Até 1969, a antiga festa de 2 de fevereiro, de origem oriental, tinha no
Ocidente o título de "Purificação da Bem-aventurada Virgem Maria" e
encerrava o ciclo do Natal, quarenta dias após o nascimento de Jesus.
No Oriente bizantino ela concentra-se no mistério da ‘Hypapante’, isto é, no
Encontro do Salvador com aqueles que veio salvar, representados pelas
pessoas de Simeão e Ana, segundo as palavras de Lucas 2, 29-32, usadas nos
cantos litúrgicos da festa: «Luz para iluminar as nações e glória do teu povo
Israel».
É precisamente de Simeão a prece que se recita nas "Completas", a oração da
Liturgia das Horas rezada antes de dormir: «Agora, Senhor, segundo a vossa
palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque meus olhos viram a
salvação que oferecestes a todos os povos, luz para se revelar às nações e
glória de Israel, vosso povo».
É costume os fiéis participarem na procissão comemorativa da entrada de
Jesus no templo. No Ocidente, esta procissão substituiu cortejos pagãos de
cariz licencioso, sendo inicialmente de caráter penitencial. Mais tarde
caracterizou-se pela bênção das velas, levadas acesas na procissão em honra
de Cristo.
A tradição deste cortejo levou a que à Apresentação do Senhor se desse
também o nome de festa de Nossa Senhora da Candelária, ou apenas
Candelária, designação que radica na palavra "candeia", que por sua vez tem
origem no latim "candere" (arder), significando vela ou círio.
Na tradição de alguns países, estas velas, depois de benzidas, são levadas
para casa e acendidas nos momentos de perigo, durante os temporais e os
cataclismos, em sinal da entrega de si, da família e de quanto se possui à
proteção divina. Há também o costume de colocar a vela benzida nesta festa
entre as mãos do cristão, no leito de morte, para que ilumine os últimos
passos do seu caminho rumo à eternidade.
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Os fiéis são também sensíveis ao gesto realizado pela Virgem Maria, que
a par da apresentação de Jesus se submete ao rito da purificação,
segundo o estipulado na Lei de Moisés (cf. Levítico 12, 1-8).
Em algumas Igrejas locais, a valorização de elementos inerentes ao relato
evangélico desta festa, como a obediência de José e de Maria à Lei judaica
- que os levou a apresentarem o Menino no templo, acompanhado da
oferta de duas rolas ou pombinhas, como previa o preceito -, a pobreza
dos esposos e a condição virginal de mãe de Jesus sugeriram que se
fizesse do dia 2 de fevereiro a festa daqueles que se dedicaram ao serviço
de Deus e do povo nas várias formas de vida consagrada. Neste sentido,
no dia da festa da Apresentação do Senhor assinala-se em Portugal o Dia
do Consagrado.

Avé, Avé, Avé, Mãe celestial!
Avé, Avé, Avé, canta Portugal!

1.Sobre os braços da azinheira,
Tu viestes, Ó Mãe Clemente,
Visitar a lusa gente,
De quem és a Padroeira.

SOBRE OS BRAÇOS DA
AZINHEIRA

Maria era o povo eleito
Cheio duma antiga esperança;
Por isso à o querer de Deus
Respondeu na confiança.

Ao Céu nada é vedado
Para a salvação do mundo;
E onde a mente não vai
Chega o coração profundo.

Quero esperar Jesus...
Quero aprender a amar...
Quero dizer meu sim...

Quero ser como tu,
Como tu, Maria
Como tu, um dia
Como tu, Maria.

QUERO SER COMO TU.

2.Foi na Cova da Iria,
2.Senhora, nós Vos rezamos!
Quem Vos reza em Vós confia, Quando o terço Te rezavam,
Quando os sinos convidavam,
Senhora, nós Vos rezamos!
A orar – era meio-dia.
NOSSA SENHORA DO SIM
SENHORA NOSSA
Nossa Senhora do Sim,
1.Senhora nossa, Senhora minha
Maravilha: Virgem Mãe!
Vida, esperança, clemência e luz.
Cuida, Maria, de mim,
E que eu diga Sim também
Salvé Rainha! Salvé Rainha!
Senhora minha! Mãe de Jesus!
Chamou o Anjo de Deus:
Maria não tenhas medo,
2.Virgem das Dores, da Conceição:
Serás mãe do Filho Eterno,
Dos pecadores tem compaixão!
Eis revelado o segredo!

Hossana, hossana,
Rainha de Portugal!
Hossana, hossana,
Virgem Maria!

1.Senhora, nós Vos louvamos,
em dor e amor, noite e dia!

SENHORA,
NÓS VOS LOUVAMOS

2.Com minha Mãe estarei;
Em seu colo materno,
Em seu Coração terno,
Sem fim descansarei.

No Céu, no Céu,
Com minha Mãe estarei.

1.Com minha Mãe estarei,
Na santa glória um dia;
Junto à Virgem Maria,
No Céu triunfarei.

COM MINHA MÃE ESTAREI

3.Foi aos Pastorinhos
Que a Virgem falou,
Desde então nas almas
Nova luz brilhou.

2.A Virgem Maria,
Cercada de luz,
Nossa Mãe bendita
E Mãe de Jesus.

Avé, Avé, Avé, Maria!

Avé Maria, Mãe da Igreja,
Santa Maria, minha Mãe.

1.A treze de Maio,
Na Cova da Iria,
Apareceu brilhando
A Virgem Maria.

2.Esmagaste, ó Virgem Santa,
Toda bela e imaculada,
A cabeça envenenada
Do dragão enganador.

Aqui vimos, Mãe querida,
Consagrar-Te o nosso amor.

1.Bendizemos o teu nome,
Mãe do Céu, Virgem Maria,
Bendizemos à porfia
O teu Filho Salvador.

BENDIZEMOS O TEU NOME

2.Vamos viver,
Amar-nos como irmãos;
E ao mundo inteiro
Queremos dar as mãos.

1.Tu és a estrela,
Tu és a verdade.
Tu és o caminho
Que leva à eternidade.

AVÉ MARIA, MÃE DA IGREJA

A TREZE DE MAIO

Cânticos marianos

Rezamos com a cor amarela pelos irmãos do
continente asiático
E pelas famílias da zona da Beira-Mar

Senhor, que todas as mães, de olhos postos em Maria,
estrela de esperança, saibam acolher no amor os seus
filhos desde o momento em que são concebidos e
recebam de cada um de nós o testemunho da gratidão
pelo dom da vida.

2º leitor

“Entrando onde ela estava, disse-lhe: “alegra-te, ceia de
graça, o Senhor está contigo! Ela ficou intrigada com essa
palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da
saudação”. (Lc1,28-29)

1º leitor

* A anunciação a Maria

Rezamos com a cor azul pelos irmãos do continente
da Oceânia
E pelas famílias da zona do Rossio

Confiados à intercessão da Virgem Santa Maria, nós Vos
pedimos, Senhor, por todos os que sentem a tristeza da
solidão. Lembramos os das nossas famílias mais sós, que
saibamos ir ao seu encontro e levar-lhes a alegria da
esperança na Salvação.

2º leitor

“Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa,
dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá.
Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.” (Lc 1,39)

1º leitor

* A visitação de Maria a Santa Isabel

Mãe do Evangelho vivente,
manancial de alegria para os pequeninos,
rogai por nós.
Ámen.

Estrela da nova evangelização,
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão,
do serviço, da fé ardente e generosa,
da justiça e do amor aos pobres,
para que a alegria do Evangelho
chegue até aos confins da terra
e nenhuma periferia fique privada da sua luz.

Vós, Virgem da escuta e da contemplação,
Mãe do amor, esposa das núpcias eternas
intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo,
para que ela nunca se feche nem se detenha
na sua paixão por instaurar o Reino.

Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados
para levar a todos o Evangelho da vida
que vence a morte.
Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos
para que chegue a todos
o dom da beleza que não se apaga.

Virgem e Mãe Maria,
Vós que, movida pelo Espírito,
acolhestes o Verbo da vida
na profundidade da vossa fé humilde,
totalmente entregue ao Eterno,
ajudai-nos a dizer o nosso «sim»
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca,
de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus.

Oração à Senhora da Apresentação

OPÇÃO D
Intenções de todos os presentes

OPÇÃO C
Por alguma intenção especial da zona

OPÇÃO B
Pelas intenções mensais do Papa Francisco

OPÇÃO A
Pela fidelidade ao batismo, pelas famílias da Paróquia e pelas
vocações consagradas e sacerdotais~

Intenções das 3 avé-marias

Rezamos com a cor branca pelos irmãos do
continente europeu
E pelas famílias da zona da Avenida e Fonte Nova

Senhora Nossa Mãe, que trouxestes em vós o Filho do
Deus vivo, esperança da humanidade, intercedei junto
d’Ele para que O reconheçamos como o Deus da
esperança, e sejamos suas testemunhas neste mundo
sedento da “verdadeira” vida.

2º leitor

“Subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, na
cidade de Davi, chamada Belém… Enquanto lá estavam,
completaram-se os dias para o parto, e Ela deu à Luz o
seu Filho primogênito, envolveu-o com faixas e
reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um
lugar par eles na sala” (Lc 2,4a.6 -7).

1º leitor

* Nascimento de Jesus Cristo

“Pensando que Ele estivesse na caravana, andaram o
caminho de um dia, e puseram-se a procurá-lo entre os
parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a
Jerusalém à sua procura. Três dias depois, eles
encontraram-n’O no Templo, sentado entre os doutores,
ouvindo-os e interrogando-os” (Lc 2,43-46).

“Quando se completaram os dias para a purificação
deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a
fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na
Lei do Senhor”.
Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão
[…]. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não
morreria antes de ter visto o Messias do Senhor.
Impelido pelo Espírito, veio ao templo, quando os pais
trouxeram o menino Jesus […]. Simeão tomou-O nos
braços e bendisse a Deus, dizendo: “Agora, Senhor,
segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo,
porque meus olhos viram a Salvação que ofereceste a
todos os povos, Luz para se revelar às nações e glória de
Israel, teu povo” (Lc 2,22-23.28-32)

Rezamos com a cor vermelha pelos irmãos do
continente americano
E pelas famílias da zona das Barrocas

Com a atitude de Simeão no pensamento, nós Vos
pedimos, Senhor, que os anciãos não se cansem de elevar
a Vós o seu louvor pelo dom da vida e saibam transmitir
às novas gerações os valores de que são portadores.

2º leitor

1º leitor

1º leitor

Rezamos com a cor verde pelos irmãos do
continente africano
E pelas famílias da zona da Forca

Virgem Santíssima, intercedei por todos as crianças e
jovens da nossa Comunidade, por seus pais e educadores,
para que saibam entender-se e crescer em estatura,
sabedoria e graça. Saibamos também respeitar a
liberdade de cada um ao dirigir-nos uns aos outros.

2º leitor

* Jesus é reencontrado no Templo entre
os Doutores

* Apresentação de Jesus no templo

