
FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO (8 de Dezembro) 

De entre todas as festas dedicadas a Nossa Senhora, a Imaculada 
Conceição é talvez a mais significativa, uma vez que se celebra o 
privilégio recebido de não ter sido marcada pela mancha original. 

O pecado constitui o maior limite do homem na sua relação com Deus e 
na sua relação com os outros e com as coisas. Pela tendência para o 
pecado, o ser humano torna-se egoísta e tem dificuldade em se libertar 
de si para se voltar definitivamente para Deus e compreender também a 
beleza do serviço aos irmãos. O ser humano nasce voltado sobre si 
mesmo e só uma educação integral lhe permite descobrir a relação com 
os outros como forma de realização. Às vezes é demasiado tarde quando 
reconhece que “há mais alegria em dar do que em receber”.  

Se é assim com a totalidade das pessoas, não foi assim com Maria por 
um singular privilégio. Deus quis libertá-la desta “carga” e, por vir a ser a 
Mãe do Filho de Deus, nasceu sendo imaculada na sua Conceição. 

É um privilégio devido à grandeza da missão que lhe iria ser entregue e a 
que iria corresponder com total generosidade. 

Uma das figuras centrais do Advento é, sem dúvida, Nossa Senhora. Com 
a força da sua generosidade foi possível aceitar o convite de Deus: 
“Servirei o Senhor como Ele quiser; seja como tu dizes.” Nesta expressão 
está um sim, sem condições, ao projecto de Deus. É uma mulher 
disponível que aceita alterar completamente a sua vida. É uma mulher 
que se identifica completamente com o desígnio de Deus ao dizer o seu 
“sim”: “Servirei o Senhor como Ele quer.” 

Um pouco de história: Foi D. João IV que, depois da independência em 
1640, consagrou o Reino de Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Só 
dois séculos depois Maria foi proclamada Imaculada na sua Conceição, 
dogma anunciado por Pio IX a 8 de Dezembro de 1854. Com a sede da 
Padroeira na Igreja do castelo em Vila Viçosa, o Solar da Padroeira, o 
povo de Portugal entregou a Maria as suas vidas, as alegrias e 
esperanças, as dificuldades e sofrimentos, sabendo que Nossa Senhora 
iria proteger o país ao longo dos tempos. E graças à sua intercessão, 



assim tem sido, mesmo nos tempos difíceis de pandemia que se tem 
vivido. 

Oxalá, continue este solene dia 8 de Dezembro a ser um dia santo 
porque é dedicado à Madrinha de Portugal. Que Nossa Senhora da 
Conceição continue a abençoar e a proteger Portugal, terra de Santa 
Maria. 

 

Um santo dia para todos. 


