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Perda e encontro do Menino Jesus no Templo 

Procuremos Jesus na oração e nos seus ensinamentos 

 

Introdução: 

Quando apareceu em Fátima, Nossa Senhora pediu aos homens que fizessem uma 

reparação especial pelas ofensas cometidas contra seu Imaculado Coração. Este 

desagravo deveria ser feito no primeiro sábado de cada mês, e consistir na confissão e 

comunhão, na recitação do terço e na meditação dos mistérios do Rosário. Para quem 

praticasse essa devoção, Maria prometeu graças especiais de salvação eterna. 

Na meditação de hoje vamos considerar o 5º Mistério Gozoso: A perda e o encontro 

do Menino Jesus no Templo discutindo com os doutores. Devemos ter presente que há 

momentos de nossa vida espiritual em que também nós “perdemos o Menino Jesus”. Ou 

seja, com ou sem culpa, a graça sensível pode desaparecer. Para reencontrá-Lo, devemos 

procurá-Lo por meio da oração e dos seus ensinamentos. 
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Composição de Lugar: 

Façamos nossa composição de lugar imaginando um salão do Templo de Jerusalém 

na época do Menino Jesus, com altas colunas, arcos e bancos de pedra onde se sentam 

vários doutores da Lei, vestidos com suas longas túnicas. Admirados, eles olham para o 

Menino Jesus que se encontra sentado no centro do salão, respondendo a todos. Atrás dos 

doutores vemos muitas pessoas do povo que acompanham a cena, também admiradas. De 

repente, no meio destas surgem Nossa Senhora e São José, surpresos e aliviados por 

encontrarem o Filho de Deus. 

Oração Preparatória: 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 
 

Evangelho de São Lucas (2, 46-49): Três dias depois, O encontraram no Templo. 

Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que 

ouviam o Menino estavam maravilhados com sua inteligência e respostas. Ao vê-Lo, seus 

pais ficaram muito admirados e sua Mãe Lhe disse: “Meu filho, por que agiste assim 

conosco? Olha que teu pai e Eu estávamos angustiados, à tua procura”. Jesus 

respondeu: “Por que Me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai?” 
 

I – ALEGRIA EM DAR GLÓRIA A DEUS      

Tendo completado 12 anos de idade, Jesus estava obrigado a cumprir os preceitos da 

Lei mosaica, entre os quais comparecer ao Templo de Jerusalém por ocasião da Páscoa 

judaica. No momento de retornar para casa, Ele se separou de Nossa Senhora e São José, 

permanecendo três dias sozinho em Jerusalém. 

Antes de tudo, consideremos a alegria do Menino Jesus ao cumprir o mandamento 

da Lei e seu contentamento ao ver o cordeiro, símbolo de Si mesmo, sendo oferecido ao 

Pai no Templo! Podemos supor que no espírito d’Ele terá vindo a ideia de que, ao redimir 

o gênero humano pelo sacrifício cruento na Cruz, Ele tornaria realidade essa imolação 

simbólica. Muito provavelmente caminhou por Jerusalém e fitou com olhos humanos os 

lugares nos quais Ele iria padecer, e teve um arroubo de amor semelhante àquele “desejei 

ardentemente comer esta Páscoa convosco” (Lc 22, 15) que mais tarde manifestaria na 

Santa Ceia. 

Em suma, como nos comenta Santo Afonso de Ligório, o Menino Jesus empregou 

aqueles três dias em promover a glória do seu Pai Eterno com orações, vigílias e jejuns, e 

em assistir aos sacrifícios que eram figuras do seu próprio sacrifício na Cruz. Por outro 

lado, embora o Menino tivesse toda a proteção do Céu durante esse período, não 

podemos deixar de pensar, como nos diz São Bernardo, que Ele não tinha mantimentos 

nem lugar para dormir. Para comer alguma coisa, foi preciso que pedisse esmola, e para 

descansar, não teve senão a terra nua. Porém, essa privação em nada O perturbou, assim 

como não O afligiu o fato de estar longe de Maria e São José. Aqueles três dias foram 

para Ele cheios de alegria, pois estava se ocupando das coisas de seu Pai Celestial. 
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Também nós, a exemplo do Menino Jesus, devemos nos esforçar para que nossa 

maior felicidade seja a de servir e glorificar a Deus, mesmo em meio às nossas privações 

e sacrifícios. Também nós, seguindo os passos do divino Menino, devemos abandonar 

tudo – inclusive parentes e amigos se necessário for – para promover a glória de Deus. 

II – TUDO EM NOSSA VIDA DEVE ESTAR 

SUBORDINADO À VONTADE DE DEUS 

Maria e José deram-se conta de que Jesus não estava com eles, ficaram aflitos e 

retornaram à cidade. E o encontraram no terceiro dia, discutindo com os doutores no 

Templo, que se admiravam das perguntas e respostas daquele menino extraordinário. 

 

1. A dor de quem julga ter perdido Deus por culpa própria 

Para uma alma que fez de Deus o objeto de todo o seu amor, não há aflição maior 

nesta Terra do que o temor de O haver ofendido e de ter se afastado d’Ele por alguma 

imperfeição ou falta cometida. Foi essa exatamente a dor de Maria e José naqueles dias, 

pois a humildade deles os fazia pensar que se tornaram indignos de estar na companhia 

do Filho de Deus e de tê-Lo sob a sua guarda.  E isso os deixava em grande desolação. 

Durante aqueles três dias – comenta Santo Afonso -- Maria e José não dormiram um só 

instante, choravam continuamente procurando o Filho amado. 

Por isso Maria ao se encontrar com Ele novamente, exprimiu sua dor com a 

pergunta: “Filho, por que fizestes isto conosco? Seu pai e eu o procurávamos com muita 

aflição.” E Jesus lhe respondeu: “Por que me buscáveis. Não sabíeis que devo ocupar-me 

das coisas de meu Pai?” 

2. Com paz de alma e confiança, acabamos por entender a 

vontade de Deus em nossa vida 

Em sua pergunta, na qual transparece bem a preocupação de mãe em relação ao 

filho, a Virgem Maria toma em consideração a natureza humana de Jesus. E Ele, 

respondendo por meio de outra pergunta, chama a atenção para a sua natureza divina. Por 

essa resposta, podemos conjecturar ter o Menino Jesus instruído Nossa Senhora a 

respeito de como Ele deveria cumprir a vontade do Pai. E de como esse chamado divino 

superava qualquer laço de sangue. Ele quis dizer a seus pais terrenos que sua missão 

divina estava acima dos vínculos familiares. Mas, com isso, estaria Ele reprovando Maria 

e José porque se colocaram como seus pais? São Beda faz um inspirado comentário: 

“Não os repreende porque O buscam como filho, mas os faz levantar os olhos da alma 

para verem o que Ele deve Àquele de quem é Filho eterno”. Jesus Cristo tinha uma 

missão a cumprir e queria que seus pais terrenos compreendessem que tudo devia se 

subordinar ao Pai Celeste. 

No primeiro momento, Maria não entendeu as palavras de seu Filho, mas sabia que 
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havia uma lição por detrás desse episódio. Essa deve ser nossa atitude em relação a tudo 

quanto nos transcende e que porventura não consigamos entender em nossa vida 

espiritual: com paz e confiança, guardar os acontecimentos no coração e refletir sobre 

eles ao longo do tempo. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo nos fará compreender 

tudo, na medida em que isso for útil para nossa santificação e o cumprimento de nossa 

missão. 

III - SEGUIR O EXEMPLO DE MARIA E JOSÉ QUANDO A 

GRAÇA SENSÍVEL SE AFASTAR DE NÓS 

Consideremos, ainda, a alegria dos pais quando encontraram o Menino, e souberam 

que a perda não foi ocasionada por alguma culpa deles, mas por causa do zelo pela glória 

do Pai que animava o coração de Jesus. Ficaram admirados ao encontrar o Menino 

cumprindo sua missão em tão tenra idade e ao presenciar a manifestação que Ele dava de 

Si mesmo. 

1. Não se revoltar quando a graça sensível se afastar de nós 

Maria e José dão-nos aqui exemplo de como devemos nos comportar quando a graça 

sensível se afastar de nós. Antes de tudo, evitar qualquer atitude de revolta: se aconteceu, 

foi porque Deus quis. São os percalços da vida, os dramas, as dificuldades que a 

Providência permite para unir-nos mais a Ela. Aceitemos tudo com o mesmo estado de 

espírito dos pais de Jesus. E quando revirmos Nosso Senhor, teremos também admiração. 

Na pergunta feita por Nossa Senhora, não se nota uma manifestação de queixa. Com sua 

retíssima consciência, Ela demonstra aflição e perplexidade, desejando uma explicação 

para, assim, melhor servir a Deus. Essa deve ser também nossa atitude, resignada e 

amorosa, face aos problemas que se nos deparam ao longo da vida. 

2. Como Maria e José, procuremos Jesus na oração e nos seus 

ensinamentos 

Sem dúvida, haverá momentos nos quais temos a sensação de ter “perdido o Menino 

Jesus”, isto é, com ou sem culpa nossa, a consolação espiritual desaparece e nos sentimos 

desamparados. O que fazer quando percebemos que estamos sem graças sensíveis, sem 

aquilo que nos dava ânimo e sustentação para praticar a virtude? 

Esta passagem do Evangelho ensina-nos a imitar Maria e José: ir atrás do Menino 

Jesus, isto é, pôr-se à procura da graça sensível, quando ela se retirar. Quando estivermos 

aflitos, na aridez, devemos procurar Jesus no Santíssimo Sacramento. Não há nada, 

absolutamente nada do necessário para nossa santificação que, se pedirmos a Jesus 

Eucarístico, não acabemos por obter. 

Contudo, não nos esqueçamos de que, no Templo, Nosso Senhor estava entre os 

mestres da Lei, o que bem pode significar a importância da doutrina para nos sustentar na 

hora da provação. Daí decorre para nós a necessidade de uma boa e sólida formação 
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doutrinária. Como quem vai fazer uma longa viagem providencia com antecedência 

documentos, roupas apropriadas e tudo o mais, assim precisamos fazer nós: rezar muito e 

conhecer bem a doutrina, a fim de estarmos preparados para atravessar os períodos de 

aridez. Se tivermos os princípios bem vincados na alma, quando bater o vento da 

provação, as folhas estarão firmes na árvore da fé. 

Assim, como nos ensina Santo Afonso de Ligório, quando procurarmos Jesus, Ele se 

deixará achar por nós, do mesmo modo como se deixou achar por Maria e José que O 

buscaram cheios de humildade e confiança, em meio à aflição por tê-Lo perdido. 

SÚPLICA FINAL 

Peçamos a Nossa Senhora de Fátima e gloriosa Auxiliadora dos Cristãos que 

interceda por nós junto a seu Divino Filho e nos alcance a graça de nunca O perdermos 

de nosso coração. E quando a consolação nos faltar, saibamos imitar a Ela e a São José, 

procurando Jesus com humildade e cheios de confiança, certos de que Ele se deixará 

encontrar por nós. Digamos: Salve Rainha... 
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