
Festa da Imaculada Conceição "Tota Pulchra es,Maria- Lc 1 ,26-38 

REZANDO COM O EVANGELHO DO DIA 
(LECTIO DIVINA) 

Reflexões de Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

Imaculada Conceição - Ano A                                                              
VÍDEO DA FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO "TOTA PULCHRAES, MARIA"  

https://www.youtube.com/watch?v=wYnjrTK_a0Y&t=3s,                                        

                                                                                           
Nada mais belo do que encontrar no início desta caminhada para o Natal esta festa de Nossa Senhora; 
e, precisamente, comemorando a sua Imaculada Conceição: esse mar de santidade com que Deus a 
envolveu, para fazê-la digna de ser a Mãe do Deus-Homem, o divino Salvador. 

Ela se apresenta, assim, como a aurora puríssima, anunciando a chegada do Sol divino que o Natal vai 
fazer resplandecer aos olhos do nosso coração.                                                                          

                                                                                                     
Ela é a serena Estrela da Manhã, anunciando o dia do cristianismo. E somos convidados a saudá-Ia 
com as carinhosas palavras da liturgia: "Tota pulchra es, Maria"- Maria, tu és toda bela, e em ti não 
existe a mancha do pecado original.  

https://www.youtube.com/watch?v=wYnjrTK_a0Y&t=3s


O mavioso escritor italiano Monsenhor Olgiati conta que houve no seu tempo um eclipse total do sol 
que atingiu o Norte da Itália. Mas, quem olhasse da planície de Milão na direção dos Alpes, veria o 
cimo do monte Rosa resplandecendo à luz do sol. Candidíssimo! Sobretudo pelo contraste, livre como 
ele ficara do cone de sombra que envolvia toda a região. O próprio escritor fez a espontânea 
comparação. Esse monte iluminado pela luz do sol no meio da escuridão do eclipse é bem uma figura 
de Maria, resplandecente de graça no meio da sombra total do pecado original que envolveu toda a 
humanidade.  

Todo ser humano, desde o primeiro momento de sua concepção no seio materno, traz a marca do 
pecado. É a triste herança do pecado do primeiro homem - o pecado original. Desse pecado nasce 
também a inclinação para o mal - a "concupiscência" - força negativa que mora dentro de nós e que 
nos obriga a uma cuidadosa vigilância e a um freqüente recurso à oração, para não cairmos no 
pecado. Pela sua conceição imaculada, Maria foi isenta do pecado original e da concupiscência. Teve 
aquilo que a teologia chama de dom da "integridade". E a toda pura.  

O dogma da Imaculada Conceição não foi proclamado logo nos primeiros séculos. Homens sábios e 
santos, como São João Crisóstomo por exemplo, admitiam alguma imperfeição moral em Maria. 
Porém, como que por um divino instinto, já vários escritores, como Santo Agostinho e Santo Efrém, 
excluíam Maria de qualquer compromisso com o pecado. Em todo o primeiro milênio não aparecem 
testemunhos explícitos a favor do dogma da Imaculada como o professamos. No século XIII, século 
glorioso da Teologia, houve grandes teólogos, como São Bernardo e Santo Tomás de Aquino, que não 
admitiam que Maria tivesse sido isenta do pecado. Senão- segundo o pensamento deles - Ela não teria 
sido objeto da redenção trazida por Cristo. E as opiniões se dividiam. Foi quando apareceu o grande 



teólogo franciscano João Duns Scoto, que abriu um novo caminho para a teologia mariana neste 
campo. 

                                                          

Ele mostrou como a redenção de Cristo pode ser aplicada de dois modos: nos homens em geral, ela é 
a redenção "Iiberativa", isto é, que liberta o homem do pecado por ele contraído; em Maria, ela foi a 
redenção "preservativa", isto é, que impediu que Maria contraísse o pecado. Foi aquilo que Santa 
Teresinha disse numa mimosa comparação: Deus agiu com Maria como um pai, que não apenas 
levanta a filha que tropeçou numa pedra do caminho e caiu, mas correu na frente e retirou a pedra para 
que ela não caísse.  

                                                                                                                                                         
E a persuasão de que Maria foi isenta do pecado original foi crescendo na Igreja entre os pastores e os 
fiéis, a ponto de que o Concílio Tridentino - século XVI- ao promulgar o decreto sobre o pecado original, 
declarou solenemente que não pretendia incluir nessa declaração de pecado a Imaculada Virgem 
Maria, Mãe de Deus. Porém foi só em 1854, depois de ouvir os Bispos de toda a Igreja, que o Papa Pio 
IX, pela bula "Ineffabilis Deus", promulgou como dogma que a Igreja inteira deve professar, essa 
sublime verdade que a Bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua conceição, 
pelos méritos de Cristo Redentor, foi preservada imune do pecado original.  

E é isso que o povo cristão celebra com filial alegria, cantando os louvores da Mãe Santíssima. Ela é a 
toda pura. Ela é a toda bela. Ela é a bendita entre todas as mulheres. Ela é a glória de nosso povo.  

Leituras para a Festa da Imaculada:  
1a) Gn 3,9-15.20  
2a) Ef 1,3-6.11-12  
3a) Lc 1 ,26-38  

 



EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
(LECTIO DIVINA) 

REFLEXOES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

8 DE DEZEMBRO: MARIA, A IMACULADA 

 
Hoje, estamos celebrando a Festa da Imaculada Conceição de Maria. E celebrar a Imaculada 

Conceição é celebrar a pessoa de Maria, que, por um privilégio especial de Deus, foi misteriosamente isenta 

do pecado original e de suas conseqüências, já antes de ser concebida no seio de sua mãe. 

 
Todos os homens vêm a este mundo marcados com o pecado original; Maria foi uma exceção. Esta é 

a fé professada pela Igreja. Por que Maria foi a escolhida para ser a Mãe de Deus?  

 
 

É claro que essa escolha é um dom gratuito de Deus; Não se prende a mérito nenhum da parte de 

Maria. É exclusivamente uma iniciativa de Deus. Ele quis, ele escolheu. É o grande mistério do seu amor. E 

porque escolheu Maria para ser a Mãe de seu Filho unigênito, Deus quis que ela fosse digna de tal Filho. Por 

isso, já antes de ser concebida no seio de sua mãe, Maria foi preservada do pecado original.  



 
Realizou na sua pessoa, aquilo que São Paulo reza na sua Carta aos Efésios: “Bendito seja o Deus Pai 

de Nosso Senhor Jesus Cristo que do alto dos céus a abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais... 

Escolheu-a antes da constituição do mundo, para ser santa e Imaculada diante dos seus olhos... E foi neste 

estado de “pureza e santidade” que Maria ouviu da parte de Deus o grande anúncio: “Eis que ficarás grávida 

e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo”. É 

claro que essas palavras perturbaram a paz de Maria que, sem demora, tentou descobrir o alcance dessa 

comunicação. Porque não havia nada de sombra de culpa nela para tirar-lhe a acuidade da inteligência, 

Maria percebeu logo o que estava acontecendo.  

 
E a compreensão do alcance da mensagem de Deus deu-lhe coragem e disponibilidade para dar sua 

resposta: “Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra!” Maria era uma jovem. Não 

estava casada, mas já era noiva de José. Nem tinham marcado o dia do casamento.  

 
Por isso, a princípio, a palavra de Deus a assustou. Mas quando do lado do próprio Deus veio a luz para ela 

entender a profundidade do mistério, seu coração se abriu para o alto: “O espírito Santo virá sobre ti, e o 

poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será santo e será 

chamado Filho de Deus”. 
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EVANGELHO DO DIA E HOMILIA 
REFLEXÕES E ILUSTRAÇÕES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM 

 
IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA 

1) Oração 
 
Senhor Deus, ao anúncio do Anjo, a Virgem imaculada acolheu vosso Verbo inefável 
e, como habitação da divindade, foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei 
que a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 
 
2) Leitura do Evangelho (Lucas 1, 26-38) 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - No sexto mês, o anjo 
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem 
desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi e o nome da 
virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. 
Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante 
saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. 



Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será 
grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai 
Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria 
perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o 
anjo: 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. Também 
Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice; e já está no sexto mês 
aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse 
Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo 
afastou-se dela. 

 
 
3) Reflexão 
 
* A visita do anjo a Maria evoca as visitas de Deus a várias mulheres do Antigo 
Testamento: Sara, mãe de Isaque (Gn 18,9-15), Ana, mãe de Samuel (1 Sam 1,9-18), 
a mãe de Sansão (Jz 13,2-5). A todas elas foi anunciado o nascimento de um filho com 
missão importante na realização do plano de Deus.  

 
* A narração começa com a expressão “No sexto mês”. É o sexto mês da gravidez de 
Isabel. A necessidade concreta de Isabel, uma senhora já de idade que vai ter o seu 



primeiro filho com parto de risco, é o pano de fundo de todo este episódio. Ela é 
mencionada no começo (Lc 1,26) e no fim da visita do anjo (Lc 1,36.39).  

 
* O anjo diz: “Alegra-te! Cheia de graça! O Senhor está contigo!” Palavras semelhantes 
foram ditas a Moisés (Ex 3,12), a Jeremias (Jr 1,8), a Gedeão (Jz 6,12) e a outras 
pessoas com missão importante no plano de Deus. Maria estranha a saudação e 
procura saber o significado daquelas palavras. Ela é realista. Quer entender. Não 
aceita qualquer inspiração. 

 
* O anjo responde: “Não tenha medo, Maria!” Como na visita do anjo a Zacarias, 
também aqui a primeira saudação de Deus é sempre: ”Não ter medo!” Em seguida, o 
anjo recorda as promessas do passado que vão ser realizadas através do filho que vai 
nascer e que deve receber o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo e 
nele se realizará o Reino de Deus. Esta é a explicação do anjo para Maria não ficar 
assustada. 

 
* Maria tem consciência da missão que está recebendo, mas ela permanece realista. 
Não se deixa embalar pela grandeza da oferta e olha a sua condição. Ela analisa a 
oferta a partir dos critérios que tem à sua disposição. Humanamente falando, não era 
possível: “Como pode ser isto, se eu não conheço homem algum?”  



 
 
* O anjo explica que o Espírito Santo, presente na Palavra de Deus desde o dia da 
Criação (Gênesis 1,2), consegue realizar coisas que parecem impossíveis. Por isso, o 
Santo que vai nascer de Maria será chamado Filho de Deus. O milagre se repete até 
hoje. Quando a Palavra de Deus é acolhida pelos pobres, algo novo acontece pela 
força do mesmo Espírito Santo! Algo tão novo e surpreendente como um filho nascer 
de uma virgem ou um filho nascer de uma senhora já de idade como Isabel, da qual 
todo mundo dizia que ela não podia ter neném! E o anjo acrescenta: “E olhe, Maria! 
Isabel, tua prima, já está no sexto mês!” 

 
* A resposta do anjo clareou tudo para Maria, e ela se entrega: “Eis aqui a serva do 
Senhor! Faça-se em mim segundo a tua Palavra”. Maria usa para si o título de Serva, 
empregada do Senhor. Este título vem de Isaías, que apresenta a missão do povo não 
como um privilégio, mas sim como um serviço aos outros povos (Is 42,1-9; 49,3-6). 
Mais tarde, Jesus também definirá sua missão como um serviço: “Não vim para ser 
servido, mas para servir!” (Mt 20,28). Aprendeu da Mãe!  



 

 
4) Para um confronto pessoal 
 
1. O que mais chama a sua atenção na visita do anjo Gabriel a Maria?

 
2. Jesus elogiou sua mãe quando disse: “Feliz quem ouve a Palavra e a põe em 
prática” (Lc 11,28). Como Maria se relacionou com a Palavra de Deus durante a visita 
do Anjo? 

 
 
 
 
 


