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“ …e para ser sinal de contradição; …”.

«Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em 

Israel……
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Ambiente: Os pais de Jesus, de acordo com a lei mosaica, 40 dias

depois do nascimento do primeiro filho, foram ao Templo

de Jerusalém para oferecer o primogénito ao Senhor e

para a mãe ser purificada. Mas este rito não foi exatamente

igual aos outros. Nos ritos comuns, eram os pais que

apresentavam os filhos a Deus em sinal de oferta e de

pertença; neste rito é Deus que apresenta o seu Filho aos

homens. Fá-lo pela boca do velho Simeão e da profetisa

Ana. Simeão apresenta-O ao mundo como salvação para

todos os povos, como luz que iluminará as gentes, mas

também como sinal de contradição; como Aquele que

revelará os pensamentos dos corações. No Templo, Simeão

reconheceu Jesus como o Messias esperado e proclamou-o

salvador e luz do mundo. Compreendeu que, doravante, o

destino de cada homem se decidia pela atitude assumida

perante Ele; Jesus será ruína ou salvação.
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Jesus, com efeito, fez transparecer na Sua Humanidade a glória de 

que resplandecerá o seu Corpo Místico, a Igreja, na Sua vinda final. 

A nossa vida cristã é, pois, um processo de lenta transformação em 

Cristo. Iniciado no nosso Baptismo, completa-se na Eucaristia, 

«penhor da futura glória», que opera a nossa transformação, até 

atingirmos a imagem de Cristo glorioso. A narração está tecida com 

a linguagem e forma literária de uma Teofania (“manifestação de 

Deus”), com muitos elementos de empréstimo aos relatos do 

grande tema do Antigo Testamento: o Êxodo de Israel e a 

experiência  da aliança com Deus, colocada no monte Sinai.      

Com este tema também se fundem  alguns motivos, usados na 

encenação dos relatos apocalípticos, como a aparição/visão e o    

da voz celeste (rosto radiante, roupagem brancas como a luz).

Como no batismo de Jesus (Mt 3, 13-17), Mateus, usua os temas 

do Êxodo,(Mt Ex 33, 9-11), com uma teologia própria, dirigida aos 

crentes vindo do Judaísmo, para demonstrar que Jesus é o novo 

Moisés, no novo monte do Sinai.

Mensagem 1:
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Mensagem 2: É o que acontece, a outra escala, também hoje: no novo

templo de Deus que é a Igreja, os homens «encontram»

Cristo, aprendem a conhecê-lo, recebem-no na Eucaristia,

como Simeão o recebeu nos braços; a sua palavra torna-se,

aí, para eles, luz e o seu corpo força e alimento. É a

experiência que fazemos, sempre que vamos à missa. A

comunhão é um verdadeiro encontro entre Deus e nós. Hoje,

essa experiência é acentuada pelo simbolismo da festa: a

procissão com que entramos na igreja com o sacerdote,

levando a vela acesa e cantando, era, sinal deste ir ao

encontro de Jesus que nos chama no interior da sua igreja, na

esperança de irmos ao seu encontro um dia

no Hypapante eterno, quando formos nós a ser apresentados

por Ele ao Pai. A Candelária é festa de luz. A luz da fé não nos

foi dada apenas para iluminar o nosso caminho,

desinteressando-nos dos outros….
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Ó Jesus, eis-me aqui para fazer a vossa

vontade. Quero estar atento e ouvir as vossas

ordens, os vossos desejos, que me chegam

através da vossa Palavra, das orientações dos

vossos representantes na terra, dos

acontecimentos da minha vida e da vida dos meus

irmãos. Uno-me à oblação generosa do vosso

divino Coração. Que quereis que vos faça? Dizei-

mo, pelos meus pastores, pelas vossas

inspirações, pela vossa providência. Falai, Senhor,

que o vosso servo escuta. Iluminai-me com a

vossa luz divina e refleti-la-ei nos meus irmãos.

Ámen.
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Reflexão:
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