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Introdução

A tradição cristã produziu muitos textos, compôs orações, 
entoou hinos e venerou de forma especial a Mãe de Deus. Na 
História da Igreja, conhece-se a miríade de ícones, títulos, ima-
gens e símbolos que evocam a Virgem de Nazaré. Em cada re-
gião do planeta, onde o Cristianismo anunciou o Evangelho, 
ergueram-se templos a ela dedicados.

Falar de Maria é entrar em um mundo fascinante, seja pela 
importância que ela tem na comunidade dos seguidores de Je-
sus, seja pela sobriedade dos dados referentes à sua pessoa, seja 
pela determinante função que exerce na História da Salvação. 
Compartilhamos do pensamento de Edward Schillebeeckx 
que se opunha tanto ao sentimentalismo que produz exageros 
quanto ao minimalismo que racionaliza o lugar de Maria na fé 
cristã.1 É preciso garantir, entretanto, que a pessoa da Virgem 
Maria de Nazaré pertence ao núcleo central da fé revelada, pela 
sua participação efetiva no mistério da Encarnação do Verbo 
de Deus. A grandeza de Maria reside exatamente no fato de ela 
não querer fazer-se grande, mas de engrandecer a Deus. “Sabe 
que contribui para a salvação do mundo, não realizando uma 

1 SCHILLEBEECKX, E.; HALKES, C. Maria: ieri, oggi, domani, p. 39. 
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sua obra, mas apenas se colocando totalmente à disposição das 
iniciativas de Deus.”2

Nesta obra, convidamos o leitor a abrir-se ao encontro 
com Maria humana, humilde, simples e totalmente disponí-
vel a Deus e ao próximo. Com isto, educamos o nosso olhar 
para percorrer o caminho da Virgem de Nazaré, o qual lhe 
permitiu ter um final feliz na Glória, com a Santíssima Trin-
dade. O texto pretende ser uma síntese de Mariologia, apre-
sentando os dados sobre Maria na Bíblia, refletindo sobre os 
quatro dogmas marianos e a presença da Mãe de Deus na fé 
da Igreja e na piedade popular. O objetivo é disponibilizar, 
sinteticamente, elementos que possibilitem a todo cristão, de-
voto de Maria, conhecê-la melhor, para mais amar a Mãe que 
o Cristo nos deu.

Deixemo-nos acompanhar pelo pensamento da jovem mís-
tica Santa Teresinha do Menino Jesus, que reivindicava um 
olhar sobre Maria menos fantasioso e mais integrado ao misté-
rio da salvação:

Sabe-se bem que a Santíssima Virgem é a Rainha do céu e da 
terra, porém é mais mãe do que rainha; e seria necessário não 
fazer acreditar (como com frequência tenho ouvido dizer) que 
a causa de suas prerrogativas eclipsa a glória de todos os san-
tos, como o sol ao levantar-se faz desaparecer as estrelas. Meu 

2 Cf. BENTO XVI. Deus Caritas Est, n. 41. 
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Deus, que estranho! Uma mãe que faz desaparecer a glória de 
seus filhos! Eu penso exatamente o contrário, eu creio que ela 
aumentará muito o esplendor dos eleitos!3

Dom Leomar Antônio Brustolin 
Bispo auxiliar de Porto Alegre

3 Santa Teresinha. In: LAURENTIN, R. Maria, clave del misterio Cristiano, 
p. 50.
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Quem foi Maria  
de Nazaré?

1.1 A sobriedade dos dados históricos

Temos poucos dados históricos sobre a mulher escolhida por 
Deus para ser a Mãe de Jesus Cristo. São Luís Maria Grignion 
de Montfort declarou que Deus consentiu aos apóstolos e evan-
gelistas que falassem pouquíssimo dela: somente o necessário 
para que se fizesse conhecer Jesus, mesmo sendo ela a Esposa 
do Espírito Santo.1 Ela participou da longa caminhada de fé 
e de esperança registrada no Antigo Testamento; desde Sara, 
mulher de Abraão, até Isabel, esposa de Zacarias, desenvolveu-
-se uma autêntica história da promessa, marcada por homens e 
mulheres que aguardavam a chegada do Messias Salvador. “Na 
plenitude dos tempos, a Palavra de Deus dirigiu-se a Maria, e 
ela acolheu-a com todo o seu ser, no seu coração, para que nela 
tomasse carne e nascesse como luz para os homens”.2

Maria é a forma greco-latina do que em hebraico se traduz 
por Miriam; mesmo nome da irmã de Moisés. Maria significa, 

1 MONTFORT, L. M. G. La vera devozione, n. 4, p. 15. 
2 FRANCISCO. Lumen Fidei, n. 58. 
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etimologicamente, “dom de Deus”.3 Os textos apócrifos, espe-

cificamente o Protoevangelho de Tiago, afirmam que seus pais 

eram Joaquim e Ana. Possivelmente ela teria entre quatorze e 

dezesseis anos quando ficou noiva de José, carpinteiro de Naza-

ré e descendente da casa real de Davi.

Maria foi extraordinária em sua vida cotidiana. Apesar de 

ter vivido em um contexto patriarcal e violento, ela foi livre e 

disponível para gerar Cristo ao mundo. É oportuno recordar o 

caráter profético de sua feminilidade: noiva prometida a José, 

não temeu acolher um projeto maior que o seu e de seu noivo e 

entregou-se totalmente a essa misteriosa presença que a visitou 

e a deixou grávida.

Maria não hesitou em correr o risco de ser apedrejada, que 

era o que se fazia com mulheres que geravam filhos fora do ma-

trimônio naquela época. Na acolhida do dom do alto, não esta-

va em jogo cumprir leis ou princípios, nela se envolveram duas 

liberdades: a de Deus, que lhe propõe, e a sua, de menina de 

Nazaré, com seus sonhos e planos.

Nos evangelhos apócrifos, considerados não inspirados, há 

relatos sobre a vida de Nossa Senhora. Eles defendem a vir-

gindade de Maria contra as calúnias dos hebreus. Recorrem a 

elementos fantasiosos, apreciam detalhes insignificantes e colo-

cam o protagonismo de Maria nos relatos. O Protoevangelho de 

3 SCHILLEBEECKX, E. Maria: ieri, oggi, domani, p. 68.
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Tiago tem como título A natividade de Maria, e é um relato ma-
riano em chave narrativa. Ele se limita a descrever a vida de Maria 
até a adoração dos magos. Apresenta a Natividade de Maria em 
um contexto de santidade, pois a descreve sendo conduzida ao 
Templo de Jerusalém, aos três anos de idade, para viver entre 
outras virgens, tendo crescido junto ao santuário.

Para Tiago, ela vive no Templo de Jerusalém e é servida por 
um grupo de meninas sem mancha. Ele também revela que ela 
era reverenciada pelos sacerdotes: “Deus dos lugares excelsos, 
olha de novo esta menina e dá-lhe a bênção máxima, que de-
pois dela ninguém mais tenha” (VI, 2). A Igreja não reconhece 
a autenticidade histórica destes escritos.

É preciso destacar, porém, que tanto o texto canônico de 
Lucas quanto o apócrifo de Tiago concordam que Maria é 
abençoada por Deus. O favor do Senhor e a abundância de 
suas graças a acompanham. Ela é cheia de graça, mulher es-
colhida para ser sinal da bênção de Deus. Ela mesma, em seu 
Magnificat, sente-se merecedora da bênção divina, por isso 
proclama: “Doravante as gerações todas me chamarão de bem-
-aventurada, pois o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu 
favor” (Lc 1,48s).

Historicamente, é pouco provável que Maria tenha vivido 
no Templo de Jerusalém. Sabemos, pelos relatos evangélicos de 
Lucas e Mateus, que a Sagrada Família de Nazaré vivia modes-
tamente. Os sóbrios dados que os textos bíblicos nos oferecem 
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não impedem de traçarmos o perfil da vida de Maria. Ela vivia 
em sua casa (Lc 1,56) e, depois das núpcias, foi morar na casa 
de José (Mt 1,24 e 2,23). Sua subsistência era garantida pelo 
trabalho artesanal de José e de Jesus (Mt 13,5; Mc 6,3). Era uma 
família de condição tão simples que não tinha sequer a possi-
bilidade de oferecer, na apresentação de Jesus, mais do que um 
casal de pombos – esta era a oferta dos pobres daquele tempo.

Com base na história, o que conseguimos saber é que Maria 
de Nazaré viveu do mesmo modo que tantas outras mulheres de 
seu tempo. Elas vestiam uma túnica e sobre esta colocavam ou-
tra, como uma espécie de capa ampla – vestimenta obrigatória 
para aparecer diante dos outros. Esta capa servia também para 
abrigá-las do frio e, à noite, podia ser utilizada como cobertor.

A Mãe de Jesus não aparecia em público com os cabelos 
soltos, porque isso não era concebível naquela sociedade. Cer-
tamente ela colocava um véu colorido e bordado que lhe caía 
até a cintura, o qual era firmado na cabeça com círculos de 
pano ou corda. A roupa das mulheres mais ricas era mais longa, 
colorida e de tecidos finos. Maria vivia como uma simples aldeã 
de Nazaré e cumpria a tradição de seu povo.

São Lucas apresenta Maria como uma jovem da Galileia, 
provavelmente aos dezesseis anos, quando recebeu a notícia de 
que seria Mãe de Jesus. Ela pertencia à categoria dos humildes, 
daqueles homens e mulheres que esperavam confiantes a rea-
lização das promessas feitas por Deus. A Virgem esperava com 
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os pobres, sem alarde nem pretensão. Aguardava em santidade 
e justiça (Lc 1,75), preparando-se para a vinda do Messias dese-
jado como a consolação de Israel (Lc 2,25). Maria se “sobressai 
entre os humildes e pobres do Senhor, que confiantemente es-
peram e recebem d’Ele a salvação”.4

Além desses poucos dados, não faltou quem tentasse descre-
ver a Mãe de Jesus. Há uma descrição sobre Maria que remete 
ao século XIV e que chegou até nós pelo autor grego Nicéforo 
Calisto, que se baseou em uma fonte mais antiga, possivelmente 
tenha recorrido a textos de Epifânio, que viveu entre 320 e 404. 
Nicéforo assim descreve a Mãe de Cristo: 

A Virgem não era de estatura alta, embora alguns digam que 
superava os limites da média (...). Cabelos castanhos, e olhos 
vivos, a pupila um pouco esverdeada. As sobrancelhas arquea-
das e pretas; o nariz um pouco alongado; os lábios vermelhos e 
cheios de suavidade no falar. O rosto nem redondo nem com-
prido, mas levemente oval, as mãos e os dedos finos e longos...5

Na verdade, não conhecemos qual era o rosto da Virgem 
Maria, conforme afirma Santo Agostinho.6 Toda curiosidade 
sobre seu aspecto físico está intimamente ligada ao fato de essa 
mulher concreta ter se tornado a Mãe de Deus. Ela é histórica, 

4 Constituição dogmática Lumen Gentium, n. 55.
5 Patrologia Grega 145,185.
6 Cf. SANTO AGOSTINHO. De Trinitate, VIII, c.5, p. 269.
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e não a personagem de um mito ou de uma lenda, para a qual 
possamos imaginar um rosto e um corpo conforme nossas fan-
tasias. A idealização dessa mulher permite que cada pessoa, 
cultura, raça e lugar delineiem essa “Mãe” de muitas maneiras. 
Todos tendem a representá-la como a criatura mais bela que a 
terra já conheceu.

1.2 Beleza e modelo de pobreza

A beleza é uma cifra do mistério e um apelo ao transcenden-
te. É um convite a saborear a vida e a sonhar com o futuro. Por 
isso, a beleza das coisas criadas não pode apagar a saudade do 
belo, da qual fala Santo Agostinho: “Tarde te amei beleza tão 
antiga e sempre nova, tarde te amei”.7 Para os Pais da Igreja, a 
beleza divina é uma categoria fundamental, bíblica e teológica.

O belo, o bom e o verdadeiro são aspirações humanas que 
se unificam para dar sentido à vida. Nessa perspectiva, Jesus de 
Nazaré, mediante gestos e palavras, constitui a mais perfeita ex-
pressão do que as pessoas esperam do ideal realizado. Da mesma 
forma, a santidade de Maria é a sua beleza. “Ela é a Tota Pulchra 
[toda bela], a toda formosa, porque nela resplandece o fulgor da 
glória de Deus.”8

7 “Sero te amavi, pulchitudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!”. SANTO 
AGOSTINHO, Confissões 10,27.

8 BENTO XVI. Sacramentum Caritatis, n. 96.
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Dante Alighieri, em A Divina Comédia, contempla Maria 
no Paraíso e menciona a beleza da Mãe de Jesus.9 O prefácio 
da missa da Imaculada louva o Pai por Maria: “Nela, nos des-
tes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem 
mancha, resplandecente de beleza”. Sobre Maria, escreve São 
Gregório de Palamas: “Era preciso que aquela que pariu o 
mais belo entre os filhos de homem, tivesse, ela mesma, uma 
maravilhosa beleza”.10

Há séculos a Igreja afirma a beleza de Maria e a invoca como 
a Virgem toda bela. Na Mãe de Jesus concentra-se o sentido da 
beleza que Deus resplandece em seus filhos e filhas. Ela era toda 
bela e totalmente amada. Maria “vive, com Jesus, completa-
mente transfigurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza”.11

Maria é também modelo de pobreza. Não é pobre de forma 
episódica. Geralmente se identifica pobreza com carência, falta 
e limite. Em Maria, ser pobre é um estilo de vida. Ela encarna a 
bem-aventurança proclamada por seu Filho: “Felizes os pobres 
em espírito” (Mt 5,3). Pobres são pessoas que consideram o Se-
nhor como Bem Supremo, diante do qual todos os outros bens 
são provisórios e menores. Os pobres, por outro lado, são instru-
mentos do Onipotente para comunicar ao mundo os desígnios 

9 Cf. Paraíso XXXI, 134-135.
10 GREGÓRIO DE PALAMAS. Homilia 53 in S. Oiknomos, Atenas, 1861, 

131-180.
11 FRANCISCO. Laudato Sì, n. 241.
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de misericórdia. Apesar da aparência frágil, os pobres são os 
privilegiados do alto, eleitos embaixadores do céu.

A verdadeira pobreza é, portanto, total confiança em 
Deus. O pobre em espírito considera-se como um pouco de 
terra na palma da mão de Deus e pede ao Espírito que sopre 
sobre ele, modelando-o à imagem de Jesus Cristo. A pobreza 
evangélica se expressa em quem não se considera o centro das 
atenções, mas aceita tudo perder por causa de Jesus. Em quem 
fica interiormente aberto aos outros e deles depende. Essa é a 
pobreza que liberta o ser humano no seu íntimo e o purifica 
com profundidade.12

A pobreza de Maria é participação na vida pobre e humilha-
da de seu povo, especialmente em Nazaré. Sua condição social 
expressa o empenho cotidiano de um povo, dominado pelo Im-
pério Romano, para sobreviver. Essa situação, contudo, se sus-
tenta pela fidelidade às promessas do Deus de Israel que eleva os 
humildes. O Magnificat canta tanto a condição da vida do povo 
do qual Maria é filha quanto a esperança da intervenção do 
Deus de Abraão que sacia de bens os famintos. É uma pobreza 
vivida tanto como estilo de vida simples e livre quanto como 
profecia de um tempo novo, quando justiça e paz se abraçarão e 
toda terra verá tempo novo.

12 Cf. MATOS, H. C. J. A oração dos simples. Ser peregrino: condição existen-
cial do cristão, p. 28.




