ORAÇÃO INCIAL
Ave Maria, cheia de graça, serva obediente,
nascida com o SIM com o qual Deus vos desposava:
o vosso assentimento nupcial durou toda a vida.
Virgem fiel, a vossa fidelidade ofereceu a Deus um coração virginal e livre,
terra fecunda sem ervas daninhas: e a semente do Espírito pôde crescer
ocupando todo o espaço, sem resistência, sem reserva alguma.
Ave, Rainha do reino de Deus, arca da Aliança, tabernáculo da Nova lei,
ninho do espírito, testemunha intocada da Palavra dada e recebida.
Ave, sede da sabedoria, intercedei por nós, infiéis,
para que Deus queira reconciliar-nos na vossa fidelidade.
(do Catecismo dos adultos)

NA ESCUTA DA PALAVRA

Do Evangelho segundo Lucas (Lc 2,22-35)
E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está
escrito na Lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor”. Para
tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está escrito na Lei
do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a
consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve
uma revelação divina de que não morreria sem ver o Ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi
ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da
Lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: “Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de
todos os povos: luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo”. O pai e a mãe ficavam
admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: “Este
menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição – uma espada traspassará a tua alma! – e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações”.
PARA COMPREENDER A PALAVRA

Após o nascimento segue a história de Jesus que por duas vezes permanecerá no templo:
pela apresentação e pela peregrinação pascal aos doze anos. A Apresentação de Jesus no templo
pode-se comparar, de certo modo, ao ofertório do Sacrifício do Calvário, que a Missa torna presente em todos os momentos e lugares. Neste sacrifício, um lugar especial está reservado à Mãe
de Jesus.
Desde os primeiros momentos da sua vida terrena, Jesus associa Maria ao sacrifício da Redenção. Esta participação ao mistério da Redenção é revelada à Virgem pouco a pouco.
Na Anunciação, o Anjo não lhe dissera nada, mas agora lhe será comunicado pelas palavras
de Simeão, um ancião justo, temente a Deus, ao qual o Espírito Santo [...] havia prenunciado que
não veria a morte sem antes ter visto o Messias do Senhor (Lc 2, 26).
Pelo Evangelho de Lucas se deduz que Nossa Senhora apresentou Jesus somente depois de
ter ouvido a profecia. Ofereceu em resgate um par de rolas ou duas pombas, a oferta dos pobres,
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em vez do cordeiro prescrito pela Lei de Moisés. Todavia, à luz das palavras de Simeão, ela percebeu, além de toda aparência, que Jesus era o verdadeiro cordeiro vindo para remir os homens de
seus pecados. E que Ela, como Mãe, de um modo que não conseguia compreender, ficaria profundamente unida à sorte de seu Filho.
A Apresentação de Jesus no templo não é um mistério gozoso, mas doloroso. Maria apresenta a Deus o Filho Jesus, oferece-O.
Toda oferta é uma renúncia. Maria tornou-se convidada a participar da prova de amor mediante a dor. A luz que ilumina os povos passa através da obscuridade da dor. Para Maria começa
o mistério do sofrimento, que chega ao ápice aos pés da cruz. A cruz é a espada que traspassará a
sua alma.
Sobre o Calvário Maria torna-se Mãe da fidelidade na agonia! E sabe conservar a fé por toda a noite que a sua alma deve atravessar… As palavras de Simeão haviam colocado Maria a par
do seu destino: «A ti mulher, uma espada atravessará a alma». Maria agora conhece e vive o
traspassar da sua alma, e na sua entrega permanece fiel a Deus e a Jesus.
A Maria para se tornar Mãe do corpo físico do Filho de Deus bastaria a sua grande fé, o
seu "fiat" cheio de amor, e a nua pobreza de Belém. Mas para se tornar Mãe do Corpo Místico de
Cristo que é a Igreja, foi necessário também o sofrimento atroz do Calvário. Em Belém, na paz da
noite e com imensa alegria, Maria tornou-se Mãe de Jesus. Sobre o Calvário, entre os gritos dos
carnífices e com indizível dor, Maria se tornou Mãe da Igreja… numa maternidade de amor e de
dor. Para sermos seus dignos filhos é necessário aprender dela o amor, isto é, saber sofrer, ser fiéis até o fim .
Nesse mundo sem esperança que, às vezes, vive na ausência de Deus, nós devemos testemunhar a audácia da fé; com Maria devemos ser testemunhas de esperança, anunciar que nem
tudo termina com a Sexta Feira Santa, mas que há uma Domingo da Ressurreição, e que o preço
da alegria é a agonia, a coragem da luta, o sofrer no Calvário da nossa vida sem prejuízo de nossa
fé. Fidelidade é não deixar-se abater, desanimar e deixar-se levar pelas pequenas coisas, pelas pequenas provas de cada dia, conscientes de que a nossa existência encontra-se sob o olhar de Deus
e se fundamenta sobre um ato de fé, como aquele de Maria, sobre nosso "fiat" quotidiano.
NOTAS EXEGÉTICAS
vv. 22-24 Quando se completaram os dias da sua purificação... levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor… Era prescrito que a mãe, quarenta dias após o nascimento de
um filho, se apresentasse no templo para a purificação que se daria mediante a oferta sacrifical.
O rito era referente só à mãe. Não era necessário levar o menino ao templo; bastava entregar cinco moedas de prata para o resgate, ao se tratar de primogênito (uma moeda pesava 11,5 gramas).
Talvez Lucas transmita um documento impreciso, de acordo com um ambiente helenístico, porque
fala da «sua purificação».
Nesse contexto se tem uma única citação explícita na infância lucana, que remonta à prescrição mosaica do resgate do primogênito. Mas aqui o acento parece cair sobre a expressão «será
chamado santo do Senhor», referindo-se à consagração Jesus no templo, como aconteceu a Samuel, pelo qual não era exigido o resgate. Nem também na apresentação de Jesus se fala de resgate. Para a purificação da parturiente era oferecido um carneiro, mas se era pobre bastava o sacrifício de um par de rolas ou de pombas (Cf. Lv 12,8), como o caso de Maria. Lucas não se interessou tanto com a purificação da mãe, mas com a apresentação de Jesus no templo.
vv. 25-28 O ponto forte do fato é constituído pelo encontro de Simeão com Jesus. O seu
piedoso relato é outra estupenda figura na galeria lucana dos anawìm, os representantes da mais
sincera religiosidade hebraica, ao lado do presépio. Também ele esperava a consolação de Israel,
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isto é, a vinda do Messias para a salvação. O motivo da consolação predomina em todo o Deuteronômio e Dêutero-Isaias (40-66); também o Batista será comparado à voz que clama no deserto,
referindo-se a Is. 40, 3. A chegada de Jesus no templo, o Espírito Santo, de que Simeão estava
pleno, revela a identidade messiânica do menino. O Evangelista nos vv. 25-27 sublinha bem três
vezes a ação do Espírito sobre Simeão, fazendo quase que um protótipo dos profetas cristãos, «cuja tarefa consiste em reconhecer e anunciar o Cristo no Espírito de Deus». Ora também a apresentação no templo passa em segunda ordem a respeito do reconhecimento messiânico de Jesus.
vv. 29-32 O Nunc dimittis constitui a primeira parte do oráculo de Simeão, a eulogia (ação
de graças), um cântico de agradecimento; ao contrário os vv. 34-35 formam a segunda parte, que
contém a profecia sobre o destino de sofrimento do Messias e também da mãe. Deste belíssimo
hino ao consumar-se de uma vida gasta a serviço do Senhor, transpira uma profunda piedade
cheia de um ideal messiânico de salvação universal. Simeão esperou como uma sentinela, o aparecimento do Salvador; agora seu serviço terminou e pode descansar-se em paz, isto é em posse daquele bem precioso trazido justamente pelo Messias que é a alegria e a salvação escatológica.
vv. 34-35 É a segunda parte do oráculo de Simeão, que contém a predição da negação do
Messias por parte de Israel. Também a mãe será envolvida no sofrimento do Filho. Trata-se uma
única nota de dor em toda a narração lucana da infância, inteiramente impregnada da alegria
messiânica. Simeão preanuncia a sorte de Jesus, «colocado para ruína e ressurreição de muitos em
Israel, e sinal de contradição”. Após a vinda do Messias não é mais possível a indiferença. Para todo israelita há uma alternativa: optar por ele ou contra ele. Em tal escolha se verifica uma discriminação, um destino de ruína ou de salvação. Maria, figura e personificação do verdadeiro Israel, como Filha di Sião, é associada à dor do Filho. Do mesmo modo também o coração da Igreja,
comunidade messiânica, será ferido pelo mal oposto dos homens ao seu Fundador.
O PENSAMENTO DA IGREJA
«A primeira pessoa que se associou a Cristo no caminho da obediência, da fé provada e da
dor partilhada foi sua mãe Maria”. O texto evangélico mostra no ato de oferecer o Filho: uma oferta incondicionada que a envolve em primeira pessoa: Maria é Mãe d’aquele que é “glória do seu
povo Israel” e “luz para iluminar as nações”, mas também “sinal de contradição” (Cf. Lc 2, 32.34). E
ela mesma, na sua alma imaculada, deverá ser atravessada pela dor, mostrando assim que a sua
tarefa na história da salvação não se esgota no mistério da Encarnação, mas se completa na amorosa e dolorosa participação na morte e na ressurreição do seu Filho. Levando o Filho a Jerusalém,
a Virgem Mãe o oferece a Deus como verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo; o entrega a Simeão e Ana como anúncio de redenção; o apresenta a todos como luz para um caminho seguro sobre a estrada da verdade e do amor.
As palavras que afloram neste encontro, nos lábios do velho Simeão– os meus olhos viram
a sua salvação (Lc 2, 30) – encontram eco no espírito da profetiza Ana. Estas pessoas justas e piedosas, às vezes, envoltas pela luz de Cristo, podem contemplar no Menino Jesus “a consolação de
Israel” (Lc 2, 25). A sua espera se transforma em luz que ilumina a história.
Simeão é portador de uma antiga esperança e o Espírito do Senhor fala ao seu coração: por
isso pode contemplar Aquele que muitos profetas e reis tinham desejado ver: Cristo, luz que ilumina os povos. Naquele Menino reconhece o Salvador, mas compreende, no Espírito que diante
dele se ajoelham os destinos da humanidade, e que deverá sofrer muito da parte de todos que o
negam; e proclama a identidade e a missão de Messias com as palavras que formam um dos hinos
da Igreja nascente, da qual se desprende toda a exultação comunitária e escatológica pela espera
salvífica realizada. O entusiasmo é de tal modo grande que viver e morrer são uma mesma coisa e
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a “luz” e a “glória” tornam-se uma revelação universal». (Bento XVI, Homilia na festa da Apresentação do Senhor, 2 de fevereiro de 2006)
O PENSAMENTO DO PADRE FUNDAOR
Três coisas principais são de se admirar na Purificação de Maria: 1) a sua grande humildade; 2) a sua obediência e 3) o grande Sacrifício que Maria fez a Deus.
1°. E’ uma grande humildade esconder seus valores e fazer aparecer os defeitos, mas a Virgem Santíssima praticou uma humildade ainda maior, porque de um lado esconde os seus privilégios, e de outra parte faz aparecer defeitos que ela não tinha! […] Ah, meus fiéis! Confessemos a
nossa miséria e diante da grande humildade de Maria que finge ser pecadora, sendo, todavia ,
Santa; confessemos a nossa grande soberba enquanto somos pecadores!!!
2°. Em segundo lugar Maria mostrou-se também humilde e obediente... Ela para exercitar
esta grande obediência se sujeitou à Lei. […] A obediência é cega, isto é, não olha, não examina,
mas obedece. Maria para obedecer esteve 40 dias em silêncio, foi ao Templo, a Simeão com 2 rolinhas, as moedas; onde o Evangelho quase para louvar a grande obediência de Maria, diz três
vezes que Maria agiu segundo a Lei[…] Quão diversamente somos nós! Temos sempre prontas
desculpas e pretextos para eximir-nos da obediência.
3°. Maria humilde e obediente se submete à Lei ....mas, qual foi a oferta, o sacrifício, que
apresentou a Deus pelas mãos do Sumo Sacerdote? Foi uma oferta pronta - verdadeira completa.
1º: foi uma “oferta pronta”. A prontidão ao oferecer uma coisa, mostra a boa vontade de quem
oferece e faz parecer mais bela a coisa ofertada! Tal foi a oferta que Maria fez a Deus. Apenas
terminou o período de purificação, isto é, os 40 dias, Maria foi ao Templo para oferecer o seu Unigênito a Deus. 2°: foi uma oferta verdadeira. Aqui se observa que as ofertas feitas pelas outras
mulheres eram uma formalidade e nada mais, já que depois retomavam tudo que haviam ofertado. Não foi assim com Maria, ela colocou nos braços de Simeão e ofereceu ao Eterno Pai; naquele
momento Maria sabia o que Jesus havia de sofrer. Simeão lhe revelou e Maria com todo o coração
quis entregá-lo ao Pai, teve intenção de dar a Ele o seu Filho. E quando o retomou não foi senão
para fazê-lo crescer para a Cruz! Oferta completa. Maria ao oferecer o seu primeiro parto ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía; e para ser mais completa, também ofereceu a si mesma. Sim, então aceitou o cálice - a espada ... Eis, ó fiéis, o modelo para as nossas ofertas. A nossa
oferta a Deus deve ser total - verdadeira - pronta. Completa. (Cf. Escritos, Vol. 19, pp. 2-4)
NOTAS PARA REFLEXÃO
- Maria não era obrigada pela lei da purificação, permanecendo sempre uma virgem puríssima; porém amava a humildade e a obediência de tal modo que, como as outras mães, quis apresentar-se no templo para purificar-se. Cumpriu também o segundo preceito da lei apresentando
seu Filho e oferecendo-o ao eterno Pai; porém o ofereceu de um modo muito diferente do que estavam acostumadas a fazer as outras mães ao oferecer os seus. Também a oferta do nosso quotidiano, as orações, as alegrias, os sacrifícios, devem ter a característica de FDZ. Detenhamo-nos diante da Palavra e perguntemo-nos qual é a qualidade da nossa oferta de todos os dias.
• Como tornamos os votos que professamos uma oferta agradável a Deus?
• O que qualifica como FDZ o cumprimento das nossas regras, das práticas de devoções?
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- Simeão não fora ao Templo por acaso, mas movido pelo Espírito Santo: todos que são
guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus (Rm 8, 14). O Espírito Santo o conduziu ao templo.
• Tu também, se queres abraçar Jesus e tê-lo em tuas mãos, se desejas te tornares digna de
ser livre da prisão, ponha todo o teu empenho em deixar-te dirigir pelo Espírito no templo
de Deus. Se fores ao templo movida pelo Espírito, encontrarás Jesus Menino, o acolherás
em teus braços e dirás «Agora deixa, ó Senhor, que a tua serva vá em paz, conforme a tua
palavra».
- O Padre Fundador nos lembra as três características do comportamento de Maria neste
trecho evangélico que lemos: a humildade, a obediência e o sacrifício.
• Reflitamos sobre estas três peculiaridades de Maria e experimentemos encontrá-las em
nossa oferta de FDZ.
Rezemos
Ó Santa Maria do templo,
tu que tiveste a graça
de teres entre tuas mãos
e ofereceres teu Filho Jesus,
ajuda-nos a percorrer a estrada
do templo ao Calvário
para estarmos unidas à oferta perene
de Cristo, nosso Esposo.
Dá-nos a graça de caminhar
no escuro das incertezas e confusões

e livra-nos do medo das renúncias.
Ensina-nos , ó Mãe,
a oferecer-nos totalmente a Cristo
e segui-lo na humildade,
na alegria da obediência
e no espírito de sacrifício.
Ó Maria, Estrela da nova Evangelização,
faze que possamos testemunhar ao mundo
a alergia da oferta total e fiel de nos mesmas.
Amém.

Aos cuidados do Centro de Estudos
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