
 

“Nascido da Virgem Maria” 

Chegamos ao mês de Maio, dedicado às mães e à Mãe de todas as mães, Maria. Ela foi 

a escolhida para ser a mãe de Jesus e com amor aceitou esta missão deixando gerar em 

seu ventre Àquele que traria a toda a humanidade a salvação. Trago aqui neste texto 

alguns trechos do Catecismo da Igreja Católica para nos recordar o que é a fé da Igreja, a 

nossa fé, a respeito de Maria Santíssima: “A Anunciação a Maria inaugura a «plenitude 

dos tempos», isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada 

a conceber Aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da Divindade. A 

resposta divina ao seu como será isto, se Eu não conheço homem?(Lc 1, 34) é dada pelo 

poder do Espírito em Lc 1, 35: «O Espírito Santo virá sobre ti» (CIC484). O Catecismo 

afirma que Deus desde toda a eternidade tinha já escolhido a Maria: «Deus enviou o seu 

Filho», mas, para Lhe «formar um corpo» quis a livre cooperação duma criatura. Para 

isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu, para ser a Mãe do seu Filho, uma filha de 

Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia segundo Lc 1, 26-27: «virgem que era 

noiva de um homem da casa de David, chamado José. O nome da virgem era Maria» (CIC 

488). O Catecismo ensina que Deus preparou a Missão de sua escolhida através de outras 

santas mulheres:  “Ao longo da Antiga Aliança, a missão de Maria foi preparada pela 

missão de santas mulheres. Logo no princípio, temos Eva; apesar da sua desobediência, 

ela recebe a promessa duma descendência que sairá vitoriosa do Maligno e de vir a ser a 

mãe de todos os vivos. Em virtude desta promessa, Sara concebe um filho, apesar da sua 

idade avançada. Contra toda a esperança humana, Deus escolheu o que era tido por 

incapaz e fraco para mostrar a sua fidelidade à promessa feita: Ana, a mãe de Samuel, 

Débora, Rute, Judite e Ester e muitas outras mulheres. Maria «é a primeira entre os 

humildes e pobres do Senhor, que confiadamente esperam e recebem a salvação de 

Deus. Com ela, enfim, excelsa filha de Sião, passada a longa espera da promessa, 

cumprem-se os tempos e inaugura-se a nova economia da salvação» (CIC 489). A missão 

de Maria era grande e por isso mesmo Deus a modelou com muito amor: “Para vir a ser 

Mãe do Salvador, Maria «foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande 

missão». O anjo Gabriel, no momento da Anunciação, saúda-a como «cheia de graça». 

Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, 

era necessário que Ela fosse totalmente movida pela graça de Deus” (CIC 490). O Papa Pio 

IX ao proclamar o dogma da Imaculada Conceição em 1854, declarou: «Por uma graça e 

favor singular de Deus onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do 

gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha 



do pecado original no primeiro instante da sua conceição» (CIC 491). Meus irmãos e 

minhas Irmãs, Maria é a mãe por excelência e se você gostou ou se não conhecia o que é 

a nossa fé sobre Maria e quer saber mais, continue a leitura lá no Catecismo da Igreja 

Católica entre os artigos 484 e 507 e aprenda mais sobre nossa querida mãezinha. 

Aproveito para desejar também às nossas queridas Mães muita alegria, saúde, paz e 

amor, recordando ainda com saudade àquelas Mãezinhas que já se encontram lá no céu 

junto de Deus e de Maria celebrando a festa da vida eterna. Felicidades Mães e Viva 

Maria a Mãe de Jesus e nossa Mãe! 

 


