
Pequenas atitudes de Grandes Mulheres - 1 

Certo dia, ele foi surpreendido por um anjo do Senhor que lhe 

disse: "Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e 

Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de 

João" (Lucas 1:13 - ACF).A Bíblia nos diz que ele não creu no 

que estava ouvindo e por isso o anjo Gabriel lhe disse: "... eis 

que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas 

coisas aconteçam ..." (Lucas 1:20 - ACF) 

Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. E 

entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. (Lucas 1, 39-40). Maria nos dá o exemplo de 

quanto nós devemos ser sensíveis, o quanto devemos ser flexíveis, o quanto devemos estar 

prontos para atender as inspirações que Deus põe em nossas almas. 

Quantas e quantas vezes nós ao longo de nossa vida temos essas ou aquelas inspirações, 

temos esses ou aqueles toques interiores da graça, sentimos em nossa alma que devemos 

empreender um caminho ou então abandonar algo que nos prejudica, que nos leva a ofender 

a Deus. Quantas vezes sentimos a voz de consciência, ou a própria voz de Deus nos 

convidando a empreender um caminho... 

Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, não porque pudesse haver qualquer resquício de 

dúvida, sobre o que tinha dito o Anjo, ou então que este a tivesse enganado. Jamais isto 

teria acontecido. Ela foi visitar a prima porque recebeu uma inspiração de fazê-lo, foi 

tocada por uma graça, recebendo assim, um impulso em seu interior e obedecendo a este 

prontamente. Ela põe-se a campo, porque lhe veio ao espírito uma preocupação: 

'Minha prima está para dar a luz, não contou nada a ninguém, não haverá quem a ajude, ela 

não tem filhos, está sozinha, eu preciso ajudá-la. Maria não pensou em si; bateu-se em 

direção à cidade em que estava Santa Isabel, que era distante de três a quatro dias de 

caminhada. Certamente acompanhou alguma caravana que por lá passava, pois, viajar 

sozinho naquela época, era um risco enorme. 

Entretanto, pôs-se em direção para onde? O Evangelho diz:"foi com pressa às montanhas..." 



Ela não fez um plano de viagem..., bem quando eu me sentir um pouco melhor..., quem 

sabe, num dia mais propício... Não, "foi com pressa...". Quando se trata de fazer o bem, é 

assim que se age. Quando alguém está com alguma necessidade, Ela atende às pressas; e foi 

por isso que se pôs a caminhar imediatamente. Maria vive dentro da contemplação de Deus, 

que se encontra no mais intimo de seu coração. Nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo 

formado enquanto homem em seu claustro virginal. Por isso, quanta razão tinha para ficar 

em casa contemplando este Deus que estava sendo gerado em seu interior. Entretanto, 

recebida a notícia, não titubeou, põe-se a caminho. 

De fato a cidade de Santa Isabel ficava em uma região montanhosa e a distância da cidade 

de Nazaré até lá, eram de três a quatro dias de caminhada. Era portanto uma viagem penosa 

e difícil, mas Maria está satisfeita, está alegre, e é esta alegria que a coloca em movimento e 

a faz com que abandone as comodidades e se ponha a caminhar. 

Exemplo magnífico para nós, quando formos tocados por uma graça para seguir um 

determinado caminho, ou quando formos tocados por alguma inspiração de Deus e somos 

convidados a abandonar uma situação que nos é agradável, ou então quando é uma situação 

que nos leva ao pecado, sejamos rápidos, tenhamos pressa e imitemos a Nossa Senhora em 

sua predisposição em cumprir o dever. 

Isabel e Maria tiveram bons momentos nestes maravilhosos três meses que passaram 

(Lucas 1:56).  Certamente deve ter influenciado Isabel e podemos ver a transformação 

dessa idosa assumindo uma posição  ativa quando nasce seu filho (Lucas 1, 59-64...e 

queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não! Ele vai se 

chamar João. Os outros disseram: “não existe nenhum parente teu com esse nome!” Então 

fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias 

pediu uma tabuinha e escreveu: “João é o seu nome”. E todos ficaram admirados. No 

mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a 

Deus. 
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