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de 84 anos, e outro ancião regozijam-se 
quando Simeão reconhece a antiga pro-
fecia na qual se dizia que ele descansa-
ria em paz só depois que seus olhos con-
templassem a salvação. Ele será uma luz 
para iluminar as nações, e uma glória 
para o teu povo Israel (lc 2,25-35).

Refúgio na fuga para o Egito
Neste desterro da fuga para o Egito as 
figuras ricamente vestidas destacam-se 
da folhagem e mostram o caminho para 
a incerteza, desterro que durará sete 
anos. A cidade ao longe sobre uma coli-
na é Belém. Aqui está configurada com 
edificações monumentais à maneira 
romana. O olhar de Maria volta-se para 
aquela terra onde nascera o Menino. O 
grupo dos desterrados que fora guiado 
por anjos já está longe da fúria do rei 
Herodes, que promovera a matança dos 
meninos inocentes. Sob a sombra de 
uma tamareira na terra distante a na-
tureza lhes oferece seus frutos. Anjos 
cuidam do jumento, saciando-o da sede 
com a água límpida do oásis. O Meni-
no agora em pé brinca com flores ofe-
recidas pelo pai, José. O pesquisador 
Luís Sobral, citando o poema De Beata 
Virgine de Anchieta, elucida que Naza-
ré significa florida; ali nascera Maria. 
Há outra alusão a estas flores – rosas 
ou açucenas –, elas estão no manto da 
Imaculada Conceição, pintura que se 
encontra no altar central34.

Unindo as cenas sobre o arcaz com 
aquelas do Antigo Testamento, acima, 
junto ao forro, como friso, lá estão José 
do Egito vendido por seus irmãos, Davi 

períodos dos estilos do renascimen-
to, ganha notoriedade, com inúmeros 
artistas, e no barroco é celebrada com 
expressividade de contrastes entre as 
formas complexas que convivem com a 
simplicidade. O exotismo de terras dis-
tantes auxilia na poética expressa que 
envolvia os artistas na busca de locais 
exóticos, roupagens exuberantes, ani-
mais desconhecidos e figuras enigmáti-
cas de união das raças: Melchior (bran-
co), rei da Pérsia; Gaspar (negro), rei da 
Índia e senhor dos tesouros; e Baltazar 
(amarelo), rei da Arábia. Presenteiam o 
menino com ouro (dignidade real), in-
censo (tributo ao Filho de Deus) e mir-
ra (que seria usada misturada ao vinho, 
para aliviar os sofrimentos de sua mor-
te na cruz, e em seu corpo morto, como 
unção, pelas santas mulheres; porém, 
em ambos os casos não foi preciso: seja 
porque ele assumira livremente todos 
os sofrimentos sobre si, seja porque ele 
ressuscitara)33.

Apresentação de Jesus no templo
A iconografia da apresentação do Meni-
no Jesus no templo é muito apreciada 
pelos jesuítas. À cena acrescenta-se sua 
circuncisão, como está colocada no retá-
bulo da igreja de São Roque, em Lisboa. 
Assim, pode ser vista como a primeira 
prova da vinda do Messias como um he-
breu, quando o sumo sacerdote Simeão, 
genuflexo, recebe-o dos braços de Maria 
já purificada. José, por ser pobre, ofe-
rece dois pombos, em vez do cordeiro, 
para a oblação no templo. Por trás do 
altar (mizbeach), a anciã profetisa Ana, 

Apresentação do Menino Jesus no templo.

Refúgio na fuga para o Egito.
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