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 Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Leão IX” 

(1049 – 1054) 
 
(...continuação) 
 

Conhecido pela sua paciência e 
caridade, foi designado para o trono 
pontifício num concilio convocado pelo 
imperador alemão Henrique III, de quem era 
aparentado. 

Mas, “declarou ao imperador que só 
poderia aceitar o novo encargo se os 
romanos o elegessem seu bispo unani-
memente”, escreve o jesuíta Ftiedrich 
Kempf, historiador da Igreja mediaval. 
Brunon defendia a eleição papal pelo povo e 
pelo clero romanos, discordando da 
intromissão imperial em assuntos eclesiás-
ticos. O sucessor de Dâmaso II chegou a 
Roma vestido humildemente de peregrino 
acompanhado pelo monge Hildebrando 
(mais tarde, o grande Gregório VII) e só 
depois de ser aceite pelo clero e pelo povo 
romanos se predispôs a ocupar o Trono de 
São Pedro. Tinha, então, 46 anos. Foi o 
152.º a ocupar o Trono de São Pedro. 

                                                  (continua...) 

____________________________________________

Sabias que… 

Maria, a Nova Eva 
 

Maria, a Mãe de Jesus deve ter sido 
dotada de uma grande personalidade 
humana e religiosa.  

Num tempo em que a mulher não 
gozava de qualquer consideração social, foi 
unida pelos primeiros cristãos à acção 
salvífica de Jesus. Os cristãos desde o início 

 

da Igreja, consideraram que tal como por 
meio de Eva entrou o pecado e o sofrimento 
no mundo, pela Virgem Maria, Nova Eva, foi 
recuperada a vida e a salvação, ao aceitar 
ser a Mãe de Jesus. 

Santo Ireneu, Padre da Igreja do século 
II, já ensinava este pensamento. 
____________________________________________ 

Missa com crianças (11) 
 

Na escolha da música e dos textos 
dever-se-á procurar, também nestas cele-
brações com crianças, uma certa qualidade 
liturgica. O que não está bem para os 
adultos dificilmente convém às crianças. 
Muitos dos cantos do Cantoral nacional 
podem cantar-se perfeitamente com as 
crianças. 

 

            (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Oração  (a Maria) 
 

Maria, quero aprender de Ti a simplici-
dade e o respeito; 

Guia-me de forma a que nunca faça da 
força a minha única razão; 

Protege-me, para que não use a minha 
inteligência para humilhar e desprezar os 
que sabem menos; 

Ensina-me a perdoar e a ser miseri-
cordioso;  

Mostra-me como viver em união, Tu que 
és a Mãe da alegria. Ajuda-me a repetir a 
festa que nasce de viver unido e estimando-
-nos. Amén. 
____________________________________________ 

Humildade e 

Simplicidade de Maria 
 

Celebramos a festa da Imaculada Con-
ceição no meio do Advento; tempo litúrgico 

em que Maria brilha com luz própria.           

Embora a definição de Maria como 
Imaculada date de 1854, forma parte de um 
longo sentimento do Povo de Deus. 

Os primeiros cristãos consideraram que 
Maria era o melhor modelo para ser crente.  
Com ela aprenderam a fé, a adesão 
incondicional ao projecto de Deus, a aceita-
ção do mistério... mas há um que sobressai: 
a simplicidade e a humildade. É uma 
humilde rapariga que apresenta a Deus as 
suas dúvidas e temores, numa desconhe-
cida aldeia da Galileia... Deus escolhe o que 
é pequeno para fazer as suas grandes 
obras.  

Maria, honrada ao longo da história com 
títulos e invocações, conservará para 
sempre o encanto da sua humilde 
simplicidade. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Virgem Maria) 
 
 

Nossa Senhora é quem melhor 
transmite aos fiéis a alegria da Palavra de 
Deus que primeiro a encheu a ela de prazer. 

                   (Homilia dominical na América Latina, 
                                   em 19.01.2005). 

____________________________________________ 

H u m o r 
 
Um casal em férias, sentado na praia ao 

crepúsculo, olha o mar. 
Diz a mulher ao marido: 
– Olha, Alfredo, as ondas a levantarem-     

-se! 
E o marido: 
A sério? Não sabia que ainda estavam a 

dormir... 
____________________________________________ 

 

Votos de boa leitura e até para a 
semana, se Deus quiser.  

 

Imaculada Conceição 

da Virgem Santa Maria 
 

A festividade da Imaculada Conceição 
aponta-nos na dimensão cristológica. Maria 
foi revestida de dons tão excelentes na 
relação com Cristo, filho de Deus. Sabor 
cristológico na aceitação, acolhimento e 
compromisso com o Mistério de Cristo. 

Outra das dimensões desta festa é a 
dimensão eclesial. Maria, pela Imaculada 
Conceição, não se afasta da comunidade 
eclesial, mas é dócil colaboradora, desde a 
sua origem, pela Maternidade do Verbo e da 
Igreja.  

Também revela a dimensão salvífica. 
Permite que Cristo opere a salvação em 
favor de todos, fazendo-se doação e 
entrega redentora: «Corpo entregue e 
Sangue derramado». 

E a dimensão escatológica. Maria é 
apresentada como referência para o 
discípulo e para a Igreja. Cada um está 
chamado a ser como pessoa, e todos como 
povo de Deus, o que Maria foi e é na glória 
eterna. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 3, 9-15.20) 

 

Monição:  
 

Uma vida planeada à margem de Deus e do seu 
plano leva à morte. 
  
Leitura:  
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da árvore, o 
Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde 
estás?». 10Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos 
vossos passos no jardim e, como estava nu, 
tive medo e escondi-me». 11Disse Deus: 
«Quem te deu a conhecer que estavas nu? 
Terias tu comido dessa árvore, da qual te 
proibira comer?». 12Adão respondeu: «A 
mulher que me destes por companheira deu-
me do fruto da árvore e eu comi». O Senhor 
13Deus perguntou à mulher: «Que fizeste?» E 
a mulher respondeu: «A serpente enganou-
me e eu comi». 14Disse então o Senhor Deus à  
 

 

 

 

serpente: «Por teres feito semelhante coisa, 
maldita sejas entre todos os animais 
domésticos e entre todos os animais 
selvagens. Hás-de rastejar e comer do pó da 
terra todos os dias da tua vida. 15Estabele-
cerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a descendência dela. Esta te 
esmagará a cabeça e tu a atingirás no 
calcanhar». 20O homem deu à mulher o nome 
de «Eva», porque ela foi a mãe de todos os 
viventes. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção ao diálogo e às interrogações entre 
Deus e Adão. Exercitar isto. 

Desligar a leitura em “O homem deu à 
mulher o nome de «Eva»...” 
 

Comentário: 
 

V.10 «Tive medo porque estava nu; e 
então escondi-me». Deste modo se descreve, 
com fina psicologia, o sentimento de culpabi-
lidade e de vergonha que não podia deixar de ser 
estranho ao primeiro pecado e igualmente ao 
pecado de todo aquele que não empederniu a 
sua consciência; esta, que antes de pecar era o 
aviso de Deus, toma-se depois uma premente 
censura. Este dar conta da própria nudez parece 
também indicar, por um lado, a enorme 
frustração de quem ao pecar, em vão tinha 
tentado «ser igual a Deus» e, por outro lado, 
sugere o descontrolo das tendências instintivas 
(a concupiscência): depois do primeiro pecado, 
sentem-se dominados por movimentos e apetites 
contrários à razão, que tentam esconder (v. 7). 
Não resistimos a citar algumas palavras da 
profunda reflexão antropológica de João Paulo II, 
nas audiências gerais de Maio de 1980: «Por 
meio destas palavras (v. 10) desvela-se certa 
fractura constitutiva no interior da pessoa 
humana, quase uma ruptura da original unidade 
espiritual e somática do homem. Este dá-se 
conta pela primeira vez de que o seu corpo 
cessou de beber da força do espírito, que o 
elevava ao nível da imagem de Deus. A sua 
vergonha original traz em si os sinais duma 
específica humilhação comunicada pelo corpo. 
(...) O corpo não está sujeito ao espírito como no 
estado da inocência original, tem em si um foco 
constante de resistência ao espírito e ameaça de 
algum modo a unidade do homem pessoa. (...) A 
concupiscência, em particular a concupiscência 
do corpo,  é  ameaça específica à estrutura da  
 

auto-posse e do autodomínio, por meio do qual 
se forma a pessoa humana».  

V.14 «Hás-de rastejar e comer do pó da 
terra». Na narrativa, a sentença é dada primeiro 
contra a serpente, a primeira a fazer mal. 
Ninguém pense que o autor quer insinuar que 
dantes as cobras tinham patas: a sentença é 
proferida contra o demónio tentador; a expressão 
designa uma profunda humilhação (cf. Salm 
71(72), 9; Is 49, 23; Miq 7, 17), infligida contra o 
demónio, que é o sentenciado, não as serpentes 
(cf. Apoc 12, em especial os v. 9 e 17).  

V.15 «Esta te esmagará a cabeça». Todo o 
versículo constitui o chamado Proto-Evangelho, o 
primeiro anúncio da boa nova da salvação que 
se lê na Bíblia. Não se limita esta passagem a 
anunciar o estado de guerra permanente entre as 
potências diabólicas – «a tua descendência» – e 
toda a Humanidade – «a descendência dela». É 
sobretudo uma vitória que se anuncia. Note-se 
que essa vitória é expressada não tanto pelo 
verbo, que no original hebraico é o mesmo para 
as duas partes em luta (xuf – na Neovulgata 
conterere), mas sim pela parte do corpo atingida 
nessa luta: a serpente será atingida na cabeça 
(ferida mortal, daí a tradução «esmagará»), ao 
passo que a descendência será apenas atingida 
no calcanhar (ferida leve, daí a tradução 
«atingirás»).  

Mas, pergunta-se, a quem é que designa o 
pronome «esta» (v. 15) Segundo o original 
hebraico, podia ser a descendência da mulher. A 
verdade, porém, é que esta descendência 
pecadora fica incapacitada para, por si, vencer o 
demónio e o pecado em que se precipitara. 
Assim, o tradutor grego da Septuaginta 
(inspirado?) referiu o dito pronome ao Messias 
(traduzindo-o na forma masculina, designando 
um indivíduo, autós, em vez da forma neutra 
(designando uma colectividade), autó, referindo 
este pronome a descendência, (que em grego se 
diz com a palavra neutra, sperma); esta tradução 
visava pôr em evidência que quem vence o 
pecado e o demónio é Ele, o Messias. A tradição 
cristã, e com ela a tradução da Vetus Latina 
seguida pela Vulgata, ao traduzir o pronome pelo 
feminino ipsa, aplicou este texto à Virgem Maria, 
explicitando um sentido (chamado eminente), 
que entreviu nesta passagem (se quisesse 
designar a descendência – semen – teria 
empregado o neutro ipsum, e não ipsa).  

Eis como se costuma explicar o sentido 
mariano da passagem: a vitória é prometida à 
descendência de Eva, mas quem faz possível 
essa vitória é Jesus Cristo, com a sua obra 
redentora. Assim, unidos a Cristo, todos somos 
vencedores,  mas Maria  é a vencedora de um  
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modo eminente, porque Mãe do Redentor e Mãe 
de toda a comunidade dos redimidos, a Igreja. O 
próprio contexto facilita esta referência a Maria: é 
que, contra tudo o que era de esperar, a profecia 
aparece dita a Eva, e não a Adão. Segundo o 
ensino da Igreja (cf. Bula «Ineffablis Deus» do 
Beato Pio IX), esta vitória de Maria sobre o 
demónio, inclui a perfeita isenção de toda a 
espécie de mancha do pecado, incluindo o 
original. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. Ia) 

  
Monição:  
 

No salmo que vamos rezar repetiremos 
“Cantai ao Senhor um cântico novo”; e de facto a 
maior “novidade” que aconteceu na Terra desde 
o início da Criação foi a concepção da criatura 
nova, Maria, que inaugura a Nova Criação da 
Humanidade redimida. 
  
Refrão:  
 
      CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO: 

O SENHOR FEZ MARAVILHAS. 
  

Cantai ao Senhor um cântico novo,  
pelas maravilhas que Ele operou.  
A sua mão e o seu santo braço  
Lhe deram a vitória. 
  
O Senhor deu a conhecer a salvação,  
revelou aos olhos das nações a sua justiça.  
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade  
em favor da casa de Israel. 
  
Os confins da terra puderam ver  
a salvação do nosso Deus.  
Aclamai o Senhor, terra inteira,  
exultai de alegria e cantai. 

_______________________________________ 

2.ª Leitura  (Ef 1, 3-6.11-12). 
 

Monição:  
 

São Paulo recorda-nos o Projecto divino para o 
homem, que foi destruído pelo pecado dos nossos 
Primeiros Pais, e restaurado por Jesus Cristo e em 
Jesus Cristo, com a perfeita cooperação de Maria. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Efésios 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos 
abençoou com toda a espécie de bênçãos 
espirituais em Cristo. 4N’Ele nos escolheu, 
antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença. 5Ele nos predestinou, conforme a 
benevolência da sua vontade, a fim de 
sermos seus filhos adoptivos, por Jesus 
Cristo, 6para louvor da sua glória e da graça 
que derramou sobre  nós,  por  seu  amado  
 

 
 

 
 

Filho. 11Em Cristo fomos constituídos 
herdeiros, por termos sido predestinados, 
segundo os desígnios d’Aquele que tudo 
realiza conforme a decisão da sua vontade, 
12para sermos um hino de louvor da sua 
glória, nós que desde o começo esperámos 
em Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

Este início da epístola aos Efésios de que é 
extraída a leitura tem o aspecto de um hino 
litúrgico e é uma das mais ricas sínteses 
doutrinais paulinas.  

V.3 «Em Cristo». Toda a graça – «bênçãos 
espirituais» – que Deus concede ao homem, 
após o pecado original, incluindo a Imaculada 
Conceição da Virgem Maria, é concedida pela 
mediação de Cristo e através da união com Ele.  

V.4-5 «Santos». «Filhos». O objectivo desta 
eleição eterna de Deus é «sermos santos», isto 
é, destacados do profano e pecaminoso para 
servir ao culto e glória divina: «diante d’Ele», isto 
é, na presença de Deus; estamos chamados a 
estar sempre diante de Deus para O glorificar a 
partir de tudo o que fazemos, dizemos ou 
pensamos, como ensina o Concílio Vaticano II: 
«Todos os cristãos são, pois, chamados e devem 
tender à santidade e perfeição do próprio 
estado» (LG 42). A santidade está em sermos 
«participantes da natureza divina» (2 Pe 1, 4; 
Rom 12, 1), sendo filhos de Deus e vivendo 
como tais, imitando a Cristo, o Filho de Deus por 
natureza (cf. Rom 8, 15-29; Gal 4, 5-7; 1 Jo 3, 1-
3). E o modelo humano mais perfeito de 
santidade é Maria.  

A expressão «santos e irrepreensíveis» 
faz pensar nas vítimas oferecidas a Deus no 
Antigo Testamento (cf. Lv 20, 20-22), insinuando-
-se assim o carácter oblativo e sacrificial de toda 
a vida do cristão (cf. 1 Pe 2, 5), bem como a 
perfeição que devemos pôr em tudo o que 
fazemos, demais que não se trata duma pureza 
meramente exterior e ritual, mas de um culto em 
espírito e verdade (cf. Jo 4, 23), «na sua 
presença» (de Deus) «que examina os rins e o 
coração» (Salm 7, 10), isto é, que perscruta o 
que há de mais íntimo no homem, a sua 
consciência, afectos e intenções. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Lc 1, 28) 
 

Monição:  
 

Aclamemos o Evangelho que nos anuncia o 
início da realização das promessas de Deus.  
 
Refrão:  
 

ALELUIA, ALELUIA!  
 

Ave, Maria, cheia de graça,  
o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mulheres. 

 
  

 

  

  Evangelho (Lc 1, 26-38) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundi São Lucas 
 

Naquele tempo, 26o Anjo Gabriel foi enviado 
por Deus a uma cidade da Galileia chamada 
Nazaré, a uma Virgem desposada com um 
homem chamado José. 27O nome da Virgem era 
Maria. 28Tendo entrado onde ela estava, disse o 
Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está 
contigo». 29Ela ficou perturbada com estas 
palavras e pensava que saudação seria aquela. 
30Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 31Conceberás 
e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de 
Jesus. 32Ele será grande e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de 
seu pai David 33reinará eternamente sobre a 
casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». 
34Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu 
não conheço homem?». 35O Anjo respondeu-lhe: 
«O Espírito Santo virá sobre ti e a força do 
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o 
Santo que vai nascer será chamado Filho de 
Deus. 36E a tua parenta Isabel concebeu também 
um filho na sua velhice e este é o sexto mês 
daquela a quem chamavam estéril 37porque a 
Deus nada é impossível». 38Maria disse então: 
«Eis a escrava do Senhor faça-se em mim 
segundo a tua palavra». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pela santa Igreja, presente em toda a terra, 

para que não se deixe enganar pelo demónio, 
e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, 
oremos por tintercessão de Maria. 

 
2 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, 

para que Deus, que os chamou e os escolheu, 
lhes dê a graça de seremn sempre bons pastores, 
oremos por intercessão de Maria. 
 

3 –  Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 
para que reconheçam na Virgem Imaculada 
o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros 
pais, 
oremos por intercessão de Maria. 
 

4 –  Pelos governantes e autoridades da nossa terra, 
para que pensem sobretudo nos mais pobres 
e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, 
oremos por intercessão de Maria. 
 

5 –  Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 
para que saibam acolher e agradecer o dom da 
vida 
que Deus entrega em suas mãos, 
oremos por intercessão de Maria. 

 
6 –  Pelos que cederam à tentação do inimigo 

e por todos os que vivem em pecado, 
para que se arrependam e recebam o perdão, 
oremos por intercessão de Maria. 

____________________________________________ 
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O «Anjo Gabriel» 
 

É o mesmo que anunciou a Zacarias o 
nascimento de João Baptista. Já era conhecido o 
seu nome no Antigo Testamento (Dan 8, 16-26; 
9, 21-27). O «homem de Deus» ou também 
«força de seu nome significa Deus».  

Coadunando-se com a transcendência da 
mensagem, a tripla saudação a Maria é 
absolutamente inaudita:  

 

 

«Avé» 
 

 Vulgarizou-se esta tradução, correspon-
dente a uma saudação comum (como ao nosso 
«bom dia»; cf. Mt 26, 49), mas que não parece 
ser a mais exacta, pois Lucas, para a saudação 
comum usa o semítico «paz a ti» (cf. Lc 10, 5); a 
melhor tradução é «alegra-te» – a tradução literal 
do imperativo do grego khaire –, de acordo com 
o contexto lucano de alegria e com a 
interpretação patrística grega, não faltando 
mesmo autores modernos que vêem na 
saudação uma alusão aos convites proféticos à 
alegria messiânica da «Filha de Sião» (Sof 3, 14; 
Jl 2, 21-23; Zac 9, 9).  
____________________________________________ 

Ó «cheia de graça» 
 

Esta designação tem muita força expressiva, 
pois está em vez do nome próprio, por isso 
define o que Maria é na realidade. A expressão 
portuguesa traduz um particípio perfeito passivo 
que não tem tradução literal possível na nossa 
língua: designa Aquela que está cumulada de 
graça, de modo permanente; mais ainda, a forma 
passiva parece corresponder ao chamado 
passivo divino, o que evidencia a acção gratuita, 
amorosa, criadora e transformante de Deus em 
Maria: «ó Tu a quem Deus cumulou dos seus 
favores».  

De facto, Maria é a criatura mais plenamente 
ornada de graça, em função do papel a que Deus 
A chama: Mãe do próprio Autor da Graça, 
Imaculada, concebida sem pecado original, 
doutro modo não seria, em toda a plenitude, a 
«cheia de graça», como o próprio texto original 
indica. 
____________________________________________  

«O Senhor está contigo» 

 
 A expressão é muito mais rica do que 

parece à primeira vista; pelas ressonâncias 
bíblicas que encerra, Maria é posta à altura 
das grandes figuras do Antigo Testamento, 
como Jacob (Gn 28, 15), Moisés (Ex 3, 12) 
e Gedeão (Jz 6, 12), que não são apenas 
sujeitos passivos da protecção de Deus, 
mas recebem uma graça especial que os 
capacita para cumprirem a missão confiada 
por Ele.  
 
 

«virá sobre ti», com a sua força criadora (cf. Gn 
1, 2; Salm 104, 30) e santificadora (cf. Act 2, 3-
4); «e sobre ti a força do Altíssimo estenderá a 
sua sombra» (a tradução litúrgica «cobrirá» seria 
de evitar por equívoca e pobre; é melhor a da 
Nova Bíblia da Difusora Bíblica): o verbo grego 
(ensombrar) é usado no Antigo Testamento para 
a nuvem que cobria a tenda da reunião, 
onde a glória de Deus estabelecia a sua 
morada (Ex 40, 34-36); aqui é a presença 
de Deus no ser que Maria vai gerar (pode 
ver-se nesta passagem o fundamento 
bíblico para o título de Maria, «Arca da 
Aliança»).  
___________________________________________ 

«O Santo que vai nascer» 

O texto admite várias traduções 
legítimas; a litúrgica, afasta-se tanto da da 
Vulgata, como da da Neovulgata; uma 
tradução na linha da Vulgata parece-nos 
mais equilibrada e expressiva: «por isso 
também aquele que nascerá santo será 
chamado Filho de Deus». I. de la Potterie 
chega a ver aqui uma alusão ao parto 
virginal de Maria: «nascerá santo», isto é, 
não manchado de sangue, como num parto 
normal. «Será chamado» (entenda-se, «por 
Deus» – passivum divinum) «Filho de 
Deus», isto é, será realmente Filho de Deus, 
pois aquilo que Deus chama tem realidade 
objectiva (cf. Salm 2, 7).  
____________________________________________

«Eis a escrava do 

Senhor…». 

  

A palavra escolhida na tradução, 
«escrava» talvez queira sublinhar a entrega 
total de Maria ao plano divino. Maria diz o 
seu sim a Deus, chamando-se «serva do 
Senhor»; é a primeira e única vez que na 
história bíblica se aplica a uma mulher este 
apelativo, como que evocando toda uma 
história maravilhosa de outros «servos» 
chamados por Deus que puseram a sua 
vida ao seu serviço: Abraão, Jacob, Moisés, 
David… É o terceiro nome com que Ela 
aparece neste relato: «Maria», o nome que 
lhe fora dado pelos homens, «cheia de 
graça», o nome dado por Deus, «serva do 

Senhor», o nome que Ela se dá a si mesma.  

«Faça-se…» 

 

O «sim» de Maria é expresso com o 
verbo grego no modo optativo (génoito, 
quando o normal seria o uso do modo 
imperativo génesthô), o que põe em 
evidência a sua opção radical e definitiva, o 
seu vivo desejo (matizado de alegria) de ver 
realizado o desígnio de Deus.  

 

«Perturbou-se» 
 

 Maria, ferida na sua humildade e recato, 
mas sobretudo experimentando o natural temor 
de quem sente a proximidade de Deus que vem 
para tomar posse da sua vida (a vocação divina).          

Esta reacção psicológica é diferente da do 
medo de Zacarias (cf. Lc 1, 12), pois é expressa 
por outro verbo grego; Maria não se fecha no 
refúgio dos seus medos, pois n’Ela não há 
qualquer espécie de considerações egoístas, 
deixando-nos o exemplo de abertura generosa 
às exigências de Deus, perguntando ao 
mensageiro divino apenas o que precisa de 
saber, sem exigir mais sinais e garantias como 
Zacarias (cf. Lc 1, 18). 

 

«Encontraste graça 

diante de Deus» 
 

«Encontrar graça» é um semitismo para 
indicar o bom acolhimento da parte dum superior 
(cf. 1 Sam 1, 18), mas a expressão «encontrar 
graça diante de Deus» só se diz no Antigo 
Testamento  de grandes figuras, Noé (Gn 6, 8) e 
Moisés (Ex 33, 12.17). O que o Anjo anuncia é 
tão grandioso e expressivo que põe em evidência 
a maternidade messiânica e divina de Maria (cf. 
2 Sam 7, 8-16; Salm 2, 7; 88, 27; Is 9, 6; Jer 23, 
5; Miq 4, 7; Dan 7, 14). 

«Como será isto, 

se Eu não conheço 

homem?» 

Segundo a interpretação tradicional desde 
Santo Agostinho até aos nossos dias, tem-se 
observado que a pergunta de Maria careceria de 
sentido, se Ela não tivesse antes decidido 
firmemente guardar a virgindade perpétua, uma 
vez que já era noiva, com os desposórios ou 
esponsais (erusim) já celebrados (v. 27). Alguns 
entendem a pergunta como um artifício literário e 
também «não conheço» no sentido de «não devo 
conhecer», como compete à Mãe do Messias (cf. 
Is 7, 14). Pensamos que a forma do verbo, no 
presente, «não conheço», indica uma vontade 
permanente que abrange tanto o presente como 
o futuro. Também a segurança com que Maria 
aparece a falar faz supor que José já teria 
aceitado, pela sua parte, um matrimónio virginal, 
dando-se mutuamente os direitos de esposos, 
mas renunciando a consumar a união; nem todos 
os estudiosos, porém, assim pensam, como 
também se vê no recente e interessante filme 
«Figlia del suo Figlio»______________________ 

«O Espírito Santo virá 

sobre ti…». 

 
Este versículo é o cume do relato e a chave 

do   mistério:  o   Espírito,   a   fonte   da   vida,  

 

 

 

 

   N.º  427   –   08-12-2016                                                        Imaculada Conceição    –    (Ano A)                                                                                    Pág. 3 
 


