
O quê o encontro entre Maria e Isabel 

pode dizer/ensinar  

às Novas Gerações da VRC  

hoje? 

O Ícone da Visitação 

Lc 1, 39-56 



 



O Texto – Lc 1, 39-45 


39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às 
montanhas, a uma cidade de Judá.  


40. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.  


41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a 
criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou cheia do 
Espírito Santo.  


42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.  


43. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu 
Senhor?  


44. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos 
meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu 
seio.  


45. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de 
cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!  



O texto em seu contexto 

 Intencionalidade teológico-espiritual 

 

 Interesse cristológico pela figura de Maria, a Mulher 

nova que está na fronteira ente o AT e o NT... 

 

 ... Tem a seu lado dois casais de sant@s idos@s 

 Zacarias e Isabel 

 Simeão e Ana 

 

 Relato Ícone narrativo = imagem que projeta uma 

realidade profunda e complexa, presente por inteiro, 

mas que precisa ser atualizada 

 

 



O texto em seu contexto 

 Visitação: caracteriza-se como passagem, 

encruzilhada, fronteira...  

AT  NT 

Articula a correlação entre diferentes gerações 

 Com sentido espiritual e teológico 

 



O texto - Lc 1, 39-45 

 Naqueles dias .... 

 Anunciação do nascimento de João Batista a 

Zacarias... Lc 1, 5-23 

 [A gravidez de Isabel ... Lc 1, 24-25] 

 Anunciação de Jesus a Maria... Lc 1, 26-38 

 

 Ler “lada-a-lado” da anunciação a Zacarias e a 

anunciação a Maria, considerar o lugar 

geográfico/social/religioso de ambos,  

 Comparar a reação/resposta de Zacarias e a 

reação/resposta de Maria 



O texto - Lc 1, 39-45 

 ... Maria se levantou e foi às pressas às montanhas... 

A viagem... 

Maria precisava de Isabel; a viagem é um símbolo do 

caminho da fé, que precisa ser confirmada, testemunhada, 

compartilhada; fé que se faz encontro, que escuta da PdD, 

que se faz criativa, dialogante... 

 Entrou... saudou... exclamou... O encontro, o 

reconhecimento 

 Entrar na casa  entrar num relacionamento profundo 

 Partilha da experiência de Deus, experiência de fé... 

 



Protagonista: Espírito Santo 
 O anjo diz Zacarias: “porque será grande diante do Senhor e não 

beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio 
do Espírito Santo" (Lc 1, 15) 

 O anjo respondeu a Maria: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e a 
força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente 
santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus” 

 No encontro Maria-Isabel: "Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de 
Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou cheia do 
Espírito Santo"  

 Quando foram circuncidar João Batista, no oitavo dia de seu 
nascimento: "Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e 
profetizou, nestes termos..."  

 
 Como o protagonismo do Espírito Santo insere estes 

acontecimentos narrados por Lucas e as pessoas neles 
implicados na história da salvação, que avança “de geração em 
geração...”? 

 Como o Espírito atua e move as pessoas em cada caso? 
 
 



Para oração, reflexão e partilha 

 Tomando como referência a 

exposição anterior, o subsídio “Pré-

congreso” enviado pela CLAR e o 

Textos “A visitação, uma saída 

urgente ao encontro com a vida 

(Extrato do Marco Teológico do 

Horizonte Inspirador da VC na 

América Latina e Caribe – 2015-

2018) 

 
Escuta, reflexão, diálogos (em grupos) 

 O que a saída de Maria às pressas rumo à montanha e o 

encontro entre Maria e Isabel a) me/nos diz? b) diz às Novas 

Gerações? 

 O encontro/partilha de vida e experiência de Deus suscita o 

reconhecimento e o louvor... Como são nossos encontros? O 

que suscita nas pessoas? 
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