


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

 Eminência, Singularidade, Conveniência e
Semelhança com Cristo.

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



Eminência: textos do NT que exaltam ou falam da 
importância da Mãe de Deus

 a) “A cheia de graça” (Lc 1,28);
 b) “A bendita entre todas as mulheres” (Lc

1,42);
 c) “A Mãe do meu Senhor” (Lc 1,43);
 d) Aquela que “todas as gerações proclamarão 

bem-aventurada” (Lc 1,48);
 e) “Aquela que acreditou” (Lc 1,45);
 f) A mulher na qual o Onipotente fez “grandes 

coisas” (Lc 1,49);
 g) A “Mulher”, a Nova Eva (Jo 2,4; 19,26; Ap

12,1);



Tradição da Igreja:
 É a “toda santa”, a “santíssima” (tradição do

Oriente e do Ocidente);

 Maria é a “mais próxima de Cristo” (LG 54);

 É o “membro mais eminente da Igreja” (LG 53).



Singularidade: refere-se aos quatro “privilégios 
de Maria”:

 Só Maria é a Mãe de Deus
 Só ela foi a mãe virginal
 Só ela foi concebida imaculada
 Só ela foi assumida ao céu em corpo e alma



 Conveniência: Em Maria Deus mostrou de
modo particular não só o que era necessário
para a nossa salvação, mas também o que era
“conveniente”, o belo, admirável. É a lógica do
amor livre, generoso e criativo. Assim:

 *Convinha que a Mãe de Deus fosse virgem
para ser “sinal” da divindade do Filho;

 *Convinha que fosse Imaculada, pois
puríssima devia ser Aquela que gerou o
Cordeiro sem mancha; (Imaculada Conceição)

 *Como Maria nunca pecou, era conveniente
que não pagasse o “salário do pecado”- a
morte, e fosse assumida na glória (Assunção)



Semelhança com Cristo: “Maria é a face que a 
Cristo mais se assemelha” (Dante). Por isso, 

podemos afirmar:
 *Como Cristo foi o Novo Adão, assim também 

Maria foi a Nova Eva (Justino e Irineu);
 *Como Jesus é o “sim das Promessas do Pai (2 

Cor 1,19), assim também Maria foi a mulher do 
“sim” (Lc 1,38).

 *Como Cristo é Rei, assim também Maria é 
Rainha – Rainha-mãe. 



 Após o Vaticano II, especialmente Paulo VI
recomenda na sua exortação apostólica
Marialis Cultus que a reflexão teológica em
torno de Maria ressalte a perspectiva bíblica,
litúrgica, ecumênica e antropológica.

 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).



Antes do Vaticano II: 
mariologia dos 

privilégios;

 Após o Vaticano II: 
mariologia bíblica;



 Obs.: Ler p. 70 e 7 do livro de Santo Afonso de 
Ligório. 





 MARIOLOGIA BÍBLICA
 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.

 GARCÍA PAREDES, José Cristo Rey. Mariologia: síntese bíblica, histórica e
sistemática. 2.ed. São Paulo: Ave-Maria, 2011. p. 7.



 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.” 
 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”.





 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.

 Paredes utiliza a categoria de ‘marginalidade’ para
Jesus e para Maria a fim de demonstrar que ambos
não foram famosos entre seus conterrâneos. 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.”



 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.



 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.

 JOHNSON, Elizabeth A. Nossa verdadeira irmã: teologia de Maria na comunhão dos
santos. São Paulo: Loyola, 2006. p. 178.



 Além disso, para se ter uma compreensão mais
clara de Maria na Bíblia, requer-se a noção de
alguns fatores, conforme Afonso Murad:

1. Conhecer bem o que a Palavra de Deus diz sobre
ela;
2. Deve-se abandonar uma visão devocional sobre
Maria;
3. Levar em conta o gênero literário do relato;



4. Cada citação acerca de Maria, precisa ser
entendida no contexto do livro onde está situada;
5. Os textos do N.T sobre Maria foram escritos com
o foco em Jesus Cristo e na comunidade dos seus
discípulos.
A mariologia deve ter claro a perspectica
cristocêntrica e eclesial.
6. Observar a intratextualidade. Cada livro da
Escritura completa o outro.
7. O que o texto sobre Maria pode dizer ao homem
e mulher contemporâneo.



 VISÃO BÍBLICA
 Mateus

 Maria aparece no Evangelho de Mateus no
chamado prólogo cristológico ou evangelho da
infância. Mateus inicia com a famosa
genealogia de Jesus. (Mt 1, 1-17).

 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.



 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.

 Ao introduzir estas três mulheres: Tamar, Raab
e Rute, de certa forma, antecipa a figura de
Maria.



 Tamar: provocou incesto, tendo relações 
sexuais com seu sogro (Gn 38, 14-18).  Judá por 
meio dela terá descendente...

 Raab: prostituta.. Protegeu os espiões hebreus 
na sua casa (Js 2, 1-15). 

 Rute, não pertencia ao povo eleito (moabita), 
estrangeira....se casa bom Booz... (Rt 3, 1-4,16).

 Betsabéia: adúltera... 2 Sm 11, 1-12, 25;). 
 Maria: gerou o Messias, sem a participação de 

homem (José). 



 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. 



 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.



 Mt 1, 18-25



 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.” 



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

 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.

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



 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.
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.

 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. Foi o próprio
Espírito que gerou Jesus no ventre virginal de
Miriâm.



 Evidenciar que o menino é o Senhor de todos 
os povos

 Os judeus são uma nação fechada (nacionalista 
extremista). 



 Jesus faz o mesmo percurso que o povo de 
Israel, de José do Egito a Moisés. 

 Diz Afonso Murad: “É como se Jesus, na sua 
infância, revivesse a história da infância do Povo de 
Israel”



 . 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.”



 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



 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
morar numa terra estrangeira como o Egito.



 Balasuriya explana: 
 “Durante anos Maria e José sofreram tribulações 

por serem trabalhadores estrangeiros no Egito.”

 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.

 BALASURIYA, Tissa. Mary and Human Liberation. Colombo: Sri Lanka Centre for Society
& Religion, 1990. p. 126-127 apud Johnson, 2006, p. 299.





 Em resumo: o Evagelista Mateus nos apresenta
Maria como a Mãe do Messias esperado pelo
povo de Israel.

 Mateus coloca Maria no início da vida de Jesus
(nascimento) e na vida pública (Mt 12, 46-50).

 Mateus coloca Maria associada a seu Filho
Jesus.



 Mateus
 “filho do carpinteiro”

 Marcos
 “filho de Maria”
 Jesus, o carpinteiro



 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 (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.”

 MURAD, Afonso. Maria, toda de Deus e tão humana. 3.ed. São Paulo: Paulinas;
Valência, ESP: Siquem, 2009. p. 22.



 Nem no episódio da cruz Maria aparece no
Evangelho de Marcos. Cf. Mc 15, 40-41;

 Porém, é possível fazer uma investigação da
pessoa da mãe de Jesus neste Evangelho, apesar
das poucas referências do evangelista.



Mc 6,3 : “Filho de Maria”
O único filho de Maria citado nesta passagem é
Jesus.

Os outros são irmãos de Jesus e não filhos de
Maria.
 Dizer “Filho de Maria” talvez se refira à viuvez 

de Maria, pois Marcos não cita José.

Todos se consideravam “irmãos”. Cf. Gn 12, 4-5;
13, 1-9.



 “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”. 

García Paredes



 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.

 Jesus foi carpinteiro ou camponês?



 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.

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



 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 alimentícios 

básicos. Isto poderia explicar por que muitas 
das parábolas de Jesus evocam imagens da 

agricultura, não da carpintaria”. 



 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.



 Johnson critica a mariologia tradicional que só
sabia elogiar Maria e nunca se pronunciou
sobre esse texto; ignorou-o em grande parte.



 Como os evangélicos interpretam essa 
passagem?

 Jesus deu pouco valor a sua mãe?



 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”.



 Família de Jesus
 Estão do lado de 

“fora”

 Discípulos
 Estão “dentro”



Contexto do tempo de Jesus
Na Palestina, a família é uma instituição social
central.
Os indivíduos se sentem na obrigação de
conservar os valores do grupo familiar. É a
famosa manter a honra da família.
A grande dependência a família dá pouco
espaço a autonomia.
A pessoa tem acima de tudo que manter a
tradição da família. Ela não é considerada em
sua individualidade ou sua própria história.



 Nessa passagem, Jesus rompe os laços de
dependência em relação à família e à sua
tradição.

 Foi uma atitude de liberdade pessoal.
 Cristo propõe a pertença uma nova família: a

família dos discípulos e dos seguidores que
fazem a vontade de Deus.



 Contextualizar hoje essa passagem...

 Quais costumes familiares as pessoas são
obrigadas a manter?

 Existe autonomia na escolha da profissão ou a
família determina o que o filho deve ser?
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