
A Anunciação: Lucas 1:26-38 

Lucas 1:26-38 

 
26 Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma Virgem 
27 desposada com um homem que se chamava José, da casa de David e o nome da virgem era Maria.  28 

Entrando, o anjo disse-lhe: "Avé, cheia de graça, o Senhor é contigo". 29 Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-

se e pôs-se a pensar no que significaria tal saudação. 30 O anjo disse-lhe: "Não temas, Maria, pois achaste graça 

diante de Deus. 31 Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. 32 Ele 

será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David; e reinará 

eternamente na casa de Jacób, 33 e o seu reino não terá fim". 34 Maria perguntou ao anjo: "Como será isso, se 

eu não conheço homem?" 35 O anjo Respondeu-lhe: "O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo 

estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer e Santo e será chamado Filho de Deus. 36 

Também a tua parenta Isabel, concebeu um filho na sua velhice; e já está no sexto mês, ela a quem chamavam 

estéril, 37 porque nada é impossivel a Deus." 38 Maria disse então: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim 

segundo a tua palavra". E o anjo retirou-se de junto dela.   

 

Bíblia Sagrada – Capuchinhos 

 

A saudação do Anjo (Lucas 1:28) 

Desde o primeiro momento que o Anjo fala a Maria, fica claro que existe algo unico, não sómente acerca da 

criança que ele anunciou, mas também acerca da mãe. “Avé, cheia de graça,“ ele começa indicando que o 

Senhor a encheu da Sua graca, preparando-a deste modo para participar no Seu plano, Ao longo do tempo, a 

Igreja tem reconhecido a verdade acerca deste “Cheia de Graça” – que Maria foi redemida e perserverada 

livre do pecado original desde o momento da sua concepção. (CCC 490-491, 722) 

 

1. Ler lucas 1:28. A primeira palavra do anjo 

a Maria, “Avé” (Gk., chaire), que quer dizer 

“alegra-te”. O mandato a alegrar-se, evoca  

várias passagens notáveis no Antigo  

Testamento, onde é usado para se dirigir à 

“Filha de Ziao” – um simbolo bíblico para o  

pequeno grupo de fiéis que resta do povo de 

Deus. 

 

a. Vamos considerar a seguintes profecías e tome 

nota das razões pelas quais o povo de Deus será  

chamado, um dia, a “alegrar-se”. 

 

Zacarias 3:14-15 

 

 

 

Zacarias 9:9  

 

 

 

 

 

  “cheia de graca”: A Imaculada Conceição 

 

Através dos séculos, a Igreja tem 
reconhecido cada vez mais que Maria, por 
Deus, “cheia de graça” (Lucas 1:28) foi 
redimida desde o momento da sua 
concepção. Isto é o que descreve o dogma 
da Imaculada Conceição, como proclamou 
o Papa Pio IX em 1854: 
 
“A Santíssima Virgem Maria, no primeiro 
instante de sua concepção, foi por singular 
graça e privilégio de Deus onipotente em 
previsão dos méritos de Cristo Jesus, 
Salvador do gênero humano, preservada 
imune de toda mancha de culpa original.” 
 
CCC 491; Pio IX, Ineffabilis Deus, 1854: DS 2803. 



No teu pensar e perante esta informação, que queria dizer o commando “alegra-te” do anjo a Maria?  

 

 

2. Maria não é a primeira pessoa a receber a promessa de que “ O Senhor está contigo”. Esta expressão 

é usada por Deus (e os Seus anjos) quando chama alguém a uma missão importante. Leiam os seguintes 

versículo acerca do chamado de dois heróis do Antigo Testamento, Moisés e Gedeão. Anote a missão de que 

são encarregados, os obstáculos e medos que encontram e o que Deus faze em resposta. Depois, faz o mesmo 

com o versículo relacionado com Maria. 

 

Personagem Biblica Missão Obstáculo/Medo Promessa de Deus 

Moisés 

(Êxodo 3:10-12) 

 

   

Gedeão 

Juízes 6:14-18) 

 

   

Maria 

Lucas (1:28-38) 

 

   

 

a. Que similaridades encontram entre estas três cenas?  

 

 

b. Dado a maneira como a promesssa “O Senhor estará contigo” é usada por Deus e os Seus 

Anjos no Antigo Testamento, que pensas que as palavras de Gabriel “O Senhor está contigo” querem 

indicar a Maria, mesmo antes da mensagem ser dada? 

 

 

 

A Resposta inicial de Maria (Lucas 1:29) 

 

3. Leiam Lucas 1:29. Ao escutar a saudação do anjo, Lucas diz-nos que Maria “perturbou-se”. 

No vosso pensar, porque respondeu Maria deste modo? 

 

 

 

Revelação da Missão (Lucas 1:30-37) 

 

Maria pode ter uma boa razão para estar peturbada, mas o anjo assegura-lhe, no versículo 30, que não há 

necessidade de ter medo, porque ela “achou graça diante de Deus”: “Mais do que qualquer outra pessoa 

criada, o Pai a ‘abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, nos céus, em Cristo. Ele a escolheu ‘em 

Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença, no amor" (CCC 

492). Cf. Efésios 1:3-4. 

 

 

4. O anjo revela a missão de Maria no versículo 31: ”Conceberás no teu seio e darás à luz um  

filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria será mãe. Mas, ao continuar, o anjo deixa claro que a criança que 

conceberá não sera uma criança qualquer. As palavras de Gabriel ecoam a famosa promessa que Deus fez ao 

Rei David em 2 Samuel 7 de estabelecer uma dinastia eterna através dos descendentes de David. 

 

 



a. Leiam 2 Samuel 7:9-16; Depois releiam Lucas 1:31-33. Anote as frazes similares nos 

quadrados abaixo. 

 

 

A Promessa de Deus a David 2 Samuel 7:9-16 O Anúncio de Gabriel a MariaLucas 1:32-33 

 

2 Samuel 7:9 

 

 

 

 Lucas 1:32 

 

 

2 Samuel 7:14 

 

 

 

 Lucas 1:32  

2 Samuel 7:13 

 

 

 

 Lucas 1:32  

2 Samuel 7:16 

 

 

 

 Lucas 1:32  

 

b. Como poderão estas passagens das Escrituras do Antigo testamento ilustrar o que o anjo Gabriel diz a 

Maria acerca da criança que irá conceber? 

 
 

 

      5. Ler Lucas 1:34-35. Impressionada com o anúncio do anjo, Maria se pergunta             

              como isso pode ser verdade, especialmente porque ela é virgem. 

 

 

a. Como o anjo responde à pergunta de Maria?  

 

 

b. Conexão do Catecismo da Igreja Catolica: Leia numeros 485 e 723. O que esses parágrafos 

adicionam ao seu entendimento? 

 

     6. Ler versos 36-37. Aqui, o anjo inform a Maria a miraculosa gravidez de Isabel com João Batista. 

     Que detalhes são dados a Maria sobre a gravidez de Isabel e como podem fortalecer a fé de Maria e  

     dar-lhes tranquilidade? 

 

 



   Maria, Serva do Senhor (Lucas 1:38) 

 

   7. Leia o versículo 38. Em resposta ao chamado de Deus em sua vida, Maria se refere a si mesma    

como a “serva do Senhor. ”A palavra para serva (doule) refere-se a um servo ou escravo. Pense no que 

significa ser um servo. O que é que  a descrição de Maria de si mesma como serva do Senhor e sua 

resposta: “[Faça-se] em  mim de acordo com a vossa palavra”, conte-nos sobre como ela vê seu 

relacionamento com Deus? 

 

b. Leia Mateus 6:10. Como a resposta de Maria em Lucas 1:38 se relaciona com a maneira como Jesus 

ensina nos orar? 

 

 

 

C. Leia Lucas 22:42. Como a resposta de Maria se relaciona com o próprio exemplo de Jesus? 

 

Maria: a Discípula Modelo 

Lucas entende Maria como o modelo de discípulo que devemos imitar. Que qualidades de discipulado ela exibe 

na Anunciação? 

 

 

 

 

 

D. Aplicação 

 

Reflectir no exemplo de Maria, desafia-nos a examinar como vivemos as nossas vidas.  Como Maria, 

procuramos o plano de Deus para as nossas vidas, ou procuramos on nossos propios planos, interesses, desejos e 

confortos? Matia nao vive para si propria, mas para Deus e o seu exemplo convida-nos a fazer  mesmo.  

 

Compromisso Quais as maneiras mais práticas que podeis viver a vossa relação com Deus ao exemplo de 

Maria – como serva do Senhor? Cada dia deviamos perguntar ao Senhor o que Ele quer para as nossas vidas – 

nos nossos matrimónios, nas nossas famílias, nas nossas amizades, no nosso trabalho, na nossa vida moral e a 

mais importante de todas, na nossa relação com Ele. 

 

Escrevei uma coisa que possais fazer esta semana e comprometei-vos a fazê-lo, com ajuda de Deus. 

 

Oração Fazer uma oração de entrega, de submeter as nossas vidas ao plano de Deus, como Maria o faz, é algo 

que deviamos fazer a vários alturas da nossa vida. Aqui vai um exemplo de uma oração, escrita por St. Inácio de 

Loyola. 

 

 

Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha 

vontade, tudo o que tenho e possuo; Vós mo destes; a Vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso, 

disponde de tudo, à vossa inteira vontade. Dai-me o vosso amor e graça, que esta me basta.    


