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FESTA DA 
APRESENTAÇÃO 

DO SENHOR

LEITURA I  
MAL 3, 1-4

SALMO 26 (27)
REFRÃO: 

O SENHOR DO 
UNIVERSO É O 

REI DA GLÓRIA.

LEITURA II: 
HEBR 2, 14-18

EVANGELHO SEGUNDO S.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.
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1 A 9 DE FEVEREIRO —  SÁB A 
DOM

Peregrinação à Terra Santa

4 DE FEVEREIRO — TER
Reunião Secretariado da 

Catequese
19h30

6 DE FEVEREIRO — QUI
CAFé

11h

9 DE FEVEREIRO — DOM
Unção dos Doentes

11h30, Igreja Boa Nova

MISSAS
IGREJA STO. ANTÓNIO
2ª a 6ª — 9h30/19h 
SÁB — 9h30/18h (castelhano)/19h 
DOM — 8h/10h/12h/13h/18h

IGREJA SRA. BOA NOVA 
DOM — 11h30 (catequese)/19h

CAPELA COLÉGIO SRA. BOA NOVA
3ª — 12h45 (Missa)

CAPELA SALESIANA 
2ª a SÁB — 12h
DOM — 10h30/ 11h30 (crianças)/12h30

CAPELA DE NOSSA SRA. DA PAZ 
SÁB — 15h30

CAPELA DE NOSSA SRA. DA PIEDADE
DOM — 12h15 

MOSTEIRO DAS MONJAS CONCEPCIONISTAS
2ª a SÁB — 8h00
DOM — 9h00
(oração com jovens, todas as 
segundas 6ªs do mês; 21h)

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 
5ª — 10h › 12h e 16h › 19h (Oração 
de Laudes às 10h e Vésperas às 18h30)

CAPELA DE NOSSA SRA. DA SAÚDE 
6ª — 21h

RECITAÇÃO DO TERÇO
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 
2ª a 6ª  — 9h/18h15
IGREJA SRA. BOA NOVA 
2ª a 6ª  — 17h30

DEVOÇÃO DOS 1º SÁBADOS
CAPELA SALESIANA
SÁB — 11h
SANTO ANTÓNIO
SÁB  — 10h (de Janeiro a Maio)

LECTIO DIVINA
IGREJA DE STO. ANTÓNIO
4ª | 21h30

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO 

2ª a SÁB — 10h › 12h / 16h › 19h 
DOM — 10h › 13h / 17h › 19h 

CARTÓRIO 
2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 19h  

SÁB — 10h › 12h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a 6ª — 10h › 11h / 18h › 19h
SÁB — 10h › 11h 



2 de Fevereiro
A dia 2 de fevereiro, 
a Igreja celebra a 
Apresentação de Jesus 
no Templo, quando se 
realizou o encontro 
com Simeão e Ana, o 
qual se entende como o 
encontro do Senhor com 
o seu povo, e também 
aconteceu o ritual de 
purificação da Virgem 
Maria.
Naquela época, quando 
nascia o primogénito, 
era levado após quarenta 
dias ao Templo para 
sua apresentação, 
como descreve a Lei de 
Moisés. Assim, desde 
o nascimento do Verbo 
encarnado, em 25 de 
dezembro, até 2 de 
fevereiro, José e Maria 
cumpriram o tempo e 
levaram o menino para 
se consagrar.
O Evangelho de São 
Lucas relata: “Quando 
se completaram os dias 

para a purificação da 
mãe e do filho, conforme 
a lei de Moisés, Maria 
e José levaram Jesus 
a Jerusalém, a fim de 
apresentá-lo ao Senhor” 
(Lc 2,22).
Ao chegar ao Templo, eles 
encontraram Simeão, a 
quem o Espírito Santo 
havia prometido que não 
morreria antes de ver o 
Salvador do mundo, e 
foi o Espírito que disse 
ao profeta que aquele 
menino era o Redentor e 
Salvador da humanidade.
Após tomar o menino 
nos braços e bendizer ao 
Senhor, o profeta disse à 
Maria: “Este menino vai 
ser causa tanto de queda 
como de reerguimento 
para muitos em Israel. 
Ele será um sinal de 
contradição. Assim 
serão revelados os 
pensamentos de muitos 
corações. Quanto 
a ti, uma espada te 

APONTAMENTO
DA SEMANA

Contemplar a 
figura de Simeão 
ajuda a perceber 

que a fé é a certeza 
duma Presença 
inconfundível, 

incomparável, que 
assegura, pacifica e 

conforta a existência. 
Sim, a alegria de 

Simeão advém duma 
consolação que 

supera, vence, excede 
qualquer consolação 
deste mundo e, - por 

maioria de razão 
-, resiste diante de 

qualquer contradição 
deste mundo. Simeão 
é o paradigma duma 

comunidade cristã 
viva, aquela que vive 

duma consolação 
assim.  

traspassará a alma” (Lc 
2,34-35).
Também neste dia, 
encontrava-se no Templo 
a filha de Fanuel, da tribo 
de Aser, chamada Ana, 
de idade já avançada. 
Ana ficou viúva sete anos 
depois de ter se casado 
e assim permaneceu 
até 84 anos de idade. 
Ficava dia e noite no 
Templo servindo a Deus 
e oferecia jejum e oração. 
Ao ver a criança, Ana 
louvou a Deus e falou do 
menino a todos os que 
esperavam a redenção de 
Jerusalém.
Neste dia, a Igreja 
recorda também o 
Dia Mundial da Vida 
Consagrada. Ao celebrar 
esta festa em 2014, o 
Papa Francisco convidou, 
“à luz desta cena 
evangélica, a considerar 
a vida consagrada como 
um encontro com Cristo: 
é Ele que vem até nós, 
trazido por Maria e José, 
e somos nós que vamos 
até Ele, guiados pelo 
Espírito Santo. Mas no 
centro está Ele. É Ele 
que move tudo, é Ele que 
atrai ao Templo, à Igreja, 
onde podemos encontrá-
lo, reconhecê-lo, recebê-
lo e também abraçá-lo”.

Unção dos Doentes da 
Paróquia
 No próximo dia 9 de 
Fevereiro, por ocasião do 
Dia do Doente, vamos ter 
a celebração comunitária 
da UNÇÃO DOS 
DOENTES, na missa 
das 11h30, na Igreja 
Senhora da Boa Nova. 
Não é necessário fazer 
inscrição, basta estar 
presente e aproximar-
se na altura devida. 
| Para quem tenha 
conhecimento de pessoas 
que desejem receber este 
Sacramento, pedimos 
que o divulguem 
e eventualmente 
assegurem a sua 
presença.
Este Sacramento 
é sobretudo uma 
manifestação do 
cuidado da comunidade 
paroquial pelos nossos 
irmãos em situação de 
saúde fragilizada, que 
é também uma das 
fragilidades que o Papa 
Francisco aponta.

CAFé da Manhã
Próximo encontro no dia 
6 de Fevereiro às 11h00, 
no Salão Paroquial.

Retiro de Silêncio
Quaresma 2020
28 Fev – 1 Março 2020
(entrada 6ªf para jantar
saída Domingo depois do 
almoço)
Para inscrições e 
informações contactar:
Igreja de St António do 
Estoril T: 214680342
ou para o email: 
paroquia.estoril@gmail.
com

“O NOSSO DEUS  É FUNDAMENTALMENTE AMOR”
«Os meus olhos viram a salvação», é desta forma que Simeão narra o seu encontro 
com Cristo.  No encontro com Cristo, Simeão reconhece a sua verdadeira identidade 
e a verdade da sua pessoa.  Por outro lado, a liturgia deste domingo propõe-nos uma 
reflexão sobre o horizonte da esperança e da purificação. O Evangelho apresenta-nos a 
profetiza Ana e Simeão como aqueles que «esperam para além de qualquer esperança». 
Atitude destes anciãos leva-nos a questionar: Como esta a minha esperança? Em quem 
eu espero? Qual é a minha aspiração? Qual é a minha expectativa? O meu coração 
encontra-se numa atitude de acolhimento? Portanto, num tempo onde a esperança 
parece esgotar no presente, o Evangelho dá-nos a entender que a esperança é uma 
peça chave da existência cristã. Na esperança somos salvos, vemos isso realizado de 
modo concreto na vida de Simeão e da profetiza Ana. Cultivemos, uma esperança 
ativa que seja capaz de integrar as nossas desesperanças.

Vicente Coelho
(Seminarista)


