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“Maria é um personagem de tal calibre, de tamanha 

força, que ultrapassa sua própria história. Dá 

inclusive a impressão de estar mais presente na 

história posterior do que em sua própria história, 

mais presente e atuante para os outros que para si 

mesma e os seus nos dias de sua vida”  

(García Paredes)  



RESUMO 

 

A dissertação visa refletir sobre a mariologia contemporânea, a partir da contribuição de José 

Cristo Rey García Paredes e Elizabeth A. Johnson. O primeiro apresenta uma mariologia 

clássica, resumindo as grandes linhas do Vaticano II. A segunda revisa o discurso sobre a mãe 

de Jesus na perspectiva da teologia feminista.  

O capítulo 1 apresenta os aspectos históricos e bíblicos a respeito de Maria de Nazaré. O 

capítulo 2 desenvolve as múltiplas significações dos dogmas marianos: cristológica, 

antropológica, eclesiológica e social. No capítulo 3 se colocam alguns temas marianos em 

relação ao conjunto da teologia, tais como: o lugar de Maria no mistério da Trindade, Maria e 

a Igreja, a participação de Maria na mediação de Cristo. Discute-se ainda a adequação do 

título “Nova Eva” para a Mãe de Jesus. Na conclusão, se mostra a originalidade de Paredes e 

Johnson para uma compreensão mais ampla e significativa da mariologia nos dias de hoje.  
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ABSTRACT 

 

The dissertation aims to reflect on contemporary mariology, from the contribution of José 

Cristo Rey García Paredes and Elizabeth A. Johnson. The first presents a classic Mariology, 

summarizing the main lines of Vatican II. The second revises the discourse on Jesus' mother 

from the perspective of feminist theology. 

Chapter 1 presents the historical and biblical aspects of Mary of Nazareth. Chapter 2 develops 

the multiple meanings of Marian dogmas: Christological, anthropological, ecclesiological, 

and social. In Chapter 3 some Marian themes are placed in relation to the whole of theology, 

such as: Mary's place in the mystery of the Trinity, Mary and the Church, Mary's participation 

in the mediation of Christ. It is also discussed the appropriateness of the title "New Eve" for 

the Mother of Jesus. In conclusion, the originality of Paredes and Johnson is shown for a 

broader and more significant understanding of mariology today. 

 

 

 

Keywords: Christ, Mary, Church, Theological Reflection, Woman, Feminism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa realiza uma abordagem da mariologia contemporânea através do 

pensamento de dois autores: José Cristo Rey García Paredes na sua obra: Mariologia: síntese 

bíblica, histórica e sistemática e Elizabeth A. Johnson no seu livro: Nossa Verdadeira irmã: 

teologia de Maria na comunhão dos santos. Será um diálogo de ideias entre estes dois 

professores de teologia. Paredes tem um pensamento clássico, voltado para os dados da 

Bíblia, Tradição e do Magistério da Igreja, enquanto Johnson se preocupa em fazer uma 

reflexão feminista da mariologia. Além destes dois autores, outros teólogos serão citados ao 

longo desta investigação para se chegar a uma compreensão mais abrangente de cada tema 

proposto.  

A escolha do tema deu-se da necessidade de se fazer uma reflexão teológica sobre 

Maria a partir das intuições do Concílio Vaticano II. Ao longo da história a mariologia teve 

um horizonte de valorização dos privilégios de Maria. Após o Vaticano II, a figura da mãe de 

Jesus é analisada dentro do mistério de Cristo e da Igreja. Assim, este trabalho se servindo da 

reflexão de dois autores contemporâneos -- García Paredes e Elizabeth Jonhson – quer 

contribuir para que se tenha uma compreensão mais abrangente do mistério mariano em 

relação com Cristo e com a Igreja.  

A apreciação da temática mariana vai ser tratada em três capítulos. O primeiro 

discorrerá sobre a presença de Maria na Sagrada Escritura; o segundo tratará dos dogmas 

marianos com suas diversas significações e o terceiro versará sobre proposições que muito 

interessam ao teólogo para compreender a mariologia dentro do mistério trinitário e da Igreja.  

Paredes e Johnson têm uma intenção similar: apresentar um retrato de Maria de 

Nazaré fiel a sua história. Assim como nos últimos anos os pesquisadores e biblistas têm 

procurado o Jesus histórico, da mesma forma na mariologia se busca evidenciar a dimensão 

da vida real de Miriâm, Mãe de Jesus. Com esse intuito, será descrito um panorama do 

contexto da Galileia no tempo de Jesus. Características geográficas, sociais, políticas, 

econômicas e religiosas da Galileia serão mostradas para que o leitor tenha uma noção do 

contexto factual que viveu Maria de Nazaré.  

Cada autor apresenta a mariologia bíblica de forma diversa. Enquanto Paredes faz uma 

análise estrutural ou narrativa dos textos sagrados e usa a história das formas, Elizabeth 

Johnson se serve dos estudos bíblicos e da hermenêutica feminista. Ao longo do trabalho ora 

apresentado, em cada tema será feita a confrontação de pensamentos dos dois autores, 

acrescido de comentários de outros mariólogos.  
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Na seção bíblica, a exposição de comentários começará pela ordem natural dos livros 

canônicos, a saber: Evangelho de Mateus, seguido de Marcos, Lucas e João. A seguir, Atos 

dos Apóstolos, carta aos Gálatas e Apocalipse. Não será abordado nenhum texto do Antigo 

Testamento (A.T), pois nem Paredes e nem Johnson trataram das passagens que a Tradição 

relaciona com a Mãe de Jesus. A mariologia dos privilégios será substituída pela bíblica. 

Antes do Concílio Vaticano II a teologia marial destacava os quatros princípios: Eminência, 

Singularidade, Conveniência e Semelhança com Cristo.
1
 Após o Vaticano II, especialmente 

Paulo VI recomenda que a reflexão teológica em torno de Maria ressalte a perspectiva bíblica, 

litúrgica, ecumênica e antropológica.
2
 Por isso, a parte bíblica ganhou evidência no presente 

trabalho e se encontra no início como conteúdo fundamental.   

No segundo capítulo será tratada a temática dos dogmas marianos. Dar-se-á destaque à 

reflexão de Paredes e Johnson. Depois alguns teólogos serão citados para a complementação 

das questões propostas. Será exposta a percepção de verdade de García Paredes para melhor 

entendimento da veracidade dogmática. O objetivo deste trabalho é a ampliação de 

significação dos dogmas para a melhor aceitação deles na vida cristã. Novas riquezas de 

interpretação estão sendo descobertas em torno de cada dogma devido a novos “ecossistemas” 

teológicos propostos, a partir do Concílio Vaticano II.
3
 A investigação visa elencar os 

seguintes sentidos nos dogmas: bíblico, histórico, cristológico, eclesiológico, antropológico, 

social.  

Na terceira parte serão abordados vários temas referentes à mariologia. Em primeiro 

lugar, Maria será relacionada com a Trindade. Num primeiro momento, vão ser apresentados 

equívocos históricos de se atribuir ações das Pessoas divinas a Maria e depois, mostrar-se-á 

que é possível fazer uma reflexão sobre Maria dentro do mistério trinitário.  

Em seguida, se explanará o nexo existente entre Maria e as mulheres, pois a teologia 

do Magistério eclesiástico, juntamente com Leonardo Boff e Bruno Forte, tende a considerar 

a Mãe do Salvador como a realização mais perfeita do feminino. No presente trabalho isso 

será confrontado com as reivindicações feministas que vêem na mariologia tradicional uma 

forma de discriminação das mulheres. As teólogas feministas – como Elizabeth Johnson – 

afirmam que a mariologia foi escrita por homens com posturas patriarcais e elas exigem que a 

                                                           
1
 BOFF, Clodovis. Introdução à Mariologia. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 18-20.  

2
 PAULO VI. Exortação Apostólica “Marialis cultus” para a reta ordenação e desenvolvimento do 

culto à Bem-aventurada Virgem Maria. (2-2-1974). Petrópolis, Vozes, 1974. n. 29-34. (Documentos 

Pontifícios).  
3
 GARCÍA PAREDES, José Cristo Rey. Mariologia: síntese bíblica, histórica e sistemática. 2.ed. São 

Paulo: Ave-Maria, 2011. p. 294.  
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teologia marial desenvolva mais enfoques para a valorização da dignidade e dos direitos da 

mulher.  

Igualmente será exposto o paralelismo entre Maria e Eva. Desde a Tradição Patrística 

até nossos dias, a teologia cristã mostra Maria como nova Eva. Contudo, a hermenêutica 

feminista questiona esta proposta, porque mantém uma atitude patriarcal sobre as mulheres. 

As feministas não aceitam a imagem de somente uma mulher (Maria) ter sido santa enquanto 

as demais foram consideradas como instrumentos do pecado, do mal e do demônio.  Elas 

exigem uma nova abordagem dessa relação entre Maria e Eva.  

A figura de Maria como irmã ganhará evidência neste trabalho. Johnson juntamente 

com outros pensadores resgata essa imagem de Maria como companheira de caminhada. Ela 

não é só a Mãe de Deus que está no céu. Conforme Johnson, a imagem de Maria como mãe a 

distanciou demais das outras pessoas. Repropô-la como irmã tem mais sentido nos dias atuais 

onde muitos cristãos, especialmente as mulheres, vêem esta mulher como parceira de luta e de 

sofrimento. Isso aproximaria ainda mais a Mãe de Deus dos fiéis.  

Por fim, estará em discussão a questão da cooperação de Maria na única mediação de 

Cristo. A partir do pensamento de Paredes e Johnson será evidenciada não a necessidade de 

definição de um novo dogma, mas sim a urgência de um novo enfoque sobre esta temática na 

mariologia atual. Enfim, se demonstrará a contribuição específica de cada autor para que a 

mariologia seja mais completa e significativa para os dias de hoje.  
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1 MARIOLOGIA BÍBLICA 

 

García Paredes e Elizabeth Johnson ambos tratam da mariologia bíblica com cuidado. 

Antes mesmo de propriamente analisarem os textos bíblicos da Sagrada Escritura, descrevem 

o contexto histórico dos Evangelhos. Seguindo essa lógica dos autores, será destacado 

inicialmente o contexto político, econômico, religioso e cultural da Galileia do sec. I d. C. Por 

que ressaltar a Galileia? Jesus era Galileu e sua mãe, Maria de Nazaré também. Ambos 

viveram a maior parte de suas vidas no território dos galileus, por conseguinte, os referidos 

autores estão de acordo em que, para que haja uma compreensão completa dos textos 

escriturísticos, se deve entender o mundo em que Maria de Nazaré viveu.  

Na atualidade, busca-se não só conhecer o Jesus Histórico como também cresce a cada 

dia o interesse pela verdade histórica acerca de Maria de Nazaré. Ao longo dos séculos, a 

imaginação cristã em torno de Maria chegou a crer em lendas. A teologia, a catequese e a 

pregação acreditaram em fatos que não gozam hoje de credibilidade científica.
4
 Isso não é 

mais aceitável no mundo marcado pelo conhecimento científico. Paredes afirma: “Se a figura 

de Jesus histórico foi submetida a tanta e tantas depurações, o mesmo ocorrerá com a figura 

histórica de Maria.”
5
 Elizabeth Johnson é bastante clara sobre este ponto ao afirmar: 

 

O projeto de procurar a Maria histórica impõe o uso da pá da arqueologia, 

das ferramentas de mediação das ciências sociais e da pena dos autores 

antigos, interpretadas pelos estudiosos contemporâneos, para construir uma 

imagem do mundo que ela habitava. Meu propósito é descrever a Galileia do 

século I com suas condições político-econômicas, religiosas e sociais, a fim 

de retratar o verdadeiro mundo histórico que Miriâm de Nazaré habitava.
6
 

 

Por conseguinte, faz-se necessário uma contextualização de Maria e seu ambiente para 

se chegar à compreensão de seu perfil.  

Os dogmas foram exaltados ao longo dos séculos e tornaram Maria uma mulher quase 

divina. Houve até um período da história que a figura de Miriâm de Nazaré foi “situada no 

panteão das deusas”.
7
 Além disso, a piedade popular vê Maria como uma mulher que ocupa 

um lugar alto, superior aos seres humanos ou com poderes de até interferir no julgamento de 

Deus sobre um pecador. 

                                                           
4
 GARCÍA PAREDES, 2011. p. 7.  

5
 Idem, 2011, p. 7.  

6
 JOHNSON, Elizabeth A. Nossa verdadeira irmã: teologia de Maria na comunhão dos santos. São 

Paulo: Loyola, 2006. p. 257. 
7
 GARCÍA PAREDES, op. cit., p. 157.  
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Paredes utiliza a categoria de ‘marginalidade’
8
 para Jesus e para Maria a fim de 

demonstrar que ambos não foram famosos entre seus conterrâneos.
9
 Jesus foi uma pessoa 

comum, não célebre e nem famoso. Poucas fontes antigas citam a pessoa de Jesus como 

Flávio Josefo, Tácito e raríssimas fontes rabínicas. À figura de Maria não se faz nem a menor 

menção. Paredes diz: “Fora dos Evangelhos não existem notícias históricas sobre Maria, a 

mãe de Jesus. Não é estranho, pois também são escassas as referências históricas a seu filho, 

Jesus de Nazaré.”
10

 É um fato que necessita ser salientado para o homem e a mulher 

hodiernos, dado que as figuras de Jesus e de Maria são bastante conhecidas, atualmente, em 

todo o mundo, seja na literatura, na arte, arquitetura, seja no nome de pessoas, ruas, músicas, 

poesias etc. Contudo, nas origens não foi assim. Jesus viveu à margem da sociedade, à 

margem da fama e do reconhecimento no seu tempo, antes da sua manifestação pública. 

Paredes conclui: “Que Jesus foi um judeu marginal e Maria também foi uma judia 

marginal.”
11

 

Consegue-se através dos estudos históricos, olhar Maria como ela foi: camponesa, 

pobre, judia, casada, mãe, viúva. Esta redescoberta da Maria de Nazaré é capaz de contribuir, 

eficazmente, para os cristãos de hoje, especialmente as mulheres que podem se identificar 

com a imagem de Maria como mulher simples, pobre, trabalhadora, exilada, casada, mãe e 

viúva.
12

 

 

1.1 Mundo geográfico, social, político, econômico e religioso do sec. I. 

 

É quase um consenso entre os estudiosos do mundo antigo da Palestina, do século I, 

que Jesus era um homem simples, um aldeão galileu que vivia uma religiosidade judaica 

como seus contemporâneos.
13

 É uma tendência atual estabelecer uma relação do Jesus dos 

evangelhos com o seu contexto histórico. Fazer o retrato do mundo social da antiga terra da 

Palestina, especialmente da Galileia, ajuda nesse quesito para esclarecer a vida que Maria 

                                                           
8
 Uma pesquisa bastante profunda do tema de Jesus como judeu marginal é a obra de John P. Meier. 

MEIER, John P. Um judeu marginal: repensando o Jesus histórico. Rio de Janeiro, Imago, 1992.  
9
 Jean Galot salienta que a expressão utilizada por García Paredes em referência a Maria como mulher 

marginal, sem importância histórica é uma característica original de seu pensamento. PAREDES, 

JOSÉ CRISTO REY GARCÍA.  Mariología. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1995. 

Recensão de: GALOT, Jean. Gregorianum, Roma, v. 78, Fasc. I: Recensiones, 1997. p. 179-180.  
10

 GARCÍA PAREDES, 2011, p. 7.  
11

 Idem, 2001,  p. 38. Marginal é empregado aqui pelo autor com um sentido de viver a margem da 

sociedade, como uma pessoa simples e sem relevância. Não é usado no sentido de delinquente e nem 

de malfeitor.  
12

 JOHNSON, 2006, p. 178.  
13

 Idem, 2006, p. 179.  
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levou. Por meio dessas pesquisas antropológicas e das ciências sociais pode-se perceber 

“como era ser mulher no mundo galileu”.
14

 Assim, compreendendo como vivia a mulher do 

século I, compreender-se-á a figura de Maria. 

 

1.1.1 Aspecto geográfico 

 

A Galileia era uma região fértil. O famoso historiador do século I, Flávio Josefo, disse 

que “toda a região é fértil, rica em pastagens, plantada de árvores de toda espécie, de modo 

que o homem mais preguiçoso para os trabalhos da terra sente em si a vocação de agricultor 

diante de tantas facilidades”.
15

 

Nazaré era uma aldeia bastante pequena, localizada num lugar alto, na Galileia 

meridional. O estudioso John Dominic Crossan, teólogo que se dedicou à antropologia 

bíblica, afirma: “A aldeia de Nazaré, que está construída a mais de 300 metros de altura e 

possui uma única fonte, bastante antiga, segue exatamente os ditames do terreno. Mas isso, é 

claro, também a isolava dos caminhos mais frequentados.”
16

 Possuía uma população que não 

ultrapassava 400 pessoas. Grande parte das pessoas vivia da agricultura. Nazaré era um 

povoado tão pequeno e sem importância social que a Sagrada Escritura nunca a cita, nem 

mesmo o historiador judeu Flávio Josefo, nem o Talmude judaico.
17

 Este povoado não é 

mencionado em nenhuma das fontes fora do cristianismo.
18

 Entretanto, Nazaré encontrava-se 

situada próxima a duas cidades importantes em construção, Séforis e Tiberíades.  

Estas duas cidades romanas provocaram um impacto na zona rural da Galileia, tanto 

do ponto de vista político como econômico.
19

 O rei Herodes mandou construir uma cidade e 

quis homenageá-la com o nome do imperador Tibério. Por isso, é chamada de Tiberíades. Na 

perspectiva política, tinha como propósito celebrar o poder de Roma. Agora, os galileus 

seriam governados por um rei próximo, já que Herodes Magno governava a Galileia à 

distância. Economicamente, o povo galileu tinha que pagar altos impostos devido à 

construção e manutenção dessas duas metrópoles.  Tiberíades estava localizada às margens do 

lago de Genesaré, próxima de rotas comerciais e de peregrinação. Com isso, tornara-se um 

centro comercial movimentado. Herodes tinha um palácio luxuoso construído nela. É citada 

                                                           
14

 JOHNSON, 2006, p. 180.  
15

 JOSEFO, Flávio. Guerra Judaica 3, 42-44 apud JOHNSON, 2006, p. 181.  
16

 CROSSAN, John Dominic. O Jesus histórico: a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. Rio 

de Janeiro: Imago, 1994. p. 52.  
17

 JOHNSON, op. cit., p. 182.  
18

 GARCÍA PAREDES, 2011, p. 39.  
19

 JOHNSON, op. cit., p. 197.  
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apenas uma vez no Novo Testamento (Jo 6,23). Na década de 1980, escavações arqueológicas 

revelaram que Séforis era uma cidade romana helenística, bastante desenvolvida e planejada. 

Contava com uma população de aproximadamente 10.000 habitantes. Possuía rua principal 

pavimentada, muros fortificados, ricas casas individuais, teatro, mercado, sistema de esgoto, 

sistema de distribuição de água, palácio, calçadas cobertas, ruas laterais planejadas. A maioria 

da população era judaica, pois se observam numerosas piscinas para a purificação ritual de 

acordo com a Torá. Não há estátuas públicas de deuses e de personalidades importantes como 

o imperador e nem encontravam-se moedas cunhadas por Antipas. A Lei mosaica proibia 

imagens gravadas. Assim, a maioria das pessoas tinha a religião judaica como norma de 

vida.
20

  

Por que Séforis, cidade tão grande, não é mencionada no Novo Testamento, se ficava 

tão próxima de Nazaré e a governava política e economicamente? Por que Tiberíades só é 

mencionada uma vez? Se Jesus era galileu, conhecia estas grandes cidades e pagava- lhes  

impostos. Por que nenhum Evangelista situou o ministério de Jesus na Galileia em contato 

com estas cidades? Elizabeth Johnson faz a si mesma esta pergunta e responde:  

 

Talvez Jesus desviasse dessas cidades para evitar o contato com Herodes 

Antipas, “essa raposa” (Lc 13,32)... Há quem ache que, em vez de caminhar 

precipitadamente para a linha de fogo, Jesus afastou sua mensagem do Reino 

de Deus para longe das duas cidades e transmitiu-as aos pobres, onde eles 

viviam e trabalhavam. Há ainda a considerar que, em vez de apoiar os 

valores das elites urbanas, Jesus consistentemente criticou o acúmulo de 

riquezas e o que isso fazia à alma... A severa crítica implícita da corte 

herodiana em Lc 7,25 indica que Jesus sabia de sua existência, mas se 

opunha a seu ethos, preferindo a paixão de Deus pelo lavrador, pelo 

vinhateiro, pela pobre viúva, pelo pastor, pelas crianças e por outros 

camponeses das aldeias galileias.
21

  

 

É relevante constatar o fato do impacto político-econômico que Séforis e Tiberíades 

causaram na vida do povo da Galileia, consequentemente na vida de Maria de Nazaré. Ela 

habitava num lugarejo carente que tinha que pagar altos tributos a estas duas cidades. “Ela 

viveu em uma aldeia pobre, enquanto perto dali essa bela cidade estava sendo construída, 

empoleirada em uma colina como um passarinho, com a função de administrar a aldeia de 

Miriâm de uma forma nova e desordenada.”
22
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1.1.2 Aspecto social 

 

Qual era a língua que Jesus e Maria falavam? Os romanos falavam o latim; o grego era 

uma língua mais utilizada na comunicação no mundo comercial e por aqueles mais cultos. O 

hebraico era proferido pelos judeus instruídos que se dedicavam ao estudo das Escrituras. Já o 

aramaico era a língua comum do povo nas aldeias e povoados. Jesus sabia o aramaico. Prova 

disso é o fato de muitas vezes ele utilizar palavras aramaicas. O Evangelho de Marcos 

destaca: Eloi, Eloi, lama sabactáni? (“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”, Mc 

15,34); Abbá (“Pai”, Mc 14,36); Effatá (“Abra-te”, Mc 7,34); Talitá qum (“Menina, eu te 

digo, acorda!”, Mc 5,41).
23

 Logo, sua mãe, Maria de Nazaré por ser mulher e não ter 

oportunidade de estudar, certamente dialogava com as pessoas por meio do aramaico.  Como 

era camponesa da Galileia, falava aramaico com sotaque galileu.
24

 

Na Galileia do século I, não existiam muralhas protetoras, nenhum ágora ou mercado, 

nem rua pavimentada que cortasse a aldeia. Também não há vestígio algum de fortuna 

particular. Não há vidros de perfume, nem recipientes decorados, nem vasilhames de vinho 

importados. Não há nenhuma presença de objeto de suntuosidade.
25

 

A construção das casas na Baixa Galileia agrícola tinha dois cômodos ou no máximo 

três. Eram habitações pequenas. Os domicílios ficavam próximos uns dos outros. Existia um 

pátio no centro e estas moradias eram construídas ao redor dele. Neste pátio comum, os 

indivíduos compartilhavam a mó para moer o grão, a cisterna que guardava a água e o forno 

onde se preparava o alimento ao ar livre. O muro tinha somente uma entrada. As paredes das 

casas eram construídas com argamassa de barro e pedras ou com calcário branco e basalto 

negro. O telhado era de sapê, pois não havia telhas ou pedras em forma de arco. Feixes 

grossos estavam amarrados sobre vigas de madeira.
26

 As ruas não foram planejadas e ficavam 

ao redor dessas edificações. Reed acrescenta:  

Nenhuma tinha canaletas para água corrente ou esgoto que devia ser jogado 

nos becos. Em vez disso, em Cafarnaum as ruas faziam curvas nos vários 

aglomerados de casas e eram feitas de terra batida e cascalho, poeirentas nas 

estações quentes e secas, lamacentas nas curtas estações chuvosas, mas 

malcheirosas o tempo todo.
27
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Por conseguinte, a expectativa de vida baixa, a mortalidade infantil, doenças diversas e 

pobreza acompanhavam as pessoas que moravam num lugar assim.
28

 

No tempo de José e Maria as jovens casavam-se bastante novas. A idade dos esponsais 

para as mulheres era na “idade da menstruação, quando seus corpos podiam conceber 

filhos”.
29

 Maria provavelmente se casou com José bem jovem. Os especialistas chegam a um 

consenso de uns 14 ou 15 anos de idade, conforme o costume da época.
30

 Jesus e Maria foram 

judeus e tinham as mesmas obrigações judaicas da sociedade como todos os outros.  

 

1.1.3 Aspecto econômico 

 

A agricultura era de subsistência e não de exportação. Os pobres tinham que pagar 

altos impostos tanto ao imperador romano quanto ao governador local. O que sobrava só dava 

para a alimentação. Os camponeses tinham animais domésticos e de criação para auxiliarem 

na agricultura. A alimentação baseava-se em pão, azeite de oliveira, frutas, verduras, grãos, 

peixe, carne, vinho e laticínios tirados das ovelhas. Foi neste contexto histórico que Maria, 

mãe de Jesus, viveu a maior parte de sua vida como uma simples camponesa que trabalhava 

em casa na execução dos afazeres domésticos.  

Os recursos escassos de energia combinada com o baixo nível de tecnologia gerava 

uma colheita pequena. A maior parte da produção era destinada aos grupos governantes. A 

terra era a fonte especial de riqueza e de lucro. A Galileia foi uma sociedade camponesa 

dividia em duas classes: a alta (governantes, dirigentes, arrendatários, mercadores, sacerdotes) 

e a baixa (camponeses, artesãos, degradadas e dispensáveis).
31

 José e Jesus pertenciam à 

classe baixa, pois os homens eram carpinteiros. Eram tão pobres que não compravam suas 

roupas, mas eles mesmos faziam suas próprias vestimentas e calçados.  

 

(...) Teciam suas próprias roupas, curtiam o couro para fazer sandálias e se 

dedicavam a outras atividades necessárias para manter as casas (...). Além do 

trabalho de carpintaria, a família provavelmente também cultivava um 

pedaço de terra para obter gêneros alimentícios básicos.
32
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Outra fonte de renda no tempo de Jesus consistia na pesca. Muitas famílias eram 

sustentadas através do pescado. O mar da Galileia também conhecido como mar de Tiberíades 

ou lago de Genesaré era um lago de água doce bastante extenso com 20 km de cumprimento e 

13 km de largura. Este mar era a fonte de lucro dos pescadores. Entretanto, o governador 

cobrava impostos também da pesca. Elizabeth Johnson diz: “Não sobrava muito para os 

aldeões consumirem.”
33

 Até entre os discípulos de Jesus encontramos pescadores como 

Pedro, André, Tiago e João (Mt 4, 18-22).  

Elizabeth Johnson destaca que as mulheres também produziam para o império. 

Mariane Sawicki afirma que as mulheres trabalhavam na confecção de tecidos nas famílias da 

aldeia. Esses eram enviados para o governo local, e, desta forma, a energia das mulheres era 

transformada em riqueza e poder imperiais.
34

  

Maria teve uma vida pobre. Trabalhou com suas próprias mãos. Como toda judia do 

seu tempo, ela, além de fazer alimentos também, provavelmente, tecia roupas, curtia o couro 

para fazer sandálias e se dedicava à agricultura, na plantação e colheita de grãos, legumes e 

frutas. A tradição esqueceu estes detalhes da história de Maria. Os autores estudados na 

presente obra, especialmente Elizabeth Johnson, resgatam esta imagem esquecida da mãe de 

Jesus que pode auxiliar os homens e mulheres a verem em seus trabalhos uma fonte de 

santificação. 

 

1.1.4 Aspecto político 

 

José, Maria e Jesus viveram num mundo de desigualdade do ponto de vista social. Os 

governantes cobravam altos impostos ao povo camponês. Os aristocratas viviam à custa dos 

agricultores. Estes tinham que pagar três tipos de impostos: um ao governador, outro à classe 

dirigente e por final ao templo. Existia uma verdadeira insatisfação sociopolítica. Tanto que 

surgiam revoltas populares para tentar acabar com tanta exploração dos pobres que 

trabalhavam a terra. “O mundo de Miriâm de Nazaré não desconhecia essa violência e essa 

desorganização social.”
35

 

A grande personalidade política antes de Jesus nascer foi Herodes Magno. Este 

governou a Palestina dos anos 37 a. C até 4 a. C. O evangelista Mateus o cita como o rei que 

procurou matar Jesus e este cruelmente ordenou o assassinato de todas as crianças até 2 anos 
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em Belém (Mt 2). Ele foi um governador perverso que governou a Palestina com mão de 

ferro. Era odiado pelo povo. Mas sendo inteligente, soube reduzir a indignação do povo 

piedoso construindo muitas obras em benefício da população, especialmente ampliando e 

reformando o Templo de Jerusalém. Algo que agradou muito à nação judaica. Cobrava altos 

impostos da população para realizar inúmeras construções em Jerusalém e em outras tantas 

cidades da Palestina. Essa política de cobrança de altos impostos foi seguida por seus três 

filhos herdeiros de seu trono, a saber: Arquelau, Herodes Filipe e Herodes Antipas. Por isso, 

no Novo Testamento os cobradores de impostos são odiados pelo povo e tidos como 

pecadores públicos (Lc 15,1-2). Por conseguinte, a amizade de Jesus com alguns publicanos 

gerou escândalo entre os judeus (Mt 9,11). Ademais, os romanos usavam a força das armas 

sempre que fosse necessário. Quem não pagasse o tributo seria preso pelos soldados romanos 

como um inimigo do Imperador. Tal clima de insatisfação popular, de revolta, de injustiça, 

despertava na mente e no coração das pessoas um desejo de mudança.
36

 Horsley relata:  

 

Do ponto de vista romano, a matança de pessoas, a destruição das cidades e 

do campo e a escravização dos sobreviventes saudáveis depois das rebeliões 

de 4 a. C e da revolta generalizada de 66 d.C., foram tentativas propositais 

de finalmente aterrorizar o povo para que se tornasse submisso.
37

  

 

Horsley comenta como era sofredora a vida de um aldeão. “A sujeição a essas pesadas 

exigências de tributos, dízimos e impostos por três níveis diferentes de governantes, com 

certeza afetava adversamente a vida econômica e social dos aldeões galileus.”
38

 Por isso a 

pobreza era uma situação comum no tempo de Jesus. Resgatar a imagem histórica de Maria 

implica perceber este aspecto de sua vida. Ela foi à mãe das dores não só por ter sofrido ao pé 

da cruz, como ensinou a tradição da Igreja. Sua dor já se iniciou na Galileia quando ainda era 

uma simples aldeã. “Historicamente, Miriâm de Nazaré viveu em uma sociedade camponesa, 

em uma época dura e calamitosa.”
39

 Jesus por ter nascido pobre e vivido pobremente, sabia a 

labuta de seus conterrâneos camponeses. Ele sentia compaixão dos pobres e doentes (Mt 

14,14) e dizia que o Reino pertencia a eles (Mt 5,3; Mc 10,14-15; Lc 6,20; 18,16-17). Jesus 

também, muitas vezes, condenou o amor ao dinheiro dos fariseus (Lc 16,13-15) e afirmou que 

a vida de um homem não consiste na abundância de bens (Lc 12,15). Recomendava a prática 
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da esmola (Mt 6,2-4; Lc 12,41; 16,9), do desapego das pessoas e das coisas como condição 

para segui-lo radicalmente (Lc 14,25-33). Por duas vezes ele multiplicou os pães e peixes para 

alimentar seu povo pobre e necessitado (Mt 14,13-21; 15,32-39). Diante de tal contexto 

sociopolítico de sofrimento, consequentemente, a esperança messiânica do povo judeu se 

renovava continuamente. Um novo Davi era aguardado. Daí se compreende que o povo queria 

fazer de Jesus um rei (Jo 6,15) O descontentamento de alguns discípulos, após o 

acontecimento da cruz, revela a frustração com a morte de Jesus na esperança de uma 

libertação temporal (Lc 24,21). “Senhor é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em 

Israel?” (At 1,6).   

 

1.1.5 Aspecto religioso 

 

Maria era uma judia. Herdou e viveu a fé de Abraão. Vivia a aliança do Deus de Israel. 

Ela também esperava a libertação de seu povo. Participava dos momentos religiosos como 

todo judeu piedoso, não só nas grandes festas como Pentecostes, Páscoa, Tendas, mas 

também em cada sábado nas sinagogas. O evangelista Lucas a descreve meditando a Palavra e 

os acontecimentos, guardando-os em seu coração. Em Jerusalém, mais tarde, junto com os 

discípulos, em oração à espera do Espírito Santo prometido.  

A sinagoga não é apenas um edifício físico construído, mas também consiste numa 

reunião de pessoas. Esta assembleia podia se encontrar em ar livre, em uma casa particular ou 

em praça pública. No sábado, o povo se reunia pra ler a Torá e fazer suas orações.
40

 Os 

sacerdotes se concentravam no Templo de Jerusalém, ao passo que as mulheres participavam 

ativamente nas reuniões da sinagoga. Numa sociedade patriarcal quem presidia as reuniões e 

cultos eram os homens, contudo, “sem restrições à participação das mulheres”.
41

 

O que definia a vida religiosa de Israel? O Shemá: “Ouve, ó Israel: Iahweh nosso Deus 

é o único Iahweh! Portanto, amarás a Iahweh, teu Deus, com todo o coração, com toda a alma 

e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração! Tu as 

inculcarás aos teus filhos” (Dt 6,4-7). Maria como judia viveu este mandamento. Como ela 

guardou estas palavras em seu coração! Certamente Jesus aprendeu a rezar com sua mãe. 

Johnson assim descreve:  

 

                                                           
40

 HORSLEY, 1996, p. 131-156 apud JOHNSON, 2006, p. 213.  
41

 Idem, 1996, p. 236 apud JOHNSON, 2006, p. 214.  



24 
 

A casa deles era de uma família judaica observante que vivia sua fé no Deus 

único de Israel na rotina diária da vida habitual na Galileia, no descanso e na 

oração no sábado e, ocasionalmente, em peregrinações ao Templo de 

Jerusalém, para as festas. Entender as raízes profundamente judaicas da 

devoção de Miriâm de Nazaré é essencial para a integridade de sua vida 

histórica.
42

 

 

Jesus e Maria moraram longe de Jerusalém, aproximadamente uns 130 km de 

distância. E todos os judeus piedosos tinham obrigação de ir lá pelo menos três vezes por ano, 

nas grandes solenidades, tais como Pentecostes, Páscoa e Tendas (Dt 16,16). Além do gasto 

financeiro, era um esforço cumprir o preceito de subir a Jerusalém. A pé ou de jumento, 

passavam-se dias caminhando, viajando e se demorava outros dias na cidade de Jerusalém. 

Numa dessas viagens o menino Jesus se perdeu de seus pais. Assim é descrito pelo 

evangelista Lucas (Lc 2,41-50). Nesse relato percebe-se o quanto a família de Nazaré era 

zelosa no cumprimento da lei Mosaica, pois todos os anos dirigia-se à cidade santa de 

Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa (Lc 2,41).  

 

1.1.6 Aspecto cultural  

 

Maria era uma mulher, uma jovem, pobre camponesa que viveu em um  determinado 

contexto histórico. Compreender a fundo este período é de suma importância para se ter uma 

visão completa da Maria histórica. A mãe de Jesus foi uma mulher como tantas outras do seu 

tempo. Não tinha privilégios especiais e nem foi uma super mulher. Johnson diz: “(...) Miriâm 

de Nazaré também foi moldada pelas leis, pelos costumes e pelas expectativas de sua 

sociedade.”
43

 

O nome dado a uma pessoa comportava um significado. O nome de Jesus tinha um 

significado salvífico, a saber, ‘Deus salva’. Num dado momento histórico, especialmente após 

a revolta dos Macabeus, o costume de dar aos filhos nomes dos heróis do passado tornou-se 

comum entre o povo. Desejava-se que renascesse a identidade nacional e religiosa judaica 

depois do contato com a dominação helênica. “Receber um nome patriarcal ou matriarcal 

significava identificar-se como autêntico judeu no meio de uma sociedade cada vez mais 

helenizada por causa da reforma de Antíoco.”
44

 Maria era um nome hebreu: Miryam. Era o 

mesmo nome de uma personagem do A.T, a irmã de Moisés e Aarão (Nm 26, 59).  
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Qual o papel da mulher na sociedade do tempo de Jesus? No judaísmo predominava 

uma cultura patriarcal, ou seja, as mulheres não tinham muitos direitos. Por exemplo, as 

mulheres não tinham acesso ao interior do Templo de Jerusalém. Só podiam ficar no Átrio das 

mulheres, depois do Átrio dos Gentios. A seguir, havia o Átrio dos Israelitas -homens- e por 

fim, o Átrio dos Sacerdotes.
45

 As mulheres não poderiam se misturar com os homens e nem 

ter mestres. Jesus escandalizou o sistema religioso do seu tempo aceitando mulheres entre 

seus discípulos. Elas não tinham direito a escolher seu esposo, e o casamento era arranjado 

pela família. Simultaneamente, as teólogas feministas destacam o fato de também existir em 

algumas mulheres que exerciam certa liderança na comunidade, na sinagoga e na sociedade, 

devido a sua família, riqueza e talento pessoal.
46

 

O cotidiano da mãe de Jesus era semelhante ao de muitas outras mulheres israelitas. 

Cozinhavam, preparavam alimentos, teciam, costuravam roupas e cuidavam dos filhos. Ao 

comentar a arte cristã ao longo da história, especialmente da Idade Média e Moderna, Johnson 

faz críticas aos artistas por não terem pintado uma Maria como realmente ela foi.  

Imaginaram-na como uma dama, toda formosa com cabelos loiros e olhos azuis lindos aos 

moldes de uma mulher europeia.  

 

(...) Uma parte tão grande da arte cristã a partir da Idade Média, descreve 

Maria lindamente vestida e vivendo num palácio, num cômodo de classe alta 

ou num mosteiro, o que é preciso refrescar nossa memória quanto ao fato de 

sua vida histórica ter sido moldada pelos limites de seu tempo, seu lugar e 

sua classe. Esse é o caso em outro aspecto: o da capacidade de ler e escrever. 

A arte europeia medieval, que as classes altas criaram para si mesmas, com 

frequência, descreve Maria absorta na leitura. O que Maria fazia quando o 

anjo chegou? Lia um livro! ... Essa capacidade de leitura é bastante 

improvável.
47

 

 

Outro aspecto que intriga os teólogos diz respeito à aparência física da mãe de Jesus. 

Em cada século, os artistas cristãos pintaram imagens da Virgem de várias cores, formas, 

jeitos e detalhes, a começar pelos ícones até chegar às pinturas em igrejas e imagens 

esculpidas. Porque uma variedade tão grande de rostos da mãe de Jesus? Assim como o 

Evangelho foi se inculturando ao longo da história, o mesmo também aconteceu com a poesia 

e a arte cristã. Qual seria então o verdadeiro e mais fiel aspecto físico de Miriâm de Nazaré? 

Johnson responde: “(...) Ela possuía feições semíticas, cabelos escuros mediterrâneos e olhos 

                                                           
45

 JOHNSON, 2006, p. 219. 
46

 Idem, 2006, p. 238-239.  
47

 Idem, 2006, p. 255.  



26 
 

escuros. Graças a sua vida cotidiana, também tinha um corpo musculoso, moldado pela rotina 

da pesada labuta diária.”
48

 

A partir destas informações do contexto social, político, econômico, religioso e 

cultural do século I da Palestina, pode-se compreender melhor as passagens da Escritura que 

citam a Miriâm de Nazaré. Feito isso, ver-se-á como os autores sagrados delineiam o perfil de 

Maria.  

 

1.2 Visão bíblica  

 

Tanto García Paredes quanto Elizabeth Johnson possuem formas próprias de analisar o 

texto bíblico. Os autores, sobre um mesmo texto, terão olhares e conclusões teológicos ora 

convergentes ora divergentes. É tão grande a riqueza da Palavra de Deus que é impossível um 

só autor abarcar todas as temáticas propostas pelos escritores bíblicos. 

Paredes usa a história das formas, tradição e interpretação mediante a análise estrutural 

ou narrativa. Assim, haverá condição de entender como pensavam os evangelistas, Paulo e o 

autor do Apocalipse sobre Maria. Haveria assim um maior conhecimento histórico sobre sua 

figura, a repercussão nas comunidades cristãs e a interpretação que dela se fazia.
49

 Já Johnson 

se propõe a montar um mosaico a respeito da figura de Maria, pois cada um dos Evangelistas 

interpretá-la-á de forma diferente. Ela recorre a dois instrumentos primordiais: os estudos 

bíblicos modernos e a hermenêutica feminista. Relembra que os biblistas atuais destacam três 

momentos de composição dos evangelhos, a saber: vida, morte e ressurreição de Jesus de 

Nazaré (1º momento); pregação oral da Igreja primitiva (2º momento) e composição escrita 

pelos evangelistas (3º momento).
50

 “A composição dessas narrativas da infância é um 

amálgama de pequenos elementos da tradição oral, coloridos pelas narrativas das Escrituras 

hebraicas, que os evangelistas misturaram em cenas imaginosas, teologicamente eficientes 

(...).”
51

 A respeito da interpretação feminista da bíblia, Johnson reconhece que existe 

preconceito de gênero na composição e na interpretação.  

  

Embora façam parte da Escritura inspirada da Igreja, os evangelhos também 

estão marcados pelo pecado da sociedade na qual foram redigidos, inclusive 

pela aceitação da escravidão, da violência e do patriarcado. Foram escritos 
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por homens cultos que, é óbvio, não sofriam diretamente esses abusos e, 

assim, seu trabalho tende a suprimir a experiência dos que sofriam.
52

 

 

Recorda que os evangelhos são documentos de fé e têm como intenção anunciar a 

salvação de Deus em Jesus Cristo, e não fazer uma biografia ou história do Filho de Deus. 

Lembra que os evangelistas interpretaram à luz da Ressurreição os acontecimentos 

relacionados com a vida de Jesus.  

Johnson denuncia o preconceito patriarcal na Sagrada Escritura. “A presença e a 

atividade criativa das mulheres são consistentemente omitidas, depreciadas ou criticadas pela 

orientação patriarcal dos autores.”
53

 Johnson reclama que ao longo da história, os 

comentadores da Igreja e a pregação cristã fizeram interpretações de Maria que ofenderam e 

ainda ofendem as mulheres da atualidade.
54

 Por isso, ela propõe libertar a Palavra de Deus 

indicando vários métodos exegéticos de interpretação feminista: 

 

Os métodos corretivos procuram corrigir os usos da Bíblia que proíbem os 

direitos iguais das mulheres, mostrando que, se entendidos corretamente, os 

dois testamentos legitimam a plena participação das mulheres do mundo. Os 

métodos reconstrutivos históricos procuram recuperar tradições esquecidas a 

respeito das mulheres, suas realizações e também a memória de suas lutas e 

derrotas, operando com alguns ângulos de visão que as torna marginalizadas 

visíveis e seus silêncios audíveis. Os métodos interpretativos imaginosos 

usam midrash, narração de histórias, canto, dança e oração para apresentar o 

potencial emancipador do texto em diálogo com as emoções dos 

intérpretes.
55

 

 

Além disso, Johnson recomenda seis tipos de hermenêuticas, a saber: a hermenêutica 

da posição social investiga o poder, especialmente o poder libertador e opressivo presente no 

texto, em sua tradição e em seus leitores hodiernos. A hermenêutica da experiência procura 

compreender o texto a partir de experiências pessoais e políticas que as mulheres têm do 

texto. A hermenêutica da suspeita denuncia estruturas de dominação inerentes ao texto bíblico 

e suas significações tradicionais. A hermenêutica da avaliação crítica aprecia a característica 

ética da instrução bíblica à compreensão da dignidade das mulheres. A hermenêutica da 

imaginação produz perspectiva ideal da emancipação feminil. A hermenêutica da 

reconstrução relembra a história desconhecida das mulheres e a hermenêutica da ação 
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transformadora analisa a capacidade de modificar o elo de dominação presente no texto 

bíblico e na existência cotidiana.
56

 

Paredes e Johnson não tratam de nenhum texto do Antigo Testamento relacionando-o 

diretamente com Maria. Bruno Forte relaciona Maria com a mulher do Gênesis
57

; Joseph 

Ratzinger compara com a Filha de Sião do profeta Sofonias.
58

 Paredes apenas faz uma 

referência indireta ao tratar da mulher no Evangelho de João e diz que ela tem uma ligação 

com a mulher do Gênesis.
59

 Ele também aborda a Virgem do profeta Isaías 7, 14 e declara que 

ela tem uma conexão remota com a mãe de Jesus.
60

 Não trata da temática da Filha de Sião. 

Johnson, porém, não faz nenhum comentário de um texto do Antigo Testamento que diz 

respeito à Maria. Os dois autores estão interessados em comentar os textos marianos do Novo 

Testamento.  

 

1.2.1 Mateus 

 

Maria aparece no Evangelho de Mateus no chamado prólogo cristológico ou 

evangelho da infância. Mateus inicia com a famosa genealogia de Jesus. 

 

Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão 

gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou, de 

Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esron. Esron gerou Aram Aram gerou 

Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon. Salmon gerou 

Booz, de Raab. Booz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o 

rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. 

Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou 

Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Ozias. Ozias gerou Joatão. Joatão 

gerou Acaz. Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés 

gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no 

cativeiro de Babilônia. E, depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou 

Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou 

Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. 

Aquim gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou 

Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado 

Cristo. Portanto, as gerações, desde Abraão até Davi, são quatorze. Desde 

Davi até o cativeiro de Babilônia, quatorze gerações. Do exílio na Babilônia 

até Cristo, quatorze gerações (Mt 1,1-17).  
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Nesta surgem cinco mulheres: Tamar, Raab, Rute, Betsabéia e Maria. Como Israel 

tinha uma mentalidade patriarcal, as mulheres nunca apareciam nas listas de genealogia. 

Quem realmente eram elas? Possuem alguma importância na salvação realizada por Deus? 

Mateus para provar que o Filho de Deus faz parte da descendência de Davi e da tribo de Judá 

elabora uma genealogia. Paredes comenta que surgiram várias interpretações a respeito da 

presença feminina na genealogia de Mateus: ou por serem irregulares ou pecadoras, ou por 

serem estrangeiras ou instrumentos de Deus na história da salvação.
61

 Na história do povo 

santo de Deus, várias mulheres tiveram relevância para o povo, a saber: Maria, irmã de 

Moisés, Rebeca, Lia e Raquel. Mas o evangelista Mateus prefere citar outras mulheres.  

Ele começa citando Tamar. Esta teve que enganar Judá e se passar por prostituta, 

seduzindo-o para dar descendência a ele. Judá com ela teve dois filhos: Farés e Zara. Farés 

começa a linha dos ascendentes de Davi. Na liturgia judaica, Tamar não é lembrada por ter 

enganado o sogro, mas louvada por ter continuado a legítima linha dos patriarcas, ou seja, a 

tribo de Judá. A seguir, inclui a prostituta Raab. Esta era cananeia e morava em Jericó. Mas, 

por ter acolhido os espiões e tê-los feito voltar por outro caminho, foi justificada. Tal gesto foi 

lembrado pelo autor da carta aos Hebreus como exemplo de fé (Hb 11,31) e pelo apóstolo 

Tiago como imagem perfeita da fé que pratica obras (Tg 2,25).  

Raab respondeu da mesma forma que Maria: “Que assim seja, de acordo com as 

vossas palavras” (Js 2,21). García Paredes elucida que existe uma semelhança com a resposta 

de Maria no Evangelho de Lucas (Lc 1,37). Rute era moabita, ou seja, estrangeira que 

conseguiu se casar com Booz. Rute teve com Booz um filho chamado de Obed e este gerou 

Jessé que é o pai de Davi. Paredes comenta a intenção teológica de Mateus de colocar Rute na 

genealogia de Jesus: “Rute apresenta traços que antecipam a figura de Maria que como ela, é 

mãe em Belém (...). Ambas, por graça, dão continuidade à benção de Judá.”
62

 

  Por conseguinte, Mateus ao introduzir estas três mulheres: Tamar, Raab e Rute, de 

certa forma, antecipa a figura de Maria. Todas elas em ocasiões difíceis foram instrumentos 

de Deus para gerar um Filho. A quarta mulher citada por Mateus não é mencionada por seu 

nome, mas como esposa de Urias.  Apesar de ser uma história em torno de um grande pecado, 

Deus por caminhos desconhecidos vai conduzindo a história do seu povo. Como Ele tem 

poder para transformar o mal num bem maior (Gn 50,20) fez de Betsabéia nascer o rei 

Salomão.  Portanto, Mateus antes de citar a mãe de Jesus, enumera quatro mulheres que 

conforme García Paredes são figuras de Maria.  
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Mateus ao escrever seu evangelho para judeus cristãos tenta demonstrar pelas 

Escrituras hebraicas que Jesus Cristo era o Messias esperado pelo povo. Ele com muita 

frequência alude a passagens do Antigo Testamento para salientar a origem e a missão 

messiânica de Cristo. Eis o que fez com Is 7,14. Mateus acredita que a Palavra de Deus se 

cumprira em Jesus (Mt 1,23). Também Paredes concorda com a citação evangélica de Mateus 

que atribui a profecia de Is 7,14 ao nascimento de Jesus da Virgem Maria. Reconhece que esta 

virgem que Mateus cita em seu evangelho é a “antecipação profética por antonomásia de 

Maria”.
63

 Ela é a mãe do Messias.  

Sobre a genealogia de Mateus, Johnson observa que é androcêntrica, ou seja, uma 

criação patriarcal que considera as mulheres somente meios de procriação em vez de agentes 

históricos por suas próprias competências. Maria foi incluída na história de José dessa forma. 

Não por ela mesma, mas por causa de José, por ser homem. Critica o evangelista por silenciar 

a voz de Maria. “Na interpretação mateana, ela não fala, nem recebe a revelação divina, nem 

expressa um ponto de vista.”
64

  

Entretanto, existe um rompimento quando se inserem as cinco mulheres na visão das 

teólogas feministas. As mulheres começam a ganhar espaço. Johnson também concorda com 

Paredes a respeito do fato de essas quatro mulheres serem um prenúncio da mãe do Messias.
65

 

Esta teóloga também se questiona qual deve ser a ligação entre essas mulheres e a mãe de 

Jesus. Ela recorda que Jerônimo, Padre da Igreja, argumentou que todas eram pecadoras, ao 

contrário de Maria. Lutero, anos mais tarde, defendeu a ideia de que todas eram gentias. Não 

obstante, Johnson concorda com os autores atuais como Schaberg que dizem que o nexo entre 

elas é o fato de: ter algo extraordinário em suas vidas, escândalo na atividade sexual que as 

coloca em perigo, todas elas tomam iniciativas, participam cada qual, a seu modo, da ação 

divina de salvação. Além disso, Johnson admite como Paredes que a Providência de Deus foi 

guiando a história de cada uma delas para o nascimento de seu Filho.
66

 

O biblista Raymond Brown pensa assim: “na devoção judaica pós-bíblica essas uniões 

e iniciativas extraordinárias eram consideradas obra do Espírito Santo”.
67

 A própria imagem 

de Maria foi moldada com a presença dessas mulheres. Elas por anteciparem a figura de 

Maria, de certa forma, preparam e iluminam ainda mais a personalidade dela. Johnson 
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focaliza: “A presença dessas mulheres anômalas na genealogia de Jesus, na história de Israel, 

modela a imagem não convencional de Maria como Mateus a descreve.”
68

  

Critica Mateus por ele ter silenciado a voz de Maria em vez de apresentá-la como 

mulher ativa. “Quanto a nos dar uma imagem da iniciativa ou ação criativa de Maria em meio 

a grande perigo, Mateus nos desaponta. Ela é destituída de voz em sua narrativa, que se 

concentra em José.”
69

 Apesar disso, neste Evangelho, conforme a autora, o Evangelista 

valoriza as pessoas esquecidas, a começar pelas quatro mulheres da genealogia. 

Paredes, neste relato, destaca a gênese de Jesus Cristo. Especialmente a participação 

de José, juntamente com Maria. Recorda o conflito entre José e Maria. Nem tudo foi fácil na 

vida deste casal. Relembra o rito de casamento em Israel que consistia em dois momentos: 

uma promessa solene perante testemunhas e a esta etapa dava-se o nome de esponsais; a outra 

se baseava na celebração do rito matrimonial que se realizava um ano depois da promessa e a 

noiva deveria se transferir para a casa do noivo. Neste meio tempo, Maria aparece grávida e 

José entra em conflito por não saber a origem da gravidez.  

Por ser justo, resolveu abandonar Maria em segredo para ela não ser apedrejada e 

morta publicamente como exigia a Lei Mosaica. Alertado, em sonho, por um anjo, que tal 

gravidez tinha sua origem no Espírito Santo, José recebeu Maria como sua esposa. Mateus 

salienta este acontecimento para atestar a origem divina de Jesus Cristo. Ele não nasceu de um 

pai humano, é o próprio Filho de Deus tão esperado por seu povo de Israel. Mas porque José é 

conhecido como o pai de Jesus se ele é o filho de Deus? García Paredes responde que naquela 

época, impor o nome ao filho era assumi-lo como seu. José colocou o nome de Jesus e assim 

foi seu pai legalmente conforme a Lei Judaica.  

A Tradição só destaca o Fiat de Maria no Evangelho de Lucas, mas Paredes, neste 

relato evangélico, revela que o Fiat de José foi significativo para o nascimento do Messias. 

“Ao Fiat do Criador é necessário que corresponda o Fiat do ser humano... Quando José deu 

seu Fiat (despertado José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado), o 

cumprimento da Palavra chega a sua plenitude, o conflito se soluciona.”
70

  

Paredes discorda da postura da teóloga feminista Sharberg que defende que Mateus e 

Lucas conheciam a tradição da concepção irregular de Jesus. Ela assegura: “A doutrina da 

concepção virginal é uma distorção e uma máscara... por trás da qual se encontra a tradição da 
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ilegitimidade.”
71

 Ele garante que a tese desta teóloga é insuficiente e reconhece que existiam 

outras histórias em torno da concepção ilegítima de Jesus, como a do soldado romano Ben 

Pantera que teria seduzido Maria e tido um filho com ela chamado Jesus. Essa história 

espalhava-se entre os judeus da diáspora.
72

 Porém, tal fato não dá fundamentação à história 

como verídica.  

Johnson realça o escândalo neste caso com o aparecimento de Maria grávida, pois 

estava casada com José, e também destaca a figura de José e seu dilema de abandonar ou não 

a sua esposa. O que une Maria nesta cena com as outras quatro mulheres é o fato de sua 

situação também ser irregular. Sua gravidez é suspeita, e em uma cultura patriarcal era uma 

desonra para o marido saber que sua mulher estava grávida de outro homem. Johnson acentua 

a ação do Espírito no escândalo desse acontecimento e relembra igualmente que Mateus 

conhecia uma tradição pré-evangélica, na qual havia algo suspeito com a gestação de Maria.  

Depois, no século II  d.C. várias teses tentavam explicar a gravidez de Maria, a saber: 

José era o pai biológico que concebeu Jesus com Maria (ebionitas); um homem desconhecido 

seduziu Maria e cometeu adultério com ela; um soldado romano, chamado de Pantera, 

violentou Maria à força; foi um milagre físico, biológico, pois foi o Espírito Santo que causou 

a gênese do menino no seio de Maria na ausência de qualquer pai biológico. Conforme 

Johnson, Mateus viu em tudo a ação do Espírito Santo.
73

 Esta última proposição prevaleceu 

como ensinamento oficial da Igreja.  

Na atualidade, os estudiosos bíblicos não concordam com a possibilidade de José ser o 

pai de Jesus pelo fato de não ter nenhum registro oral ou escrito. Já a acusação de Jesus haver 

sido concebido, ilegitimamente, por estupro ou adultério é documentada no século II em 

fontes cristãs e judaicas. Também a história de Jesus ter sido filho de um soldado romano, 

Ben Pantera, era tão conhecida que entre os judeus bastava uma simples referência, que 

ligavam a Jesus Cristo. Existem teólogas feministas como Schaberg que defendem a ideia da 

concepção ilegítima de Jesus.  

Dom Sebastian Moore escandalizado com esta notícia chamou a mãe de Jesus de puta: 

“Fiquei desacordado a noite toda, sem sequer cochilar, enquanto uma voz em minha cabeça 

repetia sem parar: ‘Ela não passa de uma puta e a Igreja transformou-a em Madona, é tudo 
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uma tapeação!’.”
74

 Johnson discorda desta afirmação e se pergunta: por que o Novo 

Testamento se calou diante deste fato? Só Mateus e Lucas narram à concepção virginal de 

Jesus Cristo nos Evangelhos da infância.  

Conforme Johnson, essa história miraculosa não era conhecida pelos outros autores 

sagrados, e se era, não era aceita como relevante para o anúncio do Evangelho. “(...) Esse 

evangelista pretende declarar a concepção virginal em sentido biológico, excluindo qualquer 

pai humano.”
75

 Além disso, os autores ecumênicos de Maria no Novo Testamento comentam: 

“Não vemos nenhuma maneira pela qual uma abordagem científica moderna dos Evangelhos 

estabeleça a historicidade da concepção virginal (ou, quanto a isso, a refute).”
76

 Por fim, 

Johnson diz que o pertinente nessa narração é o fato de Mateus ter o propósito de anunciar 

que Jesus é o Filho de Deus.   

Outro tema que Mateus aborda no seu Evangelho é a relação do Espírito Santo com 

Maria (Mt 1,20). É o Espírito que age do princípio ao fim. Sem participação de nenhum 

homem, Maria por obra do Espírito Santo, gera Jesus. É uma relação tão profunda de Maria 

com o Espírito que permaneceu inclusive no Credo Niceno-Constantinopolitano: e se 

encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem (DHpt, n.150). Maria 

por si só não poderia ser mãe de Jesus. Por fim, o protagonista que se destaca nesse episódio 

evangélico é o Espírito Santo. Paredes menciona um ato criador do Espírito Santo.
77

 Johnson 

igualmente reconhece que o Espírito Santo agiu com seu poder criador na concepção de 

Jesus.
78

 

Johnson desenvolve a relação do Espírito com Maria. A filiação divina revela-se por 

obra do Espírito Divino. Afirma que essa crença surgiu conexa com a ideia de ressurreição. 

No século I, diz Johnson que os cristãos defendiam que Jesus era o Filho de Deus desde o 

começo da vida humana e não só no Batismo e Ressurreição. Contudo, a crença de que Jesus 

foi concebido pelo Espírito é lançada para um tempo atrás, para a concepção e o nascimento, 

e João estendeu a filiação divina de Jesus para a eternidade.
79

  

Como entender a participação do Espírito Santo na concepção de Cristo? A teologia 

atual ratifica que os evangelistas Mateus e Lucas queriam evidenciar a origem divina de Jesus. 
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Ele é o Filho de Deus esperado por seu povo, o Messias, o Salvador da humanidade. Paredes 

elimina a hipótese de que o Espírito Santo seja o esposo de Maria.
80

 Ao contrário, Johnson 

comenta esta temática e assegura que o Espírito Santo não agiu como parceiro sexual de 

Maria. Não há nenhuma referência à questão sexual.
81

 Foi o próprio Espírito que gerou Jesus 

no ventre virginal de Miriâm. Sobre este quesito se tratará com mais profundidade, adiante, 

no comentário ao Evangelho de Lucas e no Dogma da Virgindade.  

Miriâm é apresentada pelo evangelista Mateus como a mãe do Salvador. Genitora do 

Messias aguardado pelo povo de Israel. Várias são as referências bíblicas que garantem essa 

tese. Paredes argumenta que até em Mateus pode- se afirmar que Maria é a mãe do povo. Este 

é um fato novo, já que a Tradição da Igreja sempre viu em Jo 19,25-27 que Maria recebe o 

discípulo amado e nele toda a humanidade como filho. O Messias de certa forma representa o 

povo de Israel. E se Miriâm é mãe do Messias, logicamente se pode perceber que ela é 

analogicamente mãe do povo. Paredes comenta: “Se o menino representa Israel, é possível 

descobrir o valor simbólico da mãe do menino : ela é a mãe do povo.”
82

 Por meio da 

Mariologia simbólica pode-se chegar a esta conclusão. Johnson também mostra que a 

intenção primeira de Mateus era atestar que Jesus era o Messias. 

Somente Mateus narrou em seu evangelho a fuga de José e Maria para o Egito, 

destacando a crueldade do rei Herodes em mandar matar todas as crianças recém-nascidas em 

Belém. A família de Nazaré teve que se retirar, às pressas, para escapar deste assassinato. 

Paredes indiretamente fala desta experiência de ‘peregrinos’ de José, Maria e Jesus. Contudo, 

Elizabeth Johnson ressaltou algumas páginas em seu livro sobre a questão dos refugiados. 

“Essa narrativa exalta a memória de Maria com o esposo e o filho em solidariedade dolorosa 

com os milhões de refugiados que ainda hoje lutam para sobreviver em um mundo cruel.”
83

  

Nos tempos atuais, nota-se em todo o planeta a experiência de tantos emigrados na 

Europa, África e Oriente Médio. Milhares de pessoas se deslocam de suas terras e países para 

procurarem abrigo e refúgio em outros lugares. Todos fugindo da guerra, da morte. Johnson 

tem o mérito de ressaltar esta perspectiva escondida da vida de Maria e torná-la atual nos 

nossos dias. Maria viveu um bom tempo como desterrada e pode ser chamada “mãe dos 

refugiados”, pois ela também viveu de forma dolorosa esta experiência de fugir da morte e ir 
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morar numa terra estrangeira como o Egito. Balasuriya explana: “Durante anos Maria e José 

sofreram tribulações por serem trabalhadores estrangeiros no Egito.”
84

 

Tanto Paredes quanto Johnson enfatizam que Mateus uniu a história de Jesus no Exílio 

com a história do povo hebreu exilado. Com a intenção de declarar que verdadeiramente Jesus 

era o Messias, Mateus cita a passagem do A. T (Os 11,1) e aplica a Jesus: “Do Egito chamei o 

meu filho” (Mt 2,15) e também: “Ele será chamado de Nazoreu” (Mt 2,23; Jz 13,5.7).  Israel, 

o filho do texto profético era uma imagem do Messias. 

 

1.2.2 Marcos 

 

O evangelista Marcos é o que menos fala da pessoa de Maria. Só faz duas referências 

a ela, mas sem a colocar em destaque.  

 

Chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de fora, mandaram 

chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: “Eis 

que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram”. Ele 

perguntou: “Quem é minha mãe e meus irmãos?” E, repassando com o olhar 

os que estavam sentados ao seu redor, disse: “Eis a minha mãe e os meus 

irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe (...). 

Saindo dali, foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o 

sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam 

admirados, dizendo: “De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que 

lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o 

carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, Joset, Judas e Simão?  E as 

suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa (Mc 

3,31-35; 6,1-5). 

 

 

Também não apresenta nenhuma qualidade da personalidade dela. Como explica o 

teólogo Afonso Murad: “Cabe a Lucas e a João o mérito de mostrar as qualidades humanas e 

espirituais de Maria.”
85

 Nem no episódio da cruz Maria aparece no Evangelho de Marcos. 

Porém, é possível fazer uma investigação da pessoa da mãe de Jesus neste Evangelho, apesar 

das poucas referências do evangelista. García Paredes só se refere a este Evangelho 

pouquíssimas vezes. Trata da passagem de Mc 6,3 sobre a expressão “filho de Maria” e 

questiona se Jesus foi carpinteiro ou camponês. De acordo com Paredes, a interpretação 

menos artificial de Mc 6,3 seria que seus contemporâneos se escandalizaram com Jesus, com 
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seus ensinamentos e milagres por conhecerem sua origem e família. Além disso, dizer “Filho 

de Maria” talvez se refira à viuvez de Maria, pois Marcos não cita José.  

 

Em uma aldeia como Nazaré haveria muitas pessoas aparentadas. José não 

aparece no começo do ministério. O silêncio sobre José é significativo. Não 

haveria nada de estranho em que, tendo Jesus cerca de 30 anos, José 

estivesse morto. De fato, o quarto Evangelho não o apresenta nas bodas de 

Caná, nem posteriormente junto da cruz, onde Jesus confia sua mãe ao 

discípulo amado, o que seria um contrassenso se José ainda estivesse vivo.
86

  

 

A respeito do estado de vida de Maria, Johnson dá como certa sua viuvez. De fato, 

José nunca aparece na vida pública de Jesus. Sendo ele um homem justo, se estivesse vivo, 

certamente estaria entre os discípulos de Jesus, tanto na vida pública quanto na Cruz. Johnson 

é uma das poucas escritoras que naturalmente chama Maria de viúva.  

Somente Marcos diz que Jesus era filho do carpinteiro. Nem Mateus, nem Lucas e 

nenhum outro texto do N.T tratam da profissão de Cristo. Paredes defende a ideia que Jesus 

poderia ter sido um camponês por várias razões. Em primeiro lugar, Jesus e sua família 

viviam numa sociedade agrária, e provavelmente dedicassem um bom tempo ao cultivo da 

terra. Os cristãos da palestina apresentavam a família de Jesus, seus parentes, como lavradores 

e não como carpinteiros. Jesus nas suas parábolas falou de terra, semente, plantas, frutos, ou 

seja, um vocabulário de agricultura. Não existe no Novo Testamento nenhuma referência à 

profissão de Jesus, exceto em Marcos.
87

 Afinal, Maria é mãe de um lavrador ou carpinteiro?.
88

  

Nas pesquisas teológicas e bíblicas atuais, questiona-se qual foi verdadeiramente a 

profissão de Jesus. Sabe-se que Miriâm foi esposa de um carpinteiro, mas foi mãe de quem? 

Lavrador ou marceneiro?  A resposta tem que ser encontrada no contexto da época. A palavra 

grega citada por Marcos é tekton, que tinha vários significados como carpinteiro, marceneiro, 

pedreiro, canteiro, ferreiro e até carroceiro. Então, é bem provável que José e Jesus tenham 

trabalhado nestas profissões.  Hoje em dia nota-se que profissionais destas áreas também 

dominam as técnicas de outros ofícios ao mesmo tempo. Nada de estranho. Por fim, Johnson 

não descarta a possibilidade de Jesus ter sido camponês ou lavrador.  

 

(...) Miriâm de Nazaré fazia parte desse mundo camponês... Ao grupo 

inferior da classe dos artesãos. Além do trabalho de carpintaria, a família 

provavelmente também cultivava um pedaço de terra para obter gêneros 
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alimentícios básicos. Isto poderia explicar por que muitas das parábolas de 

Jesus evocam imagens da agricultura, não da carpintaria.
89

  

 

Johnson ressalta que Marcos é o evangelho mais antigo, e por este motivo tem algo a 

revelar para a Mariologia. Na passagem de Mc 3,20-21 e 31-35, ela mostra que existiu uma 

tensão entre Jesus e sua família biológica. Este conflito foi atenuado por Mateus e Lucas que 

não evidenciaram esta contenda e modificaram-na. Mateus descreve também um forte 

contraste entre a família natural e os discípulos na resposta e nos gestos de Jesus: “Quem são 

minha mãe e quem são meus irmãos?”.  Lucas atribui ao incidente uma forma positiva. Neste 

Evangelho é evitada qualquer inferência de que a família é hostil ou não entende. Em vez 

disso, os parentes encontram-se entre os discípulos. No relato de Marcos, eles estão “fora”. 

Johnson critica a mariologia tradicional que só sabia elogiar Maria e nunca se pronunciou 

sobre esse texto; ignorou-o em grande parte.  

 

A mariologia tradicional que glorificou Maria nunca soube o que fazer com 

esse texto e, em consequência, ignorou-o em grande parte. A meu ver, o 

texto é antídoto insubstituível para as distorções da tradição, além de 

contribuição à memória de Maria por seus próprios méritos. Aqui, a mãe e os 

irmãos de Jesus chegam como uma família e são renegados juntos. Quer 

sejam esses rapazes filhos naturais de Maria, seus enteados ou seus 

sobrinhos, sua estreita associação nessa crise atribui-lhe uma relação 

maternal com mais de um filho. Também aqui o relacionamento entre a mãe 

e o primogênito é tenso e joga água fria no grande número de reflexões 

sentimentais tradicionais no relacionamento de Jesus com sua mãe.
90

  

 

 

As explicações antigas dos teólogos afirmam que a mãe e os irmãos de Jesus o 

compreenderam erroneamente. Entretanto, as feministas examinam o poder feminino na ação 

de Miriâm de Nazaré que tenta persuadir o filho a sair da linha de fogo. Maria desmente que a 

obediência passiva seja a chave para seu temperamento. Pelo contrário, tentando impedir seu 

filho, ela toma uma atitude ativa.  

Por fim, diante desse quadro de conflito, Johnson faz uma afirmação que se percebe 

como excessiva. Dá muita ênfase à tensão familiar de Jesus com os seus parentes. Conclui 

dizendo que: “É bem possível que essas tensões familiares e o fato de Jesus desligar-se de sua 

mãe e de seus irmãos durante o ministério tenham raízes históricas.”
91

 Chega ao ponto de 

concordar com o grupo ecumênico de Maria no Novo Testamento que defende a possibilidade 
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dela não ter seguido Jesus, como discípula, durante o seu ministério. Admite a ideia de que a 

mãe de Jesus não foi sua discípula no sentido literal. Porém Maria seguiu seu Filho, desde o 

início do ministério (Lc 8,19-21), bodas de Caná (Jo 2,1-12) até a Cruz (Jo 19,25-27). Maria 

esteve presente na experiência Pascal da Ressurreição e no meio da comunidade dos 

discípulos a espera do Pentecostes (At 1,14). E com certeza é um dado bíblico. Está na 

Escritura muito claramente. Por um fato isolado não se pode tirar conclusões dessa natureza. 

Basta observar que nas famílias espalhadas pelo mundo, sempre em algum momento, existem 

conflitos e desentendimentos, mas nem por isso as pessoas ficam distantes ou intrigadas. 

Muito menos a família de Nazaré que tinha valores religiosos e virtudes humanas. A partir do 

desacordo mostrado por Marcos não se pode determinar que Maria deixasse de seguir seu 

Filho dali em diante. É uma questão que permanece aberta para um aprofundamento exegético 

e teológico dessa temática.  

 

1.2.3 Lucas 

 

García Paredes reflete a presença de Maria no Evangelho de Lucas e sintetiza seu 

pensamento dizendo que ela é uma mãe agraciada e crente. Relaciona Maria com outros 

personagens como Isabel, Ana, Abraão e Zacarias. Este teólogo espanhol ao fazer nexo de 

Miriâm com estes personagens vai tornando claro que a mãe de Jesus ganha destaque. Se 

Zacarias duvidou das palavras do anjo Gabriel, Maria acreditou sem colocar resistências. Se 

Isabel foi agraciada por Deus milagrosamente, Miriâm também o foi. Se Ana cantou as 

maravilhas de Deus, excepcionalmente Maria eleva sua voz e canta em agradecimentos por 

tantas maravilhas feitas a ela.  Por fim, se Abraão é o pai da fé, Maria foi verdadeira filha de 

Abraão vivendo toda sua vida guiada por sua fé no Deus de seus antepassados.  

Paredes comenta o encontro do anjo Gabriel com Maria como um encontro 

apocalíptico. Se este anjo no Antigo Testamento é o encarregado de anunciar fatos 

apocalípticos a Daniel (Dn 8,16-18; 9,21), também o fez com Maria. É apocalíptico, pois 

consiste numa revelação do mistério de Deus. “Deus lhe envia seu anjo apocalíptico, aquele 

que anuncia as decisões últimas de Deus a respeito do futuro da história... Nazaré se converte 

em aldeia apocalíptica, e Maria, no personagem central de um novo apocalipse da definitiva 

revelação.”
92

 Johnson não dá ênfase ao anjo. Prefere sublinhar a pessoa de Maria e a sua 

colaboração na história da salvação.  
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No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, 

chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da 

casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, 

disse-lhe: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!” Ela ficou 

intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da 

saudação. O Anjo, porém, acrescentou: “Não temas, Maria! Encontraste 

graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e 

o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do 

Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará na 

casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim”. Maria, porém, disse 

ao anjo: “Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum?” O 

Anjo lhe respondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo 

vai te cobrir com a sua sombra; por isso o Santo que nascer será chamado 

Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e 

este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com 

efeito, nada é impossível. Disse, então, Maria: “Eu sou a serva do Senhor; 

faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o Anjo a deixou (Lc 1,26-38). 

 

 

Um tema que os dois autores discorrem é acerca da alegria messiânica. O anjo Gabriel 

saúda Maria com um Alegra-te! (Lc 1,28). Mas este convite à alegria tem um significado 

profundo neste contexto. Existia um preconceito patriarcal enorme e não se saudavam 

mulheres. Além disso, a saudação do anjo foi estranha para a época porque os judeus 

cumprimentavam-se com um shalom, que significa paz. Os estudiosos afirmam que este 

convite à alegria se refira ao contexto do júbilo do Antigo Testamento.
93

 Os profetas Joel, 

Sofonias, Zacarias convidaram o povo a gáudio coletivo (Jl 2,21-22; Sf 3,14.17-18; Zc 9,9). O 

povo de Israel deveria regozijar-se em cada manifestação de Deus.  

Por isso Maria é convidada a sentir gozo diante do mistério da Encarnação do Verbo 

no seu ventre. O tema da alegria é próprio da literatura lucana, pois ele sublinha o convite ao 

entusiasmo de Zacarias por ter um filho (Lc 1,14), de João no ventre de sua mãe (Lc 1,44), de 

Maria (Lc 1,47), dos pastores (Lc 2, 10.20), de Simeão e Ana por verem o Messias (Lc 2, 

20.33.38). Por fim, Maria será escolhida para levar o contentamento escatológico ao povo de 

Israel. Ao contrário, Johnson prefere destacar o tema da alegria messiânica no Magnificat. 

Maria cantou as maravilhas de Deus. Ela ergueu o “grito da alegria de uma mulher pobre”.
94

 

É um regozijo messiânico e pascal.  

Na anunciação, percebe-se a vocação de Maria à maternidade divina. Não que ela 

merecesse, pelo contrário, foi uma graça de Deus para com ela.  Ela foi eleita gratuitamente 

pela Trindade para gerar o Verbo encarnado. Foi agraciada. O Senhor estava com ela. “Ao 

dizer-lhe: ‘o Senhor está contigo’, o mensageiro situa Maria entre os grandes salvadores de 
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Israel.”
95

 “Não conheço homem” (Lc 1,34): Há quem afirme que nesta frase se trata do “voto 

de virgindade” que Maria fez a Deus. Porém, Paredes diz que esta frase é um “recurso 

literário, que não permite pensar que Maria tivesse prometido a Deus sua virgindade”.
96

 

Johnson também reflete que esta passagem não faz referência ao voto de consagração ou 

celibato.  

Neste episódio, Johnson afirma que o convite que Maria recebe de Deus através do 

anjo é um chamado profético, à semelhança de alguns profetas antigos. É uma narrativa de 

vocação profética. A mãe de Jesus tem a missão de trazer a libertação ao mundo.
97

 Deve-se 

frisar este prisma em Mirîam porque ao longo da história pouco se falou neste chamado 

profético de Maria. A contribuição desta pensadora pode levar muitos cristãos a 

redescobrirem sua vocação de anunciadores e assumirem-na no dia a dia de suas vidas.  

Tanto Paredes quanto Johnson evidenciam a colaboração de Maria para a redenção da 

humanidade. O cristão de hoje não deve preocupar-se se Maria foi ou não corredentora, mas 

sim em aprender com Maria dizer ‘sim’ a Deus no cotidiano da existência. É o grande 

exemplo que a mãe de Jesus deixou para a humanidade: colocar- se a serviço de Deus. É uma 

cooperação de uma simples e pobre mulher, como tantas outras do seu tempo. Assim como 

Deus agiu na vida de Maria, Ele ainda hoje opera e quer atuar na existência de cada ser 

humano que se abre à moção de Sua Graça. É necessário cada cristão dar uma resposta 

afirmativa a Deus como fez a mãe de Jesus.  

García Paredes seguindo a interpretação teológica da Tradição da Igreja esclarece que 

a resposta positiva de Maria foi de disponibilidade, de serviço e de obediência. É uma 

compreensão comum para quem lê o texto evangélico. Porém, Johnson, como teóloga 

feminista, apresenta uma nova dimensão do sim de Miriâm de Nazaré. Ela reitera que foi uma 

resposta cheia de abnegação, mas também um sim responsável e livre de uma mulher que 

conscientemente quis se entregar por inteira a Deus. “Longe de indicar abnegação, 

passividade e submissão como atributos essenciais de mulheres, o consentimento de Maria é 

um ato livre de doação de si mesma, com o propósito de co-criar um mundo novo”.
98

  

Como feminista, não aceita uma Maria submissa e obediente, pois entende que isso faz 

mal às mulheres de hoje. Como se o sim da mãe de Jesus tivesse um aspecto de submissão. 

Maria toma atitude responsável, positiva com o seu sim a Deus.  É um consentimento 

autônomo e criativo, pois ela poderia dizer ‘não’. Contudo, abandonou-se sem reservas ao 
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plano salvífico de Deus. É uma resposta positiva que define a personalidade de Maria. Tem 

valor existencial. Maria foi uma mulher responsável por si mesma. Johnson comenta: “(...) A 

decisão dessa jovem não é reação passiva, tímida, mas um ato livre e autônomo que encoraja 

e apoia os esforços das mulheres para assumir a responsabilidade por suas vidas”.
99

 Logo, é 

imprescindível eliminar a visão patriarcal do sim como uma obediência submissa e vê a 

resposta de Miriâm com olhos femininos, ou seja, como fé ativa e consciente.  

Pela fé, Maria correspondeu a Deus de maneira concordante. Na teologia atual, cada 

vez mais os autores cristãos têm escrito sobre a fé de Maria. Isabel louvou Maria por sua fé e 

a chamou de bendita entre todas as mulheres (Lc 2,42). Paredes comenta que o termo “bendita 

entre todas as mulheres” é um hebraísmo que expressa o superlativo, isto é, benditíssima. A 

teologia clássica também destacou a fé da mãe de Jesus, especialmente Santo Agostinho. Em 

um famoso sermão ele explica:  

 

Para Maria, ter sido discípula de Cristo foi mais do que ser mãe dele... Por 

isso também Maria é bem-aventurada, porque ouviu a palavra de Deus e a 

guardou; guardou mais na mente a Verdade do que no seio a carne. Cristo é 

Verdade, Cristo é carne: Cristo Verdade na mente de Maria, Cristo carne no 

seio de Maria. Vale mais o que se carrega na mente do que se carrega no 

ventre.
100

  

 

A fé de Maria sempre foi tema de espiritualidade.
101

 Mas era uma compreensão de 

crença muito fantasiosa. Chegava-se a exageros. Assim como se pensava que Jesus Cristo 

tinha conhecimento de tudo, de todas as ocasiões futuras, o famoso conhecimento beatífico, 

assim se imaginava da Miriâm de Nazaré. Acreditava-se que ela conhecia tudo, inclusive os 

futuros sofrimentos de seu Filho Jesus. Exemplo dessa teologia é o pensamento de alguns 

Doutores da Igreja, como Santo Afonso de Ligório que diz: 

 

Via o Filho na manjedoura de Belém e cria-o Criador do mundo. Via-o fugir 

de Herodes, sem, entretanto deixar de crer que era ele o verdadeiro Rei dos 

reis. Pobre e necessitado de alimento viu-o, mas reconheceu seu domínio 

sobre o universo. Viu-o reclinado no feno e confessou-o onipotente. 

Observou que ele não falava e venerou-lhe a infinita sabedoria.
102
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Contudo, Paredes tem uma contribuição a acrescentar a este entendimento da teologia 

tradicional da Igreja. Ele diz que a fé de Maria passou por momentos obscuros e que não 

conhecia o futuro (Lc 1,29.34; 2,50). Maria “não compreendia tudo o que estava acontecendo. 

Era, não obstante, uma fé exemplar impregnada de meditação”.
103

 Johnson compartilha do 

mesmo pensamento no qual se crê que a mãe de Jesus também como seu Filho caminhou na 

fé. É comparada com Abraão que partiu sem saber para onde iria.  Maria partiu guiada por sua 

fé se entregando a Deus. O Concílio Vaticano II, bem antes, também fez esta afirmativa: 

Maria “avançou pelo caminho da fé” (LG n.58). João Paulo II, na sua famosa Encíclica “A 

mãe do Redentor”, expressa o mesmo pensamento de que Maria de Nazaré peregrinou na fé, a 

ponto de vivenciar a noite escura.
104

  

Paredes relembra um tema da Mariologia simbólica da Arca da Aliança na anunciação. 

O anjo Gabriel disse que “O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua 

sombra” (Lc 1,35). Este teólogo espanhol diz que se pode ver em Maria tanto a tenda da 

reunião quanto a Arca da Aliança e o templo, já que ela acabou sendo a morada de Deus, isto 

é, do Verbo encarnado.
105

 Johnson não aborda esse assunto da simbologia mariana da Arca da 

Aliança. Mas reconhece-a uma mulher possuída pelo Espírito. Bruno Forte, teólogo italiano 

também concorda com a imagem de Maria como Arca da Aliança. De várias formas ele 

explica que a mãe de Jesus foi morada e habitação da segunda pessoa da Santíssima Trindade.  

 

Maria é ícone porque nela se verifica a revelação do oculto, do apocalipse do 

último tempo, a presença do Eterno na história (...). A Virgem Mãe é o lugar 

da Presença divina, a ‘arca da aliança’, coberta pela sombra do Espírito (Lc 

1,35. 39-45. 56), a morada santa do Verbo da vida entre os homens.
106

  

 

Biblistas como Raymond E. Brown e outros não admitem essa afirmação de identificar 

Maria como Arca da Aliança. Fazendo uma exegese profunda dos textos sagrados, dizem que 

não dá para concluir isso da Palavra de Deus. Eles explicam: “Não há, a nosso ver, provas 

convincentes de que Lucas fizesse especificamente de Maria uma Filha de Sião ou uma Arca 

da Aliança simbólica.”
107
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Na atualidade tem cada vez ganhado mais destaque o aspecto de Maria como 

discípula. De modo particular, no continente da América Latina, pois se realizou em 

Aparecida, Brasil em 2007 uma conferência continental no qual o tema principal foi o 

discipulado de Jesus Cristo na vida da Igreja e do cristão. Neste horizonte, Maria é vista como 

a discípula por excelência, a mais perfeita discípula de Cristo.
108

 O Evangelista Lucas revela 

Maria como seguidora exemplar de seu filho de várias formas. Na anunciação (Lc 1,26-38), 

na visitação (Lc 1,39-56), na vida pública de Jesus (Lc 8,9-10; 11,27-28). Ela sempre está à 

escuta da pregação de seu Filho e medita suas palavras no seu coração mesmo que às vezes 

não entenda por completo o sentido delas (Lc 2,46-51). Os dois autores estudados também 

mostram esta perspectiva da figura de Maria. Porém, Johnson com sua visão libertadora faz 

algumas afirmações ousadas. Ela reconhece que Maria é discípula fiel e exemplar. Mas ao 

inovar a teologia com uma idéia que Maria não foi discípula no sentido histórico, mas 

somente existencial, é uma afirmação arriscada. Isso tem que ser aprofundado do ponto de 

vista exegético para se compreender com clareza a noção de discípulo no Evangelho de 

Lucas. Permanece uma questão aberta para o aprofundamento. Contudo, Maria não só viveu a 

Palavra de seu Filho, meditando e contemplando, mas o seguiu realmente com sua vida 

histórica. Ela acompanhou Jesus em toda a sua vida pública, prova disso é que o Evangelho 

de João a cita nas Bodas de Caná (Jo 2,1-12) e na Cruz (19,25-27). Em outros Evangelhos, se 

observa a presença de Maria em outros momentos da existência comunitária de Jesus e no 

evento Pascal. Ela estava no meio dos discípulos orando pela vinda do Espírito Santo em 

Pentecostes (At 1,14). Johnson diz: “Maria é discípula não no sentido histórico de ter 

acompanhado Jesus durante seu ministério, mas no sentido existencial de ter ouvido a palavra 

de Deus e agido de acordo com ela.”
109

 Tal afirmação apesar de ser criativa, não tem 

fundamento bíblico.   

Lucas na anunciação realça a presença do Espírito na vida de Maria para realizar o 

mistério da Encarnação. Foi pela força e poder do Espírito que o Verbo de Deus foi gerado no 

seio virginal de Mirîam. Tanto Paredes quanto Johnson destacam que esta ação do Espírito 

Santo foi uma espécie de nova criação. Pela revelação Divina sabe-se que Deus criou tudo do 

nada. Da mesma forma o mesmo Espírito realizou a primeira criação e também realiza a nova 

criação, gerando Jesus Cristo, sem a participação de homem algum. Johnson explica:  

 

                                                           
108

 DOCUMENTO de Aparecida: Texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano e do Caribe. 2. ed. São Paulo: Paulinas; Paulus, 2007. n. 1, 266.  
109

 JOHNSON, 2006, p. 302-303.  



44 
 

(...) “Concebido pelo poder do Espírito Santo” não é, em primeiro lugar, 

declaração biológica, mas sim teológica evocativa, nossas mentes, 

impregnadas de conhecimento científico contemporâneo de como acontece a 

concepção, voltam inevitavelmente ao problema histórico e perguntam: 

Como? De onde veio o cromossomo Y? Com que esperma o óvulo de Maria 

se uniu para iniciar um novo ser humano? Teologicamente, a resposta é que, 

em um novo ato análogo à criação do mundo, o Espírito Criador criou o 

cromossomo Y ex nihilo e o fez aparecer no corpo de Maria sem relações 

sexuais.
110

 

 

Brown confirma a tendência da teologia moderna de ver a concepção do Verbo como 

um ato criador feito pelo Espírito. Ele diz: “Foi uma extraordinária ação do poder criativo de 

Deus, tão singular quanto à própria criação inicial.”
111

 Joseph Ratzinger no seu livro: 

Introdução ao Cristianismo, explica de maneira enfática este mistério da Encarnação: 

 

A concepção de Jesus é criação nova e não procriação de Deus. Deus não se 

torna o pai biológico de Jesus... A filiação divina que é objeto da fé cristã 

não é um fato biológico e sim ontológico, não é um evento no tempo e sim 

na eternidade de Deus: Deus é sempre Pai, Filho e Espírito Santo.
112

  

 

Lucas apresenta Maria como uma mulher guiada pelo Espírito. Não só no seu 

Evangelho, mas também nos Atos dos Apóstolos quando citou Maria no meio dos discípulos 

em oração a espera da vinda do Espírito Santo.  

Lucas mostra a mãe de Jesus como a “primeira portadora da Glória de Deus, da Boa 

Notícia de sua presença”
113

. Por isso na história ela foi chamada de Arca da Aliança. Neste 

Evangelho, Maria como Abraão, foi louvada por sua fé. Ela é uma verdadeira filha de Abraão. 

Assim é possível fazer uma relação de Miriâm de Nazaré com Abraão. Tanto um quanto o 

outro foram guiados por sua fé no Deus de Israel.  

Contudo, Paredes chega a levantar a possibilidade de Maria ser um novo Moisés, por 

ela ter encontrado graça diante de Deus como Moisés.
114

 Isso é uma comparação sem sentido, 

visto que a Tradição e o Evangelista Mateus apresentam o próprio Cristo, como novo Moisés, 

especialmente com sua nova lei, a lei evangélica. Portanto, esta comparação carece de 

fundamento da Sagrada Escritura.   
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A seguir, Paredes e Johnson evidenciam no mistério da visitação de Maria a Isabel o 

Magnificat. É o ponto culminante do encontro das duas mulheres. Os estudiosos afirmam que 

Lucas colocou essas palavras na boca de Maria, já que não é um canto original da mãe de 

Jesus. É composto de várias partes do cântico de Ana, mãe de Samuel, do Antigo Testamento. 

Então, o que os dois escritores pensam a respeito de tal cântico? Existem pontos concordantes 

ou divergentes?  

Paredes diz que neste cântico se pode perceber a condição social de Maria que era de 

humilde, isto é, pobre. Afirma que o discurso de Lucas sobre os pobres no capítulo sexto já é 

de certa forma antecipado no Magnificat. Entretanto, a novidade de seu pensamento esta no 

fato de reconhecer Maria como profeta. Esta se tornou “uma profetiza da subversão 

messiânica de todos os valores”.
115

 Johnson com seus olhos de teóloga libertadora e feminista 

critica a Mariologia tradicional, pois pouquíssimas vezes tratou desta dimensão profética de 

Maria, com exceção de alguns padres da Igreja, como Ambrósio. 

 

Observai Maria, meus filhos, pois a palavra pronunciada profeticamente a 

respeito da Igreja aplica-se também a ela: ‘Como são bem-vindos os passos 

de teus pés em tuas sandálias, Ó donzela generosa! Sim, generosos e belos 

são, na verdade, os passos da Igreja quando ela vai anunciar seu Evangelho 

de alegria: adoráveis são os pés de Maria e da Igreja.
116

  

 

 Os teólogos da libertação e teólogas feministas têm escrito abundantemente sobre o 

aspecto libertador do Magnificat e sua dimensão social.
117

 Jane Schaberg anuncia este assunto 

comentado: “O Magnificat é o grande cântico neotestamentário de libertação – pessoal, social, 

moral e econômica – documento revolucionário de conflito intenso e vitória.”
118

 Johnson 

como tantos outros escritores mostram que este tema teológico enriquece a Mariologia nos 

tempos atuais. Busca-se na figura de Maria, neste cântico, inspiração para lutar em favor dos 

pobres e excluídos.  Além disso, Johnson acrescenta que o Magnificat analisado sob a 

perspectiva da crítica bíblica e feminista auxilia na percepção da presença feminina do texto 

sagrado. No centro estão duas mulheres, mães de redenção.
119
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Embora Lucas tenha silenciado a voz de Maria Madalena, de Joana e de tantas outras 

mulheres, no Magnificat ele destaca a mulher Maria como protagonista. Tanto Paredes quanto 

Johnson evidenciam que o cântico de Maria é a oração de uma mulher pobre, como se 

retratasse sua condição social e se associasse a tantos outros pobres espalhados pelo mundo. 

Estes dois autores mostram também o tema da inversão dos valores presente no Magnificat. 

Johnson explica: “A segunda estrofe do Magnificat enuncia o grande tema bíblico da inversão 

em que grupos de pessoas humildes são defendidos por Deus, enquanto os arrogantes acabam 

sendo perdedores.”
120

  

Outra teóloga R. J. Raja também vai à mesma direção ao comentar que a mãe de Jesus 

revela um Deus que “não vai parar de subverter todas as estruturas satânicas de opressão, de 

instituições desumanas, de desigualdade e de sistemas que geram escravidão e falta de 

liberdade”.
121

 As teólogas feministas tendem a ver no cântico de Maria uma solidariedade 

com os pobres e com pessoas oprimidas. Johnson afirma que a própria mãe de Jesus 

personifica o povo oprimido, que foi elevado pela ação misericordiosa de Deus e que este 

cântico tem dimensões sociais, econômicas e políticas.
122

 

Por tratar da inversão da ordem das coisas, também pode-se aplicar em outra 

dimensão: eclesial. A partir desse pensamento, ela dirige várias críticas à hierarquia da Igreja 

por não dar espaço para as mulheres no governo e no ministério eclesiástico. Conforme 

Johnson, a Igreja ainda permanece presa aos moldes patriarcais. “Se isso se aplica à luta das 

mulheres pela plena participação no governo e no ministério da Igreja, as inversões do 

Magnificat tornam-se cheias de significado para a vida eclesial.”
123

 Susan Ross, outra 

pensadora feminista chega a ser mais enfática e direta:  

 

A falta muito real que as mulheres têm de poder na Igreja é hoje uma 

acusação das estruturas de poder como elas existem... Não podemos deixar 

passar o escândalo da exclusão das mulheres do poder. Portanto, toda a 

discussão do empoderamento das mulheres precisa ser justaposta a nossa 

falta de poder político e simbólico e à omissão da liderança da Igreja para 

retificar esse escândalo.
124
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Em suma, deve-se reconhecer que atualmente as mulheres já tem muito espaço na 

Igreja. Essas críticas são verdadeiras, contudo, excessivas, como se a Igreja, voluntariamente, 

não quisesse dar espaço para as mulheres. Nas comunidades espalhadas por todo o mundo, 

especialmente na América Latina e Brasil, grande parte das líderes de comunidades são 

mulheres. Nota-se em todos os ministérios leigos a participação feminina, seja na liturgia 

cantando, fazendo leituras, comentando a missa, seja no serviço do altar, como ministras da 

Eucaristia, na organização do espaço litúrgico. As mulheres estão presentes nas comissões 

paroquiais, diocesanas de pastorais, movimentos, serviços etc. O único lugar que a mulher 

não ocupou foi o ministério ordenado. Somente.  

A respeito da profecia de Simeão sobre a espada, Paredes e Johnson também tentaram 

explicar e ampliar a compreensão popular de que esta espada seria o sofrimento que Maria 

teria que suportar. Contudo, só significa sofrimento? E que tipo de sofrimento a mãe de Jesus 

passaria? Esta passagem teve vários significados na história. Uns diziam que esta espada 

significa morte violenta, sofrimentos, juízo, dúvidas e a divisão entre as pessoas. Paredes ao 

analisar o tema da espada, no Antigo Testamento, diz que ela na Escritura nunca significava 

dor. Os símbolos de dor eram as lágrimas ou o pranto. “Não se deve, pois, pôr em conexão 

direta as palavras de Simeão sobre a espada com o sofrimento, a dor ou o Calvário.”
125

 

Ele defende a hipótese de que este gládio seria devastador e que faria cair os que se 

recusariam a acolher Jesus. Maria, contudo, ficaria de pé. Ela não seria ferida por tal 

espada.
126

 Johnson relembra as noções que a tradição abordou neste tema: tristeza de Maria 

por ver seu Filho morrendo na cruz e dúvida diante de tantos sofrimentos. Porém, ela defende 

a possibilidade desta espada, profetizada por Simeão, signifique o “discernimento espiritual”.  

Maria seria testada na sua fé.  

Johnson apresenta uma conclusão mais aceitável propondo o discernimento espiritual, 

isto é, a provação de fé de Maria. Como vimos anteriormente, a mãe de Jesus viveu a noite 

escura de sua fé, a provação máxima que os místicos relatam. Contudo, nesta prova da fé, 

Maria de alguma forma sofreu , entristeceu-se, mas permaneceu firme e confiante no Deus de 

Israel. Ela estava de pé na cruz, de prontidão.  

Também é o Evangelista Lucas que relata o louvor público que Maria recebe por ser a 

mãe do Salvador (Lc 8,19-21). Este declara que mais feliz é fazer a vontade de Deus. Há 

quem pense que Jesus deixou de lado sua mãe ou a tratou mal, entretanto, se observar todo o 

contexto da cena verá que Jesus quer dar importância ao parentesco espiritual, isto é, o que 
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vale na novidade do Reino é fazer o que agrada ao Pai. Mais do que a maternidade biológica, 

o que importa é a fé. Não basta só ser parente próximo para ter direitos no Reinado de Deus. 

Este Reino consiste em servir aos irmãos e dar a vida por eles. Além disso, Maria é descrita 

por Lucas como uma mulher que guardava os fatos e acontecimentos no coração, sempre 

meditando a Palavra. Ela está a todo instante unida à Palavra.  

Por fim, Lucas destaca Maria como uma discípula que constantemente refletia a 

Palavra de Deus. Mesmo diante de fatos que ela não entendia, guardava-os no coração e 

ficava raciocinando atentamente para entender os desígnios de Deus para ela e seu Filho. 

Tanto Paredes quanto Johnson mostram esta postura de Maria. Ela era uma mulher da 

Palavra. 

 

1.2.4 João 

 

O evangelista João apresenta a mãe de Jesus nas bodas de Caná e na Cruz. É um 

recurso da literatura hebraica chamado de quiasmo, ou seja, ao citar algo no começo e no 

término, quer se dar a entender que o fato citado está presente em todo o conjunto da 

narrativa. Assim, João ao descrever a mãe de Jesus no início e no fim de seu ministério 

público pretende mostrar que ela esteve sempre presente na vida do seu Filho.  

 

No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus 

estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. 

Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha acabado. Então 

a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. Respondeu-lhe Jesus: 

“Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou”. Sua mãe disse 

aos serventes: “Fazei tudo o que ele vos disser”. Havia ali seis talhas de 

pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a três 

medidas. Jesus lhes disse: “Enchei as talhas de água”. Eles as encheram até à 

borda. Então lhes disse: “Tirai agora e levai ao mestre-sala”. Eles levaram. 

Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho – ele não sabia 

de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água – 

chamou o noivo e lhe disse: “Todo homem serve primeiro o vinho bom e, 

quando os convidados já estão embriagados serve o inferior. Tu guardaste o 

vinho bom até agora!” Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da 

Galiléia e manifestou a sua glória e o seus discípulos creram nele. Depois 

disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e 

ali ficaram apenas alguns dias (Jo 2,1-11). 

 

 

No relato de Jo 2, 1-11 Paredes destaca alguns pontos como a famosa polêmica da 

rejeição de Jesus e a denominação de “mulher”. Maria nunca é chamada neste Evangelho com 
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nome pessoal. Depois que sua mãe pede que ele faça algo, Jesus responde para ela: “Que 

queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou” (Jo 2,4). Na história dos séculos e 

especialmente nos nossos dias há quem veja nestas respostas uma resposta dura da parte de 

Jesus ou uma espécie de rejeição.  

Não obstante, isso não tem fundamento, pois Jesus como Filho tinha obrigação de 

tratar bem sua mãe, caso contrário, ele cometeria um pecado contra o quarto mandamento da 

Lei de Deus que recomenda a honra ao pai e mãe. Como entender esta resposta? Porque Jesus 

se refere a sua mãe como mulher? Paredes explica que em primeiro lugar se deve procurar 

compreender o significado da palavra “mulher” em João.  

Para ele, a terminologia ‘mulher’ tem quatro significados, a saber: mulher do Gênesis, 

mulher samaritana, a mulher da cruz (Jo 19,27) e a mulher da ressurreição (Jo 20,15). É bem 

significativa a comparação de Maria com a mulher do livro do Gênesis. A Tradição da Igreja 

e os Santos Padres (Irineu, Epifânio, Jerônimo, Agostinho, Cirilo de Jerusalém, João 

Crisóstomo, João Damasceno) assumiram esta linha de pensamento. Também muitos teólogos 

da atualidade como Bruno Forte, Cantalamessa e até documentos da Igreja (LG n.55) 

concordam em identificar a mãe de Jesus como a mulher do Gênesis.  

Ao contrário, Johnson não faz comparação alguma de Miriâm com a mulher do 

Gênesis. Ela critica duramente a Tradição e o Magistério por comparar Maria com Eva, pois 

se exalta a mãe de Jesus como a nova Eva e a antiga Eva ficou como símbolo do pecado, do 

erro.
127

 Ela prefere relacionar Maria com outras mulheres do Novo Testamento como Maria 

Madalena, a samaritana, Marta, Maria de Betânia.  

A respeito da hora de Jesus, Paredes diz que existem vários sentidos no Evangelho de 

João, a saber: cronológico, teológico e cristológico. Mas o sentido que sobressai é o teológico. 

Propõe a tese que Caná e Calvário tem uma ligação profunda. A “hora” que Jesus se refere é a 

hora da sua paixão
128

.  

 

Existem muitos pontos de contato entre Caná e o Calvário... Enquanto que 

em Caná é a mãe de Jesus quem está no lugar das bodas, antes que o filho e 

os discípulos, no Calvário é o filho quem está antes e de quem se aproximam 

a mãe, algumas mulheres e o discípulo amado. Em Caná é a mãe que tem a 

iniciativa e se dirige a seu Filho; no Calvário é Jesus quem tem a iniciativa e 

se dirige a sua mãe. Em Caná diz a mãe: “Eles não têm vinho”. Na Cruz é o 

filho quem diz: “Tenho sede”. Em Caná a mãe fala a Jesus e aos servidores; 

no Calvário, mantém silêncio. No Calvário é Jesus quem fala ao discípulo a 

respeito de sua mãe. Em ambos os lugares Jesus chama-a “mulher”: em 
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Caná, para se afastar dela como mãe, no Calvário, para aproximá-la como 

mãe do discípulo amado.
129

  

 

Johnson prefere mostrar Maria como a discípula exemplar e fiel que confia 

plenamente em Jesus. Nesta cena, diz que a mãe de Jesus simboliza a Igreja como 

personalidade coletiva. Como feminista, vê a participação de Miriâm de Nazaré como uma 

inspiração para as outras mulheres, pois “suas palavras e ações apresentam o retrato intrigante 

da mulher como líder e catalisadora na missão de Jesus, cheia de inferências para a 

capacitação das mulheres”.
130

 

Além disso, a Tradição da Igreja evidenciou o poder da intercessão da mãe de Jesus, 

capaz até de antecipar os seus milagres. Entretanto, Paredes mostra que a resposta da mãe de 

Jesus é semelhante à fórmula da Aliança, empregada no Antigo Testamento em momentos 

marcantes do povo de Deus. Diz o texto sagrado: “Tudo o que Iahweh disse, nós o faremos” 

(Ex 19,8). Maria pede que os servidores façam tudo o que Jesus disser (Jo 2,5). Paredes 

explica: “Maria (...) personifica em certo sentido o povo de Deus em um contexto de 

Aliança... Pede aos servidores que adotem em relação a Jesus uma atitude que é a atitude da 

aliança, isto é, a submissão perfeita à vontade de Deus.”
131

 

Outro autor A. Serra também pensa do mesmo modo quando diz que: “João coloca nos 

lábios de Maria a profissão de fé que toda a comunidade do povo escolhido pronunciou um 

dia diante do Sinai.”
132

 Paulo VI diz que as Palavras de Maria não só fazem concordância 

com a fórmula da Aliança mas também com as palavras do Pai, na teofonia do Tabor.
133

 

Já Johnson mostra que a expressão “eles não tem mais vinho” da mãe de Jesus, tem 

um significado para a vida eclesial. Enquanto os Santos Padres, os teólogos, os Romanos 

Pontífices, os místicos, os escritores eclesiásticos sempre viram nessa passagem a intercessão 

maternal de Maria por aquela família aflita, Johnson parte para criticar a hierarquia da Igreja 

por não ordenar mulheres. Sua indignação de teóloga feminista constata:  

 

Da maneira como funciona nas igrejas, onde quer que um sistema clerical 

entrincheirado, brandindo argumentos ilusórios, mantenha as mulheres 
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afastadas da liderança eclesiástica do altar, do púlpito e da câmara de tomada 

de decisões, “elas não tem vinho” repercute com esperança crítica de que 

haja plena participação das mulheres nos ministérios da Igreja. Onde essa 

restrição dos dons concedidos pelo Espírito às mulheres, e também dos dons 

dos homens casados com elas, impede, consequentemente, o acesso de 

comunidades inteiras à Eucaristia, “eles não têm vinho” – literalmente não 

tem o pão consagrado, nem o cálice da salvação – exige que a velha água da 

prática patriarcal obsoleta seja transformada em vida sacramental renovada e 

fecunda.
134

   

 

 Não ter mais vinho conforme o Evangelho de João não está relacionado com a 

proibição de mulheres ao ministério sacerdotal. Força-se o texto bíblico a chegar a uma 

conclusão que o evangelista João não quis transmitir, possibilitando brechas a muitas outras 

conclusões sem fundamento. Contudo, é possível se fazer novas interpretações deste texto e 

encontrar outros sentidos.  

O Evangelho de João apresenta a mãe de Jesus aos pés da Cruz junto com o discípulo 

amado. Maria coloca seu Filho morto nos seus braços. Miriâm sofre com seu Filho ultrajado, 

zombado e morto na Cruz, ocasião na qual o discípulo amado foi confiado a Maria e vice-

versa. A teologia da Igreja vê nesta passagem a origem da maternidade espiritual de Maria 

para todos os homens e mulheres. Santos Padres, místicos e teólogos de todo os séculos 

fizeram inúmeros comentários sobre este trecho de João. Contudo, o que os autores estudados 

podem contribuir para o enriquecimento teológico dessa passagem? 

Paredes explica que as palavras de Jesus trazem uma luz e fazem parte de um esquema 

de revelação. “Não são palavras sacramentais, que instituem uma realidade que não existia 

antes, mas de palavras de revelação que manifestam o que estava oculto: que ela é “mãe 

espiritual”, que ele é ‘seu filho espiritual’ (...).”
135

  Paredes afirma que a “hora de Jesus” 

tornou-se a “hora da mãe”. Jesus revelou à Igreja a maternidade na fé de Maria. Ela representa 

a “fonte maternal da fé” para os discípulos. E conclui enfatizando: “Não se pode ser discípulo 

amado de Jesus sem acolher Maria como mãe!.”
136

  

Johnson vai na mesma direção do pensamento de Paredes. Concorda com o fato de 

Maria ser a mãe espiritual dos discípulos de Jesus a partir do Calvário. Porém, ela investiga o 

significado simbólico que João utiliza no seu Evangelho. João apresenta dois personagens 

sem nome: mãe de Jesus e o discípulo amado. Por que isso? Qual a intenção de Jesus e 

também a intenção de João em não chamar estas pessoas pelo nome? Isso intrigou os 
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estudiosos da Bíblia e várias interpretações foram feitas. Johnson diz que eles atuaram como 

símbolos do discipulado. Pheme Perkins ilustra: “representam a comunidade de verdadeiros 

fiéis que é missão de Jesus fundar”.
137

 Também exprimem o nascimento de uma nova 

comunidade de fé que acolhe as palavras de Jesus e cumpre-as no dia a dia da vida, mesmo na 

dor. Por fim, o último significado simbólico que se pode tirar dessa cena é que a mãe e o 

discípulo amado podem representar a Igreja.
138

 

Mas a novidade de Johnson como teóloga feminista é destacar que Maria ao perder seu 

Filho na Cruz, sofre o que tantas mães pelo mundo afora sofrem: viver um estado de viúva 

sem a pessoa que mais ama no mundo, seu filho. Maria se torna solidária com tantas mães que 

perdem seus filhos, vítimas da violência.
139

  

 

 

1.2.5 Atos dos Apóstolos 

 

Maria estava no meio dos discípulos à espera do Espírito Santo prometido (At 1,14). 

Ela experienciou a graça de Pentecostes.  Ficou cheia do Espírito Santo. Paredes diz que 

Lucas colocou a mãe de Jesus num lugar de destaque e diferente das outras pessoas. Ela 

constituía “um personagem à parte”.
140

  

Maria permanece com a comunidade de seguidores de Jesus. Ela não viveu uma fé 

individualista, mas comunitária. Atualmente, se percebe muitos cristãos querendo viver uma 

fé isolada da comunidade, afastada dos irmãos.  A figura de Maria nos ajuda a entendermos 

que a fé pascal é comunitária.  

 

A vocação ao discipulado missionário é con-vocação à comunhão em sua 

Igreja. Não há discipulado sem comunhão. Diante da tentação, muito 

presente na cultura atual, de ser cristãos sem Igreja e das novas buscas 

espirituais individualistas, afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos 

chegou através da comunidade eclesial (...). Isso significa que uma 

dimensão constitutiva do acontecimento cristão é o fato de pertencer a 

uma comunidade concreta na qual podemos viver uma experiência 

permanente de discipulado e de comunhão com os sucessores dos 

Apóstolos e com o Papa (DOCUMENTO DE APARECIDA, n. 156).   
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Johnson tem um parecer diverso da compreensão comum do povo e da arte sacra que 

só destacou a figura de uma só mulher em Pentecostes: Maria. Se o texto sagrado falava em 

120 pessoas (At 1,15), Johnson defende o ponto de vista de haver mais mulheres naquele 

ambiente a espera do Espírito Santo (At 1,14). Destacar somente Maria foi uma injustiça para 

com as outras seguidoras de Jesus.  

 

As descrições artísticas tradicionais de Pentecostes retratam a descida do 

Espírito sobre treze pessoas: uma mulher, Maria, rodeada por doze 

apóstolos. Produto da imaginação androcêntrica que elimina as mulheres e 

os homens insignificantes, essa imagem dificilmente faz justiça ao texto 

lucano com suas 120 pessoas. Todas elas precisam ser recolocadas na cena. 

Precisamos dar atenção especial às mulheres presentes naquela sala superior, 

descritas não como figurantes, mas como parte integrante da comunidade 

orante de Jerusalém.
141

 

 

Outra crítica lançada sobre Lucas é o fato de ele não mostrar a presença de outras 

mulheres. Só deu importância ao testemunho de Pedro e Paulo nos Atos dos Apóstolos. 

Johnson se apoia nos Evangelhos apócrifos e no contexto da época que provavelmente tinha a 

participação de mulheres na comunidade. Existiam várias líderes femininas nas comunidades 

espalhadas pelo mundo então conhecido. Por que Lucas só evidenciou a figura masculina se 

na comunidade tinha mulheres santas em seu meio? E quando Lucas relata a presença de 

algumas mulheres, por que só destacou Maria?  

O fato de somente Maria se distinguir provocou um esquecimento das demais 

mulheres que estiveram presentes em toda a vida publica de Jesus, na sua Paixão e 

Ressurreição. Elas foram testemunhas de todos os mistérios vividos pelos apóstolos. As 

teólogas feministas não aceitam que uma só mulher sobressaia e as outras fiquem esquecidas. 

Para elas, todas tiveram uma relevância na história da salvação. Seja Maria Madalena, Maria 

de Betânia, Marta, Joana, Maria, mãe de Tiago, todas seguiram Jesus e deram a vida pelo 

Reino de Deus. Johnson é enfática na sua crítica em não aceitar o destaque dado à mãe de 

Jesus: 

 

Cada uma das mulheres traz sua história de relacionamento com Jesus. 

Nenhuma pode ser reduzida em detrimento da outra. Com dons e histórias 

particulares, todas são vitais de modos diferentes. Seus papéis de discipulado 

fiel e lideranças variadas são partes constitutivas da Igreja apostólica. Maria 

não pode ser separada do resto dessa comunidade. Elas são todas essenciais 
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umas das outras. Este texto não retrata Maria no centro da comunidade, 

como mãe do grupo, ou como único membro ideal. Nem permite que sua 

presença diminua o testemunho e o ministério característicos das outras 

mulheres. Mais exatamente, posiciona-se no meio da comunidade como 

membro singular entre outros membros singulares.
142

 

 

 

1.2.6 Gálatas 

 

Além dos evangelistas, o apóstolo Paulo em uma de suas cartas faz uma referência 

remota a Maria. Ao dizer que Jesus foi nascido de mulher, prova que de fato ele era 

verdadeiramente homem apesar de sua origem divina (Gl 4,4). É um texto que evidencia a 

humilhação de Cristo. O Filho de Deus tornou-se um homem semelhante a nós, pois também 

nasceu de uma mulher. É o aspecto da Kenosis que Paulo em outra carta trata mais 

longamente (Fl 2,5-11). Maria aparece aqui indiretamente como confirmação de que foi mãe 

do Unigênito de Deus. Muitos anos depois, surgiram heresias que negaram a humanidade de 

Cristo e este texto paulino foi utilizado para provar que ele foi homem perfeito, pois nasceu 

de uma mulher. Não é um texto diretamente mariano. Contudo, essa referência indireta a mãe 

de Jesus mostra que Ela estava destinada eternamente a colaborar com a salvação da 

humanidade.  

Além desse sentido, existem outros sentidos mariológicos que se podem concluir a 

partir desse texto de Paulo? Paredes vendo a tradição bíblica do Antigo Testamento e do 

Novo Testamento apresenta mais explicações para o aprofundamento dessa passagem. Ele 

explicita: 

Nascido de mulher significa, nesse contexto que da mulher veio a plenitude, 

o fruto mais precioso e apreciado de nossa história, cumpriu-se a promessa, 

chegou o melhor presente de Deus. A mulher se transforma em princípio 

imanente daquele que tudo transcende, porque é o próprio Filho de Deus. A 

maternidade da mulher fica por isso revestida de transcendência. Nascido de 

mulher evoca a grande série genealógica de Mateus... a bênção chega ao seio 

de Maria... Maria é igualmente a crente, a emergência feminina de um novo 

Abraão. Ela é justificada pela fé, não pelas obras da Lei. Ela age movida 

pelo Espírito, não pela carne... No princípio de nossa genealogia pneumática 

está a Mulher, da qual nasceu Jesus Cristo. Também ela é princípio feminino 

de nossa bênção e herança.
143
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1.2.7 Apocalipse 

 

Famoso é o texto de Ap 12 sobre a mulher vestida de sol. Ao longo da história, 

surgiram várias interpretações sobre esta passagem do livro do Apocalipse.  

 

Um sinal grandioso no céu: uma Mulher vestida com o sol, tendo a lua sob 

os pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas; estava grávida e gritava, 

entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro 

sinal no céu: um grande Dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez chifres 

e sobre as cabeças sete diademas; sua cauda arrastava um terço das estrelas 

do céu, lançando-as para a terra. O Dragão postou-se diante da Mulher que 

estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu 

à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu 

filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a Mulher 

fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse 

alimentada por mil duzentos e sessenta dias. Houve então uma batalha no 

céu: Miguel e seus Anjos guerrearam contra o Dragão. O Dragão batalhou, 

juntamente com seus Anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um 

lugar para eles no céu. Foi expulso o grande Dragão, a antiga Serpente, o 

chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada – foi expulso 

para a terra, e seus Anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte 

no céu, proclamando: “Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do 

nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo: porque foi expulso o acusador dos 

nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, 

porém, o venceram graças a sangue do Cordeiro e pela palavra do seu 

testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-

vos, ó céu, e vós que o habitais! Ai da terra e do mar, porque o Diabo desceu 

para junto de vós cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo.” 

Ao ver que fora expulso para a terra, o Dragão pôs-se a perseguir a Mulher 

que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande 

águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da Serpente, é 

alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A Serpente, então, 

vomitou água como um rio atrás da Mulher, a fim de submergi-la. A terra, 

porém, veio em socorro da Mulher: a terra abriu a boca e engoliu o rio que o 

Dragão vomitara. Enfurecido por causa da Mulher, o Dragão foi então 

guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os 

mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus (Ap 12,1-17). 

 

 

 

Dentre tantas conclusões a que chegaram os escritores, três hipóteses sobressaem: uma 

que identifica esta mulher com a mãe de Jesus, outra com a Igreja e por fim uma que a 

identifica com o povo de Deus. García Paredes comenta que os três sentidos são corretos e 

têm algo a comunicar. Porém, ele assume a posição da Tradição da Igreja e conclui que esta 

mulher é um símbolo de Maria. Ele explica: 

 

Já sei que os exegetas recusam identificar diretamente Maria com a mulher 

do capítulo 12 do Apocalipse. Entendem que essa mulher é o povo de Deus 
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em seu melhor momento de fecundidade e de premência apocalíptica. É o 

povo das doze tribos e doze nomes dos apóstolos do cordeiro... Mas eu 

afirmo: se alguém foi povo de Deus, se alguém se identificou com esse povo, 

esse alguém é Maria de Nazaré, Maria Igreja nascente, Maria do Povo, 

Maria a Nova Cidade, a Nova Jerusalém. É que Maria é carisma 

compartilhado, é Maria da Comunhão. Ela, grávida, foi a primeira a dar a luz 

a Jesus.
144

 

 

Pierre Grelot (1999) ao analisar o texto do Apocalipse 12 reconhece que a perícope 

trata da mãe de Jesus. Para ele, a mulher vestida de sol pode representar tanto a imagem da 

Igreja quanto a figura de Maria. Além disso, reitera que se pode constatar na simbologia da 

mulher coroada com doze estrelas os dogmas da Imaculada Conceição e Assunção, pois ela 

foi preservada, resgatada e liberta do dragão, símbolo do mal. Da mesma forma, Maria foi 

preservada do pecado (Imaculada) e da corrupção da morte (Assunção).
145

  

Guillermo Rosolino lamenta que Elizabeth Johnson, uma teóloga de um pensamento 

tão abrangente não tenha dedicado nenhum comentário ao texto do Apocalipse capítulo 12 e 

nem da carta aos Gl 4,4 no seu comentário bíblico.
146

 Assim fica uma lacuna a preencher, pois 

todo comentador e crítico de mariologia abordam estas perícopes, concordando ou 

discordando de forma ou de outra. Além do mais, o Livro do Apocalipse faz uma referência 

indireta à Igreja, a Maria e ao povo santo de Deus. O mesmo se pode falar de García Paredes 

que não tratou da temática profética da “Filha de Sião”. Não obstante, atualmente alguns 

teólogos como Joseph Ratzinger e Bruno Forte identificam a Filha de Sião com Maria de 

Nazaré.
147

 Igualmente o Magistério da Igreja concorda em identificar Maria como a Filha de 

Sião (LG n. 55).
148

 

Johnson utiliza a hermenêutica feminista na análise dos textos bíblicos.
149

 Este método 

tem produzido interpretações proveitosas na compreensão da verdade.
150

 A Pontifícia 

Comissão Bíblica explica as vantagens da abordagem feminista:  
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Numerosas são as contribuições positivas que provêm da exegese feminista. 

As mulheres tomaram assim uma parte mais ativa na pesquisa exegética. 

Elas conseguiram, muitas vezes melhor do que os homens, perceber a 

presença, o significado e o papel da mulher na Bíblia, na história das origens 

cristãs e na Igreja. O horizonte cultural moderno, graças à sua maior atenção 

à dignidade da mulher e ao papel dela na sociedade e na Igreja, faz com que 

sejam dirigidas ao texto bíblico interrogações novas, ocasiões de novas 

descobertas. A sensibilidade feminina leva a revelar e a corrigir certas 

interpretações correntes, que eram tendenciosas e visavam justificar a 

dominação do homem, sobre a mulher. No que concerne o Antigo 

Testamento, vários estudos esforçaram-se de chegar a uma compreensão 

melhor da imagem de Deus. O Deus da Bíblia não é projeção de uma 

mentalidade patriarcal. Ele é Pai, mas ele é também Deus de ternura e de 

amor maternais.
151

  

 

Contudo, o método feminista também traz consigo limitações.
152

 Percebe-se em alguns 

comentários de Elizabeth Johnson sobre a Escritura, uma tendência à ideia pré-concebida na 

sua forma de interpretar. Exemplo disso é o fato dela analisar a escassez de vinho nas bodas 

de Caná como falta de oportunidade das mulheres em não ter acesso ao ministério sacerdotal. 

Fazer uma hermenêutica do texto bíblico com o pensamento de que tudo é discriminação da 

mulher é uma atitude bastante equivocada.  

Portanto, percebe-se que os autores analisados ajudam a enriquecer a teologia mariana, 

tornando-a mais bíblica. A partir do Concílio Vaticano II, os teólogos, cada vez mais, têm 

fundamentado seus pensamentos na Sagrada Escritura e assim, estão sendo mais fiéis às 

fontes da Revelação Cristã. Da mesma forma a Mariologia tem sido beneficiada com 

fundamentação bíblica, e cada um a seu modo tem contribuído para que ela esteja dentro do 

mistério de Cristo e da Igreja. 
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2 OS DOGMAS MARIANOS: UMA RELEITURA A PARTIR DE PAREDES E 

JOHNSON 

 

Na primeira parte deste capítulo será destacado o pensamento de Paredes acerca dos 

dogmas. Em seguida, a reflexão feminista crítica de Elizabeth Johnson será evidenciada sobre 

os dogmas. Na terceira seção, alguns autores serão utilizados para a complementação e 

aprofundamento da temática dos dogmas marianos para se ter uma releitura contemporânea 

mais abrangente.  

Os dogmas são verdades definidas pelo Magistério da Igreja, contidas na Revelação 

Divina. Paredes procura conhecer as verdades sobre Maria e faz uma sistematização de todas 

elas. Logo, apresentam-se causas diversas para o surgimento dos dogmas marianos.
153

 Neste 

capítulo os dogmas serão analisados através de vários pontos de vista: bíblico, histórico, 

cristológico, eclesiológico, antropológico, eclesiológico, sentido social e por fim a crítica 

feminista dos dogmas. Afonso Murad acrescenta mais uma significação do dogma mariano, a 

saber: existencial.
154

 Este último aspecto não será abordado na presente pesquisa.
155

  

 

2.1 Reflexões de Paredes sobre os dogmas 

 

Paredes tenta encontrar uma chave interpretativa da verdade acerca de Maria. 

Reconhece que é uma incumbência difícil, pois a mariologia ao longo da história teve 

períodos contraditórios e uniformes. A reflexão teológica é chamada a dar explicação do 

mistério de Maria que aos poucos foi sendo entendido pela Igreja. “A teologia se vê impelida 

a dar respostas; a explicar as contradições e harmonias, as definições dogmáticas e as 

experiências marianas.”
156

 

O estudo mariano foi isolado da cristologia e eclesiologia ao longo dos séculos. Maria 

gozou de um status particular não só no culto, mas também no ensino teológico. Até o 

Magistério da Igreja fez afirmações ousadas acerca da origem e do fim da Mãe de Jesus, 

propondo os dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção ao céu. Paredes põe 

questionamentos a tais definições papais por não estarem respaldadas na Bíblia e na Tradição: 
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“O magistério eclesiástico proclamou os dogmas da Imaculada e Assunção de Maria. A 

fidelidade literal as afirmações magisteriais parece um desvalorização dos dados bíblicos e da 

tradição patrística.”
157

 A dificuldade de compreensão dos dogmas marianos não se refere só a 

estes dois últimos. Também na atualidade se questiona a concepção virginal tanto da 

perspectiva da centralidade do símbolo da fé, como também histórico-crítica.
158

   

A mariologia é a área da teologia atualmente mais controversa. Alguns escritos de 

cristologia ou eclesiologia costumam evitar as questões marianas. Os teólogos encontram 

dificuldades em explicar os dogmas marianos.
159

  Percebe-se uma indiferença diante da 

virgindade de Maria, e de sua divina maternidade. Segundo Paredes, os que contradizem a 

doutrina mariológica da Igreja se apegam ao reducionismo teológico e não aprofundam a 

“teologia da complexidade”. Paredes aborda o tema do acesso à verdade, da gnosiologia e da 

hermenêutica.
160

   

Antes de tratar dos dogmas marianos Paredes justifica seu pensamento mostrando que 

a apreciação feita por muitos dos referidos dogmas é limitada. Ele propõe uma nova ótica de 

crítica para se compreender o dogma em seu sentido pleno. Até o presente momento, os 

teólogos por estarem presos aos reducionismos teológicos fazem análises redutoras do 

mistério de Maria. Paredes propõe a “teologia da complexidade” para se ampliar a 

compreensão dos dogmas marianos. Explica esta teologia da complexidade em quatro 

momentos: Verdade sobre Maria; que é a verdade? Como se chega a ela? Construção histórica 

da verdade sobre Maria e critérios para interpretar as definições dogmáticas sobre Maria.
161

  

Acerca da verdade sobre Maria, sempre existiu um fascínio em conhecer a mãe de 

Jesus na história. Os dogmas foram verdades construídas no percurso do tempo e caracterizam 

os momentos máximos da verdade sobre Maria.
162

 A Igreja desde as origens procurou 

entender a vida de Maria.
163

 O Novo Testamento ofereceu base para fatos históricos acerca da 

Mãe de Jesus. Os autores cristãos como Mateus, Lucas e João relataram a presença de Miriâm 

na vida e no ministério público de Jesus, inclusive na hora de sua morte.   
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Os Padres da Igreja ao explicarem o mistério cristológico aos poucos discorreram 

sobre os pormenores da existência de Maria. Trataram da concepção virginal de Jesus e 

consequentemente falaram da maternal virgindade de Miriâm. Depois, com o passar do tempo 

versaram a respeito da santidade e de outros aspectos de seu mistério como a morte, o 

nascimento. Chegaram a relacioná-la na história da salvação chamando-a de nova Eva. No 

meio do povo, crescia a devoção mariana. Os monges procuravam imitá-la como a virgem por 

excelência.
164

 

Os dogmas marianos não surgiram do acaso e nem são frutos de curiosidade.
165

 A 

Igreja levou bastante tempo para defini-los. Com o surgimento das heresias cristológicas, se 

constatou a imprescindibilidade de combatê-las e elucidar o mistério de Jesus Cristo. Devido 

à conveniência de defender o mistério de Cristo, passou-se a aclarar o mistério de Maria. Por 

causa das heresias que negavam a verdadeira humanidade do Filho de Deus, os Padres da 

Igreja recorreram à concepção virginal de Jesus no seio da Virgem Maria. Jesus é verdadeiro 

homem porque nasceu de uma mulher chamada Maria. Sua origem é divina por causa do 

nascimento sem a intervenção de pai humano. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo no 

ventre virginal de uma jovem mulher escolhida por Deus.  

Algo semelhante se pode reconhecer no dogma da Maternidade divina. Maria foi 

solenemente declarada Mãe de Deus não por ela mesma, mas por causa de seu Filho Jesus 

Cristo que é Deus. Foi uma motivação cristológica que levou a Igreja a confessar a 

Theotokos. “A confissão da maternidade divina é consequência da afirmação cristológica da 

divindade de Jesus, de um conhecimento vivencial da realidade de Jesus.”
166

 Desde os Padres 

da Igreja, se fala de Maria por causa de Cristo.  

Quanto mais se aprofunda o conhecimento do mistério do Redentor, mais se penetra 

no mistério de sua mãe. “Maria se converte assim em ponto referencial imprescindível para 

reconhecer quem é realmente Jesus para sua Igreja (...) é notável que a Igreja dos Padres 

ligasse estreitamente a identidade do Filho à identidade da Mãe.”
167

  

Por outro lado, os dois últimos dogmas marianos foram definidos sem necessidade 

alguma de explicar algum aspecto do mistério de Cristo e nem combater heresias. Também 

não havia nenhuma motivação teológica relevante que justificasse tal proclamação. “Dá a 

impressão de tratar-se unicamente de um desejo de glorificar a Deus em Maria e Maria em 
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Deus.”
168

 Por isso, gerou críticas e rejeição por parte de alguns teólogos católicos, ortodoxos e 

protestantes.  

A Igreja nos dois primeiros dogmas marianos fundamentou seu ensino na Sagrada 

Escritura, nos santos Padres e Concílios Ecumênicos. Agora, nestes últimos se baseou no 

senso da fé do povo de Deus. A partir do Concílio de Éfeso, a liturgia da Igreja celebrava 

Maria de uma forma especial.  A piedade popular venerava o mistério da mãe de Deus.  

 

A lex orandi se convertia para eles em lex credendi. O povo cristão 

contemplava Maria, antes de tudo, a partir de sua relação materna com seu 

filho Jesus (...). Para o povo era óbvio e natural que Jesus, seu bom filho, lhe 

correspondesse com sua graça e a privilegiasse sobre as outras criaturas (...). 

Essa convicção foi se tornando cada vez mais profunda. Certa cumplicidade 

santa entre o povo cristão e Maria fez com que se tornassem comuns e 

aceitáveis dados sobre ela que não emergem diretamente da Escritura e da 

primeira tradição (...). Maria é um bem patrimonial mais do povo simples e 

dos santos que dos teólogos. Algo a ser levado muito a sério no momento de 

buscar uma hermenêutica das verdades ou definições dogmáticas 

marianas.
169

  

 

Garcia Paredes destaca o senso da fé do povo na definição dos últimos dogmas. O 

Concílio Vaticano II recupera esta noção. Na Lumen Gentium a Igreja expressa com 

veemência à convicção de que o sensus fidelium tem igualmente a percepção de verdade. “A 

totalidade dos fiéis que receberam a unção do Santo não pode enganar-se na fé” (LG n. 12).  

 

2.1.1 Conexão entre os dogmas 

 

Paredes defende a idéia dos quatros dogmas marianos serem estudados conjuntamente. 

Seria um equívoco analisar um dogma isolado dos outros. Poderia se chegar a conclusões 

unilaterais. Eles mantêm um elo que os liga um ao outro. Assim como as estrelas do céu que 

devem ser estudadas no conjunto do sistema solar, das galáxias e do universo.
170

 Paredes 

declara: “Os dogmas marianos não são a afirmação autoritativa de quatro privilégios de Maria 

escolhidos ao acaso (...). São o resultado quádruplo de um processo unitário, de um itinerário 

gnosiológico e espiritual cheio de complexidade.”
171

 O Concílio Vaticano II recomendou que 

Maria fosse estudada dentro do mistério de Cristo e da Igreja. Existe uma ligação dos quatro 

dogmas marianos entre si e com os outros mistérios da fé cristã. São dogmas que falam de 
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Cristo e também da Igreja. Entretanto, perante tantas verdades de fé, existiria um princípio 

fundamental na mariologia? O mistério do Deus Uno e Trino constitui o princípio 

arquitetônico da mariologia.  

 

(...) Maternidade divina, virgindade permanente, imaculada conceição e 

assunção não são quatro privilégios com os quais Maria foi agraciada, como 

se pudesse ter sido agraciada com outros diferentes privilégios (...). Maria de 

Nazaré foi escolhida desde sempre e preparada, habilitada e consagrada 

(imaculada) para ser a mãe virginal do Filho de Deus, o novo Adão, o 

Redentor, o Crucificado e o Ressuscitado, e a essa escolha de Deus 

respondeu com fé cheia de amor e coerência até o final (maternidade, 

virgindade, assunção). Eis o mistério que se celebra e se proclama nos 

dogmas marianos.
172

  

 

2.1.2 Como se chegar à verdade? 

 

Paredes contesta o conceito de verdade transmitida pela tradição filosófica e teológica 

ao longo dos tempos. Na mentalidade antiga, a verdade consistia em captar a realidade.  Era 

adequar a inteligência com a realidade em si. O critério da verdade era o entendimento 

humano descobrir e revelar o que existe, pois tudo que tem existência é verdadeiro.
173

 

 

Segundo essa perspectiva, a verdade sobre Maria se produz quando a Igreja 

exprime em sua doutrina ou sem seus dogmas algo que coincide com a 

realidade histórica de Maria, quando a mente da Igreja capta adequadamente 

o dado objetivo mariano que procura expor.
174

  

 

No Ocidente predominou a concepção da lógica aristotélica para se chegar à verdade. 

A compreensão de causa e efeito foi determinante no pensamento filosófico e teológico. Este 

princípio de causalidade foi empregado até para Deus, como causa primeira de tudo que 

existe. Em todas as situações, tanto as simples quanto as complexas, se utilizava esta estrutura 

de causa-efeito. A verdade era percebida neste esquema. Não obstante, os pensadores foram 

se dando conta que nem tudo que acontece obedece a esta lógica. A ciência moderna 

questionou os métodos antigos de se chegar à verdade. A realidade é muito mais complexa e 

dinâmica que se imaginava. Surge às vezes o acaso, o inesperado, o incausado, o 

imprevisto.
175

 A realidade humana não está condicionada a estrutura de causa-efeito. Existe a 
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complexidade.
176

 Diante desta idéia de complexidade nos acontecimentos físicos e na 

realidade humana, Paredes mostra que a chave para se compreender a mariologia hoje é a 

“lógica da complexidade” e não a lógica aristotélica. Não se pode chegar à verdade acerca da 

Mãe de Jesus pela dedução e nem pelo esquema de causa-efeito.  

 

A verdade sobre Maria não é só a percepção adequada e justa do que ela foi 

historicamente; é também a percepção do que ela continua sendo e de como 

continua sendo, é a percepção de seu mistério de vida totalmente 

transcendente, é a interação entre ela e a Igreja que evoca sua memória, que 

diz acolher sua presença, que discute por causa dela, que inclusive se 

enfrenta que exerce autoridade, que a celebra. O que é Maria não se descobre 

unicamente pelos dados bíblicos em sua literalidade (...). Não foi a gênese de 

Jesus um acontecimento, a emergência de algo novo, imprevisto, 

insuspeitado, incausado? Produzem-se eventos marianos, acontecimentos 

inesperados, sem pressupostos, acontecimentos de acaso, nos quais aparece 

algo novo, uma experiência inédita, como quando Maria, em Lourdes, 

aparece a Bernadete e se autodefine: “Eu sou a Imaculada Conceição”, ou as 

milhares de experiências da presença ativa e misteriosa de Maria na 

existência dos crentes que não têm nenhuma fundamentação teórica nas 

fontes da Revelação, mas que determinam decisivamente a compreensão dos 

próprios textos bíblicos.
177

  

 

Conforme Paredes, com a lógica da complexidade se pode chegar a um conhecimento 

fidedigno sobre Maria de várias formas e se inauguram caminhos novos. A lógica aristotélica 

reduz o acesso à verdade, pois estabelece apenas uma via de alcance da verdade. “Se a 

realidade é complexa, não o será a atuação de Deus no mundo, na história, nas pessoas?.”
178

  

 

2.1.3 A verdade como acontecimento 

 

Para a filosofia antiga, o conhecimento correto consistia em o entendimento humano 

representar a realidade tal como ela é. É a adequação da inteligência ao dado objetivo em si 

mesmo. Atualmente, a Filosofia entende que o conhecer baseia-se na construção da realidade 

que se pensa.
179

 De acordo com Paredes, devem-se conceber as ideias no contexto mais 

abrangente que lhes dá significado. “Cada ideia singular vive e tem sentido unicamente dentro 
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de um mundo ou mais mundos de ideias cada vez mais amplos, os quais, por sua vez, se 

alimentam das ideias singulares que os tornam possíveis.”
180

  

García propõe que a verdade sobre Maria não seja buscada somente através de dados 

objetivos, da adequação da realidade ao entendimento e nem apenas de dados bíblicos ou 

históricos. A correta compreensão da figura da Virgem é construída entrando no seu mistério. 

Este vai se revelando aos poucos ao longo da história. Tem que se procurar realmente quem 

foi a Maria de Nazaré do século I, mas, além disso, deve-se analisar que a mãe de Jesus foi 

acompanhando a caminhada da Igreja no percurso do tempo (LG n.62). Seja pela sua 

intercessão, seja por meio de aparições em diversos lugares do mundo.  

 

A verdade sobre Maria vai se construindo à medida que entro no mundo que 

ela é e representa, no mundo das testemunhas que sobre ela deram 

testemunho. À verdade sobre Maria pertence todo esse trançado interativo de 

experiências, vivências e ideias que ocorreram na história da Igreja. Todas 

elas não se inter-relacionam sobre normas de lógica aristotélica, mas sob a 

lógica da complexidade, a lógica do vivente.
181

 

 

Portanto, querer compreender Maria somente pela Sagrada Escritura como defendiam 

os protestantes é fazer uma análise reducionista da figura da Mãe de Jesus. Da mesma forma, 

a Tradição Patrística muito ajudou a Igreja a penetrar no mistério mariano no curso da 

história. É um critério eclesial recorrer às fontes bíblicas e patrísticas para fundamentar a fé.  

O Concílio Vaticano I, na Constituição dogmática “Dei Filius” estabeleceu que uma verdade 

para ser definida dogmaticamente tem que está presente na Palavra de Deus, isto é, Sagrada 

Escritura e Tradição (DH, n.3006-3007, n.3011).  

O Concílio Vaticano II, na Constituição dogmática “Dei Verbum” também ensinou 

que o depósito da fé é um só, que está presente tanto na Escritura quanto na Tradição (DV n. 

10). “A sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e 

compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como 

que uma coisa só e tendem ao mesmo fim” (DV n. 9).  

Paredes esclarece que também esta mesma Tradição continua viva nos nossos dias e 

recomenda cada fiel a construir a verdade sobre Maria. Logo, a novidade do pensamento de 

García Paredes é convidar o povo de Deus a colaborar com a Igreja para ter um conhecimento 

de Maria mais profundo. “Cada geração que aclama Maria como bem-aventurada tem de 
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construir e reconstruir a verdade sobre Maria. A nós, a nossa geração, corresponde-o 

agora.”
182

  

Atualmente, em tempos de relativismo convidar as pessoas a construir a verdade de 

Maria em cada geração poderia cair no relativismo. Cada pessoa poderia pensar a sua 

verdade. Entretanto, Paredes tem uma intuição criativa ao convidar o povo santo de Deus a 

cooperar com a Igreja na captação do mistério mariano. “A verdade sobre Maria é uma 

construção comunitária, eclesial, na qual colaboram não poucos fatores e, cada vez mais, não 

poucas comunidades.”
183

  

O Vaticano II ensina este princípio de progressão da compreensão do mistério divino 

na Dei Verbum. “Esta tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito 

Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas” 

(DV n. 8).  

 

2.1.4 Critérios de interpretação das definições dos dogmas relacionados à Maria 

 

García Paredes estabelece vários critérios para se interpretar o mistério de Maria 

através dos dogmas. Cada definição dogmática proposta pela Igreja deve estar de acordo com 

a Escritura e com a Tradição. No que se refere aos dogmas marianos, estes não trazem 

consigo informações novas do mistério de Deus e de Maria. Não são novas revelações. “A 

Igreja pode ir descobrindo aspectos novos na revelação sem sair dela.”
184

 Só existe uma única 

revelação plena e pública de Jesus Cristo. “O dogma é um convite a esquadrinhar as 

Escrituras e a Tradição, a descobrir o impacto da revelação na alma da Igreja em todos os 

séculos e em cada um de nós.”
185

 Por fim, diz que os dois últimos dogmas marianos da 

Imaculada Conceição e Assunção tem uma tríplice intenção: a glorificação de Deus, de Maria 

e o bem espiritual do povo cristão.
186

   

  A verdade sobre Maria deve ser encontrada em primeiro lugar nos quatros 

Evangelhos, na Escritura. Tem que se descobrir a verdade sobre Maria do Gênesis ao 

Apocalipse. Tal chave de interpretação deve perpassar a pesquisa a respeito da mãe de Jesus. 

Nesta busca se acham novas perspectivas. A título de exemplo podemos citar a definição de 

Maria como mulher de fé. Atualmente se destaca este aspecto mariano que em outros tempos 
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não era evidenciado. A Tradição sempre abordou a crença da Virgem em outro horizonte de 

uma fé perfeita. Hoje, através do Vaticano II, Maria é entendida como uma pessoa de 

convicção que conheceu a provação, a dúvida, a dor. Ela passou pela provação da fé. 

Progrediu no conhecimento e na adesão a Deus.  

Cada dogma faz parte de um conjunto de verdades e existe uma verdadeira hierarquia. 

O dogma essencial é o trinitário.  Acreditar em Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. O 

teólogo Walter Kasper distinguiu os dogmas de acordo com o grau de importância. Disse que 

há três tipos de classes que tratam: do fim salvífico, dos meios de salvação e das verdades 

paradigmáticas.
187

 Os do fim salvífico se referem à ação salvadora de Deus Pai em Cristo por 

intermédio do Espírito (Trindade, consubstancialidade de Jesus, a divindade do Espírito 

Santo). Os que tratam dos meios de salvação são os que se referem à Igreja, aos sacramentos e 

aos ministérios instituídos pela hierarquia eclesiástica. São os meios pelos quais Deus vai 

agindo no mundo para conceder sua graça aos seres humanos. Os que tratam de verdades 

paradigmáticas manifestam tipologicamente outras verdades da fé.  

 

Os dogmas marianos exemplificam enunciados cristológicos, soteriológicos 

e eclesiológicos: isto é, os dogmas marianos não são nenhum conteúdo 

complementar que acrescente algo novo ao dogma cristológico central, são 

unicamente uma exemplificação tipológica.
188

  

 

Os dogmas são verdades definidas pela Igreja e têm caráter permanente. Entretanto, a 

forma de compreendê-los pode mudar de acordo com o tempo. Na teologia foi utilizada a 

expressão “ecossistema teológico”. A categoria teológica usada na formulação do dogma 

pode evoluir. Por isso, ficou claro na teologia o conceito de evolução dos dogmas. Paredes 

afirma após o Vaticano II se chegou a um novo ecossistema teológico.
189

 Inclusive a 

investigação da Igreja acerca dos dogmas marianos tem sido modificada. Antes se analisava 

os dogmas sob a perspectiva dos privilégios marianos. Com o Vaticano II se estudam estes 

dogmas dentro do mistério de Cristo e da Igreja, ou seja, se busca cada vez mais o sentido 

cristológico e eclesiológico dos dogmas marianos. “Os dogmas da Assunção e da Imaculada 

foram sendo modificados, em seus pressupostos.”
190
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Antes do Concílio Vaticano II se falava na Imaculada como preservada do pecado “em 

vista dos méritos de Cristo”, usava-se uma estrutura jurídico-soteriológico hoje ultrapassado. 

Neste sistema, Deus aparecia como um credor.  “A Revelação não apresenta o mistério da 

salvação como um modelo de contabilidade, no qual Cristo pagaria um preço em benefício 

dos homens, onde Deus aplacaria depois os méritos adquiridos para eles.”
191

 No contexto da 

proclamação do dogma da Imaculada não se compreendia que sobre um pecado original 

existia uma graça original mais potente. Maria é apresentada como uma única exceção na 

história, e isso “isola Maria do resto da humanidade. Esta teologia jurídica provoca uma 

ruptura entre a obra da criação e a obra da redenção; opunha Jesus à obra do Pai”.
192

  

A reflexão teológica fundamentada na Escritura, nos Padres e nos teólogos, reconhece 

a unidade da obra da criação e da redenção. Todo ser humano foi criado em Cristo, por Cristo 

e para Cristo (Cl 1,16; 1 Cor 8,6). E a Virgem Maria faz parte dessa humanidade criada na 

graça de Deus (Ef 1,3-10). Diante dessa nova perspectiva, o ponto central não é mais o 

pecado, mas sim a graça salvadora de Cristo.  As definições dogmáticas marianas vão 

perdendo protagonismo à medida em que se tornam parte de novos ecossistemas teológicos. 

Por conseguinte, a centralidade da salvação realizada por Jesus Cristo ganha novo destaque 

nos dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção. 

 

2.2 Perspectiva histórica dos dogmas 

 

Paredes compreende o nexo dos dogmas da maternidade divina e virgindade perpétua 

de Maria. Ele analisa os dois juntos. Apesar de serem definidos em períodos históricos 

diferentes, estas duas verdades da fé contém uma unidade no mistério de Deus. “Virgindade e 

maternidade não são, em Maria, duas realidades separadas, embora com o tempo o tenham se 

separado. Em Maria, a virgindade é maternal e a maternidade é virginal.”
193

 Ele demonstra 

como os Padres da Igreja explicaram o mistério destes dois dogmas marianos mais antigos. A 

virgindade de Maria foi professada de maneiras diversas no decorrer dos séculos. 

Primeiramente significava uma declaração cristológica. Confessar este dogma exprimiria uma 

profissão de fé na origem divina de Jesus. Sem a participação de pai humano, Jesus foi gerado 

pelo próprio Deus mediante a ação do Espírito Santo no seio virginal de Maria. Com o passar 

do tempo, a virgindade de Maria ganhou nova representação: passou a ser modelo de vida 
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para os cristãos em geral e especialmente para os monges e monjas que viam na mãe de Jesus 

um exemplo de consagração plena a Deus.
194

 

 

2.2.1 Theotokos (mãe de Deus) 

 

No século primeiro da era cristã, a reflexão teológica estava focada no mistério de 

Cristo. A geração apostólica começou aos poucos a aprofundar a consciência da divindade de 

Jesus. No Evangelho de Marcos Jesus é aclamado como o Messias esperado (Mc 8,29; 15,39). 

Em Lucas e Paulo Ele já é chamado pelo título dedicado só a Deus: Senhor, Kyrios (At 2,36; 

Fl 2,11). Com o passar do tempo, surgiram várias heresias que questionavam algum aspecto 

do mistério de Cristo. Ora negavam a divindade de Cristo, ora a humanidade dele. Assim, a 

teologia passou a refletir sobre o mistério mariano, dado que a afirmação sobre Maria reluzia 

involuntariamente sobre Cristo.
195

 

Algumas heresias negavam os vários eventos do mistério do Salvador. Os ebionitas se 

recusaram a acreditar na encarnação do Verbo. Também não acreditavam na concepção e 

parto virginais. Os gnósticos rejeitavam a crença na encarnação do Unigênito de Deus no 

ventre virginal de Maria. Os ofitas não admitiam que Jesus fosse realmente o Filho do 

Altíssimo. Os valentinianos diziam igualmente que o Verbo de Deus não poderia ter se 

escarnado em Maria, apenas tinha passado por ela.
196

 O docetismo reduzia a humanidade de 

Jesus, para não contaminar a sua divindade.   

Diante de tantas heresias, os Padres da Igreja se preocuparam em explicar 

integralmente o mistério da encarnação do Verbo divino. Irineu utilizou a carta aos Gálatas 

para demonstrar que Jesus foi verdadeiro homem, pois nasceu de uma mulher como todos os 

homens (Gl 4,4). Justino declarou que Deus Pai só agia por intermédio de seu Verbo. “Pelo 

Pneuma e a Dynamis vinda de Deus (Lc 1,35) não se deve entender outra coisa senão o 

Logos.”
197

 Tertuliano também defendeu a encarnação: “Um mesmo é o encarnante e o 

encarnado.” 
198

 

Para Hipólito de Roma, a filiação do Logos necessitava de duas coisas: a filiação 

humana conforme a carne e a filiação divina segundo o Espírito. É a Virgem que revela a 
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identidade do Filho de Deus.
199

  É por meio de Maria que Jesus assume a carne de um ser 

humano.  

Um pensamento unânime entre os Padres é o fato de Maria ter sido o instrumento de 

Deus para a encarnação de seu Filho. “Deve-se professar que ele, Sabedoria, Verbo Filho de 

Deus, assumiu o corpo humano, alma, sentir, isto é, o Adão inteiro” (DH, n.148). A 

maternidade de Miriâm foi o meio de Deus ter vindo até nós na condição de servo. Daí a 

valorização da expressão paulina da kenosis, do rebaixamento de Cristo.  

Deus se humilhou fazendo-se homem como nós. É desta forma que os santos Padres 

combatem as heresias cristológicas que negavam a encarnação do Verbo. Por conseguinte, a 

maternidade divina de Maria foi sendo cada vez mais objeto de reflexão entre os escritores 

cristãos. Com o tempo, surgiu um título mariano que deixou muitos atônitos: Theotokos.  

O primeiro a questionar o título de “Mãe de Deus” foi o bispo de Antioquia Paulo de 

Samósata, em torno do ano 260. Ele dizia que Maria não era a mãe do Logos, apenas de Jesus. 

Com isso, a dúvida entre os cristãos espalhava-se: Maria era Mãe de Deus ou não? Uma 

mulher teria gerado um Deus? Paulo de Samósata ensinava que Maria só tinha dado a luz ao 

menino Jesus, ou seja, a um homem apenas. Uma pessoa humana não poderia ter gerado 

Deus. Em outro patriarcado, em Alexandria, o bispo Alexandre pela primeira vez em público 

defendia o título de Theotokos (aquela que gera Deus).
200

 

A problemática se espalhava cada vez mais entre as dioceses e igrejas. Entre o povo, 

surgiu uma oração dedicada a Maria que continha o título de Mãe de Deus em referência à 

Mãe de Jesus “Sub tuum praesidium”. É a oração mariana mais antiga que se tem 

conhecimento.
201

   

Os pensadores começaram explicar o mistério da divindade de Cristo. Ario propôs 

uma tese polêmica no mundo cristão. Ele afirmava que o Logos era uma criatura inferior ao 

Pai, subordinado a Ele e apenas um instrumento do Altíssimo. Com isso, negava a divindade 

do Filho de Deus. A Igreja reagiu a esta heresia convocando o Concílio Ecumênico em Nicéia 

em 325 d.C. Neste Concílio foi definida a consubstancialidade do Logos com o Pai. Assim, a 

divindade de Cristo foi reafirmada pela Igreja e definida como dogma de fé. A teoria de Ario 

foi considerada como herética. Por conseguinte, o Concílio de Niceia não fez nenhuma 

referência a Maria, nem sobre a maternidade e nem acerca da virgindade.  
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Depois disso, começaram as controvérsias sobre a pessoa de Cristo: se Jesus é Deus, 

da mesma substância do Pai, então Maria sua mãe, é a Theotókos, a genitora de Deus? Ou 

Maria só é mãe do homem Jesus de Nazaré? Apolinário de Laodiceia tentou rebater o 

arianismo e ensinava a dimensão divina de Jesus ao ponto de não dar valor à dimensão 

humana.  Como se o Logos suprimisse em Jesus a alma racional humana.
202

 Chegou a afirmar 

que Jesus não tinha alma humana. Seu corpo recebido de Maria era divino.
203

  

O debate se concentrou na humanidade de Jesus como reação aos ensinamentos de 

Apolinário. A grande problemática reside na maneira como o divino em Jesus assumia o 

humano. Por volta do ano 429 Nestório, Patriarca de Constantinopla escreveu uma carta ao 

papa Celestino criticando aqueles que igualavam Maria a Deus designando-a com o título de 

Theotókos
204

. Cirilo de Alexandria escreveu três cartas a Nestório explicando o mistério da 

maternidade divina em Maria.  

 

A Escritura não diz que o Logos tenha unido a si a pessoa de um homem, e 

sim que assumiu carne e sangue, fez seu um corpo como o nosso e como 

homem nasceu de mulher, sem repudiar a divindade e o nascimento de Deus 

Pai, mas sim permanecendo aquilo que era na assunção da carne... Assim 

pensaram os que chamaram Maria de Theotókos.
205

 

 

O título de Theotókos antes do Concílio de Éfeso tinha significado cristológico. Pois 

era a forma de se explicar a comunicação dos idiomas (communicatio adiomatum), a saber, a 

relação da união da natureza divina com a natureza humana. Só depois com a definição deste 

Concílio assumiu com caráter mariano.
206

 Daí em diante a Theotókos foi referência à 

maternidade divina de Maria.  

Paredes recorda que na cidade de Éfeso era venerada a grande deusa pagã Ártemis. 

Lucas relata um episódio da veneração do povo de Éfeso para com sua deusa (At 19). Séculos 

depois, na mesma cidade que uma mulher era venerada como deusa, Maria foi proclamada 

como a Mãe de Deus, a Theotókos. O objetivo dos Padres conciliares era defender a verdade 

cristológica da relação natureza divina e humana em Jesus. Porém, Maria ganhou destaque 

nas reflexões teológicas a partir daquele momento.
207
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O Concílio de Calcedônia em 451 também abordou a comunicação dos idiomas. 

Graças à explicação teológica do Papa Leão Magno a Igreja entendeu a questão da distinção 

das duas naturezas em Jesus. O Concílio argumentou que em Cristo se encontram sem 

confusão, sem separação e sem divisão a natureza divina unida hipostaticamente com a 

humana em perfeita harmonia. Assim, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Logo, não restava dúvida em chamar Maria “Mãe de Deus”, pois ela gerou um verdadeiro 

homem que possuía duas naturezas: a divina e a humana.
208

 

Ao longo da história, o dogma da maternidade divina ganhou destaque até nas 

reflexões de reformadores como Lutero. Este teólogo tem uma profunda admiração pela Mãe 

de Jesus, pois ela gerou o Filho de Deus e contribuiu para a salvação do mundo.  

 

As grandes coisas que Deus realizou em Maria se reduzem a ser a Mãe de 

Deus. Com isso lhe foram concedidos muitíssimos outros bens, que ninguém 

poderá nunca compreender. Daí deriva toda a sua honra, toda a sua bem-

aventurança e que ela seja no meio de toda a raça humana uma pessoa de 

todo singular e incomparável. Ela teve com o Pai celeste um filho, e um filho 

tal... Compreende-se toda a sua honra, quando se chama a ela de Mãe de 

Deus. Ninguém pode dizer coisa maior dela, mesmo que tivesse tantas 

línguas como folhagem tem a erva, como estrelas têm o céu ou areia têm as 

praias. Deve-se meditar no coração o que significa ser Mãe de Deus.
209

 

 

2.2.2 Virgindade perpétua 

 

Mateus e Lucas trataram da concepção virginal de Jesus em seus Evangelhos da 

infância. A igreja acreditou neste mistério desde as origens. Os Padres destacaram a 

virgindade de Maria nas suas reflexões, homilias e escritos teológicos.  

O primeiro Padre da Igreja a fazer referência à virgindade de Maria foi Inácio de 

Antioquia. Na sua carta aos Efésios ele afirma que a virgindade da mãe de Jesus permanece 

um mistério para todos, inclusive para o demônio. “Ficou oculta ao príncipe deste mundo a 

virgindade de Maria e seu parto, como também a morte do Senhor: três mistérios eminentes 

que foram cumpridos no silêncio de Deus.”
210

  

Logo, a virgindade de Maria não é um privilégio em si mesmo, mas faz parte do 

mistério de Cristo. Orígenes também ensina que faz parte da fé perfeita a crença na concepção 
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virginal de Jesus.
211

 A fé na concepção virginal de Jesus já está presente na tradição 

apostólica. Faz parte do patrimônio da fé da Igreja. Hipólito de Roma, na sua Tradição 

Apostólica inclui Maria na oração eucarística como a Virgem.  

Além do mais, o símbolo batismal romano do séc. II ou III faz referência a Maria 

como virgem. Exemplo disso é o fato de já está citada no credo apostólico a virgindade de 

Maria. “Crês em Deus Pai onipotente? Crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do 

Espírito Santo, do seio da Virgem Maria (...)” (DH, n.10).  

Irineu de Lião desenvolve sua teologia com esquema de recapitulação. A virgindade 

de Maria entrou nessa estrutura de recirculação.
212

 Ele faz uma comparação entre Jesus e 

Adão devido a suas origens virginais. Assim como Adão nasceu de uma terra virgem da 

mesma forma Cristo também veio ao mundo por meio de uma virgem chamada Maria.
213

 

Irineu percebe uma harmonia no plano salvífico de Deus. O Deus que criou todas as coisas é o 

mesmo que envia seu Filho como Salvador da humanidade (Jo 3,16). Mas para isso foi 

necessário que o Verbo divino se tornasse homem. O Redentor redime a humanidade na Cruz 

e recapitula a antiga criação do universo. A salvação de Jesus Cristo tem dimensões cósmicas.  

 

Recapitulou em si mesmo a antiga criação... Assim como Adão, o primeiro 

criado obteve sua substância de uma terra inculta e ainda virgem (...) e foi 

plasmado pela mão de Deus, isto é, pelo Verbo de Deus (...) assim, 

recapitulando em si mesmo Adão, ele que é o Verbo assumiu de Maria, que 

era também virgem, a geração que recapitula aquela de Adão.
214

  

 

Tertuliano proclama que o Filho de Deus tinha que nascer de uma forma nova para 

produzir um novo nascimento em Deus. Para isso, precisava de uma nova semente, dado que 

a antiga semente foi corrompida pelo pecado de Adão. Tertuliano segue a mesma imagem da 

terra virgem: assim como Adão nasceu de uma terra virgem, Jesus Cristo necessitava nascer 

de uma mulher virgem. Por conseguinte, Tertuliano defendendo a fé na encarnação do Verbo 

contra a heresia dos gnósticos valentinianos diz que Jesus nasceu verdadeiramente de uma 

mulher e tinha um corpo humano como todos os outros seres humanos. “O nascimento do 

Senhor se realizou por disposição racional mediante uma virgem.”
215
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João Crisóstomo também argumentou a favor da virgindade de Maria relacionando-a 

com a terra virgem. Na concepção de João, a terra tem um significado feminino.  Parte da 

etimologia da palavra Éden que em hebraico, tem o sentido de terra virgem e assim faz uma 

referência a Maria. 

 

Éden significa terra virgem, a tal foi o lugar no qual Deus plantou o paraíso. 

Saibas tu, portanto, que o paraíso não foi obra das mãos do homem. A terra 

era Virgem. Não havia sido ainda penetrada pelo arado, nem escavada em 

sulcos, mas que – sem conhecer as mãos dos agricultores – só por mandato, 

fez germinar aquelas plantas. Por essa razão chamou-a Éden, que significa 

terra virgem. Essa virgem foi o tipo da outra Virgem. De fato, como aquela 

terra, sem receber semente, fez germinar para nós o paraíso, assim também a 

outra, sem receber semente de homem, fez germinar para nós o Cristo.
216

  

 

Paredes afirma que neste período da Patrística os Padres utilizavam a linguagem 

mítica para explicar esta correlação da terra virgem e da virgem Maria. Eles se exprimiam por 

meio da explicação simbólica do cosmos.
217

 

Os escritores eclesiásticos relacionaram a figura de Eva com Maria. O tema da 

virgindade começou a ganhar espaço nas reflexões teológicas. A virgindade foi compreendida 

por vários ângulos. Nos primeiros séculos do cristianismo, a virgindade era mais valorizada 

que o matrimônio. Gnósticos desprezavam a vida matrimonial e só valorizavam a “vida 

espiritual”. Os gnósticos entendiam a virgindade como algo próprio do Espírito Santo. Só o 

Espírito de Deus é virgem de verdade, pois Ele é o único não contaminado pelo pecado e que 

conserva a pureza plena. Além disso, Fílon e Orígenes defendiam a virgindade da mente ou 

da alma. Para Irineu, a linguagem da virgindade deveria ser usada para a carne.
218

 

Justino já utilizara a correlação de Eva com Maria. Irineu desenvolve esta temática do 

mal que Eva causou à humanidade e do bem que a Virgem trouxe ao mundo. Por Eva veio o 

pecado, por Maria a graça de Deus. A desobediência de Eva foi refeita pela obediência de 

Maria. Irineu deu valor à virgindade destacando-a como presente no plano de Deus. Deus quis 

recapitular tudo por meio de uma mulher virgem. “Obedecendo, ela tornou-se causa de 

salvação, para si e para todo o gênero humano.”
219

 A respeito da obediência e fé de Maria, 

Irineu é enfático: “O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria; e 
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aquilo que a virgem Eva atou, com a sua incredulidade, desatou-o a virgem Maria com a sua 

fé.”
220

 Daí em diante, vários Padres da Igreja relacionaram Eva com Maria.  

A doutrina da virgindade de Maria se desenvolveu e novas problemáticas surgiram. 

Não restava dúvida da concepção virginal de Jesus, pois é um dado claro dos Evangelhos de 

Mateus e Lucas. Contudo, os cristãos se perguntaram: o que aconteceu no parto de Maria? Foi 

um parto normal ou milagroso? Ela sentiu dor como as demais mulheres ou foi preservada da 

maldição da dor no parto? No meio popular, apareceram Evangelhos apócrifos. Dentre eles, o 

Protoevangelho de Tiago afirmava que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. A 

maioria dos Padres aceitaram esta tese, mas alguns como Tertuliano e Orígenes negaram a 

virgindade no parto de Maria.  

Tertuliano se fundamenta na Escritura citando o evangelista Lucas a respeito do 

nascimento de Jesus e usa a frase bíblica “aperiens vulvam” (Lc 2,23) para justificar a não 

virgindade de Maria no parto. Conforme Tertuliano, Paulo diz que o Filho de Deus nasceu de 

uma mulher e não de uma virgem. Diz que Maria só foi virgem antes do parto de Jesus. 

Depois, o próprio Jesus abriu seu seio no nascimento. Logo, Maria tinha o seio aberto e já não 

era mais virgem após o nascimento de Jesus.
221

 Orígenes na sua Homilia 14 acerca do 

Evangelho de Lucas também negou a virgindade no parto de Maria.
222

  

Num ambiente que cada vez mais valorizava a virgindade, especialmente no mundo 

monástico dos séculos III, IV e V, a compreensão da virgindade de Maria foi ganhando 

destaque. Os Padres passaram a utilizar em defesa da virgindade de Maria no parto o 

“argumento de conveniência”. Se Maria era a Mãe de Deus e a escolhida para gerar no seu 

seio o Redentor da humanidade, era conveniente que ela fosse preservada das dores do parto.  

O paralelismo entre Eva e Maria continuou sendo utilizado para provar a virgindade in 

partu. Enquanto Eva deu a luz com dor e no sofrimento, Maria gerou seu Filho na alegria e 

sem dor. Ambrósio e Agostinho defenderam a virgindade fisiológica da Theotókos no parto. 

“Quid mirabilius virginis partu? Concipit et virgo est; parit et virgo est; attulit Christus ei 

fecunditatem, non corrupit eius integritatem” “O que é surpreendente é o nascimento virgem? 

Grávida e virgem; E ela é uma virgem; a fecundidade de Cristo trouxe-a para ele, não 

corrompeu a integridade” (tradução nossa).
223

 

Dentre os Padres que defenderam a virginitas in partu podem-se citar escritores 

eminentes dos séculos III, IV e V como Atanásio, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, 
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Basílio, Zeno, Cirilo de Jerusalém, Epifânio, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo. Aos poucos, a 

Igreja em vários Concílios locais confirmou a doutrina teológica então discutida. No ano de 

390 foram realizados dois sínodos regionais: um em Milão presidido por Ambrósio e outro 

em Roma presidido pelo Papa Sirício. Ambos definiram como doutrina da fé da Igreja a 

virgindade no parto. Os Concílios Constantinopla II de 553 e Lateranense de 649 sob a 

condução do papa Martinho I confirmaram solenemente a doutrina da virgindade perpétua de 

Maria como parte da doutrina eclesiástica. O Concílio Vaticano II tratou desta temática sem 

se focar nos detalhes do mistério da virgindade perpétua de Maria. Apenas diz que Jesus 

“longe de diminuir, consagrou sua integridade virginal” (LG n.57).  

A respeito da virgindade depois do parto, não se tem nenhuma informação no Novo 

Testamento. Só os Evangelhos apócrifos oferecem algumas informações sobre este aspecto. O 

Protoevangelho de Tiago narra que Maria não teve mais filhos. Os irmãos de Jesus descritos 

nos Evangelhos seriam outros filhos de José em outro matrimônio. Também o Padre da Igreja 

Clemente de Alexandria concordava com tal possibilidade. Contudo, isso gerou um clima de 

tensão na crença na virgindade perpétua de Maria. Os santos Padres justificaram a virgindade 

pós-parto de Maria com outras motivações.  

Para explicar o fato de Maria ter permanecido virgem depois do parto de Jesus, 

Orígenes propôs a possibilidade de Maria ter-se consagrado ao Espírito Santo e não teve mais 

necessidade de ter relacionamento com homem algum. Como na época o ideal da virgindade 

era uma prática dos monges, surgiu a necessidade de se encontrar um modelo perfeito para 

eles. Nada melhor que apresentar a Mãe de Deus que foi virgem como modelo supremo de 

virgindade. “Maria conservou sua virgindade até o fim para que o corpo que estava destinado 

a servir à palavra não conhecesse uma relação sexual com um homem, desde o momento que 

sobre ela havia descido o Espírito Santo (...).”
224

  

Os antidicomarianitas (adversários de Maria) afirmavam que a mãe de Jesus teve 

outros filhos. Epifânio contestou esta tese e se baseou nas ideias do Protoevangelho de Tiago 

muito conhecido na época que Maria não teve outros filhos. Basílio Magno defendia 

publicamente a virgindade perpétua de Maria. Ele dizia que a sensibilidade cristã não aceitava 

o fato da Mãe de Deus tivesse outros filhos. “Não suportam que se diga que a Theotókos 

deixou de ser virgem em um determinado momento.”
225

   

O primeiro Padre da Igreja a afirmar o desejo de virgindade de Maria foi Gregório de 

Nissa. Este é o tão conhecido “voto de castidade” que se popularizou a partir da homilia de 
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Natal pregada por Gregório. Comentando o relato da Anunciação, especialmente a resposta de 

Miriâm: “Como é que será isso, se eu não conheço homem algum?” (Lc 1,35), Gregório diz 

que Maria se referia a seu propósito de ser virgem. “O anjo lhe anuncia o nascimento e ela se 

agarra à virgindade, porque pensa que manter-se intacta é superior à mensagem do anjo. Não 

nega fé ao anjo. Mas também não nega sua decisão pela virgindade.”
226

 

Agostinho de Hipona também defendeu a ideia de consagração de castidade de Maria. 

No seu escrito Sobre a Virgindade e no seu Sermão 291 tratou abertamente do propósito de 

virgindade da mãe de Jesus. “Como será isso, pois não conheço homem? Reconhecei o 

propósito de virgindade.”
227

 

Na atualidade, ainda existem autores que defendem a ideia do desejo íntimo de Maria 

de se consagrar a Deus pela virgindade antes da Anunciação. García Paredes comentando o 

texto de Lucas diz que não tem fundamento na Escritura tal hipótese. “Essa frase é um recurso 

literário, que não permite pensar que Maria tivesse prometido a Deus (feito voto) sua 

virgindade.”
228

 

Jerônimo contestou o Protoevangelho de Tiago que propunha que os irmãos de Jesus 

fossem filho de José de outro matrimônio. Este Padre da Igreja latina disse que José 

permaneceu virgem juntamente com sua esposa Maria. Daí em diante, a devoção à castidade 

de José se espalhará no meio do povo.  

No século XVI, na Reforma Protestante, vários teólogos discordaram da doutrina da 

Igreja católica em muitos pontos. Mas mesmo assim, alguns reformadores como Lutero, 

Zwinglio e E H. Bullinger defenderam a virgindade perpétua de Maria. Comentando o texto 

evangélico que falava de irmãos de Jesus, Lutero diz que na verdade eles são primos. “Eu 

creio que ‘irmãos’ aqui significa ‘primos’, visto que os judeus e a Sagrada Escritura 

chamavam todos os primos de irmãos.”
229

  

 

 

2.2.3 Imaculada Conceição 

 

A reflexão sobre Maria no início da Igreja parte dos dados do N.T. Maria era 

compreendida sempre em relação a seu Filho Jesus Cristo dentro do mistério da história de 

salvação. Aos poucos, os Padres começaram a destacar alguns aspectos da Mãe de Jesus como 
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a virgindade perpétua. Maria foi relacionada como a nova Eva; era venerada pelos monges 

como modelo de consagração a Deus por causa do seu “fiat”. A Igreja do Oriente destaca a 

santidade da Mãe do Salvador. Chamam-na de toda santa, Panaghia ou santíssima. A que era 

possuída pelo Espírito Santo, o Panaghion, o Todo Santo.
230

 A devoção popular cultuava a 

Maria e os Padres explicavam os mistérios da Mãe do Salvador. Com a definição da 

Theotókos, o culto à Mãe de Deus se expande em muitos lugares.  

A Igreja oriental depois da festa da anunciação, da concepção de Jesus e de João 

Batista, instituiu a festa da concepção da Virgem no final do século VII. Neste período Maria 

era celebrada como a mulher que não teve nenhum pecado, como a toda santa, a Panaghia. A 

Virgem era invocada por vários títulos como a Toda santa, sem mancha, gloriosa. A oração 

mariana mais antiga, Sub tuum praesidium invocava Maria como santa mãe de Deus.
231

 Hinos 

começaram a ser compostos em honra de Maria. A. Kniazeff diz que foram encontrados dez 

hinos à Theotokos com a expressão “Santíssima Mãe de Deus”; com “Santa Virgem”, oito 

hinos; com “Santa Esposa de Deus”, três hinos; “Santa Mãe de Deus”, doze hinos.
232

 Atanásio 

chamava a Mãe de Jesus de portadora do Espírito. A linguagem dos teólogos do Oriente era 

“supercelebrativa”. Não tinha a precisão de um enunciado teológico.
233

 

No Ocidente, a santidade da Mãe do Salvador era celebrada através da festa da 

Imaculada. Por volta do século IX em Nápoles na Itália meridional foi introduzida no dia 09 

de dezembro a festa da “Conceptio sanctae Mariae Virginis”.
234

  No século XI na Inglaterra. 

Pensava-se na santificação de Maria no ventre de sua mãe, Ana. Só no fim do século XV a 

Igreja de Roma legitimou esta devoção. Clemente XI em 1708 estendeu a festa da Imaculada 

Conceição de Maria à igreja universal. 

A fé popular influenciou a reflexão teológica em muitos aspectos, de modo especial no 

dogma da Imaculada Conceição. O senso da fé dos cristãos foi percebendo a santidade de 

Maria. Pode-se notar isso já nos escritos apócrifos, pois estes foram uma tentativa de explicar 

os mistérios da fé cristã. Muitos deles continham elementos mitológicos ou fantasiosos. O 

Protoevangelho de Tiago narra os aspectos de vida de Maria, desde o nascimento miraculoso 

até a sua morte, destacando sua santidade.  
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Tanto os livros apócrifos quanto os Padres antes do Concílio de Éfeso tinham um 

pensamento quase unânime: a Mãe do Salvador tinha uma santidade única. Por ser habitada 

pelo Espírito Santo, Maria tinha uma grande santidade. Contudo, alguns Padres da Igreja 

oriental tinham certas dúvidas da santidade plena de Maria. Eles viam até defeitos na Mãe de 

Deus. Tertuliano olhava como deficiência o episódio da maternidade lhe tivesse feito perder a 

virgindade. Orígenes imaginava que Maria cresceu por meio da purificação da noite da fé. 

João Crisóstomo responsabilizava Maria por amor próprio excessivo. Cirilo de Alexandria 

afirmava que a espada de dor, profetizada pelo profeta Simeão, era na verdade a espada de 

incerteza da Mãe de Jesus. Efrém não dispensava a Mãe de Jesus do caminho da fé, 

submetido às dúvidas e provações.
235

  

Os Padres da Igreja oriental como André de Creta (740), João Damasceno (749), Fócio 

(897), Gregório Palamas (1359) diziam que Maria personificava a santidade. Ela era toda 

santa e figura da Igreja. A santidade de Deus habitou plenamente na criatura humana. Cirilo 

de Alexandria defendendo o titulo da Theotokos em Maria no Concílio de Éfeso afirmou que 

a santidade de Maria se equiparava a santidade do templo de Deus. “Salve, Maria, templo 

onde Deus habita, templo santo, como o chama o profeta Davi quando diz: “Teu templo é 

santo e admirável em sua justiça”(Sl 64,6). Salve, Maria, a criatura mais preciosa da criação; 

salve Maria, pomba puríssima.”
236

  

Gregório de Nissa via a santidade de Maria no seu seio santificado pelo poder do 

Espírito. “O seio da bem-aventurada Virgem, por ter servido a um nascimento imaculado, é 

proclamado santo no evangelho, uma vez que o nascimento não destruiu a virgindade (...).”
237

 

Mais ousado nas declarações foi Proclo de Constantinopla que olhava a mãe de Jesus como a 

própria impecabilidade: “Maria é o santuário da impecabilidade, o templo santificado por 

Deus.” 
238

 André de Creta também louvou a santidade de Maria, elevando-a acima de todos os 

santos: “Eu proclamo Maria a única santa, a mais santa entre todos os santos.”
239

 

Paredes declara que a teologia oriental da igreja bizantina quando falava de Maria 

como imaculada não tinha o sentido de isenção do pecado original. Mencionava a fé na 

santidade plena da Theotokos. Para a igreja copta, a perfeição de Maria era espiritual. Só a 

teologia ocidental debateu sobre a problemática do pecado original em Maria.  
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No Ocidente os Padres argumentavam a respeito da isenção de pecado em Maria não 

só de pecado pessoal, mas também até do pecado original. Contudo, surgia uma problemática: 

Maria foi presa ao pecado em algum momento após seu nascimento ou foi totalmente 

preservada dele? Na época de Agostinho se difundiu o pensamento da universalidade do 

pecado original. Logo, tinha-se a necessidade de explicar a totalidade da redenção. “Afirmar 

nesse contexto que Maria não teve pecado original implicava negar que tivesse sido remida e 

salva por Jesus Cristo, e igualmente comportava, a negação de sua ação redentora 

universal.”
240

 

Assim como havia Padres Orientais que encontravam defeitos e imperfeições em 

Maria, também havia Padres ocidentais que sustentavam o pecado na origem de Maria. “A 

carne de Maia foi certamente carne de pecado, e gerou o Filho de Deus em semelhança de 

carne de pecado.”
241

 O papa Leão Magno chegou afirmar que só Jesus Cristo nasceu sem o 

pecado original: “Entre os filhos de homem, só Jesus Cristo veio ao mundo sem pecado, 

porque só Ele foi concebido sem a contaminação da concupiscência da carne.”
242

  

Pelágio argumentando sobre a bondade do ser humano vê em Maria a perfeição 

humana sem pecado. Agostinho também defende a vida imaculada da Mãe do Salvador. “A 

piedade impõe que se reconheça Maria sem pecado.”
243

 Não obstante, Agostinho permanecerá 

com uma visão negativa em relação à isenção de pecado original em Maria, por causa do 

traducionismo e da necessidade da redenção.  

A partir de Beda, o Venerável, a teologia ocidental começou sustentar que Maria por 

ser imaculada, era isenta de toda mancha do pecado original. Pascásio Radberto escreveu De 

partu virginis para defender a teoria da concepção imaculada da Mãe de Jesus. “Esteve isenta 

de todo pecado original.”
244

 

Anselmo (1109) tinha uma noção de redenção como expiação dos pecados. Jesus com 

seu sangue pagou a nossa dívida com Deus. Realizou uma satisfação de todos os nossos 

pecados. Ele nos redimiu dos pecados, inclusive os pecados as seres humanos que vieram 

antes dele (pré-redemptio). Maria foi purificada antes do seu nascimento como Jeremias e 

João Batista.
245

 Eadmer, discípulo de Anselmo no século XII, escreveu um ‘Tratado sobre a 

conceição da bem aventurada virgem Maria’ e mostra o contraste da piedade cristã que 
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reconhece a Imaculada Conceição de Maria e dos teólogos que negam esta graça à Mãe do 

Redentor.  

No século XIII Tomás de Aquino e Boaventura ensinavam que a Theotokos no 

primeiro instante de sua conceição não foi imaculada, mas somente purificada do pecado 

original no segundo instante. Ela foi santificada e redimida do pecado original graças a Jesus 

Cristo. Para estes eminentes teólogos medievais era impensável uma criatura humana antes da 

vinda do Verbo encarnado ter recebido tamanho privilégio, pois todas as graças vieram a 

partir de Cristo.  

Raimundo Lúlio (1315) escreveu um tratado sobre a Imaculada Conceição em Paris no 

ano de 1298. Para ele, Maria fazia parte da nova criação e era necessário que ela fosse 

preservada da mancha do pecado. “A semente da qual procede Maria não herdou o pecado 

original de seus pais.”
246

 Durante um Concílio de Basiléia em 1435 João de Romiroy defende 

a Imaculada Conceição de Maria se baseando na fé do povo que não aceita que se atribua 

pecado em Maria.  

O franciscano Duns Scoto (1308) se propôs a explicar o mistério mariano da 

Imaculada Conceição. Rebateu todas as opiniões contrárias à doutrina da Imaculada, inclusive 

se opôs a Tomás de Aquino e Boaventura. Tomás argumentava que a dignidade de Cristo 

como Salvador ficaria desprestigiada com a isenção de Maria do pecado original. Scoto 

afirmou que Cristo sendo o perfeito mediador possuía à disposição de Maria um ato 

perfeitíssimo de mediação.  Propôs a tese da preservação do pecado em Maria. “Maria mais 

que ninguém necessitou do Mediador que a prevenisse do pecado.”
247

 Para Duns Scoto, maior 

do que restaurar a ordem rompida, foi prevenir Maria do pecado. Foi obra mais excelente do 

Redentor. Assim, a redenção universal e a necessidade de redenção em Maria não ficaram 

negadas.  

Por volta do século XV o monge franciscano Bernardino de Bustis escreveu o famoso 

‘Ofício da Imaculada Conceição’, um livro de orações inspiradas em imagens alegóricas da 

Sagrada Escritura, para defender a Imaculada Conceição. O hino foi enriquecido por Pio IX 

com indulgências. Ainda nos dias atuais este ofício é recitado e cantado pelo povo de Deus no 

mundo inteiro.  

No século XVII confrarias marianas são fundadas em honra da Imaculada Conceição, 

orações são compostas e recitadas pelos católicos, capelas e altares são dedicados a Virgem 
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Imaculada e muitos artistas desenham ou fazem esculturas para eternizar a Imaculada.
248

 

Nesse mesmo período, começou um movimento dentro de universidades de se fazer um 

juramento para defender a Imaculada Conceição até o derramamento do sangue. É o “votum 

sanguinis”. O teólogo L.A. Muratori se opôs a este movimento criticando duramente tal 

prática. Surge então Afonso de Ligório que escreve o ‘Tratado das glórias de Maria’ que 

louva, recomenda e aprova a devoção mariana e defende a veracidade da crença da Imaculada 

Conceição. Ele diz que o consenso dos fiéis e a celebração universal da festa da Imaculada 

Conceição são provas de que existe uma verdade divina na veneração da Virgem Imaculada. 

Além disso, vários elementos ajudaram a expansão da doutrina da Imaculada. Os 

franciscanos a partir de 1621 juraram defender a Imaculada Conceição. Santos pregadores 

propagavam em missões populares a doutrina da Imaculada como Leonardo de Porto 

Maurício (1751), Canísio (1597) com seus catecismos, Belarmino (1621), Bossuet (1704), 

revelações privadas a santa Brígida (1373) e as aparições marianas em rue du Bac a Catarina 

de Labouré em 1830 com a medalha milagrosa. O papa Clemente em 1708 oficializa a festa 

da Imaculada Conceição a toda a igreja universal. Em 1849 o Papa Pio IX escreve a encíclica 

chamada Ubi primum consultando os bispos e o povo cristão do mundo inteiro perguntando se 

eram concordes na definição do novo dogma mariano da Imaculada. Por fim, em 08 de 

dezembro 1854 com a bula Ineffabilis Deus Pio IX define o dogma da Imaculada Conceição. 

 

2.2.4 Assunção ao céu 

 

O dogma da Assunção de Maria ao céu foi o último dogma mariano a ser proclamado 

no ano de 1950 por Pio XII com a constituição apostólica Munificentissimus Deus. Não se 

tem nenhuma passagem da Sagrada Escritura que mencione este mistério e nem na Tradição 

Patrística dos três primeiros séculos há qualquer referência à Assunção da Virgem. Só no fim 

do século IV e V começam a aparecer escritos ou homilias que trataram do destino final da 

Mãe de Deus. O primeiro Padre a fazer referência foi Efrém quando afirmou que o corpo 

virginal de Maria não tinha sofrido a corrupção depois da morte. Também Epifânio por volta 

dos anos 374-77 escreveu sobre a morte de Maria. Ele levantou três possibilidades acerca do 

fim da mãe de Deus: ela teria morrido mártir; ou simplesmente morreu ou ainda foi levada ao 

céu sem morte precedente.
249
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Nem se ela morreu, nem se foi sepultada ou se não foi... A Escritura 

conservou um absoluto silêncio por causa da grandeza do prodígio, para não 

ferir com excessiva admiração o espírito dos homens. No que me diz, 

respeito, não me atrevo a falar.
250

  

 

Timóteo de Jerusalém disse que Maria teria se tornado imortal, pois Cristo a teria 

levado para os lugares de sua ascensão. Epifânio afirmou que o fim da Mãe de Jesus foi pleno 

de prodígio e que Maria certamente estava no reino dos céus com a carne.
251

  

No fim do século V surgiram relatos apócrifos acerca do Trânsito de Maria. No século 

VI nasceu no oriente a celebração litúrgica da Dormição de Maria por ordem do imperador 

Maurício. Este determinou que o dia da festa fosse 15 de agosto. Na igreja copta, celebrava-se 

as datas da morte e da ressurreição de Maria nos dias 6 de janeiro e 9 de agosto. Na igreja 

abissínia também se celebra a morte e ressurreição da Virgem. A igreja armênia celebrava no 

dia 15 de agosto a ressurreição gloriosa de Maria. A igreja siríaco-jacobita comemora 

somente a morte da Theotokos.
252

 “Deve-se reconhecer que esse desenvolvimento da festa 

litúrgica do Trânsito ou Dormição no oriente representa um marco e um ponto histórico 

fundamental para o posterior aprofundamento do discurso teológico e da fé do povo na 

assunção de Maria.”
253

  

Do século VII ao século X na igreja bizantina muitos Padres, teólogos, doutores, 

santos e escritores defenderam a assunção corpórea de Maria após sua morte e ressurreição. 

Na igreja latina, uns acreditavam e outros questionavam essa crença popular que ganhava 

cada vez mais espaço. Em Roma, o papa Sérgio I todo ano celebrava a festa da Dormição de 

Maria bem como as festas da Natividade, Purificação e Anunciação. Depois essa 

comemoração passou para a França e Inglaterra com um novo título de Assumptio S. 

Mariae.
254

  

 Com início do século X na igreja bizantina, grega e russa fortaleceu-se a convicção 

acerca da glorificação do corpo de Mãe de Deus após sua morte. O imperador Andrônico II 

(1282-1328) fez um decreto que estabelecia a Dormição como a maior das festas marianas. 

Na igreja latina devido às ideias pseudoagostinianas sobre a Assunção de Maria em corpo e 

alma ao céu, muitos teólogos escolásticos como Alberto Magno, Tomás de Aquino, 

Boaventura ampliaram a reflexão e divulgaram ainda mais a crença neste mistério mariano.  
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A partir do século XVIII começaram a surgir pedidos à Santa Sé para proclamar o 

dogma da Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. De várias partes do mundo, bispos, 

teólogos, cardeais pediram a definição dogmática sobre a Assunção. Até que Pio XII 

percebendo o consenso dos fiéis em 1946 enviou a encíclica Deiparae Virginis a todo o 

episcopado perguntando se era conveniente a proclamação do novo dogma mariano. A 

resposta foi satisfatória, pois a maioria concordou com esta decisão. Assim, no dia 1º de 

novembro de 1950 Pio XII definiu solenemente o dogma da Assunção com a constituição 

apostólica Munificentissimus Deus.   

Teotecono bispo de Lívia por volta do final do século VI ou VII tratou da temática da 

Assunção sem se referir à dormição. Ele sustentou a elevação de Maria ao céu em corpo e 

alma. Em um sermão sobre a Maria, colocou a Assunção dentre os principais privilégios 

marianos.
255

 Para Germano de Constantinopla (733), André de Creta (740) e João Damasceno 

(749) a maternidade divina é a causa da Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Pois ela 

foi à Mãe de Deus, sempre virgem, pura, santa e merecia essa graça.
256

 Começou-se a utilizar 

os “argumentos de conveniência”. Era impossível que a morada santa de Deus sofresse a 

corrupção do pecado e da morte.
257

   

Este corpo santo esteve imune às consequências do pecado. Germano de 

Constantinopla afirmava que Maria, através da sua Assunção ao céu exercia a sua função de 

intercessora. Da mesma forma André de Creta defendeu a mediação de Maria – histórica e 

cósmica -- depois da sua Assunção ao céu. A assunção é um mistério que ultrapassa a 

compreensão humana. Recusa a possibilidade do corpo imaculado da Mãe de Jesus fosse 

apodrecer no sepulcro porque não convinha nem à sua santidade, nem à virgindade perpétua e 

nem à sua maternidade divina.
258

 João Damasceno também utilizou o argumento de 

conveniência para provar a Assunção de Maria. Além disso, afirmou que a pureza imaculada 

de Maria foi a causa da Assunção.
259

  

No oriente, a sepultura vazia era considerada como motivo da crença na glorificação 

de Maria. Mas no Ocidente, existiam opiniões contrárias acerca deste mistério mariano. Um 

argumento de autoridade que se colocava contrário à Assunção foi uma carta atribuída a 
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Jerônimo (Pseudo Jerônimo). Nesta carta se rejeitava o livro apócrifo sobre o Trânsito de 

Maria e deixava uma dúvida sobre o destino final do corpo da Mãe do Salvador. Por outro 

lado, um livro atribuído a Agostinho (Pseudo-Agostinho) De assumptione Beatae Mariae 

Virginis defendia a fé na Assunção de Maria. Dizia que Maria por não ter pecado gerou seu 

filho sem dor, conservou sua virgindade intacta, morreu, mas não ficou presa à corrupção da 

mesma morte. Também afirmava que, se Jesus concedeu a graça de sua mãe dar à luz sem 

dor, porque não daria a graça do corpo santo da sua mãe ficar liberto da corrupção? Se Deus 

libertou Daniel do perigo da cova dos leões, porque o mesmo Deus não daria a libertação de 

Maria, sendo esta toda imaculada e santa?.
260

   

Os argumentos de conveniência mais utilizados pelos teólogos foram estes acima 

citados para justificar a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Maria ao longo de sua 

vida permaneceu sempre unida a seu filho em vida, inclusive na dor. Se Jesus foi glorificado 

na sua carne, é de se pensar que esta união da mãe com seu Filho permanecesse após a morte. 

Assim, Maria que foi unida em vida a Jesus, continua unida na glória com ele. Além do mais, 

a “analogia da fé” e a evolução dos dogmas foram utilizadas para provar a Assunção de 

Maria. “Pareceu que a argumentação mais sólida era aquela que partia de uma contemplação 

global do mistério de Maria dentro do mistério de Cristo.”
261

 

 

2.3 Sentido cristológico dos dogmas marianos 

 

O Concílio Vaticano II na constituição dogmática LG estabeleceu que o mistério de 

Maria fosse explicitado dentro do mistério de Cristo e da Igreja. Nos séculos anteriores, a 

mariologia permaneceu isolada da história da salvação. Maria era separada do mistério de seu 

Filho. O estudo mariano gozava de um status exclusivo. Na presente pesquisa será destacado 

o sentido cristológico de cada dogma mariano, pois estes dogmas também evidenciam o 

mistério salvífico de Jesus. 

Atualmente, existem dois modos de se compreender a pessoa de Jesus Cristo na 

Sagrada Escritura. Um pela cristologia descendente, por meio de João e Paulo e outro pela 

cristologia ascendente, através de Mateus, Marcos e Lucas. O dogma da maternidade divina 

evidencia a dimensão divina e humana de Jesus, a sua kenosis.  Assim a cristologia 

descendente aparece com mais nitidez. Os apóstolos João e Paulo mostram a origem divina de 

Cristo, tratam de sua preexistência como o Verbo, Logos e como Filho de Deus. Antes de 
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Jesus ser enviado ao mundo, Ele já existia em sua condição divina na eternidade (Jo 1,1-3; Fl 

2,6-11). Deus se autocomunicou em seu Filho na encarnação. O Deus eterno entrou no 

tempo.
262

 

 

A origem humana de Jesus é explicada nesta cristologia descendente como 

kenosis, aniquilamento ou rebaixamento. O Filho de Deus não retém 

avidamente manter-se igual a Deus e se fez um de muitos, rebaixa-se, 

humilha-se... Nasce de mulher.
263

  

 

Os Evangelhos sinóticos tratam da dimensão humana de Cristo. Partem de baixo para 

cima, ou seja, refletem como esse homem Jesus pode ser entendido como Filho de Deus. 

“Mateus e Lucas procuram unicamente explicar como esse homem, Jesus de Nazaré, é o Filho 

de Deus desde o momento de sua concepção.”
264

  

Estes evangelistas relataram a concepção virginal de Cristo para evidenciar sua 

condição divina, pois nasceu por obra do Espírito Santo no seio virginal de Maria. “Dentro da 

cristologia de Mateus e Lucas, o nascimento de Jesus de Spiritu Sancto ex Maria virginae é 

um enunciado teológico de suma importância.”
265

 Por conseguinte, a maternidade divina de 

Maria mostra como se pode compreender a dimensão divina e humana de Jesus Cristo através 

das cristologias descendente e ascendente.  

Além disso, a maternidade divina de Jesus nos Padres da Igreja ganhou destaque para 

provar a natureza humana e divina de Jesus. Contra várias heresias que negavam a dimensão 

humana de Cristo, os Padres se serviram da maternidade de Maria para mostrar que o Logos 

se fez carne, assumiu um corpo humano de uma virgem.  

Os teólogos cristãos para rebater heresias que negavam a dimensão divina em Cristo, 

também enfatizaram a concepção virginal por obra do Espírito Santo no seio de Maria. Foi o 

Espírito divino que gerou o Filho de Deus virginalmente, sem intervenção humana.  Jesus 

Cristo é o próprio Filho de Deus encarnado. O dogma da maternidade divina evidencia a 

centralidade do Cristo e não de Maria. É o evento salvífico de Cristo que sobressai. Maria 

aparece como aquela que colaborou, mas a ação dominante é do próprio Salvador que quis 

nascer de uma mulher.  

Maria é mãe de Deus, mas ela não é deusa e nem divina. Este dogma foi decretado em 

Éfeso no ano de 431 e a partir daí Maria foi venerada, louvada pelo povo cristão de um modo 
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particular. Na história da devoção mariana, Maria ganhava notoriedade. Contudo, o Concílio 

Vaticano II recomendou que Maria estivesse dentro do mistério de Cristo e da Igreja. 

Atualmente, a reflexão cristológica busca mostrar a centralidade de Cristo no culto mariano. 

Assim, este título volta a ter o destaque do Concílio de Éfeso: um sentido cristológico.
266

 

Cristo é de natureza divina e humana, ou seja, o próprio Deus que se encarnou no seio 

virginal de Maria. 

No dogma da virgindade o centro desse sinal é o próprio Cristo que nasce de uma 

mulher. Não é a castidade de Maria que é o destaque maior. Pelo contrário, a virgindade da 

Mãe de Jesus ganhou importância por causa da grandiosidade do seu Filho que seria o 

Salvador da humanidade. A virgindade foi o argumento utilizado pelos Padres para 

demonstrar que Jesus teve uma origem divina, pois não nasceu de um pai humano e sim do 

próprio Deus. “Do Pai nasce sempre, da mãe uma vez, do Pai sem sexo, da mãe sem relação 

sexual. No Pai faltava o seio da mulher que concebe, na mãe faltou o abraço procriador.”
267

 

Por isso, a virgindade de Maria foi considerada pelos teólogos atuais como um elemento 

secundário da fé da Igreja, pois o fato mais relevante é o nascimento do Salvador.
268

  

Outra vertente primordial neste dogma é o fato de Deus em Cristo ter escolhido uma 

mulher simples, pobre, humilhada para mostrar a sua força. A virgindade não fazia parte da 

cultura religiosa hebraica, de tal forma que era estranha a ideia de uma pessoa querer ser 

virgem. Um judeu piedoso acreditava que o matrimônio fecundo e com muitos filhos era 

abençoado por Deus. Uma mulher que não tivesse filho era humilhada pelos seus concidadãos 

(Gn 30,23; 1 Sm 1,5-8; Lc 1,25) e amaldiçoada (2 Sm 6,20-23; Os 9,11).  

Comentando a virgindade no contexto do A.T Paredes enfatiza: “A virgindade não é 

poder, mas fraqueza, nulidade gerativa.”
269

 Para Karl Barth o fato de Deus escolher uma 

virgem frágil é um grande sinal da graça. “(...) Nasceu de Maria virgem... Deus não escolheu 

a criatura em sua plenitude viril, em seu orgulho e em sua agressividade, mas sim a criatura 

em sua fragilidade e humildade.”
270

 

O elemento cristológico que sobressai neste dogma é a redenção operada por Cristo 

em Maria para que ela nascesse sem pecado original. Duns Scoto explicou isso mostrando que 

Jesus realizou uma redenção preservativa em sua mãe. Foram os méritos de Cristo que 

                                                           
266

 GARCÍA PAREDES, 2011, p. 239.  
267

 AGOSTINHO, Serm. 373, c, 1 apud GARCÍA PAREDES, 2011, p. 309. 
268

 GARCÍA PAREDES, op. cit., p. 311.  
269

 Idem, 2011, p. 312.  
270

 BARTH, K. Dogmatica in sintesi. Roma: [s.n.], 1969.  p. 151-152 apud GARCÍA PAREDES, 

2011, p. 313.  



87 
 

realizara esta graça em Maria. Pode-se perceber na definição dogmática da Imaculada 

Conceição de Pio IX em 1854: 

 

(...). Com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados 

apóstolos Pedro e Paulo e nossa, declaramos, proclamamos e definimos a 

doutrina que sustenta que a beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante 

de sua conceição, por singular graça e privilégio do Deus onipotente, em 

vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi 

preservada imune de toda mancha da culpa original é revelada por Deus e 

por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fies (...).  (DH, 

n.2803).  

 

García Paredes enfatiza a centralidade de Cristo como Redentor no dogma da 

Imaculada Conceição. A salvação em Cristo ganha enfoque essencial neste dogma mariano. 

“Proclama, antes de tudo, quem é Jesus Cristo Redentor, qual é o alcance de sua missão. 

Maria foi sua obra-mestra. O protótipo, a primícia da redenção.”
271

 A pureza de Maria, sua 

vida imaculada fica então colocada em segundo plano. Atualmente, o mais relevante a se 

proclamar neste dogma é a salvação universal que o Cristo realizou uma vez por todas. “O 

dogma da Imaculada é reinterpretado hoje como um dogma paradigmático. Nele se fala de 

Jesus Cristo, da Igreja, do ser humano, da ação do Espírito.”
272

  

Depois, a reflexão teológica atual destaca nesse dogma não o pecado original, mas sim 

a graça original. Antigamente, a reflexão sobre pecado original era o componente mais 

destacado no dogma da Imaculada Conceição. Hoje, a ciência teológica evidencia a graça 

original. A mesma graça crística que agiu na criação do mundo fez Maria nascer sem a 

mancha do pecado original. O centro desse dogma não é a pureza de Maria, mas sim a graça 

salvadora de Jesus Cristo, maior do que o pecado.  

Um dos motivos para justificar o dogma da Assunção foi levar em conta a união de 

Maria com seu Filho Jesus.  Novamente é o Cristo que se torna o centro do último dogma 

mariano, pois é por causa dele que Maria recebeu a graça de ser preservada da corrupção do 

pecado e da morte. 

 

Sendo o nosso Redentor filho de Maria... não podia deixar de honrar, além 

do Eterno Pai, também a sua Mãe amantíssima. E, podendo ele adorná-la 

com tamanha honra que a preservasse incólume da corrupção do sepulcro, 

deve-se acreditar que realmente o tenha feito (DH, n.3901).  

 

                                                           
271

 GARCÍA PAREDES, op. cit., p. 356. 
272

 Idem, 2011, p. 356.  



88 
 

Pio XII declarou que o dogma foi proclamado para a honra de Cristo Jesus. “(...). O 

destaque sempre é para o Salvador e não para sua mãe. Tudo quanto de honra e veneração 

dedicarmos à nossa Mãe celeste, sem dúvida redunda em glória para o seu divino Filho (...)” 

(DH, n.3910). 

 

2.4 Sentido eclesiológico dos dogmas marianos 

 

O paralelismo entre Maria e Igreja já consta desde a época dos Padres da Igreja. A 

partir de Tertuliano surge a correlação de Eva-Maria em conexão com o paralelismo de Eva-

Igreja. Quando se comparava Eva com Maria, usava-se o contraste de morte/vida, 

desobediência/obediência, não/sim. No momento em que se igualava a figura de Eva com a 

Igreja, empregava-se a simbologia da esposa de Cristo, pois assim como Eva nasceu do lado 

de Adão, a Igreja nasceu do lado de Cristo na Cruz.
273

 Agostinho é mais enfático: “A Igreja é 

a esposa de Cristo.”
274

 Paredes diz que a dupla perspectiva, mariana e eclesiológica, para 

contemplar Eva foi adotada por todos os Padres a partir do século IV. Tertuliano afirmou que 

Maria prefigura a Igreja. Para Ambrósio e Agostinho, Maria é o tipo da Igreja. “Tentemos 

agora compreender o mistério. Com razão Maria é esposa, mas também virgem, porque dela é 

a imagem da Igreja que é imaculada e também esposa.”
275

  Daí em diante, os Padres gregos e 

latinos explicaram este mistério entre Maria e a Igreja. Paredes diz que a Idade Média e 

Moderna não continuaram este caminho dos Padres na correlação de Maria com a Igreja. 

Coube ao Concílio Vaticano II na LG n. 63-64 retornar a este paralelismo.  

 

Pelo dom e missão da maternidade divina, que a une a seu Filho Redentor, e 

pelas suas singulares graças e funções, está também a Virgem intimamente 

ligada à Igreja; a Mãe de Deus é o tipo e a figura da Igreja, na ordem da fé, 

da caridade e da perfeita união com Cristo, como já ensinava S. Ambrósio. 

Com efeito, no mistério da Igreja, a qual é também com razão chamada mãe 

e virgem, a bem-aventurada Virgem Maria foi adiante, como modelo 

eminente e único de virgem e de mãe (LG 63). 

 

No presente trabalho, não se buscará salientar a relação de todo o mistério de Maria 

com a Igreja. Apresentar-se-á somente o sentido eclesiológico de cada dogma mariano: “Os 
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dogmas eclesiológicos da maternidade, da virgindade, da santidade, verificam-se em 

Maria.”
276

  

Desde os primeiros séculos da Igreja, vários Padres perceberam a ligação do mistério 

mariano com a Igreja. Se Maria é mãe de Deus porque gerou o Verbo divino, a Igreja é 

chamada de mãe, porquanto gera novos filhos, membros do corpo de Cristo pela graça dos 

sacramentos, especialmente do batismo. Agostinho diz expressamente: 

 

A virgem Maria precedeu à Igreja como figura dela. Pergunto-vos: como é 

que Maria é mãe de Cristo se não porque deu à luz os membros de Cristo? 

Membros de Cristo sois vós. Quem vos deu à luz? Ouço a voz de vosso 

coração: a mãe Igreja. Esta mãe santa, honrada, semelhante a Maria, dá luz e 

é virgem.
277

  

 

O biblista P. Grelot analisando o texto de Ap 12 afirma que se pode fazer uma reflexão 

eclesiológica desta perícope, pois Maria representa a nova humanidade – nova Eva – que 

precede o nascimento do Messias. Por meio desta mulher, a nova humanidade deu à luz o seu 

primogênito (Ap 12,2). Grelot demonstra que antes do nascimento de Cristo, esta humanidade 

nova não se identifica com a Igreja, enquanto coletividade, contudo ela já existe na pessoa de 

Maria.
278

 A LG também se refere a maternidade da Igreja por gerar novos cristãos. “A Igreja 

(...) torna-se mãe, pela fiel recepção da palavra de Deus: efetivamente, pela pregação e pelo 

batismo, gera, para vida nova e imortal, os filhos concebidos por ação do Espírito Santo e 

nascidos de Deus” (LG n.64). 

Ambrósio percebeu a união da virgem Maria com a Igreja virgem. Agostinho de 

Hipona vai à mesma direção de relacionar a virgindade da Mãe de Jesus com a Igreja. E diz 

que a virgindade corporal de Maria era a prefiguração da virgindade de coração da Igreja.
279

 

No livro chamado O Pastor, atribuído a Hermas, dizia-se que a Igreja tinha três dimensões: 

uma como virgem, outra como mãe e por último como preexistente. Neste livro, se conferem 

os mesmos atributos cósmicos que são dados à mulher do livro do Gênesis.
280

 Entretanto, 

quando os Padres Hermas, Hegesipo, Hipólito, Tertuliano, Cipriano, Clemente de Alexandria, 

Orígenes, Basílio, Crisóstomo, Epifânio, Efrém, Cirilo de Alexandria, Ambrósio e Agostinho 

falam da virgindade da Igreja se referem à virgindade da fé. “Pode-se dizer que o título 
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Virgem Igreja significa em uma tradição constante a virgindade da fé.”
281

 A LG também 

evidencia a dimensão virginal da Igreja: “(...). Ela é virgem, pois guarda fidelidade total e 

pura ao seu Esposo e conserva virginalmente, à imitação da Mãe do seu Senhor... uma fé 

íntegra, uma sólida esperança e uma verdadeira caridade” (LG n.64).  

Maria é o arquétipo da Igreja.  Se ela foi pura e imaculada, da mesma maneira a Igreja 

é chamada a ser pura e imaculada. Assim como Maria foi preservada do pecado, a Igreja é 

chamada a preservar e libertar dos cristãos dos males presentes no mundo.  

 

O dogma da Imaculada nos ensina também como nós somos salvos; não só 

somos libertados do pecado, mas, sobretudo, preservados... A Igreja, com 

suas comunidades, pessoas e instituições, é o grande sacramento através do 

qual Jesus preserva e liberta os filhos que o Pai lhe deu. Maria não foi a 

única, é apenas a primeira... Em Maria Imaculada a Igreja descobre a si 

mesma; encontra sua própria verdade, sua vocação original. A Igreja aprende 

de Maria a viver em comunhão com o Redentor e com seu Espírito.
282

 

 

Maria é a realização perfeita da Igreja.
283

 Segundo Paredes, o que aconteceu com 

Maria, ocorrerá com a Igreja no fim dos tempos.
284

 De igual modo como a mãe de Jesus foi 

glorificada integralmente, a Igreja com seus filhos também serão glorificados. Na Assunção 

de Maria é oferecido “ícone escatológico da Igreja”.
285

 A Igreja vê em Maria a glorificação 

final já antecipada em Maria.  

 

A Mãe de Jesus, assim como, glorificada já em corpo e alma, é imagem e 

início da Igreja que se há de consumar no século futuro, assim também, na 

terra brilha como sinal de esperança segura e de consolação, para ao Povo de 

Deus ainda peregrinante, até que chegue o dia do Senhor (LG n.68).  

 

Conforme Grelot é possível fazer uma leitura eclesiológica do Livro do Apocalipse 12 

e relacionar com Maria. Da mesma forma que a mulher simboliza Maria, Mãe de Jesus, 
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também representa a Igreja que será protegida por Deus de todo ataque do mal. A reflexão 

sobre a Virgem Maria é incorporada à eclesiologia para evitar uma mariologia 

autossuficiente.
286

 Clara Temporelli apresenta uma nova significação eclesiológica do dogma 

da Assunção. Ela afirma que Maria ressuscitada permanece presente na vida eclesial e no 

mundo. A Mãe do Redentor não está paralisada no céu só intercedendo, mas continua atuando 

para a Igreja realizar sua missão.
287

 Por meio dessa compreensão, se pode notar que Maria 

ainda colabora para a salvação de Deus chegue a todos. Ela age não só na Igreja (grupo 

eclesial), mas também no mundo e na história. 

 

2.5 Reflexões feministas a partir de Elizabeth Johnson sobre os dogmas 

 

A seguir, apresentar-se-á a visão feminista dos dogmas marianos conforme o 

pensamento de Elizabeth Johnson. Cada vez mais as mulheres tem contribuído para a ciência 

teológica com seu olhar feminino. Certamente esta cooperação tem enriquecido o mistério 

mariano. A mariologia produzida pelos homens deixou uma lacuna. As mulheres querem 

corrigir esta falha e apresentar uma mariologia mais abrangente e completa. Elizabeth explica: 

“A mariologia feita por mulheres nas últimas décadas oferece uma crítica revolucionária e 

também novas interpretações criativas.”
288

  

A avaliação feminista da mariologia parte do pressuposto de que a história de Maria 

foi escrita por homens que utilizaram a imagem de Maria para subjugar as mulheres e torná-

las submissas a eles. “As imagens oficiais de Maria foram moldadas pelos homens em um 

contexto patriarcal e atuaram intensamente para definir e controlar a vida das mulheres.”
289

 

Portanto, a seguir será apresentado um “coro de vozes femininas em um novo tom”.
290

  

A arte cristã desde há muito tempo retrata a maternidade divina de Maria com uma 

imagem dela segurando seu Filho no colo. Outras pinturas desenham-na amamentando o 

menino Jesus. Teólogas como Mary Gordon rejeitam este símbolo mariano por preferirem 

outras coisas, novas possibilidades em suas vidas.
291

   

 Elizabeth Johnson constata que na América Latina as mulheres preferem a imagem de 

Maria como companheira de luta. Num contexto de violência, de pobreza e dominação 
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política, as mulheres optam pela imagem de Maria como mulher do povo e simples. A figura 

da Mãe de Deus “angélica” é abandonada por uma mulher de aparência comum, aldeã da 

Galiléia, judia que teve uma vida de trabalho e preocupações. Para Johnson a experiência das 

mulheres de hoje ajuda a conceber uma imagem de Maria que se aproxima da verdadeira 

Miriâm de Nazaré.
292

   

Para as teólogas feministas, o título de “Mãe de Deus” distancia Maria das demais 

mulheres. Como se só ela fosse a digna, a privilegiada, a merecida de ser elevada acima dos 

anjos e santos. Elizabeth critica o fato da Theotokos ter sido considerada a nova Eva, em 

prejuízo das outras mulheres que são tidas como descendentes da pecadora Eva. “Já que 

nenhuma outra mulher é tão obediente, pura e santa quanto à Mãe de Deus, as mulheres são 

alinhadas à pecaminosa tentadora Eva.”
293

  Outra escritora Leonie Liveris na mesma direção 

afirma que é lamentável a associação do restante das mulheres ao pecado, pois elas são 

consideradas descendentes da maldita Eva que cedeu à tentação do paraíso. “As mulheres 

sempre carregam com elas a fama passada de Eva; sempre caminham em direção à pura e 

inalcançável Maria, Mãe de Deus.”
294

  

Outro aspecto rejeitado pelas teólogas é o fato de a tradição católica declarar a imagem 

de Maria mãe como exemplo de vida das mulheres, como se só na maternidade elas 

conseguiriam ser plenamente felizes. Muitas mulheres no mundo têm outras opções que não 

são propriamente a da maternidade.  

 

A concentração da tradição na maternidade de Maria serve para reforçar o 

ensinamento de que a maternidade é a razão de ser da vida da mulher, sua 

única realização divinamente aprovada. Desse modo, reforça a expectativa 

social patriarcal de que a reprodução, com a domesticidade que a 

acompanha, é a vocação primordial das mulheres.
295

  

 

Apresentar a maternidade divina como paradigma das mulheres é um dos pontos 

cruciais da mariologia tradicional que as teólogas feministas tentam corrigir. Partem da 

experiência de milhões de mulheres solteiras que são contentes com a vida que levam. 

Asseguram que o discurso patriarcal tenta delimitar a existência das mulheres à casa e à vida 

doméstica. Johnson comenta: “Nem todas as mulheres querem ser mães nem precisam sê-lo a 
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fim de ser mulheres verdadeiras.”
296

 Sem dúvida, na atualidade inúmeros homens assumem os 

afazeres domésticos e até cuidam dos filhos. Devido ao desemprego, os pais ficam em casa e 

as mães estão no mercado de trabalho. “As condições da vida de Maria não oferecem um 

paradigma para todas as mulheres produzir frutos decisivos.”
297

  

Para as feministas, a maternidade de Maria não serve de exemplo para as mulheres. 

Elas se servem do argumento de Paulo VI que afirmou na Marialis Cultus que as condições de 

vida de Maria foram de um determinado contexto histórico, mas o que se deve levar em conta 

é a forma e a maneira como Maria viveu a Palavra de Deus.  

 

A Virgem Maria foi sempre proposta pela Igreja à imitação dos fiéis, não 

pelo tipo de vida que levou nem, menos ainda, por causa do ambiente sócio-

cultural em que se desenrolou a sua existência, hoje superado quase por toda 

a parte, mas porque, nas condições concretas de sua vida, Ela aderiu total e 

responsavelmente à vontade de Deus (Lc 1,38); porque soube acolher a sua 

palavra e pô-la em prática; porque a sua ação foi animada pela caridade e 

pelo espírito de serviço. Porque, em suma, Ela foi a primeira e a mais 

perfeita discípula de Cristo – o que, naturalmente, tem um valor exemplar 

universal e permanente.
298

  

 

Johnson critica a devoção mariana que, através dos hinos, orações e cânticos, destaca a 

obrigatoriedade de se ter filhos. As feministas se perguntam: as mulheres solteiras não podem 

ser felizes? Viverão eternamente frustradas só pelo simples fato de não serem mães, como a 

Mãe de Deus? As pensadoras feministas defendem a possibilidade de as mulheres terem uma 

vida com sentido, de acordo com as opções, gostos e desejos de cada uma. Elas aspiram a 

uma liberdade de escolha sem estarem condicionadas à maternidade. “A ênfase persistente na 

importância de ter filhos serve apenas para arruinar a dignidade das mulheres que não tem 

filhos, quer por escolha, quer por predestinação.”
299

  

As teólogas feministas criticam o relacionamento excessivo e dependente entre mãe e 

filho (a). Reconhecem aspectos positivos, mas mostram que a constância desmedida pode 

levar os fiéis a um estado de infância perpétua, “narcisisticamente voltados para a mãe em 

busca da satisfação de necessidades, estado que é antítese da responsabilidade pelo 

mundo”.
300

 Com o passar do tempo, o cristão nesse quadro não chegará à maturidade. 

Continuará uma criança dependente de sua mãe do céu.  
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Segundo Elizabeth Johnson a mariologia realça o lar patriarcal como experiência do 

céu. As feministas descrevem um lar patriarcal governado pelo homem, como cabeça e chefe 

da família. Neste domicílio, a esposa é inferior ao marido, mas pode conseguir alguns favores 

junto a seu esposo, pedindo com delicadeza. “Essa instituição humana é transportada para o 

céu e faz de Maria a mãe compassiva que intercede pelos filhos... A teologia toda de sua 

intercessão materna procede dessa trama.”
301

 A maternidade de Maria tem um lado positivo 

quando estimula o desenvolvimento da maturidade das mulheres e respeita sua capacidade de 

poderem escolher sua opção de vida.
302

  

Para Elisabeth Moltmann-Wendel, o melhor modelo de relação no Novo Testamento é 

a amizade e não a maternidade. Afirma que é necessário revalorizar a amizade das mulheres 

com Jesus. Muitas delas seguiam Cristo em toda a sua vida histórica. Lamenta que Maria com 

sua maternidade divina tenha tomado o espaço das mulheres na experiência cristã. Termina 

por criticar a tradição que fez de Maria “mãe ativa, sensível, irada e mal-adaptada no símbolo 

da feminilidade”.
303

 Enfim, Johnson é enfática ao dizer que a mariologia permanecerá 

incompleta se não der espaço às discípulas. “Enquanto não for dado às discípulas o lugar que 

é seu por direito, a mariologia não terá futuro.”
304

  

Em suma, perceber a maternidade divina apenas como uma forma patriarcal de 

submeter as mulheres é inadequada. Deve-se salientar que a relação entre mãe e filho, entre 

Maria e seus filhos espirituais, os cristãos, deu bastante fruto na história da devoção mariana e 

ainda hoje dá sentido à vida de muitos fiéis. A Sagrada Escritura anuncia que Jesus deu sua 

mãe ao seu discípulo amado e este a acolheu consigo em sua casa (Jo 19,25-27). De fato, 

Maria como mãe espiritual dos discípulos de Cristo continua cuidando de cada um como uma 

mãe. Pela própria história da devoção mariana a maternidade divina é um dogma que enche o 

coração de muitos da certeza de que não estão sozinhos. Existe uma mãe no céu que intercede 

por cada um e pela comunidade.  

A respeito da virgindade de Maria as teólogas feministas dizem que o símbolo da 

virgindade foi utilizado pelos homens para tornar as mulheres submissas. Conforme a ótica 

das mulheres, os homens sentiam uma necessidade de criar um modelo feminino perfeito em 

sua psique. Isso diz respeito especialmente aos monges, e para justificarem o seu modo de 

vida escolheram a Mãe do Salvador como o modelo perfeito de observância. “Esse ideal 
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funcionou eficazmente para manter as mulheres no lugar subordinado à autoridade patriarcal 

que lhes foi pré-designado.”
305

 Marina Warner ilustra que o mito mariano da virgindade 

causou prejuízos às mulheres pela idealização de Maria como a Virgem por excelência.  

 

A Virgem Maria tem inspirado parte da arquitetura, mais grandiosa, alguns 

dos poemas mais comoventes, algumas das telas mais belas do mundo; ela 

enche homens e mulheres de profunda alegria e ardente fé; é a imagem do 

ideal que fascina e incita homens e mulheres às mais nobres emoções de 

amor, devoção e reverência. Mas a realidade que seu mito descreve acabou; 

o código moral que ela afirma esgotou-se.
306

  

 

As feministas criticam a visão negativa que a Patrística e a Tradição cristã colocaram 

no casamento e na relação sexual. O casamento foi considerado inferior à virgindade e só 

serviria para produzir virgens como afirmou Jerônimo. Como o pecado estava ligado ao sexo, 

havia uma repulsa por todas as mulheres não virgens, pois viviam praticando atos sexuais que 

as tornavam terrenas e mundanas. Os homens monges buscavam a Deus e as mulheres não 

consagradas praticavam obras da carne. Esse período Patrístico da Igreja produziu o que as 

feministas chamam de “misoginia contra as mulheres e seus corpos”.
307

 Ou ainda: “A intensa 

aversão resultante que os pensadores cristãos homens sentiam pela sexualidade feminina deu-

lhes grande incentivo para reverenciar Maria por sua virgindade.”
308

   

Atualmente, as feministas preferem elencar a virgindade do espírito como atitude de 

vida. A ênfase na virgindade biológica foi um instrumento do patriarcalismo para subjugar as 

mulheres. Na época atual, como milhões de mulheres não são virgens, há de se colocar em 

discussão outro modelo de virgindade. Não negam o valor da virgindade, mas a centralidade 

excessiva na virgindade física.  

As teólogas percebem o valor positivo da virgindade como autonomia feminina, ser 

livre, independente, não explorada, ser íntegra.
309

 C.G. Jung afirma que ser virgem designa 

um estado de espírito. Catharina Halkes explica que a virgindade é a “atitude de ser acessível 

e estar disponível para o mistério divino, para a voz e o poder de espírito em nós... A viver a 

partir de nosso centro, de nossas raízes, na independência”.
310

 Para Elizabeth Johnson, a 
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virgindade expressa a “receptividade de espírito para Deus”.
311

 Portanto, com esta nova 

perspectiva feminina da virgindade como algo acessível a todos, homens e mulheres, é 

possível viver uma espiritualidade mais integrada e madura.  

Para Elizabeth Johnson, também o dogma da Imaculada Conceição foi utilizado para 

exaltar somente uma mulher, Maria e rebaixar as demais mulheres. As feministas não aceitam 

que uma só mulher tenha recebido tantos privilégios reconhecidos pelas autoridades 

eclesiásticas e as outras mulheres ficaram relegadas ao esquecimento. “As idealizações 

tradicionais dos privilégios e perfeições de Maria são usadas para frustrar a busca de 

integridade das mulheres.”
312

   

Marina Warner não concorda com a exceção atribuída somente a mãe de Jesus. “Única 

de todo o sexo, ela é pura e abençoada por Deus.”
313

 A figura da Imaculada serve para 

depreciar todas as mulheres pelo fato de não serem puras, imaculadas como a Theotokos. 

“Colocar essa mulher em um pedestal tornou-se estratégia de depreciação e controle patriarcal 

de todas as outras mulheres.”
314

 

Johnson prefere analisar o dogma da Imaculada Conceição não como privilégio único, 

mas como graça que é oferecida a toda a Igreja. Destaca a graça de Deus na vida da mulher 

Maria e que esta graça é maior que o pecado. “Desde o início ela foi envolvida no amor de 

Deus.”
315

 A Conferência Episcopal dos Estados Unidos explica que os dogmas modernos da 

Imaculada e Assunção “não são privilégios isolados, mas mistérios cheios de sentido para 

toda a Igreja”.
316

  

Elizabeth Johnson critica a tendência maximalista de exaltar Maria com privilégios e 

dons sobrenaturais que a tornaram uma mulher angélica, divina, menos um ser humano. Faz 

uma nova interpretação do dogma da Imaculada Conceição mostrando que Maria mesmo 

tendo recebido a graça divina na sua concepção, esta não a privou de uma vida humana como 

as outras. Maria teve uma vida difícil, passou por problemas, sentiu todas as paixões do ser 

humano, enfrentou problemas e suportou as provações da fé. “(...). Essa mulher do século I 

viveu com todas as limitações e dificuldades que a existência humana inevitavelmente 
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acarreta... Ela lutou sem vantagens extras.”
317

 Por fim, ela procura resgatar a dimensão 

humana e histórica de Maria que foi suprimida por uma imagem angélica e quase divina.  

Johnson quando trata a Assunção segue o mesmo caminho de comentários dos outros 

dogmas, a saber, rejeita uma tradição católica que eleva Maria acima das demais mulheres e a 

coloca num nível tão superior que a desfigura como uma pessoa humana. A glorificação de 

Maria ao céu em corpo e alma conforme Teilhard de Chardin é um sinal de que o feminino 

divinizado suprimiu a imagem masculina de Deus. Leonard Boff foi mais longe ao afirmar 

que Maria é o rosto materno de Deus.
318

  

Contudo, as teólogas feministas não aceitam essa proposta, pois segundo elas a 

Sagrada Escritura já apresenta Deus com traços maternos. Percebem que essa tendência de 

colocar o feminino em Deus é uma abordagem limitada. Johnson diz que o mistério de Deus 

pode ser interpretado com “símbolos femininos de maneira tão adequada ou inadequada 

quanto por símbolos masculinos”.
319

  

Rejeita a tradição cristã de concentrar em Maria as imagens femininas de Deus. Maria 

foi exaltada para compensar essa lacuna na doutrina da Igreja que excluiu a linguagem 

materna em Deus. Ela propõe colocar Maria na sua vida histórica e no meio da comunidade 

cristã. “Desobrigada a carregar esse fardo, a figura de Maria fica livre para voltar a sua 

história como mulher de fé e juntar-se a nós na agraciada comunidade de luta na história.”
320

 

Maria Clara L. Bingemer e Ivone Gebara fazem uma releitura dos dogmas marianos 

modernos. Sobre a Assunção dizem que ela é a coroação suprema da preferência de Deus 

pelos pequenos, pois a mulher glorificada no céu é a mesma judia pobre, que era socialmente 

sem importância. A Assunção é a culminação gloriosa do mistério das preferências de Deus 

por aquilo que é pobre, pequeno e desamparado neste mundo.
321

 Logo, o Senhor engrandeceu 

uma mulher e esta, sendo glorificada, também exaltou o próprio Deus.  

Sem dúvida, a análise feminista dos dogmas tem muito proveito.
322

 Pode-se citar a 

participação ativa das mulheres na pesquisa teológica e exegética. As feministas conseguiram 

perceber mais que os homens, o significado, a presença, a missão e o papel da mulher na 

Bíblia, na Igreja e na história das origens cristãs. A sensibilidade feminina conseguiu corrigir 

a interpretação corrente no Antigo Testamento que tendia à dominação patriarcal. As teólogas 
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conseguiram mostrar uma melhor imagem feminina de Deus. Deus é Pai, mas também tem 

características de amor maternal e de ternura.
323

  

Entretanto, apensar dos benefícios, ela apresenta certas posições excessivas ao ver na 

mariologia tradicional a intenção patriarcal de submeter às mulheres, o que pode dificultar o 

diálogo teológico. Fazer uma avaliação crítica da mariologia na história é válido e 

recomendado, já que se viu que por muitos séculos as mulheres foram subjugadas e vistas 

como um ser inferior ao homem sem direito a nada, exceto um lar para cuidar. Contudo, 

considerar esta complexidade do mistério mariano como uma ação patriarcal de homens que 

só queriam se impor diante das mulheres é cair numa atitude limitada e restrita.  

O Filósofo Aristóteles já ensinava que a virtude está no meio entre a falta e o excesso. 

Assim, passar de uma atitude patriarcal que humilhava as mulheres e não respeitava sua 

dignidade para outra de atacar a cultura patriarcal como se fosse o maior mal teológico é 

nocivo e despenha para outro erro. A atitude mais correta seria reconhecer os benefícios da 

mariologia tradicional e feminista e corrigir as falhas nas duas análises, seja masculina seja 

feminina.   

 

2.6 Contribuição de alguns autores sobre os dogmas marianos 

 

2.6.1 Fundamentação bíblica dos dogmas marianos 

 

Na fundamentação bíblica atual dos dogmas serão utilizadas as reflexões de A. Serra, 

pois este autor justifica os dogmas marianos na Sagrada Escritura. Tanto Paredes quanto 

Johnson não tem preocupação de fazer uma conexão dos dogmas com a Escritura. Estes 

autores estão interessados em discutir outros aspectos relacionados aos dogmas. Perante esse 

raciocínio, serão elencadas as citações bíblicas correspondentes a cada dogma mariano, nas 

perícopes mateana, lucana, joanina e paulina.  

Segundo Mateus (Mt 1,18-25) o menino Jesus, tinha origem divina. “Ele salvará seu 

povo”... (v.21c). Somente a Javé era atribuída à expressão “o seu povo” no Antigo 

Testamento. Na primeira aliança que Deus fez com seu povo, este passou a ser propriedade de 

Javé. Contudo, Cristo salvou e conquistou o povo para si. Ele recebeu toda autoridade no céu 

e na terra (Mt 28,19)
324

. “... Dos seus pecados” (v.21). Só Deus pode perdoar pecados. Se o 
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perdão deles seria uma atividade de Cristo, isso demonstra que ele era divino. Em outra 

passagem do mesmo evangelista, Jesus perdoa os pecados de um paralítico (Mt 9,5-7). Ele 

mostrou sua autoridade divina no perdão e na cura.  

O apóstolo Paulo na carta aos Filipenses (Fl 2,6-11) fala da condição divina de Jesus, 

relata seu rebaixamento como servo. Em outra carta, o mesmo apóstolo claramente chama 

Cristo de Deus (Tt 2,13).  

Também o nome de “Kyrios”, que significa Senhor, começou a ser usado para 

designar Cristo. (At 2,36; Fl 2,11). “Emanuel... Deus conosco” (v.23). Em Cristo, Deus 

estaria presente no meio do seu povo. Ele é a manifestação plena de Deus. Logo, para Mateus 

a criança que vai nascer de Maria (Mt 2,10-20) é um ser divino. Os magos do oriente vieram 

adorar o menino Jesus e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. A Tradição Patrística mais 

tarde interpreta essa passagem como reconhecimento da divindade do menino. É simbolizada 

pelo incenso, uma vez que ele só era ofertado a divindades.  

Em Lucas, na passagem da Anunciação, observa-se o caráter divino do menino mais 

claramente. O próprio Evangelista coloca na boca do anjo Gabriel que o menino será o Filho 

de Deus (Lc 1,32.35). Na perícope da visitação, Isabel cheia do Espírito Santo reconhece na 

criança no ventre de Maria o seu Senhor. “Donde me vem à mão do meu Senhor me visite?” 

(Lc, 1,43). Ele será o Salvador do seu povo (Lc 2,11). Lucas em outras ocasiões mostra que 

Maria era a Mãe de Jesus.  (Lucas 2,1-17; 8-20; 22-35; 41-50; 51-52; 3, 23-38; 4, 16-30; 8,19-

21).  

Enquanto em Mateus e Lucas acentuam a origem de Jesus pela ação do Espírito Santo 

no seio da Virgem Maria, João destaca que o Verbo encarnado foi gerado por Deus (Jo 1,1-3). 

A. Serra e Paredes sustentaram no prólogo de João uma afirmação mariológica indireta. Ao 

atestar que o Verbo se fez carne, mostraria que esta carne é a carne de Maria.
325

 Contudo, para 

João o Verbo é o Filho do Pai. A intenção do evangelista é revelar a dimensão divina do 

Verbo. Ele foi gerado pelo próprio Deus. Nas bodas de Caná e no Calvário, João nunca chama 

Maria pelo seu nome próprio, mas a intitula simplesmente Mãe de Jesus (Jo 2,1-11; 19,25-

27).  

 “Nascido de mulher” (Gl 4,4). Com esta expressão Paulo quis anunciar que Jesus teve 

uma carne humana. Era um ser humano como todos os outros. O A.T já utilizara algumas 

vezes tal expressão. No livro de Jó aparece cinco vezes. No N.T aparece duas vezes (Mt 

11,11; Lc 7,20).  Conforme A.Serra significava a situação de limitação da pessoa humana. 
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“Paulo faz uso dessa expressão para enfatizar o abaixamento, a humilhação a que se sujeitou o 

Filho de Deus fazendo-se homem.”
326

 

Com isso, se percebe na Sagrada Escritura a partir do N.T que Maria é a mãe do 

Redentor da humanidade. E este tem uma origem divina. Jesus nasceu por ação do Espírito 

Santo no seio virginal de Miriâm. A Igreja aos poucos toma consciência dessa origem 

milagrosa de Jesus e após a experiência pascal, os autores neotestamentários foram 

percebendo a divindade de Jesus. Com o surgimento de várias heresias foi necessário a Igreja 

defender a divindade de Cristo no Concílio de Niceia em 325 d. C.  

O dogma da virgindade perpétua de Maria “antes do parto, durante e depois do parto” 

foi inserido no ano de 553 no Concílio de Constantinopla e em 649 no Concílio Lateranense.  

Contudo, deve-se perguntar: isso tem fundamento na Escritura? Os evangelhos da infância de 

Mateus e Lucas narram a virgindade de Maria antes do parto (Mt 1,18-25; Lc 1,26-37). 

Autores como A. Serra levantaram a hipótese de que Marcos também tratou da concepção 

virginal chamando Jesus de “Filho de Maria” (Mc 6,2).
327

  

Antonio Vicent Cernuda e Alberto Vanhoye propõem a tese de que Paulo na carta aos 

Gálatas (Gl 4,4) também expressou a crença na concepção virginal de Jesus.
328

 Já foi 

afirmado acima que a intenção do apóstolo Paulo era simplesmente relatar o rebaixamento de 

Cristo e mostrar sua origem humana nascendo de uma mulher. A interpretação de Vanhoye 

força demais o texto sagrado a transmitir uma informação que o próprio autor sagrado não 

quis comunicar. Nem a Tradição da Igreja afirmou tal argumento.  

Entretanto, não existe nenhuma citação acerca da virgindade da mãe de Jesus durante 

o parto e depois do parto nos evangelhos canônicos. O Protoevangelho de Tiago, apócrifo, diz 

que Maria foi virgem durante o parto e depois dele. Os Santos Padres se fundamentaram na 

tradição popular dos apócrifos e justificaram a “virginitas in partu” e “post partum”.
329

 

Nem no A.T e nem no N.T se tem alguma passagem da Escritura que afirma 

claramente a Imaculada Conceição de Maria. A fundamentação bíblica desse dogma consiste 

em passagens isoladas que foram interpretadas pelos santos Padres e escritores eclesiásticos 

que as entendiam como uma referência à santidade de Maria. Pode-se perceber isso nas 

citações da bula Ineffabilis Deus, a começar pelo protoevangelho de Gn 3, 15.  
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Os santos Padres viam nessa passagem uma alusão tanto a Cristo quanto a Miriâm.
330

 

Depois são citadas com frequência as figuras bíblicas como a arca de Noé (Gn 6,8-8.19), a 

escada de Jacó (Gn 28,12), a sarça ardente (Ex 3,2-3), Arca santificada (Ex 25,10; 40, 34-35); 

1 Rs 8,10-11; Ez 43,1-5); o jardim fechado (Ct 4,12), Jerusalém (Sl 87,1.3), o templo santo de 

Deus (1 Rs 8,10-11), tabernáculo (Ex 31,1-11; 35,30-35), sabedoria incriada (Pr 22,22-36), 

pomba sem defeito  (Ct 2,10.14; 4,1; 5,2; 6,9), trono de Deus (Eclo 24,4). No N.T a passagem 

mais citada é a saudação angélica de Gabriel: “Alegra-te, cheia de graça” (Lc 1,28). Os santos 

Padres sempre interpretaram esta expressão como plenitude de graças divinas que Maria foi 

ornada e enriquecida.  

Autores atuais como I. de La Potterie que questionam essa interpretação. De acordo 

com este teólogo, a expressão ‘cheia de graça’, não significa a santidade de Maria, mas seu 

desejo de ser toda de Deus
331

. Em suma, os textos mais citados pelos Padres e doutores da 

Igreja e pelos últimos Papas são Gn 3,15 e Lc 1,28. Mas o presente trabalho relembra que não 

existe nenhuma passagem que trata diretamente da Imaculada Conceição. Como se verá 

adiante, o fundamento da definição foi o sensus fidei do povo de Deus, sustentado por essas 

citações escriturísticas e pela Tradição da Igreja.  

O dogma da Assunção de Maria não tem fundamento bíblico evidente. De todas as 

passagens citadas na constituição apostólica Munificentissimus Deus de Pio XII, de 1º de 

novembro de 1950, não existe nenhuma menção direta da Sagrada Escritura a respeito do 

dogma da Assunção. São passagens que foram interpretadas pelos santos Padres, místicos, 

doutores da Igreja e teólogos ao longo dos tempos. Eis os textos: Gn 3,15; Ex 20,12; Is 60,3; 

Sl 45,10.14-16; Sl 132,8; Ct 3,6; Lc 1,28; Ap 12. Por conseguinte, através destes textos Pio 

XII afirmou que a sua definição estava “fundada na Sagrada Escritura”.
332

 Pio XII fez uma 

consulta aos bispos e ao povo de Deus. Como seu predecessor Pio IX, o Papa Pio XII 

percebeu o senso sobrenatural da fé dos cristãos do mundo inteiro e proclamou o dogma da 

Assunção de Maria ao céu em corpo e alma.  

García Paredes não quis fundamentar cada dogma específico na Sagrada Escritura. Ele 

já citou alguns textos na parte bíblica do seu livro. Preferiu enfatizar os aspectos históricos e 

sistemáticos dos dogmas.  Elizabeth Johnson também não fundamentou os dogmas na 

Escritura e nem tratou de comentar seu aspecto histórico. Apenas fez duras críticas e propôs 

uma análise feminista acerca de cada um como se verá adiante.  
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2.6.2 Sentido antropológico dos dogmas marianos 

 

Os dogmas marianos foram proclamados em contextos e épocas diferentes. Logo, eles 

têm um horizonte temático particular: os dois primeiros dogmas marianos (Maternidade e 

Virgindade) foram definidos para explicar questões critológico-trinitárias. A antropologia do 

primeiro milênio tratou do estado original, da graça dada aos homens, da vida cristã e do 

destino últimos do ser humano. De acordo com Bruno Forte os dois últimos (Imaculada) e 

(Assunção) tiveram outras ordens de fatores com ênfase na questão antropológica, a saber: 

professar a verdade de fé para a glória de Deus e para a salvação dos homens; responder a 

equívocos sobre o conceito de homem e sua redenção; alusão à vida exemplar de Maria e 

sobre o culto da mãe do Salvador.
333

  

García Paredes reconhece que os dogmas marianos têm uma dimensão antropológica, 

mas ele não desenvolve este assunto no seu livro.
334

 Apenas reconhece que é possível realizar 

uma reflexão que tenha nexo entre o dogma e o ser humano. Nesta parte, serão utilizados 

pensamentos de Bruno Forte e outros teólogos para o aprofundamento deste sentido 

antropológico dos dogmas marianos.  

A intenção primeira de se proclamar os dogmas da Imaculada e Assunção seria 

glorificar a Deus. O intento doxológico é bastante claro nas palavras do magistério 

eclesiástico. “Para a honra da santa e indivisa Trindade, para o adorno e ornamento da Virgem 

Deípara...” (DH, n.2803); “Para a glória do Deus onipotente... para a honra do seu Filho... 

para o incremento da glória da sua augusta mãe...” (DH, n.3903). Para J. R. Geiselmann estes 

dogmas foram definidos para glorificar a Deus nas maravilhas que ele fez por todos os 

homens.
335

   

Bruno Forte defende que a proclamação dos dogmas marianos modernos são uma 

reação contra os desvios no âmbito da antropologia teológica. Ele identifica dois 

reducionismos opostos, a que os dogmas reagem.  

 

De um lado, a exaltação moderna do homem em sua subjetividade e em seu 

protagonismo histórico, levada ao ponto de eliminar todo parceiro teológico 

ou toda a salvação procedente do alto; do outro, a exaltação que a Reforma 

faz da glória de Deus, levada ao ponto de considerar de maneira puramente 
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negativa e passiva o agir do homem. Entre esses dois extremos – a glória do 

homem ao preço da morte de Deus e a glória de Deus ao preço da negação 

do homem – situa-se a fé eclesial.
336

  

 

Bruno Forte diz que a mariologia desenvolvida na Igreja antiga serviu para manter a fé 

no mistério de Cristo como Deus e como homem, da mesma forma a mariologia atual serve 

para corrigir os equívocos modernos sobre a concepção da pessoa humana.
337

 Pio IX explicou 

no seu Sílabo 80 proposições dos erros do pensamento moderno como racionalismo absoluto, 

panteísmo, naturalismo, indiferentismo, socialismo, comunismo, liberalismo dentre outros 

(DH, n. 2901-2980). .A modernidade tem proposto um modelo de homem que basta a si 

mesmo, que seja senhor absoluto de seu destino sem necessidade de Deus. No justo 

equilíbrio, o humanismo é bom e despertou uma valorização da pessoa humana e de suas 

potencialidades.  

O erro consiste em desprezar a Deus em favor da autonomia do homem.  “O espírito 

moderno constitui o fundo polêmico da definição do dogma da Imaculada Conceição de 

Maria.”
338

 A proclamação do dogma da Imaculada é para evidenciar a necessidade da graça 

de Deus e de sua iniciativa na história da redenção. É uma prova da gratuidade da redenção de 

Deus para toda a humanidade, a começar em Maria. “Foi só com Pio IX que se chegou à 

definição, no mais amplo sentido, da afirmação do absoluto primado do Transcendente 

relativamente às presunções do imanentismo moderno.”
339

 

De acordo com Bruno Forte, outro erro contra o qual o dogma da Imaculada reage é a 

noção protestante de “Soli Deo gloria”. Conforme o pensamento dos reformadores, só 

bastava à graça divina sem necessidade de mediação humana e eclesiástica. Os dogmas da 

Imaculada e da Assunção defendem a “importância da mediação da Igreja enquanto 

atualização concreta da mediação única e perfeita de Cristo”.
340

 Estes dogmas marianos 

revelam uma antropologia teológica esperançosa, pois dá mais ênfase à graça de Deus do que 

ao pecado. G. Söll diz expressamente que “os dois dogmas marianos correspondem à 

antropologia teológica mais otimista do catolicismo, e a sua aprovação comunica mais 

segurança do que um quadro do homem marcado pela ânsia do pecado e pela dúvida sobre a 

ressurreição”.
341
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As lições antropológicas que se podem concluir da maternidade divina de Maria são 

inúmeras. Serão citadas apenas as mais relevantes. Como o título de Theotokos foi o mais 

importante que Maria recebeu da Igreja, este contém elementos significativos em torno de si.  

Na Anunciação, o Anjo Gabriel comunica a mensagem de Deus para Miriâm. Ela ao 

ouvir o comunicado divino, responde com um “sim”. “Faça-se em mim segundo a tua 

palavra” (Lc 1,38). Maria colabora com Deus no mistério de salvação. É por meio dela que o 

Verbo se encarnou e assumiu a carne humana, teve um corpo. Assim, Maria simboliza a 

humanidade que auxilia Deus no mistério salvífico. “Maria representa a humanidade como 

colaboradora ativa e responsável no plano da salvação.”
342

  

Maria era uma mulher sem importância social. Viveu uma vida pobre e simples, como 

muitas mulheres do seu tempo. O fato de Deus ter escolhido uma pessoa pequena, sem 

relevância mostra que Ele é quem age e realiza sua obra. Os pequenos podem de um modo 

especial experienciar Deus. “Na fragilidade, na pobreza e nos limites da carne humana se 

pode experimentar e adorar a grandeza inefável do Espírito.”
343

 O apóstolo Paulo afirma que 

Deus escolhe o que é fraco para mostrar ao mundo a sua força (1 Cor 1,27). É na fraqueza da 

condição humana que se pode receber a graça divina. “Basta-te a minha graça, pois é na 

fraqueza que a força manifesta todo o seu poder” (2 Cor 12,9). Se Deus elegeu Maria, pobre e 

fraca, também continua escolhendo tantos cristãos pobres e excluídos da sociedade. Os pobres 

são agentes promotores de libertação. “A aceitação consciente da fraqueza humana é a 

contribuição mais importante para construir uma antropologia cristã inspirada em Maria como 

Mãe de Deus.”
344

 

Deus escolheu uma mulher para ser a mãe de seu Filho. A maior dignidade que se 

poderia alcançar é o fato de ser mãe de Deus. A maternidade divina conferiu a uma mulher 

uma “certa dignidade infinita” como dizia Tomás de Aquino. “Á luz da maternidade divina de 

Maria, a maternidade humana da mulher, de toda mulher, ganha novo colorido.”
345

 Só a 

mulher pode participar do ato gerador de vida. Somente uma mulher pode dar à luz a um novo 

ser humano. Por conseguinte, o fato de ser mãe torna-se ainda mais sagrado pelo episódio da 

salvação da humanidade ter iniciado por uma gestação de vida de uma mulher que deu à luz o 

Salvador.  

O dogma da Assunção de Maria evidencia que a dignidade humana foi elevada e 

valorizada. Mais do que destacar a miséria do ser humano, este dogma mostra que Deus em 
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Maria já santificou e divinizou a natureza humana. O que aconteceu nela acontecerá com 

todos os demais seres humanos.  

 

Em Maria resplandece a realização do projeto divino a respeito da criatura 

humana: a dignidade do homem aparece em plena luz nessa suprema 

destinação, já efetuada na Virgem Mãe, de participar, na integridade da 

pessoa, isto é, com alma e corpo na glória celeste... A figura da Virgem Mãe 

elevada ao céu se torna então o compêndio da dignidade presente e futura do 

homem criado e remido por Deus, a densa demonstração de que a glória do 

Eterno não se estabelece sobre as ruínas de sua criatura, mas que ele, ao 

contrário, é glorificado na glória de seus santos.
346

 

 

A partir desse prisma, todos os cristãos marcados pelo pecado em suas vidas podem 

aspirar – a exemplo de Maria – uma vida mais pura e ter esperança de entrar na glória do céu 

em corpo e alma. Paredes defende a ideia de Maria não ter sido a única a receber esta graça, 

pelo contrário, ela foi a primeira. 

O ser humano na modernidade e pós-modernidade pode elevar os olhos a Maria e ver 

nela um protótipo. Ela é o modelo perfeito de uma pessoa humana que se consagrou a Deus e 

cumpriu sua missão. “A mariologia moderna marcada por um interesse mais acentuadamente 

antropológico se esforça por ver na Virgem o modelo da criatura plenamente realizada 

segundo o desígnio de Deus, a síntese puríssima do homem remido.”
347

 Cada cristão 

contemplando a Mãe do Senhor pode caminhar com mais esperança e otimismo. Se ela 

conseguiu viver plenamente a Palavra de Deus, isto é possível a todos.  

O dogma da Imaculada Conceição trata da concepção de Maria. Clara Temporelli diz 

que é um dogma que abarca a concepção e o surgimento da vida. Por muito tempo, a Igreja 

relacionou o pecado original com o ato sexual. Este dogma mostra que a concepção pode ser 

um acontecimento sagrado, de graça. “O dogma afirma que essa concepção foi veículo para a 

graça e livre de pecado... se supera assim, uma visão negativa do surgimento humano. É 

afirmada a positividade de sexualidade e do processo de geração.”
348

  

No Ocidente, por longo tempo a concepção dualista do corpo permaneceu na reflexão 

filosófica e teológica. O corpo era compreendido como prisão, cárcere da alma. O cristão 

tinha que rejeitar os impulsos para não cometer os pecados da carne. Dava-se valor quase 

exclusivamente à alma, pois ela era imortal, enquanto o corpo iria se decompor após a morte. 

“Longe de humilhar o corpo, Deus o assume em sua glória. A assunção é a assunção do ser 
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humano inteiro.”
349

 Num contexto da Segunda Guerra mundial que provocou morte, 

mutilações de corpos humanos, a proclamação do dogma da Assunção é uma valorização do 

corpo humano como algo sagrado.
350

 “Certamente a Assunção é a vitória da integridade 

humana. Esse mistério destaca a assunção do corpo na glória.”
351

  

Na cultura moderna o materialismo tem se espalhado cada vez mais. Muitas pessoas já 

não têm mais o desejo de eternidade. Acreditam que a vida vai se interromper com o término 

da existência. Busca-se só a realização terrena. Pio XII chegou a afirmar que o dogma da 

Assunção é uma resposta a este materialismo ateu do qual “deriva a corrupção dos costumes e 

suscita as guerras (...)”.
352

 As guerras destruíram muitas vidas humanas. O dogma da 

Assunção neste contexto de tantas mortes, busca revalorizar a vida humana e mostra que ela é 

inviolável.  

 

2.6.3 Sentido social dos dogmas marianos 

 

Na história da mariologia, os dogmas tiveram várias perspectivas de análise. Ora 

foram apresentados do ponto de vista da soteriologia, ora da historia da salvação. Nem 

Paredes e nem Johnson desenvolvem o sentido social dos dogmas marianos. Por isso se 

utilizarão as reflexões de Clodovis Boff e Clara Temporelli. Eles desenvolveram 

argumentações para demonstrar que é possível também fazer uma abordagem social a partir 

da verdade mariana.
353

 

Uma forma de se perceber o sentido social do dogma da Maternidade divina é a força 

inspiradora que ele produz na vida do povo. Os cristãos veem a Mãe de Jesus como também 

sua mãe. Ela é Mãe de Deus e mãe nossa. Esta relação de mãe e filho gera confiança, 

esperança. Por isso, o povo se dirige a Maria pela oração. É um vínculo pessoal, pois o povo 

se direciona a Maria como uma pessoa viva, como um Tu. “O povo de Deus considera Maria 

como um tu a quem pode se dirigir para pedir socorro, e não apenas como uma figura 
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inspiradora de suas lutas históricas.”
354

  Clara Temporelli enumera três fatores da relevância 

sociocultural de Maria na vida dos cristãos: 

 

Sua poderosa contribuição na formação da identidade dos povos latino-

americanos. Sua capacidade de congregar multidões. O enriquecimento 

conferido pela figura da Mãe de Deus ao ethos popular em termos de 

virtudes tipicamente marianas, ao descobri-la como a mulher que escuta, 

dialoga e reflete, pergunta, discerne e responde, sabe optar e se posicionar, 

no uso de sua liberdade e responsabilidade consciente, que assume as 

consequências de sua fé e da aceitação da Palavra de Deus, que se solidariza 

com os humilhados da história e expressa uma clara consciência diante da 

injustiça e suas causas, que se mantém firme na dor.
355

  

 

Clodovis Boff acrescenta outros aspectos da significação social do dogma da 

Theotokos. Relaciona três elementos de contribuição da Mãe de Deus para o agir social do 

cristão, como: fazer história, pode significar algo e gerar vida. Diz que pela arte sacra se pode 

perceber o influxo positivo na história da humanidade da Theotokos. Pinturas, esculturas, 

músicas, construções de catedrais e capelas têm em Maria uma fonte de inspiração. “Dois 

modos da influência de Maria sobre a sociedade: o modo devoto (pela intercessão) e o modo 

ético (pela exemplaridade).”
356

 Para Clodovis Boff Maria faz história estando presente no 

cotidiano do cristão. Para o fiel cristão, a Mãe de Jesus não está alheia aos acontecimentos da 

história, mas age ativamente intercedendo ou comunicando as mensagens divinas por meio de 

aparições. “Para a fé do povo de Deus, a Mãe de Deus se engaja pessoalmente nos 

acontecimentos da história... como pessoa viva, Maria só interessa às pessoas de fé e só elas 

podem vê-La operando na história.”
357

 Esta intervenção de Maria não se refere apenas ao 

plano individual, mas também no campo social, pois o povo simples acredita que a Mãe de 

Deus pode obter vitórias nas guerras, salvar das calamidades, libertar cidades assediadas, 

evitar desgraças naturais.
358

 Porque Maria intervém tanto na história? Será possível este 

fenômeno? “Ela intervém porque é pessoa viva e, sobretudo porque é mãe, que como tal, se 

preocupa com a sorte de seus filhos e filhas.”
359

 

Pela Maternidade divina Maria gerou o Verbo, o Logos, ou seja, o próprio Filho de 

Deus. Daí se pode aprender dela na vida prática e social esta capacidade de cada cristão gerar 

Deus na sua existência. Orígenes já questionava os cristãos do seu tempo ao falar do mistério 
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da Encarnação do Verbo de Deus. “Que me adianta dizer somente que Jesus na carne tomada 

de Maria, se eu não mostro que veio nesta minha carne?.”
360

 Será isso possível? Clodovis 

Boff garante que sim.  

 

Cada alma em particular e a Igreja em geral é, como e com Maria, ‘mãe de 

Jesus’, na exata medida em que gera o Verbo em seu próprio coração e 

também no coração dos outros, para depois encarná-lo na própria vida e na 

vida do mundo... É a necessidade da encarnação social da Palavra... A fé tem 

que se encarnar nas estruturas sociais.
361

 

 

A Maternidade divina produziu duas dignificações: uma do pobre e outra da mulher. 

Maria sendo pobre e sem importância história foi escolhida para ser a Mãe do Salvador. 

Assim também esta maternidade eleva a dignidade dos pobres e das mulheres.
362

  

Outrossim, Maria gerou o Redentor do mundo e este processo originador precisa ser 

continuado na história na vida de cada fiel. Maria foi interpretada no Concílio Vaticano II 

como tipo da Igreja. Logo, ela é modelo para os agentes pastorais e agentes sociais. A 

maternidade é algo próprio somente das mulheres, pois só elas tem essa possibilidade de gerar 

uma vida no seu ventre. Contudo, Clodovis Boff fala de uma atitude maternal que todos 

podem desenvolver. É o que ele chama de “maternalidade”. Esta é uma atitude de fundo que 

qualquer pessoa pode adquirir. Deus no A.T se apresenta como mãe que cuida do seu povo 

(Os 11,1-9; Is 49,14-16; 66,13). Jesus similarmente chama seus discípulos de filinhos (Jo 

13,33). Francisco de Assis desenvolveu a habilidade de se preocupar com o outro, de ser 

fraterno, caridoso e carinhoso na sua missão.
363

 Por conseguinte, esta atitude inspirada na Mãe 

de Deus pode levar a adquirir essas habilidades maternas.  

Temporelli assegura que a Virgindade de Maria foi fecunda pelo poder divino. Da 

mesma forma, ela pode levar o povo simples a ser gerador de vida. A esterilidade era 

compreendida por Israel como um sinal de pobreza e sem relevância, pois não é capaz sequer 

de produzir vida. Entretanto, a Virgem Maria pode inspirar os pequenos a frutificar vida em 

estruturas de morte. Temporelli afirma que se pode aprender de Maria a ter na vida social um 

“impulso virginal”, isto é, atitudes virginais de abertura, entrega aos outros, amor livre, 

generosidade, autonomia, vida íntegra.
364
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No campo sociopolítico, o valor exemplar da virgindade implica integridade 

pública, ou seja, ter um comportamento limpo, transparente, irrepreensível, 

na administração dos fundos públicos, nos compromissos e no exercício do 

poder político, na administração da justiça, no cumprimento da 

responsabilidade laboral. Em síntese, é ser incorruptível, não ceder às 

alianças, chantagens nem justificativas que traiam o compromisso com o 

bem comum. É resistir à corrupção, seja esta econômica ou política. É não 

compactuar com a mentira.
365

  

 

Clodovis Boff evidencia que a virgindade tem inúmeros significados. Representa uma 

pessoa como senhora de si, autônoma. É sinal de uma pessoa não submetida e não possuída.  

Na Sagrada Escritura a virgindade é vista como autonomia política porque várias cidades e 

países são chamadas de “virgens”, por não serem submetidas: Jerusalém (Is 37,22), Judá (Lm 

1,15), Sião (2 Rs 19,21), Israel (Am 5,2; Jr 18,13; 31,4.21), Babilônia (Is 47,1) e até o Egito 

(Jr 46,11)
366

. Defende a tese de que a virgindade pode ter sentido social e político. 

Comentando o texto de Ap 14,4-5 mostra que os cristãos são chamados de íntegros, virgens 

por não cederem ao mal e nem ao pecado. Nesta ótica, ser íntegro é ser virgem. Clodovis Boff 

destaca três áreas em que a virgindade pode ter significado social: econômica, política e 

cultural. 

 

Virgem é quem resiste às várias formas de prostituição ou promiscuidade: na 

área econômica, é ceder à corrupção administrativa e à prática do suborno; 

na política, é fazer promessas enganosas e entrar em conchavos 

comprometedores; no campo cultural, é adotar ideologias perniciosas, como 

também compactuar com a mentira.
367

  

 

Clodovis Boff demonstra que a virgindade tem um sentido social quando é relacionada 

com a criação. Ser virgem é ser inviolável. João Paulo II e Clodovis Boff percebem que o 

caráter virginal do parto de Maria pode ter nexo com a ecologia. Especialmente o Papa é mais 

enfático: “Eu me pergunto: será que esse caráter virginal (...) nada tem a dar aos ecologistas 

do nosso tempo, que deploram tantas formas de violência contra a criação, a degradação da 

natureza e a poluição do meio ambiente?. ”
368

  

Clodovis Boff apresenta também a virgindade como crítica social a uma cultura que 

supervaloriza a sexualidade humana a ponto de fazer dela um fim último da existência. O 

                                                           
365

 TEMPORELLI, 2010, p. 128-129.  
366

 CLODOVIS BOFF, 2006, p. 482.  
367

 Idem, 2006, p. 486-487.  
368

 JOÃO PAULO II. “Dircurso ai partecipanti al Convegno Internazionale di Studi per iI XVI 

Centenario del Concilio di Capua (24/5/1992)” in: AAS 85, 1993, PP. 662-670 apud CLODOVIS 

BOFF, 2010, p. 486. 



110 
 

sexo não é a experiência mais importante da vida e sim o amor, a doação ao outro, a 

generosidade em que se sente o prazer de se entregar aos irmãos.  

 

Mas que valor especificamente social pode ter a virgindade hoje como opção 

de vida? Tem um valor crítico. A virgindade é um protesto contra uma 

cultura sexista, que reduz a sexualidade à genitalidade e a usa até a 

banalização. É uma afirmação da relatividade radical do sexo genital para a 

realização do ser humano. Assim, recomendar a virgindade à luz da Virgo 

predicanda é profecia e proposta contracultural.
369

 

 

O dogma da Imaculada revela a redenção operada por Cristo em Maria. Trata da 

santidade da Mãe de Jesus, de sua origem santa, desde a sua concepção. Ela foi pura, santa, 

imaculada e especialmente preservada do pecado original. Além de todos esses ensinamentos, 

ela inspira uma força de libertação. Maria na iconográfica cristã é representada como uma 

mulher que pisa a cabeça da serpente, símbolo do mal. Maria venceu o mal, combateu contra 

o inimigo e esta luta inspirou muitos cristãos a lutarem contra todo tipo de mal de ordem 

social ou política. 

 

A Imaculada aparece como uma imagem de santidade, pureza e força para 

realizar o bem, capaz de confrontar a força bruta e destrutiva do mal, 

chegando a inspirar a luta diante das forças de opressão. Também há 

exemplos de sua influência nas lutas pela independência no continente 

latino-americano, como consta no Hino da Nação Uruguaia, a Virgem dos 

Trinta e Três ou do Pintado.
370

  

 

A Imaculada inspira outras formas de libertação como a do domínio, endeusamento 

pessoal, do poder e do eu egoísta.
371

 O cristão conduzido pela Imaculada procurará vencer 

qualquer mal presente na sociedade, pois ela pisou o mal, isto é, derrotou aquele que queria 

impedir a realização da salvação.  

Clodovis Boff declara que a luta pela Imaculada na esfera social e política pode ser 

bela. Pela graça de Deus se pode vencer seja qual for o mal presente na sociedade. A 

contemplação da Imaculada revela que tudo tem solução. “A Imaculada é uma aposta na 

recuperação da pessoa mais sem jeito e da situação histórica mais sem solução. Por que? 

Porque a Imaculada afirma que a graça é mais forte que todo o mal.”
372
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Deus agiu em Maria de modo preventivo libertando-a do pecado original. Na prática 

social isso deve ser uma lição a ser aprendida, pois em vez de remediar os males depois que 

eles aparecem, é melhor buscar meios de prevenção, a exemplo do que aconteceu na redenção 

da Virgem Maria.
373

 A Imaculada Conceição é uma inspiração para a santidade no poder 

porque mostra que o ser humano é capaz de se contrapor à inclinação do coração pela 

dominação. Igualmente é uma lição de realismo, pois ela foi uma leiga e mostrou com sua 

vida humilde que é possível ser santo no cotidiano da existência.
374

  

A reflexão teológica cada vez mais tem buscado colocar a ecologia como tema de 

suma relevância. No campo da mariologia, é possível manter o nexo com a teologia da 

criação. A obra de redenção de Cristo abarcou não só as pessoas, mas inclusive atingiu todo o 

cosmos. Se Maria estava no plano de predestinação divina, da mesma forma a criação esteve 

nos planos do Criador. “Em Maria, a criação é partejada e repartejada em pureza total.”
375

  

O dogma da Imaculada manifesta que a criação terá um destino salvífico em Cristo, 

pois tudo foi criado por Ele e para Ele (Cl 1,16-17). Logo, o Redentor irá redimir todo o 

universo (Rm 8,19-21). Contemplando o mistério de Maria, somos levados a cuidar da nossa 

casa comum.  Segundo o Papa Francisco, “Maria cuida com carinho e preocupação materna 

deste mundo ferido (...) Ela é Mãe e Rainha de toda a criação.”
376

 Mariologia e ecologia tem 

um vínculo profundo.  

Enquanto Clara Temporelli coloca a valorização da vida humana como elemento 

antropológico de todos os dogmas marianos, Clodovis Boff a evidencia como um 

desdobramento social do dogma da Assunção. Segundo Clodovis Boff, a Virgem Maria foi 

glorificada integralmente. Isso mostra que Deus tem um destino sublime para a materialidade, 

não só para o espírito. O próprio Papa Pio XII mostrou que a vida humana necessitava ser 

valorizada, porque num contexto de mortes, violências e guerras, milhões de pessoas 

perderam suas vidas. Até um político poderia tomar do dogma da Assunção a inspiração para 

desenvolver uma política de vida. Logo, todas as formas de morte na esfera social deveriam 

ser eliminada como o aborto, a guerra, a fome, a poluição do meio ambiente. “Implica, na 

verdade, a luta sem tréguas em favor da vida, sob todas as suas manifestações. O político 

cristão só pode ser o guerreiro do evangelium vitae.”
377
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O documento de Puebla sustenta que o dogma da Assunção de Maria ao céu em corpo 

e alma pode levar os cristãos a valorizarem os corpos sofridos de muitos padecentes na 

America Latina. Puebla estimula a todos a lutarem por melhores condições dignas para 

pessoas que têm corpos profanados, como mulheres que são exploradas sexualmente ou 

maltratadas pela cultura machista; jovens trabalhadores que são explorados com carga 

excessiva de trabalho; a droga e a violência que fere e mata milhares de pessoas; crianças que 

são abusadas sexualmente ou são abandonadas pela família e sofrem por viverem nas ruas; os 

presos que recebem maus tratos e tem condições indignas de sobrevivência nas cadeias 

(PUEBLA, n.298).  

Clodovis Boff recomenda como prática social do dogma da Assunção uma reverência 

para com o corpo humano, reconhecendo sua dignidade, o cuidado pela saúde, especialmente 

dos mais pobres e o resgate da ideia de pureza diante de uma cultura que leva os jovens a se 

entregarem a todo tipo de experiência sexual sem compromisso moral.
378

 A Assunção de 

Maria é um mistério no qual a carne, a matéria foi santificada e divinizada e posta na 

eternidade. Contudo, é possível fazer mais uma vez uma ligação da Assunção com a criação. 

“A matéria, chame-se ela natureza, cosmos ou criação, tem em Maria um sinal antecipador de 

seu destino... A Virgem gloriosa é a porção da matéria cósmica que já se tornou incandescente 

por obra o Espírito de glória.”
379

 Papa Francisco também na sua encíclica “Laudato Si” 

expressa a mesma conclusão teológica: existe uma verdadeira conexão entre Maria e ecologia. 

“Elevada ao céu, é Mãe e Rainha de toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com 

Cristo ressuscitado, parte da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza.”
380

 Por fim, a 

espiritualidade cristã dos tempos atuais pode se aprimorar com esta perspectiva mariana 

relacionada com a ecologia.  

Maria como mulher foi elevada ao céu. É um corpo feminino que entra na eternidade e 

alcança a mais alta dignidade de uma criatura: a divinização e glorificação. G. Söll diz que a 

Assunção representa a satisfação plena da dignidade da mulher.
381

 “Na e pela Assunção, o 

corpo feminino é resgatado e como que vingado, graças ao Criador e Redentor, de todas as 

humilhações e violências que ele sofreu ao longo de uma história milenarmente patriarcal.”
382

  

Clodovis Boff fala que a glorificação do corpo da Virgem Maria é um protesto e uma 

promessa, a saber, protesto contra a cultura patriarcal que maltrata as mulheres e seus corpos, 
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seja pela violência seja pelo abuso sexual e promessa de que seus corpos na glória de Deus 

serão resgatados “recriados em virgindade, ungidos e perfumados para o encontro nupcial 

escatológico”.
383

 Em suma, Clodovis Boff e Clara Temporelli abordam um sentido novo nos 

dogmas marianos, a saber: social. É de grande relevância esta temática, pois convida os 

cristãos a unirem a vida de fé com a práxis cristã. É suscitar no homem e na mulher crente 

uma postura de preocupação social com a doutrina que professam.  

No momento, constatam-se posturas de grupos e movimentos espiritualistas que 

tendem a um individualismo na vivência da fé. Com esta nova postura de ligar a fé e a prática 

social, os cristãos irão desenvolver posturas de libertação de males sociais como a fome, 

miséria, prostituição e lutarão contra toda injustiça e opressão. O tema do Reinado de Deus 

como justiça, fraternidade e solidariedade volta a ganhar mais enfoque através destas 

reflexões sociais. O cristão volta a se preocupar com o bem estar do outro e com a sociedade.  

Nesta busca de vivência social da fé, até a teologia da criação é valorizada, pois este planeta, 

especialmente a natureza, está sendo agredido e explorado de forma incorreta. O mistério 

mariano tem muito a inspirar uma prática que respeita a ecologia, pois Maria é a mãe da 

criação.
384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
383

 CLODOVIS BOFF, 2006, p. 538-539.  
384

 FRANCISCO, 2015, p. 140.  



114 
 

3 O LUGAR DE MARIA NO MISTÉRIO DA TRINDADE E DA IGREJA 

 

Na primeira parte foi analisada a mariologia bíblica. Na segunda, a mariologia 

histórica juntamente com a sistemática tratando dos dogmas marianos. Agora, se tratará de 

temas relevantes sobre o mistério de Maria que foram objetos de debates e reflexões ao longo 

da história, a saber: a relação de Maria com a Trindade; Maria e o feminismo; Maria, nova 

Eva; Maria: mãe ou nossa irmã? Maria na comunhão dos santos e a contribuição específica 

dos autores: Paredes e Elizabeth Johnson.  

 Para uma melhor compreensão do método proposto deve-se recorrer à analogia do 

mosaico. Esta é uma arte decorativa que remonta a milhares de anos atrás e consiste na junção 

de várias peças chamadas de tesselas que unidas umas às outras formam um desenho. A 

montagem de pequenos fragmentos diferentes acaba compondo o mosaico. Nesta arte os 

materiais podem ser vidros, porcelanas, plásticos, papel, cerâmica, granito, azulejos e até 

pedras preciosas. Tem cores diferentes e figuras geométricas diversas. É a criatividade do 

artista que irá dar uma forma final ao desenho. É mérito de Elizabeth Johnson relacionar o 

mistério mariano com a montagem de mosaico.  

 

Como fragmentos de um grande mosaico, os textos marianos da Escritura 

são imagens discretas que sozinhas não formam um retrato completo. Estão 

inseridos na história de Jesus, que, ela mesma, pressupõe toda a extensão 

bíblica da história misericordiosa de Deus... Estudamos as tesselas, essas 

memórias teológicas individuais de Maria, como lampejos de cor que fazem 

parte da estrutura da narrativa do compromisso do Deus vivo com a carne e a 

matéria do mundo... A meta é uma imagem ou memória viva e multifacetada 

de Maria na nuvem de testemunhas (...).
385

  

 

Johnson ao fazer isso apenas se refere à mariologia bíblica. Nesta investigação que se 

propõe neste trabalho, os assuntos abordados não serão bíblicos, e sim temas diversos 

relacionados com o mistério da Mãe de Deus, no horizonte da teologia dogmática.  

 

3.1 Maria e a Trindade 

Atualmente, os pensadores cristãos estão refletindo a relação de Maria com a 

Trindade.
386

 Se Maria esteve nos planos salvíficos de Deus desde toda a eternidade (LG n.61), 
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é de se pensar que cada pessoa divina tem uma relação pessoal com a Virgem. “(...). Foi 

enriquecida com a excelsa missão e dignidade de Mãe de Deus Filho; é, por isso, filha 

predileta do Pai e templo do Espírito Santo, e, por este insigne dom da graça, leva vantagem 

sobre todas as demais criaturas do céu e da terra” (LG n.53). Inclusive, a obra de redenção 

realizada em Maria é trinitária.  

Paredes explica que isso aconteceu devido à mentalidade da época medieval que tinha 

o pensamento filosófico grego predominante e este sistema de reflexão concebia o feminino 

ou materno como passivo e Deus, como ativo. “Maria é, em outras ocasiões, excessivamente 

identificada com a Trindade. É paradigmático o desenvolvimento mariológico da Idade 

Média. Trata-se de um fenômeno complexo (...).
387

  

Elizabeth Johnson comenta que no século XVI a figura de Maria foi comparada à 

Trindade Santa. “A figura de Maria adquiria atributos e funções tomadas de empréstimo não 

só da deusa antiga, mas também da própria Trindade cristã.”
388

 

Nos tempos modernos, C. G. Jung propôs a tese segundo a qual a Trindade é por 

excelência arquétipo masculino,
389

 enquanto Maria integra o feminino que faltava à 

Santíssima Trindade. Logo, se poderia falar em “quaternidade.”
390

  Leonardo Boff explica 

esta complexidade:  

 

Pondera Jung, a perfeição expressa pela trindade não exaure o processo de 

identidade personalizadora. Falta ainda a integração de um quarto elemento 

que é o feminino em Deus. É aqui que entra Maria como Mãe de Deus, como 

Esposa do Espírito Santo e como aquela que, pela Assunção corporal ao céu, 

penetrou na intimidade da Trindade Santíssima. Para Jung a quaternidade 

representa uma plenitude maior do que a trindade porque, exatamente, ela 

integra o feminino recalcado. Daí é que nas representações cristãs, nas visões 

de alguns santos ou nos sonhos e nos materiais de doentes mentais aparece 

quase sempre, junto à Trindade, um quarto elemento e este feminino, seja a 

criação, a matéria ou Maria.
391

   

   

Bruno Forte relata que a mariologia por muito tempo foi sendo estudada isolada do 

mistério salvífico de Deus. A piedade popular e a teologia através da mariologia simbólica 

exaltava mais e mais a figura da Theotokos. Contudo, Forte afirma que a mariologia deveria 

ser recolocada dentro do mistério de Deus, especialmente da Trindade. “A mariologia deve 
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ser repensada no contexto geral da fé trinitária em relação com o desígnio e a iniciativa do 

Pai, com a missão do Filho e com a ação do Espírito Santo (...).
392

  

Portanto, a mariologia atual tem a função importante de “superar o isolamento e o 

fechamento que a caracterizavam, a fim de situar melhor a reflexão sobre a Mãe do Senhor 

em relação com a totalidade do mistério cristão, com Deus, com a Igreja, com o homem, com 

a história e com o tempo futuro”.
393

 Forte mostra que existe uma ligação profunda entre a 

Virgem e a Trindade. Pode-se perceber este fato na revelação do mistério trinitário na 

anunciação.  

A LG exprime tal relação: “Remida dum modo mais sublime, em atenção aos méritos 

de seu Filho, e unida a Ele por um vínculo estreito e indissolúvel, foi enriquecida com a 

excelsa missão e dignidade de Mãe de Deus Filho, é, por isso, filha predileta do Pai e templo 

do Espírito Santo” (LG n.53). É possível fazer uma teologia mariana em correspondência com 

o mistério trinitário.
394

 Bruno Forte afirma que Maria é o “Ícone da Trindade”.  

 

Às três pessoas divinas vêm referir-se os aspectos da única Virgem-Mãe-

Esposa; enquanto Virgem, Maria está diante do Pai como receptividade pura, 

e, por isso, se oferece como ícone daquele que na eternidade é puro receber, 

puro deixar-se amar, o Gerado, o Amado, o Filho, a Palavra saída do 

Silêncio. Enquanto Mãe do Verbo Encarnado, Maria se refere a ele na 

gratuidade do dom, qual fonte de amor que dá a vida, sendo, por isso, o 

ícone materno daquele que desde sempre e para sempre iniciou a amar; e é 

nascente pura, puro dar, o Generante, a Fonte primeira, o eterno Amante, o 

Pai. Enquanto arca da aliança nupcial entre o céu e a terra, Esposa na qual o 

Eterno une a si a história e a cumula da surpreendente novidade de seu dom, 

Maria se refere à comunhão entre o Pai e o Filho e entre eles e o mundo, e se 

oferece, por isso, como ícone do Espírito Santo, que é nupcialidade eterna, 

vínculo de caridade infinita e abertura permanente do mistério de Deus para 

a história dos homens (...). Na própria Virgem (...) vem espelhar-se o próprio 

mistério das relações divinas: na unidade de sua pessoa vem repousar a 

marca da vida plena do Deus tripessoal.
395

  

 

O teólogo contemporâneo tem que abordar com urgência a mariologia trinitária.  

Tanto a mariologia quanto a própria reflexão teológica se enriquecerá com o nexo do mistério 

de Maria com o mistério da Trindade. “Deus escolhe uma Virgem para manifestar-se, uma 
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Mãe para comunicar-se, uma Esposa para fazer aliança com os homens.”
396

 A mariologia tem 

um papel revelador do mistério cristão ao longo dos tempos.
397

  

Xabier Pikaza argumenta que a Mãe de Jesus constitui um ponto necessário ao 

desdobramento econômico da Trindade.
398

 De acordo com seu pensamento, para se 

compreender profundamente o mistério mariano, é necessário relacioná-lo com a Trindade. 

“O sentido da mariologia decide-se a partir da visão do mistério trinitário.”
399

 

 

3.1.1 Maria e Deus Pai 

 

Segundo os escolásticos a Mãe de Jesus foi elevada a uma categoria de semelhança 

com o Pai Eterno. A potência do Pai incidia na Theotokos. Paredes afirma: “O poder de Deus 

Pai se refletia em Maria... Em Maria o povo contemplava a misericórdia, enquanto em Deus 

Pai contemplava a justiça. Via-se em Maria a onipotência suplicante.”
400

  

Elizabeth relata que salmos foram reelaborados e Maria substituiu o lugar de Deus 

como pessoa ativa de ações divinas: “Cantai a Nossa Senhora um canto novo, pois ela fez 

maravilhas. Aos olhos das nações revelou sua misericórdia. Seu nome é ouvido até a 

extremidade da terra (Sl 98).”
401

 Na mesma direção Anselmo diz: “Assim, Deus é o Pai de 

todas as coisas criadas e Maria é a Mãe de todas as coisas recriadas.”
402

 Johnson mostra que a 

comparação com Deus Pai chegou ao ponto de louvá-la com o mesmo hino dirigido a Deus 

como “Te Deum”: 

 

Nós te louvamos, Ó Mãe de Deus; nós te reconhecemos, Maria sempre 

Virgem (...). A ti servem todos os anjos e arcanjos, tronos e principados. A ti 

obedecem todos os poderes e virtudes do céu e todas as dominações. Diante 

de ti, todos os coros angelicais, os querubins e serafins levantam-se 

exultantes. Toda criatura angelical te proclama sem cessar: Santa, Santa, 

Santa, Virgem Maria Mãe de Deus!.
403
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De acordo com Johnson, chegava-se ao extremo de se atribuir declarações da Sagrada 

Escritura de Deus Pai a Maria. Falava-se que ela deu seu Filho Jesus por amor do mundo para 

salvá-lo (Jo 3,16). “Não demorou muito para Maria ser agraciada com onisciência e certa 

onipotência sobre a terra, o céu e o inferno (...). Dirigiam-se a ela como Nossa Mãe que está 

no céu e lhe pediam que nos desse hoje o pão nosso de cada dia e nos livrasse do mal.”
404

   

 

3.1.2 Maria e Deus Filho 

 

Do mesmo modo, Maria foi relacionada com seu Filho Jesus Cristo e por vezes, 

usurpava seu lugar. O Salvador era retratado pelos teólogos como o Justo Juiz e Maria como a 

Mãe de misericórdia. García Paredes constata: “Via-se em Maria a onipotência suplicante. 

Inclusive se falava dela como mais misericordiosa do que seu Filho.”
405

 

O povo cristão tinha tanto medo de ser condenado por este Julgador severo que 

recorria à compaixão da Virgem Maria. “Ela restringia a ira de Cristo e embainhava de volta a 

espada que devastava a humanidade pecaminosa. Ela era particularmente bondosa para com 

os indignos e servia a todo tipo de malandros e malfeitores desde que a invocassem.”
406

   

Aos poucos, a Virgem foi sendo comparada a Cristo e posta no mesmo nível de ação 

salvífica, ao ponto de ela ter poderes de salvar pecadores condenados ao inferno. Assim como 

fizeram com a pessoa divina de Deus Pai, Maria recebia louvores atribuídos a Cristo. Diziam 

que nela habitava corporalmente toda a plenitude da divindade (Cl 2,9) ou que ela tinha se 

despojado, logo Deus a exaltou ao mais alto dos céus a ponto da pronúncia do seu nome 

provocar reverência em todos e até os demônio tinha medo do nome de Maria.  

 

O resultado dos paralelos medievais entre Maria e Cristo, em natureza, graça 

e glória, em virtude e dignidade, foi à figura de Maria assumir prerrogativas 

divinas. Como co-redentora, era digna de salvação; como medianeira, 

obtinha graça para os pecadores; como rainha e mãe de misericórdia, ela 

mesma a concedia. Todo esse poder estava presente em Maria como mulher 

maternal que representava a benevolência insuperável em oposição à 

severidade divina.
407
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Bruno Forte constata o mesmo movimento dos teólogos medievais e modernos de 

igualar Maria a Jesus. Ela se tornou a mãe da misericórdia ao passo que Jesus se tornou o Rei 

da justiça. “Ao lado da Mãe de misericórdia, refúgio dos pecadores, Cristo aparecia como o 

juiz justo e severo.”
408

 Afonso de Ligório estabelece assim a distinção entre Jesus e Maria: 

 

Consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor dividiu: o 

reinado da justiça reservou-o para si, o e reinado da misericórdia o cedeu a 

Maria. E ainda o Senhor ordenou que pelas mãos de Maria passariam, e a 

seu arbítrio seriam conferidas todas as misericórdias dispensadas aos homens 

(...). Quando a Santíssima Virgem concebeu o Divino Verbo e deu à luz, 

obteve metade do reino de Deus: tornou-se Rainha da misericórdia e Jesus 

ficou sendo Rei da justiça.
409

  

 

3.1.3 Maria e o Espírito Santo 

 

Por fim, Maria também foi identificada com o Espírito Santo.
410

 García Paredes 

salienta que “a Maria se atribuíram não poucas funções do Espírito”.
411

 A semelhança com 

Paredes, Johnson diz que a Tradição católica pôs Maria no lugar que era próprio do Espírito 

de Deus. Quase que o substituiu e lhe adquiriu poderes divinos da Terceira Pessoa da 

Santíssima Trindade como consolar, inspirar, conduzir, auxiliar.  

 

Os católicos dizem que Maria forma Cristo neles, que ela está 

espiritualmente presente para guiar e inspirar, que ela é o elo entre eles e 

Cristo e que quem tem aspirações espirituais vai a Jesus por intermédio de 

Maria. Mas não são precisamente essas as funções do Espírito de Cristo? 

Além disso, Maria é chamada de intercessora, medianeira, auxiliadora, 

advogada, defensora, consoladora, conselheira. Mas esses não são títulos que 

originalmente pertenciam ao Paráclito? Os católicos pensam e pregam que 

toda graça vem de Deus por meio de Cristo via Maria. Mas não é isso uma 

deslocação do Espírito Santo que é essencial ao dom trinitário da graça neste 

mundo?.
412

  

 

Elizabeth Johnson lembra que na Sagrada Escritura a ação do Espírito Santo é descrita 

com imagens femininas. No Oriente antigo, o símbolo da divindade feminina era a ave. Esta 

                                                           
408

 FORTE, 1991, p. 30.  
409

 LIGÓRIO, 1989, p. 36-37.  
410

 Para uma pesquisa mais aprofundada da relação de Maria com o Espírito Santo recomendamos a 

tese de doutorado de João Justino de Medeiros.  MEDEIROS, João Justino de. Pneumatologia e 

Mariologia no Horizonte Teológico Latino-Americano. 2004. 345 p. Tese (Doutorado em Teologia) – 

Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas Theologiae, Roma, 2005.  
411

 GARCÍA PAREDES, 2011, p. 399.  
412

 JOHNSON, 2006, p. 111-112.  



120 
 

com suas assas ia protegendo seus filhotes e dando-lhes proteção. Assim é representado o 

Espírito de Deus como pomba. “A atividade do Espírito é evocada com alusões à 

feminilidade.”
413

 Johnson elucida que a maternidade do Espírito inspirou uma postura 

espiritual voltada para o carinho, o afeto. Contudo, no decorrer da história, tal simbologia foi 

transferida inicialmente para a Igreja e depois para Maria. “Essas metáforas bíblicas e 

patrísticas passaram do Espírito para a Igreja, chamada santa mãe Igreja, e na Idade Média 

para Maria... As asas do Espírito transformaram-se no manto estendido da zelosa madona 

medieval do manto protetor.”
414

   

A teologia pneumatológica foi tão pouco desenvolvida na Idade Média que Maria 

acabou tomando o lugar do Espírito.
415

 Igualmente, teólogas protestantes criticam o 

ensinamento católico de trocar as atribuições da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade com 

Maria. A Virgem substituiu o Espírito de Deus e age com seus poderes divinos. Elisie Gibson 

comenta lamentando: “Ao começar a estudar a teologia católica, em todo lugar onde esperava 

encontrar uma exposição da doutrina do Espírito Santo, eu encontrava Maria. O que os 

protestantes atribuem universalmente à ação do Espírito Santo era atribuído a Maria.”
416

  

Leonardo Boff sustenta que Maria não ocupou o lugar do Espírito. Pelo contrário, para 

ele Maria foi elevada ao mesmo nível de Deus Espírito Santo. “Se Maria é espiritualizada pela 

Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, então tudo o que se pode atribuir ao Espírito Santo 

pode-se atribuir a Maria e vice-versa.”
417

 Ele chega a defender a possibilidade de Maria ter se 

unido hipostaticamente ao Espírito Santo. Assim como o Verbo se uniu hipostaticamente a 

natureza humana, da mesma forma o Espírito de Deus se uniu hipostaticamente a Maria.  

 

Sustentamos a hipótese de que a Virgem Maria, Mãe de Deus e dos homens, 

realiza de forma absoluta e escatológica o feminino porque o Espírito Santo 

fez dela o seu templo, seu santuário e seu tabernáculo de maneira tão real e 

verdadeira que ela deve ser considerada como unida hipostaticamente à 

Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.
418

 

 

Em suma, equiparar Maria à Santíssima Trindade foi um equívoco de muitos 

pensadores cristãos. Existe uma distância infinita entre ela e Deus, pois Maria por mais santa 
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e imaculada que seja, continua sendo uma criatura, enquanto Deus permanece sendo o 

criador. Atribuir características divinas a ela foi um erro e excesso de devoção que obscureceu 

a imagem de quem foi realmente a Miriâm de Nazaré. García Paredes e Elizabeth Johnson 

ajudam a recuperar a verdadeira figura da Mãe de Jesus, com traços mais humanos e 

históricos. Maria é uma pessoa humana e deve ser imaginada a partir desta veracidade: uma 

mulher judia que se colocou a serviço de Deus numa vida simples e que colaborou para a 

salvação da humanidade. Mesmo sendo glorificada por Deus por tantos méritos, ela não pode 

ser igualada a divindade. Leonardo Boff comete um equívoco em colocar a Mãe de Jesus no 

mesmo patamar do Espírito de Deus. 

  

3.2 Maria e as mulheres 

 

Refletir sobre a personalidade de Maria é tratar de uma mulher que se consagrou a 

Deus para ser a Mãe do Redentor. De certa forma, Maria representa uma valorização do 

feminino na espiritualidade, na devoção, no culto e na teologia da Igreja. “O feminino 

autêntico e puro é, por excelência, uma energia luminosa e casta, portadora de ideal, de 

bondade: a bem-aventurada Virgem Maria.”
419

  

Existe uma relação entre a figura de Maria e o movimento feminista.
420

 Xabier Pikaza 

percebe que uma das falhas da teologia marial é justamente o fato de não dialogar com as 

mulheres atuais.
421

 Logo, é necessária uma abordagem que aproxime a imagem de Maria da 

mulher contemporânea. “(...) Figuras (marianas) devem ser atualizadas a partir do contexto da 

busca utópico-libertadora da mulher de hoje e de amanhã.”
422

 

Ao longo da história da humanidade, se percebe que a mulher foi discriminada pelos 

homens. A sociedade era predominantemente patriarcal e ditava as normas de conduta para as 

mulheres. No final do século XIX e no século XX, as mulheres começaram a se reunir e 

reclamar direitos iguais aos homens. As feministas estão protestando e requerendo tratamento 

similar aos homens. Todos devem ter direitos e deveres iguais, inclusive na Igreja. Teólogas 

feministas criticam que na Tradição as mulheres foram discriminadas pelos homens. E elas 

postulam nova consciência da sua dignidade e exigem mais participação na vida eclesial.  
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3.2.1 Perspectiva teológica 

 

Segundo Paredes, a temática do feminino na teologia já foi tratada nos primórdios da 

Igreja pelos gnósticos.
423

 Estes já tinham uma compreensão da dimensão feminil desde a 

eternidade quando chamavam o Espírito Santo de “Primeira Mulher” Ela era preexistente e 

exercia no mundo duas atividades como Mãe dos viventes e Sabedoria do mundo.
424

 No 

entanto, os gnósticos negavam a corporeidade e se mantiveram dentro de um esquema 

patriarcal.  

Uma abordagem que contribui para a compreensão mais ampla do conhecimento do 

feminino na teologia é de Leonardo Boff.  Ele faz um ensaio interdisciplinar acerca desta 

temática e sobre as suas manifestações religiosas. Mostra a importância social e religiosa do 

feminino, relaciona-o com a teologia, evidenciando sua pertinência teológica. Também a 

correlaciona com a mariologia tornando claro que ele é um princípio organizador e premissa 

fundamental dela. Boff desenvolve uma reflexão analítica, filosófica e teológica do feminino 

na história. Além disso, relembra o antifeminismo judaico no período pós-exílio citando 

trechos do Antigo Testamento como Eclesiástico:  

 

Qualquer ferida, menos a do coração; qualquer malícia, menos a da mulher 

(...). Não há pior veneno que o veneno da serpente, não há pior cólera que a 

cólera de mulher. Prefiro morar com leão ou dragão a morar com mulher 

perversa. A perversidade da mulher muda sua fisionomia, obscurece-lhe o 

rosto como o de urso (...). Pouca maldade é comparada com a da mulher, 

caia sobre ela a sorte dos pecadores (...). Não te deixes prender pela beleza 

da mulher, não te apaixones por mulher (...). Foi pela mulher que começou o 

pecado, por sua culpa todos morremos (Eclo 25,13-24).  

 

Na tradição cristã, Boff diz que igualmente existiu antifeminismo nos Padres da Igreja 

como Tertuliano, Jerônimo, Ambrósio, Agostinho entre outros. “É de ordem natural entre os 

humanos que as mulheres estejam submetidas aos homens e os filhos aos pais; porque é 

questão de justiça que a razão mais fraca se submeta à mais forte.”
425

 Até no Código Direito 

Canônico da Igreja desde o código de Graciliano no século XII até 1917, o patriarcalismo 

permanecia nas leis eclesiásticas, tratando as mulheres com inferioridade e equiparando-as 
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como aos loucos e crianças.
426

 Na Idade Média, os doutores da Igreja como Tomás de Aquino 

tinham uma visão negativa das mulheres considerando-as inferiores aos homens. Ele chega a 

declarar que a mulher é um varão deficiente, imperfeito. “A mulher necessita do varão não 

somente para engendrar, mas o fazem os animais, senão também para governar, porquanto o 

varão é mais perfeito por sua razão e mais forte por sua virtude.”
427

 No século XX, para o 

estudioso da história da Igreja e do feminismo, E. Gilson, era mais cômodo tratar a mulher na 

submissão do que reconhecer sua igualdade e dignidade.   

 

As mulheres são consideradas criaturas inferiores que ameaçam a 

integridade do homem; eliminá-las das estruturas eclesiais se revela mais 

cômodo do que a procura onerosa de uma compreensão e de suma 

cooperação mútua no serviço de Deus.
428

 

 

Leonardo Boff propõe princípios de uma antropologia teológica integral como a 

igualdade criacional do varão e da mulher, reciprocidade entre homem e mulher, o feminil 

como revelação de Deus. Identicamente Boff argumenta que o feminino é um caminho do ser 

humano para Deus e uma via de Deus para a pessoa humana. A tal ponto de se poder perceber 

um feminino em Deus. Deus pode ser visto como feminino igualmente como é visto como 

masculino. “Ao descobrirmos o feminino em Deus e ao invocá-lo como Mãe, não estaríamos 

vinculados a dados sexuais, mas a qualidades femininas e maternas que se realizam 

absolutamente em Deus.”
429

 Logo, o princípio último de toda a feminilidade é chegar ao 

ponto de chamar a Deus de minha Mãe.
430

 A Mãe de Jesus aparece nesse contexto como a 

antecipação escatológica do feminino em sua absoluta realização.
431

 

Bruno Forte salienta que Maria manifesta em si a feminilidade perfeita. Ela é o 

arquétipo do feminino. Contemplar a Mãe de Jesus é “encontrar nela a femininidade do 

humano total, o feminino que, por via de reciprocidade e de integração, revela o masculino e 

deixa transparecer em si os traços da criatura nova no Senhor”.
432

 A Virgem é modelo para 

todos os homens e mulheres para se tornarem mais humanos. A feminilidade em Maria 

aparece na sua imagem de Virgem-Mãe-Esposa.  
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A acolhida fecunda da Virgem, em nada passiva, a generosidade pura da 

Mãe, forma de gratuidade recebida do Pai e dada aos homens, à 

reciprocidade da Esposa, com sua carga de aliança libertadora e 

antecipadora, revelam não só a femininidade da mulher, mas também o 

feminino do homem, as dimensões que todo homem deve integrar em si para 

ser verdadeiramente ele mesmo.
433

  

 

3.2.2 Reflexão feminista 

 

O movimento feminista é bastante complexo na atualidade. Exige direitos iguais para 

as mulheres em todos os setores e no mercado de trabalho, tanto no nível social, econômico 

quanto cultural ou político. Não somente. Também nova divisão de trabalho no lar, respeito 

ao corpo. Combate à violência e exploração social. Leonardo Boff explicita que a temática 

feminista se tornou importante para a sociedade:  

 

O tema feminino pelos valores novos que encarna, pelas reivindicações da 

mulher no sentido de ser reconhecida como pessoa e de ser acolhida em sua 

diferença própria sem visar privilégios nem tolerar a dominação de um sobre 

o outro, pelo equilíbrio novo que propicia nos relacionamentos sociais se 

tornou tema de maior relevância. Em função disso provocou toda sorte de 

estudos e reflexões em todos os campos de pesquisa antropológica, histórica, 

sociológica, psicológica e religiosa.
434

 

 

No campo religioso, as feministas reconhecem que a figura de Maria de certa forma 

revalorizou a dignidade das mulheres e as inspirou. “A história da espiritualidade revela que 

as mulheres encontraram na oração e na companhia de Maria uma fonte de inspiração, 

consolo e força, precisamente como mulher e especialmente em tempos de tribulação.”
435

 

Contudo, como foi uma imagem de mulher ideal produzida pelo patriarcalismo, não deixa de 

trazer consigo malefícios para as mulheres da época atual. As teólogas feministas criticam o 

fato de somente Maria por muitos séculos ter sido posta nos altares das igrejas.  

Além disso, apenas a Mãe de Deus recebeu privilégios ao passo que as outras 

mulheres ficaram esquecidas com as bocas silenciadas e nem tiverem reconhecimento oficial 

por parte da hierarquia eclesiástica. Porque só dar valor aos homens como os Padres da 

Igreja? Não tinha no mesmo período mulheres santas para serem proclamadas Mães da Igreja? 

Conjuntamente, não aceitam o argumento de propor Maria como modelo para as mulheres 
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como mãe e virgem, como se só dessa forma as mulheres poderiam se realizar na vocação. 

Defendem a possibilidades de tantas outras formas de vida ser meios de satisfação e 

felicidades para as mulheres.  

As teólogas feministas reclamam direitos iguais dentro da Igreja. Percebem que as 

mulheres ficam de lado das decisões importantes da hierarquia. Chegam ao ponto de exigir 

que o ministério ordenado seja concedido também a elas, pois se os homens podem exercê-lo, 

as mulheres da mesma forma são capazes. Relembram que na comunidade primitiva as 

mulheres exerciam liderança nas comunidades.
436

 Criticam a Igreja católica por manter 

privilégios de poder exclusivamente para os homens. “De muitas maneiras na Igreja, os 

poderosos ainda ocupam os tronos, os humildes ainda aguardam a exaltação.”
437

 Não aceitam 

a forma como os papas valorizam as mulheres, pois isso não resolve o problema. Para as 

teólogas o feminismo terá sentido quando o conceito de igualdade for posto em prática. Susan 

Ross examina: 

A falta muito real que as mulheres têm de poder na Igreja é hoje uma 

acusação das estruturas de poder como elas existem (...). Não podemos 

deixar passar o escândalo da exclusão das mulheres do poder. Portanto, toda 

discussão do empoderamento das mulheres precisa ser justaposta a nossa 

falta de poder político e simbólico e à omissão da liderança da Igreja para 

retificar esse escândalo.
438

  

 

Elizabeth Johnson faz duras críticas à teologia do feminino de Boff. Este defende a 

possibilidade de Maria ser o rosto materno de Deus, a personificação do feminino, isto é, a 

corporificação da dimensão feminina do divino. Johnson classifica a proposta de Leonardo 

Boff como “feminismo romântico” na qual a Mãe de Jesus - reúne em si as qualidades do 

aconchego, ternura, interioridade, vida “Esse modelo romântico reflete uma perspectiva 

produzida a partir das necessidades da psique masculina.”
439

 A teologia feminista reconhece 

que as imagens de Deus masculinas foram produzidas pelo patriarcado. Por conseguinte, 

“essa teologia argumenta que o mistério de sagrado de Deus pode ser representado por 

símbolos femininos de maneira tão adequada ou inadequada quanto por símbolos 

masculinos.”
440
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Um ponto crítico em que a teologia da libertação feminista discorda de 

muitas outras abordagens examinadas acima é a idéia de que Maria 

representa a “dimensão”, o “lado”, o “aspecto” ou as “feições” femininas do 

divino. Teologicamente falando, Deus não tem dimensão feminina nem 

dimensão masculina, nem dimensão animal (pense-se na ave alada, na mãe 

ursa zangada), nem dimensão mineral (a rocha). Deus é simples. Nomes, 

imagens e símbolos não visam parte do mistério divino (...). A metáfora 

feminina por si só aponta para Deus, pura e simplesmente, e tem capacidade 

de representar Deus (...). É possível imaginar Deus em metáforas femininas 

de maneira tão plena e tão limitada quanto é possível imaginar Deus em 

metáforas masculinas, sem falar de dimensões, lados ou feições femininas 

que reduzem a força dessa linguagem.
441

   

 

Enfim, o movimento feminista tem o seu valor e a sua importância na atualidade.
442

 

Nos dias atuais, as mulheres ainda não são reconhecidas nos seus direitos como os homens. 

Requisitar direitos iguais é uma necessidade que se impõe a todos, sem exceção. Existem 

muitos progressos em todos os setores da sociedade civil porque as mulheres estão assumindo 

seu papel e missão com os homens, desde o campo científico e econômico como no político, 

cultural, social e até religioso. Na reflexão teológica, a posição feminista tem o aspecto 

positivo de resgatar as qualidades maternais em Deus, porque Ele ama a todos com amor de 

Pai e de Mãe.  

 

 

3.3 Maria, nova Eva 

 

Desde os primeiros séculos, alguns Padres relacionaram Maria com Eva. Isso será 

demonstrado através dos teólogos ao longo da história da Igreja. Será abordado à crítica 

feminista dessa correlação. “A afirmação do princípio feminino no gnosticismo e a presença 

do feminino nas religiões circundantes, a veneração da figura de Eva no montanismo, tenham 

influenciado alguns Padres a centralizar seu olhar em Maria em relação à Eva.”
443

 

 

3.3.1 Teólogos 

 

Inicialmente Maria foi relacionada com Eva, dentro da teologia de recapitulação. 

Tertuliano dizia que a “recapitular” tem o sentido de devolver todas as coisas ao seu 
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princípio
444

. Ele desenvolveu sua teologia a partir da passagem bíblica de Efésios 1, 10, onde 

o apóstolo Paulo fala que Deus quis recapitular tudo em Cristo. Por meio de Cristo, todas as 

coisas da terra e do céu voltariam à perfeição original. Tudo tem início e fim em Cristo.  

Nesta perspectiva, Tertuliano inclui Maria no processo salvífico. “Adão, com efeito, foi 

recapitulado em Cristo para que o mortal fosse devorado na imortalidade, e Eva (foi 

recapitulada) em Maria, para que uma virgem desatasse e desfizesse com sua obediência de 

virgem a desobediência de uma virgem.”
445

  

Do mesmo modo, Justino faz o paralelismo entre a virgem Eva e a virgem Maria. 

Relaciona a desobediência de Eva com a obediência de Maria. Irineu de Lião aprofunda o 

tema da recirculação iniciada por Tertuliano e Justino. Se Paulo afirma que Cristo é o novo 

Adão, é possível que se possa discorrer da nova Eva. Se Cristo é o novo homem, quem 

poderia ser a nova mulher? Irineu não vê outra pessoa a não ser Maria.  

O paralelismo entre as duas mulheres são similares: as duas foram virgens, duas 

mulheres; uma desobedeceu e a outra obedeceu; uma gerou a morte e a outra gerou a vida. 

Por conseguinte, “Adão foi restaurado em Cristo para que o que é mortal fosse absorvido pela 

imortalidade; e Eva foi restaurada em Maria, para que uma virgem dissolvesse e aniquilasse 

com sua obediência de virgem a desobediência de uma virgem.”
446

. Para Irineu, Maria foi à 

nova Eva na anunciação enquanto Cristo foi novo Adão na Cruz.
447

 Segundo Irineu Maria é o 

protótipo de Eva. Deus ao criar Eva, já pensava em Maria. Foi Maria que trouxe vida a 

descendência de Eva.
448

  

Gregório Nazianzeno (390) ao fazer o paralelismo de Maria com Eva utiliza as 

expressões: paraíso-manjedoura, Éden-Belém, mulher-virgem, criação-geração.
449

 Gregório 

de Nissa (392) acrescentou uma nova noção a dizer que a dor e sofrimento de Eva ao dar à luz 

seus filhos se contrapõe à alegria e prazer de Maria no nascimento de Jesus.
450

 “A mulher é 

defendida pela mulher. A primeira abriu o caminho para o pecado. A segunda favoreceu a 

entrada na justificação. Aquela seguiu o conselho da serpente; esta apresentou quem ia matar 

a serpente e gerou o autor da luz.”
451

 Epifânio de Salamina (403) propôs uma nova abordagem 
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da antítese morte-vida ao mostrar que a morte veio por Eva e a vida por Maria. Esta ao dar à 

luz o Vivente, se converteu em mãe dos viventes.
452

 “De onde teve origem a morte, veio 

também à vida, para que esta sucedesse àquela se a morte veio da mulher, a morte foi excluída 

por aquele que, por meio da mulher, se converteu em nossa vida.”
453

 Por conseguinte, muitos 

outros Padres da Igreja fizeram o paralelismo entre Maria e Eva como Jerônimo, Agostinho, 

Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo, João Damasceno.
454

  

García Paredes também concorda com o paralelo de Maria com Eva. Ele percebe 

elementos positivos nessa associação. “Maria, a nova Eva, converte-se autenticamente em 

mãe dos viventes. Ela é a mãe do novo Adão. E advogada da antiga Eva.”
455

 Contudo, 

apresenta mais outra concepção a respeito de Eva: esta não alude somente a Maria, a Mãe de 

Jesus. Eva pode representar igualmente a Igreja. 

 

A imagem de Eva é traduzida em chave esponsal. A imagem de Eva-esposa 

do novo Adão é aplicada à Igreja, que unida a Cristo se converte em mãe. A 

esposa nasce do esposo, de seu costado. Jesus é origem de Eva. Esta Eva não 

é Maria. Maria é esposa de José que concebe por obra do Espírito Santo. A 

Igreja é a esposa de Cristo quando morre na cruz.
456

 

 

Paredes reconhece que a teologia, especialmente a reflexão desenvolvida pelos Padres, 

influenciou a Igreja para a sujeição da mulher. “Nossa percepção do texto de Gn 3 através da 

patrística marcou seu caráter trágico e a subordinação da mulher.”
457

 Admite que seja legítimo 

o apelo da teologia feminista em se fazer uma nossa interpretação do relato do Gênesis. Da 

mesma maneira, Paredes confirma o pensamento dos Padres na correlação entre Maria e Eva, 

sublinhando a perspectiva da salvação integral.  

 

Meu ponto de vista é que, quando Irineu e os outros Padres da Igreja, depois 

dele, descobrem em Maria a nova Eva e lhe destinam uma função no 

mistério da salvação, estão se referindo a um esquema de fundo mítico. Com 

ele indicam que a salvação deve ser total, holística. Em quem descobrir 

melhor o princípio feminino que no personagem histórico da mãe de 

Jesus?.
458
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Leonardo Boff compreende a correlação de Maria e Eva através da mariologia 

simbólica. Ele defende a ideia do mito e o símbolo expressarem o significado transcendente 

de Maria. É um tipo de conhecimento que é verídico e que o teólogo deve se servir para 

penetrar na compreensão do mistério mariano.  

 

A mariologia simbólica está repleta de analogias, tipos e antítipos, evocações 

e acenos antecipadores de realidades futuras. É a forma como se estrutura o 

discurso simbólico e mítico; vendo uma realidade pensa em outra. Assim, 

por exemplo, fala de Eva, mãe de todos os viventes, e pensa em Maria, mãe 

de todos os viventes do novo começo da criação purificada. Ouve acerca da 

arca do dilúvio, da sarça ardente, da tenda de Deus no deserto, da arca da 

aliança, do templo de Deus, da nuvem de Elias, de Débora, de Judite e já o 

pensamento é transportado para Maria que realizou em sentido pleno o 

sentido comum destas realidades referidas.
459

  

 

Bruno Forte concorda com o pensamento de Boff de se utilizar a linguagem simbólica 

para entender o mistério de Maria.
460

 O caminho da verdade e a via da beleza se harmoniza 

com o símbolo. Estas três realidades expressam a fundo o conhecimento acerca de Maria. São 

três fontes de cognição que hoje se faz necessário empregar. Nem tudo pode ser expresso de 

modo lógico. Não se pode compreender Maria apenas por meio da bíblia. “A mariologia 

simbólica, solidamente ancorada na mariologia bíblico-narrativa (...). se aproxima das 

profundezas insondáveis e imensamente nutrientes do Mistério.”
461

 Além disso, é possível 

ainda se fazer uma mariologia profética, inspirado no Magnificat.
462

 Neste prisma, Maria 

pode ser relacionada com Eva; e mais, pode ser chamada de nova Eva.
463

  

Em suma, na atualidade existem vários teólogos que aceitam a correlação entre Maria 

e Eva como Clodovis Boff
464

, René Lauretin
465

, Karl Rahner
466

, Stefano De Fiores.
467

 Esta 

analogia de Maria com Eva fez com que o projeto redentor de Deus fosse melhor 

compreendido. A graça de Deus é maior que o pecado.  
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3.3.2 Reflexão feminista 

 

Muitas teologias feministas não aceitam essa comparação, pois percebem elementos 

subjugadores a dignidade plena das mulheres. Segundo elas a analogia entre Maria e Eva 

serviu para depreciar as outras mulheres. Elas citam os Padres da Igreja e vários escritores 

cristãos e percebem o pensamento comum patriarcal de difamar a maioria das mulheres 

representadas em Eva, a primeira pecadora da humanidade. Pode-se notar a concepção 

negativa dos Padres tinham acerca das mulheres: 

 

Não percebeis que sois, cada uma de vós, uma Eva? A maldição de Deus 

contra esse vosso sexo perdura até mesmo em nossos tempos. Culpadas, 

deveis suportar suas agruras. Sois o portão do diabo; profanastes a árvore 

fatídica; fostes vós as primeiras a trair a lei de Deus; enternecestes com 

vossas lisonjas aquele contra quem o diabo não triunfou pela força. Com 

demasiada facilidade destruístes a imagem de Deus, Adão. Vós é que sois 

merecedoras da morte; por vossa causa, o Filho de Deus teve de morrer.
468

  

 

Elizabeth Johnson salienta que esta visão negativa das mulheres é um problema a ser 

enfrentado pelas teólogas. Não se pode aceitar que Eva seja vista somente como causa de 

corrupção, condenação, tristeza e morte. De acordo com ela, a Tradição Patrística fez mal em 

identificar as mulheres como instrumentos de Satanás, pecaminosas. Ela não concorda com a 

associação da sexualidade feminina ao pecado. Johnson diz que a crítica de Tertuliano é 

injusta e influenciou os demais Padres a olhar a mulher como sedutoras do diabo e fonte de 

pecado para os homens.
469

 Igualmente, pensam do mesmo modo João Crisóstomo, Jerônimo, 

Agostinho e vários outros Padres do Oriente e Ocidente. 

 

Atribuíram a responsabilidade principal pela condição pecaminosa da 

humanidade a Eva e a todas as outras mulheres que são como ela, em vez de 

perceber claramente a solidariedade de toda a raça humana, homens e 

mulheres, no pecado e na graça.
470

  

   

Johnson salienta que nem mesmo o grande gênio Tomás de Aquino pensou diferente 

dos antecessores. Ele via as mulheres como homens deficientes e inferiores. Esta é a lacuna 

no pensamento do doutro angélico, conforme Johnson.  
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O contraste entre Eva e Maria é usado para desmerecer as mulheres com 

muito mais veemência que a diferença entre Adão e Cristo jamais foi usada 

para desprestigiar os homens. Ao idealizar Maria, separando-a de Eva e de 

todas as outras mulheres, a difamação da maioria tornou-se o lado sombrio 

da glorificação de uma só. Agora os autores homens podiam classificar as 

mulheres em um código teológico que assinalava fraqueza, tentação sexual e 

até depravação. E havia consequências práticas: Eva falou e o pecado entrou 

no mundo, razão pela qual as mulheres devem guardar silêncio nas igrejas.
471

 

 

Outra crítica se dirige a idealização de Maria. A Mãe de Deus foi sempre posta como 

modelo para todos os cristãos, homens e mulheres. Johnson não aceita que Maria seja 

colocada acima dos céus e a mais perfeita das criaturas, enquanto as demais são desprezadas e 

ficam na posição inferior. “Além de idealizar Maria, a Tradição mariana também atua com 

efeito prejudicial ao interpretar a imagem de Maria com virtudes e papéis propícios à 

subserviência das mulheres.”
472

 

Johnson critica as três imagens que se fizeram da Theotokos ao longo da história, a 

saber: serva, virgem e mãe. Ela renega este modelo de escrava, pois mostra uma mulher 

submissa, obediente, sem iniciativa. As teólogas feministas dizem que esta imagem de Maria 

fez com que as mulheres permanecessem subjugadas aos homens. Todas deveriam ser como a 

Virgem Maria, nova Eva, totalmente submissas. A busca da autonomia, do direito a se 

expressar e tomar iniciativa iria contra a esta postura da Mãe de Deus. “O crescimento 

autônomo como seres humanos faz com que as mulheres achem esse modelo cada vez mais 

intolerável.”
473

 Além do mais, a noção de virgindade precisa ser entendida no contexto 

cultural dos primeiros séculos. Seja na Tradição cristã, seja nas correntes heréticas, o 

matrimônio era desvalorizado enquanto a virgindade era exaltada. O prazer sexual era 

compreendido como meio de pecado, como um mal a ser evitado para não se corromper. 

Viver a abstinência sexual seria uma forma de se mortificar e viver um martírio. “Quando 

essa visão juntou-se à dicotomia de Maria e Eva, a imaginação patriarcal fez da sexualidade 

feminina não só bode expiatório como causa do pecado e da morte.”
474

 Por fim, a ênfase na 

maternidade reforça a necessidade das mulheres serem como Maria: mãe. Elas deveriam 

procriar, ser propriedade dos homens, satisfazer suas necessidades sexuais.
475

 Por 

conseguinte, por meio destas três imagens de Maria como serva, virgem e mãe se concebia 
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um cenário negativo de Eva à medida que a Mãe de Jesus era louvada e honrada de todas as 

formas. Johnson conclui afirmando que a dicotomia entre Maria e Eva é perniciosa.
476

 

Em suma, o paralelismo de Maria com Eva teve inúmeros benefícios de interpretação 

para se compreender o mistério da salvação. O próprio Concílio Vaticano II cita a relação de 

Maria com Eva (LG n.56). Não se pode ver tudo da mariologia tradicional como meio de 

sujeitar as mulheres. Nem tudo que se falou de Maria foi patriarcal. A figura da Mãe de Deus 

não é uma ofensa ao feminino. Pelo contrário, Maria viveu sua dimensão feminina de forma 

plena, harmoniosa e exemplar. Seja como virgem, serva ou mãe, a feminilidade de Maria foi 

autêntica. A exaltação da Theotokos de forma alguma é uma humilhação para as mulheres. 

Prova disso é o fato da caminhada da Igreja em dois mil anos numerosas mulheres se 

inspiraram na Mãe de Jesus como modelo. Foram santas.  Elas nunca se sentiram humilhadas, 

subjulgadas pela imagem da Mãe de Deus. Se for verdade que a figura da Imaculada é uma 

ofensa às mulheres, deveria ter sido ao longo de todos esses tempos e não só na atualidade. 

Situação que não aconteceu. Existe também teólogas feministas como Sydney Callahan que 

percebem elementos positivos na imagem de Maria
477

. Contudo, a crítica feminista tem o 

mérito de se colocar em discussão essa temática da dicotomia entre Maria e Eva e se procurar 

uma nova significação. Permanece como questão aberta para muitos outros teólogos e 

teólogas discutirem para a melhor compreensão dos homens e das mulheres da atualidade. 

Homens e mulheres são igualmente filhos de Eva e de Maria.  

 

3.4 Maria: mãe ou irmã? 

 

Na Sagrada Escritura, na Tradição Patrística e eclesiástica Maria é descrita como mãe. 

Inicialmente, como mãe de Jesus e aos poucos como mãe dos cristãos. Contudo, na atualidade 

cada vez mais vários pensadores têm desenvolvido a temática de Maria como irmã. A 

mudança de perspectiva pode ter algum benefício para a compreensão do mistério mariano? 

Elizabeth Johnson afirma que hoje, se deve conceber Maria como nossa irmã.  

A partir do Concílio de Éfeso, o povo cristão invocou Maria como Mãe de Deus. 

Também os cristãos se dirigiam a ela como mãe compassiva e misericordiosa, especialmente 

na Idade Média e Moderna. Enquanto se imaginava Cristo como o juiz severo e justo, Maria 

era entendida como a mãe da misericórdia. Luis Maria de Monfort resume bem o pensamento 
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pré-moderno a respeito da maternidade espiritual da Virgem e diz que ela é a melhor das 

mães. 

Ela os ama ternamente, e com mais ternura que todas as mães juntas. 

Acumulai, se puderdes, num só coração materno e por um filho único, todo o 

amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos: sem dúvida 

essa mãe amaria muito esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama 

ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não 

os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é 

ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Eis o que 

esta boa Mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar, 

para seus filhos, a benção do Pai celestial.
478

 

 

Paralelamente a este movimento, desde cedo Maria foi entendida por alguns Padres 

como “irmã”. Epifânio foi o primeiro a chamá-la por este título. “Maria é nossa irmã pelo fato 

de que todos tivemos origem em Adão.”
479

 Cirilo de Alexandria é mais enfático ao considerar 

Cristo Jesus nosso sobrinho pela razão de ter nascido de nossa irmã, Maria.
480

 A 

fundamentação teológica é justamente a participação de Maria na mesma natureza humana, 

que a torna solidária com todos os homens e mulheres na procedência em Adão. Ela é nossa 

irmã pelos vínculos da natureza. Outro motivo para João Gerson considerar Maria como irmã 

foi o fato da necessidade de redenção. Ela também foi redimida, precisava ser salva por 

Cristo.
481

    

Agostinho destaca outro argumento em favor da expressão “irmã”. Jesus ensinara que 

todos os que cumprem a vontade do Pai, seriam seu irmãos, irmãs e mães. Maria mais que 

ninguém realizou plenamente a vontade de Deus e logo é modelo para todos os cristãos e 

cristãs. É o princípio de exemplaridade que Agostinho alude para apresentar a Virgem como 

irmã de todos os que creem em Deus.
482

 Ela é arquétipo de uma mulher de fé. Paulo VI ao 

propor Maria com irmã recordará que ela é exemplo para todos devido a sua fé. Ela 

peregrinou na fé, conforma o Concílio Vaticano II (LG n.53.56). “A Virgem é irmã, pois 

também caminhou pela fé ao longo de toda a sua vida. “Maria é irmã de todos os pobres do 

Senhor que, no itinerário da fé, como ela, seguem Cristo na adesão à vontade do Pai.”
483

 

Paulo VI irá explicitar seu pensamento de Maria como irmã relembrando ela como modelo: 
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É esta nossa irmã, esta filha eleita da descendência de Davi, que revela o 

plano original de Deus sobre o gênero humano, quando nos criou à sua 

imagem e semelhança. Ela é, pois, o retrado de Deus. Que nós o possamos 

admirar em Maria, finalmente reconstituindo, finalmente reproduzido na sua 

autêntica beleza e na sua perfeição genuína.
484

  

 

Na perspectiva bíblica, Maria reproduz o ideal do perfeito filho de Deus que cumpre a 

vontade do Pai e é guiado pelo Espírito Santo. Ela é irmã modelar que os homens e as 

mulheres tem que olhar para se inspirarem. Maria é irmã na ordem na natureza humana e na 

ordem da salvação.
485

 

Macca apresenta outro motivo de Maria ter sido considerada como irmã: a 

espiritualidade. A tradição carmelitana reconhece nela sua companheira e irmã.
486

 Além disso, 

Macca diz que atual espiritualidade mariana aprecia olhar Maria como irmã devido a um 

desejo de se assemelhar a Maria de Nazaré, mulher pobre, simples e humilde.
487

 Nesse 

contexto, surge a espiritualidade feminista que anseia por contemplar Maria como 

companheira de caminhada e como irmã.  

Tullio F. Ossanna faz uma reflexão detalhada da temática de Maria como irmã.
488

 Ele 

salienta que atualmente se deve reforçar a fraternidade para enfrentar o individualismo. Tullio 

apresenta a irmandade como solução para muitos males sociais e a figura de Maria como irmã 

apareceria como inspiração para muitos cristãos e cristãs.
489

 Ele elenca inúmeros teólogos que 

reconhecem Maria como irmã, a saber: Elizabeth Moltmann Wendel, Stefano de Fiores, L. de 

Candido, C. Journet, Leonardo Boff, L. Gambero, Bernard Haering, A. Bibbani, A. Eramo, P. 

Hamon, V. Macca, P. Gianola, O. Van Asseldonk, I. M. Arnaiz, X. Pikaza, C. Savart. João 

Paulo II.  
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O título de Maria como “irmã” não representa mais uma novidade nem uma 

raridade. Surgiu como resposta a uma exigência do tempo atual que a Igreja 

tomou sobre si e a que procura responder sob o olhar e a proteção de Maria, 

mãe da Igreja. Maria e a Igreja, Maria na Igreja e a Igreja com Maria, 

operam para tornar a fraternidade visível e concreta. Ao “sim” de Maria 

cumpre apresentar o de cada cristão; mas para dá-lo é preciso tomar 

consciência da realidade e do mistério contido na fraternidade.
490

  

 

As teólogas feministas propõe Maria como irmã porque esta nova perspectiva 

aproximaria mais ela dos fiéis. Elas argumentam que a Maternidade divina, a Theotokos 

elevou tanto Maria, que ela se encontra acima dos céus, dos santos e anjos. Dizem que muitas 

pessoas sentem ou percebem a Mãe de Deus distante delas. Melhor propor a Mãe de Jesus 

como irmã e amiga, companheira de caminhada. Johnson relata que na América Latina as 

mulheres e mães preferem contemplar Maria como parceira de luta e de sofrimento.  A Mãe 

de Jesus é vista como uma mulher pobre do povo. “Vislumbram-na como companheira, irmã 

e amiga com experiências humanas que a ligam a mulheres de todos os séculos.”
491

 Elizabeth 

Johnson salienta que apresentar a Theotokos como irmã faz mais sentido na atualidade.  

“Miriâm de Nazaré permanece no círculo de discípulos como nossa irmã, mulher pobre do 

povo ao qual Deus fez grandes coisas”.
492

 Paulo VI igualmente discorre sobre Maria como 

nossa irmã, quando destaca sua humanidade, sua vida histórica. “Maria é de fato da nossa 

estirpe, verdadeira filha de Eva (...). Nossa verdadeira irmã, que compartilhou plenamente, 

mulher humilde e pobre como foi, a nossa condição.”
493

  

Em suma, esta redescoberta de Maria como irmã tem um enorme significado. Em 

contextos de sofrimento, de desigualdade social e opressão política e econômica – como na 

América Latina - muitos cristãos e cristãs vêem na Mãe de Jesus uma mulher que passou 

pelos mesmos problemas. Logo, Maria torna-se solidária com todos os que vivem as mesmas 

experiências dolorosas. A postura mais equilibrada seria conciliar as duas expressões, pois 

Maria tanto é mãe quanto irmã. Ela pode ajudar os fiéis com a imagem de mãe misericordiosa 

como também pode auxiliá-los como irmã de luta, de parceria no cumprimento da missão de 

cada um. O mistério mariano é grandioso e pode dar significado para ambos os vocábulos.  
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3.5 A colaboração de Maria na única mediação de Cristo 

 

3.5.1 Contextualização 

 

No século XX, surgiu um movimento de pensadores marianos que aos poucos 

começaram a pedir a proclamação de um novo dogma: a mediação universal de Maria ou a 

corredenção. Até no Concílio Vaticano II havia padres conciliares que exigiam um 

pronunciamento da Igreja a respeito. Contudo, a maioria resolveu não tratar dessa temática e 

nem fazer um documento mariano exclusivo. Preferiram colocar Maria dentro do mistério de 

Cristo e da Igreja. O tema da mediação universal foi relativizado e colocado em segundo 

plano. Vários teólogos trataram dessa temática. Não é o objetivo principal de o presente 

trabalho apresentar uma visão completa desse problema. Apenas será abordada esta questão a 

partir dos autores Paredes, Elizabeth Johnson e outros.  

Muitos cristãos defendem a possibilidade de Maria ser necessária à salvação; outros, já 

contestam essa postura. Há quem interprete a colaboração de Maria no mistério redentor 

através da intercessão e da mediação intercessora. Contudo, a Mãe de Jesus faz parte do 

esquema fundamental da salvação? Como compreender sua presença na história e na vida da 

Igreja?  

No primeiro milênio do cristianismo, o tema da mediação universal não foi tratada 

como relevante. Somente autores isolados falaram da cooperação da Virgem no projeto de 

salvação. Não obstante, no segundo milênio começaram a surgir mais escritos que explanaram 

a matéria da função de Maria no resgate do ser humano.  

Paredes resume em três momentos a doutrina tradicional acerca da mediação da 

Theotokos: Cristo é o mediador entre Deus e os homens por primazia, como causa essencial. 

Maria seria a mediadora como causa secundária, por analogia. Segundo, a mediação da Mãe 

de Jesus é a missão que ela exerce em pedir graças para todos os homens e mulheres. Estas 

graças poderia ser de qualquer espécie, ou seja, temporais ou eternas.  

Ela teria uma influência tanto moral quanto físico-instrumental sobre Deus, pois o 

Senhor se serviria de Maria para doar aos seres humanos a sua graça. Terceiro, a mediação de 

Maria é entendida como maternidade espiritual. Ela é uma mãe compassiva que intercede por 

todos os seus filhos diante de Deus. E até é invocada como corredentora, pois ela mesma teria 

poder para aplicar as graças de Deus para cada um conforme ela queira.
494
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3.5.2 Concílio Vaticano II e a mediação mariana 

 

Diante do pedido de proclamação de um novo dogma mariano, o Concílio não definiu 

nenhuma verdade de fé referente à Maria. Apenas discorreu sobre vários aspectos do mistério 

mariano, relacionados a Cristo e a Igreja.  

 

(...). Depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas, 

com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da 

salvação eterna. Cuida, com amor materno, dos irmãos de seu Filho que, 

entre perigos e angústias, caminham ainda na terra, até chegarem à pátria 

bem-aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de 

advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Mas isso entende-se de maneira 

que nada tire nem acrescente à dignidade e eficácia do único mediador, que é 

Cristo. Efetivamente, nenhuma criatura se pode equiparar ao Verbo 

encarnado e Redentor (...). Esta função subordinada de Maria, não hesita a 

Igreja em proclamá-la; sente-a constantemente e inculca-a aos fiéis, para 

mais intimamente aderirem, com esta ajuda materna, ao seu mediador e 

salvador (LG n.62).  

 

Os comentadores do Concílio divergem na interpretação do documento a respeito da 

mediação de Maria. O título de medianeira é citado na LG em último lugar. René Lauretin 

observa que isso foi intencional dos padres conciliares: “Mediadora vem em último lugar para 

mostrar que de certa maneira está menos enraizada na Tradição e sua utilização teológica 

adequada não é fácil.”
495

  

Porém, o cardeal Parente – participante do Concílio e redator do texto da LG – 

compreende que a denominação medianeira seria o mais relevante dos outros quatro que 

aparecem no texto. “Posso assegurar que o termo Mediadora foi colocado em último lugar, 

depois dos três primeiros, em sentido ascendente, como para significar que era o mais 

importante.”
496

 Paredes salienta que a mediação de Maria foi explicada em relação à 

mediação de Cristo. Mas faltou a referência à mediação do Espírito Santo e a mediação da 

Igreja.
497

 

Seguindo a estrada do Vaticano II, João Paulo II explica que a mediação de Maria se 

dá na sua maternidade.
498

 Ele diz que o primeiro momento de submissão à única mediação de 
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Cristo foi à aceitação da maternidade divina.
499

 Depois, Maria pela sua fé, cooperou com 

Jesus Cristo na obra de salvação. Seguiu seu Filho em toda a sua vida pública até a morte de 

Cruz. Lá, juntamente com Ele, se ofereceu a Deus, no mesmo sacrifício de seu Filho pela 

redenção da humanidade (LG 58). Por fim, João Paulo II ensina que a função de Maria como 

cooperadora na salvação da humanidade é especial e extraordinária. Recorda que a mediação 

mariana é subordinada a de Cristo. Contudo, é uma colaboração singular. “No caso de Maria 

trata-se de uma mediação especial e excepcional, fundada na sua plenitude de graça que se 

traduzia na total disponibilidade da serva do Senhor.”
500

 

 

 

3.5.3 Reflexão teológica sobre a mediação de Maria  

 

A noção de mediação nas religiões antigas sempre existiu. Ela consistia em tornar 

acessível o inacessível. Os mediadores tinham a função de unir os homens aos deuses. Eram 

instrumentos da divindade. Fílon de Alexandria foi quem por primeiro usou a expressão 

mediador se referindo aos anjos e a Moisés.
501

  

Pela Escritura, se verifica que Jesus é apresentado como mediador entre Deus e os 

homens. “Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus 

Cristo, que se deu em resgate por todos” (1 Tm 2,5). O autor da carta aos Hebreus em várias 

passagens apresenta Cristo como mediador da nova Aliança: “Agora, porém, Cristo possui um 

ministério superior. Pois é ele o mediador de aliança bem melhor, cuja constituição se baseia 

em melhores promessas” (Hb 8,6; 9,15; 12,24).  

García Paredes propõe que antes de se falar em mediação mariana, se deve falar na 

mediação do Espírito Santo. Jesus Cristo exerceu sua missão através da unção e graça do 

Espírito. “Sem o Espírito, Jesus não seria o Mediador. Jesus vem a ser, e ao ser, atua como 

mediador graças ao Espírito.”
502

 A teologia ortodoxa desde as origens explica o mistério 

trinitário na qual o Pai se autorrevela mediante o Filho e através do Espírito. Como disse 

Irineu, Deus Pai age por meio das suas duas mãos (Filho e Espírito). Herbert Mühlen 

denomina o Espírito Santo como mediação e não como mediador. É ele que nos une a Cristo. 
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“Essa mediação não é um elemento estranho introduzido entre Cristo e nós, mas, ao contrário, 

de um modo misterioso, é a forma imediata de nossa relação com Cristo.”
503

 

O Espírito de Deus tem a função trinitária de unir pessoas; seja as da Trindade; seja os 

seres humanos com Deus. Quem une os cristãos a Cristo é o próprio Espírito Santo. “A 

mediação do Espírito não precisa de intermediários; é a imediaticidade de nossa relação com 

Cristo.”
504

 Por fim, Paredes esclarece que a função mediadora do Espírito é distinta da de 

Jesus. “O Espírito não enfraquece a mediação de Cristo, mas a leva à plenitude.”
505

 

Igualmente, Paredes trata da mediação da Igreja. Ela foi constituída pelo Salvador para 

ser o meio dele conceder a sua graça. A Igreja é o sacramento do Único Mediador e da Única 

Mediação.
506

 Ele defende a concepção segundo a qual Maria seria um símbolo da mediação 

de Cristo e a transparência do Espírito- mediação. Paredes não concorda com a definição de 

um novo dogma mariano, pois este traria vários problemas teológicos. Em primeiro lugar, 

Maria mais uma vez tomaria o lugar e a função própria do Espírito Santo, pois Ele é o 

mediador imediato que une os cristãos a Cristo.  

 

Maria não é equiparável ao Espírito no aspecto da mediação. Maria tem 

acesso ao Pai por Cristo graças à mediação do único Espírito (Ef 2, 18). 

Maria não pode ser mãe, discípula de Jesus, por si mesma: só mediante o 

Espírito. Maria nunca é uma pessoa em muitas pessoas; não habita 

imediatamente em nós; não é o nós onde se realiza o encontro com Deus e 

com os homens (...). Não é equiparável a função de advocatus (Paráclito do 

Espírito e a função da advocata de Maria (...). Maria não deve ser chamada 

nem proclamada mediadora à custa do esquecimento ou preterição da 

mediação do Espírito.
507

 

 

Como se poderá abordar a respeito da mediação mariana? Maria é mediadora? De 

Cristo ou do Espírito? Paredes sugere que se compreenda levando em conta a noção de 

eficácia e símbolo. Assim como a teologia sacramental é simbólica, da mesma forma se deve 

entender a mediação mariana. “Maria é mediadora porquanto símbolo de mediação, e 

porquanto símbolo ela abre um espaço de mediação.”
508

 Pelas Sagradas Escrituras se pode 

perceber que a relação de Maria com seu Filho foi profunda e íntima, assim como foi o nexo 

dela com o Espírito. Conforme Paredes “Maria se converteu em um símbolo vivo do Espírito, 
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do Filho (...). Maria é obra-mestra da função mediadora de Cristo e do Espírito.”
509

 García 

Paredes é contrário a uma nova proclamação dogmática.  

 

A Maria não se pode atribuir à função do Espírito. Ela, glorificada, está junto 

com a Igreja, intimamente vinculada a Jesus Cristo, nosso intercessor diante 

do Pai. Por outro lado, que significado tem essa “distribuição de graças entre 

os homens”? Teologicamente é um despropósito designar para Maria a 

imanência nos homens que só corresponde ao Espírito. Esta explicação 

tradicional da mediação não pode ser sustentada teologicamente (...). A 

mediação mariana não é um complemento da única mediação de Cristo e do 

Espírito. É seu símbolo. E qual a identidade teológica dessa mediação? 

Maria é mediadora como o é a Igreja. É mediadora na Igreja triunfante.
510

 

 

Portanto, o mais conveniente é tratar da mediação de Maria em relação à Igreja. Não 

se pode igualar Maria a Cristo e nem ao Espírito. Eles são pessoas divinas. Maria é somente 

criatura. Nunca deusa. Como ela é Mãe da Igreja e esta também exerce uma função 

mediadora, a reflexão teológica deve situar a mediação de Maria em paralelo a mediação da 

Igreja.  

Elizabeth Johnson constata que a terminologia da mediação aos poucos foi ganhando 

destaque no segundo milênio. No primeiro milênio, raras às vezes se falou em Maria como a 

distribuidora de todas as graças. Pedro Damião, um dos poucos a tratar desse assunto, dizia: 

“Do mesmo modo que o Filho de Deus dignou-se descer até nós por intermédio de ti, nós 

também precisamos chegar até ele por intermédio de ti (...).”
511

  

Anos mais tarde, Bernardo de Claraval proclamará que Deus derrama todas suas 

graças do céu por meio do aqueduto (Maria). “Esta é a vontade daquele que quis que 

recebêssemos tudo através de Maria. Esta é a sua vontade.”
512

 Johnson relata que dentro do 

próprio Concílio Vaticano II existia dois grupos de mariologias diversos: um cristotípica 

(maximalista) e outro eclesiotípica (minimalista).  

 

Em vez de definição doutrinal, o título Medianeira é relativizado aqui de três 

maneiras: é colocado ao lado de outros títulos; é posto no contexto de 

devoção, não de doutrina, e, desse modo é descritivo de prática, não 

prescritivo; e é limitado por restrições cristológicas. Em lugar de Maria 
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como medianeira, o concílio recorreu à cristologia cristã primitiva e 

enfatizou a ideia de que Maria é modelo da Igreja.
513

  

 

Mesmo assim, Johnson se mostra crítica com a postura do Vaticano II. Ela não aceita 

que Maria seja o modelo de Igreja. “Maria não é o tipo ou o modelo da Igreja em aspectos 

institucionais (...). Ela não é o modelo da Igreja no papel oficial de governar, pregar e 

ministrar os sacramentos. Ela não é o modelo do sacerdócio ordenado da Igreja.”
514

 Trocar a 

denominação de medianeira por arquétipo não resolveu os problemas de uma mariologia que 

só quis privilegiar Maria em detrimento do esquecimento das outras mulheres. Johnson 

prefere que se faça uma descrição de Maria mais histórica, mais humana, mais próxima das 

pessoas e em especial, das mulheres. Fazer da mediação universal de Maria uma preocupação 

urgente é esquecer os problemas reais das pessoas da atualidade. Por fim, a mariologia tem 

mais a contribuir – conforme as teólogas feministas – se empenhar em passar uma mensagem 

de esperança e otimismo para os cristãos homens e mulheres. Logo, a imagem de Maria como 

amiga de Deus e profeta cada vez mais ganha relevância para a compreensão do mistério 

mariano.  

Karl Rahner comenta o título de medianeira em Maria.
515

 Reconhece que mesmo não 

sendo um dogma definido, é uma verdade de fé, pois é professada na comunhão dos santos 

um culto e uma invocação deles na vida da Igreja e na existência dos cristãos.
516

 Explica que 

o único Mediador é Jesus Cristo. Mas prolonga a reflexão ao propor a mediação 

compartilhada, como ensinou a LG. “(...). A mediação única do Redentor não exclui, antes 

suscita nas criaturas cooperações diversas, que participam dessa única fonte” (LG n.62). O 

importante é evidenciar a mediação de todos os cristãos. A teologia tem a missão de fazer 

com que cada um se torne responsável pelos outros. “Somos intermediários e mediadores uns 

para com os outros.”
517

 De acordo com Rahner, o cristão não deve buscar um novo dogma, 

mas um novo amor para com a Mãe de Deus e imitá-la na sua entrega e no seu sim ao projeto 

de Deus.  

Os teólogos concordam entre si que na atualidade não deve procurar uma nova 

definição dogmática. Isso geraria vários inconvenientes. Surgiria um problema ecumênico 

com cristãos ortodoxos, anglicanos e protestantes. Eles jamais aceitariam uma comunhão com 
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a Igreja católica após a definição dogmática da mediação universal de Maria. Outro problema 

seria que Maria ocuparia o lugar do Espírito ou se equipararia a sua função de mediar à união 

dos fiéis a Cristo. Além do mais, os cristãos não se responsabilizariam para superar as 

dificuldades sociais, econômicas, políticas ou religiosas do tempo presente. Eles colocariam a 

solução de todas as contrariedades da vida em Maria, a toda poderosa na intercessão e 

distribuidora das graças. O Vaticano II apresentou o caminho do equilíbrio. Concordamos 

com a perspectiva de Karl Rahner, isto é, mais que procurar novas definições dogmáticas, 

cada cristão deve se comprometer em ser um instrumento de Deus para os irmãos. Cada um 

deve assumir a responsabilidade pela salvação do outro, pois todos somos mediadores. 
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CONCLUSÃO 

 

García Paredes desenvolve uma compreensão de verdade como “lógica da 

complexidade” ou “lógica ecológica”. Convida cada um para construir a verdade de Maria 

nos tempos atuais, pois o mistério mariano é dinâmico. Maria continua na comunhão dos 

santos intercedendo e auxiliando a Igreja e cada cristão em particular na vivência da fé (LG 

n.62). Esta compreensão de verdade amplia a percepção de que o mistério mariano é 

semelhante a uma fonte que quanto mais se bebe, mais se fica saciado e admirado da beleza 

da Mãe de Deus.  Além disso, Paredes propõe um aprofundamento da temática da mediação 

do Espírito Santo e da Igreja antes de querer-se proclamar um novo dogma mariano da 

mediação universal de Maria.  

Elizabeth Johnson no seu livro: “Nossa verdadeira irmã: teologia de Maria na 

comunhão dos santos” propõe três métodos exegéticos de interpretação feminista para libertar 

a Palavra de Deus: método corretivo, método reconstrutivo e método interpretativo. 

Igualmente recomenta seis tipos de hermenêuticas, a saber: a hermenêutica da posição social, 

a hermenêutica da experiência, a hermenêutica da suspeita, a hermenêutica da avaliação 

crítica, a hermenêutica da imaginação, a hermenêutica da reconstrução e a hermenêutica da 

ação transformadora. Também apresenta inúmeras críticas à mariologia. Sugere que a mãe de 

Jesus seja vista como amiga de Deus e profeta
518

, uma mulher dentro da grande comunidade 

de amigos de Deus e profetas que é a comunhão dos santos. Uma irmã igual a tantos irmãos e 

irmãs. 

  

É desse modo que pensamos na comunhão dos santos: ela refere-se à grande 

e variada multidão de pessoas que continuamente se ligam a Deus e umas às 

outras em relações agraciadas de amizade e profecia. Interpretar Maria com 

sua história singular dentro dessa magnífica companhia situa sua importância 

para a fé no interior de múltiplos relacionamentos de mutualidade formados 

pelo Espírito. Nessa estrutura pneumatológica, cinco dimensões que 

assinalam a comunhão dos santos contribuem com camadas de sentido para 

uma teologia contemporânea de Maria.
519

  

 

A graça dos vivos é a primeira dimensão destacada por Elizabeth. Enquanto a teologia 

patriarcal exalta somente uma mulher, Maria, e reduz as demais mulheres a uma imagem 

pecaminosa, na nova compreensão de comunhão dos santos todas as pessoas vivas, homens e 

mulheres são agraciados por Deus com dons, carismas e talentos. Estes contribuem para a 
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edificação do Reino de Deus.
520

 Depois, a segunda dimensão que afeta o entendimento a 

respeito de Maria é a inclusão de pessoas mortas na nuvem de testemunhas (Hb 12,1-2). 

“Aqui os fiéis defuntos são apresentados não como exemplos a ser imitados ou intercessores a 

ser invocados, mas como testemunhas cuja jornada encoraja os que ainda estão a caminho.”
521

  

Maria ao longo da Tradição foi posta como modelo e intercessora por excelência. 

Nesta nova perspectiva ela participa da sorte de todos os demais cristãos: ela como todos os 

demais, encoraja os que ainda estão vivos. A seguir, dentro dessa nuvem de testemunhas, 

existem algumas figuras protótipas que se destacam pelo seu testemunho e pela vida que 

levavam. A Mãe de Jesus é uma dessas figuras paradigmáticas que permanece como mulher 

real e ligada à comunidade. Como muitas mulheres do seu tempo, ela acreditou no Deus de 

Israel, viveu vida pobre, experimentou a provação da fé e foi guiada pelo Espírito que fez dela 

amiga de Deus e profeta. Ela não teve vida extraordinária. Nem mesmo um lugar de destaque. 

 

Os santos paradigmáticos, entre eles Maria, mãe de Jesus, forma um só vetor 

da realidade maior da comunhão do santos. Para interpretá-los de maneira tal 

que sua memória liberte em vez de diminuir o discipulado dos outros, 

precisamos assegurar que eles permaneçam ligados a toda a comunidade 

agraciada (...). Nenhum deles sozinho, nenhum grupo, nem mesmo os santos 

paradigmáticos monopolizam o que significa ser santo.
522

 

 

As teólogas feministas propõe rejeitar o modelo de padroado que via os santos no céu 

como protetores e benfeitores. Elas recomendam o modelo de companheirismo, pois este 

integra e não apresenta diferenciação de ninguém. No padrão patrono-cliente um pede e outro 

concede o benefício. Os santos eram vistos em hierarquias onde uns podiam mais e outros 

menos. Haveria então diferentes graus de poder e de intercessão. Maria ocupava o lugar mais 

alto dentre os santos. Estava não só acima deles, mas de todos os anjos. Johnson recomenda 

que apresentar os santos como companheiros tem mais proveito, pois faz com que eles sejam 

vistos como irmãos que chegaram à meta e inspiram os demais. “Os membros vivos da Igreja 

eram parceiros, companheiros, camaradas, condiscípulos.”
523

 

 

O antigo modelo de companheirismo apresenta uma estrada não muito 

percorrida, mas experimentada sob nova forma pelas mulheres no 

relacionamento com as corajosas irmãs precursoras, e elas o recomendam a 

toda a Igreja. A Igreja viva de mulheres e homens tem de ser atuante agora; é 
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a sua vez de contribuir para a renovação do mundo em meio a muitas lutas 

para alcançar a justiça e a plenitude de vida. Mas a solidariedade com os que 

seguiram antes, inclusive Maria repleta do Espírito, a mãe de Jesus, liberta 

energias para a fidelidade constante.
524

   

 

Por fim, Johnson diz que nesse modelo de companheirismo a esperança e a memória 

tem um lugar de destaque. Recordar a vida de tantas mulheres ao longo da história dá animo 

para se viver a fé e serve de ocasião para se compreender a vida histórica de Maria de Nazaré. 

Ela foi socialmente pobre, sofredora, viúva, perdeu seu filho assim como muitas mulheres da 

atualidade. Nessa lembrança a solidariedade surge na nuvem de testemunhas como fator 

relevante. “Nesse contexto, as mulheres criam ativamente um discurso de Maria, amiga de 

Deus e profeta, a partir das experiências femininas e, em especial, da vida das mulheres 

pobres.”
525

   

Maria faz parte da história da comunidade dos santos, vivos e mortos. O canto do 

Magnificat permanece como oração de inspiração para a busca de libertação de todas as 

desigualdades. É a oração profética dos pobres! “Em vez de louvá-la, juntamo-nos a ela no 

louvor a Deus.”
526

 Maria é a verdadeira irmã de todos os homens e mulheres que buscam um 

mundo mais humano, fraterno e solidário. 

A dissertação elabora um diálogo contemporâneo sobre a mariologia através de dois 

autores: José Cristo Rey García Paredes e Elizabeth A. Johnson.  Cada um deles escreveu um 

manual/livro – que é referência para estudantes e pesquisadores. Existem pontos de vista 

concordantes e diferentes dos autores a respeito da mesma temática. A escolha foi intencional: 

Paredes desenvolve uma teologia clássica mais ligada ao ensino bíblico, a Tradição e ao 

Magistério, ao passo que Elizabeth A. Johnson, teóloga feminista, aborda as temáticas 

marianas com olhos de uma mulher que deseja uma mariologia que valorize a dignidade das 

mulheres e leve em conta os problemas atuais dos seres humanos.    

No primeiro capítulo, referente à parte bíblica, mostrou-se que tanto Paredes quanto 

Johnson destacam a figura histórica da Mãe de Jesus. Eles criticam a mariologia tradicional 

que esqueceu a dimensão humana de Maria e só tratava dos privilégios de Mãe de Deus: 

Imaculada, Virgem, Assunta ao Céu, Rainha. De várias formas os dois autores sustentam que 

a Mãe do Salvador levou uma vida simples, pobre, sem destaque, com trabalhos manuais e 

sofrimentos como qualquer outra mulher do século I da Galiléia. Ambos mostram aspectos 
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sociais, políticos, religiosos, culturais para evidenciarem o rosto de Maria de Nazaré como 

uma judia comum. Além disso, por meio da Sagrada Escritura evidenciam perspectivas novas 

a respeito de Maria como mulher de fé, que aprendeu a seguir e a ser discípula de Jesus, 

mulher que colaborou com Deus através do seu sim ativo e consciente. Ela foi escolhida por 

Deus e fecundada pelo Espírito Santo para conceber o Salvador. A Mãe de Jesus esteve 

presente nos três momentos mais importantes do mistério da salvação: Encarnação do Verbo, 

Calvário e Pentecostes. Ela se uniu à comunidade cristã primitiva em oração. Desenvolveu 

sua missão juntamente com outras tantas mulheres seguidoras de Cristo. Por conseguinte, 

Paredes e Elizabeth mostram uma Maria mais próxima de cada cristão. Os privilégios foram 

postos de lado para que a visão bíblica sobre a Mãe de Jesus ganhe mais destaque. Este rosto 

de Maria de Nazaré é mais fiel à história e à bíblia. Mérito dos dois autores evidenciar esta 

dimensão do mistério mariano.  

O segundo capítulo, desenvolve como Paredes apresenta um conceito de verdade que 

amplia o conhecimento do mistério mariano. A verdade não pode ser definida apenas pela 

lógica. Seria limitar a capacidade do entendimento humano. Diante da complexidade dos 

acontecimentos humanos, é justo que se compreendam as coisas pela lógica da complexidade. 

Contribui para o conhecimento o imprevisto, o azar, o acaso, o inesperado, o incausado. Se 

estes fenômenos acontecem no mundo físico e biológico, também se dá na vida das pessoas. 

Logo, o mistério mariano é dinâmico, ativo, não ficou preso à Galiléia do século I. Paredes 

afirma que para se compreender a fundo a figura de Maria a teologia precisa levar em conta 

acontecimentos imprevistos que foram surgindo ao longo da história como as aparições 

marianas, as experiências de milhares de cristãos – e muitíssimos santos – que vivenciaram 

dimensões do mistério acerca de Maria que não estão escritos na Sagrada Escritura. Além 

disso, Maria continua agindo de forma ativa intercedendo pela Igreja e pelos seres humanos. 

A partir disso, se podem entender os novos dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção 

ao céu.  

Neste capítulo destacou-se os diversos sentidos dos dogmas, pois cada dogma mariano 

tem uma significação bíblica, histórica, cristológica, eclesiológica, antropológica e social. 

Além disso, apresentou-se a crítica feminista para cada dogma específico. Essa propõe novas 

maneiras de se ver cada dogma mariano a partir do prisma da dignidade e valorização das 

mulheres. Tanto Paredes quanto Elizabeth Johnson afirmam que Maria não é o centro de cada 

dogma. Eles partem da perspectiva do Vaticano II e reconhecem que a mariologia tradicional 

deve ser reelaborada. É dentro do mistério de Cristo e da Igreja que os dogmas precisam ser 



147 
 

compreendidos. Cada autor, de uma forma diversa, propõe esse novo enfoque à luz do 

Vaticano II.  

No terceiro capítulo, abordaram-se alguns temas acerca do mistério de Maria. À 

semelhança de um mosaico, evidencia um novo enfoque da correlação de Maria com a 

Trindade. Existe nexo entre o mistério mariano e o mistério trinitário. Maria esteve dentro do 

projeto da Trindade desde sempre e na economia da salvação, cada pessoa divina se 

autorrevelou de uma forma específica. Paredes e Johnson criticam o fato de Maria ter sido 

equiparada com o Deus Uno e Trino em determinados períodos da história. Eles propõem 

colocar Maria como uma mulher escolhida por Deus para colaborar na redenção da 

humanidade. Uma colaboração de criatura e não de uma deusa.  

Além disso, a investigação tratou da relação de Maria com as mulheres. A mariologia 

tem algo a contribuir para a valorização da mulher. A teologia mariana deve cada vez mais 

enfrentar o patriarcalismo ainda presente na Igreja e na sociedade e propor uma reflexão em 

que a vocação e a missão das mulheres sejam reconhecidos na ótica da reciprocidade.  

Apresentou-se ainda nesse capítulo terceiro a correlação entre Maria e Eva. Tal 

temática foi esplanada ao longo da Patrística, da Tradição, dos doutores da Igreja e teólogos 

contemporâneos como algo relevante da economia da salvação. Contudo, foi levado em conta 

a crítica feminista que exige uma interpretação nova desse paralelismo para que as mulheres 

não sejam vistas de forma negativa. Além disso, a reflexão teológica recente ao buscar 

resgatar a dimensão humana de Maria, recupera a percepção da figura dela como “irmã”. Ela 

é Mãe de Deus e dos discípulos de Cristo, mas ao mesmo tempo é uma companheira de 

caminhada de todos os seres humanos que buscam uma sociedade mais justa e fraterna.  

Por fim, discutiu-se sobre a colaboração de Maria na única mediação de Cristo. 

Através do pensamento de Paredes e Johnson foram mostradas as lacunas da pretensão de 

uma definição dogmática acerca da “mediação de Maria”. Atualmente, se deve aprofundar o 

conteúdo da mediação do Espírito Santo e da Igreja. O que deve ser colocado em discussão é 

a conscientização de cada cristão entender que ele é um mediador da graça de Deus para os 

outros. “É desse modo que pensamos na comunhão dos santos: ela refere-se à grande e 

variada multidão de pessoas que continuamente se ligam a Deus e umas às outras em relações 

agraciadas de amizade e profecia.”
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