aquelas que se entregaram totalmente ao 
Senhor e ao Seu Reino pela vocação consagrada, são chamados a fazer brilhar a Luz de Cristo 
no mundo, nomeadamente, nas periferias geográficas e existenciais.  

Preparação 
Tomo consciência da presença amorosa do Senhor em mim, de um Deus que se alegra com o 
dom da minha consagração a Ele, do Deus que me quer conduzir pelos Seus caminhos, que 
me quer renovar e dar força para voar alto, com “asas de águia” (cf. Is 40, 31-31). 
 
 
Invocação  
Invoco a assistência do Espírito Santo, que me faz conhecer e querer fazer a vontade de Deus. 
Posso rezar, por exemplo, a seguinte oração: 
 
Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom da SABEDORIA para que possamos escutar esta Palavra, 
avaliar todas as coisas e os acontecimentos da vida à Tua Luz, à Luz dos projetos de Amor do 
Pai; 

Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom do ENTENDIMENTO e uma compreensão mais profunda 
da verdade a fim de anunciar a salvação com maior firmeza e convicção; 

Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom do CONSELHO que ilumina a nossa vida, e orienta a nossa 
oração segundo a Tua Providência; 

Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom da FORTALEZA e sustenta-nos no meio das dificuldades 
com a Tua coragem para que possamos levar a Luz de Cristo a todos; 
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Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom da CIÊNCIA para distinguir o Único necessário do 
efémero, por mais importante que seja; 

Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom da PIEDADE para reanimar sempre a nossa íntima 
comunhão conTigo; 

Vem, Espírito Santo, dá-nos o dom do santo TEMOR para que, conscientes das nossas 
fragilidades, reconheçamos sempre a força da Tua graça na nossa vida. 

Vem, Espírito Santo, e faz de nós homens / mulheres de coração novo! 

 
Leitura da Palavra de Deus 
Leio, com calma e atenção, a seguinte passagem evangélica deste dia, as vezes que forem 
necessárias. Procuro identificar: o ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens 
usadas, as ações. Tento imaginar a cena e colocar-me lá. É um momento para conhecer e 
reconhecer a Boa Notícia que este trecho nos 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 
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 
É o momento de descobrir os valores e a mensagem da Palavra de Deus, para a 
compreender, saborear e confrontar com a vida. Aqui vão algumas pistas: 
 
a) Pela obediência de Maria e José à Lei mosaica, apresentando Jesus no Templo quarenta 
dias após o seu nascimento, Deus Pai apresenta o Seu Filho à Humanidade, pela boca do 
velho Simeão e de Ana, que são movidos pelo Espírito Santo. Na atitude profética dos dois 
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anciãos está toda a Antiga Aliança que exprime a alegria do encontro com o Redentor. «O 
Evangelho, onde resplandece gloriosa a Cruz de Cristo, convida insistentemente à alegria.(...) 
O próprio Jesus «estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo» (Lc 10, 21). A sua 
mensagem é fonte de alegria: «Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha 
alegria, e a vossa alegria seja completa» (Jo 15, 11). (...) Porque não havemos de entrar, 
também nós, nesta torrente de alegria?» (EG 6) 
Como vivo a alegria do encontro com Cristo? 
 
b) Simeão apresenta o Menino com três belos títulos: Ele é a Salvação, é a Luz que ilumina os 
povos, é a Glória de Israel. Maria, sendo Aquela que «derramou sobre o mundo a luz eterna, 
Jesus Cristo, Nosso Senhor», é o candelabro que apresenta Jesus, Luz do mundo. Podemos 
contemplar este mistério de Cristo através do prisma privilegiado de sua Mãe.  
 
«Hoje vivemos, sobretudo nas sociedades mais avançadas, uma condição muitas vezes 
marcada por uma pluralidade radical, por uma marginalização progressiva da religião da 
esfera pública, de um relativismo que atinge os valores fundamentais. Isto exige que o nosso 
testemunho cristão seja luminoso e coerente, e que o nosso esforço educativo seja cada vez 
mais atento e generoso. A vossa obra apostólica, em particular, diletos irmãos e irmãs, se 
torne empenho de vida que acede com paixão perseverante à Sabedoria como verdade e 
beleza, «esplendor da verdade». Sabei orientar com a sabedoria da vossa vida, e com a 
confiança nas possibilidades inesgotáveis da verdadeira educação, a inteligência e o coração 
dos homens e das mulheres do nosso tempo em relação à «vida boa do Evangelho». (Papa 

Bento XVI, Mensagem para o Dia do Consagrado a 02 de fevereiro de 2011) 

 
Nas circunstâncias onde sou enviado/a, sou candelabro de Jesus, Luz do Mundo? 
 
c) Simeão acrescenta ainda que o Menino será “sinal de contradição” e que uma espada 
trespassará a alma da Mãe, ou seja, a salvação acontecerá através do sofrimento do qual 
também ela participará. Ela é a primeira a unir-se a Cristo no caminho da obediência, da fé 
provada e do sofrimento.  
Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência é que haja 
tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus 
Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. 
Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas 
estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes 
implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão 
faminta e Jesus repete-nos sem cessar: «Dai-lhes vós mesmos de comer» (Mc 6, 37). (EG 49) 
Estou atento/a às situações de falta da Luz de Cristo? 
Assumo com serenidade o sofrimento inerente a fazer brilhar essa Luz “no meio das 
trevas” do nosso mundo? 
 
Oração 
A meditação desemboca naturalmente na oração: é o momento de responder a Deus após 
havê-lo escutado. Neste diálogo pessoal, falo do que me vai no coração: se for louvor, louvo; 
se for pedido de perdão, peço perdão; se for necessidade de maior clareza, peço a luz divina; 
se for cansaço e aridez, peço os dons da fé e esperança. Enfim, os momentos anteriores, se 
feitos com atenção e vontade, determinarão esta oração da qual nasce o compromisso de 
estar com Deus e fazer a sua vontade. 
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Contemplação 
Este é um momento que pertence a Deus. É um momento no qual se permanece em silêncio 
diante de Deus. Se Ele me conduzir à contemplação, louvado seja Deus! Se Ele lhe me der 
apenas a tranquilidade de uns momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus! Se for um 
momento de esforço para ficar na presença de Deus, louvado seja Deus! 
 
Compromisso  
A semente da Palavra de Deus deve produzir fruto para a glória de Deus e para a edificação 
do Reino. Diante da Palavra escutada e rezada faço um compromisso.  
 
Partilha 
Se a Lectio for feita em grupo, partilho com simplicidade e fé as interpelações que a Palavra 
me suscitou. 
 
Pai Nosso 
 
Oração Final 
 
Ó Maria, Mãe da Igreja, 
confio-te toda a vida consagrada, 
para que lhe obtenhas a plenitude da luz divina: 
viva na escuta da Palavra de Deus, 
na humildade da sequela de Jesus, teu Filho e nosso Senhor,  
no acolhimento da visita do Espírito Santo, 
na alegria diária do magnificat, 
a fim de que a Igreja seja edificada pela santidade de vida 
destes teus filhos e filhas, 
no mandamento do amor. Amén!  
(Papa Bento XVI, Mensagem para o Dia do Consagrado a 02 de fevereiro de 2011) 

 


