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“Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, 
e minha alma exultará no meu Deus, 

pois me revestiu de justiça e salvação, 
como a noiva ornada de suas joias.” 

Is 61,10 
A criação inteira se alegra e festeja, canta hinos de gratidão à aquela que por meio de seu 

sim generoso e entregue à vontade de Deus, gerou para o mundo o maior Presente da 

humanidade: Jesus Cristo. 

Feliz Aniversário Maria! 

“A celebração do nascimento da Virgem Maria, como disse santo André de Creta “É para 

nós o começo de todas as festas”, afirma o Calendário Litúrgico Bizantino. O nascimento 

de Maria Santíssima traz ao mundo o anuncio jubiloso de uma boa nova: a mãe do 

Salvador já está entre nós. Ele é o alvorecer prenunciativo de nossa salvação, o início 

histórico da obra da Redenção”. 

A Igreja festeja o nascimento da Virgem Maria, no dia 8 de setembro, recordando 

exatamente nove meses depois da Festa da Imaculada Conceição. Segundo os 

Evangelhos Apócrifos, Nossa Senhora teria nascido na cidade de Nazaré, na Galileia, e 

seus pais se chamavam Joaquim e Ana. 

Segundo a tradição, tal festa teve início em Argers, na França no ano 430, por meio 

de uma revelação: “Um senhor de Argers encontrava-se na pradaria de Marillais, na 

noite de 8 de setembro daquele ano, quando ouviu os anjos cantando no Céu. 

Perguntou-lhes qual o motivo do cântico. Responderam-lhe que cantavam em razão 

de sua alegria pelo nascimento de Nossa Senhora durante a noite daquele dia”. 

Como então agradecer ao Senhor? Podemos fazer nossas as próprias palavras de Maria? 

“A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, 



pois olhou a pequenez de sua Serva desde as gerações me chamarão Bem Aventurada.” 

Lc 1,46-55 

A Igreja faz o convite: “Vinde, todas as nações, vinde, homens de todas as raças, línguas 

e idades, de todas as condições: com alegria celebremos a natividade da alegria! (...) Que 

a criação inteira se alegre, festeje e cante a natividade de uma santa mulher, porque ela 

gerou para o mundo um tesouro imperecível de bondade, e porque por ela o Criador 

mudou toda a natureza humana em um estado melhor!” (S. João Damasceno – século 

VIII). 

A Virgem Maria foi escolhida por Deus, antes de todos os séculos, para ser a Mãe do 

Messias, a Mãe do Filho de Deus, a Mãe do Salvador, “a estrela que precede o Sol”. Com 

o seu nascimento, a vinda do Emanuel, do “Deus-conosco”, começava a se concretizar. 

Por isso, na festa de seu nascimento, a Igreja pede: “Exulte, ó Deus, a vossa Igreja (...), 

pois nos alegramos pelo nascimento de Maria, que foi para o mundo inteiro esperança e 

aurora da salvação” (Missal – Oração depois da Comunhão). 


