Encontro para a Festa da Apresentação do Senhor
02 de fevereiro de 2014 – Ano A
Tema: Uma Luz para mostrar o caminho a todos
Acolhida: (Se o/a dono/a da casa preferir pode ser feita espontânea).
A nós todos, que nos encontramos neste espaço, a paz de Deus, nosso Pai, a graça e a
alegria de Nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!
Oração: (Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas intenções).
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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
Motivando o Encontro:
A presença de Simeão e Ana no rito litúrgico da apresentação do Menino Jesus no templo de
Jerusalém serviu para explicitar a identidade e a missão do Filho de Deus. Todo recém-nascido
gera esperança aos que estão ao seu redor. Quando Simeão chegou ao templo, movido pelo
Espírito Santo, e se deparou com o menino Jesus, não teve dúvidas de que a promessa divina
estava sendo cumprida; tratava-se do Messias esperado. Ouçamos com atenção.
Leitura do Evangelho: Lc 2, 22-40
Reflexão:
Os pais são pobres. Veja pela oferta dada ao templo (cf.Lv 12,1-8). Mais do que ver nos pais
de Jesus os cumpridores da Lei, Lucas quer mostrar-nos quem é Jesus, o consagrado a
Deus. Simeão, representando o resto do povo fiel, movido pelo Espírito, reconhece em Jesus
a promessa de Deus e proclama com seu canto que o menino é Luz. Luz não só para Israel,
mas para iluminar o caminho de toda a humanidade, conduzindo-a em direção à liberdade e à
vida que Deus projetou para todos. Assim tudo o que for prática de justiça se tornará luz com
Ele. Tudo o que for sinal de injustiça será destruído, pois Jesus é sinal de contradição. A
prática da justiça irá causar divisões e sofrimentos, e Maria sentirá na própria pele as
consequências dessa opção.
Contemplação: (Sugere-se colocar um fundo musical).
Nossa Senhora canta “O Senhor fez em mim maravilhas”; contemplemos o menino Jesus que
se faz Luz a cada um de nós.
Questionamento:
Como essa luz se manifesta em minha vida?
Como sou luz para os outros?
Preces:
Adoremos nosso Salvador, que hoje foi apresentado no templo e peçamos:
T: Senhor, que os nossos olhos vejam a vossa salvação.
- Cristo Salvador que se revela às nações, iluminai aqueles que ainda não vos conhecem,
para que creiam em vós. Peçamos:
T: Senhor, que os nossos olhos vejam a vossa salvação.
- No dia de vossa apresentação ao templo, foi anunciado à Maria, vossa mãe, uma espada de
dor; fortalecei aqueles que suportam provações por causa do serviço do vosso reino.
Peçamos:
T: Senhor, que os nossos olhos vejam a vossa salvação.

Compromisso para a semana:
Iluminado pela Palavra de hoje, vou comunicar a luz de Deus em cada encontro, em cada
palavra, em cada situação. Como a luz afasta toda escuridão, vou colaborar para que todo
medo, dúvida, injustiça ou conflito sejam esclarecidos e substituídos pela graça e pela paz de
Deus.
Encerramento:
Assim como Maria, também quero ser um candelabro, para que a Luz brilhe em nossas
casas, em nossas famílias. Rezemos juntos uma dezena do Rosário.

