
1 

 

  



2 

  



3 

 

 

 

 

Fragmentos 1 
(sobre a Virgem Maria) 

 
 
 

Maria Santíssima, 
Mãe de Deus 

 

 
 
 

Pe. Divino Antônio Lopes FP(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ª Edição 
2020 

  



4 

Copyright © 2020, by: Pe. Divino 
Antônio Lopes FP(C) 
 

DIREITOS RESERVADOS – É 
proibida a reprodução total ou parcial 
desta obra, de qualquer forma ou por 
qualquer meio sem a autorização prévia e 
por escrito do autor. A violação dos 
Direitos Autorais (Lei n.º 9610/98) é 
crime estabelecido pelo artigo 48 do 
Código Penal. 
 

Capa: 
Ir. Gabriel do Santíssimo Crucifixo FP(C) 

 
Impressão e acabamento: 

Gráfica e Editora América Ltda. 
 

 

Dados Internacionais de Catalogação na 
Publicação (CIP) 

 
Lopes, Divino Antônio. 
Fragmentos 1 – Maria Santíssima, Mãe de 
Deus – 1. Ed. – Goiânia: Gráfica e Editora 
América Ltda., 2020. 
96-p. 
ISBN - ………….. 
1. Religião. 1. Título. 
 
 

Impresso no Brasil 
Printed in Brazil 

2020 



5 

INSTITUTO MISSIONÁRIO 
DOS FILHOS E FILHAS DA 

PAIXÃO DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO E DAS DORES 

DE MARIA SANTÍSSIMA 
 
 
 

Fragmentos 1 
(sobre a Virgem Maria) 

 
 

Maria Santíssima, 
Mãe de Deus 

 

 

 

Pe. Divino Antônio Lopes FP(C) 
 
 
 

Anápolis, 31 de janeiro de 2020 

 
 

1.ª Edição 
2020 

  



6 

ATENÇÃO! Este livro não pode ser 
reproduzido sob nenhuma forma sem 
autorização por escrito do Autor. 
Adquirindo este livro você está ajudando 
na formação e alimentação de centenas de 
crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, 
Chile, Colômbia, Equador e Venezuela. 
 

 
 

Para adquirir exemplares deste livro, entre 
em contato conosco em um dos endereços 

abaixo. 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e 
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br


7 

Fragmentos 1 
(sobre a Virgem Maria) 

 

Maria Santíssima, 
Mãe de Deus 

 
Texto extraído das 

Meditações do Pe. Divino 

Antônio Lopes FP(C), 

Fundador do Instituto 

Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de 

Nosso Senhor Jesus 

Cristo e das Dores de 

Maria Santíssima e do 

Movimento Missionário 

Lanceiros de Lanciano. 
  



8 

 

Índice 

FRAGMENTO 01 .............................. 10 

FRAGMENTO 02 .............................. 13 

FRAGMENTO 03 .............................. 17 

FRAGMENTO 04 .............................. 20 

FRAGMENTO 05 .............................. 24 

FRAGMENTO 06 .............................. 27 

FRAGMENTO 07 .............................. 29 

FRAGMENTO 08 .............................. 31 

FRAGMENTO 09 .............................. 34 

FRAGMENTO 10 .............................. 36 

FRAGMENTO 11 .............................. 39 

FRAGMENTO 12 .............................. 42 

FRAGMENTO 13 .............................. 45 

FRAGMENTO 14 .............................. 48 

FRAGMENTO 15 .............................. 51 

FRAGMENTO 16 .............................. 53 

FRAGMENTO 17 .............................. 55 

FRAGMENTO 18 .............................. 58 

FRAGMENTO 19 .............................. 60 

FRAGMENTO 20 .............................. 62 

FRAGMENTO 21 .............................. 65 

FRAGMENTO 22 .............................. 68 

FRAGMENTO 23 .............................. 71 

FRAGMENTO 24 .............................. 74 

FRAGMENTO 25 .............................. 76 



9 

FRAGMENTO 26 .............................. 79 

FRAGMENTO 27 .............................. 81 

FRAGMENTO 28 .............................. 84 

FRAGMENTO 29 .............................. 87 

FRAGMENTO 30 .............................. 89 

FRAGMENTO 31 .............................. 92 

  



10 

FRAGMENTO 01 
(01/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (01) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Deus quis ter uma Mãe! 

Ele escolheu uma virgem 
judia de quinze anos, cha-
mada Maria, descendente do 
grande rei Davi, que vivia 
obscuramente com seus pais 
na aldeia de Nazaré. Sob o 
impulso da graça, Maria tinha 
oferecido a Deus a sua 
virgindade, coisa que fazia 
parte do desígnio divino sobre 
ela: “Nós dizemos que Deus 
nasceu de Maria, não no 



11 

sentido de que a divindade 
do Verbo dependia de 
Maria, mas no sentido de 
que o Verbo, o qual, fora 
antes do tempo, nasceu do 
Pai, é eterno como o Pai e o 
Espírito Santo; na plenitude 
dos tempos viveu no seu 
seio, para nossa salvação e 
sem mudança, tornou carne 
e nasceu dela. A Virgem não 
gerou simplesmente um 
homem, mas um verdadeiro 
Deus, Deus não sem carne, 
mas feito carne” (São João 

Damasceno). 
Nossa Senhora é Mãe de 

Deus! Inclinemos a cabeça, a 
alma e o coração diante dessa 
verdade que está na Sagrada 
Escritura; não é uma lenda, 
uma invenção ou algo para 
enganar os fiéis. A Virgem 
Santíssima “é a única que, 
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junto com Deus Pai, pode 
dizer ao Filho divino: Tu és 
meu Filho” (Santo Tomás de 

Aquino, Suma Teológica, q. 30, a. 1). 
O Filho de Deus, nosso 

Senhor, Verbo do Pai, tornou-
se Filho do homem: “Filho 
do homem porque pertencia 
ao gênero humano, tendo 
nascido de Maria, que era 
filha de pais humanos e ela 
mesma uma criatura huma-
na” (Santo Irineu, Tratado contra as 

heresias). 
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FRAGMENTO 02 
(02/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (02) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
A Virgem Maria foi 

querida e amada por Deus 
desde toda a eternidade! 

Ocupa, Nossa Senhora, o 
primeiro lugar entre os que o 
Pai “escolheu em Cristo, 
antes da criação do mundo, 
para serem santos e imacu-
lados diante dele” (Ef 1, 4). 
Em primeiro lugar, pela 
singular plenitude da graça e 
santidade com que Deus a 
adornou desde sua Imaculada 
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Conceição. Em segundo 
lugar, porque previsto pelo 
Altíssimo juntamente com a 
Encarnação do Verbo, antes 
de qualquer outra criatura. 

Maria, Serva do Senhor, 
foi querida e amada por Deus 
desde toda a eternidade; 
somente as serpentes vene-
nosas a odeiam e tentam 
diminuí-la com calúnias, 
mentiras e desprezos. 

É grande loucura e 
terrível ignorância odiar, 
desprezar e caluniar a 
Senhora que foi amada e 
querida pelo Criador! A Mãe 
de Deus e nossa deve ser 
respeitada, venerada e 
amada por todos. É possível 
amar o filho e odiar a mãe? 
Não! Jesus, Filho Bendito de 
Maria, morou com ela trinta 
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anos e nunca reclamou da sua 
companhia. 

Jesus Cristo existiu antes 
de Nossa Senhora, de forma 
que foi o único filho capaz de 
escolher sua Mãe. Assim 
escolheu, como qualquer 
filho teria feito, a Mãe mais 
adequada para Ele: “Além 
disso, é próprio da essência 
da filiação desejar dar 
presentes a uma mãe. 
Cristo, por ser Deus, podia 
dar à sua Mãe tudo o que 
ela desejasse. O seu poder 
de doação é ilimitado. E o 
que ela queria, acima de 
tudo,  era a união com Deus, 
a maior união que pode 
existir entre a vontade de 
um ser humano e a vontade 
de Deus; isto é, ter a alma 
em graça. Como era o seu 
Filho, o Senhor concedeu-
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lhe, e a sua resposta foi 
total, de maneira que esteve 
livre do pecado. Tal foi a 
sua resposta à graça de 
Deus, que a tornou suprema 
em santidade, acima da dos 
anjos” (Frank J. Sheed, Teologia para 

todos). 
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FRAGMENTO 03 
(03/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (03) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Deus não escolheu uma 

pecadora para ser sua Mãe; 
mas sim, escolheu uma 
Virgem Santa e Pura. 

Desde toda a eternidade 
Deus escolheu a Virgem 
Maria para ser a Mãe de seu 
Filho: “A obra prima da 
Sabedoria de Deus tornou-
se a Mãe de Deus” (Santo 

Efrém), e: “Jesus Cristo… 
teve um corpo gerado, não 
em aparência, mas verda-
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deiramente, derivado da 
Mãe de Deus” (Santo 

Alexandre). 
Convinha que o Filho 

tivesse uma Mãe Imaculada. 
Ele mesmo a escolheu por 
Mãe. Não se pode crer que 
um filho podendo ter por mãe 
uma rainha a quisesse 
escrava. Não se pode ima-
ginar que o Verbo Eterno 
podendo ter uma Mãe Ima-
culada e sempre amiga de 
Deus, a quisesse manchada e 
inimiga do Senhor. Os ini-
migos de Nossa Senhora 
colocam limites no Deus 
Infinito. Monstruosa igno-
rância! Terrível ódio! 
Assombrosa cegueira! 

Nossa Senhora é Mãe 
de Deus: “O menino que 
concebeu e deu à luz é Deus 
Filho. Na sua natureza 
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divina, Este existia desde 
toda a eternidade, mas na 
sua natureza humana deve 
tanto à sua Mãe como 
qualquer outro filho à 
dele… Se é certo que, como 
Deus, foi gerado pelo Pai 
antes de todos os séculos, 
como homem nasceu, num 
momento determinado, da 
Virgem Maria. Mas não 
pensemos que pode consi-
derar-se Mãe apenas da 
natureza humana, as natu-
rezas não tem mãe. Foi, 
como todas, Mãe da pessoa 
que deu à luz. Essa Pessoa 
era Deus Filho” (Frank J. Sheed, 

Teologia para todos). 
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FRAGMENTO 04 
(04/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (04) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
A Virgem Santa, Pura e 

Bela, é a Mãe do Senhor! 
Deu à luz ao Filho de Deus! 

A alma de Maria foi a 
mais bela criada por Deus. 
Depois da Encarnação do 
Verbo foi esta a obra mais 
formosa e mais digna de si, 
feita pelo Onipotente neste 
mundo. Uma maravilha 
excedida somente pelo 
próprio Criador. 
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Nossa Senhora é um 
apanhado das maravilhas do 
Criador. É Deus dando-nos 
uma ideia do seu poder 
imenso animado pelo amor, e 
nos explicando em termos tão 
suavemente humanos qual a 
sua ideia sobre nós e sobre 
toda a criação. 

Maria deu à luz o seu 
Filho primogênito! “O 
Verbo gerado pelo Pai, nas 
alturas, de modo inefável, 
inexplicável, 
incompreensivelmente e 
eternamente, foi Ele que 
nasceu no tempo aqui 
embaixo, da Virgem Maria, 
a Mãe de Deus” (Santo Atanásio). 

“Filho primogênito”: A 
Sagrada Escritura costuma 
chamar primogênito ao 
primeiro varão que nasce, seja 
ou não seguido de outros 
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irmãos (cf., por exemplo: Ex 

13, 2; 13, 13; Nm 15, 8; Hb 1, 

6). Este sentido também se 
dava na linguagem profana, 
como consta, por exemplo, 
uma inscrição datada aproxi-
madamente do ano do nasci-
mento de Cristo e encontrada 
nos subúrbios de Tell-el-
Jeduieh (Egito) em 1922, em 
que se diz que uma mulher 
chamada Arsinoe, morreu 
“nas dores do parto do seu 
filho primogênito”.  De outro 
modo, como explica São 
Jerônimo na Epístola 
Adversus Helvidium, 10, “se 
só fosse primogênito aquele 
a quem seguem outros 
irmãos, não lhe seriam 
devidos os direitos de 
primogênito, segundo man-
da a Lei, enquanto os outros 
não nascessem”, e que é 
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evidentemente absurdo, já 
que a Lei ordena o “resgate” 
dos primogênitos dentro do 
primeiro mês depois do seu 
nascimento (cf. Nm 18, 16) 
(Edições Theologica). 
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FRAGMENTO 05 
(05/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (05) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Maria, Mãe de Deus, 

deu à luz o seu Filho 
primogênito. Nosso Senhor é 
primogênito num sentido 
profundíssimo que ultrapassa 
toda a consideração natural e 
biológica: “Na verdade o 
Filho de Deus, que se 
manifesta na carne, é numa 
ordem mais alta não só 
Unigênito do Pai segundo a 
excelência da sua divindade, 
mas também primogênito 
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de toda a criatura segundo 
os vínculos da sua 
fraternidade com os 
homens; desta (primo-
genitura) diz-se: ‘Porque 
aos que Ele (Deus) conheceu 
de antemão, também os 
predestinou para que 
cheguem a ser conformes 
com a imagem do seu Filho, 
a fim de que Ele fosse 
primogênito entre muitos 
irmãos’ (Rm 8, 29). E 
daquela (da sua condição de 
Unigênito) diz-se ‘e vimos a 
sua glória, glória como de 
Unigênito do Pai’ (Jo 1, 14). 
Assim, pois, é Unigênito 
pela sua substância da 
Deidade, e primogênito pela 
assunção da humanidade; 
primogênito na Graça, 
Unigênito na natureza. Daí 
que seja denominado irmão 
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e Senhor: irmão, porque é 
primogênito; Senhor, por-
que é Unigênito” (São Beda, In 

Lucae Evangelium expositivo, ad loc.). 
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FRAGMENTO 06 
(06/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (06) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
A Virgem Santíssima é 

Mãe do Filho de Deus, o 
primogênito. 

A Tradição cristã ensina-
nos a verdade de fé da 
virgindade de Maria depois 
do parto, que está em perfeito 
acordo com este caráter de 
primogênito de Cristo. Eis 
aqui, por exemplo, as 
palavras do Concílio de 
Latrão do ano de 649: “Se 
alguém, de acordo com os 
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Santos Padres, não com-
fessar própria e verda-
deiramente como Mãe de 
Deus a Santa e sempre 
Virgem e Imaculada Maria, 
uma vez que concebeu nos 
últimos tempos, por graça 
do Espírito Santo, própria e 
verdadeiramente o mesmo 
Verbo Divino, que nasceu 
do Pai antes de todos os 
séculos, e incorruptivel-
mente o gerou, permane-
cendo intacta a sua virgin-
dade após o parto, seja 
condenado”. 
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FRAGMENTO 07 
(07/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (07) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
A Virgem Maria é Mãe 

do Deus Eterno e Poderoso! 
Para poder entender esta 

sublime verdade é necessário 
fixar claramente alguns 
pontos certos, aceitos por 
todos. 

A- Quando dizemos: 
“Maria é Mãe de Deus”, 
devemos entender que Maria 
é Mãe do Filho de Deus, 
Jesus Cristo, o qual é Deus 
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como o Pai e como o Espírito 
Santo. 

B- Quando dizemos: 
“Maria é Mãe de Deus”, não 
devemos entender que Maria 
tenha gerado em seu seio a 
divindade de Jesus Cristo. 

C- Quando dizemos: 
“Maria é Mãe de Deus”, não 
devemos entender que Maria 
tenha dado início à vida do 
Filho de Deus. 

D- Quando dizemos: 
“Maria é Mãe de Deus”, não 
devemos entender que o Filho 
de Deus tenha começado a 
existir no seio de Maria. 
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FRAGMENTO 08 
(08/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (08) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Nossa Senhora é Mãe 
do Filho de Deus, Jesus 
Cristo! 

Vamos pela ordem. O 
Filho de Deus é Pessoa 
Divina, própria. 

O Filho de Deus é igual 
ao Pai e ao Espírito Santo na 
natureza divina. 

Antes de se encarnar no 
seio de Maria, o Filho de 
Deus era puríssimo espírito. 
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Antes de se encarnar, 
não existia Jesus Cristo, 
como Homem Deus, mas só 
existia o Filho de Deus, 
puríssimo espírito. 

Jesus Cristo, Homem e 
Deus, unido na mesma 
Pessoa Divina, começou a 
existir no seio de Maria, pela 
ação do Espírito Santo. 

No seio de Maria, a 
Pessoa do Filho de Deus 
assumiu a carne humana e 
se tornou Jesus Cristo, 
totalmente Deus e totalmente 
homem. Mas a Pessoa de 
Jesus Cristo ficou exclusiva-
mente Pessoa Divina. 

De modo tal que, todas 
as ações de Jesus Cristo, 
todos os milagres, todas as 
ofensas, todas as dores e 
sofrimentos… eram atribuí-
dos exclusivamente à única 
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Pessoa de Jesus Cristo, que 
era Pessoa Divina. 

Maria, gerando e dando 
à luz Jesus Cristo, gerou e 
deu à luz o Filho de Deus 
feito carne, unido substan-
cialmente à natureza huma-
na. 

Noutras palavras, Maria 
deu à luz não uma natureza 
humana, mas a Pessoa do 
Filho de Deus, unida 
substancialmente à natureza 
humana de Cristo. 

Por isso, Maria é Mãe 
do Filho de Deus, feito 
homem. 
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FRAGMENTO 09 
(09/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (09) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Jesus Cristo é o Deus 
Bendito, Filho da Virgem 
Maria! 

Pelo motivo de Jesus 
Cristo ser Deus, é lógico que 
Maria é Mãe de Deus. 

Já no Antigo 
Testamento, o profeta Isaías 
assim declarava: “Eis que a 
virgem concebe e dá à luz 
um Filho e lhe será dado o 
nome de Emanuel” (Is 7, 14). 
Emanuel significa Deus 
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conosco. Esta profecia se 
refere diretamente a Cristo, 
Filho de Deus. 

O anjo disse a Maria: 
“Por isso, o Menino que 
nascer de ti será chamado 
Filho de Deus” (Lc 1, 35). 

O apóstolo Paulo tam-
bém declara: “Deus mandou 
seu Filho ao mundo, nascido 
de mulher” (Gl 4, 4). 

Isabel, repleta do Espí-
rito Santo, ao ver Maria em 
sua casa, assim a saúda: 
“Bendita és tu entre as 
mulheres, e bendito é o 
fruto do teu ventre. Donde 
me vem que a Mãe do meu 
Senhor me visite?” (Lc 1, 41-

42). 
Celebravam-se núpcias 

em Caná da Galileia e estava 
lá a Mãe de Jesus (Jo 2, 1-

12). 
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FRAGMENTO 10 
(10/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (10) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
No dia da Encarnação, 

Maria Santíssima foi cons-
tituída Mãe de Jesus Cristo, 
Mãe dum Filho-Deus, Mãe 
de Deus. 

No próprio momento em 
que Nossa Senhora 
consentiu em ser Mãe de 
Deus, a segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade encarnou 
no seu seio, tomando corpo e 
alma como os nossos, por 
obra do Espírito Santo. 
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Santo Agostinho escre-
ve: “Maria Santíssima foi a 
única que mereceu ser 
chamada Mãe e Esposa de 
Deus”. 

Embora sendo criatura, 
é verdadeiramente a Mãe do 
seu Criador, Mãe do Filho de 
Deus, a quem deu corpo 
humano, fruto das suas 
entranhas e do seu sangue. 

Muitas pessoas aceitam 
chamar Maria “Mãe de 
Cristo”, mas não aceitam 
chamá-la “Mãe de Deus”. 
Existem razões para distinguir 
entre “Mãe de Cristo” e 
“Mãe de Deus?” Não. Afinal 
de contas, uma mãe não é só 
mãe do corpo físico de seu 
filho; é mãe da pessoa inteira 
que traz no seu seio, e a 
Pessoa completa concebida 
por Maria é Jesus Cristo, 
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verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. 
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FRAGMENTO 11 
(11/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (11) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Maria, sendo a 

verdadeira Mãe de Jesus 
Cristo, que não é senão uma 
pessoa com duas naturezas, 
pode e deve ser chamada 
Mãe de Deus. Única entre 
todas as criaturas, Nossa 
Senhora possui este privilégio 
sem par, e a Igreja o afirmou 
solenemente contra Nestório 
no Concílio de Éfeso no ano 
431, onde acrescentou à 
saudação angélica a segunda 
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parte desta oração: “Santa 
Maria, mãe de Deus, rogai 
por nós pecadores…” 

Nestório dizia: Maria 
não é Mãe de Deus, mas só 
de Cristo homem. Deus 
existia antes de Maria, logo 
esta não pode ser Mãe de 
Deus. Terrível erro de 
Nestório! 

Devemos afirmar e 
ensinar, com valentia, 
fidelidade e clareza, que 
Nossa Senhora é Mãe de 
Deus. O Concílio de Éfeso 
ensina: “Se alguém não 
confessar… que a 
Santíssima Virgem é Mãe 
de Deus, já que deu à luz, 
segundo a carne, o Verbo de 
Deus feito homem, seja 
excomungado”. O 2.º 
Concílio de Constantinopla 
também ensina: “Se alguém 
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diz que a Santa, gloriosa e 
sempre Virgem Maria é 
imprópria e não verdadeira 
Mãe de Deus… seja 
excomungado”. 
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FRAGMENTO 12 
(12/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (12) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Nossa Senhora é Mãe 
de Jesus, não só porque lhe 
deu a carne e o sangue, mas 
também porque penetrou-lhe 
o mistério e se associou a Ele 
de maneira mais íntima: 
“Consagrou-lhe totalmente 
a si mesma… à Pessoa e à 
obra de seu Filho, servindo 
ao mistério da redenção em 
dependência dele e com ele” 
(Lumen gentium, 56). Por isso, 
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Maria é “para nós Mãe, na 
ordem da graça” (Idem., 61). 

São João Damasceno 
escreve: “Ó filha sempre 
Virgem, que pudestes 
conceber sem intervenção 
huma-na, porque aquele 
que concebestes tem um Pai 
eterno! Ó filha da estirpe 
terrena, que trouxestes o 
Criador em vossos braços 
divinamente maternos! Ver-
dadeiramente sois mais pré-
ciosa do que toda a criação, 
porque de vós somente o 
Criador recebeu em heran-
ça as primícias de nossa 
matéria humana. Foi feita 
sua carne de vossa carne, 
seu sangue de vosso sangue; 
Deus se alimentou de vosso 
leite, vossos lábios tocaram 
os lábios de Deus. Ó 
Senhora amabilíssima, três 
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vezes Bem-aventurada! 
‘Bendita sois entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
de vosso ventre’. Ó 
Senhora, filha do rei Davi e 
Mãe de Deus, Rei universal! 
Divina e viva obra-prima 
em quem Deus Criador se 
compraz, cujo espírito é 
guiado por Deus e atento a 
ele só… Por ele viestes à 
vida, por sua graça servireis 
à salvação universal, a fim 
de que, por vosso intermé-
dio, cumpra-se o antigo 
desígnio de Deus, que é a 
Encarnação do Verbo e a 
nossa divinização”. 

 



45 

FRAGMENTO 13 
(13/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus  (13) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

A Virgem Maria é Mãe 
do Criador! Está acima de 
todo louvor a glória de Maria 
Santíssima como Mãe de 
Deus. 

Maria não é Mãe de 
Deus pela metade… ela é 
realmente Mãe de Deus. Essa 
verdade é elevada e é fácil de 
ser provada: “Mãe é aquela 
que ajuda o próprio Deus 
na obra da criação ou da 
existência, dando filhos a 
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Deus. Basta que ela use do 
poder que recebeu de Deus, 
fazendo que no seu seio se 
forme um corpo pequenino 
a quem Deus dá uma alma, 
isto é ser mãe. É o que 
aconteceu com Nossa 
Senhora: por virtude de 
Deus, se forma no seu 
ventre virginal um corpo 
pequenino a quem Deus 
comunica uma alma. E 
Maria se torna Mãe. Mas 
este corpo e esta alma 
pertencem, por um mistério 
indizível, ao Filho de Deus. 
Por isto, o Filho que ela tem 
é o Filho de Deus” (Leituras da 

Doutrina Cristã, I Dogma). 
Procuremos esclarecer 

com um exemplo. Uma mãe 
tem um filho que chega a ser 
presidente da república. Que 
honra e glória desta mãe que 



47 

é agora mãe do presidente. 
Porque é mãe de um homem 
que é presidente. Agora 
olhemos para Maria. Ela é 
Mãe de Jesus. Mas Jesus é o 
Filho de Deus, é Deus; 
portanto, Maria é Mãe de 
Deus, porque o Filho que ela 
tem é Deus. 
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FRAGMENTO 14 
(14/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus  (14) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Deus escolheu Maria 

Santíssima para ser sua 
Santa Mãe! Mas como era 
Bela esta Mãe que o Criador, 
Sabedoria Infinita, escolheu. 
Se pudéssemos escolher nossa 
mãe, certamente a faríamos 
encantadora de corpo, 
inteligente e bondosa de 
coração. Pois Deus pôde 
escolher sua Mãe. Por isto é 
que Ele a fez tão Bela assim: 
“Fez primeiro que ela fosse 
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imaculada, isto é, que nunca 
tivesse tido pecado, mas 
sempre tivesse estado cheia 
da graça de Deus; depois 
quis que ela fosse Virgem e 
Mãe. Só Deus podia fazer 
tanta beleza em sua Mãe” 
(Leituras da Doutrina Cristã, I Dogma). 

E enriquecida assim com 
todos os dons de corpo e de 
alma, Deus olhou do céu para 
a terra. Na terra, viu uma 
cidade pequena e desconhe-
cida. E viu também uma casa 
pequena e limpa, onde 
morava a Imaculada Virgem 
Maria. E Maria, tão 
enriquecida e feita tão Bela 
por Deus, atraiu os seus 
olhares divinos e Deus a 
amou tanto que a escolheu 
por Mãe. Desde toda a 
eternidade a tinha amado de 
modo especial, e, por isso, lhe 
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tinha dado tantas qualidades 
boas, preparando-a para 
aquele dia e para aquela hora 
em que ia começar a chamá-la 
de Mãe. 
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FRAGMENTO 15 
(15/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (15) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Maria Santíssima, 

sendo a verdadeira Mãe de 
Jesus Cristo, que não é 
senão uma pessoa com duas 
naturezas, pode e deve ser 
chamada Mãe de Deus. 
Única entre todas as criaturas, 
Nossa Senhora possui este 
privilégio sem par, e a Igreja 
o afirmou solenemente contra 
Nestório no Concílio de Éfeso 
no ano 431, onde acrescentou 
à saudação angélica a 
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segunda parte desta oração: 
“Santa Maria, mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores…” 

Maria é Mãe de Deus, 
mas não deve ser adorada… 
somente venerada. Ela é 
infinitamente inferior a 
Deus, e está acima de todos 
os espíritos celestiais: 
“Maria está imensa e 
incomparavelmente acima 
de todos os espíritos 
celestiais” (Santo Efrém). 

Somente Deus é 
superior à Virgem Maria: 
“Senhora, vós não tendes 
quem vos seja igual, porque 
tudo quanto há, está acima 
ou abaixo de vós; só Deus 
vos é superior, e todos os 
mais vos são inferiores” 
(Santo Anselmo). 
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FRAGMENTO 16 
(16/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (16) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
A Virgem Maria é Mãe 

do Criador! Cada vez que 
rezamos o Santo Rosário ou 
o Santo Terço, pensemos 
com devoção que Maria é 
Mãe de Deus. Rezemos com 
frequência o Rosário ou o 
Terço, dizendo com atenção e 
afeto: Santa Maria, Mãe de 
Deus. 

Nossa grande tristeza 
quando falamos de Maria 
Santíssima é verificarmos que 
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os protestantes, apesar de 
dizerem que amam muito a 
Jesus Cristo, na realidade, não 
prestam as honras devidas a 
Nossa Senhora. Como é 
possível agradar um bom 
Filho sem reverenciar a sua 
Mãe? 

É muito triste ver um 
filho que despreza a sua 
bondosa mãe! Devemos rezar 
pela conversão dos protes-
tantes que desprezam a Mãe 
de Deus. 

Maria é Mãe de Deus… 
porque é Mãe de Jesus Cristo 
que é Deus. O Criador fez a 
sua Mãe Bela, Imaculada e 
Virgem. 
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FRAGMENTO 17 
(17/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (17) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Nossa Senhora é Mãe 
de Deus! Nosso Salvador fez-
se verdadeiro homem, 
alcançando assim a salvação 
do homem na sua totalidade. 
Nossa salvação não é absolu-
tamente algo de fictício, nem 
limitado só ao corpo; mas 
realmente a salvação do 
homem todo, corpo e alma, 
foi realizada pelo Verbo de 
Deus. 
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A natureza que Ele 
recebeu de Maria era uma 
natureza humana, segundo as 
divinas Escrituras, e o corpo 
do Senhor era um corpo 
verdadeiro. Digo verdadeiro, 
porque era um corpo idêntico 
ao nosso. Maria é, portanto, 
nossa irmã, pois todos somos 
descendentes de Adão. 

Contudo, mesmo tendo 
o Verbo tomado um corpo no 
seio de Maria, a Trindade 
continua sendo a mesma 
Trindade, sem aumento nem 
diminuição. É sempre per-
feita, e na Trindade reconhe-
cemos uma só Divindade; 
assim, a Igreja proclama um 
único Deus no Pai e no 
Verbo (Das Cartas de Santo 

Atanásio). 
Maria, obra-prima da 

Trindade, é Mãe de Deus 
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Redentor; e, por isso, é 
também minha Mãe, Mãe 
deste pobre ser humano que 
sou eu, que é cada um dos 
mortais (Jesús Polo 

Carrasco). 
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FRAGMENTO 18 
(18/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (18) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
A heresia nestoriana via 

em Cristo uma pessoa 
humana unida à pessoa 
divina do Filho de Deus. 
Diante dela, São Cirilo de 
Alexandria e o III Concílio 
Ecumênico, reunido em Éfeso 
em 431, confessaram que “o 
Verbo, unido a si em sua 
pessoa uma carne animada 
por uma alma racional, se 
tornou homem” (Denzinger, 

250). 
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A humanidade de Cristo 
não tem outro sujeito senão a 
pessoa divina do Filho de 
Deus, que a assumiu e a fez 
sua desde sua concepção.  Por 
isso o Concílio de Éfeso 
proclamou, em 431, que 
Maria se tornou de verdade 
Mãe de Deus pela concepção 
humana do Filho de Deus 
em seu seio: “Mãe de Deus 
não porque o Verbo de Deus 
tirou dela sua natureza 
divina, mas porque é dela 
que ele tem o corpo sagrado 
dotado de uma alma 
racional, unido ao qual, na 
sua pessoa, se diz que o 
Verbo nasceu segundo a 
carne” (Denzinger, 251). 

Não podemos nos calar 
nem nos intimidar diante 
dessa grande verdade: Maria 
Santíssima é Mãe de Deus! 
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FRAGMENTO 19 
(19/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (19) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Denominada nos Evan-
gelhos “a Mãe de Jesus” (Jo 2, 

1; 19, 25), Maria é aclamada, 
sob  o impulso do Espírito, 
desde antes do nascimento de 
seu Filho, como “a Mãe do 
meu Senhor” (Lc 1, 43). Com 
efeito, Aquele que ela 
concebeu do Espírito Santo 
como homem e que se tornou 
verdadeiramente seu Filho 
segundo a carne não é outro 
que o Filho eterno do Pai, a 
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segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade. A 
Igreja confessa que Maria é 
verdadeiramente Mãe de 
Deus (Theotókos) (Denzin-

ger, 251). 
Maria é verdadeira-

mente Mãe de Deus, visto ser 
a Mãe do Filho Eterno de 
Deus feito homem, que é Ele 
mesmo Deus. Maria “per-
maneceu Virgem conceben-
do seu Filho, Virgem ao dá-
lo à luz, Virgem ao carregá-
lo, Virgem ao alimentá-lo de 
seu seio, Virgem sempre” 
(Santo Agostinho, Sermão 186, 1: PL 38, 

999). Com todo o seu ser ela é 
“a serva do Senhor” (Lc 1, 38). 
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FRAGMENTO 20 
(20/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (20) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Nossa Senhora é Mãe 

do Criador! 
O Catecismo Romano 

explica: “Daí se segue que, 
no mesmo instante, Deus 
perfeito veio a ser perfeito 
homem; e que a Santíssima 
Virgem pôde, verdadeira e 
propriamente, ser chamada 
Mãe de Deus, porque no 
mesmo instante concebia a 
Deus e ao Homem. É o que 
lhe foi significado, quando o 
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Anjo lhe dissera: ‘Eis que 
conceberás no teu seio, e 
darás à luz um Filho, a 
quem porás o nome de 
Jesus. Este será grande, e 
chamar-se-á Filho do 
Altíssimo’ (Lc 1, 31). E por 
este fato se realizou a 
profecia de Isaías: ‘Eis que 
a Virgem conceberá, e dará 
à luz um Filho’ (Is 7, 14). 
Assim também reconheceu 
Isabel a conceição do Filho 
de Deus quando toda cheia 
do Espírito Santo prorrom-
peu nas palavras: ‘Donde 
me vem esta graça de 
chegar a mim a Mãe do meu 
Senhor?’ (Lc 1, 43)” (Parte I, 

IV). 
Cantemos para a Virgem 

Maria: “Ave, Maria, Filha 
de Deus Pai; Ave, Maria, 
Mãe de Deus Filho; Ave, 
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Maria, Esposa de Deus 
Espírito Santo… Mais do 
que tu, só Deus!” (São Josemaría 

Escrivá, Caminho, 496). 
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FRAGMENTO 21 
(21/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (21) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Maria Santíssima é a 
Mãe de Deus e não podemos 
duvidar dessa grande verdade. 

São Cirilo de Alexandria 
escreveu no ano de 431: 
“Salve, ó Maria, Mãe de 
Deus, virgem e Mãe, estrela 
e vaso de eleição! Salve, 
Maria, virgem, Mãe e serva: 
virgem, na verdade, por 
virtude daquele que nasceu 
de ti; Mãe por virtude 
daquele que cobriste com 



66 

panos e nutriste em teu seio; 
serva, por aquele que tomou 
de  servo a forma! Como 
Rei, quis entrar em tua 
cidade, em teu seio, e saiu 
quando lhe aprouve, 
cerrando para sempre sua 
porta, porque concebeste 
sem concurso de varão, e foi 
divino teu parto. Salve, 
Maria, templo onde mora 
Deus, templo santo, como o 
chama o profeta Davi, 
quando diz: - ‘O teu templo 
é santo e admirável em sua 
justiça’ (Sl 64, 6). Salve, 
Maria, criatura mais 
preciosa da criação; salve 
Maria, puríssima pomba; 
salve, Maria, lâmpada 
inextinguível; salve, porque 
de ti nasceu o sol da 
justiça!”  (Discurso pronunciado no 

Concílio de Éfeso, PL 77, 1029-1040). 
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São Gregório Nazian-
zeno escreve: “Se alguém 
não concorda que a Santa 
Virgem Maria é a Mãe de 
Deus, ele está em oposição à 
Divindade”. 
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FRAGMENTO 22 
(22/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (22) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Nossa Senhora é Mãe 
de Deus! O Filho de Deus 
não desprezou o amor de sua 
Mãe Santíssima: “Deus veio 
ao mundo num corpo 
humano” (São Pedro Crisólogo, 

bispo, Sermão 160: PL 52, 620-622). 
São Cirilo de Alexandria 

ensina: “Salve, Maria, mora-
da da infinitude, que 
encerraste em teu seio o 
Deus infinito, o Verbo 
unigênito, produzido sem 
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arado e sem semente a 
espiga incorruptível! Salve, 
Maria, Mãe de Deus, 
aclamada pelos profetas, 
bemdita pelos pastores, 
quando com os anjos 
cantavam o sublime hino de 
Belém: ‘Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra aos 
homens de boa vontade’ (Lc 
2, 14). Salve, Maria, Mãe de 
Deus, alegria dos anjos, 
júbilo dos arcanjos que te 
glorificam no céu! Salve, 
Maria, Mãe de Deus: por ti 
adoraram a Cristo os magos 
guiados pela estrela do 
Oriente; salve, Maria, Mãe 
de Deus, honra dos após-
tolos!” (Discurso pronunciado no 

Concílio de Éfeso, PL 77, 1029-1040). 
Santo Epifânio escreve: 

“O santo salvador que 
desceu a nós desde os 
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Céus… uniu a humanidade 
com a Divindade… encar-
nando-se entre nós, não em 
aparência, mas em 
verdade… de Maria, a Mãe 
de Deus”. 

Somente os protestantes 
cegos e ignorantes negam a 
Maternidade Divina de 
Maria Santíssima. Negam 
porque possuem o coração 
petrificado pelo orgulho e 
não estudam com humildade 
e profundidade a Palavra de 
Deus. 
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FRAGMENTO 23 
(23/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (23) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Nossa Senhora foi 

escolhida por Deus para ser 
a sua Santíssima Mãe! 

São Cirilo de Alexandria 
escreve: “Salve, Maria, Mãe 
de Deus, por quem João 
Batista, ainda no seio de sua 
Mãe exultou de alegria, 
adorando como luzeiro a 
perene luz! Salve, Maria, 
Mãe de Deus, que trouxeste 
ao mundo graça inefável, da 
qual diz São Paulo: 
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‘apareceu a todos os 
homens a graça de Deus 
Salvador’ (Tt 2, 1). Salve, 
Maria, Mãe de Deus, que 
fizeste brilhar no mundo 
aquele que é luz verdadeira, 
a nosso Senhor Jesus Cristo, 
que diz em seu Evangelho: 
‘eu sou a luz do mundo!’ (Jo 
8, 12). Deus te salve, Mãe de 
Deus, que alumiaste aos que 
estavam em trevas e 
sombras de morte; porque o 
povo que jazia nas trevas 
viu uma grande luz (Is 9, 2), 
uma luz não outra senão 
Jesus Cristo nosso Senhor, 
luz verdadeira que ilumina 
todo homem que vem a este 
mundo (Jo 1, 9)” (Discurso 
pronunciado no Concílio de Éfeso, PL 77, 

1029-1040). 
Somente os estúpidos, 

ignorantes e rebeldes atacam 
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a Maternidade Divina de 
Nossa Senhora. Aquele que 
não estuda a Palavra de 
Deus com humildade só diz 
asneiras e baboseiras. 
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FRAGMENTO 24 
(24/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (24) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Maria Santíssima não é 

uma mulher qualquer; ela é a 
Mãe de Deus… foi escolhida 
pelo Senhor para ser sua 
Mãe. 

São Cirilo de Alexandria 
ensina: “Salve, Maria, Mãe 
de Deus, por quem se 
apregoa nos evangelhos: 
‘bendito o que vem em 
nome do Senhor!’ (Mt 21, 
9), por quem se encheram 
de igrejas nossas cidades, 
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campos e vilas ortodoxas! 
Salve, Maria, Mãe de Deus, 
por quem veio ao mundo o 
vencedor da morte e o 
destruidor do inferno! 
Salve, Maria, Mãe de Deus, 
por quem veio ao mundo o 
autor da criação e o 
restaurador das criaturas, o 
Rei dos céus! Salve, Maria, 
Mãe de Deus, por quem 
floresceu e refulgiu o brilho 
da ressurreição!” (Discurso 
pronunciado no Concílio de Éfeso, PL 77, 

1029-1040). 
Feliz da pessoa que se 

inclina com humildade e 
obediência diante da Mater-
nidade de Maria Santíssima… 
que defende com fé, amor e 
fidelidade a Santa Mãe de 
Deus e nossa. 
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FRAGMENTO 25 
(25/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (25) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Milhões de pessoas que 

perseguem a Doutrina Cató-
lica se escandalizam daquilo 
que chamam a “excessiva” 
glorificação de Maria. Não 
têm inconveniente algum em 
chamar Maria Mãe de Cristo; 
mas prefeririam morrer a 
chamá-la Mãe de Deus. E, 
não obstante, a não ser que 
nos disponhamos a negar a 
divindade de Cristo (e neste 

caso deixaríamos de ser 
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cristãos), não existem razões 
para distinguir entre “Mãe de 
Cristo” e “Mãe de Deus”: 
“Maria é Mãe de Deus, feita 
pela mão de Deus” (Santo 

Agostinho). 
São Cirilo de Alexandria 

ensina: “Salve, Maria, Mãe 
de Deus, por quem luziu o 
sublime batismo de santi-
dade no Jordão! Salve, 
Maria, Mãe de Deus, por 
quem o Jordão e o Batista 
foram santificados e o 
demônio foi destronado! 
Salve, Maria, Mãe de Deus, 
por quem é salvo todo 
espírito fiel! Salve, Maria, 
Mãe de Deus, pois acal-
maste e serenaste os mares 
para que pudessem atra-
vessá-los, com bonança, 
nossos servos e coopera-
dores, conduzindo-os, com 
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alegria e júbilo espiritual, a 
esta assembleia de entu-
siásticos defensores de tua 
honra!” (Discurso pronunciado no 

Concílio de Éfeso, PL 77, 1029-1040). 
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FRAGMENTO 26 
(26/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus  (26) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Uma mãe não é só mãe 
do corpo físico do seu filho; é 
mãe da pessoa inteira que traz 
em seu seio. A Pessoa 
completa concebida por 
Maria é Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. A Criança que há 
vinte séculos nasceu no 
estábulo de Belém tinha, de 
certo modo, Deus como Pai 
duas vezes: a segunda Pessoa 
da Santíssima Trindade tem 
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Deus como Pai por toda a 
eternidade; Jesus Cristo teve 
Deus como Pai também 
quando, na Anunciação, o 
Espírito Santo engendrou 
uma Criança no seio de 
Maria. 

São Cirilo de Alexandria 
escreve: “Quem jamais 
ouviu coisas tão horrendas e 
tão terríveis? Cristo, Deus 
Verbo, anunciado pelos 
profetas e pregado pelos 
apóstolos, transformado 
aqui em puro homem! 
Chamar a Mãe de Deus, 
Mãe tão somente de um 
homem!” (Discurso pronunciado no 

Concílio de Éfeso, PL 77, 1029-1040). 
São Dionísio escreve: 

“Maria é feita Mãe de Deus 
para a salvação dos 
infelizes”. 
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FRAGMENTO 27 
(27/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (27) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

Na raiz da grandeza de 
Maria está sua vocação de 
Mãe de Jesus Cristo. Ser Mãe 
de Jesus é ser Mãe do 
Senhor! E isto desde a 
concepção, porque Ele não é 
um homem a quem depois 
Deus adotou como Filho 
bem-amado: sua pessoa é 
desde o início a do Filho de 
Deus, que se faz homem. 
Quando um pequenino ser se 
individualiza nas entranhas de 



82 

Maria,  distinguindo-se da 
substância materna, tal 
“conceptum” já é o Verbo 
fazendo-se carne (Santo 

Tomás de Aquino, Suma 

Teológica, III, q. 33, a. 2). Eis 
por que Maria pode ser dita, 
com realismo, “Mãe do 
Verbo Encarnado” ou – 
conforme a expressão tão cara 
à Tradição – “Mãe de Deus”, 
Theotókos. O termo formal da 
geração é, sem dúvida, a 
natureza humana do Verbo (e 

até, mais precisamente, o 

corpo), mas o sujeito que 
assume essa “forma” é o 
Verbo. Na noção da geração 
está sempre implicado o 
sujeito, o indivíduo ao qual é 
dada pelos pais a natureza 
humana, ou melhor, certo 
corpo exigitivo de certa 
alma; no caso de Jesus, um 
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corpo que exige aquela alma 
e, por deliberação de Deus, 
aquela união hipostática com 
o Verbo (Dom Cirilo Folch 

Gomes, Riquezas da Mensa-

gem Cristã). 
Bento XVI escreve: 

“Jesus é o caminho que 
podemos seguir, aberto 
para todos. É o caminho da 
paz. A Virgem Mãe nos 
indica, nos mostra o 
caminho: sigamo-la! E vós, 
Santa Mãe de Deus, acom-
panha-nos com a vossa 
proteção”, e: “Nossa Senho-
ra, a Mãe de Deus e nossa 
Mãe espiritual… a criatura 
na qual a imagem de Deus 
se reflete com nitidez 
absoluta, sem perturbação 
alguma, como acontece ao 
contrário com cada criatura 
humana” (São Paulo VI). 
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FRAGMENTO 28 
(28/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (28) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

O relato da Anunciação 
projeta uma forte luz sobre o 
significado da Maternidade 
de Maria como graça que 
Deus lhe faz, e missão que lhe 
confia. Mesmo admitindo, 
com a exegese moderna, a 
estilização com a qual o 
evangelista apresenta a 
revelação feita a Maria, 
subsiste sempre o sentido 
dessa revelação como 
convite, emanado do amor 
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divino, dirigido a uma 
liberdade, à espera de uma 
resposta. O convite é sublime: 
trata-se da maternidade 
virginal do Messias, cuja 
divindade está ao menos 
insinuada. Tudo sugere uma 
dimensão de cooperação 
muito maior do que a de mero 
instrumento biológico, para 
tal maternidade. Como desde 
cedo entenderam os Padres, 
Maria cooperou como pessoa 
livre, portanto, com o corpo e 
o espírito, ao plano da 
salvação, tornando-se para o 
gênero humano uma nova 
Eva, isto é, uma segunda 
Mãe. E com isto ocorreu em 
Nazaré o momento central 
da História; o consentimento 
da Virgem “era esperado em 
lugar de toda a natureza 
humana” (Santo Tomás de Aquino, 
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Suma Teológica III, q. 30, a1; In III Sent., 

d 3, q 3, a 1, q. 1) (Dom Cirilo 

Folch Gomes, Riquezas da 

Mensagem Cristã). 
São Germano escreve: 

“Ninguém, ó Virgem, tem 
pleno conhecimento de Deus 
senão por ti; ninguém se 
salva senão por ti, ó Mãe de 
Deus; ninguém, senão por 
ti, recebe dons da 
misericórdia divina”. 
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FRAGMENTO 29 
(29/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (29) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Maria Santíssima é a 

Mãe de Deus: “Se alguém 
não professa que o Emanuel 
(Cristo) é verdadeiramente 
Deus e que a Virgem Santa 
é Mãe de Deus (Theotókos), 
que gerou segundo a carne o 
Logos de Deus feito carne, 
seja excomungado” (Denzinger, 

113). Com estas palavras, no 
Concílio de Éfeso, ano 431, 
com grande alegria dos 
cristãos, a verdade sobre a 
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Maternidade Divina de 
Maria foi confirmada solene-
mente como verdade da 
Igreja: Maria é a Mãe de 
Deus, uma vez que, por obra 
do Espírito Santo, concebeu 
no seu seio virginal e deu ao 
mundo Jesus Cristo, o Filho 
de Deus consubstancial ao 
Pai. O Dogma da Mater-
nidade Divina de Maria foi 
para o Concílio de Éfeso e 
para a Igreja de todos os 
tempos como uma chancela 
no dogma da Encarnação, em 
que o Verbo assume 
realmente, sem a anular, a 
natureza humana na unidade 
da sua Pessoa. 
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FRAGMENTO 30 
(30/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (30) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 

O Criador escolheu a 
Virgem Santíssima para ser 
sua Santa Mãe! Criatura 
amável, dócil e pura, Mãe do 
Senhor do céu e da terra. 

Efetivamente, a Virgem 
Maria, que na anunciação do 
Anjo recebeu o Verbo no 
coração e no seio, e deu ao 
mundo a Vida, é reconhecida 
e honrada como verdadeira 
Mãe de Deus Redentor. 
Remida dum modo mais 
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sublime, em atenção aos 
méritos de seu Filho, e unida 
a Ele por um vínculo estreito 
e indissolúvel, foi enrique-
cida com a excelsa missão e 
dignidade de Mãe de Deus 
Filho; é, por isso, filha 
predileta do Pai e templo do 
Espírito Santo, e, por este 
insigne dom da graça, leva 
vantagem à todas as demais 
criaturas do céu e da terra 
(Lumen gentium, 53). 

São João Paulo II escre-
ve: “Maria… é com razão 
honrada pela Igreja com 
culto especial;… já desde os 
tempos mais antigos, a 
Santíssima Virgem é vene-
rada com o título de Mãe de 
Deus e sob a sua proteção se 
abrigam os fiéis, que a 
imploram em todos os pe-
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rigos e necessidades” (Carta 

Encíclica Redemptoris Mater, 42). 
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FRAGMENTO 31 
(31/01/2020) 

Maria Santíssima, Mãe de 
Deus (31) 

 
“Enquanto lá estavam, 

completaram-se os dias para 
o parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito” (Lc 2, 6-7). 

 
Maria Santíssima, “san-

ta de corpo e de espírito é a 
Mãe do Senhor” (São Bernardo 

de Claraval). 
A Maternidade Divina 

de Maria é a fonte de todos 
os seus privilégios. Todas as 
grandezas, as glórias e a 
própria existência de Maria 
só se explicam em vista de 
sua predestinação a ser Mãe 
de Deus. 
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“Mãe de Deus, Mãe do 
Criador”, invoca a ladainha: 
dois títulos que parecem 
contraditórios em seus termos 
e que, no entanto, exprimem 
grande realidade porque 
Maria, embora sendo cria-
tura, é verdadeiramente a 
Mãe do seu Criador, Mãe do 
Filho de Deus, a quem deu 
corpo humano, fruto das 
suas entranhas e do seu 
sangue: “A Virgem Maria, 
por ser Mãe de Deus, tem 
certa dignidade infinita que 
lhe provém do Bem infinito, 
que é Deus” (Santo Tomás de 
Aquino, Suma Teológica, 1.ª q. 25, a. 6. 

Ad 4). Não se pode pensar em 
dignidade mais alta, depois 
de Cristo; nenhuma criatura 
humana se uniu a Deus de 
modo tão íntimo e sublime 
como Maria, sua Mãe (Pe. 
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Gabriel de Santa Maria 

Madalena, Intimidade Divina, 

122, 1). 
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Ajude-nos a alimentar centenas 
de crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a 
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para 
evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente 
em uma dessas contas: 
 
Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0324-7 
Conta corrente: 413310-2 
 
Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0240-2 
Conta corrente: 77444-8 
 
 
 
 

 
 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
das Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 
(realizamos retiros espirituais a cada dois 
meses). Para maiores informações, entre 

em contato conosco em um dos endereços 
abaixo. 

 
 

Venha ser um (a) religioso (a) do 
Instituto Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima. 
 
 

 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e 
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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