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Prefácio

Ao colocar os olhos na reflexão do Pe. Gilson 
Luiz Maia sobre o Magnificat, imediatamente passou 
pela minha mente as palavras de Paulo VI na Exorta-
ção Apostólica Marialis Cultus, quando o Santo Padre 
afirmou que o Magnificat, [é] a oração por excelência 
de Maria, o cântico dos tempos messiânicos no qual 
conflui a exultação do antigo e do novo Israel, pois, 
conforme parece querer sugerir Santo Irineu, no cântico 
de Maria convergiu o júbilo de Abraão, que pressentia 
o Messias e ressoou, profeticamente antecipada, a voz 
da Igreja: “exultante, Maria clamava, em lugar da Igreja, 
profetizando: a minha alma glorifica o Senhor...”. Este 
cântico da Virgem Santíssima, na verdade, prolongan-
do-se, tornou-se oração da Igreja inteira, em todos os 
tempos.1

A reflexão do Pe. Gilson L. Maia sobre o Magnifi-
cat, no contexto dos primeiros capítulos do evangelho 
de Lucas, oferece uma interessante contribuição para 
compreender e aprofundar o conhecimento da alma e 

1 Cf. PAULO VI. Exortação Apostólica Marialis Cultus. São Paulo, 
1974, n. 18. Disponível em: http://www.vatican.va/content/paul-vi/
pt/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_maria-
lis-cultus.html. Acesso em: 08/01/2021.
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da fé de Maria, Mãe de Jesus, da Igreja e de toda a huma-
nidade. O Magnificat é o canto exemplar que apresenta a 
experiência pessoal de salvação de Maria, que traz como 
pano de fundo a história do povo da Aliança; história 
que é realizada de modo pleno e definitivo em Cristo, 
na história da Igreja e de cada um de nós em particular.

O autor lê o Magnificat a partir do ambiente fami-
liar onde os personagens expressam sua vida cotidiana. 
Maria está inserida na linha das grandes mulheres da 
Bíblia, fazendo-se intérprete dos sentimentos do povo 
de Deus, os anawin, que ocupam um importante lugar 
na história da Aliança.

A meditação do Magnificat, como enfatiza o Pe. 
Gilson L. Maia, ajuda-nos a crescer na fé, a tornar-nos 
mais reflexivos e atentos à vida e ação de Deus na his-
tória que vamos construindo. Com Maria, a Igreja nos 
convida a rezar e a cantar o Magnificat para redescobrir 
nossa identidade como discípulos missionários de Deus, 
que continua realizando grandes coisas – maravilhas – 
por meio de cada um de nós. Com a Virgem de Nazaré 
aprendemos a interpretar os sinais dos tempos e a di-
latar uma fé que nos inunda e transforma.

O Magnificat é um sólido ponto de referência para 
nossa vida espiritual e uma inspiração para buscar e tes-
temunhar os valores do Reino que Jesus nos comunicou.

O texto abre muitas perspectivas e nos motiva a 
viver nossa vida como serviço aos pobres e excluídos, 
conforme fez Jesus. Na qualidade de comunidades e fa-
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mílias, o canto do Magnificat nos interpela e nos encora-
ja a contribuir para uma Igreja mais santa e missionária.

Pe. Bruno Rampazzo, RCJ 
Superior-Geral
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Introdução

Uma criança gosta de ouvir histórias, prestar aten-
ção nos detalhes e imaginar os personagens com seus 
traços e contornos. Ainda pequeno, escutava essa pági-
na exclusiva do evangelho de Lucas, conhecida como “a 
visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel e o cântico do 
Magnificat”, e ficava imaginando as cenas na riqueza de 
tantos detalhes que o autor narra com maestria e beleza. 
Tudo começou com uma viagem imprevista da Jovem 
Virgem de Nazaré que partiu apressadamente para visitar 
Isabel logo após a anunciação do anjo.2 A Jovem voca-
cionada de Nazaré recebeu o anúncio do anjo e partiu 
para visitar Isabel. E, ao chegar a sua casa, lá pela região 
montanhosa de Judá, Maria entrou, saudou sua parenta e 
cantou o Magnificat: é o cântico daquela que foi chamada 
por Deus para ser a Mãe do Salvador.

Essa página do evangelho da infância, segundo 
Lucas, é bastante popular.3 Ela é meditada no segundo 

2 O Papa São João Paulo II nos recorda que a anunciação foi o mo-
mento culminante da fé de Maria na espera do Messias (cf. Redemp-
toris Mater, n. 28).
3 A figura de Maria ocupa lugar de grande destaque em Lucas. No 
horizonte da obra lucana, a Mãe do Salvador nos ajuda a compreen-
der Jesus Cristo e a Igreja na sua missão evangelizadora (Lc 1,26-38; 
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mistério gozoso do terço e aparece na liturgia da palavra 
no dia 31 de maio, quando celebramos a “Visitação de 
Nossa Senhora”. Também pode ser lida em outras datas 
marianas e no tempo do Advento. Já o cântico do Mag-
nificat é recitado no entardecer de cada dia, na oração 
vespertina da Liturgia das Horas e por muitos grupos e 
movimentos da Igreja, com acentuada espiritualidade e 
devoção à “Mãe Universal”.

O cântico da Jovem vocacionada de Nazaré é a ex-
plosão de um coração livre, generoso, alegre e exultante, 
que foi escolhida para ser a “Mãe do Salvador”.4 Deus, que 
sempre nos surpreende, não buscou uma jovem entre as 
nobres dos palácios de Jerusalém ou de Roma, mas veio 
ao encontro de uma pobre jovem, cheia de graça, que 
representa o resto de Israel. Maria canta e louva o seu 
Deus que livremente nos chama e envia. O Magnificat, 
cantado na casa de Isabel, é o cântico de uma jovem 
que se identifica com seu povo e dele se faz porta-voz.5 
Maria pertence a um povo histórico e conserva sua raiz 

At 1,14). Os dois capítulos iniciais de Lucas são considerados como 
“o evangelho da infância de Cristo e da Igreja” (cf. DE VIRGILIO, 
Giuseppe. Teologia Biblica del Nuovo Testamento. Padova: Messag-
gero, 2016, p. 226). No presente trabalho, as traduções de trechos de 
obras estrangeiras são livres.
4 Para uma leitura do Magnificat em chave vocacional, confira: DE 
VIRGILIO. Magnificat: la preghiera di Maria in prospettiva voca-
zionale. Roma: Rogate, 2011.
5 Cf. ibid, p. 12.
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de filha de Israel, o povo santo de Deus que prefigura a 
Igreja. Esta, repetindo as palavras de Isabel, reconhece a 
Virgem Maria como bem-aventurada.6 Ao entoar o Mag-
nificat, Maria de Nazaré – considerada o “rosto mater-
no de Deus” – faz memória da bondade do Senhor que 
cumpre a promessa feita a Abraão e a sua descendência. 
O Filho da Virgem de Nazaré é o Verbo feito carne, o 
Messias prometido por Deus, anunciado pelos profetas, 
tão esperado por Israel (cf. Jo 1,14).

Quando usamos a expressão evangelho da infância 
segundo Lucas, referimo-nos aos dois primeiros capítulos 
de sua obra, que é formada pelo terceiro evangelho, o 
evangelho segundo Lucas e o livro dos Atos dos Após-
tolos. Na verdade, a expressão “evangelho da infância” 
– que alguns chamam de “o evangelho de Maria” – é uma 
referência aos capítulos 1 e 2 dos evangelhos de Lucas e 
Mateus. Somente estes textos tratam do nascimento e da 
infância de Jesus em seus contextos e com suas respecti-
vas visões teológicas.

Nesta reflexão, vamos considerar apenas os dois 
primeiros capítulos do evangelho de Lucas, deixando os 
de Mateus para outra oportunidade.7 No evangelho da in-
fância segundo Lucas, Jesus é apresentado especialmente 

6 Lumen Gentium, n. 12.
7 Sobre o tema da delimitação dos textos que compõem o evangelho 
da infância segundo Lucas, confira: ALBERTO, Valentini. Vangelo 
d’infanzia secondo Luca: riletture pasquali delle origini di Gesù. Bo-
logna: Dehoniano, 2017, p. 15-132.
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como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo 
Senhor, Luz das nações e Glória de Israel. Mas vamos ao 
texto que queremos refletir com muito amor e fé. Que-
remos lê-lo atenta e calmamente. E, com a espontanei-
dade dos tempos de criança, imaginar os personagens e 
meditar cada palavra que Lucas escreveu depois de ter 
investigado tudo cuidadosamente (cf. Lc 1,1-4). Nessa 
leitura queremos nos encontrar com o rosto mais lindo 
da Igreja: Maria, a Mãe de Jesus e de toda a humanidade. 
Com ela, modelo de acolhida e resposta ao chamado do 
Senhor, queremos, outra vez, ir ao encontro das pessoas, 
levar o Cristo, rezar e cantar – com amor e esperança – a 
nossa fé: Magnificat. No final deste trabalho, apresenta-
mos em forma de apêndice uma breve reflexão do texto 
que meditamos na noite santa do Natal. Trata-se de outra 
página do evangelho da infância em que encontramos a 
narrativa do nascimento de Jesus segundo Lucas (cf. Lc 
2,1-14).

Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressa-
damente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. 
Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de 
alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito 
Santo e, com voz forte, exclamou: “Bendita és tu entre 
as mulheres e bendito és o fruto do teu ventre! Como 
me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? 
Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a 
criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada 
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aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi 
dito da parte do Senhor”. E Maria disse: “A minha alma 
engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, 
meu Salvador, porque olhou para a condição humilde 
de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me cha-
marão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim 
grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia 
se estende, de geração em geração, sobre aqueles que o 
temem. Ele manifestou poder com o seu braço: dispersou 
os soberbos nos pensamentos de seu coração. Depôs os 
poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humil-
de. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem 
nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da sua 
misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e 
à sua descendência, para sempre”. Maria ficou três meses 
com Isabel e depois voltou para sua casa (Lc 1,39-56).


