
DIA DO CONSAGRADO E DA CANDELÁRIA 
 

No próximo Sábado, dia 02 de Fevereiro, iremos 

celebrar a Festa da Apresentação do Senhor. Neste 

dia em que a Luz das Nações é apresentada no 

Templo, iremos benzer as velas na Eucaristia das 

12h00 e das 19h00. O dia 02 de Fevereiro é 

igualmente o dia do Consagrado, dia de todos os 

homens e mulheres que se entregam radicalmente 

a Deus para o serviço do Reino. Às 19h00, na Sé da 

Porto, o bispo D. Manuel Linda convoca todos os 

consagrados para a celebração da Eucaristia com 

um momento de renovação dos votos de 

consagração. 

 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
 

A criatividade, festa e alegria que caracterizam a 

Jornada Mundial da Juventude não são sinónimo 

de ligeireza na relação dos jovens com Cristo, 

sublinhou o papa esta quinta-feira, no Panamá. 

Francisco destacou que o esforço de muitos para 

participar é sinal e promessa de abertura e diálogo: 

«Vós, queridos amigos, fizestes muitos sacrifícios 

para poder-vos encontrar, e assim tornastes-vos 

verdadeiros mestres e artesãos da cultura do 

encontro. 

O Papa frisou ainda que o testemunho de Cristo 

passa pelo «serviço concreto» aos desfavorecidos: 

«não tenhais medo de amar, não tenhais medo 

deste amor concreto, deste amor que tem ternura, 

deste amor que serve, deste amor que dá a vida». 

(www.snpcultura.org) 

 

TUDO PODE SER RECEBIDO E INTEGRADO 
COMO PARTE DA PRÓPRIA VIDA 

 

«Não é saudável amar o silêncio e esquivar o 

encontro com o outro, desejar o repouso e rejeitar 

a actividade, buscar a oração e menosprezar o 

serviço. Tudo pode ser recebido e integrado como 

parte da própria vida neste mundo, entrando a 

fazer parte do caminho de santificação. Somos 

chamados a viver a contemplação mesmo no meio 

da acção, e santificamo-nos no exercício 

responsável e generoso da nossa missão» 

(Gaudete et Exsultate, nº 26). 
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“Segundo o seu costume, entrou na 
sinagoga a um sábado…” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A comunidade é o berço, onde a Palavra se gera e 

donde ela verdadeiramente nos fala e interpela. 

Vede como Jesus tinha, por costume, ir à sinagoga, 

todos os sábados, no seu «dia santo», para ouvir, 

para dizer, para partilhar a Palavra. É muito 

importante não tirar a Palavra do seu berço, não a 

desgarrar da comunidade, não a interpretar fora da 

comunhão com a Igreja. Não menos importante é 

ouvir a Palavra que «hoje» me é dada ouvir. Ouvir 

a Palavra que eu não escolhi, de modo a «puxar a 

brasa para a minha sardinha». Pelo contrário, a 

Palavra falará tanto mais, quanto mais eu a deixar 

falar primeiro. E essa Palavra fala-me «hoje». E 

«hoje» fala-me como nunca… porque «hoje» 

aquele que a ouve sou Eu. E eu, que a escuto hoje, 

já não sou, nem estou, como ontem.  

http://www.porto.carmelitas.pt/
mailto:porto@carmelitas.pt


 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I      Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
 

«Liam o Livro da Lei e explicavam o seu sentido» 
 

Leitura do Livro de Neemias  
 

Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da 
Lei perante a assembleia de homens e mulheres e 
todos os que eram capazes de compreender. Era o 
primeiro dia do sétimo mês. Desde a aurora até ao 
meio dia, fez a leitura do Livro, no largo situado 
diante da Porta das Águas, diante dos homens e 
mulheres e todos os que eram capazes de 
compreender. Todo o povo ouvia atentamente a 
leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras estava de 
pé num estrado de madeira feito de propósito. 
Estando assim em plano superior a todo o povo, 
Esdras abriu o Livro à vista de todos; e quando o 
abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse 
o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, 
erguendo as mãos: «Amen! Amen!». E prostrando-
se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas 
liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus 
e explicavam o seu sentido, de maneira que se 
pudesse compreender a leitura. Então o 
governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, 
bem como os levitas, que ensinavam o povo, 
disseram a todo o povo: «Hoje é um dia 
consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos 
entristeçais nem choreis». – Porque todo o povo 
chorava, ao escutar as palavras da Lei –. Depois 

Neemias acrescentou: «Ide para vossas casas, 
comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e 
reparti com aqueles que não têm nada preparado. 
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor; 
portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do 
Senhor é a vossa fortaleza». 
 

SALMO RESPONSORIAL        Sl 18 B (19) 
 

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e 
vida. 
 

A lei do Senhor é perfeita,  
ela reconforta a alma;  
as ordens do Senhor são firmes,  
dão sabedoria aos simples. 
 

Os preceitos do Senhor são rectos  
e alegram o coração;  
os mandamentos do Senhor são claros  
e iluminam os olhos.  
 

O temor do Senhor é puro  
e permanece eternamente;  
os juízos do Senhor são verdadeiros,  
todos eles são rectos.  
 

Aceitai as palavras da minha boca  
e os pensamentos do meu coração  
estejam na vossa presença:  
Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor.  
 

LEITURA II       1 Cor 12, 12-14.27 
 

«Vós sois corpo de Cristo  
e seus membros, cada um na sua parte» 

 

Leitura da primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos 
Coríntios  
 

Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos 
membros e todos os membros do corpo, apesar de 
numerosos, constituem um só corpo, assim sucede 

também em Cristo. Na verdade, todos nós – judeus 
e gregos, escravos e homens livres – fomos 
baptizados num só Espírito para constituirmos um 
só corpo e a todos nos foi dado a beber um só 
Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um 
só membro, mas por muitos. Vós sois corpo de 
Cristo e seus membros, cada um por sua parte.  
 

EVANGELHO         Lc 1, 1-4; 4, 14-21 
 

«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Lucas  
 

Já que muitos empreenderam narrar os factos que 
se realizaram entre nós, como no-los transmitiram 
os que, desde o início, foram testemunhas oculares 
e ministros da palavra, também eu resolvi, depois 
de ter investigado cuidadosamente tudo desde as 
origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que 
tenhas conhecimento seguro do que te foi 
ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, 
com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se 
por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era 
elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde Se 
tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na 
sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a 
leitura. Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, 
ao abrir o livro, encontrou a passagem em que 
estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa 
nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a 
redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir 
a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da 
graça do Senhor». Depois enrolou o livro, 
entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam fixos 
em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou 
então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura que acabais de ouvir».  


