
          Apostolado do Oratório – Meditação dos Primeiros  

Sábados

Mistérios Gozosos – Fevereiro – 2012

Apresentação do Menino Jesus no  
Templo

“Levantai, ó príncipes, as vossas portas
eternas, e entrará o Rei da glória.

Dizei-nos: ‘Quem é este Rei da glória?
O Rei da glória é o Senhor onipotente,

É o Senhor Deus do universo!” (Sl 23, 7, 10).

          

“...e virá o desejado de todos os povos;
e encherá de glória esta casa...

e será maior a glória desta última
casa que a da antiga” (Ag 2, 8-10).
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Preparação:

Eis  que,  decorridos  os  40 dias  após  o nascimento do Menino Jesus,  no dia 
marcado pela lei de Moisés, dirige-se a Sagrada família a Jerusalém, distante duas horas 
de caminho. Maria leva o recém-nascido em seus braços virginais; e José, a humilde 
oferta, que a mãe devia apresentar. Acompanhemos este 4º mistério gozoso do Rosário, 
em desagravo ao Imaculado Coração de Maria por tantos pecados e crimes do mundo. 
Procuremos reparar as nossas faltas, pedindo perdão e graças de emenda e contrição em 
espirito de obediência e humildade.

              
Ave Maria, cheia de graça...

*                       *                       *

I – A Apresentação do Messias prometido

1. Introdução

O piedoso rei  David,  após  organizar  o  serviço  do  culto,  no  tabernáculo  do 
Senhor,  transportou  com todo  o  povo  e  grande  solenidade,  a  Arca  da  Aliança  para 
Jerusalém.

O  projeto  de  David  era  construir  um  templo  ao  Senhor,  porém,  Deus  não 
querendo que David edificasse o Templo,  enviou-lhe o profeta Natan,  dizendo: “Não 
serás  tu  que  me  construirás  uma  casa,  mas,  sim,  teu  filho.  Firmarei  teu  trono  para 
sempre!”.

Antes da morte, David convocou os nobres de seu reino, mandou dar a unção 
real a Salomão, e entregando-lhe a planta do futuro templo, disse: “Tu, meu filho, guarda 
os  mandamentos  do Senhor,  serve  a  Deus  de  boa  vontade.  Preparei  tudo quanto  era 
necessário para construir o edifício sagrado... Assim foi traçado pela mão de Deus em 
meu coração!”.

2.  O Templo de Jerusalém

Foi no 4º ano de seu reinado que Salomão começou a construir o  templo no 
monte Mória, empregando para isso 7 anos. Apelou ao gênio dos artistas mais famosos 
do Oriente,  e o rei de Tiro enviou-lhe os cedros do Líbano de que necessitou. O teto e as 
paredes  no interior  do templo eram forrados de madeiras de ciprestes incrustados de 
metais preciosos. Candelabros de ouro de sete braços cercavam as 10 mesas, igualmente 
de ouro, sobre as quais se colocavam os pães da oferenda. Atrás do véu de púrpura que 
ocultava o Santo dos Santos, dois querubins de ouro puríssimo cobriam com suas asas 
estendidas o tesouro de Israel, a Arca da Aliança.

No dia da Dedicação do templo, em pomposo cortejo, 120 sacerdotes, levitas 
com  harpas,  cítaras  e  trombetas,  os  príncipes  e  anciãos  do  povo,  todos  cantavam 
louvores.  Quando a arca chegou ao templo,  uma nuvem envolveu a casa do Senhor; 
então, Salomão prosternou-se e orou. Desceu fogo do céu e consumiu as vítimas. (1)
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Aqui cabe-nos uma linda consideração: 
—  “Deus  havia  (séculos  depois)  resolvido  construir  Ele  próprio  um  outro 

templo, cuja dignidade superaria a de sua antiga morada. O Verbo Eterno deveria ali (no 
seio virginal de  Maria Santíssima) tomar uma carne semelhante à nossa. Ele queria ali  
formar para si esse Corpo, que deveria imolar sobre a Cruz e  nos dar em alimento na 
Eucaristia”. (2)

Oração: Ave Maria, Virgem das Virgens, Virgem fiel, de quem quis nascer e de 
cujo  leite  quis  se  amamentar  o  Rei  dos  Céus...  purificai  nossos  corações,  para  que 
sejamos dignos templos do Espírito Santo. (São João Eudes)

*                       *                       *

3. Origem da apresentação dos primogênitos

Deus  mandara  que  os  primogênitos  do  seu  povo  Lhe  fossem  oferecidos  e 
consagrados em reconhecimento do seu supremo domínio sobre todas as coisas e para 
memória  de  tê-los poupado  quando  feriu  de morte  os  primogênitos  egípcios 
( Ex 13, 2; 12, 5 - Num 8, 17, 9). 

O Homem-Deus oferece-se para o mesmo fim: ou seja, reconhecer que Deus é 
Senhor  de  tudo  e  para  salvar  com  seu  preciosíssimo  Sangue  os  que,  pelo  pecado, 
mereceram a morte. (5)

Nosso Senhor Jesus Cristo não era obrigado a observar essa lei destinada aos 
pecadores e não ao Filho de Deus; contudo Ele quer confundir-se com as outras crianças, 
para  nos  servir  de  exemplo,  na  mais  cega  obediência,  fundada  na  mais  profunda 
humildade.

Quando a Sagrada Família após entrou em Jerusalém, a nenhum dos príncipes, 
pontífices e doutores veio à mente a consideração que diante deles estava o Messias, que 
tantas vezes anunciaram ao povo. Teriam respondido com um sorriso de desprezo a quem 
naquele Menino lhes apontasse o Libertador de Israel. (4)

     
4. Um lindo exemplo de amor e obediência da Mãe e do Filho

Após ter gerado do modo mais maravilhoso e feliz possível o Filho divino que o 
Espírito Santo concebeu nas suas entranhas virginais, Nossa Senhora quis se sujeitar junto 
com o Menino, à Lei de Moisés pelo qual deveriam se apresentar no Templo: Ela, para 
completar os dias de sua purificação, e Ele,  a fim de ser oferecido e resgatado como 
primogênito.

Submetendo-se sem o precisarem, a tais preceitos, Mãe e Filho nos deixaram 
um lindo exemplo de amor e obediência aos desígnios de Deus.

5. O dia mais glorioso do Templo

O grandioso  templo  de  Salomão  fora  destruído  por  ocasião  da  invasão  dos 
babilônios, os bons judeus, suspiravam pela vinda da hora em que pudessem construir um 
novo templo. O povo de Deus, libertado do cativeiro da Babilônia, iniciara a construção 
do novo edifício, comandado por Zorobabel e antepassado de Cristo.
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O  rei  Ciro  da  Pérsia  que  permitiu  o  retorno  dos  judeus  para  a  Palestina, 
entregou-lhes também os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia retirado do 
templo.

Ao  ser  reconstruído,  o  povo  manifestou  sua  alegria;  porém,  os  anciãos 
choravam em altas lamentações, porque o novo templo era muito inferior ao antigo em 
esplendor.  Para consolá-los e animar o zelo do povo, Deus enviou-lhes os profetas Ageu 
e Zacarias, cujas profecias cantam a gloriosa entrada do Redentor no templo novo. (1)  

      

O cumprimento da profecia!

“...e  virá o desejado de todos os povos;  e encherá de glória esta  
casa...
        e será maior a glória desta última casa que a da antiga” (Ag 2,  8-10).

Quem poderia imaginar a cena na qual a profecia de Ageu se cumpriria?
O  Templo  na  glória  de  sua  inauguração,  ou  na  esperança  da  hora  de  sua 

reconstrução, jamais acolheu alguém mais importante,  o próprio Criador Menino, nos 
braços de sua Mãe, para ser oferecido ao Pai! (3)

Oração: Ó Coração Sagrado do Menino Jesus, entre os braços de Maria e do 
velho Simeão, foi com grande emoção e ardente desejo que vos oferecestes ao eterno Pai, 
como vítima para nossa salvação, aceitai nossas mais vivas ações de graças. E, quando 
sobre os braços ensanguentados da Cruz, renovastes a vossa apresentação, concedei-me 
pela vossa santa Paixão e morte de valor infinito, emendar-me e nunca mais vos tornar a 
ofender, por vossa eterna misericórdia.  

Amém.

II – A Purificação de Maria

Era norma da lei que, dando à luz um filho varão, as mães comparecessem no 
templo,  quarenta  dias  depois  do parto,  para  se  purificarem pelo  oferecimento  de  um 
sacrifício. Até então estavam proibidas de entrar no lugar santo.

O sacrifício era, para as mães ricas, um cordeiro de um ano em expiação dos 
pecados. Para as pobres, era ou duas rolas ou duas pombas - uma em holocausto, outra 
pelos pecados ( Lev 12, 1).

Este  preceito,  a  Mãe  de  Deus  cumpriu-o  religiosamente...  Ela  que  sendo 
imaculada e sempre Virgem, não estava sujeita a ele.

“É evidente, diz São Bernardo, que esta lei não inclui a Mãe do Senhor... Podia, 
pois, a Virgem dizer: Para que é que eu preciso de purificação? Por que deverei abster-me 
de entrar no templo, se dei à luz o Senhor dele?  Na minha maternidade não há impureza 
nenhuma, porque o meu Filho é a fonte da pureza e veio purificar o mundo do pecado. 
Que deverá purificar em mim, a observância legal, quando o próprio  nascimento tão 
imaculado  de  meu  Filho,  me  fez  ainda  mais  pura?”. Como  poderia  caber  no 
Imaculado Coração de Maria uma falta?
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Foi para imitar a Jesus, que Maria Santíssima cumpriu com humildade e alegria 
a lei.

Saudação:  Ó Virgem puríssima, quero de hoje em diante, obedecer a toda a lei 
de  Deus,  a  todos  os  meus  deveres.  Dai-me,  Senhora,  a  liberdade  de  coração  para 
desapegar-me das ocasiões ou relacionamentos sociais que me afastam de vós! Virgem 
fiel e poderosa, obtende-me forças para ser fiel.

Amém. (5)   

*                       *                       *

          III – Fidelidade de Simeão

“Havia em Jerusalém um homem chamado 
Simeão, o qual  era justo e piedoso...” (Lc  2, 25).

Justo aqui era sinônimo de santo, era um varão santo e piedoso. Era um homem 
que levava sua vida sobrenatural a sério, que rezava e que procurava evitar toda ocasião 
próxima de pecado.

1. Eu sou justo(a) e piedoso(a)?

Aqui há um ponto de reflexão para mim:
Eu sou como Simeão, justo e piedoso?
Ele era  um homem de grande fé.  Cria  nas promessas  de Deus,  na vinda do 

Salvador...
Ele acreditou  na Palavra de Deus. Foi fiel à voz interior do Espírito Santo; não 

colocou obstáculos. Será que sigo o exemplo desse santo?
Quantas vezes nós não sentimos uma moção interior para ir a uma igreja, para 

rezar diante de Jesus Eucarístico no sacrário ou para ajoelhar diante de uma imagem de 
Nossa Senhora? Eu presto atenção, eu aceito este impelir do Espírito Santo... ou o tumulto 
da vida de todos os dias enreda-me, e deixo-me perturbar, agitar e esqueço que  o mais 
importante é este relacionamento com Deus?

2. O prêmio de quem ouve a voz do Espírito Santo e sabe esperar.

“Simeão tomou o menino nos braços...” (Lc 2, 28).
Sustentando o Verbo Encarnado em seus braços, o profeta O louvou e aclamou 

como a glória de Israel, a salvação que Deus preparara  diante de todos os povos, como 
Luz para iluminar as nações...

Este  é  o  prêmio:  o  Menino  Jesus  é  posto  nos  braços  dele!  Que  graça 
extraordinária!

Porém, nós recebemos mais do que o velho Simeão, pois na hora da comunhão, 
a nossa união com Jesus Cristo é muito mais íntima. Que São Simeão nos obtenha a graça 
de comungar diariamente, como ele teria gostado de fazê-lo. (3)                       Amém!   
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