
 
8º DIA: O pobre é o Redentor! 

 

INICIANDO... 

  

Cântico: (à escolha) 

— Como a terra sedenta espera pela chuva, nós esperamos a chegada do Senhor. 

Confiemos, tracemos sobre nós o sinal-da-cruz, pela qual nos veio a redenção.  

— Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

— Céus e terras, orvalhos e garoas, montes e colinas, homens e mulheres, bendizei ao 

Senhor.  

— Alegremo-nos no Senhor, em seu amor sem fim e bondade sem limites! 

— Crianças e jovens, adultos e todas as famílias, alegrem-se naquele que vem para nos 

redimir.  

— Ele é o Redentor, que preferiu aproximar-se de nós, com seu amor sem fim! 

— Aquele que nasceu pobre e humilde numa gruta de Belém,  

— é nosso Redentor, que veio para nos fazer pertencer ao Reino do Céu! Amém! 

— Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

— Agora e para sempre, e pelos séculos sem fim. Amém! 

 

OUVINDO... (Palavra de Deus) 

— Maria e José vão ao Templo de Jerusalém para consagrar o Menino Deus. Lá 

oferecem a oferta dos pobres e humildes. Simeão, sacerdote, canta a alegria de ter 

visto a salvação de Israel.  

 

Cântico: (acolhendo a Palavra) 

 

Proclamação do Evangelho, segundo Lucas (Lc 2,22-32):  
22E quando se completaram os dias para eles se purificarem, segundo a lei de Moisés, 

levaram-no a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, 23conforme o que está escrito 



na lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino seja consagrado ao Senhor”; 
24e para oferecer em sacrifício, como se prescreve na lei do Senhor, um par de rolas ou 

dois pombinhos. 
25Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso; esperava a 

consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. 26Fora-lhe revelado pelo Espírito 

Santo que não morreria antes de ver o Messias do Senhor.  
27Movido pelo Espírito, dirigiu-se ao templo e, quando os pais levaram o menino 

Jesus para cumprirem as prescrições da lei a seu respeito, 28ele o tomou nos braços e 

louvou a Deus, dizendo: 29“Agora, Senhor, podeis deixar ir em paz vosso servo, 

conforme vossa palavra, 30porque meus olhos viram vossa salvação, 31que preparastes 

diante de todos os povos, 32luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo”. 

— Palavra da Salvação. 

 

MEDITANDO... 

O mistério de nossa salvação é profundo e simples ao mesmo tempo. Jesus assumiu a 

inteira condição humana, menos o pecado. Ele nos redimiu do pecado com a entrega 

de sua vida na paixão, morte de cruz e ressurreição. Apresentado no Templo como um 

pobre, Ele que é o Senhor do mundo e da história, fez Simeão alegrar-se 

completamente. Essa mesma alegria de Simeão deve ser a nossa, a de todo o povo de 

Deus, pois Ele é nosso Redentor. Será que há amor maior do que esse com o qual 

fomos amados? Só um coração frio e indiferente não reconhece a grandeza do amor e 

a beleza daquele que nasceu em Belém. Deixemo-nos, pois, nos tocar pela beleza do 

Senhor, o pobre que é nosso Redentor. 

 

SUPLICANDO.... 

— Com o coração agradecido e cheios de fé, elevemos ao Senhor uma prece de 

gratidão, pelos incontáveis benefícios que em seu amor nos concede todos os dias, 

dizendo: Senhor, Deus da Vida, nós vos agradecemos! 

1. PELA Igreja, sacramento do Reino, pelo anúncio do Evangelho e pelo caminho do 

bem que ela nos ajuda percorrer, rezemos agradecidos.  

2. PELA nossa Comunidade, lugar de encontro e de escuta da Palavra, de vivência da 

fraternidade e de compromisso com a caridade, rezemos agradecidos. 

3. POR todos os que trabalham junto dos mais necessitados, no silêncio dos Asilos, no 

cuidado das crianças, na promoção e defesa da vida, rezemos agradecidos. 

4. POR tantos e inumeráveis benefícios que recebemos de nosso Senhor todos os dias, 

por nossos encontros de fé, nos preparando para o Natal de Jesus, rezemos 

agradecidos. 

(Podem ser feitas outras intenções...) 

— Na profundidade da fé e na gratidão ao Senhor, que nos deu seu Filho, rezemos 

como Jesus nos ensinou:  



— Pai Nosso... 

— Obrigado, Senhor, nosso Deus, pelo vosso amor e vossa bondade para conosco. 

Fortalecei nossa fé e nossa esperança em vosso Filho, que veio para nos salvar, e 

convosco vive e reina para sempre. 

— Amém! 

 

VIVENDO... 

O presépio de Belém e a vida da Sagrada Família em Nazaré nos ensinam o quanto a 

simplicidade é querida por Deus. O Pai permitiu que seu Filho nascesse pobre e se 

fizesse nosso Redentor. Por que o orgulho em nossa vida, nossas discriminações, nosso 

tratamento com diferenças e indiferenças aos nossos irmãos e irmãs? Pensemos na 

atitude de Maria e José no Templo e na alegria de Simeão. O que vai mudar em nós?  

 

CAMINHANDO... 

— Como Igreja, caminhamos com Maria nesta terra, mas cheios de confiança, pois ela 

nos oferece seu amor maternal. Rezemos: 

— Ave-Maria, cheia de graça... 

 

— O Senhor nos proteja e nos guarde.  

— Amém! 

— O Senhor desperte-nos para o bem e a caridade. 

— Amém! 

— O Senhor nos tome na palma de sua mão e nos conduza. 

— Amém! 

— O Senhor nos abençoe e nos dê a paz. 

— Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

— Que a alegria do Senhor tome conta de nós, nos anime na luta da vida, e nos 

conforte nas horas mais difíceis. Continuemos unidos na fraternidade. Vamos em paz.  

— Graças a Deus! 

 

Cântico: (à escolha) 


