
             
 

 

LEITURA ORANTE  
Maria visita isabel 

 
Preparar o ambiente, criando um clima de oração  
 

 Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental 

de fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema. 

 

Sugestões para a oração inicial:  
 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a 
face da terra. 
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém 
 
 

Leitura  
O que o texto diz? 
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi 
escrito. Observar os verbos e o que expressam. 
 

Lucas 1,39-56 
 
 “O evangelista Lucas nos apresenta uma visita inesperada: a visita 
daquela que não permanece fechada nem ensimesmada em seu mistério; a 
visita daquela que se sente impulsionada a sair de si mesma para colocar-se a 
serviço daquela que está necessitada de ajuda. 

Uma visita alegre, espontânea e gratuita, porque cheia da experiência 
de Deus; Maria que faz Isabel sentir a alegria de uma maternidade não 
esperada e Isabel que faz Maria sentir as maravilhas que Deus realizou nela. 
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Uma visita que se expressa em dois cantos de louvor e ação de graças: 
‘Bendita és tu que acreditaste’ e ‘Minha alma engrandece o Senhor’. 

As duas mulheres se encontram em diferentes momentos 
vitais: Isabel na terceira etapa de sua vida, Maria quase na primeira, 
entrando na segunda. Uma é estéril e anciã, a outra, jovem e virgem, ambas 
portadoras de uma vida maior que elas mesmas, conhecedoras do mistério 
que crescia em seu interior. 

Devido à gravidez, as duas se encontram fora da norma social, do 
estabelecido. Isabel é idosa para poder conceber, e Maria está grávida sem 
estar casada. Ambas deviam sentir não só alegria no abraço, mas também a 
comoção e as dúvidas: ‘Que vai acontecer?’, ‘Como vamos ajeitar as 
coisas?’... 

Elas apoiam-se mutuamente no momento no qual estão, na situação 
que atravessam; reconhecem-se e se confirmam; estabelecem um vínculo 
entre elas, aceitam-se mutuamente; não se julgam nem valoram em função 
do que a sociedade considera correto ou incorreto; compreendem o que 
significa para cada uma delas que algo novo está crescendo em seu interior. 

Maria não vai só servir a Isabel; ela precisa de alguém que a partir de 
sua experiência lhe diga: ‘vai em frente, que isso é de Deus’. Necessita que 
Isabel a confirme e a bendiga. E Isabel, por sua vez, necessita agradecer o 
sonho de Deus que as duas compartilham e que se tornou possível. [...] 

Isabel e Maria se fazem valer mutuamente e despertam o melhor que 
há em cada uma. Viveram uma história de agradecimento e de libertação, se 
encontraram a partir da alma, a partir do mais profundo de si mesmas e se 
ofereceram mutuamente palavras amigas, palavras de encorajamento e de 
sabedoria”. 
(PALAORO, A. Visitação: o encontro com o outro faz saltar a vida em nosso interior. IHU – Unisinos. 2017. 
Disponívem em: < http://www.ihu.unisinos.br/42-noticias/comentario-do-evangelho>. Acesso em: 29 maio 
2020.). 

 
 

Meditação 
O que o texto me diz?  
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos 
conhecidos. Pergunto-me: como percebo a ação de Maria? Como é a minha 
relação com os meus amigos? Valorizo a relação interpessoal ou penso que 
não é tão importante? Minhas amizades me ajudam a “sair de mim”? Como é 
a minha relação de amizade com Jesus? 
 

http://www.ihu.unisinos.br/42-noticias/comentario-do-evangelho


Da Christus Vivit... 
 
150. A amizade é uma dádiva da vida e um dom de Deus. Através dos amigos, 
o Senhor nos vai polindo e nos vai amadurecendo. Ao mesmo tempo, os 
amigos fiéis, que estão ao nosso lado nos momentos difíceis, são um reflexo 
do carinho do Senhor, de seu consolo e de sua presença amável. Ter amigos 
nos ensina a nos abrir, a compreender, a cuidar dos outros, a sair do nosso 
comodismo e isolamento, para compartilhar a vida. Por isso, “ao amigo fiel 
não há nada que se compare” (Sr 6,15). 
 
152. A amizade não é uma relação fugaz ou passageira, mas estável, firme, 
fiel, amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz 
sentir unidos, e ao mesmo tempo é um amor generoso, que nos leva a buscar 
o bem do amigo. Embora os amigos possam ser muito diferentes entre si, 
sempre há algumas coisas em comum que o os levam a se sentir próximos, e 
há uma intimidade que se compartilha com sinceridade e confiança. 
 
153. É tão importante a amizade, que o próprio Jesus se apresenta como 
amigo: “Já não vos chamo servos [...] Eu vos chamo amigos” (Jo 15,15). Pela 
graça que ele nos dá, somos elevados de tal forma que somos realmente 
amigos seus. Com o mesmo amor que ele derrama em nós, podemos amá-lo, 
levando seu amor aos outros, com esperança de que também eles 
encontrarão o seu lugar na comunidade de amigos fundada por Jesus Cristo. E 
mesmo que ele já esteja totalmente feliz como Ressuscitado, é possível ser 
generoso com ele, ajudando-o a construir o seu Reino neste mundo, sendo 
seus instrumentos para levar sua mensagem e sua luz e, acima de tudo, seu 
amor aos outros (Jo 15,16). Os discípulos escutaram o chamado de Jesus à 
amizade com ele. Foi um convite que não os forçou, mas que propôs 
delicadamente à sua liberdade: “Vinde e vereis!”, lhes disse, e “Foram, e 
viram onde morava, permaneceram com ele aquele dia” (Jo 1,39). Depois 
desse encontro íntimo e inesperado, deixaram tudo e foram com ele. 

 

“A amizade com Jesus é inquebrantável. Ele nunca se vai, 

embora, às vezes, pareça fazer silêncio”. 

Oração 
O que o texto me faz dizer a Deus? 
Conversar com Deus a partir do texto. Podem ser feitas orações espontâneas, 
fórmulas, salmos... 



Contemplação 
Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra? 
Assumir um compromisso pessoal e comunitário. 
 
 
Ao final da Leitura Orante, anote as marcas de Deus em você. O esquema 
abaixo pode ser útil. 
 

Palavra, 
versículo, 

imagem que 
mais me tocou 

Sentimentos que 
surgiram ao 

longo da Leitura 
Orante 

Apelos que senti 
durante oração 

Resistências que 
me impediram 

de estar inteir@ 
na oração 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


