Há certas pessoas que não vivem sua religião, não vivem sua fé e só se lembram de
Deus quando estão em diﬁculdade.
Essas pessoas também fazem promessas
de acender velas. este caso, quem faz a "penitência" é a vela que está se queimando...
Essas pessoas não fazem nada mais do que
riscar um fósforo, o que não é lá grande trabalho.
A vela acesa é símbolo de nossa fé, de nossa
vida em Deus e da presença de Deus em
nós.
(Pe. Ximenes)
UMA VELA ACESA
Senhor eu te peço: que esta vela que acendo
seja luz iluminando-me nas minhas diﬁculdades e decisões; seja fogo queimando em
mim todo o egoísmo, orgulho, impureza; seja
calor aquecendo meu coração.
Eu não posso ﬁcar por muito tempo nesta
igreja.
Porém, deixo aqui esta vela acesa. É um
pouco de mim mesmo que, com amor, Te
ofereço. Ajuda-me, Senhor, a prolongar minha oração nas atividades deste dia.
Amém.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO DE POMPÉIA
Pç. Benedito Calixto, 01 - Pompéia - Santos - SP.
(13) 32517191 - www.paroquiadapompeia.com.br

IGREJA DA POMPÉIA
HORÁRIOS DAS MISSAS
2ª, 4ª, 5ª e 6ª: 17h00; sábado: 19h00;
domingo: 08h00, 10h00, 12h00 e 19h30.
SECRETARIA PAROQUIAL
segunda a sexta-feira das 07h30 - 19h30
sábado de 7h30 - 11h30 e 15h00 - 19h00

IGREJA DO BOM PASTOR
Missas às quintas: 19h30
sábado 17h30 e domingo: 18h00.
Avenida Ana Costa, 396

CAPELA SÃO JOÃO PAULO II
Festa Litúrgica dia 22 de outubro.
Missa às quartas-feiras às 19h00.
Rua Evaristo da Veiga, 177 - Campo Grande

Muita gente faz promessa
de acender velas
O QUE SIGNIFICA ISSO?
O fogo e a luz são símbolos da vida, signiﬁcam
vida. Quando vemos a fumaça da chaminé ou a
janela iluminada, já concluímos que naquela
casa existe vida.
Porque há fogo e luz.
Jesus disse assim: "Quando acendemos uma
vela, colocamo-la, não debaixo da mesa, mas
sobre o castiçal, para que ela ilumine a todos
que estão em casa. Assim também deve brilhar
vossa luz diante dos homens, para que eles
vejam vossas boas obras e gloriﬁquem vosso
Pai que está nos céus" (Mt 5,14).
Jesus falava exatamente da luz da fé. Comparou a fé com uma vela acesa. Aquele que vive
sua fé, brilha como a luz.
Aquele que evita o mal e procura praticar o
bem por amor de Deus, esse ilumina os outros.
Quem não se esforça por evitar o mal, vive na
escuridão e espalha escuridão.
VELAS NOS TÚMULOS
Quando acendemos uma vela sobre a sepultura de alguém, isso signiﬁca que a pessoa ali
sepultada tinha fé, vivia sua fé, irradiava luz
com as boas obras que fazia.

Signiﬁca também esperança de vida eterna.
E, como a fé é vida em Deus, a vela acesa
sobre o túmulo de um cristão signiﬁca também presença de Deus.
Já se vê que é um absurdo acender vela sobre
o túmulo de um ateu ou de uma pessoa sem
fé. Se a pessoa não tinha fé e não praticava o
bem, a vela acesa sobre o túmulo é uma mentira, porque está signiﬁcando uma coisa que
não existiu.

Essa vela do batismo é acesa no círio Pascal, mostrando que a vida da fé da criança é
a mesma nova vida de Cristo em sua ressurreição.
Enﬁm, nas celebrações religiosas (seja a
Santa Missa, os Sacramentos ou qualquer
ato de culto), as velas acesas signiﬁcam a
expressão da vida da fé daqueles que rezam e a presença de Deus entre nós.

VELAS NAS IGREJAS
Jesus disse: "onde houver dois ou mais rezando em meu nome, no meio deles estarei
eu" (Mt 18,20).
Por isso, toda vez que nos reunimos na igreja,
na capela ou em casa para rezar, começamos
por acender as velas, para signiﬁcar a presença de Deus em nossa vida e sobretudo a presença de Deus naquela oração.
Na noite de sábado santo, quando o celebrante acende aquela vela grande (o círio pascal)
ela signiﬁca a ressurreição de Jesus, isto é, a
nova vida de Cristo e sua presença entre nós.
Quando se batiza uma criança, para signiﬁcar
que o Batismo comunica a vida da fé e para
signiﬁcar também a presença de Deus na
alma da criança, acende-se uma vela.

PROMESSAS DE
ACENDER VELAS
Promessa é penitência. Se você faz uma
penitência e acende velas como testemunho de sua fé, você está certo.
Ao contrário, se uma pessoa não tem religião, não vive sua fé, não liga para as coisas de Deus, mas faz promessa de acender
velas, essa pessoa está fazendo uma coisa
inútil, porque neste caso, as velas acesas
estão exprimindo uma coisa que não existe.
Conclusão: a vela que se acende por motivo religioso só tem valor se a pessoa que
acende tem fé, faz algum esforço para viver
a sua religião, faz penitência, procura a
amizade com o próximo e com Deus.

