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Apresentação

Odja Barros1

Este livro propõe-se a apresentar a fala de algumas mulheres 
protestantes que compartilham seus encontros, desencontros e reen-
contros com Maria, tendo em vista a sua tradição protestante.

Como mulheres protestantes, fomos expostas a uma cultura 
religiosa predominantemente anticatólica que deixou seus efeitos, 
não apenas nas relações em seu caráter mais institucional, mas em 
nossas histórias de fé. De alguma forma, Maria é uma figura cer-
cada de ambiguidades no imaginário protestante brasileiro. Maria 
tornou-se um símbolo quase interditado na vida de nós, mulheres 
protestantes, principalmente para aquelas pertencentes aos grupos 
chamados de protestantismo de missão, em que se localiza a minha 
tradição batista que chegou ao Brasil e a toda a América Latina com 
uma visão mais expansionista e conversionista e com uma pregação 
marcadamente anticatólica na qual pesava o discurso contra a ido-
latria aos santos e santas da Igreja Católica, e consequentemente, a 
adoração à Maria que simbolicamente era a representação máxima 
da “idolatria”’ católica, rejeitada e condenada até hoje pela mensa-
gem de muitos grupos evangélicos no Brasil.

Como construir uma relação com Maria com base em nossa 
tradição e espiritualidade protestante? Os textos aqui compartilha-

1 Pastora batista e diretora adjunta do CEBI.
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dos são exemplo de possibilidades que mantiveram a fidelidade às 
suas tradições cristãs protestantes sem evitar, excluir ou ignorar a 
figura de Maria que pode ser inspiração e força para mulheres de 
todas as tradições cristãs.

No primeiro texto, Claudete BeiseUlrich, pertencente à Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana, explicita sua relação com Maria, 
fundamentada em hinos, cantos e músicas que falam de Maria e que 
acompanharam toda sua vivência de espiritualidade na Igreja Lute-
rana. A importante indagação trazida por ela é se realmente Maria 
esteve ou está ausente da espiritualidade protestante. Nas canções 
tradicionalmente cantadas na Igreja Luterana no tempo de Advento e 
do Natal, ela apresenta a Maria presente nas encenações e nas decla-
rações teológicas cantadas nos hinos históricos de Martinho Lutero 
e outros. Em sua reflexão, nos conteúdos das músicas que cantam 
Maria, reconhece os condicionamentos e imagens idealísticas e hie-
rárquicos aos quais a figura de Maria é submetida, mas acima de 
tudo, destaca a Maria forte que canta o Magnificat e que disse o sim 
com autonomia e, com seu sim, possibilitou a encarnação de Deus na 
história através de Jesus Cristo e por isso se converte num símbolo 
de força e luta para todas a mulheres.

Sonia G. Mora escreve sobre as marias da sua infância, adoles-
cência e juventude na Igreja Presbiteriana Unida. Mas, ela vai além e 
busca ouvir a voz de outras smulheres da Igreja Presbiteriana Unida 
em diferentes lugares e de diferentes idades, perguntando sobre a sua 
compreensão de Maria. Esse registro interessante levou a constatar 
que, a despeito de toda advertência e cuidados para não alimentar a 
“mariolatria”, as mulheres conseguem construir suas relações sub-
versivas com Maria. Talvez uma relação em constante busca de uma 
Maria mais próxima e cúmplice que escape a todo referencial pa-
triarcal e ao discurso moralizante da Igreja.
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6 PNV 301

Sônia busca ouvir também as vozes dos antigos textos que fa-
lam de Maria nos Evangelhos e depois segue ouvindo a vozes dos 
reformadores a respeito de Maria, concluindo que eles se referem à 
Maria com respeito e até louvor, ressaltando sempre sua importância 
como modelo de fé. Finalmente, conclui com as Marias de hoje e a 
Maria da sua maturidade que veio acompanhada de muitas mulheres 
que ajudaram a tirar o véu dessa Mulher chamada Maria.

Interessante observar nos textos aqui apresentados as diferen-
tes trajetórias de relação com Maria sob o ponto de vista de cada tra-
dição protestante. Nessas trajetórias, encontramos distanciamentos 
e aproximações, indagações, identificações e reflexões, mas, sobre-
tudo, as reelaborações e os reencontros mais pessoais e autônomos 
de mulheres que conseguiram alcançar a liberdade das demarcações 
institucionais e das crenças religiosas dogmatizantes. Lamentavel-
mente não podemos dizer que essa é a história da maioria das mulhe-
res protestantes no Brasil. Muitas de nós continuamos dependendo 
dos óculos institucionados pela nossa tradição para elaborar nossa 
relação pessoal de fé com Maria e com outros símbolos da nossa fé.

Por isso acredito na importância de textos como estes que ten-
tam dialogar com as mulheres em suas tradições de fé, não só com 
aquelas que já estão em lugar privilegiado do estudo, pesquisa ou 
olhar mais autônomo em relação à sua tradição, mas também com 
aquelas que vivem o seu cotidiano e sua fé em sua tradição religiosa 
e que ainda não transitam em espaços mais ecumênicos. Nossas tra-
dições cristãs podem, por vezes, ser caminho ou barreira para viver-
mos a nossa própria trajetória de fé. Os textos aqui compartilhados 
enraizados na vida e fé de mulheres engajadas e de uma fé militan-
te em suas tradições podem servir de caminho para fazermos nossa 
própria reflexão sobre a nossa relação com Maria, não somente da 
nossa tradição protestante, mas, sobretudo, para além dela.
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Maria, Marias em mim!

Claudete Beise Ulrich

Maria, Maria
É um dom, uma certa magia

Uma força que nos alerta
Uma mulher que merece viver e amar

Como outra qualquer do planeta

Maria, Maria
É o som, é a cor, é o suor
É a dose mais forte, lenta

De uma gente que ri quando deve chorar
E não vive, apenas aguenta

Mas, é preciso ter força
É preciso ter raça

É preciso ter gana, sempre
Quem traz no corpo uma marca

Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria

Mas, é preciso ter manha
É preciso ter graça

É preciso ter sonho, sempre
Quem traz na pele essa marca

Possui a estranha mania de ter fé na vida2

2 Música composta por Milton Nascimento e Fernando Brandt em 1978, em plena 
ditadura militar, mas também período de reorganização do movimento feminista 
no Brasil.
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8 PNV 301

Refletir sobre Maria e a sua importância com base na minha 
tradição e experiência religiosa é um exercício tremendo. Pergun-
to-me: “Será que Maria, com suas diferentes imagens e represen-
tações tem alguma influência sobre a minha história de vida, como 
mulher, mãe, pastora, teóloga, pedagoga, pertencente à Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)?”. Farei este 
exercício, incluindo em minha reflexão, especialmente, hinos, can-
tos e músicas que falam de Maria e me acompanharam e, de certa 
forma, me acompanham ainda hoje, na vivência de uma espiritua-
lidade cristã engajada e comprometida na esperança de que outro 
mundo é possível.

Maria = a ser católica

A minha infância e adolescência vivi no interior do Rio Gran-
de do Sul, numa pequena cidade chamada Candelária. Estudei numa 
escola comunitária luterana. Em casa, na escola ou na comunidade 
luterana, falava-se muito pouco sobre Maria. Recordo que, quan-
do chegava o horário do programa radiofônico Ave-Maria, o rádio 
era desligado. Lembro que ouvia o seguinte: “Os/as católicos/as que 
adoram Maria. As pessoas católicas têm Maria como santa, e as pro-
testantes não têm santos ou santas”. Essa afirmação marcava a dife-
rença entre ser católica e ser protestante.

Segundo Wanda Deifelt:

Houve, no protestantismo latino-americano, uma negação à veneração dos 
santos e, em particular, à Maria – a maior de todos os santos. O caráter 
anticatólico do Protestantismo no continente, levou a uma intolerância 
muito maior da figura de Maria do que em outros lugares. O Protestantis-
mo latino-americano se definiu em oposição ao Catolicismo. Como a espiri- 
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tualidade católica vem marcada, justamente, por uma piedade mariana, isso 
resultou, às vezes, numa franca perseguição à imagem de Maria.3

Dessa forma, também se configuraram as minhas primeiras ex-
periências com Maria. Não tê-la presente na vivência da minha espi-
ritualidade foi um sinal visível para a minha identidade protestante, 
de confissão luterana. Mas será que ela realmente estava ausente?

Maria a luz o deu...

Maria, no entanto, tinha um espaço no tempo do Advento e do 
Natal. Não recordo que tenha ouvido uma pregação sobre a atuação 
de Maria. Ela, porém, estava presente como a mãe de Jesus nos hi-
nos que eram cantados, nos teatros e encenações realizados na noite 
natalina.

Eu gostava muito de participar na encenação da história do 
Natal.4 Nunca fui Maria, na maioria das vezes, representei o papel 
da anja que anuncia a notícia da escolha e da gravidez à Maria. O 
texto de Lucas 1.26-38 é um bonito e profundo diálogo entre o anjo 
e Maria, mas em nossas encenações lembro somente do anúncio do 
anjo e do sim de Maria.

Em nossas encenações infantis, o anúncio do anjo era muito 
forte e eloquente, enquanto o sim de Maria era muito conformado, 
submisso e sem questionamentos. Maria também não aparecia em 

3 DEIFELT, Wanda. Maria: ¿una Santa Protestante? Ribla, Petrópolis, v. 46, n. 03, 2003,  
p. 5. Disponível em: <http://www.claiweb.org/ribla/ribla46/maria%20una%20san-
ta%20protestante.html>. Acesso em: 28 jul. 2012 (Traduzido por mim do espanhol 
para o português).

4 Não lembro que, em nossa comunidade, no tempo de criança e de adolescente 
tenha encenado a paixão, sofrimento e morte de Jesus Cristo. A representação de 
Maria a partir da compaixão, do sofrimento e da cruz, não se fez presente na minha 
vivência da espiritualidade. Para mim, hoje está claro, que precisamos também ler 
e viver o Natal, tendo por base o evento da cruz e da ressurreição.
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cena, encontrando-se com sua prima Isabel também grávida ou can-
tando o Magnificat (Lucas 1.39-56).

E quando a cena do presépio estava completa, vinha um grupo 
maior de crianças, representando o coro de anjos e anjas e cantavam 
o hino n. 15 do hinário Hinos do Povo de Deus (IECLB), composto 
pelo reformador Martim Lutero para crianças, que no original tem 
15 estrofes, mas no hinário em português encontram-se somente 8.5 
Percebe-se que, com o movimento da Reforma, inicia-se também 
uma teologia voltada para a criança, com uma pedagogia lúdica6, em 
que a música e o canto exercem um papel muito importante não só 
para a aprendizagem da doutrina, mas como forma de participação 
nas mais variadas formas da vida comunitária. Maria é mencionada 
somente na segunda estrofe do hino:

Menino lindo vos nasceu, Maria foi que à luz o deu.  
Tão pequeno, terno e bom! Cantai louvor em claro tom!

O hino de Lutero lembra o texto de Lucas 2.1-20. O hino tra-
duz uma teologia cristocêntrica. Maria é aquela que deu à luz a um 
menino lindo, Cristo, Deus, nosso Senhor, que dorme na pobre man-
jedoura, e ele é o eterno Príncipe da Paz.

5 CREUTZBERG, Leonhard. Eu venho a vós dos altos céus: comentário e reflexão. 
HPD. n. 15 (letra de 1535, melodia de 1539). O próprio Lutero deu a este a hino 
o título “Ein Kinderlied auf die Weihnacht Christi” (Uma canção para crianças a 
respeito do Natal de Cristo). No Natal de 1534, a família Lutero já contava com 3 
filhos e 2 filhas: Hans, Lene, Paul, Martin e a recém-nascida Margarete (nascida em 
17/12/1534).“ Disponível em: <http://www.luteranos.com.br/portal/site/conteudo.
php?idConteudo=15370>. Acesso em: 2 ago. 2012.

6 Veja também: LUTERO, Martinho. Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha 
para que criem e mantenham escolas cristãs. In: ______. Obras selecionadas: 
Ética: Fundamentos – oração – sexualidade – educação – economia. São Leopoldo: 
Sinodal; Porto Alegre: Concórdia, 1995. v. 5, Segundo o reformador, p. 319 “pela 
graça de Deus, está tudo preparado para que as crianças possam estudar (...) com 
prazer e brincando (...) mas também deveriam aprender a cantar e estudar Música 
com toda a Matemática”.
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Maria, mãe de Deus

A afirmação “Maria, mãe de Deus” foi concebida como um 
dogma no Concílio de Éfeso em 4317, sendo aceita por católicos e 
protestantes. Esta afirmação de fé significou que a maternidade fosse 
entendida como o caminho natural e ideal para as mulheres, indepen-
dente de sua confissão religiosa. Em muitas celebrações, ainda hoje, 
em muitas comunidades católicas ou protestantes, no dia das mães, 
no segundo domingo de maio, este ideal continua sendo louvado, re-
verenciado, idealizado e endeusado. O capitalismo se beneficia deste 
ideal, e o dia das mães torna-se uma ótima oportunidade para vender 
mercadorias, recolocando a mulher dentro de seu papel tradicional 
de mãe, esposa e dona de casa. A maternidade fortalecida, segundo 
Carolina Teles Lemos8, pela representação de Maria, como mãe de 
Deus, silenciosa, abnegada, cuidadora, solícita, sempre pronta a ser-
vir e se sacrificar por sua família, impôs um modelo de mãe, esposa 
e dona de casa para as mulheres, fortalecendo a desigualdade de gê-
nero. De acordo com Badinter, “O amor materno não é inerente às 

7 DEIFELT, Wanda. Maria: ¿una Santa Protestante? Ribla, Petrópolis, v. 46, n. 3, 
2003, p. 2. “A proclamação de Maria como Theotókos (mãe de Deus) no Concílio 
de Éfeso, em 431, iniciou o culto oficial a Maria. Ao ser chamada de “Madre de 
Deus”, o Concílio de Éfeso intentava glorificar o Filho. (…) O Concílio de Éfeso 
declarou que a encarnação, a humanidade e a divindade estavam tão intimamente 
relacionadas, que era apropriado chamar Maria não somente como madre carnal, 
mas também como Madre de Deus. O dogma da virgindade de Maria foi aprovado 
em Constantinopla (no ano 553) para confirmar a encarnação verdadeira de Cristo 
e seu nascimento natural. O Concílio Lateranense (no ano de 640) promulgou este 
dogma. Segundo este dogma Maria é virgem perpétua”.Disponível em: <http://
www.claiweb.org/ribla/ribla46/maria%20una%20santa%20protestante.html>. 
Acesso em: 28 jul. 2012 (Traduzido por mim do espanhol para o português)

8 LEMOS, Carolina Teles. Maternidade e devoções marianas: uma âncora na 
manutenção das desigualdades de gênero. In: SOUZA, Sandra Duarte de (Org.) 
Gênero e religião no Brasil: ensaios feministas. São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2006. p. 84.
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mulheres. É “adicional”9. Portanto, a maternidade é uma construção 
social, histórica e cultural. Toda mãe é também mulher! Maria antes 
de ser mãe é mulher!

Maria: ser mãe em situação de pobreza e dor

É muito importante descobrir também Maria como mãe que 
deu à luz em situações muito difíceis, em pobreza, no estábulo, teve 
que deitar o seu filho na manjedoura, porque não havia lugar na hos-
pedaria. O relato bíblico, no entanto, nada fala dos medos e das dores 
de parto de Maria... das mudanças do seu corpo, da sua sexualidade. 
Ela também sofreu trabalho e dores de parto assim como também 
nós sofremos as nossas quando do nascimento de nossas crianças.

A história de Maria nos mostra como uma mãe mantém firme 
o seu amor, mesmo quando as situações da vida se tornam extrema-
mente difíceis e complicadas. Maria acompanha a vida do seu filho 
e encontra-se também debaixo da cruz e vê como seu filho padece e 
morre na cruz (Jo 19.25). Diante desta dor como não deve se sentir 
uma mãe?

Descobrir este lado de Maria pode também ser uma força para 
nós, mulheres, para nós, mães! Maria se faz presente nas tantas mu-
lheres – Marias pobres e lutadoras de nosso mundo, que não desis-
tem de seus filhos e filhas. Elas são capazes de enfrentar os mais 
diferentes poderes pelo bem de seus filhos e filhas. “Certa vez, uma 
mãe me contou que foi visitar o seu filho que estava preso, pois havia 
se envolvido com compra e venda de drogas, e de como foi revista-
da pela polícia, em todo o seu corpo, inclusive na vagina, para ver 
se não estava levando nada escondido para o filho. Ela me disse: 
“Me sujeitei a tudo isso, porque amo meu filho”. Recordo também 

9 BADINTER, E. Um amor conquistado: O mito do amor materno. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985, p. 367.
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as tantas mães e avós da praça de maio em Buenos Aires que teimo-
samente não desistem de obter notícias de seus filhos e filhas desapa-
recidos na ditadura militar, mas das tantas Marias anônimas que dão 
à luz nas ruas de nosso mundo, das tantas mulheres – mães que dia 
a dia lutam para alimentar seus filhos e filhas, as tantas Marias que 
sozinhas precisam criar e educar seus filhos, as Marias que, devido à 
prática de um aborto, carregam culpa, são condenadas pela justiça ou 
morrem devido à falta de higiene nas tantas clínicas clandestinas de 
nosso país10, ou ainda as tantas Marias que sofrem com a violência 
doméstica ou outras violências.

Maria e José o contemplam em paz

Outro hino que me traz lembranças da infância e que faz refle-
tir é o hino 24 do hinário “Hinos do Povo de Deus”, que leva o título: 
“Ó vinde, meninos”. Este hino foi traduzido do alemão. Na Alema-
nha, ele é considerado folclórico, e não litúrgico, não constando no 
hinário oficial da Igreja Luterana. Mas, nas comunidades da IECLB, 
é muito popular e continua sendo cantado em muitas comunidades. 
Considero, no entanto, que deveria ser revista, de forma urgente, a 
tradução deste hino, assumindo a inclusividade de gênero, pois o 
hino na língua alemã não fala em meninos, e sim em crianças e em 
português o hino apresenta os dois termos: meninos e crianças.

Se lembro da minha infância, éramos, ora consideradas crian-
ças, ora, mesmo sendo meninas, éramos chamadas de meninos, di-
ficilmente, era usado o termo meninas.11 O que me chama atenção é 

10 PEDRO, Joana Maria (Org.) Práticas Proibidas: práticas costumeiras de aborto e 
infanticídio no século XX. Florianópolis: Futura, 2003.

11 MAUAD, Ana Maria. A vida das crianças de elite durante o império. In:. DEL 
PRIORE, Mary (Org.). História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 
2007, p. 140. “O século XIX ratifica a descoberta humanista da especificidade da 
infância e da adolescência como idades da vida. Os termos criança, adolescente e 
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que até hoje o hino não sofreu mudança na tradução. O uso da lin-
guagem transmite, sem dúvida, uma concepção de mundo, de igreja 
e de Deus. Como afirma Paulo Freire:

A recusa à ideologia machista, que implica necessariamente a recriação da 
linguagem, faz parte do sonho possível em favor da mudança do mundo. 
A recusa à ideologia machista, que implica necessariamente a recriação da 
linguagem, faz parte do sonho possível em favor da mudança do mundo. 
(...) Não é puro idealismo, acrescente-se, não esperar que o mundo mude 
radicalmente para que se vá mudando a linguagem. Mudar a linguagem faz 
parte do processo de mudar o mundo. A relação entre linguagem-pensa-
mento-mundo é uma relação dialética, processual, contraditória.12

As conclusões de Paulo Freire remetem ao filósofo da lingua-
gem Mikhail Bakhtin, o qual afirma: “As palavras são tecidas a partir 
de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 
relações sociais em todos os domínios”.13 Certamente, estes fios ideo-
lógicos remetem à relações de poder, criando-se uma hierarquia de 
gênero, já na infância.

Foi interessante descobrir que este hino natalino é de um com-
positor católico.14 A ecumenicidade não é um tema novo, mas tem 
longa data, e passa por aquilo que cantamos em nossas celebrações. 
Inclusive a montagem do presépio vem da tradição católica, enquan-
to a montagem da árvore vem da tradição protestante. A festa do 

menino, já aparecem em dicionários da década de 1830. Menina surge primeiro 
como tratamento carinhoso e, só mais tarde, também como designativo de criança 
ou pessoa do sexo feminino que está no período da meninice.”

12 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do 
Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 67-8.

13 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. Traduzido por Michel 
Lahud e Yara Frateschi Oliveira. São Paulo: Hucitec, 1999, p. 41.

14 CREUTZBERG, Leonhard. Ó vinde, meninos, não falte ninguém. Comentário e 
Reflexão do hino 24 do “Hinos do Povo de Deus” é de Christoph Daniel (von) 
Schmid (1768-1854). Ele era um sacerdote católico, romano e escritor de literatura 
para jovens. Disponível em:<http://www.luteranos.com.br/portal/site/conteudo.
php?idConteudo=15413>. Acesso em: 3 ago. 2012.
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Natal é uma festa familiar, na qual o sentimento da infância e da 
família15 é fortalecido.

Somente a terceira estrofe do hino faz referência a Maria e 
José. Neste hino, Jesus criança também está no centro e também as 
crianças é que são convidadas a chegarem ao presépio. Este hino 
canta o evangelho de Lucas 2.1-20. O desejo a destacar é que neste 
hino transparece de forma poética a imagem da sagrada família:

E vede, crianças, na palha ele jaz,  
Maria e José o contemplam em paz  
Os pobres pastores o estão a adorar,  
o coro dos anjos jubila a cantar.

A sagrada família, na noite de Natal, é apresentada como mo-
delo para todas as famílias. E isso é reforçado pelo hino, sendo uma 
forma poética e romântica de fazer catequese por intermédio de uma 
pedagogia teológica a partir das crianças. O presépio transmite a 
imagem ideal e até romântica do que significa ser família. No entan-
to, nem toda família é sagrada, nem toda família é composta por pai, 
mãe e criança. Tenho aprendido que é necessário estar atento para as 
diversas formas de ser família. No entanto, destaco que, independen-
te, do modelo familiar, é importante para qualquer criança ter uma 
(ou mais) família.

Paternidade responsável

Sem dúvida, segundo o Evangelho de Lucas, José foi um pai 
engajado. Ele estava presente no estábulo, onde Maria deu à luz. 
Considero este fato muito importante, a presença do pai na hora do 
parto, pois aponta para um compromisso na paternidade e apresenta 
novas dimensões para a masculinidade. A presença de José na hora 

15 ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 1981, p. 217.
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do parto de Maria é uma luz para refletir a paternidade também em 
nossos dias.

Segundo o evangelho de Mateus, no entanto, José, quando 
soube da gravidez de Maria, quis deixá-la em segredo, mas recebeu 
a visita do anjo e, então, aceitou a notícia do nascimento de Jesus. 
Logo após o nascimento de Jesus, José e Maria fugiram para o Egito, 
levando em segurança a criança, livrando-a das mãos de Herodes 
(Mateus 1.18-2.23).

O Evangelho de Lucas relata ainda que Jesus, na idade de 12 
anos, havia se afastado de seu pai e de sua mãe, eles o procuraram 
e encontraram-no no templo (Lucas 2.39-52). Depois desses relatos, 
José não é mais mencionado, enquanto Maria, a mãe, é citada do 
começo ao fim nos evangelhos. Assim também acontece em nosso 
cotidiano, muitos Josés somem, e as mulheres ficam sozinhas com 
toda a carga familiar. A desconstrução de uma paternidade sem res-
ponsabilidade distante e apática e a construção de uma paternidade 
baseada nas relações de cuidado e amor é um processo ainda a ser 
perseguido em nosso cotidiano.

Um novo jeito de ser família e de ser comunidade

O Evangelho de João testemunha o amor de Jesus por sua mãe 
e ao mesmo tempo a consciência deste amor. Aliás, é necessário re-
forçar que é um amor mútuo. O ministério de Jesus, segundo este 
evangelho, inicia com um pedido insistente de Maria, nas Bodas de 
Cana, onde Jesus chama Maria de mulher: “Mulher, que tenho eu 
contigo?”

Lemos também no Evangelho de João que Maria está junto à 
cruz e ao seu lado está o discípulo João, o qual Jesus também ama-
va. Antes de morrer, Jesus diz para Maria: “Mãe, eis aí o teu filho!” 
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E para João: “Eis aí a tua mãe!”. No Evangelho está escrito que, a 
partir deste momento, o discípulo a levou para casa. (Jo 19.26-27) 
João se preocupa com as necessidades materiais de Maria, e Maria é 
novamente mãe de um filho que ela mesma não concebeu. Para esta 
maternidade nos falta uma expressão mais exata, é uma maternidade 
que se mostra nas relações comunitárias e não biológicas. Também 
esta constelação familiar está presente em nosso cotidiano. É muito 
bom descobrir uma nova face de Maria. Certamente, esta nova face 
de Maria e suas novas relações familiares servem de luz num tempo 
em que há novos modelos de família. A nova família de Maria com o 
seu filho, o discípulo João, baseada nas relações de cuidado e amor, 
é um modelo que poderá inspirar outras famílias em nosso próprio 
contexto.

Tendo-se em vista essas novas relações de família, baseadas 
na comunitariedade, é interessante ler e verificar que Maria é parte 
integrante na formação da primeira comunidade cristã, daqueles e 
daquelas que perseveravam unânimes na oração, conforme o livro 
de Atos 1.12-14.

Maria: mulher que diz sim com autonomia

Um dos hinos que fortalece a minha espiritualidade, atualmen-
te, é o hino 307, “Magnificat” no hinário “Hinos do Povo de Deus”16.

Ela era pobre e silenciosa e até sofrida; 
Olhava com ternura a rosa e amava a vida. 
Ao receber o mensageiro inesperado, 
Ficou surpresa o dia inteiro com seu recado. 
Oferecendo-se, então, sozinha, ao bom ministério, 
Sabendo que era Deus que vinha ao seu critério. 
Disse que ele os prepotentes esvaziaria 

16 Este Hino é de autoria do pastor anglicano Jaci C. Maraschin. É muito bonito 
descobrir a ecumenicidade que perpassa a minha/nossa espiritualidade.
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E que os mais pobres e carentes elevaria. 
Sentiu que nessa tão secreta maternidade 
Nascia a compreensão completa da liberdade. 
Cantemos, hoje, com Maria, a esperança, 
Louvando a Deus, com alegria, que foi criança. Amém.

O hino enfatiza que Maria recebeu o mensageiro e ofereceu-se 
sozinha ao ministério. Hoje entendo que Maria não foi forçada a 
nada, livre e autônoma, ela aceitou a maternidade. Ela mesma disse 
sim ao projeto de Deus. Este sim significa esperança, pois Deus vem 
visitar este mundo como criança, nascendo pobre e de uma pobre 
mulher. De acordo com Rosemary R. Ruether, o Evangelho de

Lucas empenha-se em acentuar que a maternidade de Maria é uma opção 
livre. Quando o anjo chega, Maria não consulta José, mas toma a sua pró-
pria decisão. Lucas vê essa opção livre como expressão da fé dela. Esta é a 
chave para a nova comunidade redentora de Jesus, em distinção da antiga 
espécie de relacionamentos familiares. (...) Só através dessa livre respon-
sividade humana a Deus é que ele tem condições de tornar-se o transfor-
mador da história. Sem tal fé não podem acontecer milagres. Quando ela 
está ausente, Cristo não pode fazer nada. Esta é a radical dependência de 
Deus, que a teologia patriarcal geralmente tem negado. A fé de Maria torna 
possível a entrada de Deus na história.”17

Maria, ao dar o seu sim, permite a entrada, a encarnação de 
Deus na história. E a encarnação de Deus na história, por meio de 
Jesus Cristo, efetiva uma mudança radical na vida e nos relaciona-
mentos humanos e Maria canta, profeticamente, esta esperança de 
transformação.

17 RUETHER, Rosemary R. Sexismo e Religião: Rumo a uma Teologia Feminista. 
Traduzido por Walter Altmann, Luís Marcos Sander. São Leopoldo: Sinodal, 1993, 
p. 130-1.
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Maria canta a Esperança profética de uma nova história

Maria é a mulher forte que canta o Magnificat – sinal de força 
e luta para todas as mulheres. O cântico de Maria (Lucas 1.46-56) 
faz eco ao Cântico de Ana, mãe de Samuel. Percebe-se, na leitu-
ra bíblica, uma presença da memória de mulheres e de pessoas po-
bres, especialmente, por intermédio dos cânticos. Assim como Ana, 
Maria, profeta, canta uma nova história: “Derribou do seu trono os 
poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e des-
pediu vazios os ricos.” Isso também significa que Deus veio morar 
entre os pobres. Segundo Rosemary R. Ruether:

Maria é exaltada porque, através dela, Deus operará essa revolução na his-
tória. Ou, para ser mais exata, ela própria é tanto sujeito quanto objeto 
dessa ação libertadora. Ela a torna possível através de seu ato de fé, mas 
a ação libertadora de Deus na história liberta a ela. Ela própria corporifica 
e personifica as pessoas oprimidas e subjugadas que estão sendo libertas e 
exaltadas através do poder redentor de Deus. Ela é as pessoas humilhadas 
que foram elevadas, as famintas que foram repletas de coisas boas. A lin-
guagem libertaria de Lucas é explicitamente econômica e política.18

Entre os pobres, as mulheres ainda estão entre os mais pobres 
em nosso mundo. Por isso, Deus exalta Maria em sua humildade, 
assim Deus também exalta todas as pessoas pobres, humilhadas e 
famintas.

Foi interessante redescobrir que Lutero19 admirava Maria 
como mulher que, em sua humildade, diz “Sim” ao projeto de Deus. 
De acordo com Wanda Deifelt20, Lutero fez muitas pregações sobre 

18 RUETHER, Rosemary R. Sexismo e Religião: Rumo a uma Teologia Feminista. Traduzido 
por Walter Altmann, Luís Marcos Sander. São Leopoldo: Sinodal, 1993, p. 131.

19 Também outros reformadores admiravam Maria, como, por exemplo, Calvino e Zwinglio.
20 DEIFELT, Wanda. Maria. ¿una Santa Protestante? Ribla, Petrópolis, v. 46, n.03, 

2003, p. 3-4. Disponível em: <http://www.claiweb.org/ribla/ribla46/maria%20
una%20santa%20protestante.html>. Acesso em: 28 jul. 2012 (Traduzido por mim 
do espanhol para o português)
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Maria. O escrito mais conhecido de Lutero sobre Maria é o seu co-
mentário sobre o Magnificat. Este estudo, elaborado pelo reformador 
entre novembro de 1520 e março de 1521, foi dedicado ao príncipe 
João Frederico da Saxônia, pois ele tinha pedido a Lutero uma orien-
tação para governar de forma cristã. A interpretação que Lutero dá 
ao Magnificat aponta para uma ética política. Um canto que nasce 
da memória das mulheres, Ana e Maria, serve de inspiração para um 
governar politicamente correto. Quem sabe a releitura do texto bíbli-
co e do texto de Lutero possam também servir para uma discussão 
ecumênica sobre ética política, neste ano de eleições, em nosso país.

Ainda de acordo com Deifelt, no mesmo artigo, Lutero afirma 
que Maria, apesar de saber-se mãe de Deus, manteve-se sempre hu-
milde. Ela não usou de vanglória. Para Lutero, Maria não é a rainha 
do céu, como era descrita na Idade Média, mas ela é o mais humilde 
de todos os seres humanos. Maria, portanto, continua sendo modelo 
de fé, mas não pode ser comparada com Cristo como redentora, nem 
mediadora entre Deus e a humanidade. Ela é bem-aventurada, por-
que ajuda a fortalecer a fé e a confiança em Deus. O despojamento 
de si mesma e a apresentação da bondade de Deus devem servir de 
exemplos para o seguimento cristão.

Derssa interpretação de Lucas 1.46-56, o reformador enumera 
seis obras de Deus:

1. A misericórdia. “E sua misericórdia dura de uma geração a 
outra, para os que o temem.” (1,50)

2. A destruição da arrogância espiritual. “Age poderosamente 
com seu braço e destrói a todos que são orgulhosos nas in-
tenções de seus corações”. (1,51)

3. A humilhação dos grandes. “Destitui os grandes senhores 
de seu governo” (1,52a)
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4. A exaltação dos humildes. “Exalta os que são nulos e nada” 
(1,52b)

5. A saciedade dos famintos. “Sacia os famintos com toda 
sorte de bens, e deixa vazios os ricos” (1,53)

6. A encarnação de Cristo.

As ênfases de Lutero estão nas obras de Deus, que,em sua gra-
ça e misericórdia, enxerga quem e o que está à margem, isto é, a pes-
soa pobre, desprezada, fraca, humilde. Por isso, Deus escolheu uma 
mulher pobre para ser a mãe de Cristo. Os quatro princípios básicos 
protestantes, isto é, somente a graça, somente a fé, somente a Escri-
tura e somente Cristo, restabelecem a fé e a graça, como caminhos 
para a salvação. Dessa forma, o reformador entende que Maria é mãe 
de Cristo por pura graça de Deus. 21

Maria é identificada como santa na tradição protestante, par-
ticularmente nos escritos de Martim Lutero. No entanto, ela é santa 
como são santos e santas todas as pessoas batizadas. Com a Refor-
ma, Maria passou a ser novamente mulher!22 No entanto, Lutero re-
pete a noção de Maria como mãe virgem, aquela que redime todas as 
mulheres. Lutero defendia a virgindade perpétua de Maria. Para ele, 
Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de 
Jesus.23 Esta concepção protestante, certamente, influenciou também 

21 DEIFELT, Wanda. Maria: ¿una Santa Protestante? Ribla, Petrópolis, v.  46, n. 03, 2003, 
p. 4. Disponível em: <http://www.claiweb.org/ribla/ribla46/maria%20una%20
santa%20protestante.html>. Acesso em: 28 jul. 2012 (Traduzido por mim do 
espanhol para o português)

22 DEIFELT, Wanda. Maria: ¿una Santa Protestante? Ribla, Petrópolis, v. 46, n. 03, 
2003, p. 5. Disponível em: <http://www.claiweb.org/ribla/ribla46/maria%20una% 
20santa%20protestante.html>. Acesso em: 28 jul. 2012 (Traduzido por mim do 
espanhol para o português)

23 DEIFELT, Wanda. Maria: una Santa Protestante? Ribla, Petrópolis, v. 46, n.03, 
2003, p. 4. Disponível em: <http://www.claiweb.org/ribla/ribla46/maria%20una% 
20santa%20protestante.html>. Acesso em: 28jul. 2012 (Traduzido por mim do 
espanhol para o português)
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a vivência da sexualidade, em que o prazer, muitas vezes, foi visto 
como pecado. Descobri com a teologia feminista da libertação que 
nós somos corpo e que o corpo é lugar de prazer e de poder. Que crer 
na ressurreição do corpo significa também crer já, aqui e agora; que 
o corpo é sagrado – templo do Espírito Santo – por isso precisa ser 
cuidado com carinho, com alegria, e prazer e que a sexualidade é 
mais do que simples procriação da espécie.

Maria e a vida que teima em brotar...

Da cepa brotou a rama,  
da rama brotou a flor.  
Da flor nasceu Maria,  
de Maria o Salvador.

Este é o estribilho da música de Reginaldo Veloso24 e encontra-se 
no hinário n. 2 dos “Hinos do Povo Deus” n. 310, que canta as pala-
vras do profeta Isaías (Is 11.1-9). Esta esperança que da cepa brotará 
algo novo é a esperança também que as Marias latino-americanas 
trazem em seus corpos e vidas. É muito bonita esta imagem da cria-
ção que se renova e ao mesmo tempo aponta para o compromisso 
com a toda criação. Este hino lembra um mais antigo de 159925 “Re-
novo mui delgado”. O hino canta: “Nasceu a flor mimosa de que o 

24 Reginaldo Veloso é um ex-padre católico. Padre Reginaldo Veloso, foi um dos 
fundadores do ITER – Instituto Teológico do Recife e um dos braços direitos de Dom 
Helder Câmara. In: http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/
index.php?titulo=Reginaldo+Veloso&ltr=r&id_perso=1519. Acesso em 04 de 
agosto de 2012.

25 CREUTZBERG, Leonhard. Comentário e reflexão hino n. 32. Renovo mui delgado 
brotou.
Foi interessante descobrir que a história deste hino também tem a ver com a tradição 
católica. Disponível em: http://www.luteranos.com.br/portal/site/conteudo.php? 
idConteudo=15415. Acesso em 03 de agosto de 2012.
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profeta diz: Maria, a venturosa, conforme Deus o quis, um filho deu 
à luz. Em noite hostil e escura nasceu Cristo Jesus”.

É da florzinha pequena que vem a transformação de nosso 
mundo: “Florzinha tão pequena, é doce o seu odor. Com sua paz se-
rena dissipa treva e a dor”. A flor aponta para a criação e ao mesmo 
tempo para a salvação, indicando a Trindade, isto é, a completude. 
Entendo que neste hino se encontra também um chamado, uma ne-
cessidade de nos voltarmos urgentemente para o cuidado da cria-
ção, pois a nossa salvação humana também depende da salvação do 
planeta.

Meditando nestes hinos, lembrei uma visita que realizei este 
ano em Erfurt/Alemanha, na Igreja do ex-Convento dos Agostinia-
nos. Lutero viveu neste convento durante um bom tempo. O guia da 
visita chamou a nossa atenção de que no vitral no altar da Igreja se 
encontra uma rosa que lembra Maria. Segundo o guia da visita,, Lu-
tero teria se inspirado nesta rosa para criar o seu brasão, conhecido 
hoje como Rosa de Lutero.26

Esta relação carece ainda de uma pesquisa mais profunda, mas 
ela aponta para esta relação de Maria com a Rosa, da Rosa com o 
jardim, do jardim com a necessidade do cuidado com a criação... 
que aponta para a nova realidade presente na ressurreição, para o 
processo de construção da criação e da humanidade redimida. Que 
a flor exalte o seu perfume para que a vida fique mais bonita e o pão 
não falte à mesa! Nós exigimos o nosso direito ao pão, mas também 
queremos rosas, já nos ensinava Rosa de Luxemburgo. A Lei, que 
também leva o nome Maria, Maria da Penha, lembra a Maria que le-
vantou a sua voz e lutou para que a lei contra a violência doméstica e 

26  A visita Igreja do ex-Convento dos Augustinianos em Erfurt ocorreu durante o 
Convento Nacional das Teólogas Alemãs (Jahrestagung - Konvent Evangelische 
Theologinnen) que se realizou nos dias 26 a 29 de fevereiro de 2012, neste mesmo 
ex-convento.
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familiar fosse sancionada no Brasil em 2006. Basta de feminicídio é 
o grito de denúncia e, ao mesmo tempo, por vida das mulheres ainda 
em toda a América Latina. Por isso, teologamos com Adélia Prado 
com a sua poesia:

Teologal  
Agora é definitivo:  
Uma rosa é mais que uma rosa.  
Não há como deserdá-la  
De seu destino arquetípico.  
Poetas que vão nascer  
Passarão noites em claro  
Rendidos à forma prima:  
A rosa é mística.27

Como disse a raposa para o principezinho: “Você é eternamen-
te responsável pela rosa que te cativou”, esta Rosa teologal mora em 
mim e chama-me para a reflexão e a ação contextual do significado 
de uma vida em plenitude. Com carinho visibilizei Maria, mulher 
pobre, mãe de Jesus, o Cristo, lutadora e cuidadora da vida em abun-
dância, que ergueu a sua voz e cantou a possibilidade de uma nova 
história, que esteve ao lado de seu filho na cruz, creu na ressurreição 
e, por isso, também foi presença ativa na organização da primeira 
comunidade cristã. Levo comigo a necessidade de redescobri-la ain-
da mais em mim, em nossa tradição protestante, nosso fazer teoló-
gico e ministério pastoral. Sem dúvida, Maria... Marias moram em 
mim! Sim, creio “uma rosa é mais do que uma rosa”.

27 PRADO, Adélia. Teologal. In: Oráculos de Maio. 4. ed. São Paulo: Siciliano, 1999, 
p. 133.
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Maria, Marias

Sônia G. Mota

Maria de toda hora. 
Maria do ontem, do hoje, 

De cada noite e manhã. 
Maria do meu passado, 

Do meu futuro também, 
Maria da vida toda, 

Maria que eu quero bem 
(Ladainha de Nossa Senhora, Mabel Veloso)

A Maria da vida toda

Quando recebi o convite para escrever este artigo pensei: “Fa-
lar mais o quê sobre Maria?” De acordo com as minhas leituras, 
quase tudo já havia sido escrito por teólogas e teólogos que vêm 
estudando esse tema há muito tempo e sob as mais diversas pers-
pectivas. O convite veio com a ressalva de que o texto fosse escrito 
com base na minha tradição religiosa. Resolvi, então, escrever sobre 
como minha compreensão de Maria foi se modificando nas diversas 
fases da minha vida. Foi um delicioso exercício que me fez reviver 
a época de criança, no interior da Bahia, e dos teatrinhos da igreja, 
passando pela minha adolescência e juventude até os dias de hoje. 
Também achei importante ouvir a opiniäo de algumas mulheres da 
minha igreja, de diversos lugares e com diferentes idades. Que-
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ria saber como compreendiam Maria e qual a importância dela em 
suas vidas.

Depois fui consultar o que os evangelhos dizem e o que alguns 
reformadores falam sobre Maria. Assim, o presente texto foi cons-
truído com diversos depoimentos pessoais, para que Maria chegue 
com cores, cheiros e saberes de muitas mulheres.

As minhas Marias de ontem

A Maria da minha infância era uma figura que estava restrita 
às peças de teatro encenadas na igreja, na noite de Natal. Nessas 
peças, Maria aparecia completamente coberta com uma túnica azul, 
cabisbaixa e completamente muda. Este papel era disputado pelas 
meninas, porque elas não precisavam decorar o texto. Às vezes, a 
professora da escola dominical escolhia para a personagem a garota 
mais tímida do grupo. Nessas encenações não havia espaço para o 
diálogo entre Maria e o anjo: Este aparecia e dizia que ela ia ser 
mãe; Maria o olhava meio assustada e, depois da explicação do anjo, 
simplesmente balançava a cabeça afirmativamente. O segundo ato 
consistia geralmente no diálogo entre José e o anjo; entre eles, então, 
tudo se resolvia. No último ato, Maria entraria de novo em cena, 
agora já com o filho nos braços e rodeada por pastores, reis magos 
e José, juntando as figuras dos três evangelhos. O olhar da mãe era 
de total adoração pela crianca, mas ela permanecia muda para não 
ofuscar o protagonista da peça: Jesus.

Hoje compreendo que, por trás dessa figura que o teatro nos 
apresentava, havia uma mensagem para nós do sexo feminino: cabe 
à mulher cristã, fiel aos preceitos do Evangelho, ser submissa, silen-
ciosa, resignada, mãe amorosa e sempre disposta a sacrificar-se e a 
servir aos outros.
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A Maria da minha adolescência

Como era a Maria da minha adolescência? Ela sempre apa-
recia nas poesias do Dia das Mães, como modelo a ser seguido. Os 
versos eram formados por jogos de palavras que faziam rima com 
as possíveis qualidades de Maria enquanto mãe: amorosa, dedicada, 
obediente, submissa, humilde, suave e outras do gênero.

Embora, na época, a minha tradição religiosa calvinista, com-
batesse abertamente qualquer aproximação com a Igreja Católica, no 
quesito Maria – como modelo de mãe a ser seguido – ela se afinava 
muito bem com o discurso proferido pela Igreja Católica. Como afir-
ma Carolina Teles Lemos28:, se existe um dogma em que católicos e 
outras igrejas cristãs encontram um consenso, é o dogma da materni-
dade divina de Maria. Segundo a autora, isso se deve à base bíblica e 
ao Concílio Ecumênico de Éfeso, em 431. Mas o reconhecimento de 
Maria como mãe de Deus não outorgou às mulheres nenhum status 
privilegiado. Ao contrário, o que aconteceu foi uma normatização e 
uma exigência na construção do ideal materno que deveria ser segui-
do pelas mulheres: protetora, cuidadora, serviçal e abnegada.

Uma subversão protestante: uma juventude embalada 
por Ave-Marias clandestinas

A Maria da minha juventude vem acompanhada das “Ave-Ma-
rias” que eu gostava de escutar, às dezoito horas, quando os sinos 
badalavam, e a maioria das emissoras de rádio do país tocava a 
“Ave-Maria”. Era um momento sublime em que o entardecer anun-
ciava a chegada da noite. O sol ia se escondendo no céu, e as pri-
meiras estrelas começavam a brilhar. Muitas vezes, a depender do 

28 TELES, Carolina Lemos. Maternidade e Devoções Marianas: uma âncora na 
manutenção das desigualdades de gênero, p. 93.
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estado de espírito, aquela melodia entrava pelos ouvidos e batia bem 
fundo, levando-me às lágrimas. Uma melancolia tomava conta de 
mim... mas tinha que ser escondido. Ouvir a “Ave-Maria” e, pior, 
emocionar-se com ela, era coisa para gente católica. Não cabia a uma 
boa calvinista emocionar-se com a “Ave-Maria”.

Reforçava-se que uma “moça direita” deveria preservar a vir-
gindade até o matrimônio. Deveria seguir o exemplo de Maria, que 
mereceu a honra de ser mãe de Jesus por ser virgem, pois Deus preci-
sava de uma “moça pura”. Só depois do nascimento de Jesus, já casa-
da com José, Maria podia perder a sua virgindade. Maria tornou-se, 
assim, um critério para a moral sexual pregada pela igreja e ensinada 
à juventude. Era também a normatização do Concílio Ecumênico de 
Éfeso sendo colocado na prática. Embora a minha tradição religiosa, 
não aceite o dogma da virgindade perpétua de Maria29, no discurso 
moralizador da igreja, a sua virgindade, até o nascimento de Jesus, 
era tida como exemplo para as jovens. Isso sem mencionar os outros 
atributos que se esperavam de uma mulher, tais como doçura, bonda-
de, humildade e submissão. A moral pregada no mundo protestante 
às mulheres era uma moral patriarcal e católica. A sexualidade não 
era vivida como algo natural e saudável. O que se ensinava e se 
esperava era que as moças respeitassem o ideal da castidade. Esse 
ideal era anunciado pela igreja e repetido nas famílias que ficavam 
extremamente envergonhadas, caso uma filha não se tivesse mantido 
“casta” até o casamento.

Hoje me pergunto se, ao ouvir e emocionar-me com as me-
lodias das “Ave-Marias” vespertinas, eu não estaria buscando uma 
Maria próxima e cúmplice em meus sentimentos, questionamentos e 
segredos!? Será que eu não estava buscando uma cúmplice espiri-

29 Este dogma foi aprovado no Concílio de Constantinopla em 553, para confirmar 
a encarnação verdadeira de Cristo e seu nascimento natural e foi promulgado no 
Concilio de Latrão em 640.
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tual, já que todo o meu referencial divino era masculino? Acho que 
eu me emocionava porque sentia que a Mãe de Deus era também ca-
paz de me compreender e me acolher. Estava mais próxima de mim 
em seus sentimentos e mistérios do que o Deus patriarcal pregado e 
ensinado por minha igreja.

E as mulheres da minha igreja, o que elas pensam 
sobre Maria?

Depois dessas lembranças, fiquei curiosa e desejosa de saber 
que lembranças e imagens minhas irmãs da Igreja Presbiteriana Uni-
da/IPU tinham ou têm de Maria. Elas também teriam tido, em seu 
íntimo, alguma compreensäo de Maria, capaz de subverter aquele 
dogma? Em que medida elas foram influenciadas pela imagem tra-
dicional de Maria?

Movida por esta curiosidade, escrevi para algumas irmãs, a 
maioria delas com alguma funcäo de liderança na igreja. A maioria 
das consultadas respondeu minhas questöes. Apresento, a seguir, as 
perguntas com um resumo das respostas: 30

Quando você ouve falar em Maria, qual a imagem que lhe 
vem à mente? A maioria respondeu: Uma mulher simples, temente a 
Deus, obediente e bondosa. Poucas caracterizaram Maria como sen-
do uma mulher corajosa, forte, determinada e que teve a capacidade 
de escolher por vontade própria.

Você já escutou ou fez alguma pregação sobre Maria? A maio-
ria respondeu afirmativamente, somente poucas disseram que não. 
Houve até quem já tivesse pregado sobre Maria. Afirmaram que es-

30 Agradeço às mulheres da Igreja Presbiteriana Unida que, em lugares diferentes, 
responderam o questionário enviado, ajudando-me, assim, a descobrir o rosto de 
Maria. Recebi 80% das respostas.
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cutaram pregações, em especial, no Dia das Mães ou por ocasião 
do Natal. Esses sermões sempre destacavam Maria como mãe. Uma 
resposta fez um comentário crítico a um pregador que sugerira, em 
seu sermäo, que Maria teria sido uma mãe solteira.

Você considera Maria uma figura importante para nossa fé? 
Por quê? Todas as respostas foram unânimes em dizer “sim”. Al-
gumas ressaltaram a importância de Maria como exemplo de fé, de 
ter sido mulher escolhida ou por ter ajudado no plano de Deus. De 
acordo com uma resposta, Maria serve de exemplo, pois soube unir 
a fé com a prática. As respostas destacaram, outra vez, a obediência 
e a disponibilidade de Maria como inspiradoras, uma vez que Maria 
compreendera o projeto de salvação e aceitara participar dele. Algu-
mas respostas vieram acompanhadas de ressalvas e esclarecimentos 
de que era preciso ter cuidado para não transformar Maria em inter-
cessora, já que ela seria uma pessoa normal.

Escolha um aspecto da vida de Maria que você considera im-
portante. Algumas respostas revelaram uma Maria mais autônoma: 
coragem para assumir o seu papel na história, força para enfrentar 
a sociedade da época. Outras apontaram para a Maria confiante que 
renuncia a tudo para seguir o projeto de Deus. Ela divide o filho com 
toda a humanidade. O silêncio de Maria foi considerado importante. 
Mencionou-se também a importância do “Magnificat” e da postura 
de Maria nas bodas de Caná, mas sem maiores comentários.

Ao ler as respostas, percebi que, com uma ou duas exceções, 
elas evidenciam o sucesso da pregação protestante e das advertên-
cias diante do perigo da “mariolatria”.
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O que os Evangelhos dizem sobre Maria

De volta da viagem ao passado, resgatadas as Marias da mi-
nha infância, adolescência e juventude e ouvidas as vozes de minhas 
irmãs, pensei em ir à Bíblia. Procurei ver se os antigos textos pode-
riam me dizer algo diferente dessa mulher tão próxima e, ao mesmo 
tempo, tão distante das nossas vidas como mulheres. Comecei minha 
busca nos Evangelhos e terminei no livro de Atos dos Apóstolos.

Sempre que leio o Evangelho de Marcos, fico profundamente 
surpresa por ele simplesmente ignorar o nascimento e a infância de 
Jesus. Ele vai se referir à Maria somente para apresentá-la como 
símbolo da família biológica de Jesus em contraposição à sua família 
escatológica. (Mc 3.31-35).

Já no Evangelho de Mateus, Maria aparece como aquela que 
foi escolhida para cumprir a profecia. Mas a figura importante é José: 
pois é através de José que Mateus refaz a genealogia de Jesus para 
comprovar a sua origem judaica (Mt 1.1-17). Também é com José 
que o anjo dialoga sobre a gravidez de Maria (Mt 1.18-24). Também 
é José que recebe a instrução de como proceder para fugir e salvar 
Jesus da matança ordenada por Herodes e de quando retornar do Egi-
to (Mt 2.13-23). Portanto, Maria não é a figura importante no início 
da vida de Jesus; ela é mera coadjuvante em um história bem maior.

No Evangelho de Lucas, encontrei um cadinho de fermento 
para a subversão da minha juventude, uma vez que este evangelista 
nos apresenta uma Maria um pouco diferente. Aqui, ela é exem-
plo de fé. Ela é consultada pelo anjo e decide livremente cooperar 
com o plano salvífico de Deus. Torna-se, portanto, a pessoa que 
possibilita não só a intervenção divina, mas também a redenção 
da humanidade.31 Em Lucas, vamos encontrar Maria participando 
ativamente de toda história da redenção: ela entoa o cântico de Ana  

31 RUETHER, Rosemary R. El rosto feminino de la Iglesia, p. 148-56.
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(1 Sm 2.1-11) no conhecido Magnificat (Lc 1.47-56); a profecia de Si-
meão, por ocasião da apresentação de Jesus no templo, é dirigida a ela  
(Lc 2.33-35). Anos mais tarde, no templo, também Jesus se dirigirá 
a ela (Lc 2.41-50). No livro de Atos, Lucas apresenta Maria como 
membro da primeira comunidade cristã, símbolo do Novo Israel, o 
povo redimido (At 1.12-14).

João é outro evangelista que não estava interessado com os 
detalhes da infância de Jesus. Mas ele apresenta o protagonismo de 
Maria nas bodas de Caná, quando ela estimula Jesus a dar início à 
sua missão. E, apesar da resposta dura de Jesus, ela dá ordens aos 
empregados da casa, mostrando que sabe o que está fazendo, e não 
desiste até que Jesus realize o milagre (Jo 2.1-12). Em Jo 19.25-27, 
ela aparece com outras mulheres junto à cruz de Jesus.

O que os reformadores dizem sobre Maria

Minha curiosidade ficou aguçada. E os reformadores, tão im-
portantes para nossa tradição protestante, que falaram sobre essa 
mulher? Uma das bandeiras levantadas pela Reforma protestante do 
século XVI era justamente contra o culto aos santos e os abusos pro-
venientes dessa prática. A teologia protestante considera a veneração 
dos santos algo muito próximo de idolatria. A homenagem dos san-
tos foi considerada superstição e desvio doutrinário, já que um dos 
alicerces da Reforma afirma que só Cristo salva (solus Christus). No 
que se refere à Maria, eles não levantaram a acusação de “abomi-
nável idolatria”, mas, pelo contrário, se referiam a ela com fervor e 
dedicação32.

Nesta busca confirmei o que havia aprendido, ou seja, que os 
reformadores se referem à Maria com respeito e até com louvor, re-

32 DEIFELT, Wanda. Maria, uma Santa Protestante? Ribla, 46.
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conhecendo a sua importância como modelo de fé. Eles pregaram e 
escreveram sobre Maria, ressaltando a sua importância; reconhece-
ram, inclusive, feriados marianos da época que tivessem respaldo 
bíblico, tais como anunciação, visitação, nascimento de Jesus e ida 
ao templo para purificação. Ao mesmo tempo, questionaram dogmas 
posteriores que não tinham nenhum respaldo bíblico como o da vir-
gindade eterna. O medo dos reformadores residia apenas na possível 
adoração de Maria; qualquer referência à Maria era, portanto, segui-
da de uma fundamentação bíblica, para que não fosse esquecida a 
centralidade de Cristo.

Minha Maria de hoje – Marias que eu quero bem!

Hoje, depois de leituras, reflexões, maturidade...o que Maria 
representa para mim? A Maria de minha fase adulta vem acompa-
nhada de muitas mulheres como Wanda Deifelt, Nancy Cardoso, 
Maria Soave, Ivone Gebara, June Ramage Rogers, Schüssler Fio-
renza, Claudete Ulrich, Rosemary Ruether, Romi Bencke, Graciela 
Cornaglia, Elinete Paes, companheiras de leituras e diálogos. Elas 
me ajudaram a tirar o véu dessa mulher chamada Maria. Também 
a vejo presente nas muitas mulheres que passaram pela minha vida 
no meu trabalho pastoral, que compartilharam comigo as suas lutas, 
alegrias, sofrimentos e conquistas.

Vejo essa Maria no rosto de cada mulher latino-americana po-
bre e sofredora que faz suas escolhas, que dá o seu sim sem medo 
e participa de projetos de libertação, quando tem possibilidade de 
participar de processos que podem mudar a sua vida e a de outras 
pessoas como ela.

É a Maria que atualizou o cântico de Ana, ouvido quando se 
reunia com a sua gente. Por intermédio deste cântico, fez a sua con-
fissão de fé, acreditando que Deus livraria o seu povo da opressão 
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do Império Romano masculino. Ao lançar o seu grito no Magnificat  
(Lc 1.46-55), ela confessa claramente que o Deus que realizou o 
milagre em Ana, é capaz de inverter a ordem estabelecida, dando 
forças aos débeis. Nesse cântico, ela revela a sua esperança em um 
mundo mais justo e, por isso, aceita livremente participar do plano 
de redenção de Deus. Profundamente identificada com o sofrimento 
de sua gente, ela sabe que seu “sim” é o que tornará possível a ação 
de Deus na história.

É a Maria que sofreu para parir, pois não encontrou, após lon-
ga peregrinação, um lugar apropriado para dar à luz.

É a mulher que, desde cedo, viu a vida de seu filho ameaçada, 
tendo que fugir para protegê-lo.

É a Maria profetisa que levou Jesus a assumir sua missão, nas 
bodas de Caná, e que lhe deu um susto ao ordenar que agisse.

É Maria discípula, que acompanhou as atividades de Jesus e o 
seguiu, junto com outras mulheres, pela Galileia. A mãe que sofreu 
e chorou quando viu seu filho sendo torturado e morto pelas forças 
imperialistas. É a mulher que, na sua dor, encontrou a solidariedade 
de outras companheiras e se manteve ao lado do filho para dar-lhe 
uma sepultura digna.

É a Maria participante e também líder do primeiro grupo de 
discípulos e discípulas que fundou a comunidade de Jerusalém.

Minha Maria da fase adulta é uma mulher modelo de fé, por-
que luta, decide, subverte e participa. É uma Maria que se materiali-
za nas tantas Marias latino-americanas, como cantou magistralmente 
Milton Nascimento: “Maria – uma mulher que merece viver e amar 
como outra qualquer do planeta!”
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Anexo

Poesias

Nancy Cardoso Pereira

O imaginário de Maria na cultura – fragmento dos fragmentos ca-
nônicos – é ao mesmo tempo possibilidade e limite numa perspectiva li-
bertadora para as mulheres. Possibilidade, porque acena e esconde, mostra 
e desliza, revela e segreda as memórias resistentes do feminino negado e 
subordinado na história do cristianismo hegemônico. Limite, porque ali-
menta e legitima políticas e mecanismos de naturalização da maternidade 
como sofrimento necessário.

É nesta dobradura de interditos e ambigüidades que as leituras femi-
nistas e populares da Bíblia na América Latina precisam e podem resgatar 
as tradições de Maria como diálogo real com a vida das mulheres e aber-
tura de espaços de re-encantamento, de possibilidades de vida comunitária 
para além da submissão ao texto, para além da domesticação da tradição. 
Meu exercício pessoal de leitura se dá na poesia... protestante e feminista: 
Maria de todas nós!
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Senhora Sagrada da Festa
Divina Virgem do Riso
Mãe dos corpos e dos Bailes
Chama teu Filho
apressa o milagre
abre as torneiras do riso da gente
Afrouxa o sorriso dos filhos do povo
acende a cintura das filhas da aldeia
re-inventa o milagre
multiplica a fartura
deusa da alegria e do vinho...

Amantíssima e Só
Tiro o manto, a manta. Minto.
Experimento a mentira que me manteve
Santa tanto quanto
Amantíssima e só.
Um vestido comum
De uma mulher qualquer.
Desço do altar,
Saio da igreja
Misturada às marias das ruas
Das dores das graças de Lurdes
Fátimas, Penhas e Conceição.
E, se ainda der,
Se o sagrado ainda me quiser,
Volto pra casa, abro a janela,
Deito no chão e espero esperar.
Sou eu, sou Maria
E é quase noite em Nazaré
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Cerca
“Diz para Maria que...”
Virgem, Ela escapou
Do escalpo, pedras e tumultos.
Desvirginada
Pulo a cerca
Estreita e farpada
Da teologia de caríssimas
Restrições
E aprendo a digitar
“claridade”
No feminino plural.

Ave Maria
Ave Ave
ave Maria
metade lua
metade cheia
meia maré
metade e meia
metade nua
metade véu
meia menina
mulher e meia
senhora das águas
divina sereia
senhora do céu
meia-noite
e meia
senhora do dia
uma tarde e meia
teia de lua
metade do mundo
Ave Maria.
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Malcriação
Da primeira vez
Que o Filho respondeu atravessado
Ela engoliu seco e
Guardou tudo no coração.
Da outra vez
Ele mandou recado:
Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Ela disse bem alto
Num tom nada evangélico:
“Filho da Mãe”!
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