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Concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge  (484-507) 

 

I. CONCEBUT PER OBRA DE L’ESPERIT SANT (484-486) 

 L’Anunciació inaugura la “plenitud dels temps”, el compliment de les promeses i 

les preparacions. 

 La missió de l’Esperit Sant sempre va unida i ordenada al Fill. 

 Maria concep el Fill en una humanitat treta de la seva. 

 

II. NASQUÉ DE MARIA VERGE (487-507) 

La predestinació de Maria 

 Déu va voler la col·laboració lliure d’una criatura. 

 Durant tota l’Antiga Aliança, la missió de Maria va ser preparada per la de les 

dones santes.  

 Maria excel·leix entre els petits i els pobres que esperen el Messies. 

La Immaculada Concepció 

 Calia que Maria fos conduïda totalment per la gràcia de Déu, des de la seva 

concepció i durant tota la vida. 

 Maria fou redimida de manera eminent pels mèrits de Crist. 

“Que es faci en mi segons la teva paraula” 

 Obediència de la fe, convençuda que res és impossible per a Déu. 

 Totalment entregada a la missió del Fill. 

La maternitat divina de Maria 

 Theotokos, Mare de Déu. 

La virginitat de Maria 

 La concepció virginal de Jesús ultrapassa tota comprensió humana. 

Maria “sempre verge” 

 Confessar la virginitat real i perpètua de Maria. 

 L’infantament no va disminuir la seva virginitat, sinó que la va consagrar. 

 L’Evangeli parla de germans. Es tracta de pròxims parents, segons les maneres de 

dir de l’Antic Testament. 

 Jesús és el Fill únic de Maria. Però la maternitat espiritual de Maria s’estén a tots 

els homes. 

La maternitat virginal de Maria en el designi de Déu 

 La virginitat de Maria manifesta l’absoluta iniciativa de Déu. 

 Jesús només té Déu com a Pare. 

 Jesús, el nou Adam, inaugura amb la seva concepció virginal el nou naixement 

dels fills d’adopció en l’Esperit Sant per la fe. La humanitat de Jesús és plena de 

l’Esperit Sant des de la seva concepció. 

 La virginitat de Maria és signe de la seva fe, que cap dubte no altera. 

 Maria és alhora verge i mare, perquè és figura de l’Església. 


