
MARIA NA SAGRADA ESCRITURA 
 

O Antigo Testamento e Maria 
 
Gn 3,15 - A Mulher e sua posteridade em luta contra a serpente 
"Porei hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a 
cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." 

!ybeW hV'aih' !ybeW ^n>yBe tyvia' hb'yaew> WTT Genesis 3:15 
 WNp,WvT. hT'a;w> varo ^p.Wvy> aWh H['r>z: !ybeW ^[]r>z: 

s `bqe[' 
 

LXT Genesis 3:15 kai. e;cqran qh,sw avna. me,son sou kai. avna. me,son th/j 
gunaiko.j kai. avna. me,son tou/ spe,rmato,j sou kai. avna. me,son tou/ spe,rmatoj 
auvth/j auvto,j sou thrh,sei kefalh,n kai. su. thrh,seij auvtou/ pte,rnan 
 
Is 7,13-14 - A Mãe do Rei-Emanuel: Deus conosco 
"Então disse Iahweh: Ouvi vós, da casa de Davi! Parece-vos pouco o fatigarde os homens, e quereis 
fatigar também a Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal: Eis que a jovem 
concebeu e dará à luz um filho e pôr-lhe-á o nome de Emanuel." 
 

hNEhi tAa ~k,l' aWh yn"doa] !TeyI !kel' WTT Isaiah 7:14 
`lae WnM'[i Amv. tar'q'w> !Be td,l,yOw> hr'h' hm'l.[;h' 

 
LXT Isaiah 7:14 dia. tou/to dw,sei ku,rioj auvto.j u`mi/n shmei/on ivdou. h̀ 
parqe,noj evn gastri. e[xei kai. te,xetai ui`o,n kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ 
Emmanouhl 
 
Is 9,1-6 - Desenvolvimento escatológico e transcendente da profecia 
"O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para os que habitavam uma terra 
sombria como a da morte. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria; eles alegram-se na tua 
presença como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. 
Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão do opressor, tu os 
despedaçaste como no dia de Madiã. Com efeito, toda a bota que pisa ruidosamente no chão toda a 
veste que se revolve no sangue serão queimadas, serão devoradas pelas chamas. Porque um menino 
nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: 
Conselheiro-maravilhoso, Deus-forte, Pai-eterno, Príncipe-da-paz, para que se multiplique o poder, 
assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, 
firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de 
Iahweh dos Exércitos fará isto." 
 
Is 11,1 - "Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele 
repousará o espírito de Iahweh, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de 
fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Iahweh." 
 
Miq 5,1-3 - Aquela que dará à luz o herdeiro da casa de Davi 
"Mas tu, (Belém), Éfrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será 
dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os 
abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para 
os filhos de Israel. Ele se erguerá e apascentará o rebanho pela força de Iahweh, pela glória do 
nome de seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra." 
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Maria no Novo Testamento 
Paulo 

Gl 4,1-7: "Ora, eu digo: enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de um 
escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Assim também 
nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos 
do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma 
mulher, nascido sob a Lei, para remir os que estavam sob a Lei, a fim de que recebêssemos a 
adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que 
clama: Abba, Pai! De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, 
graças a Deus." 

Maria no Evangelho de Marcos 
 
(Mc 3,20-35) 
20 E voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se 
alimentar. 21E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: 
"Enlouqueceu!" 22E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: "Está possuído por 
Beelzebu", e também: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios". 23Chamando-
os para junto de si, falou-lhes por parábolas: "Como pode Satanás expulsar Satanás? 24Se um reino 
se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. 25E se uma casa se dividir contra si 
mesma, tal casa não poderá manter-se. 26Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não 
poderá subsistir, mas acabará. 27Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus 
pertences, se primeiro não amarrar o homem forte; só então poderá roubar a sua casa. 28Na verdade 
eu vos digo: tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que 
tiverem proferido. 29Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá remissão para 
sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno". 30É porque eles diziam: "Ele está 
possuído por um espírito impuro". 31Chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de 
fora, mandaram chamá-lo. 32Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: "Eis que 
tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram" 33Ele perguntou: "Quem é minha 
mãe e meus irmãos?" 34E, repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: 
"Eis a minha mãe e os meus irmãos. 35Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e 
mãe". 
 
  
(Mc 6,1-4) 
1Saindo dali, foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. 2Vindo o sábado, começou ele a 
ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam maravilhados, dizendo: "De onde lhe vem tudo 
isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por sua mãos? 3Não é 
este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, Joset, Judas e Simão? E as suas irmãs não 
estão aqui entre nós?" E escandalizavam-se dele. 4E Jesus hes dizia: "Um profeta só é desprezado 
em sua pátria, em sua parentela e em sua casa". 
 

 Maria no Evangelho de Mateus 

Cap. 1 1Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão: 2Abraão gerou Isaac, Isaac 
gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos...16Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu 
Jesus chamado Cristo. 18A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em 
casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19José, seu 
esposo, sendo justo e não querendo difamá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. 
20Enquanto assim decidia, eis que o Anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: "José, 
filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito 
Santo. 21Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo 
dos seus pecados". 22Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo 
profeta: 23Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de 
Emanuel, o que traduzido significa: "Deus está conosco". [GNT Matthew 1:23 VIdou. h` parqe,noj evn 
gastri. e[xei kai. te,xetai uìo,n( kai. kale,sousin to. o;noma auvtou/ VEmmanouh,l( o[ evstin 
meqermhneuo,menon MeqV h`mw/n o` qeo,jÅ]; [LXT Isaiah 7:14 dia. tou/to dw,sei ku,rioj auvto.j u`mi/n 
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shmei/on ivdou. h` parqe,noj evn gastri. e[xei kai. te,xetai uìo,n kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ 
Emmanouhl]. 24José, ao despertar do sono, agiu conforme o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu 
em casa sua mulher. 25Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele o chamou 
com o nome de Jesus. 
Cap. 2 1Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos 
do Oriente a Jerusalém, perguntando: "Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, 
vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo" 9...E eis que a estrela que tinham visto no 
seu surgir ia à frente deles até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. 10Eles, 
revendo a estrela, alegraram-se imensamente. 11Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua 
mãe, e, prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra. 12Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram 
por outro caminho para a sua região. 

Maria no Evangelho de Lucas 

Cap. 1 26No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada 
Nazaré, 27a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi; e o nome da 
virgem era Maria. 28Entrando onde ela estava, disse-lhe: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está 
contigo!" 29Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da 
saudação. 30 O Anjo, porém, acrescentou: "Não temas, Maria! Encontraste graça junto de Deus. 
31Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. 
32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu 
pai; 33ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim". 34Maria, porém, disse 
ao Anjo: "Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum?" 35 O Anjo lhe respondeu: "O 
Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra; por isso o Santo 
que nascer será chamado Filho de Deus. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na 
velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. 37 Para Deus, com efeito, nada é 
impossível." 38Disse, então, Maria: "Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 
palavra!" E o Anjo a deixou. 39Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, 
dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. 40Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 
41 Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou 
repleta do Espírito Santo. 42Com um grande grito, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto de teu ventre! 43Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? 44Pois 
quando a tua saudação chegou aos meus ouvido, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. 
45Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido!" 46Maria, então, 
disse "Minha alma engrandece o Senhor, 47e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque 
olhou para a humilhação de sua serva. Sim! Doravante as gerações todas me chamarão de bem-
aventurada, 49pois o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo 50e sua 
misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. 51Agiu com a força de 
seu braço. dispersou os homens de coração orgulhoso. 52Depôs poderosos de seus tronos, e a 
humildes exaltou. 53Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. 54Socorreu 
Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia 55 - conforme prometera a nossos pais - em favor 
de Abraão e de sua descendência, para sempre!" 56Maria permaneceu com ela mais ou menos três 
meses e voltou para casa. 
Cap.2 1Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o 
mundo habitado. 2Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. 3E 
todos iam se alistar, cada um na própria cidade. 4Também José subiu da cidade de Nazaré, na 
Galiléia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, 
5para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. 6Enquanto lá estavam, 
completaram-se os dias para o parto, 7e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com 
faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala...15Quando os 
anjos os deixaram, em direção ao cé um os pastores disseram entre si: "Vamos a Belém e vejamos o 
que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer", 16Foram então às pressas, e encontraram 
Maria, José o recém-nascido deitado na manjedoura. 17Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a 
respeito do menino; 18e todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos 
pastores. 19Maria, contudo, conservava, cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava 
em seu coração....41Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. 43Quando o 
menino completou doze anos, segundo o costume, subiram para a festa. 43Terminados os dias, eles 
voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. 44Pensando que 
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ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia, e puseram-se a procurá-lo entre os 
parentes e conhecidos. 45E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 46Três dias 
depois, eles o encontraram no Templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-
os; 47e todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. 48Ao 
vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que 
teu pai e eu, aflitos, te procurávamos". 49Ele respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que 
devo estar na casa de meu Pai?" Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. 
51Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a 
lembrança de todos esses fatos em seu coração. 

Maria nos Atos dos Apóstolos 

CAP. 1 

12. Então eles voltaram para Jerusalém, descendo da colina que se chama "Monte das Oliveiras", 
que fica a uns 800 metros de Jerusalém. 13. Depois de terem entrado na cidade, subiram ao andar 
de cima da casa, onde costumavam ficar. Ali estavam Pedro, João, Tiago e André; Felipe e Tomé; 
Bartolomeu e Mateus; Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. 14. Todos 
eles rezavam constantemente na mais íntima união, com algumas mulheres, com Maria, a mãe de 
Jesus , e com os irmãos dele. 

Maria no Evangelho de João 

CAP. 2  
 
2.1. Três dias depois, celebrou-se um casamento em Caná da Galiléia, e ali estava a Mãe de Jesus. 
2. Jesus e seus discípulos também foram convidados para esse casamento. 3. Como o vinho estava 
acabando, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não tem mais vinho". 4. Jesus respondeu: "Mulher, que 
relação há entre mim e ti? Já não chegou a minha hora"? 5. Sua mãe disse aos serventes: "Fazei 
tudo que ele vos mandar". 
6. Estava ali seis talhas de pedra destinadas às purificações dos judeus, cabendo em cada uma 
oitenta ou cento e vinte litros de água. 7. Jesus disse: "Enchei de água essas talhas". Encheram-nas 
até a boca. 8. Mandou, então: "Tirai, agora, um pouco e levai ao chefe do serviço". Eles levaram. 9. 
O chefe do serviço provou da água mudada em vinho. Ele não sabia qual era sua origem - apesar 
dos serventes saberem - e falou com o noivo: 10."Toda gente serve primeiro o bom vinho. Quando 
os convidados já estão alegres por causa do vinho, serve o de qualidade inferior. Tu, porém, 
guardaste o melhor vinho até agora!" 
11. Deste modo, Jesus deu início em Caná da Galiléia a seus sinais e revelou sua glória. E seus 
discípulos creram nele. 

CAP. 19 

25. Perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria 
Madalena. 26. E Jesus, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: 
"Mulher, eis aí teu filho!" 27. Em seguida, disse ao discípulo: "Eis aí tua mãe!" E desde aquela hora 
o discípulo a recebeu aos seus cuidados. 

Apocalipse 

 CAP. 12  
 
 12.1. Em seguida, um grande sinal apareceu no céu: uma mulher revestida de sol, com a lua 
debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. 
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 2. Ela estava grávida e gritava de dores, aflita para dar à luz. 3. E apareceu um outro sinal no céu: 
um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. 4. A sua 
cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. E o dragão parou diante da 
mulher que estava para dar à luz, querendo devorar seu filho, tão logo desse à luz. 5. E ela deu à luz 
o filho, um menino, que tinha sido destinado a governar todas as nações com cetro de ferro. Mas 
seu filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. 6. Então, a mulher fugiu para o deserto, onde 
tinha um lugar preparado por Deus, para aí ser sustentada por mil duzentos e sessenta dias. 
 7. Houve uma batalha no céu: Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e seus 
anjos combateram, 8. mas não conseguiram vencer, nem se encontrou mais o seu lugar no céu. 9. O 
grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi 
derrubado, e seus anjos foram atirados com ele na terra. 10. E eu ouvi no céu uma forte voz que 
dizia: "Agora, a salvação, o poder e o reino são do nosso Deus e a força é do seu Ungido, porque foi 
derrubado o acusador de nossos irmãos que os acusava, dia e noite, diante do nosso Deus! 11. Mas 
eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho, desprezando a 
própria vida até a morte. 12. Por isso alegrai-vos, ó céus e todos os seus habitantes! Mas ai da terra 
e do mar, porque o Diabo desceu a vós cheio de raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta". 
 13. O dragão, vendo que havia sido derrubado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz um 
filho, um homem. 14. E as duas asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse até o 
deserto, onde ela é alimentada por um tempo dois tempos e metade de um tempo, longe da 
serpente. 15. A serpente vomitou um rio de água contra a mulher, para que ela fosse arrastada na 
correnteza. 16. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão tinha 
vomitado. 17. E o dragão se irritou contra a mulher e foi guerrear contra o resto de seus filhos, os 
que cumprem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. 18. E ele se estabeleceu na 
areia do mar. 


