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QUATRO DOGMAS MARIANOS 

• DOGMA: Aquilo que a Igreja declara como
verdade de fé.

• Maternidade divina: O Concílio de Éfeso, do 
ano 431.

• Virgindade Perpétua de Maria: proclamada 
em 649 no Concílio Regional de Latrão,

• Imaculada Conceição: 8 de dezembro de 
1854 pelo papa Pio IX.

• Assunção: dogma proclamado pelo Papa Pio 
XII, no dia 1 de novembro de 1950



MARIA MÃE DE DEUS.
BASE BÍBLICA E ECLESIÁSTICA

• Lc 1,43. 

• Texto do Concílio: segundo a inteligência desta 
inconfundível união (da natureza humana e divina 
em Jesus Cristo), confessamos que a Santa Virgem é 
Mãe de Deus, devido ao Verbo de Deus ter se 
encarnado e feito homem e por haver unido consigo, 
a partir da mesma concepção, o templo que dela 
tomou. 

Concílio de Éfeso, no ano 431. 



CONCÍLIO DE CALCEDÔNIA, NO ANO 451 
RESGATA A CONTRIBUIÇÃO 

• “Maria é Mãe de Deus segundo a 
humanidade”, ou seja,: ela é mãe do Filho de 
Deus encarnado. 

• Em homilia de Natal de Santo Atanásio (373):
Nosso Senhor Jesus Cristo queridos irmãos,
que criou todas as coisas desde a eternidade,
se converteu hoje em nosso salvador, ao
nascer de uma mãe.



CLARIFICAÇÕES POSSÍVEIS A CERCA DA 
VIRGEM MARIA

• A concepção virginal é 

um dado bíblico 

incontestável. Mateus 

e Lucas são 

concordantes nos 

seguintes aspectos: 

Não é José que 

engendra (deu 

existencia)Jesus (Mt

1,16.18-25; Lc

1,31.34s; 3,24).



Significado teológico do dogma 
de Maria Virgem

• Cristológico: Por obra do Espírito Santo, em 
Maria é gerado Aquele que será o homem 
novo. "Jesus é concebido pelo poder do 
Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois 
Ele é o Novo Adão que inaugura a nova 
criação" (CaIC n. 504)

• Existencial: A virgindade de Maria é expressão 
de sua consagração total a Deus.



IMACULADA CONCEIÇÃO

• O dogma da Imaculada afirma que Maria, 
sendo humana como nós, recebe de Deus 
uma graça especial, para ser forte diante das 
tentações do mal, assumir com inteireza suas 
decisões.

• Recebeu desde o início a redenção em Cristo, 
que livra do pecado e conduz à vida 
plena. Diante desta proposta de Deus, ela dá 
uma resposta durante toda a existência, com 
intensidade



A VISÃO QUE HERDAMOS

• O dogma da Imaculada Conceição foi 
formulado numa visão de teologia da Graça e 
de Pecado Original.

• O dogma da Imaculada Conceição afirma que 
o segredo de Maria, mãe, educadora e 
perfeita discípula de Jesus, que respondeu a 
Deus de maneira total, tem sua raiz na Graça.

Afonso Murad



HORIZONTE BÍBLICO 

• “Deus nos escolheu nele antes da criação do 
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, 
diante de seus olhos”. Ef, 1-4.

• “Antes que no seio fosses formado, eu já te 
conhecia; antes de teu nascimento, eu já te 
havia consagrado”. Jr 1,5.

• "O Senhor chamou-me desde meu 
nascimento; ainda no seio de minha mãe, ele 
pronunciou meu nome." Is 49,1.



ASSUNÇÃO DE MARIA 

• Ascensão: significa 
voltar para o alto, 
Jesus que desceu do 
céu retorna ao Pai, é 
o próprio Deus que 
volta de onde saiu.

• Assunção: significa 
ser elevada, Maria foi 
elevada ao céu, ela é 
humana, não divina, é 

o primeiro ser 
humano a entrar no 
céu de corpo e alma 
após a Ressurreição 
do Senhor e antes do 
juízo final.



ASSUNÇÃO DE MARIA 
• A única definição da Igreja sobre a morte de

Maria é que: “terminado o curso da vida
terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória
celestial”.

• A Virgem Maria é que foi levada pelos anjos ao
Rei (Sl 44,14; Apo 12,14).

• Cânticos 3,5-6; 8,4-5.
• Apocalipse 12, 1-6;13-17.
• A Igreja assume que a carne da Mãe e a carne do

Filho é uma só, por isso a carne de Maria devia
tocar a mesma sorte do Filho Jesus. (Dom Estevão
Bittencout).





1) Porque rezar a Maria?

2) Se toda a oração é trinitária,
dirigida ao Pai, pelo Filho, no
Espirito Santo, tem sentido
dirigir preces a Maria ?

3) Qual é o posto de Maria na
comunhão dos Santos?



CONCÍLIO VATICANO II

• LG 54: Ela “ocupa depois de Cristo o lugar mais
elevado e também o mais próximo de nós”. Maria
é o mais límpido riacho dos santos, em cujas
águas podemos nos banhar. A oração a Maria
deve nos colocar em sintonia com Deus Trindade:
o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

• a função maternal de Maria em relação aos
homens de modo algum ofusca ou diminui esta
única mediação de Cristo; manifesta antes a sua
eficácia” (LG 60).

• A devoção à Virgem Maria é ''intrínseca ao culto
cristão'' (LG 62)



A BÍBLIA APROVA A INTERCESSÃO DOS 
SANTOS?

• II Mac 15, 7-17: Jeremias, falecido aparece a
Judas Macabeu, juntamente com o Sumo
Sacerdote Onias (também já falecido), como
“o amigo de seus irmãos, aquele que muito
ora pelo povo, pela cidade santa. Jeremias, o
profeta de Deus”. (Nota de rodapé – Bíblia Jerusalém Vs, 14)

• “Esse papel conferido a Jeremias e a Onias é a
primeira atestação da crença numa oração
dos justos falecidos em favor dos vivos”.



NOVO TESTAMENTO

Ap 7,8-17: Fala de uma imensa multidão de
pessoas, de todas as nações, povos e
cultura, que passaram pela morte, hoje
estão vivos em Deus, ou seja, missão que
Jesus confia a nós de sermos
colaboradores na causa da salvação não

termina com a morte.

Lucas 1,41-42; 1,28; 1,48. (frases
direcionadas a Maria).



Maria esteve presente no

culto litúrgico da Igreja
primitiva, até porque,
como ensina a história, a
teologia nasce da piedade
e não ao contrário. Foram
os títulos de “primeira
entre os crentes” e de
“testemunha privilegiada
do mistério de Cristo” que
justificaram e
incrementaram o culto
mariano.



CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA

• CaIC 149: Durante toda a sua vida e até à 
última provação, quando Jesus, seu filho, 
morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. 
Maria nunca deixou de crer «no 
cumprimento» da Palavra de Deus. Por 
isso, a Igreja venera em Maria a mais 
pura realização da fé.





BÍBLIA  E TRADIÇÃO 

• “O que ouviste de mim perante muitas 
testemunhas, encarrega a homens fiéis, que 
sejam idôneos, para ensinar também a 
outros” (2 Timóteo 2,2).

• “Permanecei, pois, constantes, irmãos, e 
conservai as tradições que aprendestes, ou 
por nossas palavras, ou por nossa carta” (II 
Tess.II, 14)



Maria é uma pessoa que se tornou símbolo
dos seguidores de Jesus e a da própria
comunidade eclesial. Por isso, os dogmas
marianos também descortinam elementos
teológicos sobre os cristãos e a Igreja.



• “Se quiser 
conhecer Maria, 
pergunte aos 
teólogos. Se 
quiser saber 
como amá-la, 
pergunte ao 
povo”. 

Papa Francisco.


