
Visitação e o Magnificat 

Visitação 

Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da 

Judeia. 40Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 

o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Então, erguendo a 

voz, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 43E donde me é 

dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? 44Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua 

saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. 45Feliz de ti que acreditaste, porque se vai 

cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.» 

Cântico de Maria. 46E Maria disse: 

«A minha alma glorifica o Senhor 47e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 48Porque pôs 

os olhos na humildade da sua serva: de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as 

gerações. 49O Todo-poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome. 50A sua misericórdia se 

estende de geração em geração sobre aqueles que O temem. 51Manifestou o poder do seu braço e 

dispersou os soberbos. 52Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. 53Aos 

famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. 54Acolheu a Israel, seu servo, 

lembrado da sua misericórdia, 55como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua 

descendência para sempre» 

56Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses e depois regressou a sua casa. 

 

1) «Bendita és tu entre as mulheres”  (Lucas 1:38-45) 

 

1. Ler Lucas 1:38-45. (Se não estão familiarizados com com a história de Isabel, ler também Lucas 

1:1-25). Porque razão Maria “vai à pressa” (versiculo 39)? Que nos revela isto acerca do seu 

charácter? 

 

2. a. No versículo 42, Isabel disse a Maria «Bendita és tu entre as mulheres”. Sómente duas outras 

mulheres, na Biblia, receberam este tipo de saudação: Jael e Judite. Ler a passagem seguinte e 

anotar a razão porque são chamadas de «Bendita és tu entre as mulheres.” 
 

Juízes 5:24-26 (Sísera era o general da armada dos Canaanites): 

 

 

Judite 13:18 (O general Assírio aqui menssionado era Holofernes): 

 

 

b. Pense nisto: No Gênesis 3:15 da Biblia, a primeira professia messiánica, esconde-se por de 

trás desta passage. Nesse texto, Deus anúncia que “a semente da mulher” esmagará (“ferirá” ou 

“golpeará”) a cabeça da serpente, (a qual simboliza o demónio). Desta forma, porque será que 



Maria poderá estar associada a Jael e Judite? Que pensais que tem em comum com estas 

heroínas do Antigo Testamento que também são descritas como «Benditas entre as mulheres”? 

3. Enquanto Deus no Antigo Testamento é, muitas vezes, descrito como “Senhor” ou “SENHOR”, 

no versículo 43, Isabel dirige-se a Maria como “a mãe do meu Senhor.” Ler 2 Samuel 24:21. 
 

a. Neste versículo a quem é dirigida a expressão “meu Senhor”? 

 

b. Á luz deste informação, que quer dizer Isabel acerca de Maria quando a trata como “a mãe do 

meu Senhor”? 

 

 

4.  No Antigo Testamento e no reinado de David a mãe do rei tinha um papel muito importante: 

era a rainha mãe. No passado, as sociedades do éste,  como o reino de Judá, o rei, muitas vezes 

tinha várias esposas, algumas das quais lhes foram dadas em casamento no processo de selar 

alianças políticas com reinos vízinhos. Mas cada rei tinha sómente uma mãe e ela era a rainha. 

Ler as passagens seguintes e anotar as maneiras pelas quais a Bíblia descreve a autoridade da 

mãe do rei.  
 

1 Reis 2:19-20: 

 

2 Reis 24:12 

 

Provérbios 31:1-12: 
 

5. “Ave-Maria, cheia de graça!  O Senhor é convosco  Bendita sois vós entre as mulheres  e  

Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus.” – A oração da Ave-Maria começa com duas frazes que 

vemos na nossa leitura de Lucas. O anjo Gabriel sauda Maria com a primeira e Isabel sauda-a 

quando Maria se aproxima dela. Escreve o resto da oração abaixo. Qual a ligação que vedes 

entre as palavras da Ave-Maria e a função da rainha mãe? (para mais informação, ler o CCC 

2676-2677) Catecismo da Igreja Católica. 
 

A Magnificat (Lucas 1:46-55) 

Lucas 1:46-55 é conhecido como o Magnificat, tirada da primeira palavra na tradução latina deste 

versículo: Magnificat Anima Mea Dominum (“A minha alma glorifica o Senhor”). Muitos dos 

católicos que rezam as Vésperas da Liturgia das horas diáriamente, oram esta oração de Maria 

diáriamente.   

6. Ler Lucas 1:46-55 

a.  Nos versiculos 46-49, quem recebe as Bencaos de Deus e de que maneira foi essa pessoa 

abencoada? 

 



b. Na segunda parte da oracao de Maria, (versículos 50-55), o focus muda. Quem recebe as 

bencaos de Deus nos versiculos 50-55, e como? 

c. Pense nisto: o que pensais que seja a ligação entre a primeira e a segunta parte da oração de 

Maria? 

 

Maria como “Arca da Alianca” 

7.   Na cena da visitação, o Evangelho de Lucas apresenta Maria a fazer uma caminhada 

semelhante a Arca da Aliança em 2 Samuel 6. A Arca da Aliança no antigo Israel é uma caixa 

sagrada a qual transporta as pedra inscritas com os Dez Mandamentos, o bastão de Araão, o 

primeiro sumo sacerdote; e um jarro contendo o maná do deserto. Mais importante é a associação 

com a Santa presença de Deus, a qual paira sobre a arca. 

 

a. Voltar a ler Lucas 1:39-43, 56; depois ler 2 Samuel 6:2, 9-16. Responda a estas perguntas, 

notando o paralelo entre as duas cenas. A primeira pergunta já foi preenchida para vós. 

 

“A Virgem Maria é o santuário do Verbo vivo de Deus, a Arca da nova e eterna Aliança… 
No ventre da nova filha se Zion, o Senhor estabeleceu o Seu Templo perfeito a fim de ter 
uma complete comunhão com a humanidade, através do Seu Filho, Jesus Cristo.” 
 

Pontificium Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura O Santuario: Memoria, Presenca e 
Profecia do Deus vivo 18. 
 

 

2 Samuel 6:2, 9-16 David e a Arca da Aliança Lucas 1:39-43, 56 Maria a Caminho ao encontro de Isabel. 

Onde está a Arca da Aliança? (versículo 2) 

A Arca da Aliança está em Baalat de Judá referindo-
se à montanha de Judá. 

Para onde vai caminhando Maria? (versículo 39) 

Maria vai a caminho da cidade na montanha de Judá 
(Judeia) 

Que pergunta faz David acerca da Arca? (versículo 9) 

 
Que pergunta faz Isabel acerca de Maria? ((versículo 43) 
 
 
 

Onde fica a Arca? (versículo 10) Onde fica Maria? (versículo 40) 
 
 
 

Quanto tempo a Arca fica lá? (versículo 11) Quanto tempo Maria fica lá? (versículo 56) 
 
 
 

Como reage David com a presença do Senhor na 
Arca? (versículo 16) 

Como reage a criança no seio de Isabel com a 
presença do Senhor em Maria? (versículo 41) 
 
 
 

 



b. O que pensais que estas semelhancas nos dizem acerca de Maria? Ver também CCC 2676, na 

introdução.   

 

D. Aplicação 

Depois de considerar a pergunta para a reflexão, comprometer a responder a Deus de uma forma prática e 
encerrar com oração. 
 

Reflectir 
 
Na sua oração conhecida pelo Magnificat, Maria exemplifica como os Cristãos devem louvar e 
agradecer a Deus. Voltar a ler Lucas 1:46-49. Em oração, pensem nas ocasiões que Deus tem sido 
o vosso Salvador. De que maneira Ele olhou para a vossa própria solidão? Como tem feito 
maravilhas para vós? 
 
 
 
 
Compromisso 
 
Como poderão usar as palavras de Maria para louvar a Deus por tudo o que Ele tem feito nas vossas 
vidas? Escreva a vossa resposta e também o tempo, que esta semana, vão dedicar ao oferecimento 
do vosso louvor a Deus. 
 
 
 
 
Oração 
 
Utilize as palavras do Magnificat de Maria (Lucas 1:46-55) para vos inspirar a louvar e agradecer ao 
Senhor como ela o faz. 
 
 

O Magnificat 
 
«A minha alma glorifica o Senhor 47e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 48Porque 
pôs os olhos na humildade da sua serva: de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas 
as gerações. 49O Todo-poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome. 50A sua 
misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que O temem. 51Manifestou o 
poder do seu braço e dispersou os soberbos. 52Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os 
humildes. 53Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. 54Acolheu a Israel, 
seu servo, lembrado da sua misericórdia, 55como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua 
descendência para sempre» - Lucas 1:46-55 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

  


