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4º Mistério Gozoso 

Apresentação do Menino Jesus no Templo e a Purificação de Maria  

Luz e santidade que devem resplandecer em nós 

Introdução: 

No cumprimento de nossa devoção do Primeiro Sábado, tendo em vista a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, celebrada no dia 7 de outubro, meditaremos hoje o 4º Mistério Gozoso: 

Apresentação do Menino Jesus no Templo e a Purificação de Maria Santíssima. Ao tomar o 

Menino Jesus em seus braços para oferecê-Lo ao Pai Eterno, o velho Simeão O reconheceu como 

a “salvação preparada para todos os povos, a Luz para iluminar as nações e a glória para Israel, 

seu povo”. Cristo é, de fato, a Luz verdadeira e inextinguível que veio ao mundo, pela qual todos 

devemos nos deixar atrair e iluminar, pelos rogos de Maria, Virgem e Mãe Puríssima. 

Composição de Lugar: 

Para nossa composição de lugar imaginemos o amplo pátio interno do templo de Jerusalém, 

iluminado por um raio de sol esplendoroso que incide sobre um jovem casal que ali adentra: a 

Mãe leva ao colo o Filho recém-nascido, e o pai, uma cesta com um par de pombinhas. Nossa 

Senhora e São José conduzem o Menino Jesus para ser oferecido ao Senhor. Pouco depois, o 

Divino Menino é recebido pelo velho Simeão, que o toma comovido em seus braços para 

apresentá-Lo a Deus. 

Oração Preparatória: 

Ó Virgem Santíssima, de Fátima, que ao aparecer aos três pastorinhos Vos manifestastes 

como a Senhora do Rosário, recomendando aos homens a recitação diária do Terço, Vos 

suplicamos que nos alcanceis a graça de sempre correspondermos a este apelo e de nunca 

deixarmos de rezar nosso terço diariamente. Pedimos, ainda, que nos ilumineis durante esta 

meditação para dela colhermos todos os frutos para a nossa santificação, pelos méritos do 
oferecimento de vosso Divino Filho no Templo de Jerusalém. Assim seja. 

Evangelho de São Lucas (2, 22-24): “Concluídos os dias da purificação [de Maria] segundo 

a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está 

escrito na lei do Senhor: Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor (Ex 

13,2); e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois 

pombinhos.” 
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 I – SALVAÇÃO PREPARADA PARA TODOS OS POVOS      

Tendo chegado o tempo em que Maria Santíssima, segundo a Lei, devia ir ao Templo para 

sua purificação e para apresentar seu Filho Jesus ao Pai divino, se põe logo a caminho em 

companhia de São José. Este toma as duas rolas para a oferta, e Maria toma seu querido Filho 

para O oferecer a Deus, prelúdio do grande sacrifício que esse Filho devia realizar um dia sobre a 

cruz. 

1. Vítima expiatória pelos pecados de todos os homens 

Desde o instante em que foi concebido no ventre virginal de Maria, o Verbo Encarnado 

tinha conhecimento de que sua missão neste mundo era se oferecer ao Pai Eterno como Vítima 

para a reparação de todos os pecados da humanidade. Assim, tendo chegado o dia de sua 

apresentação no Templo de Jerusalém, o Divino Menino ardia de desejo de entregar-se ao Pai 

como a Vítima expiatória pelas nossas faltas e infidelidades.  

No momento em que Ele penetrava no Templo com Nossa Senhora e São José, o coração 

sagrado d’Ele batia com mais intensidade, pois estava prestes a dar início, oficialmente, à sua 

missão redentora. 

2. Mãe e Filho unidos num mesmo oferecimento 

Contemplemos como Nossa Senhora entra no templo e faz em nome de todo o gênero 

humano a oferenda de seu Filho: “Eis aqui, ó Eterno Pai, o vosso amado Unigênito que é vosso e 

também meu Filho. Eu O ofereço para vítima da vossa divina justiça, a fim de Vos reconciliar 

com os pecadores. Aceitai-O, ó Deus de misericórdia e apiedai-Vos das nossas misérias. Pelo 

amor deste Cordeiro imaculado recebei os homens na vossa graça. ” 

À oferta de Maria uniu-se também a do próprio Jesus: “Eis-me aqui ó meu Pai; consagro-

Vos toda a minha vida. Vós me enviastes ao mundo para redimi-lo com o meu sangue. Eis aqui o 

meu sangue e todo o meu ser: ofereço-Me todo inteiro a Vós pela salvação do mundo.” 

3. O sacrifício mais agradável a Deus 

Afirma Santo Afonso de Ligório que nunca sacrifício algum foi tão agradável a Deus como 

o que então Lhe fez seu querido Filho, desde Menino já vítima e sacerdote. Se todos os homens e 

todos os anjos tivessem sacrificado a vida, a sua oferta certamente não seria tão grata a Deus 

como o foi a de Jesus Cristo, pois naquele único oferecimento o Pai Eterno recebeu uma glória 

infinita e uma infinita satisfação. 

Ora, adverte-nos Santo Afonso, se Jesus Cristo ofereceu sua própria vida ao Pai por amor a 

nós e em reparação de nossas faltas, é de justiça que nós Lhe ofereçamos também a nossa vida e 

todo o nosso ser.  

É o que temos feito? Se não, aproveitemos este momento para entregarmos igualmente a 

Ele, pelas mãos de Maria, nossas dores e sofrimentos, nossa existência cotidiana com suas 

vicissitudes e suas alegrias e, especialmente, nosso propósito de praticar a virtude e buscar a 

santidade à qual somos todos chamados.  



3 

 

II - LUZ QUE ILUMINA TODO HOMEM QUE VEM AO MUNDO 

Dos braços de Nossa Senhora, o Menino Jesus passa para os braços de Simeão. Era este um 

ancião venerável que ansiou durante a sua vida por este encontro, embora imaginasse que iria 

apenas ver o Messias e não tocá-Lo com suas próprias mãos. No momento em que ele O recebeu, 

o Espírito Santo lhe revelou no fundo da alma quem eram Aqueles santos personagens em sua 

presença. 

1. Cântico do velho Simeão 

Tomando o Menino nos braços, Simeão O ofereceu ao Pai, elevando ao Céu as suas célebres 

palavras conhecidas como o Cântico do velho Simeão: “Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir 

em paz, segundo a vossa palavra. Porque os meus olhos viram a vossa salvação que preparastes 

diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de 

Israel.” (Lc 2, 29-32) 

Cena magnífica e comovedora, assistida por todos os que estavam ali e ouviram o que disse 

Simeão, e perceberam que se tratava de algo extraordinário! 

2. Corramos ao encontro da Verdadeira Luz 

Como exclamou o santo Simeão, Cristo é a Luz que ilumina as nações. A luz -- afirma um 

santo Padre da Igreja -- que veio ao mundo e, dispersando as trevas que o envolviam, encheu-o 

de esplendor. Visitou-nos do alto o Sol nascente e derramou a sua luz sobre os que se 

encontravam nas trevas: este é um dos grandes significados do mistério que hoje meditamos. E, 

conforme nos aconselha o mesmo santo, assim como a Virgem Mãe de Deus levou ao colo esta 

Luz e a comunicou àqueles que jaziam nas trevas, assim também nós, iluminados pelo seu fulgor, 

devemos correr pressurosos ao encontro d’Aquele que é a verdadeira Luz. 

3. Sejamos reflexos da Luz de Cristo para os outros 

Cristo é a Luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Todos nós, portanto, 

devemos nos deixar iluminar por Ele e permitir que brilhe em nós sua Luz divina. Não nos 

esquivemos do esplendor de sua graça e não insistamos em continuar imersos na escuridão de 

nossas faltas e pecados passados. Façamos o propósito de renovar nossa vida espiritual, nos 

convertermos ao brilho fulgurante desta Luz eterna. Unamo-nos à alegria do velho Simeão e 

entoemos com ele um hino de ação de graças ao Pai que nos enviou a Luz verdadeira e nos fez 

participantes do seu esplendor. E que o brilho dela, refletido em nós, contagie a todos ao nosso 

redor. 

III - RESPLANDECEM AS VIRTUDES DE MARIA 

Cumpre considerarmos também que o Mistério que ora meditamos, além de marcar o início 

oficial da missão redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma das mais belas passagens da 

vida da Santíssima Virgem, pois nela resplandece de um modo admirável a heroicidade das suas 

virtudes, as quais devemos imitar para alcançarmos nossa própria santidade. 
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1. Pureza 

Concebida sem pecado, imaculada e sem sombra de mancha desde o primeiro instante de 

seu ser, Nossa Senhora nunca tisnou com a mais pequena imperfeição sua formosura virginal. 

Portanto, não estava sujeita à lei da purificação. Entretanto, aqui aparece Maria cumprindo o 

preceito e indo ao Templo para purificar-se. Que exemplo para nós! A Mãe de Deus ama tanto a 

pureza de corpo e de coração que parece ainda não estar purificada o suficiente e deseja sê-lo 

cada vez mais. E eu, amarei tanto assim a santa pureza? Com a mesma disposição que animou a 

Bendita Virgem, procuro frequentar o Sacramento da Confissão e os outros meios que a Igreja 

nos oferece para me purificar e me santificar? Posso afirmar que Maria está contente com a 

pureza e a limpidez de minha alma? Peçamos a Ela que nos ajude a sermos puros como Ela e nos 

dê um intenso amor a essa excelsa virtude. 

2. Obediência 

Maria não estava obrigada à lei da purificação, e Ela bem o sabia. Toda a concepção do 

Verbo Encarnado e o parto milagroso tinham sido obra do Espírito Santo. Ela tinha sido saudada 

como a “bendita entre todas as mulheres”, e de Si mesma tinha dito que “todas as gerações A 

chamariam bem-aventurada” pelas maravilhas que n’Ela operaria o Todo-Poderoso. Apesar dessa 

grandeza, Nossa Senhora não se considera excetuada da lei. Não quis privilégios quando se tratou 

de obedecer aos preceitos divinos. E, obediente, como se n’Ela não houvesse nada de 

extraordinário, submete-se alegremente, como qualquer outra mulher, à lei comum. Passados os 

quarenta dias do nascimento de Jesus, com toda a presteza Ela se pôs a caminho de Jerusalém, 

para ser com seu Filho modelo de obediência. 

Outro admirável exemplo que devemos imitar! Meditemos e consideremos a diferença entre 

este modo de obedecer e o nosso! Quantas vezes sem razão nos julgamos dispensados de cumprir 

algum preceito, mesmo quando a obediência não nos exige nem humilhações nem sacrifícios, 

como foram exigidos de Maria naquela ocasião! Que Maria nos alcance a graça de sermos 

obedientes à lei de Deus como Ela o foi. 

3. Humildade  

Extraordinária em tudo, Nossa Senhora também devia ser extraordinária na sua humildade. 

Virgem puríssima, antes, durante e depois do parto, imaculada e sem mancha alguma de pecado, 

Ela se dirige ao Templo como uma mulher manchada que necessita de purificação. Dir-se-ia que, 

por amor à humildade, Maria se despoja de tudo, até do conceito e glória exterior da sua 

virgindade perpétua, e humilha-se até o ponto de não aparecer como Mãe de Deus nem como 

Virgem. Que sublime é esta virtude em Maria! Que obediência mais humilhante para Ela e, 

contudo, com que alegria obedece e com que satisfação se humilha! 

Eis outro magnífico exemplo a ser por nós imitado: a humildade de Maria é proporcional à 

sua grandeza. Virgem das Virgens e Mãe de Deus, aparece entretanto escondida sob o véu da 

mais sublime humildade.  Meditemos profundamente e nos comparemos com Maria: somos 

humildes como Ela? Não é este o momento de depositarmos aos pés de nossa misericordiosa Mãe 

todos os nossos orgulhos, nossas soberbas e amores próprios que nos distanciam d’Ela e de seu 

Divino Filho? 
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CONCLUSÃO 

Voltemo-nos para a Senhora do Rosário de Fátima e roguemos a Ela, ao término desta 

meditação, que infunda em nossos corações um fervoroso desejo de imitá-La nas virtudes da 

pureza, da obediência e da humildade, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Ela e a seu 

Divino Filho, modelos de submissão à Lei Divina. Que Ela nos alcance, ademais, a graça da 

perseverança na recitação diária do Terço, conforme seu maternal apelo dirigido a todos os 

homens nas aparições da Cova da Iria. E que assim Ela nos faça a cada dia mais santos, até o 

instante em que estivermos unidos para sempre à Mãe e ao Filho na glória do Céu. Amém. 

 

Salve Rainha...  
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