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MARIA NO EVANGELHO SEGUNDO LUCAS1 

 

De todos os autores do Novo Testamento, Lucas é o que mais faz referências a Maria. 

1) Nos relatos da infância de Jesus: a) o anúncio a Maria (1,26-38), b) Maria fiel e 

servidora (1,39-56) e c) os mistérios da palavra (2,1-52). 

2) Em outras quatro passagens: duas em comum com Mateus e Marcos (4,16-30 e 

8,19-21) e duas passagens próprias de Lucas (3,23 e 11,27-28). 

3) Em Atos dos Apóstolos (1,14). 

Do elenco acima serão discutidas apenas as passagens do item 1). 

 

1) Relatos da infância (cap. 1–2) 

Os dois capítulos constituem uma espécie de prólogo a todo o evangelho. Ali, Lucas cita 

explicitamente o AT apenas uma vez (2,23-24), mas todo o relato é permeado de alusões 

veterotestamentárias. Ex.: o Magnificat (1,46-55), o Benedictus (1,68-79) e o Nunc dimittis 

(2,29-32). Assim, Lucas “segue escrevendo a Bíblia com a própria escritura da Bíblia” (C. 

Perrot). Além disso, ele provavelmente também teve acesso a algumas informações históricas 

relativas ao nascimento de Jesus. 

 

a) O anúncio a Maria (1,26-38) 

Pertence ao grande gênero dos “anúncios celestiais” da literatura bíblica. Ordinariamente, 

classifica-se o texto entre os “anúncios de nascimento” (Jz 13,3-5.7; Is 7,14-17). Deve-se 

perceber aqui, porém, que o anúncio a Maria é mensagem verbal mais do que visão: são as 

palavras do anjo que geram perturbação na Virgem, não a visão de um ser misterioso; ao final 

ela declara: “faça-se em mim segundo a tua palavra” (1,38). 

 

A vinda da palavra (1,26-27) 

 O actante principal é Gabriel, o anjo apocalíptico de Daniel (8,16-17; 9,21-27: a 

profecia das setenta semanas), o especialista do fim dos tempos, o anunciador do 

tempo da salvação. 

 A menção à “casa de Davi” esboça o tema do messianismo davídico: o leitor é, assim, 

advertido de que a narrativa insere-se no contexto da era messiânica. 

 

“Alegra-te” (1,28) 

 Encontra-se a mesma expressão em quatro passagens do AT (texto grego da LXX), 

das quais três dirigem-se à Filha de Sião (Jl 2,21-23; Sf 3,14; Zc 9, 9), convidando-a à 

alegria messiânica. 

 O mesmo convite é feito a Maria que, na narrativa de Lucas, encarna a Sião 

escatológica, que se alegra pela salvação que lhe é concedida por Deus. 

 

 

 

                                                           
1 Quase todo o presente esquema tem por referência MICHAUD, Jean-Paul. María de los evangelios. Estela: 

EVD, 1992. p. 29-69. 
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“cheia de graça” (1,28) 

 A expressão grega original é kecharitômenê, “agraciada”, bastante rara no NT (cf. Ef 

1,6): a graça de Deus completa o ser de Maria a ponto de o anjo não encontrar para ela 

melhor definição. 

 Essa obra de Deus na Virgem tem, porém, uma finalidade, como o anjo explica na 

sequência: “Não temas, Maria! Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás 

no teu seio e darás à luz um filho” (1,30-31). 

 

 

A mensagem cristológica (1,31-35) 

Na casa de Nazaré, a história milenar de Israel chega ao seu cumprimento, ao mesmo 

tempo em que a promessa se abre às nações (cf. 2,32). Mesmo sem fazer uma citação direta 

do AT aqui, Lucas introduz a revelação com as palavras de Is 7,14, citadas por Mateus (1,23), 

mas dirigindo-as expressamente a Maria: não se invoca a “virgem” em terceira pessoa, já que 

ela está presente. Além disso, em Lucas, é Maria (não José) que tem a incumbência de dar ao 

menino o nome de Jesus. 

 Messias davídico (1,32-33) 

 O menino que vai nascer é o herdeiro das promessas davídicas: o texto está 

muito próximo da profecia de Natã em 2Sm 7,9-16. 

 “Filho do Altíssimo” aqui é um título messiânico; é o epíteto clássico do rei, 

filho de Davi (2Sm 7,14; Sl 2,7; 89,27). 

 Essa cristologia está desenvolvida particularmente no cântico de Zacarias 

(1,68-79), que é um hino ao triunfo do messias davídico. 

 “Filho de Deus” (1,35) 

 O anjo de Lucas continua com o anúncio inaudito do nascimento do Filho de 

Deus: enquanto o título Filho do Altíssimo no v. 32 não superava o sentido 

messiânico de 2Sm 7,14, o título Filho de Deus coincide com a confissão 

cristã. 

 A passagem paraleliza com Rm 1,3-4: o que ocorre no seio da Virgem na 

anunciação é, por conseguinte, o mistério que haveria de se manifestar na 

manhã da Ressurreição. 

 No relato de Lucas, a virgindade de Maria não é uma virtude que teria seu 

valor próprio, uma forma heróica da virtude da castidade, mas uma forma de 

pobreza, equivalente à morte no sepulcro. Este é o significado que Maria dá à 

sua virgindade no Magnificat, quando canta sua pequenez e o poder do 

Altíssimo. 

 

“não conheço homem algum” (1,34) 

 Na construção paralela de anunciações, Zacarias e Maria se opõem como a dúvida 

opõe-se à fé (cf. 1,20 e 1,45). 

 A pergunta de Maria faz compreender que a concepção por obra do Espírito postula 

um nascimento virginal e que ela engendrou o Messias permanecendo virgem. 

 O que está em voga na narrativa aqui é a fé no Filho de Deus. 

 

“o poder do Altíssimo de cobrirá com a sua sombra” (1,35a) 

 A mesma forma de expressão aparece na cena da Transfiguração “Ainda falava, 

quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra” (9,34). 

 Comumente (Bíblia de Jerusalém, TEB etc.), vê-se aqui uma alusão à tomada de posse 

do santuário da parte de Deus em Ex 40,35: Moisés não podia entrar na tenda, porque 
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a nuvem pairava sobre ela. A expressão evoca a shekiná, a habitação de Deus em seu 

templo. 

 Aplicada a Maria, faz dela o novo santuário no qual habita a glória divina encarnada 

em Jesus: ao ser mãe do Filho de Deus, ela é, de maneira singular, o novo lugar da 

presença divina. 

 

Concepção virginal e filiação divina 

 O sentido da frase “por isso o Santo que nascer será chamado Filho de Deus” (1,35b) é 

que a concepção virginal é criação do Espírito; é ela que permite reconhecer a filiação 

divina de Jesus. 

 O ponto de partida da fé na divindade de Jesus não é, porém, a concepção virginal, 

mas o mistério da sua Ressurreição. 

 A concepção virginal não é, portanto, um sinal dado em vista da fé, mas um sinal dado 

na fé. 

 

Sinal e resposta (1,36-38) 

 É a conclusão da mensagem do anjo que dá um sinal a Maria, sem que ela o tivesse 

pedido. 

 As últimas palavras “Para Deus nada é impossível” são as mais importantes e uma 

tradução mais literal poder ser “porque vinda de Deus (para tou theou) nenhuma 

palavra é ineficaz (ouk adynatêsei)”. 

 Toda a cena da anunciação fica como que condensada nessa “palavra” (rhêma) que o 

poder de Deus pode converter em acontecimento. 

 A essa palavra eficaz é que Maria presta a sua fé e o seu consentimento: “suceda a 

mim conforme a tua palavra” (1,38). 

 Não se trata de um sim resignado, mas de um alegre desejo, uma resposta ao “alegra-

te” da saudação inicial. 

 

O diálogo da Aliança 

 Diferentemente do esquema de outros relatos de anúncio, este termina com uma 

resposta: Maria diz sim à mensagem que lhe é transmitida, à palavra que ressoa mais 

em seu coração do que em seus ouvidos. 

 Na apresentação de Lucas, ela é a primeira fiel cristã. No entanto, o que lhe acontece 

supera a sua história pessoal: o que se inaugura nesse diálogo é, para Lucas, a Nova 

Aliança (cf. 22,20). 

 Nas propostas de aliança que Deus havia feito antes, no Sinai ou nos rituais de 

renovação, o povo respondia: “Tudo quanto o Senhor disse nós faremos” (Ex 19,8) ou 

“Serviremos ao Senhor nosso Deus, obedeceremos a sua voz” (Js 24,24). 

 Lucas coloca agora a resposta da fé do povo de Israel nos lábios da serva, Maria. Ela é 

realmente, também aqui, a encarnação da Filha de Sião. 

 Recorda-se, por isso, a natureza essencialmente dialogal da aliança, que continua 

sendo a noção fundamental da teologia bíblica. 

 

b) Maria, fiel e servidora (1,39-56) 

 

A visitação (1,39-45) 

 No esquema narrativo de Lucas, a visitação serve de vínculo entre as duas anunciações 

do capítulo primeiro. 

 A visitação “a toda pressa” é a resposta que Maria dá ao sinal do anjo, assim como 

ocorrerá aos pastores que irão apressadamente a Belém ao anúncio do anjo (2,16). 
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 Na estrutura teológica de Lucas, o encontro das duas mães é, antes de tudo, o encontro 

do profeta do Altíssimo (1,17.76), João Batista, com seu  Senhor (1,43.45), Jesus 

Cristo. 

 Ao cumprir a profecia angélica de 1,15 – “ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio 

de sua mãe” – o menino salta no seio de Isabel antes mesmo que esta comece a falar. 

 Não há nenhuma saudação humana; o texto se interessa pela ação do Espírito e o grito 

de Isabel é uma confissão de fé: “a mãe do meu Senhor” (1,43). 

 Tem-se novamente uma cena de revelação, porém os holofotes se voltam para a mãe 

de Jesus “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Essas 

palavras fazem recordar as mulheres do AT que ajudaram a livrar do perigo o povo de 

Deus (cf. Jt 13,18). 

 Depois de celebrar a mãe, Isabel celebra a fiel: “Feliz aquela que acreditou”: primeira 

bem-aventurança evangélica, que Lucas relaciona com aquilo que, para ele, é o outro 

nome de Maria: “aquela que acreditou”. 

 

O Magnificat (1,46-56) 

 Um verdadeiro compêndio de história da salvação, que descreve o agir de Deus, 

tomando por referência principal as antigas profecias de Israel.  

 É todo ele original e, contudo, é também um “tecido” feito totalmente com “fios” do 

Antigo Testamento. Vê-se, assim, que Maria encontrava-se “em casa” na Palavra de 

Deus, pois falava e pensava com as mesmas palavras de Deus. (BENTO XVI. Homilia 

da solenidade da Assunção, 2005). 

 Há no Magnificat, em especial, um bom número de semelhanças com o cântico de 

Ana (1Sm 2,1-10). Deve-se, no entanto, ressaltar uma diferença essencial de tom entre 

ambos os poemas: enquanto o cântico de Ana é um grito de triunfo sobre as inimigas, 

o cântico de Maria é uma humilde contemplação da misericórdia de Deus. 

 As palavras de Maria deixam transparecer toda a sua alma, toda a sua personalidade, a 

ponto de se poder afirmar que o seu cântico é um autorretrato, que nos permite 

vislumbrar a Virgem tal e qual ela é. 

 A primeira parte do hino (1,46-50) é uma ação de graças de Maria por aquilo que Deus 

fez em seu favor, uma espécie de voz solista que se eleva ao céu, para alcançar o 

Senhor. 

 A segunda parte (1,51-56) possui uma tonalidade mais coral, alargando a todos os 

seres humanos a ação realizada por Deus em Maria, descrita com sete afirmações: 

“Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Depôs 

poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e 

despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo...”. 

 

c) Os mistérios da palavra (2,1-52) 

 

O nascimento de Jesus (2,1-7) 

 O nascimento de Jesus é situado no contexto da história mundial (2,1-5). 

 José entra em cena pela primeira vez e, embora represente um papel de personagem 

mudo, é o companheiro verdadeiro de Maria (2,4.16.22.27.33..39.41-51). 

 No nascimento de Jesus é Maria que atua e somente ela. 

 A menção do “filho primogênito” prepara a apresentação no templo, segundo a Lei, 

que fala de fato de “primogênito” (Lc 2,23; cf. Ex 13,2). Na Bíblia, para que o filho 

seja reconhecido como “primogênito” não é necessário esperar que lhe nasçam outros 

irmãos, pois se trata de um título que tem relação direta com a consagração a Deus. 
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O anúncio aos pastores (2,8-21) 

 Em contraste com o silêncio e a solidão do nascimento, há aqui toda uma agitação 

apocalíptica: a glória do Senhor que rodeia os pastores, o anjo revelador e todo o 

exército celeste. 

 O anjo “evangeliza” (euangelizomai: 2,10) e proclama, de fato, não somente o 

nascimento do Messias (menção da cidade de Davi) e a vinda da paz messiânica (2,14; 

cf. 1,79), mas já o anúncio pascal: “Nasceu-vos hoje um salvador que é o Cristo-

Senhor” (2,11). 

 Os pastores foram “às pressas” a Belém e encontram Maria (em primeiro lugar, 

diferente de Mt 2,11), José e o recém-nascido deitado na manjedoura (1,16). 

 Eles são também os primeiros anunciadores da boa notícia (1,20). 

 

O segundo anúncio a Maria (2,22-40) 
 A Lei conduz a família ao templo, pois prescreve que a mãe deve purificar-se (Lv 

12,8) e que o primogênito seja apresentado no templo. O relato é fortemente 

cristológico. 

 Em um cântico de júbilo, Simeão (2,29-32) recorre à linguagem do profeta Isaías (cf. 

Is 49,1-6 e 52,10), para descrever a missão de Jesus. Esta vai além de Israel e alcança 

também os pagãos. O aceno é universalista aqui: “meus olhos viram tua salvação, que 

preparaste em face de todos os povos” (2,31). 

 Prontamente, o texto passa do louvor à profecia, da luz e da glória, ao sinal de 

contradição e à espada. O mesmo Simeão anuncia, então, o drama da salvação, o 

drama da fé que dividirá Israel: “Eis que este menino foi colocado para a queda e para 

o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição” (1,34). Um sinal 

não se impõe. Tem que ser aceito livremente pela fé2. 

 O objeto principal da profecia de Simeão é, sem dúvida, o destino do Messias: diante 

dele colocar-se-ão à mostra as intenções de muitos corações (1,35). Escolher estar a 

seu favor ou contra ele é escolher entre a queda e o soerguimento, entre a vida e a 

morte. Penas-se aqui irresistivelmente no tema do juízo joanino: “Quem nele crê não é 

julgado; quem não crê, já está julgado, porque não creu no Nome do Filho único de 

Deus.” (Jo 3,18). 

 Porém, o extraordinário é que Lucas associa a revelação dos corações e o juízo aos 

sofrimentos de Maria. Simeão dirige-se exclusivamente a ela: “tua própria alma será 

transpassada por uma espada” (2,35). A espada é o drama de Israel que repercute em 

toda a existência de Jesus, ocasionando finalmente sua condenação e morte. E Maria 

está implicada misteriosamente nisso. 

 O v. 35 não é um parêntese sem importância, que se poderia ignorar e passa adiante. 

Maria não é simplesmente uma vítima aqui, mas encontra-se vinculada, de uma 

maneira que Lucas não explica, à execução do juízo messiânico. A dor anunciada não 

é apenas a dor compreensível de uma mãe a provação ou a morte de seu filho. Simeão, 

que fala aqui como profeta, dirige-se à mãe do Messias. Seu sofrimento pertence à 

história da salvação. Por qual motivo? Lucas não nos diz. Estamos em um contexto de 

fé, no contexto de decisões a favor ou contra Jesus. Lucas, através da profecia de 

Simeão, projeta no horizonte a imagem do Filho que sofre e da Mãe dolorosa. Por 

alguns instantes, a imagem para na tela. Por ali também passa a silhueta de uma 

profetisa que fala do resgate de Jerusalém (2, 36-39). Não se vê ou se ouve nenhuma 

reação de Maria. E a imagem vai se desfazendo lentamente. Como não se recordar 

dela aqui silenciosa aos pés da cruz de Jesus (Jo 19,25). 

                                                           
2 Toda a obra de Lucas será atravessada por esse drama da fé que fará passar finalmente o evangelho dos judeus 

às nações, que por fim o escutarão (At 28,25b-27). 
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A MÃE DE JESUS NO EVANGELHO SEGUNDO JOÃO 

 

1) As bodas em Caná (2,1-12) 

 Os três primeiros versículos situam-nos no nível de uma festa de bodas terrena.  

 Como abertura, o texto diz que “a mãe de Jesus estava lá” (2,1). Presença importante: 

está ali como um dado prévio. 

 O fato se dá “no terceiro dia” (2,1) em relação a um acontecimento anterior: a última 

menção cronológica é a de 1,43, em que Jesus decide deixar Betânia, do outro lado do 

Jordão, para passar à Galileia e quando Natanael o encontra e ouve dele a revelação: 

“Em verdade, em verdade, vos digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e 

descendo sobre o Filho do Homem” (1,51). Assim, pois, o sinal teria ocorrido no 

terceiro dia depois da partida de Jesus para a Galileia e da revelação feita a Natanael. 

 

a) Pedido da mãe (2,3) 

 A frase “Eles não têm mais vinho” transmite uma informação que implica uma forma 

discreta de pedido (“Faça alguma coisa!”). 

 

b) Resposta de Jesus (2,4) 

 

“ que a mim e a ti?”  

 Uma pergunta que implica uma adversativa, uma recusa (“Tu e eu nada temos a ver 

com isso!”). 

 

 “mulher”  
 Nada tem a ver com desprezo ou falta de respeito de Jesus para com a mãe! 

 O termo, à primeira vista, deve ser interpretado no mundo de João. É um termo 

joanino.  

 Endereçado à mãe de Jesus, aparece duas vezes no quarto evangelho: no começo, em 

Caná, e no final, no Calvário. Tudo indica que estamos aqui na presença de uma 

inclusão, um procedimento literário que consiste em limitar uma porção em suas duas 

extremidades, através de uma similaridade de termos ou ideias. 

 João nos apresenta a mulher no início e no fim da vida pública, no momento em que o 

Messias inicia suas obras e na hora da morte, em que consuma a sua obra (cf. Jo 17,4; 

19,30).  

 Ao citar a mãe de Jesus em seu papel de mulher, no início do livro de sinais e no final 

do livro da hora, João a coloca nas articulações principais de seu evangelho. O 

procedimento literário nos autoriza a perceber na palavra “mulher” de 2, 4 a mesma 

ressonância que na de 19, 26. 

 

“Minha hora ainda não chegou” 

 A lógica da frase encontra-se no âmbito da teologia joanina e, mais precisamente no 

tema joanino da “hora”.  

 Este é o “princípio dos sinais” (2,11): pela primeira vez, Jesus manifestará a sua glória 

(1,4); pela primeira vez, os discípulos verão “o céu aberto e os anjos de Deus subindo 

e descendo sobre o Filho do Homem” (1,51). 

 

 A “hora” de Jesus 

 O termo é técnico em João: designa o tempo da Paixão e Glorificação de Jesus, o 

momento para o converge toda a vida de Jesus tende. 
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 A vida de Jesus, como João a apresenta, adquire um tom dramático. A revelação 

progressiva que o Verbo faz de sua glória como o Filho único (1,14), também 

corresponde à progressão das reações: da fé e, principalmente, da incredulidade. 

 Em 12, 23 e 27, torna-se iminente: “É chegada a hora em que será glorificado o 

Filho Homem... Que direi? Pai, salva-me desta hora?”. E 12,24 confirma que se 

trata certamente da morte: “Se o grão de trigo que cai na terra não morrer”. 

 O cap. 13 assinala um giro decisivo na vida de Jesus, no início da ultima ceia, 

porque a sua hora chegou: “sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste 

mundo para o Pai” (13,1). Ao final da ceia ele dirá: “Pai, chegou a hora; glorifica 

o teu Filho...” (17,1). 

 Quando o Jesus do evangelho segundo João diz em 2.4: “Minha hora ainda não 

chegou”, é improvável, impensável, que essa hora não seja, por antecipação e 

alusão, a hora final. 

 Caná é onde João nos fala pela primeira vez não apenas da “hora”, mas também 

da “mulher”, da “glória”, do “sinal” e da “fé” que dela resultam. 

 Todos esses temas estão entrelaçados no evangelho para se unir no mesmo 

clímax, que é a hora suprema de Jesus, o momento de sua suprema glorificação, o 

sinal supremo que decide, em última instância, a fé.  

 Este ponto de referência é que dirige todo o evangelho: a morte na cruz. Não é por 

acaso que todos estes temas: a hora, a glória, a fé, acrescentando-se a mulher, 

estão reunidos no início de todos os sinais, que anunciam o significado de todas as 

outros que virão. 

 A resposta de Jesus transforma tudo: não se trata apenas da mãe, mas da “mulher” 

(símbolo do povo de Deus); não se trata do vinho de bodas terrenas, mas de outra 

bebida que ele oferecerá: “a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é 

verdadeiramente bebida.” (6,55). 

 

c) A reação da mãe (2,5) 

 Também a intervenção da mãe de Jesus entre os serventes deve ser entendida à luz da 

teologia de João. 

 A frase da mãe recorda a resposta do povo de Deus ante as propostas da aliança “Tudo 

o que o Senhor nos disse nós faremos!” (Ex 19,8). Por meio de uma alusão 

veterotestamentária, João põe nos lábios da mãe de Jesus a profissão de fé do povo 

eleito. Identificação indireta entre a mãe de Jesus e o povo que Israel, que João 

iluminará mais ainda na cena do calvário (19,25-27). 

 

2) De pé junto à cruz de Jesus (19,25-27) 

 

 O relato de 19,25-27, João não está simplesmente descrevendo uma cena familiar, 

como se Jesus estive provendo uma necessidade particular de sua mãe. Isso não 

combina com a tendência narrativa de João. O que há verdadeiramente aqui é um 

relato teológico, que coloca a mãe de Jesus no coração do mistério pascal. 

 O sentido da cena emerge não somente do confronto com a cena de Caná, mas 

também com Jo 16,21, que apresenta a Paixão-Ressurreição de Jesus como uma 

maternidade advinda com dores, seguida de uma grande alegria pelo nascimento de 

um filho: “A mulher, quando está para dar à luz, sente aflição... Porém, depois de o 

filho ter nascido, já não se lembra da tribulação, por causa da alegria de ter gerado um 

homem no mundo” (Jo 16,21; cf. Is 26,17s.; 66,7). 

 Jesus sugere que a sua Paixão será um parto e que os sofrimentos dos discípulos 

contribuirão, então, para realizá-lo. Durante a Paixão, os discípulos serão como a 
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mulher em trabalho de parto, cujo filho deve ser Jesus ressuscitado, o homem novo 

dos tempos messiânicos. 

 Em 19,25-27, a mãe de Jesus é a mulher que gera em meio às dores, personificando 

todos os discípulos, isto é, a Igreja. 

 Não se fala, porém, de gritos nem de gemidos ou lamentações da mãe aos pés da cruz 

como, ao contrário, se diz das mulheres de Jerusalém que o acompanhavam na subida 

do Calvário (Lc 23,27); também não se transmitem suas palavras, como no reencontro 

de Jesus no Templo ou em Caná da Galileia. Transmite-se apenas o seu silêncio! No 

evangelho segundo Lucas, Maria silencia no momento do nascimento de Jesus e, no 

evangelho de João, ela se cala no momento de sua morte. A linguagem da cruz é o 

silêncio! Ele guarda só para Deus o perfume do sacrifício. Isso impede que o 

sofrimento se perca, procurando e encontrando aqui na terra a sua recompensa3.  

 As palavras finais de 19,27, “a partir dessa hora, ele a tomou nas suas própria coisas 

(eis tá ídia)”. As “coisas próprias” do discípulo amado não designam simplesmente a 

“sua casa” (como se traduz comumente), mas os bens próprios do discípulo, o que lhe 

pertence como discípulo: o vínculo de fé que o une a Cristo e é expresso na prática do 

mandamento do amor. Nesse espaço espiritual, segundo João, é que o discípulo recebe 

a mar de Jesus como mãe. 

 No contexto solene da morte de Jesus, onde se trata continuamente do cumprimento 

das Escrituras, o título de “mulher” colocado nos lábios de Jesus tem uma dimensão 

messiânica. Designa uma figura da história da salvação, que coincide com outra figura 

joanina de uma mulher, a do Ap 12. 

 

FINALMENTE... 

A mesma imagem da mulher-povo e da mãe-Sião é apresentada por Lucas (Lc 1,28-

31) e, sobretudo, por João (Jo 16,21-22; 19,25-27) através da pessoa de Maria. A simbologia 

eclesial de Ap 12 supõe um fundo mariológico, como testemunham o estreito vínculo e a 

progressão temática existente entre mulher do quarto evangelho e a do Apocalipse. Em 

conclusão, o evangelho revela a fisionomia mariana da mulher-Igreja de Ap 12 e essa 

passagem sublinha a dimensão eclesial da mãe de Jesus.  

                                                           
3 BARBOSA FILHO, D. O Perfil mariano do mistério eclesial, 2012. 


