
Pensamento do dia – 2 de fevereiro de 2021

“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». (…) 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.” (Lc 2, 22-40)

A Igreja celebra hoje a festa da Apresentação de Jesus ao Templo. Passaram quarenta dias 
desde o Natal. O preceito daquele tempo era que o Menino tinha de ser apresentado ao 
Templo quarenta dias depois de nascer. Maria e José lá estavam, cumprindo as normas, não 
numa obediência mecânica mas numa busca do sentido da vida. É o velho Simeão que dá o 
mote: «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». Ainda hoje é uma das orações mais usadas 
pelos cristãos, particularmente à noite. Quando percebemos que Cristo é a luz, não há noite, 
escuridão, sofrimento ou dúvida que nos possa tirar a esperança. Também a profetiza Ana lá 
estava, já muito avançada na idade, e reconheceu o Salvador. A sabedoria dos mais velhos e a 
fé iluminada são de uma força extraordinária.

Eu quero fazer parte disto!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Levantai ó portas os vosso umbrais,
alteai-vos pórticos antigos,
e entrará o Rei da Glória!!” ( Sl 23, 7)

Proposta: Hoje sugiro que a família se reúna para excitar o Evangelho e rezar, acendendo uma 
vela.

Para ler:

Malaquias 3, 1-4; Hebreus 2, 14-18; Salmo 23 (24); Lucas 2, 22-40.


