
A Luz de Cristo resplandeça em nós!  
Festa da Apresentação do Senhor no Templo 

 

“Completando-se o tempo da purificação deles, 

José e Maria  levaram o Menino Jesus a  Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. 

 

Fora revelado a Simeão que ele não 

morreria antes de ver o Cristo do Senhor. 

Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. 

Quando os pais trouxeram o Menino 

Jesus, Simeão o tomou nos braços e 

louvou a Deus, dizendo:  

“Agora, ó Senhor onipotente, podeis 

deixar o vosso servo ir em paz. Pois meus 

olhos viram vossa salvação, que 

preparastes ante a face das nações: 

Uma Luz que brilhará para os gentios, e 

para a glória de Israel, vosso povo ". Lc. 

2, 22-40. 

 

Parabéns a todos os consagrados e consagradas!  
Na Festa da Apresentação do Senhor, recordamos a graça da nossa consagração 

batismal e, posteriormente, a Consagração na Vida Religiosa. 

É o dia em que queremos renovar com alegria e zelo o que prometemos há 

muitos anos.  

Olhando para trás, temos mil bênçãos a contar, muita vida gerada, criada, 

multiplicada para centenas de estudantes, famílias, doentes, idosos e miseráveis pelas 

curvas da vida. Andamos por tantas estradas, asfaltos, bairros, metrópoles, rios, 

ribanceiras, morros e descidas tentando levantar os desesperançados e anunciar a 

Palavra de Deus, os Sacramentos, a companhia, a amizade, a vida e o sentido!  

 

Hoje é o dia em que a Igreja também quer agradecer a todos os seus filhos 

generosos e consagrados que tanto fazem para a implantação do Reino de Jesus.  

 

Hoje é o dia em que queremos pedir ao Senhor que mande milhares de novos 

missionários à sua Igreja, às Congregações porque a messe é grande demais e os 

operários são poucos e já cansados!  

Hoje é o dia em que queremos lembrar o cuidado à Casa Comum para que 

possamos salvar e alimentar uns aos outros.  

Hoje é o dia em que recolhemos as profecias de Simeão sobre o Menino... Maria 

e José foram meditando, discernindo os fatos à luz destas chaves: “Eis que este Menino 

vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel... sinal de contradição; uma 

espada de dor atravessar-lhes-á a alma; os pensamentos de muitos corações serão 

revelados” Lc.2,33-34. 

Que a Luz de Cristo, de sua Mãe e São José resplandeça sobre nós! 

Saudações fraternas da Equipe de coordenação CRB/RS. 


