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APRESENTAÇÃO DE NOSSA SENHORA 

21 de novembro de 2020 

Celebremos a dedicação que Maria fez de si mesma a Deus, já desde a 
infância, movida pelo Espírito Santo, que a encheu de graça desde sua 

imaculada conceição! 
 
 
Preparação do ambiente e do coração: 
 
Providencie um altar com uma imagem de Nossa Senhora. Pode ser a sua imagem 
preferida. Tenha, também, uma vela e a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, Capítulo 
12, versículos 46 a 50. 
 
Primeiramente, vamos respirar profundamente três vezes, para oxigenar o cérebro e 
acalmar nossa pressa cotidiana. Depois, entoemos o seguinte cântico (disponível no 
YouTube): 
 
 

Tu és a glória de Jerusalém! Ave, Maria! 
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És a alegria do povo de Deus! Ave, Maria! 
 

Tu és a honra da humanidade! Ave, Maria! 
És a ditosa por Deus escolhida! Ave, Maria! 

 
Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria! 

És o refúgio do povo de Deus! Ave, Maria! 
 

O que fizeste agradou ao Senhor! Ave, Maria! 
Bendita sejas por Deus poderoso! Ave, Maria! 

 
Povos da terra, louvai a Maria! Ave, Maria! 

Eternamente aclamai o seu nome! Ave, Maria! 
 

 
Início do momento celebrativo: 
 
Esteja conosco a Trindade Santíssima, que invocamos traçando o sinal de nossa fé: Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 
Que o Espírito Santo, inspirador das Sagradas Escrituras, nos acompanhe e ajude a bem 
rezar a Palavra. Rezemos: 
 
Vinde Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso 
amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos: ó 
Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas 
as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém. 
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Hino: (Ofício das Horas. Laudes. Memória de Maria no sábado, p. 1472) 
A uma só voz, os participantes recitam: 
 

Senhora gloriosa, 
Bem mais que o sol brilhais. 

O Deus que vos criou 
Ao seio amamentais. 

 
O que Eva destruiu, 

No Filho recriais; 
Do céu abris a porta 
E os tristes abrigais. 

 
Da luz brilhante porta, 

Sois pórtico do Rei. 
Da Virgem veio a vida. 

Remidos, bendizei! 
 

Ao Pai e ao Espírito, 
Poder, louvor, vitória, 
E ao Filho que gerastes 
E vos vestiu de glória. 
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Leitura da Palavra de Deus: (Mt 12,46-50) 
 
Momento de ouvir o que o texto diz. Leia pausadamente e, se em grupo, em boa 
entonação. Nenhum detalhe pode se perder, então temos que ler com capricho, como 
quem realmente está a doar a própria voz para que o Senhor fale conosco.  
Terminada a proclamação, guardar alguns instantes de silêncio. Depois desses instantes, 
as pessoas podem repetir em voz audível alguma frase que mais as impactaram. 
 
 
Meditação: 
 

Celebramos a memória daquela que, desde a concepção, é escolhida e preservada 
por Deus para ser importante instrumento no Seu plano de amor e salvação. Dizemos que 
ela é a glória de Jerusalém, a honra da humanidade, aquela de cujas mãos nos vieram 
prodígios, brilhante pórtico do Rei e, assim, reconhecemos a distinção de suas atitudes, 
de sua existência como um todo. Ela nos precede no céu, mas também, ainda nesta vida, 
em que devemos imitá-la: desde tenra idade dedicada a Deus, atenta e pronta à vontade 
d’Ele. Ela, apresentada no templo, faz da própria vida uma oferta a Deus, devolvendo-Lhe 
aquilo que d’Ele mesmo recebeu. Assim, na sua humildade, tem as condições necessárias 
para compreender e aceitar o chamado a tomar parte na grandíssima obra do Senhor, 
trazendo ao mundo Deus humanado. 

O Evangelho de hoje não desdenha de Maria como Mãe do Salvador, mas reforça 
a participação dela na família, na intimidade, de Deus: além dos laços sanguíneos que a 
unem a Jesus, ela é a que, de maneira mais excelente, cumpre a vontade do Pai. 
Cumprindo, por assim dizer, dois critérios - dos laços consanguíneos e do cumprimento 
da vontade de Deus -, Maria acolhe Jesus no seu corpo, na sua vida e na sua mentalidade. 
O Senhor, por sua vez, acolhe-a em sua santa habitação. A nós também é possibilitado 
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participar da família de Jesus, carregando-O em nós a todos os lugares e cumprindo a 
vontade de Deus.  

 
 

Contemplação: 
 

Vivo na presença do Senhor? Tenho intimidade com Ele? Conheço, ou busco 
conhecer, a vontade d’Ele para minha vida? Quais são os sinais d’Ele na minha vida? Quais 
são as importâncias e as ressonâncias de meu Batismo em minhas atitudes? A 
Apresentação de Nossa Senhora e o Evangelho de hoje me levam a que gestos concretos? 
 
 
Preces: (Ofício das Horas. Laudes. Comum de Nossa Senhora, p. 1463-1464) 
 
Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da Virgem Maria, e peçamos: 
 
R: Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós! 
 

1. Sol de justiça, a quem a Virgem Imaculada precedeu como aurora resplandecente, 
concedei que caminhemos sempre à luz da vossa presença. 

2. Palavra eterna do Pai, que escolhestes Maria como arca incorruptível para vossa 
morada, livrai-nos da corrupção do pecado. 

3. Salvador do mundo, que tivestes vossa Mãe junto à cruz, concedei-nos, por sua 
intercessão, a graça de participarmos generosamente nos vossos sofrimentos. 

4. Jesus de bondade, que pregado na cruz, destes Maria por Mãe a João, fazei que 
vivamos também como seus filhos e filhas. 

5. Intenções pessoais... 
 



 

6 

 
Oração conclusiva: 
 
Valha-nos, ó Deus, a intercessão da sempre Virgem Maria, para que, livres de todos os 
perigos, vivamos em vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. 
 
 
Bênção final 
Traçar sobre si mesmo o sinal da cruz enquanto diz: “O Senhor nos abençoe, nos livre de 
todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém”.  
 
Bendigamos ao Senhor. 
Demos graças a Deus. 

 

 


