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FRAGMENTO 01 
(01/07/2020) 

Maria visitou Isabel (01) 
 

“Naqueles dias, Maria 
pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 

“Naqueles dias, Maria 
pôs-se a caminho…” Logo 
após a Anunciação, Maria 
Santíssima não “mergulhou” 
no orgulho; mas sim, 
“mergulhou” na humilda-
de… foi visitar sua prima 
Isabel para servi-la por três 
meses: “Deus exalta os 
humildes” (1 Pd 5, 5). 

Ela não disse que não 
serviria Isabel porque fora 
escolhida para ser a mãe do 
Senhor… pelo contrário, 
cheio de humildade “pôs-se a 
caminho” para Ain Karin, 
que fica a 153 quilômetros de 
Nazaré. 
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Ain Karin fica nos arre-
dores de Jerusalém, a 754 
metros acima do nível do 
mar, enquanto Nazaré está a 
346 metros. A Virgem San-
tíssima teve que subir 
“morro acima”… o caminho 
tinha muitos perigos ocul-
tos… mas o seu amor era 
maior. 
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FRAGMENTO 02 
(02/07/2020) 

Maria visitou Isabel (02) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 
 

“Naqueles dias, Maria 
pôs-se a caminho…” A 
generosidade de Maria é 
encantadora! A sua disponi-
bilidade é exemplar! O seu 
amor pelo próximo não tem 
limite! 

A Virgem Santíssima 
“pôs-se a caminho”… ime-
diatamente… não adiou a 
visita… não “pesou” as difi-
culdades que encontraria pelo 
caminho… nem a distância. 
Quem ama não cruza os 
braços… não busca o mais 
fácil: “A caridade de Cristo 
estimula, incita-nos a correr 
e a voar com as asas do 
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santo zelo” (Santo Antônio Maria 

Claret). 
Deus quer que façamos o 

bem hoje, agora… porque a 
vida é curta: “Hoje Deus te 
chama a fazer o bem, faze-o 
hoje mesmo, porque ama-
nhã talvez já não terás 
tempo, ou Deus não te 
chamará” (Santo Afonso Maria de 

Ligório). 
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FRAGMENTO 03 
(03/07/2020) 

Maria visitou Isabel (03) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Maria pôs-se a ca-

minho para a região mon-
tanhosa”. Ela não escolheu 
um caminho fácil, cômodo e 
plano; mas sim, uma região 
montanhosa… difícil. 

A prática do bem exige 
esforço, luta e dedicação… 
não podemos deixar de rea-
lizar o bem por causa das 
“montanhas”, isto é, das 
“muralhas” que surgem à 
nossa frente. 

Maria Santíssima não 
desistiu da viagem por causa 
das montanhas. Imitemos o 
seu exemplo! O verdadeiro 
amor não se curva diante das 
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provações e dificuldades: 
“Não a preocupam as 
dificuldades da viagem à 
região montanhosa! Tam-
bém sua dignidade de Mãe 
de Deus, longe de detê-la, 
mais a impele, pois intui que 
o privilégio da divina ma-
ternidade se ordena à sal-
vação do mundo” (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena). 
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FRAGMENTO 04 
(04/07/2020) 

Maria visitou Isabel (04) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
A Santíssima Virgem vi-

sitou Santa Isabel através de 
uma região montanhosa… 
não encontrou facilidade pelo 
caminho. 

Quando uma pessoa de-
cide trabalhar para a glória de 
Deus e pelo bem das almas, 
encontra muitas “monta-
nhas” pelo caminho, isto é, 
obstáculos, dificuldades e 
adversidades: “Filho, se te 
dedicares a servir ao Se-
nhor, prepara-te para a 
prova” (Eclo 2, 1). 

Deus quer que perseve-
remos com valentia e fé no 
seu trabalho… sem retroce-
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dermos nem recuarmos: “En-
direita teu coração e sê 
constante, não te apavores 
no tempo da adversidade” 
(Eclo 2, 2). 
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FRAGMENTO 05 
(05/07/2020) 

Maria visitou Isabel (05) 
 

“Naqueles dias, Maria 
pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
A Virgem Maria, ao 

conhecer por meio do Anjo o 
estado de Isabel, apressa-se a 
ir ajudá-la no trabalho de 
casa: “Ninguém a obriga; 
Deus, através do Anjo, não 
lhe exigira nada nesse 
sentido, e Isabel não lhe 
solicitara ajuda” (Pe. Francisco 

Fernández Carvajal). 
A Serva do Senhor 

viajou para servir Santa 
Isabel! Com o Senhor no 
ventre, caminhou com fé, 
alegria e fervor através da 
região montanhosa… o amor 
a Deus e ao próximo a 
“empurrava” para Ain Karin 
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onde morava Isabel. 
Nossa Senhora poderia 

ter permanecido na sua 
própria casa para preparar a 
chegada do seu Filho, o 
Messias. Mas põe-se a ca-
minho com alegre prontidão, 
para prestar os seus singelos 
serviços à sua prima (M. D. 

Philippe). 
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FRAGMENTO 06 
(06/07/2020) 

Maria visitou Isabel (06) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-



26 

meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 

“Maria pôs-se a ca-
minho para a região mon-
tanhosa”. Nossa Senhora não 
desistiu da viagem por causa 
das dificuldades: “As dificul-
dades firmam-nos no bem, 
dão-nos têmpera moral” (Pe. 

Francisco Faus). 
A Virgem não “trope-

çou” diante dos obstáculos. É 
muito comum os propósitos 
murcharem por tropeçarmos 
diante das provações. 

As dificuldades fazem-
nos crescer. 

Muitas pessoas desistem 
de trabalhar para o bem das 
almas e para a glória de Deus 
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ao avistarem as “monta-
nhas” das adversidades pelo 
caminho. 

Maria é modelo perfeito 
de perseverança! 
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FRAGMENTO 07 
(07/07/2020) 

Maria visitou Isabel (07) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Maria pôs-se a ca-

minho para a região mon-
tanhosa”. 

A “região montanhosa” 
recebe uma determinação 
mais precisa, quando São 
Lucas se refere às notícias dos 
acontecimentos 
surpreendentes verificados na 
casa de Zacarias e que “se 
espalharam por todas as 
montanhas da Judeia” (Lc 1, 

65), por onde se pode deduzir 
que não era muito extensa 
esta região da Judeia. 

Segundo o Livro de 
Josué, parece tratar-se de 
montanhas situadas muito ao 
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sul: Josué conquistou toda a 
terra, a saber: a montanha, o 
Negueb, a planície e as 
encostas… Josué os destruiu 
desde Cades Barne até Gaza, 
e toda a terra de Gósen até 
Gabaon (Js 10, 40-43). 
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FRAGMENTO 08 
(08/07/2020) 

Maria visitou Isabel (08) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Maria pôs-se a ca-

minho para a região mon-
tanhosa”. 

A viagem que Maria de-
via fazer era longa, perigosa 
e fatigante… de Nazaré até 
Ain Karim. 

A Virgem certamente se 
uniu a alguma caravana ou a 
uma peregrinação que se diri-
gisse a Jerusalém. Tal pre-
caução era necessária para 
sua segurança e salvaguarda 
pessoal, especialmente para 
quando tivesse que atra-
vessar o território dos sama-
ritanos. 

Conduzindo uma modes-
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tíssima bagagem, a jovem se 
pôs em caminho, percorrendo 
as estreitas e tortuosas es-
tradas de Nazaré para o 
campo aberto, que se apre-
sentava, então, todo em flor. 

A alegria de viver trans-
bordava de todas as coisas. 
Dentro também do Coração 
de Maria florescia uma vida 
nova, da qual somente ela 
conhecia o doce segredo. 
Uma pequena e maravilhosa 
vida, cheia de mistério, ao 
mesmo tempo divina e 
humana (José Patsch). 
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FRAGMENTO 09 
(09/07/2020) 

Maria visitou Isabel (09) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Maria pôs-se a ca-

minho para a região mon-
tanhosa, dirigindo-se apres-
sadamente a uma cidade de 
Judá…” Maria, com quinze 
anos de idade, grávida… 
pôs-se a caminho de Nazaré 
para Ain Karim, 153 quilô-
metros de distância, através 
de uma região monta-
nhosa… e apressadamente… 
não perdeu tempo: “Jesus, 
que estava no seu ventre, se 
apressou para santificar a 
João, que estava no ventre 
de sua mãe Isabel” (Orígines). 

Aquele que trabalha para 
a glória de Deus não perde 
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tempo com o que passa; mas 
sim, realiza o bem com 
perfeição e às pressas: “A 
graça do Espírito não 
conhece demora. Aprende, ó 
virgens, a não deterem-se 
nas praças e não se misturar 
com o público com con-
versas vazias” (Santo Ambrósio). 
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FRAGMENTO 10 
(10/07/2020) 

Maria visitou Isabel (10) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 

“… dirigindo-se apres-
sadamente a uma cidade de 
Judá…” 

A Virgem Santíssima, 
grávida, poderia ter esco-
lhido a comodidade de sua 
casa em Nazaré… porque 
estava grávida e a viagem era 
longa e difícil… mas o seu 
amor não recuou diante dos 
obstáculos: “Ó Maria, fostes 
‘às pressas, a região mon-
tanhosa’ para saudar Isa-
bel… ó Virgem Santa, quão 
fervorosa é vossa caridade 
em procurar a graça…” (São 

Bernardo de Claraval). 
A Mãe do Senhor não 
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quis ficar em Nazaré de bra-
ços cruzados e na “poltro-
nice”; mas sim, viajou apres-
sadamente para Ain Karim. 

Imitemos o exemplo de 
Maria, deixando a nossa 
“Nazaré”, isto é, a nossa 
casa, para levarmos Jesus 
para aqueles que estão 
distantes. 

 



40 

FRAGMENTO 11 
(11/07/2020) 

Maria visitou Isabel (11) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“… dirigindo-se apres-

sadamente a uma cidade de 
Judá…” 

O verdadeiro amor não 
sabe esperar… ele “voa” ao 
encontro das pessoas! 

É encantador o amor de 
Nossa Senhora! Apenas foi 
informada pelo anjo sobre o 
estado de Santa Isabel, diri-
giu-se apressadamente para 
visitá-la… para ser sua zelosa 
Serva… sua humilde “em-
pregada” doméstica. 

Com apressados passos, 
diz o Evangelho (Lc 1, 39), 
ela seguiu as inspirações do 
Espírito Santo, o qual sempre 
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exige das criaturas a presteza 
no cumprir o que Ele inspira. 
As montanhas que a Virgem 
Maria encontrou pela frente 
não “encurtaram” os seus 
passos. Quem ama cumpre o 
seu dever com coragem e 
generosidade. 

 



43 

FRAGMENTO 12 
(12/07/2020) 

Maria visitou Isabel (12) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“… dirigindo-se apres-

sadamente a uma cidade de 
Judá…” 

Maria Santíssima saiu 
para visitar Isabel através da 
região montanhosa… às 
pressas. Ela não caminhou 
lentamente por causa das 
montanhas… quem ama e faz 
a vontade de Deus não foge 
das dificuldades nem escolhe 
o mais fácil… cheia de Deus 
caminhou apressadamente 
para Ain Karim… o Senhor 
estava no seu ventre: “Cheia 
já de Deus. Onde havia de ir 
com pressa senão para as 
alturas?” (Santo Ambrósio). 
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Ela, a Senhora perfeita, 
quis cumprir seu dever com 
perfeição! Não perdeu tempo 
com visitas vazias durante a 
viagem… não buscou des-
canso além do necessário… 
não perdeu tempo com 
diálogo vazio… os seus olhos 
estavam “fixos” em Ain 
Karim, onde morava sua 
prima. 
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FRAGMENTO 13 
(13/07/2020) 

Maria visitou Isabel (13) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“… dirigindo-se apres-

sadamente a uma cidade de 
Judá…” 

Maria Santíssima foi às 
pressas para servir sua prima 
Isabel em Ain Karim! 

Imitemos o exemplo de 
Maria na prática do bem, não 
deixando para depois o bem 
que podemos realizar hoje… 
agora… porque não sabemos 
o dia nem a hora da “visita” 
da morte: “Hoje Deus te 
chama a fazer o bem, faze-o 
hoje mesmo, porque ama-
nhã talvez já não terás 
tempo, ou Deus não te 
chamará” (Santo Afonso Maria de 
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Ligório). 
Maria estava grávida, 

levava o Deus Forte no seu 
ventre… quem está com Deus 
não se curva diante dos 
obstáculos e das altas “mon-
tanhas”. 

Aquele que vive com a 
graça santificante na alma 
não treme diante das 
dificuldades e adversidades; 
mas sim, as enfrentam com 
valentia, ousadia e firmeza… 
não deixa para depois. 
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FRAGMENTO 14 
(14/07/2020) 

Maria visitou Isabel (14) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“… dirigindo-se… a 

uma cidade de Judá…” 
Já foi comentado sobre 

Ain Karim no início, mas 
vamos conhecer melhor essa 
cidade onde morava Santa 
Isabel. 

Uma cidade? Qual cida-
de? Não sabemos com certeza 
o lugar onde habitava Isabel. 
O evangelista diz que Maria 
se dirigiu à montanha, a 
uma cidade de Judá. Ba-
seados numa antiquíssima tra-
dição, e em que a sua situação 
quadra bem com os dados do 
texto sagrado, os autores 
estão hoje de acordo em 
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assinalar Ain Karim, ou Ayn 
Karem, a uns sete quilô-
metros a oeste de Jerusalém, 
com o lugar aonde se dirigiu 
Maria. Trata-se de um pe-
queno vale, ao pé de verdes 
colinas. Deve o seu nome à 
sua fonte (Ain) e ao vinhedo 
que a circunda (Kerem em 
hebraico, Karm em árabe, 
significa vinha). Nenhuma 
outra cidade reivindica tal 
privilégio (Pe. Francisco Fer-

nández Carvajal). 
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FRAGMENTO 15 
(15/07/2020) 

Maria visitou Isabel (15) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Entrou na casa de 

Zacarias e saudou Isabel”. 
A Santíssima Virgem 

não ficou pela metade do 
caminho… não desistiu da 
viagem por causa do cansaço 
e das montanhas… mas sim, 
perseverou até o fim… 
cumpriu a vontade de Deus. 

Maria entrou na casa e 
saudou a senhora que ali 
morava… atitude de uma 
pessoa educada e cheia de 
respeito! E toda a casa se 
transformou pela presença de 
Jesus e de Maria. Maria… e 
Jesus, Deus Bendito, que 
estava no seu ventre entra-
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ram na casa de Isabel. 
Nossa Senhora entrou 

com o Deus Infinito na casa 
de Isabel! A verdadeira paz… 
a mais pura felicidade 
“invadiu” aquela casa tão 
simples! 
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FRAGMENTO 16 
(16/07/2020) 

Maria visitou Isabel (16) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Entrou na casa de 

Zacarias e saudou Isabel”. 
Deus quer que perse-

veremos no bem que inicia-
mos, principalmente quando 
encontrarmos dificuldades 
pelo caminho! Maria não de-
sistiu da sua missão… com 
Cristo no ventre venceu todos 
os obstáculos e entrou na casa 
de Isabel e a saudou. Muitas 
pessoas iniciam bem a missão 
aqui nesse mundo, mas desis-
tem com facilidade… abando-
nam tudo diante da primeira 
provação. Deus quer que 
perseveremos até o fim, 
somente assim seremos pre-
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miados: “Não é ao que 
começa que se oferece o 
prêmio; mas sim, única-
mente ao que persevera” (São 

Bernardo de Claraval), e: “O Senhor 
não exige somente o começo 
da boa vida, quer também 
seu bom termo; o fim é que 
alcançará a recompensa” 
(São Jerônimo). 
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FRAGMENTO 17 
(17/07/2020) 

Maria visitou Isabel (17) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Entrou na casa de 

Zacarias e saudou Isabel”. 
Maria Santíssima não 

entrou sozinha na casa de 
Isabel… Jesus, Deus bendi-
to, estava no seu ventre. 

Quando formos visitar 
um parente ou amigo, não 
entremos sozinhos na casa: 
com as nossas ideias, 
orgulho, interesse, malda-
de… mas levemos o Senhor 
no nosso coração, somente 
assim a visita será frutuosa e 
agradável: “Estar com Jesus 
é doce paraíso” (Tomás de 

Kempis). 
A visita que não possui 
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Jesus Cristo como centro é 
perda de tempo… é vazia e 
não ilumina os corações que 
estão precisando de luz. Tudo 
o que fazemos sem Jesus é 
perda de tempo e inútil! 
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FRAGMENTO 18 
(18/07/2020) 

Maria visitou Isabel (18) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Entrou na casa de 

Zacarias e saudou Isabel”. 
Como reflete Santo Am-

brósio, foi Maria a primeira 
a saudar Isabel. Mas não foi 
a visita de Nossa Senhora 
como são as visitas dos mun-
danos, que pela maior parte se 
reduzem a cerimônia e falsas 
exibições. Sua visita trouxe 
àquela casa um cúmulo de 
graças. 

Nossa Senhora saudou 
Isabel! Feliz Isabel que ou-
viu a voz suave e doce de 
Maria Santíssima! O coração 
dela, com certeza, foi inun-
dado de paz e alegria… a 
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criatura Isabel ouviu a sau-
dação… ouviu a voz da Mãe 
de Deus… criatura, Maria. 

Isabel nunca esqueceria 
aquela voz tão agradável e 
aprazível! 
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FRAGMENTO 19 
(19/07/2020) 

Maria visitou Isabel (19) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Entrou na casa de 

Zacarias e saudou Isabel”. 
Maria Santíssima entrou 

onde estava Isabel, isto é, 
entrou em sua casa com o 
Filho no ventre. Isabel não 
proibiu a entrada da Mãe do 
Senhor na sua casa: Mãe e 
Filho foram bem recebidos! 
Isabel não disse sim ao Filho 
de Deus e não para a sua 
Mãe. Aquele que ama Jesus 
ama também a Virgem 
Maria… e quem ama Maria 
ama também a Jesus, seu 
Amado Filho. 

A atitude dos protestan-
tes é completamente errada 
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em “aceitar” Jesus e des-
prezar abertamente a sua 
Santíssima Mãe. É bom 
deixar claro que Isabel 
estava repleta do Espírito 
Santo… não estava embria-
gada. 
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FRAGMENTO 20 
(20/07/2020) 

Maria visitou Isabel (20) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Ora, quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo”. 

Santa Isabel não ficou 
indiferente diante da Virgem 
Maria! Ninguém consegue 
ficar indiferente diante do 
amor de Maria! “Com efei-
to, mal entrara e saudara 
seus habitantes, ficou já 
Isabel cheia do Espírito 
Santo, e João livre da culpa 
e santificado” (Santo Afonso Maria 

de Ligório). Por isso deu aquele 
sinal de júbilo, exultando no 
ventre de sua mãe Isabel. 
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Queria com isso manifestar as 
graças recebidas por meio de 
Maria: “Em virtude desta 
saudação, recebeu João a 
graça do Divino Espírito 
Santo, que o santificou” 
(Bernardino de Bustis). 
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FRAGMENTO 21 
(21/07/2020) 

Maria visitou Isabel (21) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Ora, quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo”. 

Dom Duarte Leopoldo 
ensina: “É de notar que a 
voz de Maria foi o sinal 
sensível da operação da 
graça que santificou a João 
Batista, como para mostrar 
que, por seu intermédio, é 
que chegam aos homens as 
graças do Redentor”. 

A casa de Isabel se 
transformou pela presença 
de Jesus e de Maria. A 
saudação da Virgem foi efi-
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caz, por isso que cumulou 
Isabel do Espírito Santo. Com 
as suas palavras, mediante a 
profecia, Maria fez brotar na 
sua prima, como de uma 
fonte, um rio de dons 
divinos. Com efeito, onde 
quer que esteja a cheia de 
graça, tudo fica repleto de 
alegria (Pseudo-Gregório 

Taumaturgo). É um prodígio 
que Jesus realiza por meio de 
Maria, daquela que esteve 
associada desde os começos à 
Redenção e à alegria que 
Cristo traz ao mundo. 
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FRAGMENTO 22 
(22/07/2020) 

Maria visitou Isabel (22) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Ora, quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo”. 

Ouviu, primeiro, Isabel 
a voz… João sentiu primeiro 
a graça. Isabel ouviu segundo 
a ordem natural e João se 
alegrou por razão do mistério. 
Aquela, Isabel, sentiu a vinda 
de Maria, e João a vinda do 
Senhor… a mulher a da mu-
lher, a criança a da Criança. 
Elas falam da graça, estes 
atuam interiormente e come-
çam o mistério da piedade; 
enquanto, com duplo mila-
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gre, profetizam as duas mães 
movidas pelo espírito dos 
filhos. Estremeceu de alegria 
a criança, a mãe está cheia. 
A mãe não se encheu antes 
do filho… mas o filho já 
cheio, encheu à mãe com o 
mesmo Espírito Santo (Santo 

Ambrósio). 
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FRAGMENTO 23 
(23/07/2020) 

Maria visitou Isabel (23) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Com um grande grito, 

exclamou: ‘Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito 
é o fruto de teu ventre!” 

Isabel não se limita a 
chamá-la bendita, mas rela-
ciona o seu louvor com o 
fruto do ventre de Maria, que 
é bendito pelos séculos. Ma-
ria e Jesus estarão sempre 
juntos. Os momentos mais 
prodigiosos da vida de Jesus 
transcorrerão – como neste 
caso – em íntima união com a 
sua Mãe, Medianeira de todas 
as graças: “Esta união entre 
Mãe e Filho na obra da 
Salvação, manifesta-se des-
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de o tempo da conceição 
virginal de Cristo até a sua 
morte” (Concílio Vaticano II, Lumen 

gentium, 57-58) (Pe. Francisco Fernández 

Carvajal). 
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FRAGMENTO 24 
(24/07/2020) 

Maria visitou Isabel (24) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Com um grande grito, 

exclamou: ‘Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito 
é o fruto de teu ventre!” 

Maria Santíssima não é 
uma mulher qualquer! Ela 
foi escolhida pelo Criador pa-
ra ser a mãe de Jesus Cristo, 
Deus Bendito. É bendita 
entre todas as mulheres. 

Na verdade, bendita sois 
vós entre as mulheres (Lc 1, 
42), pois transformastes em 
bênção a maldição de Eva, 
fazendo com que Adão, aba-
tido pela maldição fosse por 
vós erguido e abençoado. 

Na verdade, bendita sois 
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vós entre as mulheres, por-
que a bênção do Pai iluminou 
os homens por meio de vós, 
livrando-os da antiga maldi-
ção. 

Na verdade, bendita sois 
vós entre as mulheres, por-
que até os teus antepassados 
encontraram em vós a sal-
vação, pois destes à luz o 
Salvador que obteve para eles 
a salvação eterna (São So-

frônio). 
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FRAGMENTO 25 
(25/07/2020) 

Maria visitou Isabel (25) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Com um grande grito, 

exclamou: ‘Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito 
é o fruto de teu ventre!” 

Na verdade, bendita sois 
vós entre as mulheres, pois, 
sem contribuição do homem, 
produzistes o fruto que trou-
xe a bênção para toda a 
terra, redimindo-a da mal-
dição que só produzia es-
pinhos. 

Na verdade, bendita sois 
vós entre as mulheres, por-
que, embora simples mulher, 
vos tornastes verdadeiramente 
Mãe de Deus. Se aquele que 
nasceu de vós é realmente 
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Deus feito homem, sereis com 
razão chamada Mãe de Deus, 
dando verdadeiramente à luz 
aquele que é Deus. 

Vós guardais o próprio 
Deus no claustro do vosso 
seio; ele habita em vós 
segundo a natureza humana 
e sai de vós como um esposo, 
trazendo para todos os 
homens a alegria e a luz 
divina (São Sofrônio). 
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FRAGMENTO 26 
(26/07/2020) 

Maria visitou Isabel (26) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Donde me vem que a 

mãe do meu Senhor me 
visite?” 

Isabel, cheia do Espírito 
Santo, disse que Maria é a 
Mãe do Senhor, Mãe de 
Deus. 

Maria é Mãe de Deus! 
Para poder entender esta 
sublime verdade é necessário 
fixar claramente alguns pon-
tos certos, aceitos por todos. 

A- Quando dizemos: 
“Maria é Mãe de Deus”, 
devemos entender que Maria 
é mãe do Filho de Deus, Jesus 
Cristo, o qual é Deus como o 
Pai e como o Espírito Santo. 
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B- Quando dizemos: 
“Maria é Mãe de Deus”, não 
devemos entender que Maria 
tenha gerado em seu seio a 
divindade de Jesus Cristo. 

C- Quando dizemos: 
“Maria é Mãe de Deus”, não 
devemos entender que Maria 
tenha dado início à vida do 
Filho de Deus. 
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FRAGMENTO 27 
(27/07/2020) 

Maria visitou Isabel (27) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Donde me vem que a 

mãe do meu Senhor me 
visite?” 

Maria é Mãe de Deus! 
D- Quando dizemos: 

“Maria é Mãe de Deus”, não 

devemos entender que o Filho 

de Deus tenha começado a 

existir no seio de Maria. 

Nada disso. 

E- Vamos pela ordem. O 

Filho de Deus é Pessoa 

Divina, própria. 

O Filho de Deus é igual 

ao Pai e ao Espírito Santo na 

natureza divina. 

Antes de se encarnar no 

seio de Maria, o Filho de 
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Deus era puríssimo espírito. 

Antes de se encarnar, 

não existia Jesus Cristo, co-

mo Homem-Deus, mas só 

existia o Filho de Deus, 

puríssimo espírito. 
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FRAGMENTO 28 
(28/07/2020) 

Maria visitou Isabel (28) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Donde me vem que a 

mãe do meu Senhor me 
visite?” 

Maria é Mãe de Deus! 
Jesus Cristo, Homem e 

Deus, unidos na mesma 
Pessoa Divina, começou a 
existir no seio de Maria, pela 
ação do Espírito Santo. 

No seio de Maria, a 
Pessoa do Filho de Deus 
assumiu a carne humana e 
se tornou Jesus Cristo, total-
mente Deus e totalmente 
Homem. Mas a Pessoa de 
Jesus Cristo ficou exclusiva-
mente Pessoa Divina. 

De modo tal que, todas 



93 

as ações de Jesus Cristo, 
todos os milagres, todas as 
ofensas, todas as dores e 
sofrimentos… eram atribuí-
das exclusivamente à única 
Pessoa de Jesus Cristo, que 
era Pessoa Divina. 
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FRAGMENTO 29 
(29/07/2020) 

Maria visitou Isabel (29) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Donde me vem que a 

mãe do meu Senhor me 
visite?” 

Maria é Mãe de Deus! 
Prova na Sagrada Es-

critura. 
A- Já no Antigo Tes-

tamento, o profeta Isaías as-
sim declarava: “Eis que a 
Virgem concebe e dá à luz 
um Filho e lhe será dado o 
nome de Emanuel” (Is 7, 14). 

B- O anjo disse a Maria: 
“Por isso, o Menino que 
nascer de ti será chamado 
Filho de Deus” (Lc 1, 35). 

C- Isabel, repleta do 
Espírito Santo, ao ver Maria 
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em sua casa, assim a saúda: 
“Bendita és tu entre as 
mulheres, e bendito é o 
fruto do teu ventre. Donde 
me vem que a mãe do meu 
Senhor me visite?” (Lc 1, 41-42). 

Foi no dia da Encar-
nação que Maria Santíssima 
foi constituída Mãe de Jesus 
Cristo, Mãe dum Filho-Deus, 
Mãe de Deus. 
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FRAGMENTO 30 
(30/07/2020) 

Maria visitou Isabel (30) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Pois quando a tua 

saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!” 

São João Batista, ainda 
que tenha sido concebido em 
pecado – o pecado original – 
como os outros homens, 
todavia, nasceu sem ele, 
porque foi santificado nas 
entranhas de sua mãe Santa 
Isabel pela presença de Jesus 
Cristo (então no seio de 
Maria) e da Santíssima Vir-
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gem. Ao receber este bene-
fício divino São João mani-
festa a sua alegria saltando de 
gozo no seio materno. Estes 
fatos foram o cumprimento da 
profecia do arcanjo São 
Gabriel (Lc 1, 15) (Edições 

Theologica). 
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FRAGMENTO 31 
(31/07/2020) 

Maria visitou Isabel (31) 
 
“Naqueles dias, Maria 

pôs-se a caminho para a 
região montanhosa, dirigin-
do-se apressadamente a uma 
cidade de Judá. Entrou na 
casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ora, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, 
a criança lhe estremeceu no 
ventre e Isabel ficou repleta 
do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: 
‘Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de teu ventre! Donde me vem 
que a mãe do meu Senhor 
me visite? Pois quando a tua 
saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
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meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!’”(Lc 1, 39-45)

. 

 
“Pois quando a tua 

saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança estre-
meceu de alegria em meu 
ventre. Feliz aquela que 
creu, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será 
cumprido!” 

São João Crisóstomo fi-
cava admirado com a contem-
plação desse trecho do Evan-
gelho: “Vede que novo e 
admirável é este mistério. 
Ainda não saiu do seio e já 
fala mediante saltos; ainda 
não lhe é permitido clamar 
e já é escutado pelos fatos 
(…); ainda não vê a luz e já 
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indica qual é o Sol; ainda 
não nasceu e já se apressa a 
fazer de Precursor. Estando 
presente o Senhor não se 
pode conter nem suporta 
esperar os prazos da na-
tureza, mas procura romper 
o cárcere do seio materno e 
busca dar testemunho de 
que o Salvador está prestes 
a chegar”. 
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Ajude-nos a alimentar centenas 
de crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a 
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para 
evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente 
em uma dessas contas: 
 
Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0324-7 
Conta corrente: 413310-2 
 
Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0240-2 
Conta corrente: 77444-8 
 
 
 
 

 
 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
das Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 
(realizamos retiros espirituais a cada dois 
meses). Para maiores informações, entre 

em contato conosco em um dos endereços 
abaixo. 

 
 

Venha ser um (a) religioso (a) do 
Instituto Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima. 
 
 

 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e 
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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