
1 
 

ARQUIDIOCESE DE TERESINA - PI 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

COMEMORAÇÕES DO 

JUBILEU DE OURODA PARÓQUIA (1969 – 2019) 

 

 

 

SIMPÓSIO  DE  MARIOLOGIA 

10 a 13 de setembro de 2019 

 

 

tema 
A VIRGEM MARIA  

NA TRADIÇÃO E NOS DOGMAS DA IGREJA 
10/ 09/ 2019 

 
 
 
 
 
 

Frei Heleno Moreira ofm, membro da Província Franciscana Nossa Senhora da 

Assunção – MA e PI, cursou filosofia e teologia no ICESPI – Instituto Católico de Estudos 

Superiores do Piauí; bacharel em teologia pelo IESMA – Instituto de Estudos Superiores do 

Maranhão, mestre e doutor em Teologia dogmática pela PUA – Pontifícia Universidade 

Antonianum, Roma. Atuou como professor no ICESPI (2001-2012) e no IESMA (2013-

2018). Desde fevereiro/2019 é pároco da Paróquia São Raimundo Nonato, em Teresina-PI. 

 



2 
 

 
 

A BEM AVENTURADA VIRGEM MARIA NA TRADIÇÃO E NOS DOGMAS 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
1. A VIRGEM MARIA NA TRADIÇÃO 
1.1. A Virgem Maria no mistério de Cristo 
 

1.2. A santidade de Maria – Maria Santíssima 
      a) Maria envolta na santidade de Deus 
      b) Santa na encarnação ou concepção imaculada de Jesus: 
     c) Santidade radical e original 
     d) Santidade permanente 

 
1.3. Mediação salvifica de Maria / Co-Redentora 
 

1.4. Maria no mistério da Igreja 
  

1.5. Pontos doutrinais do Concílio Vaticano II sobre a Virgem Maria 
 
Conclusão 
 

2. A VIRGEM MARIA NOS DOGMAS DA IGREJA 
 
2.1. Dogma da Maternidade Divina 

 

2.2. Dogma da Virgindade Perpétua de Maria 

 
2.3. Dogma Imaculada Conceição de Maria:  
a) Base bíblica 
b) Fundamentação histórico-teológico 
c) Simbolismo do dogma 
 
2.4.Dogma da Assunção Gloriosa da Virgem Maria: 
Base bíblica: 
 
Conclusão 

  

CONCLUSÃO GERAL  

 
 



3 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Conforme o plano do «Simpósio de Mariologia», da Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima descreveremos sobre A Bem aventurada Virgem Maria na Tradição e nos Dogmas. 

Esse tema é de relevância para a mariologia / marialogia e muito nos ajuda a fortalecermos 

nossa fé na intercessão da Virgem Maria e também a aprofundarmos nossa compreensão e  

sermos mais conscientes de nossas devoções à essa grande mulher, Maria de Nazaré. 

 Para compreendermos bem esse tema devemos saber, em primeiro lugar, que Maria 

faz parte do Evangelho. Os textos do NT nos dizem o que os primeiros autores pensaram 

sobre Maria, como foi representada e acolhida nas primeiras tradições cristãs. A mariologia 

ou marialogia, porém superou o dado bíblico ou revelado. Maria de Nazaré não é um 

personagem como Simão Pedro, Paulo ou Maria Madalena.  

 A teologia cristã começa com a cristologia, com a identificação de Jesus de Nazaré 

com o Messias (Mc 8,29). Continua com a afirmação de fé: Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus. A afirmação simultânea do divino e do humano em Jesus implica entender sua origem 

divina e humana de forma coerente. A afirmação mais antiga do NT, de que Jesus Cristo foi 

“nascido de mulher” (cf. Gl 4,4-5), fez necessário que a cristologia se ocupasse também da 

mãe de Jesus. 

 Desde os primeiros séculos a Igreja tem a Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo como 

pessoa singular, reconhecendo sua presença na comunidade dos fiéis como uma realidade 

espiritual, mística e devocional, sobreposta à dinâmica da inculturação e da história. 

 A Igreja apresenta quatro dogmas sobre a Virgem Maria: Mãe de Deus, Virgindade 

Perpétua, Imaculada Conceição e Assunção à glória celeste. Esses dogmas são prerrogativas 

e exaltações, nos quais a Igreja reconhece a dignidade e o significado da Virgem Maria que 

está indissoluvelmente ligada à fé em Cristo. 

 Para a compreensão do tema, vejamos a conceituação dos termos Dogma e Tradição: 

a) O que significa Tradição: 
 Por Tradição se entende o sujeito, o processo e o conteúdo da transmissão oral da fé 

que rendem possível a identidade, a continuidade e o desenvolvimento frutuoso da 

mensagem revelada na comunidade de fé. 

 Sobre a Tradição, a Igreja ensina que “os apóstolos transmitindo o que receberam, 

exortam os fiéis a guardarem as tradições em que foram iniciados oralmente ou por escrito 

(cf. 2Ts 2,15) e a lutarem pela fé que abraçaram para sempre (cf Jd 3). Aos apóstolos foi, na 

realidade, transmitido tudo que contribui para que o povo de Deus leve uma vida santa e 

cresça na fé. Assim, a Igreja, na sua doutrina, na sua vida e no seu culto, perpetua e 

transmite a todas as gerações tudo que é tudo em que crê. A Tradição dos apóstolos, graças  

à assistência do Espírito Santo, desenvolve-se na Igreja”  (Dei Verbum -. 

 

b) O que é um Dogma:  
 Dogma: ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina definida pela Igreja como 

expressão legítima e necessária de sua fé. 

 O Concílio Vaticano I (1870) ensina sobre o dogma “é um juízo solene definido pelo 

Magistério ordinário e universal que a Igreja propõe crer como divinamente e revelado”, e 

que “deve-se crer com fé divina e católica em tudo o que está contido na Palavra de Deus, 

escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe crer como divinamente revelado, seja por um 

juízo solene, seja pelo magistério ordinário e universal”. 
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1. A VIRGEM MARIA NA TRADIÇÃO 
A Tradição da Igreja transmite que a Bem Aventurada Virgem Maria faz parte do 

depósito da fé e do ensinamento da Igreja. O Concílio Vaticano II ensina que “a Sagrada 

Escritura do Antigo e do Novo testamento e a Tradição que veneramos revelam, numa luz 

cada vez mais clara, o papel da Mãe do Salvador na economia da salvação” (LG 55). 

A Tradição da Igreja ensina as verdades sobre a Virgem Maria com várias fórmulas. 

Já Irineu de Lyon reconheceu em Maria o poder de intercessão. Outros Padres compararam-

na a uma rainha que intervém junto ao rei em favor dos outros. Chamam-na mediadora e 

até mesmo co-redentora. É-lhe reconhecido o título de mãe espiritual universal de todos os 

cristãos. Também no seio do último concílio houve ardorosos debates sobre a possibilidade 

e oportunidade de definir dogmaticamente tais títulos.  

1.1. A Virgem Maria no mistério de Cristo 
 Maria está no coração do mistério cristão 

 Encarnação, vida pública,Cruz/Paixão, Pentecostes  
 A figura de Maria mesmo não sendo o centro do cristianismo, lhe é central, pois, se 

insere no coração do mistério da Encarnação, no próprio âmago do mistério da “hora de 

Jesus”. Tal convicção não é obra dos fiéis, mas é desígnio sapiente do Pai e explícita 

vontade de Cristo. 

 Partindo da figura de Jesus, a Tradição ensina que Maria foi objeto de uma eleição 

única na sua qualidade de Mãe de Cristo. Foi a primeira a ser escolhida por aquele 

movimento divino para a humanidade que chamamos “redenção”; ela o acolheu com a sua 

livre decisão e permitiu-lhe entrar nela (Lc 1, 38), tornando-se assim o pressuposto intra-

humano da salvação de Cristo. Dela o Senhor tomou a carne humana, e assim a inseriu no 

mistério da encarnação. Tal “distinção” não deriva de sua maternidade biológica, nem de 

sua virgindade física, mas do dado de fato da sua vocação divina (cf. Lc 11, 27s). A este 

propósito, a teologia patrística cunhou a proposição: “Concebeu antes no espírito do que no 

corpo” (prius concepit mente quam ventre). Deus a escolheu: por isso foi unida a Cristo de 

maneira singular e se tornou o “tipo” de toda a Igreja. Ora, a conseqüência disso é que toda 

santidade e toda possibilidade de mediação humana da salvação a serviço de Cristo 

apresentam traços marianos, enquanto se realizam, como princípio, de maneira semelhante 

àquela em que foram realizadas na Mãe de Jesus Cristo. 

 Quis… o Pai das misericórdias que a Encarnação fosse precedida pela aceitação 

daquela que era predestinada a ser Mãe de seu Filho, para que assim como a mulher 

contribuiu para a morte, a mulher também contribuísse para a vida. O que vale de modo 

excelentíssimo para a Mãe de Jesus, a qual deu ao mundo a própria Vida que tudo renova. 

Não existe outro Cristo Salvador senão o Verbo encarnado, Jesus de Nazaré, nascido de 

Maria por obra do Espírito Santo. O Cristo, que domina a história, que pacificou o céu e a 

terra com o sangue derramado na cruz (cf. Cl 1, 20), que, em sua última manifestação, “virá 

a julgar os vivos e os mortos” — nasceu da mulher (cf. Gl 4, 4): verdadeiro homem e, como 

todo homem, deve agradecer à sua mãe pelo dom da existência temporal. 

 Por esse motivo, o Papa Paulo VI, refletindo sobre o mistério da Encarnação, pôde 

pronunciar as palavras muito sérias: “Se queremos ser cristãos, temos que ser marianos, isto 

é, devemos reconhecer o vínculo essencial, vital, providencial que une Nossa Senhora a 

Jesus, e que nos abre o caminho para Ele”. Disse-as em resposta ao questionamento preciso: 
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“Como é que Cristo veio a nós?”. Pronunciou-as depois de afirmar conforme os dados 

bíblicos: “Ele veio até nós por meio de Maria; recebemo-lo dela… Jesus é homem como 

nós, é nosso irmão graças ao mistério materno de Maria”. Era a conclusão de um raciocínio 

muito lógico sobre a natureza e o alcance do fiat da Virgem. 

 O sim de Maria à proposta divina de se humanizar a ligou definitivamente à 

humanidade. Ela possui uma função única na história da salvação: seu Fiat permitiu que 

Deus tocasse a natureza humana. A carne de Deus pela qual se fez irmão nosso é a carne de 

Maria. 

 

1.2. A santidade de Maria – Maria Santíssima 
 A Tradição ensina que a santidade da Bem-Aventurada Virgem Maria tem um 

privilégio entre todos os santos e santas. Ela é Santíssima. A ela os cristão devotam um 

culto especial chamado hiperdulia. 

 
a) Maria envolta na santidade de Deus 

Maria foi a primeira pessoa que teve em sua relação com o mistério de Deus sua 

preocupação quotidiana. Não podia ser de outra maneira. Todas suas atenções e obrigações 

de Mãe de Jesus a situam nessa estremecedora função: atender ao Filho de Deus, pensar 

nele, cuidar dele e educá-lo. 

O único santo é Deus. Não se é santo por natureza, por essência, mas só por 

participação. O termo santo (qadosh, αγιος, sacer, sanctus) implica uma relação de pertença 

total a Deus e postula um ser posto a parte. “Cristo amou a Igreja para fazê-la santa” (Ef 

5,25-26). 

 
b) Santa na encarnação ou concepção imaculada de Jesus: 
 Maria teve a graça de participar da geração do Filho de Deus neste mundo. A 

santidade divina a cobriu com sua sombra e a consagrou. Maria é santa nesta consagração 

maternal: ela é a «imaculada conceição» Todo aquele que admita plenamente o mistério da 

encarnação é levado a venerar a «Santa Maria, Mãe de Deus». Participar na concepção santa 

do Filho só acontece com ela e a ninguém mais do que ela.  

A encarnação da Palavra de Deus não se manifesta sem a participação do Espírito 

Santo. A descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria (o Pentecostes da Mãe de Deus) 

precedeu a mesma encarnação. O Espírito veterotestamentário se revelou hipostaticamente 

em Maria descendo sobre ela a fez Mãe de Deus. O mesmo Espírito que repousa sobre o 

Filho, do qual é inseparável e inconfundível, fez de Maria seu receptáculo e a encheu de 

fecundidade. A união de Maria com o Filho esteve estreitamente vinculada a sua união com 

o Espírito. O Filho não desceu sozinho do céu, mas com o Espírito Santo, inseparavelmente 

unido a Ele. A cheia de graça recebeu a plenitude do Espírito Santo com todo o conjunto 

invisível de seus dons; 

 

c) Santidade radical e original 
 A teologia ocidental expressou a santidade de Maria em termos de preservação do 

pecado original; a teologia oriental, em termos de santidade total e perfeita. A teologia 

oriental é mais positiva; a oriental, mais realista. 
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d) Santidade permanente 

 “O que nascerá de ti se chamará santo”, diz o anjo Gabriel à Maria; 

 “Seu nome é santo”, responde Maria no Magnificat; 

 “O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrira com sua sombra”; 

 Maria vivia na fé; meditava tudo em seu coração. Conhecia o nome de Deus e o 

glorificou e o louvou como santo: o Magnificat. Também Jesus glorificou o nome do 

Pai (Jo 12,28; 17,4.26); 

 A santidade de Maria é santidade moral, mas, sobretudo, ontológica, é a santidade da 

presença do Espírito Santo nela; 

 Ser santa como Deus era para Maria o resultado do dom da imanência do Espírito 

Santo em seu coração. Como Israel, Maria se sentia chamada à santidade pela palavra 

de Deus; 

 
1.3. Mediação salvifica de Maria / Co-Redentora 
 O Concílio Vaticano II, na Constituição dogmática Lúmen gentium faz referência à 

Virgem Maria com estes termos: “Por isso a Bem-Aventurada Virgem Maria é invocada na 

Igreja com os títulos de Advogada, Auxiliadora, Protetora, Medianeira. Isto, porém, se 

entende de tal modo que nada derrogue, nada acrescente à dignidade e eficácia de Cristo, o 

único Mediador” (n. 62). 

 A função de Maria se fundamenta na mediação de Cristo, depende dela, está 

subordinada a ela e dela obtém toda a eficácia. A mediação de Maria tem sido explicada no 

pós-Vaticano II pela maioria dos estudiosos do tema só a partir de sua relação com a 

mediação de Cristo. 

 Na Tradição da Igreja os cristãos encontraram e continuam encontrando motivações 

puras e sólidas para amar a Virgem, invocando-a e imitando-a. a Igreja sempre proporciona 

o clima ideal para favorecer e tornar mais profícuo o culto à Maria. O Magistério da Igreja 

fundamentado nos Santos Padres sempre reconhece a “presença operante” de Maria.  

 A comunidade eclesial, a Igreja nos oferece esses sinais fisicamente visíveis, como 

por exemplo: Catedrais, Paróquias, Basílicas,Santuários onde “Maria possui um amplo raio 

de ação” (cf. RM 28). Para lá acorrem numerosos fiéis a fim de venerar sua memória e 

recorrer à sua intercessão. São lugares onde se anuncia a Palavra de Deus e ressoa o convite 

à conversão. Maria é sinal visível na Igreja. 

 

1.4. Maria no mistério da Igreja 
 Maria brilha no fúlgido horizonte da Igreja Católica, para a glória sempre 
maior de Deus, e para o bem maior das almas. 
 Nos alvores da Igreja, no princípio da sua longa caminhada mediante a fé, que se 

iniciava em Jerusalém, com o Pentecostes, Maria estava com todos os que então constituíam  

o gérmen do ‘novo Israel’. Estava presente no meio deles como testemunha excepcional do 

mistério de Cristo (cf. RM 27). 

 A doutrina oficial sobre Maria foi exposta, com força e clareza pelo Magistério 

Eclesial da Igreja. Ao longo da historia, diversos papas falaram, ensinaram e escreveram 

sobre a Virgem Maria e transmitiram às sucessivas gerações cristãs os elementos essenciais 

da doutrina mariológica. Com verticalidade absoluta os documentos da Igreja tornam-se 

meios ordinariamente eficazes para se adquirir um conhecimento e um estudo sobre a Mãe 

de Deus e o culto a ela dedicado. 
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 A função de Maria é estar em relação com a realidade da Igreja. Desde a Encarnação 

ao Pentecostes encontramos a figura da Virgem Maria como “personificação” da Igreja, 

como “sinal protótipo” que culmina com a fidelidade à ação do espírito Santo e à 

receptividade da Palavra de Deus, o Verbo encarnado. Maria colaborou, decisivamente na 

salvação de toda a humanidade. Portanto, ela é cooperadora por excelência, da obra da 

salvação realizada por Jesus. 

 No atual ordenamento do ano litúrgicoda Igreja encontram-se as seguintes 

celebrações marianas: quatro solenidades, duas festas, quatro memóriasobrigatórias e 

quatro memóriasfacultativas: 

1. Quatro Solenidades: Imaculada Conceição de Maria Santíssima/Maria Santíssima, Mãe  

de Deus/Anunciação do Senhor /Assunção de Nossa Senhora 

2. Duas festas: Visitação de Nossa Senhora /Natividade de Nossa Senhora 

3. Quatro memórias obrigatórias: Nossa Senhora de Lurdes /Nossa Senhora do Carmo/ 

Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior/Nossa Senhora Rainha 

4. Quatro memórias facultativas: Nossa Senhora das Dores/Nossa Senhora do Rosário,  

Apresentação de Nossa Senhora /Imaculado Coração de Maria 

  

1.5. Pontos doutrinais do Concílio Vaticano II sobre a Virgem Maria 
 O Concílio Vaticano II dedicou o VIII capítulo da Constituição dogmática Lumen 

Gentium à Virgem Maria com o tema «A Bem-Aventurada Virgem Maria Mãe de Deus no 

mistério de Cristo e da Igreja». É o capítulo final da LG. Trata sobre a doutrina e o culto à 

Maria. 

 O cap. VIII da LG apresenta uma estrutura nova. Em harmonia com o título, este 

integra o mistério da Mãe de Deus no mistério de Cristo e da Igreja. Coloca em relevo os 

fundamentos bíblicos e tradicionais da doutrina mariana, considerando as pesquisas recentes 

da exegese, do estudo dos Padres e dos teólogos.  

O texto apresenta a doutrina clássica em termos bem atualizados: a Mãe de Deus é 

vista como uma pessoa que se oferece livre e consciente à graça de Deus. A verdadeira 

devoção à Virgem Maria como promoção da fé e do amor de Jesus, único mediador. O texto 

favorece também o diálogo ecumênico. Na promulgação da Constituição, aos 21 de 

novembro de 1964, Paulo VI insistiu muito sobre a importância da conclusão mariana da 

LG para melhor compreender a natureza da Igreja através de Maria, seu modelo e exemplo. 

 Além da LG outros documentos trazem referências significativas sobre a Virgem 

Maria: 

a) Constituição SacrossanctumConcílium: expressa que na celebração anual do mistério de  

    Cristo, a Igreja venera com amor Maria, Mãe de Deus, junta indissoluvelmente, com a  

obra salvífica de seu Filho [SC 103]; 

b) Decreto Presbyterorum Ordinis: apresenta Maria como ajuda, intercessão ao sacerdote   

em seu ministério [PO 18]; 

c) Decreto Ad gentes: exorta todos os membros da Igreja, pastores e fiéis, a rezarem,  

    pedindo a intercessão da Virgem Maria no anúncio do Evangelho às nações  [AG 42];  

d) Decreto Optatam totius: exorta os seminaristas a amarem e a venerarem Maria com  

     profunda confiança [OT 8]; 

e) Perfectae caritatis: Maria é apresentada como modelo de todos os religiosos. Por sua  

intercessão, a cada dia, mais progredirão e produzirão mais fecundos frutos de salvação   

[PC 25]; 
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 O Concílio Vaticano II constitui também para a Mariologia o acontecimento mais 

importante do século XX. Não só porque apresenta “uma síntese tão vasta da doutrina 

católica sobre o lugar que Maria Santíssima ocupa no mistério de Cristo e da Igreja”, mas 

também pela nova postura que adota no campo da Mariologia e do culto à Maria: 

 Maria na economia da salvação: Maria nos episódios dos evangelhos, lidos em chave 

cristológica. São mistérios nos quais Cristo opera a salvação e Maria lhe é intimamente 

associada na qualidade de Mãe [dimensão bíblica e histórico–salvífico];  

 A Mãe de Deus é imagem/símbolo da Igreja, como já ensinava Santo Ambrósio, em 

ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo [dimensãoeclesiológica]; 

 O Concílio apresenta um exemplo evitando não só o espírito polêmico, mas também 

sublinhando a profissão de fé em Cristo, único mediador e salvador e considerando a 

ordem ou hierarquia das verdades [UR 11] na exposição da doutrina e do culto mariano. 

Cristo é o ponto central no qual tudo converge. Toda a vida de Maria gira em torno de 

Cristo a quem é unida na obra da salvação [dimensão ecumênica]; 

 
Conclusão 
 O caminho da reflexão teológica continua aberto e o significado mariano em pé. 

Maria goza da felicidade plena da glória na integridade de sua pessoa, junto a seu Filho; os 

fies o percebem e por isso a invocam, sabendo que nos vemos todos na fronteira do 

mistério. 

 

 

2. A VIRGEM MARIA NOS DOGMAS DA IGREJA 
 
2.1. Dogma daMaternidade Divina 

 Maria é Mãe de Deus (Theotokos). Esse dogma foi definido no Concilio de Éfeso, no 

ano de 431. 

A afirmação simultânea do divino e humano em Jesus, implicava entender sua 

origem divina e humana de forma coerente. A afirmação de que Jesus Cristo não só foi 

concebido por obra do Espírito Santo, mas também que «nasceu de uma mulher» tornou 

necessário que a cristologia se ocupasse também da Mãe de Jesus. A mariologia converteu-

se, então em «maternologia» ou doutrina sobre a Mãe de Jesus. 

Base bíblica: em Lc 1,43 a profissão de Fé em Jesus Senhor inclui Maria sua     

Mãe: “Donde me vem que a Mãe do meu Senhor me visite”. 

Maria entra na história da fé cristã, basicamente, através dos artigos do credo cristão 

anterior aos concílios ecumênicos, mas expressamente com o Símbolo Niceno-

Constantinopolitano (ano 381), que criou a expressão: et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 

Maria Virgine, que permite a ao Concílio de Éfeso (ano 431) denominá-la Mãe de Deus 

(Theotokos), confirmado no Concílio de Calcedônia (ano 451). 

Nos relatos evangélicos é clara a referência à Maria como a mãe de Jesus (cf. Mc 6,3; 

Mt 13,55; Jo 6,42); de fato, a Virgem Maria é nomeada 25 vezes no NT como mãe. 

O dogma da Maternidade divina é o dogma mais importante sobre Maria e o mais 

antigo dentre os que tiveram lugar na proclamação oficial da Igreja. O título Mãe de Deus 

(Theotokos) a que dá à luz Deus está vinculado a são Cirilo de Alexandria, que deduzirá a 

legitimidade de aplicá-lo à Maria, da união hipostática das naturezas divina e humana na 

única pessoa do Verbo. 
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A maternidade divina de Maria, à diferença dos outros dogmas marianos, não 

constitui uma dificuldade ecumênica; é aceita como parte da reflexão teológica sobre Cristo 

e, em particular, do estudo sobre suas duas naturezas e única pessoa. Daí ser um dogma 

mais cristológico do que mariológico.  

 

2.2. Dogma da Virgindade Perpétua de Maria 

 Maria é Virgem na concepção de Cristo por obra do EspíritoSanto (implica na 

Virgindade também depois do parto). Concilio de Calcedônia, em 431. 
Virgindade e maternidade não são em Maria duas realidades separadas. Em Maria, a 

virgindade é maternal e a maternidade é virginal. São duas realidades mutuamente referidas. 

O genuíno da maternidade divina de Maria se expressa no adjetivo «virginal». O genuíno da 

virgindade de Maria se expressa no adjetivo «maternal». 

A virgindade de Maria tem sido confessada de modos diferentes ao longo da 

Tradição da Igreja. Nos três primeiros séculos a virgindade adquiria a dimensão de autêntica 

confissão cristológica: era a forma de confessar a maternidade transcendente de Maria por 

ser Mãe do Filho de Deus. Posteriormente, a confissão de Maria como a «Sempre Virgem» 

adquiria outro matiz exemplar, moral. Foi desprendendo-se da maternidade, até o ponto de 

ser apresentada Maria como modelo da monja, do monge, nos quais se dá a virgindade sem 

maternidade ou paternidade. 

A virgindade de Maria significa que a encarnação de Jesus Cristo no seio de Maria 

supera as leis intramundanas da procriação e do nascimento e é fruto de uma intervenção do 

Espírito Santo. É um sinal exterior do fato de que o próprio Deus deu eficazmente inicio à 

nova criação ligada com a pessoa de Jesus Cristo. 

A Tradição da Igreja olha além da encarnação e fala de uma tríplice virgindade de 

Maria: 1. Virgem antes do parto (virginitas ante partum); 2. Virgem durante o parto 

(virginitas in partum); 3. Virgem depois do parto (virginitas post partum). Resumindo esses 

três aspectos primeiro no Oriente e depois em toda a Igreja se fala da sempre Virgem Maria 

(aèi parthénos). 

Base Bíblica está em Lc 1,31: “Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, e tu 

o chamarás com o nome de Jesus”. 

 Os relatos da infância de Jesus em Mateus e Lucas (Mt 1,18-21 e Lc 1,34-35) foram 

os textos fundamentais para a afirmação eclesial da concepção virginal de Jesus no seio de 

Maria por obra do Espírito Santo. 

 O Concílio Vaticano II abordou a questão da virgindade de Maria, corrigindo a 

linguagem fisiológica afirmando que “Jesus ao nascer de Maria não diminuiu sua 

integridade virginal e sim, a consagrou (LG 57). Essa fórmula afirma a virgindade e deixa 

aberto o caminho para as explicações teológicas. 

 

2.3.DogmaImaculada Conceição de Maria: 

 Definido por Pio IX, aos 08 de dezembro de 1854, com a Constituição “Ineffabilis 

Deus”. Primeiro, o papa consultou o episcopado católico com a Encíclica “UbiPrimum” 

(1849) e recebeu uma resposta favorável por parte de 564 sobre 603 bispos. 
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a) Base bíblica 
 A única base bíblica de que dispomos para provar que Maria foi concebida sem 

pecado original é a imagem que dela nos depara uma leitura global do NT à luz do AT. 

Devemos ressaltar dois dados: primeiro,Maria é mãe de Jesus, do Grande, do Santo, não por 

força de sua virgindade, mas da presença nela do Espírito e do Poder de Deus; segundo, 

Maria não é mãe de forma meramente passiva, mas ativa, dinâmica, em um compromisso 

pessoal de fé inquebrantável . 

 Emerge já no Evangelho de Lucas um reconhecimento especial para a Mãe de Jesus 

por sua fé e acolhida da Palavra. 

a) Maria, a cheia de graça: Lc 1,28.30 “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo”; O  

anjo, porém acrescentou: “Não temas, Maria! Encontraste graça junto de Deus”. 

b) Maria é aquela eleita para ser a Mãe do Redentor: Lc 1,31-33 

 

b) Fundamentação histórico-teológico 
 O dogma — tal como foi definido — está estreitamente vinculado ao tema do pecado 

original. A definição dogmática faz referência ao pecado original e à preservação de Maria. 

 Na história da Imaculada Conceição, a devoção popular exerceu uma função eficaz 

para sua promulgação. Vários fatores contribuíram para fomentá-la: a pregação popular, 

especialmente dos franciscanos que desde 1621 juraram defendê-la e principalmente a festa 

litúrgica vinda do Oriente (século XI) e que se estendeu por todo o Ocidente cristão e 

católico. 

 A definição dogmática pressupõe que todos os homens nascem manchados pela culpa 

do pecado original. Implica um privilégio à Maria, que já foi concebida imaculada por sua 

estreita vinculação com seu Filho Jesus Cristo. 

 O dogma continuou relacionado com a devoção popular e, quatro anos depois, foi 

ratificado com a “aparição” da Virgem, nas visões de Bernadete, aos pés dos Pirineus, em 

Lourdes que a ouviu dizer: “Eu sou a Imaculada Conceição”. 

 

c) Simbolismo do dogma 

 Significado cristológico: o dogma proclama quem é Jesus o Redentor, qual o alcance 

de sua missão. Maria foi sua obra-mestra. O protótipo, a primeira da redenção; 

 Significado eclesiológico: a Igreja com suas comunidades, pessoas e instituições é o 

grande sacramento através do qual Jesus preserva e livra «aos que o Pai os deu». 

Maria não foi a única preservada, mas a primeira; Maria, a primeira crente é por isso 

mesmo, «Igreja nascente». É a ecclesia immaculata. «Maria é para a Igreja um 

“modelo permanente” (Redemptoris Mater, n. 42)». 

 
2.4.Dogma da Assunção Gloriosa da Virgem Maria: 
Esse dogma foi definido por Pio XII, em 1° de novembro de 1950, com a Constituição 

Apostólica “MunificentissimusDeus”. Primeiro, o papa consultou o episcopado católico, 

com a Encíclica “DeiparaeVirginis” (1946), como fez Pio IX, e recebeu a resposta 

afirmativa por consenso/ unanimidade. 
Definição do dogma: “A Bem-Aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus 

Imaculada concebida sem a mancha do pecado original, terminando o curso de sua 

vida terrestre foi assunta à glória celeste, em corpo e alma”. 
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 A fé dos cristãos na assunção gloriosa da Bem Aventurada Virgem Maria começou 

entre os séculos IV e VI em função do carinho e da devoção à Mãe de Deus. Os fiéis 

deduziam que Maria não poderia ser encerrada nos limites da morte. Os Padres e os 

teólogos empregavam diversos argumentos de conveniência para justificar o que o povo 

crente já vinha considerando e celebrando em suas orações e liturgias. 

 

Base bíblica: 

 Gn 3,15. A Constituição Dogmática Munificentissimus Deus menciona esse texto 

do Gênesis, recordando a inimizade mortal entre a serpente e a mulher, entre a 

morte e a vida. Maria representa a nova Eva que, unida ao novo Adão, Jesus 

Cristo, luta contra o mal e, com Cristo, sai vitoriosa dessa luta. 

 Ao participar com seu Filho da luta contra o pecado e as ameaças à vida, participa 

com ele também da glória: Rm 5-6; 1Cor 15,21-26.54-57. 

 Ef 2,5s: “Quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente 

com Cristo — pela graça, fostes salvos!—”.  

 1Cor 15,20-23: 

 Tanto nesse dogma como naquele da Imaculada Conceição se explicita algo 

bastante implícito na Escritura: Maria é cheia de graça; é aquela que, em sua vida, 

jamais cometera pecado; a que escutara e praticara a palavra e a vontade de Deus; 

como o justo, transcende à morte e é exaltada à esfera da vida divina; por isso, 

nela a morte não tem a última palavra. 

 A imagem bíblica de Maria lida e interpretada de modo integral é a base 

fundamental da qual o Papa Pio XII se serviu para a definição do dogma da 

Assunção gloriosa da Virgem Maria: a Escritura aparece como “fundamento 

último” do dogma. 

 

Conclusão 

 Se fomos criados por Deus e chamados à vida, somos seres para a vida e não 

para a morte; Maria, portanto, como pessoa criada e eleita para uma missão 

única, a qual desempenhou com a maior fidelidade possível a um ser humano, há de 

participar amplamente desse mistério: o chamado à vida. 

 Teologicamente falando, os dogmas marianos têm um conteúdo cristológico e 

antropológico. Por um lado, revela-se e pontualiza-se, por meio de Maria, uma 

verdade de fé acerca de Cristo, isto é, que é verdadeiro homem e nasceu de uma mãe 

humana, que seu nascimento corresponde a uma iniciativa divina e se realizou por 

meio da mulher cheia de graça por excelência. Por outro lado, Maria é símbolo da 

salvação final prometida a todos os seres humanos. Portanto, geralmente fala-se de 

Maria em sua relação com algo ou alguém. 
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CONCLUSÃO GERAL  
 
 Para uma simples conclusão enumeramos os seguintes pontos: 

 A Tradição da Igreja ensina que a Bem aventurada Virgem Maria pertence ao 

depósito das primeiras verdades de fé que a Igreja confessou. 

 Maria é a única referência feminina em nosso Credo, ou seja, o símbolo que encerra 

as verdades da nossa fé. No credo Maria está unida à seu filho Jesus: “Jesus Cristo 

foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria”. 

 Entre todos os dogmas existe, ao mesmo tempo, uma profunda e íntima interconexão: 

os dogmas se iluminam e re relativizam mutuamente. O dogma da Assunção de 

Maria foi uma conseqüência lógica do dogma da Imaculada Conceição: Maria é 

cheia de graça, não cometeu nenhum pecado, escutou e praticou a palavra e a 

vontade de Deus. 

 Ao exaltar a Toda Santa (Panaghía), as Igrejas do Oriente nos situam ante o mistério 

da Santidade, como uma aurora envolvente, na qual estamos todos situados depois da 

Encarnação. O Espírito do Senhor enche a terra. Toda ela se vê envolta em sua 

Santidade. Maria é o ponto estratégico no qual esta santidade se faz mais poderosa, 

mais gloriosa e fecunda. 

 A santidade de Maria (impecabilidade) se explica melhor por graça que por 

voluntarismo, por situação ontológica que por esforço moral; desde a experiência 

central da Encarnação que desde uma origem milagrosa que não temos acesso. 

 O dogma da Imaculada pode e deve ser retraduzido como o dogma da Santidade 

perfeita de Maria o dogma da Toda Santa (Panaghía) da Mulher agraciada sobre a 

qual desce o Espírito e que a cobre com o poder de sua sombra e se converte assim 

em fonte de vida, em Mãe do Santo. 

 Como chegou Maria a esta situação de Santidade, manifestada posteriormente em seu 

“faça-se” (“fiat”) e em seu “Magnificat”? Pertence ao mistério de sua vida. Porém é 

indiscutível que de uma raiz contaminada não nasce a Pureza, a total 

descontaminação. 

 As afirmações dogmáticas marianas não apresentam dados “novos”; não representam 

nenhum tipo de acréscimo à revelação. Não se trata de uma nova revelação, e sim, de 

uma escuta atenta, cordial, comprometida com alguns aspectos da revelação de Deus. 

O dogma é um convite a esquadrinhar as Escrituras e aTradição, a descobrir o 

impacto da revelação na Igreja em todos os séculos e em cada um de nós. 

 Segundo W. Kasper, os dogmas marianos proclamam verdades paradigmáticas, ou 

seja, que expressam simbólica, exemplar e tipologicamente outras verdades; 

exemplificam nunciados cristológicos, soteriológicos, e eclesiológicos. Por isso 

reconhecemos uma hierarquia de verdades dentro da fé e dos dogmas da Igreja. E, 

ao mesmo tempo, uma profunda e íntima conexão entre eles: os dogmas se iluminam 

e se relativizam mutuamente. 

 Comprovamos, pela leitura do Novo Testamento e da história da Igreja que a Igreja 

Católica sempre esteve atenta a descobrir a verdade sobre Maria como pessoa  

(íntima) à história da salvação. E a verdade sobre Maria cresceu com a capacidade de 

conjugar dados bíblicos sobre a figura histórica de Maria, a inclusão de sua figura na 

reflexão teológica, as celebrações litúrgicas e a experiência na devoção e na vida dos 

cristãos. 


