
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ele cresça em mim” 
 

 

             Site da Paróquia de Beiriz: http://www.diocese-braga.pt/beiriz   

             Contacto do Pároco: 965786655 
 

Eucaristias:  

Semana de 2 a 9 de Fevereiro de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Quarta, 5 
19h30 

 ABEL JOSÉ FERREIRA FERNANDES (7.º dia de falec.) 
 DOMINGOS FIGUEIREDO DOS SANTOS (aniv.º) E FAMÍLIA 
 MARIA OLÍVIA PEREIRA 
 JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA (aniv.º falec) E FAMILIARES 
 ANTÓNIO GOMES FIGUEIREDO (aniv.º) 
 ISAURA POMBAL, MARIDO, FILHOS, GENRO E FAMILIARES 
 MANUEL DE CASTRO FIGUEIREDO – mc. Esposa 

Sexta, 7 
19h30 

 ASSOCIADOS VIVOS E FALEC. DO SAGR. CORAÇÃO DE JESUS 
 CARLOS MIGUEL GOMES DA COSTA (aniv,º falec.) 
 MARIA ADELAIDE RODRIGUES AZEVEDO –Confr. Sra.do Rosário 
 MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA – mc. Prima Beatriz 
 ANTÓNIO CARLOS MACEDO SILVA (aniv.º falec.) 

Sábado, 8 
19h30 

 IRMÃOS VIVOS E FALEC. DA CONFR. DAS ALMAS 
 MANUEL AZEVEDO RODRIGUES, PAIS, SOGROSeFAMILIARES 
 JESUÍNA MARTINS CORREIA E FILHO – mc. Família 
 DAVID FERNANDES PENICHE, ESPOSA E FILHO 
 EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO  
 ANA MONINHAS NOGUEIRA – mc. Família 
 DOMINGOS FERREIRA SERRA, ESPOSA E FILHO 

Domingo, 9 
Domingo V Tempo 

Comum, A 

 PELO POVO 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA – mc. Confr. das Almas  
 IDALINA LUÍSA MARTINS (aniv.º falec.) E FILHO  
 ROSALINA DE SOUSA NOGUEIRA 
 MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CRUZ, CUNHADOS 

EUGÉNIA E ANTÓNIO 
 
 
 
 

 
 
 

            CPM – PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO: Realizar-se-á de 28 de 
fevereiro a 04 de abril, no Centro Paroquial da Matriz. Os encontros de 
preparação para o Sacramento do Matrimónio acontecem todas as sextas-
feiras das 21h00 às 23h00. Inscrições no Cartório Paroquial. 
 
 
 

 
 

        Universidade Católica: Neste Domingo, dia 2 de fevereiro, a coleta da 
Missa é para a Universidade Católica portuguesa.    
 

            PROMESSAS DOS ESCUTEIROS E VIGÍLIA: Hoje, dia 1 de fevereiro, pelas 
21h30 o nosso grupo de Escuteiros irá realizar uma Vigília de oração. Este é 
um momento de oração e compromisso de todos aqueles que vão fazer a sua 
promessa de escuteiro amanhã domingo.  
         Convidamos toda a comunidade paroquial a participar neste momento de 
felicidade do nosso agrupamento. A Promessa Escutista é um compromisso 
com a felicidade. 
Amanhã, dia 2 de fevereiro, na Eucaristia das 11h realizaremos as promessas dos novos 
elementos.   
 
 
 

Folha Pa roquial ( de  Beiriz) 
 i n f o r m a ç ã o  p a r o q u i a l    

SEMEAR ESPERANÇA 

 Festa da Apresentação do Senhor | Ano A | nº 198 | 02/02/2020 

11h



Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Mal 3, 1-4 → «Entrará no seu templo o Senhor a quem buscais.»  
Salmo: 23(24) → «O Senhor do Universo é o Rei da glória.» 
2ª Leitura: Hebr 2, 14-18 → «Devia tornar-Se semelhante em tudo aos seus irmãos.»  
Evangelho: Lc 2, 22-40 → «Os meus olhos viram a vossa salvação.» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
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».»  
Palavra da salvação  

Oração colecta: Deus eterno e omnipotente, humildemente Vos suplicamos 
que, assim como o vosso Filho Unigénito foi neste dia apresentado no 
templo, revestido da natureza humana, assim também, de alma purificada, 
nos apresentemos diante de Vós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

DESAFIO À FAMÍLIA: Durante esta semana, procuremos cultivar o encontro 
com Deus e a escuta da sua voz, apresentando-nos diante d’Ele, através de 
uma visita ao Santíssimo Sacramento, na Igreja Paroquial. 

RECEBAMOS A LUZ CLARA E ETERNA... 

Todos nós que celebramos e veneramos com tanta piedade o mistério do Encontro 
do Senhor, corramos para Ele com todo o fervor do nosso espírito. Ninguém deixe de 
participar neste Encontro, ninguém se recuse a levar a sua luz. Levemos em nossas 
mãos o brilho das velas, para significar o esplendor divino d’Aquele que Se aproxima e 
ilumina todas as coisas, dissipando as trevas do mal com a sua luz eterna, e também 
para manifestar o esplendor da alma, com o qual devemos correr ao encontro de 
Cristo. Assim como a Virgem Mãe de Deus levou ao colo a luz verdadeira e a 
comunicou àqueles que jaziam nas trevas, assim também nós, iluminados pelo seu 
fulgor e trazendo na mão uma luz que brilha diante de todos, devemos acorrer 
pressurosos ao encontro d’Aquele que é a verdadeira luz. Na verdade a luz veio ao 
mundo e, dispersando as trevas que o envolviam, encheu-o de esplendor; visitou-nos 
do alto o Sol nascente e derramou a sua luz sobre os que se encontravam nas trevas: 
este é o significado do mistério que hoje celebramos. Caminhemos empunhando as 
lâmpadas, acorramos trazendo as luzes, não só para indicar que a luz refulge já em 
nós, mas também para anunciar o esplendor maior que dela nos há-de vir. Por isso, 
vamos todos juntos, corramos ao encontro de Deus. Eis que veio a luz verdadeira, que 
ilumina todo o homem que vem a este mundo. Todos nós, portanto, irmãos, 
deixemo-nos iluminar, para que brilhe em nós esta luz verdadeira. Nenhum fique 
excluído deste esplendor, nenhum persista em continuar imerso na noite, mas 
avancemos todos resplandecentes; iluminados por este fulgor, vamos todos juntos ao 
seu encontro e com o velho Simeão recebamos a luz clara é eterna; associemo-nos à 
sua alegria e cantemos com ele um hino de acção de graças ao Pai da luz, que enviou 
a luz verdadeira e, afastando todas as trevas, nos fez participantes do seu esplendor. 
A salvação de Deus, com efeito, preparada diante de todos os povos, manifestou a 
glória que nos pertence a nós, que somos o novo Israel; e nós próprios, graças a Ele, 
vimos essa salvação e fomos absolvidos da antiga e tenebrosa culpa, tal como Simeão, 
depois de ver a Cristo, foi libertado dos laços da vida presente. Também nós, 
abraçando pela fé a Cristo Jesus que vem de Belém, nos convertemos de pagãos em 
povo de Deus (Jesus é com efeito a Salvação de Deus Pai) e vemos com os nossos 
próprios olhos Deus feito carne; e porque vimos a presença de Deus e a recebemos, 
por assim dizer, nos braços do nosso espírito, nos chamamos novo Israel. Com esta 
festa celebramos cada ano de novo essa presença, que nunca esquecemos” 
 

(Orat. 3 de Hypapante, 6-7: PG 87, 3, 3291-3293) (Sec. VII) 
 


