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Maria - Mãe de Jesus 
Quem era Maria? 
 
1 - Maria era esposa de um homem chamado José, que por sua vez, José fazia parte da linhagem 
real de Davi: 
 

E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu JESUS, que se chama o Cristo. 
Mateus 1:16 

 
 
2 - Maria era desposada de José, ou seja, era uma recém-casa, que segundo o costume era o 
compromisso antes do casório formal em si, seria como um noivado hoje. Naquela época as 
mulheres já eram consideradas casadas bem antes de realizar a cerimônia formal, começava com 
uma promessa de casamento, pois só saia de casa quando o noivo estivesse com tudo pronto para 
tirá-la da casa de seu pai. Muitas meninas já eram casadas ao nascer, ou seja, prometidas para 
outros filhos ainda pequenos pelos próprios pais. 
 
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de 

se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. 
Mateus 1:18 

 
 
3 - Maria era virgem e se cumpriu nela a profecia de Isaías 7:14 (profetizado cerca de 760 anos 
antes de Jesus nascer): 
 

Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz; 
Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido 

é: Deus conosco. 
Mateus 1:22,23 

 
E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que 

pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 
Lucas 2:21 

 
 
Obs: Emanuel não era o "nome" que deveria ser dado a Jesus, e sim o que ele representaria, figura de 
linguagem conhecida como "metonímia". Se esse não fosse o nome correto, Ele mesmo rejeitaria e Maria 
com José estariam em desobediência.  
 
Jesus = Salvador, Cristo = Redentor/Messias, Emmanuel = Deus conosco. 
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4 - Maria continua sem ter relações com seu marido até Jesus nascer: 
 

E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus. 
Mateus 1:25 

 
 
5 - Maria teve outros filhos e filhas (Tiago, José, Judas, Simão e irmãs desconhecidas), o que joga 
por terra teorias de religiões sobre a virgindade eterna de Maria: 
 
Não é este o filho do carpinteiro? e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e 

Judas? 
E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? 

Mateus 13:55,56 
 
 
6 - Maria foi uma mulher agraciada, que recebeu sem nenhum mérito próprio a graça de gerar o 
filho de Deus encarnado em um corpo físico: 
 

E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu entre as 
mulheres. 

E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. 
Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 

Lucas 1:28-30 
 
 
7 - Maria era uma mulher temente a Deus e fiel ao Senhor, pois Deus estava com ela, ainda que ela 
talvez nem soubesse disso: 
 

E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu entre as 
mulheres. 

Lucas 1:28 
 
 
8 - Maria se sujeitou a Deus como serva, obedecendo a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus: 
 

Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo 
ausentou-se dela. 

Lucas 1:38 
 
 
9 - Maria seguiu o ritual de circuncisão para com Jesus (Lucas 2:21): 
 

O filho de oito dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações; o nascido na casa, e o 
comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. 

Gênesis 17:12 
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Obs: Somente ao oitavo dia uma criança poderia ser circuncidada e Deus sabia o porque. Antes do oitavo 
dia ela não teria a vitamina K sendo produzida de forma normalizada e  suficiente e sangraria até a morte. 
Sem essa vitamina um bebê pode sofrer hemorragias internas e externas, ou, um simples corte pode 
fazê-lo sangrar até morrer. 
 
 
10 - Maria apresentou Jesus no templo, pois todo primogênito pertence ao Senhor e ofereceu as 
ofertas como descritas na Lei: 
 

E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o 
apresentarem ao Senhor 

(Segundo o que está escrito na lei do Senhor: Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor); 
Lucas 2:22,23 

 
 Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de 

animais; porque meu é. 
Êxodo 13:2 

 
(Segundo o que está escrito na lei do Senhor: Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor); 

E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor: Um par de rolas ou dois pombinhos. 
Lucas 2:23,24 

 
 
11 - Maria pediu um milagre de Jesus em meio a uma festa, mas Ele não obedeceu: 
 

E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. 
Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 

Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. 
João 2:3-5 

 
Obs: Jesus não foi rude ou desobediente a ela como mãe, mas Jesus estava declarando que só ia fazer 
algo quando Deus mandasse fazer e não quando ela bem queria ou enquanto ela exigisse algo de Jesus. 
Ela nem mesmo questionou a posição de Jesus quanto a isso, porém, mandou fazerem como Ele 
dissesse. 
 
 
12 - Se Jesus não viesse em carne, não teríamos nada em Deus: 
 

Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 
Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 

E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai. 
Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. 

Gálatas 4:4-7 
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Erros relacionados a Maria: 
 
1 - Ela é adorada ou venerada: 
 
R: Somente Deus pode receber tal atitude de adoração, veneração, dobrar o joelho ou até mesmo se 
curvar ou servir. 

 
Não terás outros deuses diante de mim. 

Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem em 
baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 

Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a 
iniqüidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. 

Êxodo 20:3-5 
 
 
2 - Quando a exaltação e adoração à Maria começou? Maria é a mãe de Deus? 
 
R: Em 431 d.C., no Concílio Geral de Éfeso, a controvérsia sobre as naturezas divina e humana de Jesus 
levou a Igreja Católica a dar os primeiros passos para o estabelecimento do dogma de Maria como “Mãe 
de Deus”. O argumento para se chegar a tal consenso encontrava sua força na filosofia grega, que 
postulava a impossibilidade de Deus entrar em contato com o universo material e ainda permanecer como 
Deus.  Assim, para que o nascimento do Deus-homem, Cristo Jesus, se tornasse logicamente viável, 
haveria de ser imprescindível que Maria fosse divina tanto quanto o seu Filho. Através deste dogma, Cristo 
é uma pessoa divina e Maria é sua mãe. Argumentam os defensores do culto mariano que “Maria é mãe 
de Jesus Cristo; ora, Jesus Cristo é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus” 
 
3 - Maria pode interceder ou ser mediadora? 
 
R: Maria nunca intercedeu por ninguém na Bíblia, nem por pessoas próximas, filhos, parentes ou 
discípulos. 
 

Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 
1 Timóteo 2:5 

 
Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual 

está à direita de Deus, e também intercede por nós. 
Romanos 8:34 
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4 - Maria ainda tem sido adorada ou apenas respeitada, como alguns católicos dizem? 
 
R: Muitos mais que isso. Há pelo menos 4 fontes distintas com declarações de que a Igreja Católica está 
fazendo de tudo para colocar Maria como a pessoa da Santíssima Trindade, ao lado de Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo.  
 

1. O Globo (O Globo, 28 de agosto de 1998, 7) 
2. Newsweek 
3. Vinde 
4. Universal Produções 

 
Exemplos: 
 

1. O livro do ex-Padre José Barbosa Neto, op. cit.; a revista evangélica Vinde, ano 2, nº 23, out./97, 
pp. 58-59 

 
2. O teólogo Karl Weiss, que disse: “A loucura do catolicismo é tão sem limites que já há até mesmo 

aqueles que desejam um lugar para Maria na Santíssima Trindade” (WEISS, Karl. A Igreja que Veio 
de Roma. Rio de Janeiro: Universal Produções. 1 ed. 2ª tiragem, 2000, P.120); 2) 

 
Co-Redentora: 
 

Dentro de uma caixa no Vaticano, assinaturas de mais de 6 milhões de fiéis de 148 países 
solicitam que o Papa João Paulo II promova Maria ao mais alto cargo: o de Co-Redentora. Para esses 
devotos, ela coopera plenamente com Jesus no processo de libertação da humanidade do pecado. 
Algumas publicações: 
 

1. A mariologia é definida como o estudo da teologia que "trata da vida, do papel e das virtudes da 
Bendita Mãe de Deus", as quais "demonstram... sua posição como Co-redentora e Mediadora de 
todas as graças” (ANKERBERG e WELDON, 1993:68, op. cit., citando a The Catholic Enciclopedia, 
p. 370, grifo nosso). 

 
2. O catolicismo romano [...] considera Maria como se ela tivesse atributos da divindade, 

atribuindo-lhe os títulos: co-Redentora; Advogada; Refúgio dos pecadores; Arca de Noé; 
Medianeira etc. (ICP Editora. Série Apologética. São Paulo, 2002, v. I, pp. 55-56. Grifo nosso). 

 
3. “ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas [...]. Por isso 

a Bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de Advogada, Auxiliadora, 
Adjutriz, Medianeira”.  

 
4. Referindo-se ao Padre jesuíta, Harold J. Rahm, fervoroso mariano e inflamado carismático, o 

Instituto Cristão de Pesquisas registrou algo que estarrece os protestantes:  
 
No seu livro “Sereis Batizados no Espírito Santo”, Rahm [...] diz que a única devoção de Jesus na 
terra foi a sua devoção a Maria e essa ‘continua sendo a devoção de Jesus no céu’ (p. 41). No 
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cúmulo da idolatria, Rahm diz: “Aleluia a Maria”... (p. 196). Ora, ALELUIA, que quer dizer “Louvai a 
Deus”, por seu próprio sentido, só pode ser atribuída a Deus.[57] 


