
 

 

Visitação de Nossa Senhora 

 

Por Raelen Brandino 

 

O mês mariano termina hoje, 31 de maio, com a solenidade da Visitação 

de Nossa Senhora.  

Maria acreditou, confiou e Deus deu a ela a sublime tarefa de ser a mãe 

de Jesus, Seu Filho. Porém, Maria não ficou somente na glória de ser a mãe de 

Deus, ela se fez serva, intercessora, auxiliadora, e cumpriu a sua missão de mãe 

da humanidade, começando por visitar Santa Isabel se colocando a serviço, 

saudando-a com o Magnificat “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu 

espírito exulta em Deus, meu Salvador…” (Lucas 1, 46-56).  

Com sua atitude Maria dá a lição da caridade, como um gesto de amor e 

preocupação com a necessidade do próximo.  

A festa da visitação foi celebrada pelos franciscanos no fim do século 

XVIII. O Papa Bonifácio IX introduziu-a no calendário universal da Igreja e 

Clemente VIII (1608) compôs os textos litúrgicos usados até à última reforma 

(Missal da Assembleia Cristã). 

Segundo o Papa Francisco Maria “caminha, encontra e rejubila, porque 

trouxe algo maior do que Ela: foi portadora de uma bênção e incentivou a 

anunciar o Evangelho com alegria e sem medo”. 

Neste sentido o Papa nos convida para ação “Às vezes, também nós 

paramos para escutar, para refletir o que devemos fazer (...) mas não passamos 

a ação, ao agir depressa em relação aos outros, para levar-lhes a nossa ajuda, 



a nossa compreensão, a nossa caridade. Para levarmos nós mesmos, como 

Maria, o que temos de mais precioso e o que recebemos: Jesus e o seu 

Evangelho, mediante a Palavra e, sobretudo, mediante o testemunho concreto 

de nossa ação”. 

Assim como Maria, também somos chamados a nos envolver pela 

inspiração de Deus a abandonar o comodismo ou uma situação que nos leva ao 

pecado. Sejamos rápidos em imitar Nossa Senhora em sua predisposição em 

cumprir o dever. Que esta atitude de Nossa Senhora nos direcione a realizar a 

vontade de Deus. 

 

 

Fonte:  

Missal cotidiano: Missal da assembleia cristã. São Paulo: Editora Paulus,1997. 


