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PRELt1D10 

Quando nos incumbiram trasladar ste Maria e a Teo,., 
logia� para português foi grande no so contentamento 
por pcdermos contcêbuic de algum modo para a divulgação 
da doutrina que tanto engrandece a devoção à Santfasima 
Virge� Mãe da Igreja e Mãe nossa;. 

O autor, ilustre professor de te-0logia e eminen,te teó
logo mariano desenvolve com toda a prof iciênda e pro� 
fiundi.dade, não só a doutdna dog.mática reflativa aos mis: 
térios da Virgem aqui tratados, inferindo dos doromentos 
pontifícios conclusões teológicas, que corrobora com os 
ensinamentos bíblicos e da tradição, bem como cem a dou-
trin de outros egrégios autores m.ariant0s, não receando 
desviar--se deles quando a razão ou a lógica lhe indicam 
aminho diferente. 

Foi com alegria suma que tanto na parte dogmática 
mo na. «visão teoJ.ógica de Maria», seguimos os voos 
qu e alcandora o autor. em seus rac:i-0cínios, deduzindo 
mpre das prerni.ssas conclusões teológi.cas em conformi ... 
ul · m os ensinamentos da lgceja e em louvor de Maria. 

•m «Maria e a Teologia» expõe o Autor com toda
,.11; d ctar za os dogmas da Imaculada Concei--

cl, unç o céu, da Reale a de Matia, betn
, ültim p dra pr .e· .. a, a de Maria «Mãe da lgre-ja�



ll nga.stou na oor()a de glória de Maria. 
t, J gica miariana expraia--se erm voos subli-

' in fusão de Maria na Ordem Hipost-ática, 
singulares privilégws que guarnecem, o

Rainha da glória, a pcim.eira entre odas as 
, I .pois da Humanidade santíssima de seu divino 

,, nos leitores destes Temas Marianos possam estas 
tear mais ô fogo da devoção a N os.sa Senhora e 

r o fundamento devocionaL dando--lhes. uma. visão 
m u. l � dos seus dogmas, es-te.s são os nossos votos. 

Rodízio 2 de Fevereiro de 1967 
Festa da Purificação de N.ª Senhora 

João Correia Pinto, S. J. 



PRÓLOGO 

Reunimos neste volume tr.es c<:mfmncias e d-ois arti-
gos sobre temas. mariarios. 

As conferências foràm prqferidas: no C0ngressG de 
Estudr>s., por 0c.asião da primeiro Centenátío do Sameiro,. 
1964., em Braga, sendo publicâdas nas adas de «Teologia 
do Templo dC:J SélmeifO)>; n'a Factildade de Teologia de 
Granada em. i 961.,. publica.da. em �Razen g Fe>>. 17 3 ( 1'965), 
271--282; na XXIII Assembteia da Sociedade de Ma.rio,;
logia Espanhola:., 25 ( 1964), 27-48 (V). Os artigos apar 
recernm em �azon y Pe»; 144, (1951), 11-24 11 e em 
«E�tudi-0s Edesiastic0s» 30., (1956). 451 �§8., (lll). 

Fica, .assim, bem d'efinldo e carâct.ez: destes trabalhos. 
Ao publicá-los� agora, retocámo.,..fos, ma..s substancialmente 
são idênticos. 

Não ,pretendemos com este livrinho, ne,n. dar uma teo
logia completa ·de Nossa Senhor.a., nem agrtipar os temas 
em mai.or unidade que a que c)bviament� oferec� o, desej0 
de u;ma molesta penetração no mistério de Maria.. 

Granada, Pa.ctz.ldade de Teo1og.ia, 
festa da Apresentação, 

21 de novembro de 1965� 
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TEOLOGIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

1. 

A oração do Oficio actual da festa da Imaculada Con-
ceição contém esta frase cuja afirmação clara e decisiva 
de.sejamos: comentaF:

�ô Deus, que pela Imaculada Conceição da SS.ma 
Virgem, preparastes pa:ra o vosso filho uma dig;p.a 
morada ... » 

Esta oração tomada do O.titio lítúrgic0 da Imaculada 
Conceição comp0sto por Leonardo de Nogarolis 1. foi adqp
tada. recomendada e enriquecida com especiais indulgências 
pelo Papa Sixto N em 27 de Fevereiro de 1477. 2·

1 1b o Oficio 8ict1,t l·iiiuni com a missa ESfrediJmwií. O texto
da missa pq<!Je ver-se em R. LIPPE, Miss<ile Bo.mam.im Mediolaljti 
1474 LOUQ.c.(·es, 1907), 2; 165-1,66; QU em. :r. FERRERES, H<fstoria 
d I M al Romano (�Tcelpna., 1939) 821. 

i Bura a im praecelsa. Texto critico em Ch. Se11coli, J.9n,ma. 
ta ·a B, M. V' gins 0oM8'pt1'0 Juxta Xysti IV constitutiones 
mun, l •i�) 3-154.. obre a dá� el,tada com •incrível varíe--

,1r • v j "ª b. SS n. 2i, obre o ver�eiro �ntid� da. apro-



• � ... o e.stende.u-se pouco a pouca
r forma litúrgica de S. Pio V

t•in suprimiu a Mjssa de Nogarolis 
a festa da Imaculada Conceição a 

Natividade de Nossa Senhora, mu-
1 me. Quando em 1854, Pio IX definiu o 

u]ada Conceição, a nova Missa, campo ta
m ntos de diversos textos litúrgicos ante,. 

u certadamente a colecta da Missa de Noga
n tão começou a rezar-se em toda a liturgia

2. 

N " a oração ensina a Santa Igreja, que- o mistério 
ln1 ulada Canceição, foi a consagração de Maria, _para

nde ha ia de habitar o Verbo Incarnado. Vamos 
,r · xaminar esta tão bela doutrina da Igreja, que 

tão profundamente no mistério de Maria. 

M.ls.sa EJ_g·red··n in.i já se lia no Missal da Cúria impresso 
poles no ano 1471. A partir desta. data até 1670 em

J os Missais da. Cúria e em outros muitos. Veja-se Lippe, 
Ferreres, o. e. 322�323, que ap0rta novos dados.
Existe uma vairlante: A Missa de Nogarolls dtzia: «ut 

ut morte ejusdem Fllii sui prae�a ... » O P. Fel'rere,s
, 322) suspeita que a mudança de F'Ji' 81ti para F·ilii tu.i é

uma. d1 tt'acção. Parece-nos, po-rém, a nós, uma co1·
l te e oportuna, exigida pelo efusdem •imediatamente 

ma cnridade divina não se fala explicitamente na
b, m que se aluda. a ela. veladamente com o termo
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A oração chama a Nossa Senhora �morada» (habita
cttlum) de Deus, isto é, seu templo. Semelhante designação 
de Maria como templo não é única na Liturgia. Recor
demos por exemplo, a colecta da sta da Apresentação 
de Nossa Senhora: 

«ô Deus, que quisestes f�se apresentada hoje no 
templo a bemaventurada sempre Virgem Maria, mo
rada do Espírit-0 Santo ... 

Em ambas as colectas, Maria é «morada» (ha.bitaculum) 
de Deus, templo. Há, porém, entre elas uma diferença 
significativa. Na colecta da Apresentação Mareia é templo 
do Espírito Santo. Na co ecta da Imaculada ConC'eição, 
Maria é templo do Verbo. É eviden.te que essa diferença 
não é acidental nem responde a uma linguagem teoló\fca 
de pura at:riihuição, com só pensar que a presença do 
Verbo em Maria, a habitação nela como em seu templo. 
e realiza por uma acção tã0 �in_gular e tão única como 

é a função estritamente maternal. Por isso, se também 
de qualquer alma, em graça de Deus, se pode dizer com 
verdade, como de Maria, salvas as devida distâncias, 
que é Templo do Espírito Santo, só de Maria se pode 

firmar q,ue é templo do Verbo. pelo menm� no sentido 
pl níssimo em que o afirma a oração litúrgica que comen
amos. 5 

Pode falar-se de uma rjnbabitação> de Cdsto na alma.. 
•do a frase de S. Paulo: cOh.ristu:m h,ab(ita,·e per fidem
·dllnlS vestr.is� (Eph. 3, 17) A alma é a.sim templo do

ea inhab1tagão, essa pte ·ença. <!e Cristo n& alma, é 
bj ctl a: como tenn.o da nossa fé,. 



)1 

1 fi mos entre «morada� do Verbo 
1111 lo do V·erbo é ôbvia e nãa necessita 

tempk> é a casa, � morada de Deus. 
1v ni,ente ilustrá.-la mais, porque neste 

1 • 1·a isso o ,referendo altíssimo da divina 

as palavras com que o anjo explicou 
m nsagem de sua maternidade. 

·O Espírit-o Santo descerá sobre tj e a vi.rtuàe do
lt imo te cobrirá com a sua sombra� por isso .o 

n mo Santo que há..ide nascer de ti, será chamado 
F lho de Deus» (Lc� 1,35). 

A cção do Espír-ito Santo que vem sobre. Maria e ao 
poc do Altíssimo que a cohJ:e eom sua sombra, sobrevirá 

: · nç� em seu seio maternal de um fruto «santo». 
o Pilho de Deus.

lude-se aí a uma dupla .presença divina. Uma. sinal 
1 .n cendêncía, p.r.esença de Deus • bre Maria; outra, 
· s ão de imanência. presença de Deus dentro de Maria,

J 1 , eu seio virgínal.
Jguém observou 8 que essa dupla presença transcen.-

·t 11 imanente de D.eu� sobre Maria e -em Maria, expres-
a mensagem d0 anjo com frases qt1e I1ec.ordam a pre.

divina sobre o tabernáculo e sobre a arca da Aliança 
morava o SenhQr. As -expressões a.o anjo sugerem 
t sta passagem do Sxodo i0,35; 

t:JRENTIN, Lc. m pág. 73-79,. 
' . 
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«Cobriu a nuvem o tahernámi.lo do testemunho e 

encheu .. o a glória do Senholl». 

Temos também aí uma· presença divin.a transcendent� 
e outra pre-sença divina imanente. Pres·ença cltiyi:na trans
cendente: «{'.obriu a nuvem a tabernáculo». Presença di .. 
vina imanente: «encheu.,.o a glória do Senhor». Isto é, 
co_mo a nuvem -se estendia sobre a area da Alíanc;a em 
sinal de presenç«i transcendente de D us obre ela. assim 
o pader do Alõssim.o se estenderá sobre Maria, para
s:ignificar a sua presença operativa. O verbo grego us:ado 
em ambos os casos é o mesmo. E como é: a �_glória». de 
D .eus, isto é, Deus, quem enche com a sua presença ima.-
nente o tabernáculo assun é 0 Filho de Deus1 quem habi
tará em Maria ·com.o fruto da sua maternidade. 

P0is bem, t0da essa linguagem inspiradara, que dfficil-
menre alcançamos, mas qne era óbvia ª quem manejava 
freg,uenteniente as: página-s do Antigo Testamento. des .. 
c,an a sobre uma analog'ia fundamental, que lhe dá todo 
o se_ntido: Maria é o nove tabernáculo de Deus, é a E:ova
arca da Aliança, é o templó do V.e:rbo lncamado.

No mesmo gén�o de linguagem biblíca, inspiradora, 
nota-se também o �aralelismo entre o traslado da Arca 
pm- David (2 Sam. 6, 2,.-11.) e a viag�m de Maria a casa 
de Isa.bel (Lc. I, 39�56 ).; parale1ismo nobável que outra 
vez acusa necessàriamente a me. ma aJJ,alogia Eundamental 
ep..tre a ·arca da Aliança com a presença imanente de Deus, 

Maria. em cujo &.eio está Jâ presente Ve.rbo.-r A cor-
espondencia entre estas duas· passagens é tão singuJar ... 

1 Ib. 79--81. 



mente perfeita, q 
queparaoevang�IB 1 

Aliançat ó novo tabernáculo d 
de ambas as nai:raçõ·es. 

m supor 
ta da 
nores 

Pa.ra o pais de Judâ vi.ajam a • e por 
Davi.d e M·ama em quem ac:aba de realiz n ção 
do Ve ,bo. Alegres manifestações do .@'OVO e d ç das 

I · l ompanha,ram a Arca; recebem Maria a vozes
1 • 1 t t h l e os saltos misteriosos de João den ro 

f · ovo ·e vozes de Israel, que em ambas
tumos identic.os� e até com 

th l , bel cheia do Espírito 
1 t ·, r usado quando se 
t 

1 f ,, C
l utkaçao resp.eitosa de

# q u.e a Mãe do meu Senhor

podia encontrar melhor caminho para 
· leitores habituados a ler e: comentai: a bis ória

de Israel. a identidadie tipológ1cá entr a Arca 
do S�ot e Maria Mãe de Senhor. 

'8, pois, Maria, templo do Vêrbo lnc 
oração litfi:rg:ica não ,faz mais que , p • f 
d�sas insiuua.c;ões bíblicas. 

n ssa 
grado 



TEOLOGIA DA IMACULADA. CONCEIÇAO 17 

3. 
Estabelecida assim a base do nosso tema. primeíro que 

tudo notemos, que a oração não nos fala di.tecta e imedia
tamente da presença imanente do Verbo em seu templo, 
que é Maria,. mas estritamente da sua preparação. «Deus, 
qui dignum Filio tuo habitacu}um praeparasti . Deus pre.,, 
pata Maria como futuro t�plo de seu FHho Incarnado. 

Quer dizer, sob a analogia do templo, a a--nos, não da 
maternidade divina de Maria, que formalm nte constitui 
a presença do Verbo dentro do seu seio virginal, mas 
da obra preparatória que Deus obra nela com vistas à 
sua sup.rema maternidade. 

O templo é construido, adornado, consagrado, não po.r 
mãos humanas, mas pelo mesmo Pai, para que seja um 
dia a primeira morada de seu Filho na terra. Sobre esse 
templo as&im divinamente preparado, estenderá um dia 
as suas asas o poder do Altíssimo, obrando na penumbra 
sagrada. da nuvem, longe dos olhares profanos. a nova 
presença na terra daquele que é «esplendor de sua glória)> 
Filho Unigénito de Deus. 

Nem d outro modo, construido por Salomão o templo 
do Senhor. adornado e enriquecido larga.mente� se procedeu 
a colocar nele a arca da Alíança; e no mesmo momento em 
que os sacerdote realizavam essa função sagrada, «a 
nuvem encheu a casa do Senhor ... · a glória do S n bor 
havia enchido a ca a do Senhor» ( 1 Reg. 8, 10-11) . Saio.
mão viu na apa.ri ão da nuvem, sin 1 erto a p esença
do Senhor: «Disse o Senhor. qu ha i a í nu em� 
(1 Reg. 8,12}. 

2 

Preparat pois, Deus o m lo p ra a próxima vinda 



-o fun u vinda. Pre-
u J motad ign do seu Filho: 
h bitaculum pra par ti .

d Deus, o que lhe é próprio. o que se 
D us, o que mais convém a sua volta.,

u • a santidade: «CGnvém a santidade à
1 h r». Por 1sso, diz a nossa oração litúrgica,

ir u Maria para templo digno do Verbo obrando
ln ravilhosa santidade que é a imaculada con

. p r immacula:tam Virgínis conceptionem dig-num 
tu habitaculum praeparasti». 

m lhor comentário desse pensamento temo-lo na 
1 1 ln f f abilis: 

«Era convenientíssimo que brilhasse sempre ador
nada com resplenderes de uma santidade pe.rfeitís-
sima e que. inteiramente imune atê da mesma man
cha de culpa original alcançasse um amplíssimo triunfo 
da serpente antiga, aquela tão venerável Mãe, que 
Deus Pai wspôs dá-la a seu Filho Unigénito ... de 
tal m.aneria que naturalmente fosse um e o mesmo 
comum Filh0 de Deus Pai e da Virgem». 8 

a Collectio Lace-n.a�.s 6,836; MARIN, Documento� Mana,n.os 
. C. 128) 270. Eis â. fonte a.nselmiana: «Nempe, àecens 

a purltate, qua major sub Deo neqult Jntellgi1 Virgo 
t, cui Deus Pater unicum Fillwn suum ... fta. dara 
, ut naturaliter esset unus idemque communis Dei 

h• ini Fillus,. .» De c01 ceptu, irginaH et originali 
• . L. 158, 461).
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Mas ainda, q;uas:e com os mesmos termos da nossa 
oraç�o, escreveu Pio XU na encidica Ful_gens cocona: 

«Convinha que a Mãe do, Redentor fosse ,quanto 
.possível digna dEle; mas não o se.l'ia se contami
nada com a mancha heredttária, ainda que fosse só 
no primeiro instante de: sua ce>ncepção, tivesse estado 
suj,eita ao funestíssimo domínio de sat�ás>�. ·� 

Quer dizer, quando Deus prepara o templo de Mada 
pél.L'a acolher dignam,ente a presença augu�ta do Verbo 
Incarnado, é evidente que deve ornar e :revesti.e; esse. te�1o 
com os melhores tesori:.ros à.a santidade; mas, não de uma 
santidade qualq.uer, senão da maior santidade possível, 
a que chega até aos fundamentes mesmos, a que se ex
pressa tão belamente no dogma da imaculada conceição. 

Em �ue sentido � de que maneif:a a CoJlceiçã@ Ima-
cuJada de Maria foi uma ,prepa,ração di:vína da morada 
do Filho de Deu� como fruto bendHo da sua maternidade 
vi,rginal? Como a preparou assim o Pa,i para ser digno 
templo de seu Filho incarnado? Vamos vê..-lo a90ra. 

4. 
Observe-mos� em primeiro ln.ga.&, que os conceites de 

t mp1o ·e da ·co.rrespondente santidade. não rep· esenfaxn no 
caso, de Macia uma perfeita uni oc:idade, mas uma anato ... 
gi e como tal a deyemos compreend r. MaTia não é um 
t pio de De1:1s exac:tam�lilte co.mo o sã0 as nossa� 

0 A.AS. 45 (l9õ3� 58?; 'MARIN, Docu.111,entos marianos, 852. 



omo o são 
d ntro delaj

1 pur • ou um imple-s presença 
d dicação para cont r s wma pre--

uma de tinação jurídica, nem uma consa-
' nem seque-ir feita realidade sagrada atra .... 

1 litúrgicos. Por isso a santidade que lhe 
orno a templo do Verbo. não é uma santidade 

, j 1 'dica ou litúrgica. É uma santidade intrínseca, 
1t lmente renovadora .radicalmente divinizadora. 

l 1 remos mais. Uma santidade assim, intrínseca 
1 v ora, divinizadora é também a das nossas almas 

11 g aça que são · templos de Deus. Neles, a pi:esença 
ina é mais alta, mais viva, termo inefável de conheci
nto e: de amor. presença dukissima amiga. A alma 

d Maria é sem dúvida alguma templo de Deus com uma 
pl itude mais verdadeira que nenhuma outra alma, fora 

d Cristo, pôde- nem poderia jamais emular. Mas não 
t mbém. esse o sentido em que falamos ag0ra quando 

l mamos a Maria temp o digno ,do Verbo Incarnado.
Mais que templo material, que encerra a presença euca

. tica 1de Jesus, e templo espiritua1 que encerra a p .e ... 
nça trinitári:a inseparàvelme.nte unida ao estado da graça, 

Maria é o templo do Verbo de um modo próprio e exclu-
si o. Porque é templo destinado e dedicado a essa singu--
1 ri ima presença divina que obra o V e.rbo ao tomar carne 
l u nana em seu seio virginal. A essa presença única cor

nd uma santidade única também. 
1 •. , pois, três classes de templos, que coincidem em 

dos a encerrar dentro de si a piesença au
u e em necessitar co,mo consequência uma 
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santificação exigida pela santídade do mesmo Deus que 
neles hç.1bit-a. Mas a p,r:esenççt ,div.ma- não é idêatica em 
eo:des os trêsi é anák>gá'. V ai desde a p1:esença pxotectora 
ã presença fruitiva e mais alêm -ainda à presen.§a íntima 
·e vita�ente ligada ao fruto imediato à� um:a maternidade

erdade.íl'issimamente hl:llllana. Essa p..ce$en.ça distinta p .os
bila <!or.relati�ame-nte templos distintG> , que serão também
templos analàgrcamente! à prese-nça _pªrotedora correspon
dem templos materiais; à pr sença fruitiva, templos vívo.s
com a ida superio da alma; à p.re �nç.a filial um templ9,
pfena e inefàvelmente viv-0 eo.m a integtidade da vida a
todos os níveis da humanidade elevada. Finalmente,. também.
a santificação será análog� n.os três templos: juridico..-litúr ...
gica. renovadora da alma, radicalmente divinizadora a
parti!t da conceição imaculada.

Como conseq.uência do ,que vamos dizendo� é preciso 
partir da presença do Verbo ,no seio mat.er:i;'l.o de Maria 
para determinar o modo de santilica(ão que ela necessita 
a fim de ficar- p:t!�pa.rada dig,pamen,te para essa pneslmça 
singularmente divirta. Só assim. poderemos compreender 
o profundo sentido da nossa bela 0,1.ração.

Essa presença. é e-ssencialmente filial na plenitude do
sentido humano des.ta palavra. O V e.roo está presente no 
eia de Marla com.o o está um filho no seio de sua mãe 

desde o primeiro instante da sua conceição; comQ a pessoa 
única que é dona e senhora de-Ssa natureza humana üne-

iatamente pr-od.uzida pela acção. verdadeiramente- mat�
n 1, posto que exclusivamente villg1nal, de Maria. Sendo 

im a oração que: com.ent�mos, en fa;la .... nos que a con,.. 
ção imaculada fQi tUI1a santí ica ão de Maria em fun,..

o da sua maternidade- divina, enquzuito esta se �ermineu



f 

nç do V cbo nvolta no mesmo 
1 \ �

1 r • cs pon o. porque não é .ra·ro ler hoj.e 
U.tn modo de entender a mate,:l').idade 

t se ex.pressa tão preponderadamente. o 
n t umentalidade, que apenas deixa margem 

os aspectos· mo:tais e sobrenaturais. E t 
1 p cindir del-es. se não -se quiser mutilar a 

matemida:de de MaEia. Porque, sem dúvida. a 
m ternal de Maria foi um instrumento elegido 
l para levar a cabo em ua complexidacde a
.., o d0 Verbo. Sem dúvida, em servir assim ao
mistério de Cristo está a sua raa:ão de ser, tomo

taram todos os Santos Padres gregos. Mas um
e nc ito de instrwnentação., que .l'eduz a maternidade divina 
n um puxo serviço sem .tepercus:;ão essencial na própria 
p s a e na vida sobrenatural ,e até na dignidade p.rivile..-

d da Mãe estará mtlito longe d-a d0ut:rin.ej católica 
bre a maternidade divma. 1.ó 

Antes de mais. a função maternal de Marra foi ple
n m nte humana, com todo o conhecimento e plena acei-
1 o livre ·que põe de relevo a cena evan�·élica da Anun-
1 ão; e consequentemente com teclas as repercussões afec
lv , de uma maternidade humana plenamente consciente

nef àvelmente amada. 
Toda a geração humana. ,considerada em sua per.feição 
o integridade de sua verdadeira natureza, vai muito

1 m de uma actividade inspirada pela espécie cega-

. nomo Vaticano n insis�lu sobre,este p,onto Ba eona-
L,lw (J i1'i/U.'1t cp. g, n. 56 ( AAS 57 [1965 J 60). 
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mente posta ao seu serviçe.: é realmente uma activ.rdade 
da pessoa humana como tal, que. aponta a Qma pessoa 
humana e a um destino .etemo. ª Se a concmpiscênda, histõ.
r:i-camente nascida .do pecado e inc.entivo ao pec.ad0 rompeu 
a primitiva harmonia, originando na natureza caída uma 
rebelião entre a alma é o corpo cujo expoent.e ntá�i.rno e 
mais insuperávd aparece na 'função p1:apagadora da espé-
cie, ·essa irebelião não suprim a presença C:>perati;va, talv-ez 
virtuat mas semp e natu al das forças ,espirituais da alma 
em concomitância eom a actividade geradora. A sua per
feição poderia avaliar...:se pela m•aior ou menor actuação 
.simultân•ea, p:ela ordenação mais ou menos explicita de 
uma função intrinsecamente cega dentro das· veias da 
sua finalidade natural. O acto gerador humano. por .sua 
natureza, pede essa con�om.itância da vontade e ·encontra 
nela a sua perfeição de: operação da 11.atul."eza h11:mana en .. 
quanto tal; concomitância @onting,ente por nessa debilidade, 
mas cuja exfgên:da é unia necessidade e cuja ausêncta é 
uma privação. u 

A Maternidad'e de ,Maria. ainda que .não tivesse sido 
uma maternidade divina, mas cem muita maior fo-vça de 
razão, sendo:-0, tof ·evidenfemente a maternidade mais 
perfeita que existi:u sdbre a terna. Nascida toda ela da 
iniciativa divina., mas de uma iniciativa: infinita.mente resl"' 

peitadora dos valor� humanos., q1ue Deus .mesmo enraizou 
na n95s_a natu»ez.a, não pôáe convenientemente ser (P-res
cindamos ·de toda a p0ssibilid.;1de absolu.ta, que rtão vem 

n M.-J, N.IGOLA:S, Le é<'J,>le8'pt ·ntég:r� · àe 1a mate'1'1 iité 
àivitie, em R,e'l>Ue Tfr;ptn, -,ste ·4'.2 (1987) 7·3. N-esse luminoso arttg0 
1Dspiram-.se muitas das c0nsldera.gõ�s de ,nosso trabalho. 

u NICOLA r l. e. 74-75.
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em que .faltasse- o influxo <las 
de Maria. 

J' , t tecisamente. por ser uma maternidade 
, t , t "Ve que estar totalmente impregnada 

i •ut da pela espiritualidade do seu o.onh� 
cu amoir. 
eria 'em verd·ade: uma dedu�ão a que n-ôs 

erteza a consideração do ,que é e ex,ig,e a 
homem, sabemo--lo superiormente pelo teste

mesmo Deus; demonstra--no-lo a cena belíssima 
1 1 ciação. D-et1s dedàra a Maiía o plano misterioso 
o osissimo que tem sobl'e a sua actividade-- materna!.

e realizará sem que prê-viamente conheça a ope ...
divina que o vai pôr em acção� as .repercusSÕe$

nas conscient�s., o iru:to bendito da sua maternidade. 
nhecendo tudo isso, querendo-o e aceit-ando.-o livre..-

l t , É a pess0a de Maria, é Maria in eiramente cons--
1 t quem se encontra ditosamente c0mpr0metida nesta

11 rnidade" ima9:em perfeita da melhor maternidade hu,..
na. 

a se a matemidade de- Maria é: de,sse .modo uma 
in nidade em plenitude de perfeição humana, _essa per ... 

o obteve-se não num plano natural, mas no ·desen--
1 vünent0 das suas actividad.es sob.renatu.rais. O conhe ... 

m to que Ma.ria teve do plano divino e-m que se .enqua-
va a_ sua p:trópria ,maternidade, loi um conhecimento da 

! f simples. fé: dócil-, que multo brevemente cantará
I bel movida pelo Bspi:rito Santo { «hem.aventurada 

itoth> J e que será .9bjecto pxredilecto de admica-
n e d-e exultante. louvor nos santos Padres do 
do Ocidente. 
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Paralelamente a aceitação pm: Maria desse plano di
v.inor foi IJlilª aceitação dócil, submissa, confiada, uma 
ent-r-e:ga amorosa ao Deus qrtte sempre possuiu, e:x;dusiva-
mente, o seu coração. vi.t!ginal. Fé e amor $Ob a illle:diata 
acção d'o Espirifo Santo e fruto madul!o de ama longa 
,pl'eparação que o mesmo Espírito foi fazendo tnefàvel-, 
mente em .sua alma a partir do ,primeiro instante do seu ·ser. 

As .considerac;õ'es antexiores fazem .. nos islumbrar a
verdade eom que um digno templo do Verbo, que abrigasse 
maternalmente a sua p esença u·a1, de ia necessàriamente. 
esta,.- santificado, não com uma santidade qualquei-.. mas 
com a mais alta santidade moral. Uma santidade que 
elevasse a sua ai1ma e tep,er.cutisse no seu corpo; uma san ... 
tidad.e que pr.eparasse a. sua pessoa inteira, para consag.rá ... la 
definitivamente como t-emplo maternal de Deus sobre a 
terra. 

5. 
A imaculada Conceiçã·o de Mama é ess.a consagração 

fundamental, que Deus faz do templo terreno em que há-.de 
morar seu Filho llnjgénito com a presença filial. 

P� ilustrar este: extremo., essencial no nGsso tema. 
vau referir-me ao rito lltúrg.ico da consag�ação dos tem-
plos. Na liturgia .tomana actual a ·consa�ação t€-m duijs 
cerimóniás iniciais, •que vão ocupar a nossa ate.nçffo: a puri.. 
fícação do ·edifício e a sua tomada de posse: «lustratio et
dedica tio Ecclesiae». 18 Desta maneira o. edifício deixa de 
se.e profano para ser posses�o de Deus.

1i UtlliZ'o ai ·effiçãa típica do Pcmtif�le Eom�i-tvm, para 2 ... 
(Ty,pli Vatlca:nta 1001) 1�25. Esta édigâo oficial recen.té corrige 
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Pontifice consa;ran.te asper.-
i lmente benzida. primeiro os muros 
pois os muros intedores, finalmente 

1 • o aJtar à porta e de uma à outra das 
. O sentido destas cerimônias, dá,,.no-lo -a 

li nequitia contrariae potestatis obsistat>>, 
ç o imperativa do Pontífice ao pen,etrar no 

inal da c.ruzi fujam todas os fantasma ». 
de posse ( «possessio et dedkatio ecclesiae-» 

bama o Pontifical) $ealiza .... se mediante o cito 
o. Pontífice sobre o pavimentq cheio de curna

l' ia. o -alf ab.eto �rego e o alfabeto latino. Ois� 
. sobr� a razão histórlea dest.e rito, que a-lguns que--

1 1 .dvar do uso corrente entre os agrimensor.es roma-
n d determinar as superfícies por meio das letras:, e 

t ros da litu,rgia ·dos celtas, para quem o alfabeto pos--
11 · t ma virtude simbólica. J.-" O certo é que em seu sim� 
oli mo actual nepre enta a tomada de poss·e por meio 

1 mônog1·ama d.e Cristo, ex.pressa desde há muito (desde 
n mo Apocalipse l.2)' sobre -a forma, d0 Al'fa e Omega, 

pr ncipíum. et finis»" como no..-10 revela agora -a nov-a 
J .u, gJa do d.cio na VigiJia Pascal. Essa tomada de posse 
1 dt fíci0 para D,eus �ressa.-ia o Pontífice na seg:uinte 

· d estação:

«Supliquemos a Deus todo poderos:o� lnnãos ca..
'"ssimos, que se digne benzer esta morada e guardá-la; 

µnpllficando e supr.imihdo cerimónias que &e, foram 
longo des séeulos . 

. l GHETTI, Storjq; Zit1.lít:gia- (Milã.0 19õ9) li, 515. 
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que afaste dela as trevas e infunda a luz; não deiKe 
ao cruel adversário poder algum, mas que seja a 
mesma casa de Deus;... e que o inimigo não tenha 
nela licença alguma para causar dano». 2-:; 

O prefácio que se reza logo a seguir, proclama o 
novo templo como casa onde sob a acção do Espírito 
Santo, se .recorre a Ele. se obtêm os seus benefícios, se 
alcança o seu perdão e s vi e sob o amparo perpétuo da 
sua misericórdia. O novo edifício é já decididamente a 
Casa de Deus, é o seu templo. 

Sobre o fundo destes ritos litúrgicos e tomando neles 
uma ilustração analógica, eu diria, que a conceição ima-
culada de Maria é uma consagração como templo do 
Verbo Incarnado; UDl'a consagração em que se efectuou 
uma verdadeira tomada de posse divina.. mas sem haver 
nenhuma purificação. Isto, precisamente, porque essa 
forma de consagração era a mais própria para o templo 
maternal do Filho de Deus na terra. 

Uma consagração sem prévia pur,ificação: uma simples 
tomada de posse. Ao contrário do que sucede no bap ... 
tismo, que é também consagração da alma para templo 
da Trindade. Pelo baptismo toma a Trindade posse da 
alma; mas suposta uma purificação do pecado original, que 
tornava a alma possessão de Satanás. Em, Maria não 
houve tal purificação, porque também não houve nEia do-
mínio diabólico pelo pecado. 

Talvez se pudesse ver um C8$0 semelhante na mesma 

u Pontifkale Roma-nun ed. of t) 22. 



o t mplo . 1 rque a cerimonia
v f zer s mp m lugal' ordinà--

da transformação, d um templo 
r·s ã. Pretendia.-se com i o eliminar 

v tigio de pos essão diabólica ao fazer o 
1 de Deus. 16 Assim seria no baptismo· mas 

i antificação de Mara. 
a sua conceição imaculada é, precisamente, 

ç purificatíva, mas uma graça preservativa. 
Maria não passa a ser de Deus depois de ter 

do, mas começa a ser de Deus quando começa 
1 ente a ser. Isso foi uma g-raça, um privilégio 
1·. Sem ele te.ria caído sob o domínio do pecado 

L't · necessidade de ser purificada para poder consti
u1 .. e m templo de Deus. Mas essa última hipótese não 

lizou, precisamente pela graça preveninte e preser� 
tiv da sua conceição sem mancha de pecado. Por essa 

l ça, Maria não passa das trevas à luz, iluminada desde
s •u primeiro instante pelo Sol da Justiça, que num dia

b nclito nascerá dEla. B é o mesmo Papa da Imaculada 
nos ensina que esse modo de vir à existência era 
se exigia. para templo digno do Filho de Deus: 

«Que [Maria] nunca esteve nas trevas? mas sem..
pre na luz, e que por isso foi aptíssima morada pai·a 
Cristo.1 não por di posição corporal, mas por graça 

r·ginal». 1.7

GHETTI o. e. 508. 
1 Jfabflis Deus (Oollectio Lacen<Sis 6,840· MARIN, 
�fartcJ.tl-0 291). 
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O templo pl!óprio de quem vinha des-muir o domínio do 
pe�ado não podia ser, não -er.a c0n'Vet1.iente qne foss�, 
um templo à.l!tebatado à posse actual do mesmo pecado� 
ainda que a pos e. fosse reduzida ao- minuno, ae ltísfante
da sua c0ncei§ão. O templo próprio de quem vinha a 
.rciiõvIµ: a :natureza devia ser f abrioado �om ele .. mentos
inteiramen:te nov.os, .não com. elementos que já antes tives.
sem s�vido, ainda que !as�.e um momentp $.Ó, paira oons-
tmtir um edJ.fícdo profano,. e .meno ainda uma m:o�da 
do inimigo de Deus.

M:uito mais ve.rdad'eiramente qué oom o monograma 
de Cristo traçado sobre o pavimento. Deus toma posse 
d.e Maria, consag,ra-a e dedka--a para templo seu com
a unção divina d� graça santtficante. A graça derrama
desde o p.ttincipío .sobre Maria uma unçãb divi.n.a., que a
faz toda de Deus e toda para Deus. Unç_ão tão divina
que é par,1íícripação mi�teriosa da mesma vida de Deus, é
a mesma vida d,iv:ina analogicamente enxe.rtad em Ma.ria�
Unção, porém, tão des,de: o principio_.. que a sua a1ni'a saí ja
das mãos criadoras, ungida, consa.grada� incorporada à
torrente da Vida divina. sem passar da mor.te à vida, por
que o primeiro instante d.a sua exigência, é o mesmo
instante ém que começ,a a viver de Deus e para Deus.

6. 
E�sa g,raça, cujo ar-ranque inidal afit-JnaPam alg'UDS 

r,espeitáveis. teólegos se.t superiO!l'. à graça con umada de 
todos os Santos e de tpdos os Anjos j_untos .• é segt1ra ... 
mente uma gtaça cufa medida não pode er outra senão 
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nd ion ,. Para iss0 
digno do Verbo 

n r gue a Ela 
apa Pio IX,.

plenitude 

antes dos 
u Filho Uni

o carne na
moll em tão

· nela pôs
1 vol nc·a. Por

abundân
t r d � dos tesol:r0s

11 do Anjos, e de 
1,J , b olut mente $empre liv.re 

l · ue.lqu ,, ll b d pecado e oda bela e perfeita,
·. ibisse uma plenitude de inm�ênda e santidade. que

o e J)'ede cone ber maior abai.Xo de Deus,,, nem nin-
gu m fora de Deus pede_ chegar a compreender�. 18 

uer dizer, porque está destinada a s.er Mãe de Deus. 
or isso é objecto de um amor ,divino superior ao que rece ... 

b m todas as ptllla'S criatura� amor que se realiza numa 
plcrutude de graça. de santidade, de i11ocênda. só il;l1erior 
· de Cristo.

Porque o destino de Maria para, ser Mãe do Verb.o 
n nado, diríamo�1 a sua eleição como templo digno do 

111 rn. (Ool1ectio Lace:n-8i8 6;88&; ,MA,RIN, 269). 
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Verbo, não se faz nos conselhos divinos num sinal pos-
terior à sua eleição à graça e à glória. Destinada desde 
a eternidade para ser o templo maten1al do Verbo, para 
isso vem à existência, para isso é consagrada desde o 
primeiro instante do seu. ser, e essa é a medida da pleni-
tude e da verdade com que a dita consagração se verifica 
já desde a sua primeira graia, 

Mas se Maria estava destinada a r templo do Verbo, 
predsame:nte como sua Mãe que O po st.tiria em seu seio 
como toda a �ãe p·ossui o seu filho melhor dito, muito 
mais que qualquer outra mãe humana, porque no caso de 
Maria é seu próprio Filho quem livre e amorosamente se 
lhe entrega para que se.j a sua Mãe na terra: e se, como 
vimos antes, uma matemidade humana perfeita interessa 
à pessoa inteira da mãe, à sua actividade completa, era 
preciso que a consagração de Maria como templo do 
Verbo, por meio da graça da sua conceição imaculada, 
fosse também uma consag,:ação total: não só de sua alma, 
mas também do seu corpo; não só das suas actividades 
superiores, mas também da sua actividade inteira. 

E foi assim em realidade a consagração que recebeu 
Maria por sua conceição imaculada. Porque não foi só 
a plenitude da graça e de virtudes infusas, que santifi ... 
cando em grau eminentíssimo a sua alma, tinha com maior 
fo.rça de razão, que repercutir em todas as suas actividades 

itais. É que além. da graça da sua conceição imaculada 
restituíu a Maria a primeira integridade, que nós perdemos 
pelo pecado de Adão e que .,nem sequer foi recuperada 
pelo baptismoi e desse modo nela foi uprimida a con-
cupiscência e submetida a sua sensibilidade inteira à graça 
e positivamente preparado seu corpo e sua alma para uma 
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inna que ser a maternidade 
io pre ça filial do Verbo 

dres vi ·am um laço estiteito entre a di.vin� 
a virgindade da: Mãe em toda a ,sua 

n1 l 1·nal. Prescindamos da natureza mti,ma da 
. o, que- se os escapa na sua mais pronmda 

. Do que não podemos duvidar, é de que .houve 
· istênda da ,maternidade dívfua e da maternitlade

; n m de que essa. coexist�cia pertend& ao plano 
u ma Incarnação; n�m de que epre.sentava a melhor

n ira, a mais bela-; a mais harmoniosa, com que uma
, humana podia pôr a sua acti idade maternal ao serviço
Verbo, que se lhe entregava com.o verdadeiro Filho.

I to é que a maternidade virginal era a forma mais digna 
d uma mate nrídade di�ina. Ou. nos termos da nossa 
oração litúrgiça, a con-servação da virgindade na mater ... 
nidade era o :m'elhor modo de Maria chegar a ser templo 

gno do Filho de Deus. 
A conceição imaculada preparava positivamep.te ess:a 

f gindade, dando à Virgem desdê o seu primeiro instante. 
,11, integridade perfeita, a harmonia completa das. suas fa-

ldades, de to.das as suas ae'Uvidades, unificadas sob o 
domínio de uma graça plena, que já em si mesma se 
o ie.ntava, se <rondidonava ,. se media pela futura materni
dade vil'gi.nal.

7. 
fazer um esforço,. caminhando de novo pelas vias 
n Jogia, ainda que os nossos olhos enbam que 
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co t 1t r-se c,_om vislumbrar a luz ha penumbra sagrada 
do lstêrío. Não diz S. Paulo ( Cot 2,;9) que em Crísto. 
«h i · a plenitude da Divindade? Se n:Ble h·abita a Di--

ad , teremos que chamá-lo templo de De11s. Não 
in o a a Igreja o Coração de Jesus ·como «templo santo 
de D us»? 

er amente que é: pnecisc;, d:es_pójar essa expressão de 
toda a aparência nest0P,iana. Mas isse nao lhe tira na�a 
do eu profundo sentido. Cristo não é templo do Verbo 
e;:omo uma pessoa na qual Ele estã presente, mas cómo 
uma natureza humana a quem. Ele comunica a sua pre-
senÇ,a tão íntima e radical que a fa� ser pessoalmente 
sua e de. nj:nguém mais. Por essa inefávél comunicação 
pessoal o V ei:ho habita na nature.za humana: recebida de 
Maria e fá ... la seu templo santissimo. Não há na terra ma..
neira mais alta de ser tempfo de Deus. 

Podemos, pdis, estabdec:e.r uma analogia e:nt:re- o templo 
subsl'ancial do V erl,o que é CJ!is-to, e o templo maternal 
do mesmo V·erbo que é o se1o de Marta. Em ambo$ está 
p.reSente o Verbo de. De11s; amb(ils possuem a sua sagrada 
presença; melhor dito. ambos .r:ecê-bem o dom da sua divina 
posse. Bssa doação, ·essa passessão, ·essa plles-en.ça, são 
ínfinita:me:o:te distintas; mas gpardam ent.t,e si uma rea.
líssima analogia. 

Poi r.ecebe1,1 em, a Humanidade de Cristo2 precisa .. 
mente por e a pr sença do Verbo e.m. infima unidade pes ... 
soal, fica tão essencialmente c0nsagrada ao V erbQ que é 
total e e-xclu ivamente ua e não tem nem pode ter outra 
vida intelectual vo1itiva t. 1 i a, se-não a vida ·do Verbo 
Incarnado. 

A uma distância •inco.m.ensurável, mas numa exacta 



r o in{i , 
n orien ada 

r 1 cehe.r essa 
ôT HJni ção fi:lial, 

a m t rnidade 
m t1 6 a Ele se 'dade do Verbo, 

u, o absoluta de qualquer outra pessoa, só 
1 , 6 para Ele existe. 

Humanidade de Jesus está total e exclusiva .. 
grada ao Verbo por ter sido feita para ter

a vertente humana a sua doação pessoal, 
m , ara ser seu templo em intimidade pessoal. ana-
ttn nte Maria está total e exclusivamente consagrada 

o por ter sido feita para lhe proporcionat mater
n te- essa Humanidade concreta. diríamos, para ser 

. •u mplo vivo em intimidade filiw. 
O que faz na Humanidade de Cristo a graça da união, 

f • -1 analõgicamente na Mãe do Verbo a graça da d'v.ina 
rnidade. Uma e outra graça têm a missão de con-

t ibuir directa e imediatamente para a união pessoal do 
V rbo com a humanidade; ambas trazem o selo da consa-

r ção completa para e.r seu temp1o digno. Só que em 
i o foi uma santificação essencial; em Maria foi uma 

. nUficação radical, uma exigência de santificação. Por 
i o a Humarudade de Cristo não deveu, nem pôde ser pre-
pa ada para ser digno templo do Verbo, porque não existiu 
nunca senão assumida já por Ele, feita já seu templo. Pelo 

n rário Maria teve que ser preparada para essa missão 
nrada e foi-o pela consag-.ração perfeita que obrou nela 

fção ünaculada; per imma ulatam Virginis con-
dignum Filio tuo habitac:ulum praepa ·astb. 

j · os olho do no so pirita p numbra 
r o, vamos penetra nel um pouco mais 
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profundamente, com o temer reverencial, ,que se lhe eleve, 
rnas também com a amorosa contemplação que nos fez 
póssiv,e} a revelação .feita por Deus aps seus pequeninos. 

Se o templo se constitui for.malmente pela presença de 
D,eus habitand0 nele, temos q1 e ç:onco.rdar, que não há 
templo mais sagrado, nem santuário mais verdadeiro qu� 
a I!ealidade mis eriGsa da Trindade Beatíssima, com a mú
tua pr,esença ineifàvelmehte íntuna das dtvinas Pessoas, 
em. que -s� ,realtza a me ma vida d Deus. Porque não 
e:nsaiar ú•ma analogia entre esse- femplo, a sua santidade 
augusta,. a sua eonsag,ra�ão substa,o:cial, e aquele texnplo do 
Verbe Incarnado, que é Maria? Ana1ogia entre extremos 
infinitamente distantes, sem dúvida alguma. Mas, não é 
i'sso o que acontecê. em t0do o conhecimento analógico 
-de Deus? 

PenS'emo:S concretamente na geração eterna do V erbó 
no seio do Pai, pela qual o Filho está substancia'lmen,.te 
presente ao Pai em presença de deaç.ão .filial PaJ:alela
mente fixemes a atenção na ijeraçâe temporal do me�mo 
V e.rbo no seio de: Maria pela qual o Filho me Deus se 
toma p.r�sente a sua l\tlãe, tal,llb.ém com uma prese.ngi de 
doação f füal. 

E�lste aqui uma analQgia múltipla; mas sobi:e todas 
ssas analogias, existe algo que é:h,eg.a a ser mais que 

uma analogia, algo que é uma id�ntidade real São sem 
dú ida duas gerações só analógitas· como são análogas 

s paternJdade e essa maternidade- e as duas natur.ezas

ivina e humana e. os mesmos m0âos de geração, e 0s 
pl ndo ·es de santidade e de virgindade que os envolvem. 

t rn'dade e o momento hi tó.rlco em que se realizam. 
idêntico .. pessoalmente 'dênfco 0 Pilho gerado 
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pol' lm t por Maria. :8. o 
qu ·m nasce de ·M�:

t liu ». Maria e o 
d n d d do Filho que 

} llh o m am ba a gei:a--
v · 1 r no so te a. Assim o 

lm· �llt da: 

· vinha absolutamente que. como o Unigênito 
no céu um Pai, a quem o exaltam os se.rafíns 

mo antíssimo, tivesse também na terra uma Mãe, 
que nunca tivesse sido privada do brilho da santi,.. 
dade». 10 

A identidade do Filh.o. que tem em seu nascimento 
rno um Pai infinitamente santo, está pedindo para seu 

nascimento temporal uma Mãe perfeitamente santa desde 
o prlme.i.ro instante da sua enstência. É . precisamente a
identidade do Filho que o exige; aquao que diz a oração:
«d"gnum Filio tuo habitaculum�.

Porque na geração eterna a plenitude da santidade 
brota espontânea por igual do Filho que nasce, do Pai 
que O ger-a e da mesma ge.i:ação. Mas no nascimento 
temporal. nem a geração só p.or si nem a Mãe só com 
suas possibilidades humanas podiam emular a santidade 
infinita do Filho. Por isso, o que- não tem de si, rece .. 
b m--no da sua orientação sobrenatural a pessoa que nasc:e.. 

infinita santidade dessa pessoa quem orienta a ple--

ti lb (Oonectio Lflcensie 61841 h). MARm. 
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nitude da g,ra�a c0n<ledida a-Maria. e a integridade santa 
em que se envolve ,su� acti.vidade maternal, para que 
sejam di.gnas do V e.:rho. «Di�-num Fil!io tuo habitaculum». 

Na realidade:, a geração temp0raT do Verbo p,roJ011ga 
inefàvelmente no �empo a sua .9:er,ação eterna. Mas <Zomo 
a g:eração ,efe-ma é toda «in splendo.ribus s.an�ti.tatiSJ>, santa. 
pura, integra, incorrupta, era pJ!ec.iso ,q1ite também a gera..
ção temporal se .realizasse em esplendo es de santidaçle, 
com pureza imaeulada, com incorrup·ção vil'g-inal, com inte.
gridade perfeita de alma e de corpo. 

Esta $emelhança analógica cle ambas as gerações. esta 
reuação íntima pela qual a actividade mateJ:nal de Maria 
é em suas dra.instândas. misteriosas reflexo da fo.cundidade 
eterna do Pai, a0 terminarem ambas na pe-sso� una e idên,. 
tica do m�mo Filho, constituiu o objecto· de contemplação 
dedicada pelos Padres da Igreja do mistério trinitário· e- do 
mistério do Verbo lncaimado. Be.la.s ittittlições da ,melhor 
teologia para sondar .reverem.te e amorosamente os abismos 
sem fundo dos mis..térios de Deus. 

Mas voltemos -ào que dissemos. Maria ê templo do 
Verbo Incarnado precisamente em. $Ua activida:de maternal 
O Verbo faz�se presente no templo do seu seio dando--se 
pe�soaJ.mente à natureza humana �oner_eta que· é o t�rmo 
imediato dessa aetívidade materna. É presença em Mai:,ia 
do Filho de 'Deus feito i�alm,ente Filho da Virgem. 
Esse templo maternal não seria .digno d.Ele se não xepro .. 
duzis$e em escala analó�ica a, santidade. a inc01trupção. a 
pureza com que o mêsmo Filho está inefãvel e: -vitalmente 
presente ao Pai que o gera e, ernamente. Por sua. vez, 

s ·santidade, essa incorru;pção, essa vi gindade perfeita 
<l corpo e da àlma não seiiam ei:dadeiramente cHg.nas 
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do 

MAlU.A E Tlll L G 

templo niatemal. 
que o · e}ll-- ,.. 
ente. Ma'is 

e.lo materno 
n m pessoa_, não 

. r s a u on agração,, 
1 u ar j · no primeiro in tante da sua 

�-•�.,..... hav,ido tl.Dl tempo_, um mom�to se-
..;,Ja ivesse. sido possessão. morada. de outra 

de Deu$. Por isso a ,g •aça da conceição 
consagxa a alma, o corpo, a pess0a d-e Maria 

primeiro i:n,stante em que começa a existir em 
do seu destino esse.acial que é ser templo maternal

rbo Incarnado: 
«ô Deus, que. pela C0nceíção lmacu.l&àa da Virgem, 

pr paraste uma digna morada para vosso Filho ... ». 



n 
TEOLOGIA DA ASSUNÇÃO 

1. 

Desde há alguns séculos, que se es�udava diligente• 
mente a teologia da .Assnnçãe. Recebeu no entanto, um 
impulso decisiva em meados do nosso século� 

A publicação oficial dos pedidos levados até à Santa: 
.Sé, desde o ConctUo Vaticano I. postul�11do a def,inição 
dogmática .. foi para os t�ólogos um con.vite su.pe:I1i0r p _ara 
estudar :mais sincerameniçe o tema. 1 E a carta em que por 
MaíQ de 1946 solicitava o Romano Pontífice o seu parecer 

. ao Episcopado de toda a lg,Jreja, levou a teolog.ia com a 
doce: wagem da -mais segtu:ra esperança. o redobrado emp� .... 
nho do seu trabalho científico,. 

De uma e de ou'tra parte investigou-se a fundo o inte.
.ressante problema. Desceh.riram...-se argiUmentos da tra
dição h.istórl-ca, estttdou-se o texto inspir,adoi ott iu--se a 

1 Fo11am publicadas pelos HENT.RICH e· o:m MOOS em deis 
tomos lnfitul'ados Petitiones 4e A.s.sumpti&»e cory,�ea. B. V'1-ginis 
Mame ·in coelum àe{'Zn.'ienda, ad IJ. LedMn à.elata8'; Ainda que 
editadas em 194:2 esses tomos não tiveram grande difusão 
senao m i.to depois, em virtude das elreunstâneias históricas 
em que se editaram. 
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· o d

' 
eoló i as, intenj,; 

apócrifas, 
te.ntada e 
·es. Su ,.,
i inespe-

de vista 
umpricant 

m uma etapa 

são os tcabalhos mfnu Josos e ariados, 
· discutidas ·em revistas e c:ong:tes os, os cos

m ez discordes, superiormente acmdados sem. ...
m smo �lo filial e num idêntíco amor à M�e

m 1 de No,vemb.ro de 1950 ahriu ... s,e ,uma nova era 
t ologia da Assunção. Nem er.a só que o que foi ·até 

1 o problema cientifico, meta poll conquistar e termo de 
p an. as insatisfeitas, começou a ser realídade 1;:adiante 

erteza infaUvel da fé. Era que, alé:tn disso, o Papa, com 
, go de mamvilho,sa contextura teológica, pus.era um 
lí · i e autorizado e digníssimo à sua prápda .palavra de 
erdade indeficiente e eterna. 

O Papa havia definido o novo do.gma. Esb�ara tam
ém a teolo.gia da Assunção. 
A nova b.ula Munificentismma:s Deus era um .referendum 

altíssimo da teolo.gia ·ela:horada dwante sé:culQs. dos seus 
lhores e duradoiros elementos. Os teólogos terão sem-

ade ver-se uma bibliografia pastante c0mpleta. feita. 
ido casado, o. M, F.J em Ep1iamerlifes, Mariologi-e:ae, 

) . 3 1- 7J.. 
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pre que consultá-los quando ti:atat�m da glória corporal 
de Nossa Senhora. Nela se inspiram as considerações 
seguint�. 

2. 

Não vamo_& fazer um comentário à bula. H-á já muitos 
feitos e 01itros mais ,se fa,;ão. P01;que a bu a oferece larga 
ml:ltéria de estu�o e pontos d v.ls a interessantíssimas 
pru!a a teologia. 8

Nem sequer vamos agora se�uir todo o• desenvolvi,.. 
mento do pensam�to pontifício. Se.ria longo e c0mplexo._ 

Baste aludir a es.se p1:ocesso nitid© e eminen temei;>.te- teo
lógico, em que o mesmo Papa nos dá exempfo pran�o 
do que, em traços segui:os <:ia métis depurada metodologia 
teológica, acabava de fixar na Bnciclica Humani generis. 
�tamos vivendo em teologia- uns momentos de superação 
metodológica, fruto de um� lenta evolução histórica1 que 
culmina em pôr a ·ciência sa ·grada decididamente sob o signo 
do magistério eclesiástico. A enciclica e a bula, só as$im, 
se- podem entender. Nesta última� o magistério ordinário. 
actaal f0rma por si mesmo um argumento fume e certot 

uma razão aennitiva que ga ante a verdade i;evelada da 
Assunção corporal. Iss.o hasta Mas cerno a r-evelação 
é um fact.o históríc9 cujos últimos limite�· ceincidem com a 
morte de S. João, a Assunção não p,ode ser uma verdade 
nova� O Papa invesµga .. a attavés do1;1 séculos� A fé 
actual da Igreja, infalível e indeficiente, é um farol pode--

a Sobre os prlmelro:s 1:lzemos umas ob ervaç.õe.s no nosso 
Bol�tfti Asunoiof i&ta, em EstudioB EclesiáBtícoB 25 (1951) 815-.!06. 
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sobre a penumbra 
r cobram assim a 

i ui sim perspectiva 

pr t nd os Ei ar ... nos 
1 da bula assun

p to, nume
u com a .maior inteli

ri nos l va a uma síntese harmónica da 
D de hoje e da do porvir. 
o Papa a maravilhosa consonância da Assun

l 1 ·nfonia vivente dos privilégios marianos. Tudo 
.. · 1 u 1 e e excelso naquela amabilíssima criatura, que 

D u distinguiu com os -excessos do seu amor. Nela tudo 
i do vu]gar. Tudo segue caminhos extraordinários. 

Mas essas e.xcepções, a granel acumulam-se sobre Ma-
1· , não são, não podiam ser, fruto contingente do acaso. 
s-o rastos humanos da passagem única de Deus pela terra.

ão os vestígios criados de um amor incriado.
Sob a acção celeste, a figura de Maria surge como a 

luz da aurora que avança, como leve coluna de incenso 
que sobe, como Mulher que ê prodigio e é sinal no céu, 
vestida de sol, elevada sobre a Jua, coroada de estrelas. 

uando momentos depois da definição dogmática, naquele 
inolvidáve] 1 de Novembro as notas suaves do novo 
intróito evoca am a vjsão do Apocalipse, parecia que era 

voz maternal da Igreja recordando a seus filhos, as 
l a singularidades de Maria.

uem melhor expôs este ponto, cremos que foi o P. josé 
I m Gregoti<Wwm 31 ( 1950 483-625. 
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Não foi o capricho, não .foi o azar ,que .reunto em, Ma-ria 
todo esse cúmulo ·de singularidades maravilhosas. Foi o 
plano de Deus-. 8, ,que Maria, nesse piano, tem am signo 
próp1'io relevantíssimo� o ,signo do ex,cepcional. Esse signo 
iOl'ari;za todos os seus priviJégio.s. todas as suas grandezas; 
que por isso mesmo não sofrem. dlspe.rs-ão do imprevisto 
ou do arbitrário1 mas afirmam a unidade profunda ·e viva 
do imatàvelmente decretado na amorosa: eternidade de 
Deus. A m�avilhosa consonâa ia ,d sscs privilég}os ma,.. 
rianos num supremo aconde de amor ln.finito., é o selo 
divin.o na figura amabilíssima de Maria. 

Maria é a Mulher excepcional ,. incam.ação viVa de 
um amar exc.epcional de Deus.

3. 
Existem dois polos que estabelecem esta maravil_hosa 

tensão de amo.r divino qrne é a ffg;tJM histórica de Mama. 
Um .é a g,.caça de: redemida. Outro é a graça de Corre
dentora. De amor de Deus que a faz objecto de. uma 
redenção singulal'., ao amor de Deus. que a associa ao Re
dentor em sua obra prima? oscila todo o prodí,gjo divino 
de Maria. Nem só redemida. n.em. só Cor.redentora. 

Ambos os extremos, que pareciam antitétieos estão 
devitlamente enlaçados num amor de prediJecção. numa 
síngula.ridade de amar. lnsiste--se pouco na sintese· supe
..cioI destes dois extremos. Exalta..-se às vezes a figura 
da Conedentora� quase com p.erig,o de ne.gai:-lhe: a graça 
da redenção. E, pelo con ário� subllnha .. se ou.Eras vezes a 
sua condição de redemi'<ia, sacrificando me mo os esplen,. 
dor-es da sua cooperação imedia a na obra do Reden or. 
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A união desses 
uldade que .temos 

rmos de solu.
in se singular, 

p ion l de Maria. 
110 1h ja penoso 

omo divina. Por 
JU J tindo de ambos os extremos 

m gló ·a da Assunção. 

4. 

f o de Maria excepcíonalme..nte .rede.mida ev0cou .... 
a a sempr_e· a palavra infalive:l de Pio IX. 5 Pio XII 

d cobriu nessa visão unia nova pe11spectiva de insuspei
t veis horizontes. 

A edenção é triunfo e vitória. É-o, claro está para o 
Redentor. Mas é--o também para os -r.edemidos. Também 

1 s participam desse ti,-hmfo e dessa vitóuia ao beneficiar 
da r de:nção. 

Triunfo sobre o pecado; vitória sobre a morte, seu 
fruto amargo. Do pecado triunfa Cristo com stla morte 

piatória. Da morte triunfa com a glória imarcessível do 
seu co1:po ressuscitado e imortal. A redenção faz acessível 
aos redemidos essa mesma vitória, por Cristo e em Cristo. 

Incorporados nEle pelo baptismo, a sua g:raça vence os 
nossos pecados; e em germe e em esperança vence também, 

morte:. Mas a morte só em germe e em esperança. 

ri nbecida. e foi recentemente muito estudada a pas
bul lneffàbílis Deu,s, que se refere a.o Prato-evangelho. 
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A morte foi superada, não foi suprimida na nova ordem 
cristã. Passamos pelo transe da morte e até pelo transe 
da desagregação e da corrupção no sepulcro. Mas com a 
esperança certa da futura incorruptibilidade eterna. 

S. Paulo assinal©u--o com belas palavras� que são ânsia
e gemido, em que se ouve latir aceleradam·ente a cria
ção inteira. Gemem principalmente os filhos de Deus, em 
expectação perene da futura libertação de seus corpos. 
No dia em que e realizar, ter.- e-, cumprido a redenção· 
sua filiação divina obterá então a p1en1tud (Rom. 8, 22-23). 
Entretanto o cristão vive de esperança. Porque esse dia 
está longe. A sua aurora é no fim d0s tempos. Salvos a 
meias os que vivemos sobre a terra, e mais ainda os que 
já vivem em Deus; salvos em esperança,_ segundo a bela 
frase do Apóstolo (Rom. 8,24). At-é akaru;ar, não agora 
mas então, a ressurreição; a incorruptibilidade, a glória 
completa sem ocaso. 

Tal é a lei geral ae Deus para seus fiéis. Uma lei que 
se desdobra em dois momentos históricos para a vida de 
cada cristao. O momento em que triunfa do pecado na 
graça baptismal; mas depois de haver sucumbido ao seu 
domínio. E o momento em que triunfará da morte no 
fim dos séculos; mas depois de haver sido aprisionado 
em seus braços. 

Essa lei geral não tem nada com Maria. Ela é a 
e.xcepção. Nos àois aspectos, nos dois momentos. 

Maria foi redenuda também por Cristo. Entrou tam
bém na órbita crisM:, que é: o triunfo sobre o pecado e a 
vitória sobre a morte. Mas dentro des a órbita recorre 
caminho singular e muco. A sua redenção não é como a 
dos outros cristãos. Forjou..-a Deus em moldes novos, feitos 
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se d-eJ;\ ama no corpo como na alma -de Maria. O dogma 
da Assunção co,.rp@ral é a garantia divina dessa excepção 
singular. 

5. 

Começa e termina assim a vida tel!rena de Maria no 
plano de Deus. Plano excepcional e "nico. Para isso tra-
ballía em plenitude 1,1ma graça de· D�us: a grtaça da .reden-
ção .. E a plenitude é redenç.ão uperior da alma e do co.l!po. 
Primícias da tedenção n·a alm.a, p.rodigiosamen e preser-
vada do pecado; e primícias da red,enção no corpo, mara .... 
vilhosame.nte revestido de ineorruptibilidade e de glória. 
Em qu.em estariam melhor que em Maria as primícias da 
redenção? 

Os teólogos discutiram muito sobre .o laço que estreita 
num mesmo feixe de graças est�s dois· p.rivtlé:gjos d ·e Maria: 
a sua Coneeição e a sua Assunçãa., E continuai.tão ainda a 
discutir. 1, 

A bula afirmou a ,existência desse laço estreítíssimo, 
sem expJíc.ar ·a natureza. Assim. nos ensinou a ouvir na 
morte de Maria o ec:o longínquo da sua primeira conceição; 
a ver na .plenitude da redenção do seu corp>o uma eorres
pondência com a plenitude da i;-edenção de sua alma; a 

v Pode consultar"-se a bipliografla �tes eicitA;ta dQ P. C -
SADO, pp. 147 1&3, 168 e 169. O pQnto d:lseu �o, que. cremos 
continu�ª a. w:icntir--se, porgue não se. resolve, na. bula, é se se 
pode arguir ela, Imaculada ,conceigã.o a ÃJJ unção eo1 pora:1. Uma 
coisa é a co.n.ell:ão ihfrlnse.ca de tes dois privilégios e outra 
muito ,distinta sua lnferêncla ca.sneJ. 
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mo plano divino a Assunção corporal 
, culada. 
que a explicação última dessa harmonia 

r:ámo--la numa expl"essa vontade de Deus� 
de predilecção, vontade de eximir, vontade 

J' 1 ·izar. Nada de estranhar que um Filho de Deus 
1 div-inamente a entrada e a saída de sua Mãe sobre 

r 1 • Oíz tão bem com o signo de Marial 8 

6. 

a graça da redemida oscila a nossa mente para a 
ça da Corredentora. 
A visão de Maria Corredentora nãe entrou ainda em 

cheio no caminho da teologia. São ajnda rebentos prima
ris. que só anunciam um outono riquíssimo de esperanças. 
bula contém ardores de verão que vão acelerar a sus-

pírada messe. 
Porque a bula suhlínhou a união jndissolúvel de Maria 

e m. o Redentdr. Não só em sua pessoa, mas também na 
ua obra. Não só como Mãe, mas também como Corre� 

d ntora. 
Na doutrina de S. Paulo, Cristo é o segundo Adão, 

ue em refazer a obra f nnestamente destruída pelo pri
m iro. Isto é a redenção (Rom. 5 12). Mas depressa 

Santos Padres, - não há doutrina mais antiga na ma.
J'i logia patrística -vfram Maria ao lado do segundo 

l 10, como ao lado do primeiro, Deus pôs Eva no paraíso. 9 

FJ.studios Bclesia8ttcos 2õ (1951) 401 06. 
ul d1z expressamente que esta. vlsão do parellsmo 

M na d t do éculo ll.
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d o colaboram na mesma obra de destruição e ruína. 
Cristo colaboram também na mesma obra de res-

tau redenção. 
, não tem possibilidades para isso, só por si; mas 

g -lhas seu Filh0. Não são duas forças que se coor ... 
. Ma1·ia tem que su.bordinar,..se a Cristo. 10 

mais uma excepção úni a, é uma pred'lecção singular. 
É . o iada à empresa do Filho Redentor por libérrima 

d divina. Porque. ao bom Filho não lhe bastava 
ua Mãe as primícias da redenção. Quis uní.,la 

mai$ Si: na sua obra, na sua luta, no seu triunfo. 
S parada, desde sempre, do que é comum a todos os 

redeinidos, que admira que, sem deixar de sê--lo, se apro-
xíme mai do Redentor? 

A primeira promessa da redenção fala-nos de uma Mu ... 
lher excepcional em aberta inimizade com a serpente-. 
Pi0 IX explicou um dia luminoso que essas inimizades 
eram _ as mesmas que existiam entre Cristo e o demónio. 
Na bula assuncion· ta diz-nos Pio XII qu essa Mulher, 
a segunda Ev� é Maria, estreitamente unida a Cristo, 
o s -gundo Adão, para travar uma batalha, para obter
uma v tória idêntica. A vitória e a batalha da redenção.

Essa pleníssima vitória tem uma última fase na doutrina 

. do Apóstolo das gentes: a destruição da morte, que foi fruto
do pecado; po 1 so mesmo essencialmente unida às nú.nas 

'1D Recept men e ep u-o o Vaticano n; n sua Consti-
tuição dogmá Lum 1. Gent,i.w, . 8 n. ( 57 [1965] 
60-61). A doutrina da t octação de M l n só pessoa 
senão também à obra. do Reden or, ensina-a insistentemente 
no mesmo capitulo. 
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n o se.ria plena a vitória, 
s os n, · go . Os horrores do tú--

ll ino du o, a últlm influên ia do pecado. 
ue chegar at· esse .reduto e e.onquistá-lo, 
'tória seja completa. B com o Redentor 

nt ·a. Porque luta .no mesmo com.bate, com as 
rn s, p·eJo mesmo triunfo-. 
r tambêm S. Paulo, quem nos iluminará a escuri

roi tétios de Deus. Poder-se--ja crer que a vitória 
e , pi ta sobre a morte exigiria a imortalidade total; im..-

p a necessidade de não marrer. Por� os planos, de 
u foram outros. O Redentor vence a morte morrendo.
ua v:itória completa não está em não morrer, senão na

ress.u.rrciçãe e glorificação definith1a de seu <:arpo ( I Car. 
15,54). 

Não esqueçamos,. que a sua vitória é a mesma vitória 
de Maria. Também Bla, a Corred�to.ra, ence a morte 
não por não mor.rei:, senão po.r obter a incorruptibilidade 
orporal definitiva e eterna.� 

Assim .a graça -singulat da Cor.redentora lev:ou--nos à 
Assunção corporal. S�o outra vez os insignes privilégios 
d Maria, indissolu e1mente unidos .entre si. Outra vez 

deliciosa harmonia de seus privilégios incomparáveis. 

bula. clta Rom. 5 e &; I eo. )JS, 21 .. 2 , 54•1$7. 
�.!lt a axgwnentaçâa da bula Mu11,•ifice11ti.s8irMt.8: 
Jll' b m do uso da E.scrltura D bula, veJa-se JJJstt'i.dllo ·
t o 2 ( 1951) 390-896. 
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7. 

De Maria singularmente redemida e de Maria excel .. 
samente Cor,redentora, está a igual distância Maria elevada 
e!m corpo e alma aos céus. 

Ali era um prolongamento necessário da graça, que lhe 
fez participar dos bens da redenção. Aqui é um imperativo 
ineludível da graça, qu a associa à obra .redentora de 
Cristo. 

Ali, ao mover-se na órbita dos r demidos, recebia. não 
obstante, a redenção em plenitude. Aqui ao mover-se na 
órbita do Redentor, com igual plenitude, por sua dignação, 
obtém a vitória redentora. 

Ali a glória do corpo é redundância da graça recebida 
desde o início em sua alma. Aqui a imortalidade defjnitiva 
e gloriosa é fruto da associação íntima com o triunfador 
divino. 

Aqui e lá Marial vivificada e levantada pela graça, 
avança triunfante sob o seu próprio signo, pelo caminhe de 
excepc;ão e singularidade. 

8. 
A maternidade divina é o pnncrp10 da ma.riologia, o 

ge.rm donde brotam todos os privilégios de Maria. 
Nas longas disputas, a que deu origem, entre os teó-

1 gos, o tema do primeiro principio mariológico, não se 
p d prescindix da maternidade divina. Tra ou,.. e da 
u noção precisa, da ua compreen$ão ompleta. lnten,..

. u- acrescentar algum out o elemen o, que cremos, está
germe na sua formulação concreta. O que se não 
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A <li m nidade assina--
o nú leo germ n l d pri ilégios ma-

m dos deae os divinos, T m que sê-lo 
·1 nela mariológica. Por isso a maternidade
sempre que os teólogos tratam de garantir
qualquer privilégio de Ma.ria.

caso, a relação m.tima e-ntre a matem.idade
Assunção foi o termo em que exercitou muito 

h dos teólogos dwan e. os últimos anos sem chegar 
a uma solução definitiva. Neste ponto., como em 

1 t outros, a bula é farol luminoso que orienta o cam.i-
ho da investigação. 

As alusões à divina mate.midade são nllDlerosas na 
bula. Através das suas páginas ,repetem-se come um estri
bilho obrigatório, que vai preparando a passagem em que 
o Papa aborda o tema, enlaçado com a Sagrada Escritura.

Nem podia ser de outra maneira. Essas alusões são
tão an tig:as como a teologia da Assunção. Durante séculos 
r s0ou a venerável voz do velho Sacramentário, que se 
apunha a ver apl'1Sionada entre os laços da mo.11:e, aquela 
qu havia gerado o Filho de Deus. 18 

Não disse o Damasceno que por necessidade devia a 
Mã de Deus possuir os bens do Filho e entre eles a sua 

lorlf icação p.e-ssool? 1.4 Não supl'eendeu outro antigo escri-

rn E..eterimo-nos à om�o «Veneranda.> conserv:ada no Sa-
1 t t t ri.o Gl'eg-0riano. Dom Capelle es�reveu sobre à sua ori

n, · trfbuind.o-a ao Papa Sérgio I no século vn. Veja�se 
1• 11 " r· Thso1ogicae Leovatvten&es 26 (1950) 854:-364. Este 

. m s eguintes, cita-os a meS'ma bul . 
' com ·um fa dormiti<metn D� Ge,1, trlcls scniperque Vi·r-

1om. 2, n. 14 (PG 96, 741). 
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tor eclesiá tico a corrente da vida sobrenatural, plena e 
possante, que vai do Filho à Mãe, com0 fo� da Mãe ao 
Filho a corrente da sua vida natural? 15 

Não afirmou S. Bernacdino ·de Sena que não podia a 
.lY[ãe de C11�sto estar se,parada do mesmo Crist0? 'ln 

Expressão d� horror, espontânea o fiéis, ao imaginar 
reduzida a pó e cinzas a carne bendita daquela de quem 
Deus tomou ,a ,sua catne, foi a voz do ·célebre Pseudo 
Agostinho medieval, que o p aclamou como palavras cheias 
de ·emoção e de amor. 1.7

Séculos mais tarde recolheria esses ecos venerandos 
S. Roberto Belarmino, cuja alma ,se hor.rocizava só <mm o
pensamento de que aquela carne virginàl que genou a
Deus, o deu à luz e alimentou, tivesse sido pasto dos
vermes. u E é qu.e, .insinua S. Francisco de Sales, todo o
bom filho que- pudesse honrar a sua mãe com a incorrupção
e a glória, certamente o Ia.ria. 1.

9 O contrário, acrescenta

is Atribui-se o ·texto a S. Modesto de ji:n,usaJém; a atrl
puição1 porém. não é cena. Encowiium ·n Do,-nwt:t:onem Sanct-w
.simae· nosttrae. De1,pMae sempBlrgue Virgi7i1".s Marlae, n. 14. (PG.
86 II, 8306) 

u Be-rmones ea:imii: Sermão 1.21 de Assiimptfone e glot'iosae
v·,·gin is Mariae (Vene-tlis 1896) 7, 454.

u PL 40, 1144. Este ,texto� que tanto influxo teve, nã.o
foi, conrudo, citado ,na bula. Sobre o eélebre tr�ta,po medieval, 
veja-se G. Quadrie, Il trattado «De Assu:mptii.one. B. Mwr.iae v.»
d·eUo· Pseudo-Agestmo e ,t.l st�o i'11,fliit$so' nella toowg'ia as u1l.Z'io
nistíca Zati:na (RomaJe 195,1) [Aiialeta. <begorililna 6S]. 

1 Ooncicmes haõitae Lovctni,i sermãç> 40, De Asswm;ptione 
B. Martae V't•ginis (ed. Neapoll), 5, 281. 

10 Oeuvres <le Sai? t Françóis de 8ales. Pou,Z la �êe de 
1 eomption. (eà. A.miey 1896) "I, 451;, 



4 J TE L IA 

Ligó io, redund a m deshorua 
us, cuja carne fo tomada da carne 

-n s uma síntese nfiando num fio de oiro
ueráveis da. tradição teológica. Esse fio

ula na Escritura. Qual é, com efeito, a
la nos transmite de Maria?

da Escritura aparece sempre Ma.ria ao lado 
ão duas pessoas indissoluvelmente unidas numa 

missão histórica. Duas pessoas participantes da 
orte que nos dias de luz e nas sombras da tribu

, enlaçou igualmente suas vidas. A Mãe junto ao 
na mesma maneira de vida, nas mesmas ilusões e 

m lo , nas mesmas lágrimas e nas mesmas alegrias, como 
1 o me mo decreto eterno de Deus. Belém. Nazaré, Egipto,
J u além, Caná Calvário ... Jesus no seio de Maria. Jesus 

1 eus braços maternos, Jesus alimentado por Ela, Jesus 
e tr itado con.tra seu peito. E até mais tarde Jesus mor-
. ndo ao lado d� Mãe. generosa e martirizada. Sempre 
onto , perenemente juntas na vida terrena. 

Fixos os olhos nessa amáyel visão de luz divina? é 
possível pensar numa ruptura dessa comunidade au--

u ta de vidas,_ numa dissociação dessas duas pessoas tão
timamente unidas por Deus. Mesmo que fosse uma
pa ação corporal on uma separação sómente temporal.

·a, pela primeira vez, o corpo da Mãe. afastado du-
·culos do corpo glorioso de Jesus. O plano divino

ão estreitamente essas duas v.idas n�fo o podia 
impossível até imaginá-♦lo. 
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Não é Jesus, o Filho de Maria, perfaito cumpridor da 
lei? Deixará então de honrar sua Mãe queridíssima. como 
honrou sempre $eu Pai ce:lestial1 E n&O p0âe honrá.-la 
preservando seu corpo da corrupção do sepulcro, outor
gand0 ... 1he a glória .da eternidade? Devemos, póis, c(l)ncluir 
necessàriamente que assim o f�. Não esqueçamos 9s 
,tesouros de piedade filial que entesoura o coração de 
Cr.ist0. O Evangelho f� .. no-los en rever- mais de uma vez, 
no que se refere a .seu Pai celes-ttal. E entendamos que 
é o mesmo co,raçãB, que distingue com relações seme
lhantes de filiaçãb a sua Mãe terrena. 

:e, urgente- fixar doi� momentos do amo1: divino para 
com su.a Mãe. No prime.iro, esse amol! precede a mesma 
Maternidade: é sua raiz e: sua última explicaç:ãQ. No -se
g,undo esse amor acompanha a Maternidade e é sua con
�equência nece-ssana. Deus no primeiro momento ama 
tanto a Maria, que a elege para se,i.· sua Mfü?. É um amor 
eficaz que causa o que ·ama. Dessa predilec�o divina 
brota a Mãe de D.eus. Mas uma vez que: �iste assím a
Mãe de Deus, smgem novas. relaçoe.s enflre o col!ação do 
Filho e o cora�ão da Mã:e: as de toda a filiação e toda a 
maternidade. E então aparece um novo amon. ô pnimeiro 
era do todo divino e inttiado; o segundo não o é e..m sua 
realidade física, posto que: comtinue a sê-lo na pessoa que 
ama. que é a do Filho de Deus. Ambos confluem no 
mesmo pomto e se unem no mesmo termo, que é a ditosa 
Mãe de Deus. 

Assim, orientou a bula a nos a investigação. Porque a 
ilação entre mateimidade e Assunção, não e.i;a fácil, à pri
meira vista. Nem sobre:tµdo pareda certa e segura. Não 
altaram teélqgos que v.acilavam., e as suas razões não e-tam 
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minho,. por on e a 
di utido tema. 21 

at ao � Jégio 

9. 

divina tem ttma carac e.ri tlca que- os 
nos apresentail.'am como ess.eadal e dl,scri--

1 a maternidade v,irgmal. 
· v mos ver nestes priv-ilégios marianos alguma coisa

m que. d as dádivas divinas que de lacto se asociam
• Maria, mas sem mútua conexão nem exiijêneia. O
a.i;niuho da tradição patristicra ob.rlga-nos a afirma:r .m,ai:s

anda. Não é possivel uma maternidade divuia_. que não 
ej vi.tginal, como não é poss1v.el uma maternidade vir.

g-inal, que nã0 seja divina. A maternidade tet'fena é um
efle.xo misterioso da Paternidade etema. quando se trata

do Filho de Deus, 22

A maternidade vfrginal impeJe,.,nas pela .senda da in-

21. Uma exposiçjio do tema antes da definíçã�· dogmática.
p, de ver-se na, excelente obra,; do P." Emílio SA.URA:$1 o: P. La 
Asutioi6n .. de la Santísi?na V·�rge,i (Valência,. 1950} cp. ll. 
Depois da defini�ão dogmãtica esc:reve.u s0bve <> mesmo tem,a 
o . Boaventura GARO:té. RODRIGUEZ, C. M. F., nas FJplibine-

d Ma.rio1ogicae 1 (1951) 46-88. Veja-se Estt'idtos Ec1esiá8tico8
25 ( 951) 396-39.7. 

11 mdispe stvel neste ponto 0 net�:vel trabalho do P. J'osé 
o� s .. 3., Oómo -c.on,c'i-ben lo� Santos- Paãres el miste--

l t d.i i-na materai(Lail, La, Virg'i,inãad, ilave-. de la. mater
l r , n Es'tudios Maria?-tiOB 8 (1949) 185--236. 
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corrupção# quando pensamos no s;1nto corpo de Maria. 
Porquê: ficarmbs � meio caminho? Porquê n�o �hegar 
até à incorrupção do e.arpo virginal no sepulcro, até sua 
glorificação definitiva? 

Os antigos escritores ctlstã�s perco rei:am .muitas vezes 
esse cam.mho. Ecos de S. Ebém .na Síriar de S. Germano 
em Constantinopla. de tantos outros autores do antigo 
mundo helénico que a ,vene:1;ável J.itu.Dgia "izantin:a :reco
lheu num belo texto adu2ido p la bula: «A Ti, Deus,
Rei do Universo, concedeu�te dons sobre toda a natu�eza; 
porque como te con�ervou. v,irgem a.o dar à luz, as im no se ... 
pukro conservou inco.crupto o teu •corpo e com divina trans
lação o santificou». Mais tarde es_ses, mesmos ecos .res.
soarão na voz ,inflamada do Doutor Se.cáfico testemu
nh_ando que perdiµa durante a Idade M�.d1a a tradição 
secular. 

A virgínclade é uma consagração do co1;po de Macia. 
A Vil\gindade: matemal prova até que ponto Deus tomou 
poss.e dele. Mas um corpo assim âivinam_en e possuído. 
não pode: estar sujeito a conrupçãp. Ivlais ainda, diríamos 
que e;x-ige os esplendore•s .. da glorHicação. 

Temo outra v�z a admirável ·c.onsenância dos privi•,.. 
légios marianos. Da virgindade perpétua remontamo-nos 
à Ãssünção corporal. 

10. 

Entre os: ·excelsos privilé,gio.s de 1.\4aria está a eminência 
da sua santidade. a luz inadiante da sua g,J:aça incom ... 
parável. 

Essa graça é superioi; à de todas as santas e Anjos 
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t ologia intentou pre
P lmelro instante. 
g · ça consumada 

,, dt! de o principio 

g aça não é, 
que. se 

i · m n san ificação 
1 antifl, ar o nosso

1 va m seu seio uma semente de ressur-
qu a ement(? da vida imortal e eterna. A glo-

do , os o corpo no fim dos tempos não é alguma 
1' s-centada atbitràriamente. É alguma coisa que 

e ao- corpo separado de \lnta alma, qu� está possuída 
gcaça de Cdsto Redentor. É a evo ução perfeita da 

e te di:vina da graça. 
Em Maria adiantou-se essa evolução. A plen'itud� 

de sua graça deu ao mesmo tempo a flor e o fruto; a 
santifkação da alma e a glerificação do coxp.o. A alma 
só. não pôde conter tanta abundâncía. Transbordou o 
manancial e a á§ua ·divina difúndÍl.vse atê ao corpo. E essa 
redundância foi preservação absqlufa de corrupção e im-
pulso defimfvo para a glox1ficação etema. 

211 Diz S. IYOMAS (8. Ih. 3 q, .27 a 5 ed 2): �a San:tlssima 
Vi gem a graça teve uma. tríplice plenitude. A prunei:ra, como 
d1 .ositl.va pela qual se tornav� idóp.ea para... sei' Má.e de Deus: 
esto foi a »1en1tude de .santific�o. A �.eg:un.da. _pe:rfeiç.ão da 

r n. m Mari� originou-a a presenç$- do Filho de Deus encar,
do no seu seio. A tl'e_ceira é a perfe\ção final que te:i,n na 

· 16
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Os caminhos da plenitude da ijraça de Maria desem� 
bocam também na sua Assunção corpo.ral. 

11. 

Esta ideia de plenitude .recapitula o� privilégios maria-
ngs. Porque a plenitude é algo que acompanha sempre 
a ,figura de Maria. Foi Santb Tomás quem G su.blinhou. 28 

Plenitude de liberação e plenitud de santificação po.sjtiva. 
A sua entrada na teiTa estã assinalada cotlt uma pleni',., 

tude libera.tiva, que por ser plenitude é peservação e a 
exime do mesmo hábito do pecado. Com uma plenitude 
santificadora que a eleva sobre a graça dos Santos e do-s 
Anjos. 

O .misterioso prodigio da encarnação divinamente ope
rado em ,seu seio virg·inal é outra plenitude Hberativa na 
milagJ?osa conservação da sua virgindade ,perpétua É a 
plenitude santHieadora no íntim0 contacto, necessàriam.-ente 
s.antificante, de Deus· fe1 0 seu Filho.

Os esplendores da sua g1oriHca�ão celeste- são nqva 
p!enítude libertadora do corpo de entre os laços da morte. 
E definitivamente· santificadora da alma e do c:orpo. Posse 
impertuhâvel .d-e uma graça plena que diviniza a alma e 
espilitualiza o corpo em plenitude desbordante e t:ransbor
·dada.

Assim, o signo de Maria, .que era excepção e singulari .... 
dade. é realmente plenitude. Quanto cabe ntrma pU11a 
aiatura. 

É o prodíg-io que Deu�. pleni,tude infinita de ser e de 
atnGr,, fez sobre a terra. Absorta po11 ·essa plenitude divina, 
transbordando de si mesma pleni ude, Maria. que vai a 
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sua p,:ópria pe$soa 
cêu. entre os 

12. 

n ,. t • m qu a bula 
n a nc1a ô privilégios ma.t:ianos. 

e ro de odos eles. 
n Ir vel união e harmonia. não é nova. Desde 

n,-o só os �ólogos,. mas também os mesmos 
, 1 , vi lumbraram. E a sua visão foi cobrando. d.ia a dia>-

u luz semp.re maior.
Doi fac-tares contribuiram par:a isso. De um lado,

a graça divina, que ilumina as almas; de outro lado, a 
piedade filial, que dá olhos ao CQ.Eação. 

Quando a bula nos recordou este · .Eactq-, coneluü.1 uma 
inte.se da teolog·a mariana� Mas ao mesmo tempo iluminou 

claramente os mais dilatados p:anoramas da história da 
maniologia. E um dia se recolhe�ão os frutos em colheita 
d bênçãos. 

Começa agora" com efeito, uma no a êpoça, não só 
para a teologia da Assunção, mas também pa.I!a toda 
a ma.clologia. A bula Munifrieentis$im11s foeheu b:rilhante
mente a que se iniciou com a bula lnef.fahilis .e a proclama
ç"" o do dog.ma da Imaculada ConC!e_ição. P�odo feo�ndo 
em coq.qui,stas do maior valor eientífko 

Mas a hula abre um novo eapífulo. Os i)tOc�d.im.entos· 
1· 1 gkos empregados ne-la vão se.r riquíssimos em apü

a a outros temas, da mariologja, Os rasgos. enér .... 
n t.1u delineou a ·primeira aparição de Maria na
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revelação do Paraíso, tem que ser pon o de- partida para 
conquistas superiores na investigação. E a serena insis-
tência com que se mantém diante da timidez escrupu-
1osa de certos respeitáveis teólogos, a associação de Maria 
à obra do Redentor, aponta orientaçõe seguras e larga-
mente prometedoras ao labor teológico, definiti amente 
orientado no tema da Corredenção. 

A Corredenção mariana ainda não é dogma. A sua 
realidade, qu cremo não pode n gar, harmoniza-se 
perfeitamente com a Assunção corporal. Pio XII quem 
o afirma. Esperamos que não tarde muito a hora de Deus,
em que uma palavra divinamente infalível venha a asse
gurar-nos dessa verdade consoladora.

Entretanto, continuemos a recrear-nos na suave har
monia dos dogmas marianos. Não foi em vão, que aludiu 
a ela a mesma fórmula da última definição dogmática: 
«Maria, a TmacuJada Mãe de Deus e sempre Virgem, 
depois da sua passagem pela terra, foi elevada em corpo 
e alma à glória do céu». 

Sinfonia maravi1hosa da conceição imaculada, a mater
nidade divina, a virgindade perpétua, a Assunção corporal. 
Sinfonia rubricada com o nome celeste de Maria. 
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CONSIDERAÇÕE� SOBRE A REALEZA 
DE NOSSA SENHORA 

1. Uma q�estão prévia metodológica

1. 

Ao estudar a essên<.".ia da Reale%a de Maria alguns teó-
l0gos começaram por aduzir umas. palavras, tomadas da 
alocução pontiÍkia no dia 1 de Novembro de 1954,. Dizia 
o Papa!

«A .Realeza de Mania, a.i,nda menos que a de s.�u Filho ..
não deve ser concebida poi: analegia com as realidade� 
da vida política moderna>. 1 

Quererá dizer Pio Xll, que para compreender a R.ealeza 
de Nos a Senhor� temos. que prescindir de toda a analogia 
com as realezas humanas'{ Assim parecem entendê..ilo alguns 
teólogos. 

NãG é, potém, este, certamente. o sentido das palavras 
pontifícias. Di-lo em seguida o Sumo Pontiliee, ao aflrmar: 

(1) .A.AS 46 (1954) 662.



é lmpossível .t pt sen ar as maravilhas do 
1n.odo que me-dian e a pal v. as e expressões 
feita da linguagem humao 

·o que por outro caminho chega.riamo a um com ...
o 'cismo em teol0g-ia.

onceitos sob.l"enaturais não são acessi eis senão
J l I ponte das palavras e dos eone:cltos naturais: .e a teve .... 
l divina está toda ela moldada nesses conceitos e

palavras. Como não podet:Qos falar de sabe:doria
d bondade divinas senão pnr analogia com a sabe ..

dori ou bondade humanas. ·ambém não p.oderemos falar 
d uma realeza sobrenatural de Cristo ou de Maria.t senão 

na lógicamente- com çtS realezas. da terra. 
Quando Pio XII n0s quis en•sinar a Realeza de Jesus 

Cti to, fê..-lo tomando da realeza conc:ret'a dos rei.s terrenas 
conceito dos três poderes .reais. -sem os quais «.principatus 

vis intelligitur>>. 2 Se assim o fez o Papa quando se tratava 
d expli-car -a Realeza de Jesus Cristo, não se v:ê. porque 
tão devemos eguir o mesmo .caminho da analogia, quemdo 
in entamos compreender a Realeza de N assa Senhora. 

N m se diga,, que para esta de:vem0s tpmar a analogia, 
llf da re-aliezas• humanas, mas da Realeza d C · to. 

hajamos d atender a ta últúna ingu 'n1 o duvida; 
tra a do m R in # do. s úbd1 os, 

1u ponto 
e1ezas 
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analogia entre os conceitos de Rainha do Céu e rainha 
da rra. 

Esses dois termos não são unívocos; mas também não 
são equívocos. São análogos. E são-no, porque expressam 
conceitos também análogos. E essa analogja, longe de nos 
dificultar o caminho à investigação, abre-no--lo sem dúvida, 
como em qualquer outro tema teológico. 

Que a Realeza cle Maria supera imensamente as rea
lezas das rainhas e dos reis humanos� não significa outra 
coisa senão a sua excelência soberana dentro dos limites em 
que se encontram os diversos analogados da r aleza. 

Teremos, pois. que contar com as .realidades régias 
humanas para nos introduzirmos no conceito da Realeza 
de Maria. 

2. Uma explicação recente da Realeza de Maria

As considerações anteríores, parece, que se devem 
aplicar também no caso de uma explicação recente da 
Realeza de Nossa Senhora, que não obstante, não pres
cinde de toda a analogia com as realidades humanas. 

O P. Narciso Garcia Garcés intentou uma explicação 
da Realeza de Maria à base da sua maternidade. Da sua 
maternidade divina e da sua maternidade espiritual. 

Também para ele é preciso deixar de parte a analogia 
com as rainhas da terra: 

«O poder régio de Maria difere sobretudo do poder 
das rainhas deste mundo� por cujas prerrogativas e 
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d 
d 

MARIA: E A TEOIJOGIA 

de iuiJ: ou declmrar a realeza 

o ,. pod� decla.rar com
ele nenhum pocler 1;égio� . .._ 

t:. o o o e. plicar a ,realeza de Maria?

«Pela excelência, pelo influxo, pelos pri,vilégios da 
mãe de: familia, ent�ndida de uma mancira niais 
sublime"». 5

Afírmat- assim# outra analog'i'a: da realidade de unia 
mãe# passa à realidade de Maria Rainha na família clima. 

Deduz dai b autor um .exel!ácio da Realeza matlana 
que se não pode .reduúr à intercessão. nem sequer_ a uma 
acção mrtrínseca ,e moral em seus• filhos, cque sãe os súb
Gli tos, da R�inha do cém. ·a B termina com uma espécie de. 
defiia:ição da Realeza de Maria: 

:1 De ,·e9a-M, <Jo>r� IJ. li[. Vi;,rgí?i�., 6 · E11)hff1nerid68 Maria� 
(1955.) 185. 

b . 187. 
1 .  7. 

11 1 • 87 . 
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«A Realeza de Maria é o poder superior e .régia 

da Mãe, que Deus une c.o,n�i:go mesmo e a quem cQ,..
muni·ca o ofício é o dever de atrair todos as· homens 
para constituir o reino dp Pa�'». 7

Que Jln�nsar desta nova co:ncepç.ão·? 'N'unca insiS.tiremos 
bastante na mara ilhosa realidade da Matem.idade díV,ina, 
quando se tra a de e plicar o� excels<!>s pr-ivilêgíos de 
N assa Senhor.a. É evidente que odos el s têm origem 
na Matei:n·dade divina e que nela e s.óm te por ela logra
remos alcançar uma visão sintética e hai.,nóni'Ca do·s meJmos. 

Mais ainda. Na fviãe de Deu& e Mãe dos homens tudo 
está matizado pela .mate.midade e tudo leva o selo mater
nal. Po.r isso pôde dizer PiQ XII, qu_e a Realeza de Maria, 
é exclusivamente matem.a. ·a 

Mas· is&o não p..ode sign1fícar que para explicar o con.., 
teito de ra�nha e)Il. Maria, tenhamos ,que :recorrer ao con..
ceito de mãe. Por ma:·s que possam coinci�r a.,mbas as 
realidades numa mesma pessoa e até numa missão mais 
ou menos idêntka, o-s •coneeitos formais s�ão .sempre dis:..
tintos e ir redutíveis éntre si. 

Quando chamamos Rainha a Macia, 0 termo «11.ainha->:. 
t,00,11 um c-onteúdo ideoló.gic0 que de um ou de- outro modo 
... in que -se .aparentar com o que: te-m _o mesmo apUcado 
.s rainhas da terra·1 É dar0 que esse conteúdo '.ideolágico 

e.� ncialmente di-..."'erso do ·que tem o termo- d-e mãe.
ln.da que o Reino de Deus· croincida realmente , om a amí-

7 Ibid. 190. 
aq.lomensagem da Realeza de �a-ria AA.S 3:8 [19'16] 

MARIN, 73'1). 
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lia dos filhos de Deus e Maria seja ao mesmo tempo 

f 

e Reino e Mãe nessa família divina. 
Mãe serão sempre dois conceitos f@rmais 

à eologia não lhe fica outro meio se não estu ... 
• pa d ment . Se nas realidades e pressas por

mos hegar a uma classe d� identidade quando 
l M ria, o último resultado do nosso

p r id . Em todo o caso terla-
Udade idêntica diversas 

� s · o bus ar na analogia dos reis e rai
o modo de subir à intelígência da Realeza

3. O conceito de «Rei• e o conceito de «Rainha))

A palavra «rainha usamo-la de facto em dois sentidos 
distintos. Chamamos rainha à mulher que exerce por si 
mesma a suprema autoridade num reino; chamámo-la tam
bém à esposa ou mãe de um rei. Evidentemente, sã0 dois 
conceitos distintos. que respondem também a duas reali-
dades diversas. Isto não quer dizer_, que esses dois con-
ceitos estão entre si ligados pelos laços de uma verdadeira 
analogia. O primeiro não é outra coisa que o conceito 
de «rei» aplicado a uma mulher; o segundo é prõpriamente 
o conceito de «rainha .

Interessa saber qua 1 destes dois conceitos é o que nos 
base de uma analogia para entender a Realeza de 

rla. Primeiro temos que notar, que também xis e ana-
tre o conceito de «rei» e o conceito de «,rainha» 

o de indicar. Porque ambos coincidem numa
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dignidade e num púcile.r, que legitimamente s·e chamam re&s. 
Mas essa di'.gnidade ·e esse pod« veri.Eicam--s-e de 1modo 
essencialmente distjnto no «rei» pelos seus três poderes 
régíos, e na «rainha» por sua união com o «-rei�>. 

Esta 1 cremos. é a razão ,porque a encíclica Ad Coeli
Reginam nos diz: 

�Num sentido pleno, próprio e absoluto é Rei 
somente Jesus Cristo, Deu e ho.mem; mas também 
Maria, participa a dignidad r-eaJ, ,ainda que de um 
modo limitad.o e analógico, posto que é Mãe d.e Cristo 
Deus, associada à obra do divino Redentor. a sua 
luta contra os inimigos e a vjtória por Ele alcançada 
sobre todos». , 

Estabelece-se nestas palavras uma analogia entre a 
Realeza de Mana e a Realeza de Jesu_s Cristo. Mas essa 
analogia não se funda em nada exdusiv-0 ,da ordem sobre,,. 
natural, mas é proporcionalmente a me ma que existe 
'entre os conceitos de <<rei� e de «rainha»: o uei)I} é .... o por 
si mesmo; a «rainha» p0r sua relação com o «rei�. De 
igual maneirajl Cvisto ê por si mesmo Rei; e Ma.ria por 
éU}aloÇJia com Cristo. Não só porque tudo d qu� tem 
Maria o recebeu de seu Filhojl e tem-no com perfeita 
'8ub0rdinação a Ele, mas· simplesmente porque o conceito 
de «rainha>l é um conceito anãlogo e dependente- todo ele 
do conceito de «rei». 

Esta analogia .tnatb:ará sem dúyida o conceito da Rea
leza d.e Maria e devemos tê,.la ·em conta para a compreen-

o AAS 46 (1954) 685; MARIN 90.2 p. 803. 
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der; ma la só, não soluciona o problema. Por isso 
vol o propô-lo� É o onc ico d rei» ou o de «rainha»,

d· o fundamento d uma analog,ia para entender
a d Maria?

a r po da esta pergun a 
di ordar. 

qu ladou à Realeza 
is akar alnda .nos seus

u i ia] e ex cutivo, o esquema da
l'i a Nossa Senhora 10 

u o.r causou escândalo entre os teólogos e por
lgum mpo par-eceu condenada ao fracasso. Todos os 

e logos, que desde então investigaram o tema, comba-
teram a solução de- G.ruyter e dedicaram-se a estabe]ece:r 
a essência da Realeza de Maria partindo do conceito de 
«.rainha», de esposa ou de mae do Rei Divino. 

Nesta segunda conce-pc;ão. para além do tríplice poder, 
buscam a origem da dignidade régia àa rainha na sua união 
íntima com o .rei, O seu influxo .real exerce,o directamente 
no coração do mesmo rei e só mediante esse influxo pes ... 
soal chega a influir a favor dos súbditos. Maria nesta 
maneira de entender: a sua Realeza, é Rainha como Mã·e do 
Rei Divino, unida a Ele não só maternalmente, mas. tam
bém na empresa régia da redenção. A stia eficácia real 
hega aos homens através das suas súplicas, que têm por 

fruto a actua] distribuição de todas as g aças aos homens. 
úbditos do Reino de Deus. 

De emos confessa que esta segunda concepção da 
1 de Maria prevaleceu até há pouco entre os teó--

•• D B. aria R gtm1 (Bu ooduct 193i) 144 ss.
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logos, que dedicaram ao tema. um estudo especial e por
menorizado. São bem conhecidos os nomes ilustres de 
Barre, Nicolau, Roschini, Santonicola, e entre nós o P. An 
gel Luís. u 

Dissemos nós «até há pouco»; porque parece delinear-se 
agora uma forte reacção contra esta última maneira de 
conceber a Realeza de Maria; reac .ão que, de um oµ 
outro modo, volta a bu car a analogia no conceito de <<=rei» 
apro�ando-se outra vez da teoria d De Gruyter. Assim 
cremos, que o fazem tambémf pelo menos de. facto. quantos 
in�istem na analogia ntre a Real za de Maria e a de 
Cristo, buscando nela a solução total do problema, que, 
como acabamos de dizer, a ultrapassa completamente. Se 
não entendemos mal a estes teólogos., o sublinhar dessa 
maneira a analogia entre a Realeza de Maria e a de Cristo 
como chave da solução do problema, equivale a afirmar 
o ttiplíce poder régio no conceito da Realeza mariana.
E, com ef�to, por esta via dos três poderes começam a cor
re� agora as águas da investigação, posto que de um modo
ainda esC11.l!o.

Esta posição é digna de ter-se em conta, ainda que mais 
não fosse pelo grave aviso, que cGntém, para os investiga
dores. Porque tal maneira de pensar, dizem, nos é imposta 
necessárja e fatalmente a todos os <4ue não temos da Corre--

11. M. BARM Marie, Reine du monde em lt)trcdes Mariales
(1937) 21-75; M, J. NICOLAS La Vierge ReineJ ení Reu1ie Tho
'1111iste 45 (1939) 207-281.; G. M. ROSCH!Nii La,, royauté de Ma1rie, 
em Marie 1607-618; A. M. SANTONlCOLA. La regal1tá di Maria 
em Alma Socia dh-ri.8ti 3, 127-156; A. LUIS, La, rea1eza de 
Igaria en los últimos ei.nte cvnoB em Est-udios Mar-ianios 11 (1951}
221-251.
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denç..., o m ·iana a ideia m.iminjsta que 'influiu, algup.s an0s, 
em Jtit r a teoria de De GruyteJ!. O ínfluxo �uíto 
m i · d N. Senho.ra na obra da ·edençãoi que afirmamos 

d f I d rtão pode ncerrar.-se, diz�m� nos esti:eitos 
)J or mai fie z que queiram, 

e lnh 7 

o r. s · u · n::o vai mais além da

um 
u á..-lo na

1 mn .
2 evemos buscar o coace'ito 

an log_i com o conceito de « . .rei» 
analogia com o conceito humano 

4. Os títulos da Realeza de Maria

Para nos orientarmos .na solução do p.roblema ·que nos 
tem.os prop:osto, pode intetessar .... nos o estudo dos títulos 
em que se apoia a Realeza de Nossa Senhora.

Dois são estes titulas mencionados na encíclica Ad caeli 
Regmatn: a Maternidade divina e a Corredenção. É preciso, 
porém, notar e-.)!aatatnen.ite por qtte raz.ão essas ·duas prerro-
gativas marianas são títulos da Realeza de Marl_a, onde 
reside a raiz e o fundamento desta, por. que motivo devemos 
díze.r que Maria é Rainha precisamente por ser Mãe de 
Deua e Corredentora dos homens. 

Cremos qu.e a raiz e fundamento da Real�za de. Maria, 
o estabelece certamente a mesma encidka na união de
Ma ia com Cristo Rei Porque a Maternidade divin:a

orrede.nção unem díre-ctamente Maria com 9 Divino 
r ·s o constituem os dois títulos da sua soberana 
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União dupla. Primeiramente união maternal, e depois 
união de associada à luta co.m. os i.nimig9s: 

«Maria partic�pa a dignidade real, posto que- é 
Mãe de Cristo Deus, associada à obJia· do cüw.no 
Recientor� à sua luta contra os inimigos e à vitória 
por Ele alcançada sobre todos.». 

A encíclica sublinha nestes i ulos precisamente o que 
eles si•gnificam de união de Maria com o d'11ino Rei: 

«Por.que desta união com Cristo Rei recebe a subJi ... 
midade e:siplendoi:osa pela qual supera a excelência 
de todos os seres criados; desta uni.ão com Cristo
nasce o poder régio pelo qual pode di$pensar Maria 
os tesoiros do reino do divino Redentor; finalmente, 
desta união com Cristo brota a eficácia inesgotável 
de intercessão maternal ante o Filho e o Pai». 1c2 

Nestas palavras da ·encíclica encontramos uma equação 
entre a «regalís dignitas� de Maria por um lado, e o seu 
«splendor et celsitudo>>, a «regalis facultas dispep.sandi 
Regni thesauros», e a sua «materni partoeinü effic:acia» 
pelo outro. Não interessa agora o que essa equação pod.e. ins.
truir de pensamento pontifício sobre a essência da Realeza 
de Ma.dia. O que agora n<:>s interessa é fazer Ressaltar 
que essa Realeza assim determinada pelo Papa, .se- afirma 
dependente imediatamente da união singular de Maria com 

12 A.AS 46 U95i) 685; MARIN, 685 p. 803. 
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o Rei
qu 

D':vino. Porque os dois parágrafos da endclrca, 
o iamos. ·e tão unidos por uma partícula ·causal

) l o é na mente do Papa a razão íntima, a· raiz
. • último fundamen o da Realeza de Maria,

�los n s ta un ·-o espedali sin1a om Ctisto Rei! 

( 

od ti .1 s olb r f es qu com maior 

e n idel' r o conceito de 
• i 1ha, f ilmente encontraremo

() in1 , nã no primeiro onde se encontra
R lez.a que consiste precisamente na união

r u rei. Já o dissemos� o «nei>> é,..o po.r si mesmo; a
� ainha» por sua relação com o «rei>�. Dond-e concluiremos
que o conceito da Realeza ele Maria deve ser formado
analõ.gicame11te, não clo conceito de_ s<reiP> com. o seu tríplice
poder, mas do conceit@ de «rainha» com a sua união ao
divino Rei.

Não é necessário insistir em que Ilão afirmamos uma ve.r-
dadeira univocidade entre Ç>s conceitos de rainha quando
se aplicam a Maria e- às outras rainhas da terra. O que
afirmamos é que são conceitos anâloQ"O., e que essa ana
logia deve---nos orientar n.0 estudo da Realeza de N. Se
nhora, qure n,ão dcix�rá por is�o de. ser:

«Uma realeza ultxate.rrena, que penetra no mais 
intimo dos corações- e os toca em sua profunda essên,..
cia, no que tem. de espiritual e de 'imorlah." 

J· XII, Alocttç® de 1 de No:vembro 1954- AAS 46 
· MAR i 920.
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Isso nos dirá toda a sua soberana excelência; mas não 

nos tirará de uma realeza originada na uni'ão com o rei; 
não nos tirará da analogia com o conceito humano de 
«rainha:&. 

5. A analogia na raiz da Realez ma ·ana

Vimos que a .raiz da Realeza de Maria está na sua 
união cGm, o Rei Divino, à semelhança do que sucede 
com as rainhas da erra. Mas ess� imili·tude não é uma 
identidade perfeita: é uma analogia. Porque a dupla união 
de Maria com Jesus Cristo que a faz ser Rainha do seu 
Reino, coincidindo de algum modo com o laço que une as 
rainhas com os reis, difere essencialmente e é soberana-
mente superiQ.r. 

Temos antes de tudo a união maternal, primeiro titulo 
da Realeza de Maria. A encíclica afirma que Maria é 
Rainha por ser Mãe do Rei Divino. Esse aspecto dá-se 
também no conceito humano de «rainha». Mas a encíclica 
insiste em que a maternidade do Rei em Maria se encontra 
de um modo singular e único: seu Filho era Rei, no mesmo 
momento em que foi concebido em seu seio virg.inal. 1• 

Isto constitui uma djferep.ça com. as rainhas da terra; 
diferença que não é meramente acidental, porque traz em 
si uma maior união ao Rei', uma maior erdade na rai21 
da realeza. Assim chegamos à analogia. 

Mas acima de tudo, o Filho de Maria não é um rei como 
os outros. 13"-o num p1ano imensamente mais uni ersal e 
inifinitamente mais íntimo. A sua ,realeza de.riva da união 

1t AAS 46 (1954) 633; MARIN, 902. 
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hipostática e é realeza de uma pessoa divina, cujos limites 
se confundem com os lünites do criado e que comove o 
mais profundo dos corações. in consequência, a união 
maternal de Maria com dl í o R í, ão es reita e. tão 
verdadeira, 1 anta Mã d D u br um trono real, 
cujo l nd r 1 u ,. mui d todos os tronos 
d a e. l ncia da criaç�o 

un o, ê Rainha de todos os 
1 dos p rqu o os 1 p rtencem a eu divino 
ue R i dos sé ulos, e sobre todos eles estende 

o u domínio e o seu_ poder.
Dentro destes mesmos limites encontramos ainda uma

realeza mais particular e de tipo mais excelente.; a que 
se refere a ordem •sobrenatural em que Deus c0nstituiu 
as criaturas racionais. Nesse reino é Mada especiallssima
mente Rainha como Mãe do Rei divino. É--o, porque o 
ter seu Filho nesse Reino direitos singulares e reaisl Iá-Ja 
participante desses bens; e é-o, porque a sua Maternidade 
divin� ao dar ... lhe a plenitude da graça, constitui-a no 
p.osto superior e mais elevado do Reino sobirenatu:ral, de-
pois do Rei� seu Filho. Por isso., é também Maria verda-
deiramente Rainha dos Anjos.

Estas considerações valem em qualquer teolia, que se 
de.fenda, sobre a essência da maternidade divina. Contudo, 
é claro quet se esta se. exp1ica por uma forma física sobre� 
na ural, como querem alguns teó1ogest a d{ferença entre 
Maria e as rainhas humanas seria, por este titulo, notà-• 
v lmente maior. Sempre sobre a base da analogia funda

t 1 do concreto. 
ttd que acabamos de diZ"er r fer --se ao primeiro 

• ni· o que tem Maria com o Rei divino e ao seu
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primeiro título de realeza: · a sua união maternal. Mas é 
p.reciso atender também ao outro modo de união, ao outro
titulo de realeza: à sua associação com Ele na obra régia
da redenção do mundo.

Este novo laço, que estreita Ma ia com o Rei divino, 
é, como título de realeza, imensamente mais íntimo e mais 
eficaz que o que na linha análoga une todas as rainhas 
com os reis humanos. Porque não é já uma união com a 
pessoa do rei; é uma união com a sua acção régia, com a sua 
obra como rei, com o exerdcio da ua r aleza. Poderá dis
cutir--se em que grau; e variarão as opiniões dos teólogos. 
Não pode,. porém, pôr-se em dúvida que, em maior ou 
menor escala, existe em Maria este laço de união com o 
Rei divino, pelo qual supera em muito as outras .rainhas 
da terra. 

Um mínimo de associação de. Ma.ria com Cristo no 
exercido da Realeza enconµámo--lo no seu poder de dis ... 
tribuir as graças, que são os tesouros e bens do Reino de 
Deus. Essa distribuição de todas as g ·açasl de qualquer 
modo que se explique, consti ui evidentemente uma p'Osi ... 
ção da Raleza de Nossa Senhora, é uma intervenção posi
tiva sua, a favor dos seus súbditos para que estes consigam 
o fim sobrenatural.

Essa ach1ação da Realeza, se prescindimos do modo
como se leva a efeito, não cai fora do conceito de ·«rainha», 
precisamente porque se funda na união de vontades entre 
o «rei» e a «.rainha». Mas a natureza interna dos bens
do Reino de Deus faz que nessa di.stribuição das graças
a acção de Maria Rainha, o seu poder real, se exerça de
um modo radicalmente superior às outras i:ain:has, já que
se trata muitas vezes de uma acção, que não fica fora,
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que h�ga até ao entendimento e a vontad� que toca até 
a ais p ofundo das al.m·as. Se o distribuir os tesoiros 

eino ·stã denttb do conceito d-e «rainha», o que essa 
i ui o seja tao íUti'ma. eleva e.m Maria o conceito 

· .. lh uma pe.rfei ao ess�cialmente disti11.ta-. que nos
ou r v z à anal'ogia. 
, alm ai d vi .. o da Realeza 

c1 d r .g · · distribuir as 

li 
( u 1 re a a uma ac:ção 

do divino Rei ou 
té uma acç,.. o física instrumental, na mesina 

eH t ncia da gyaça nos corações. 'A. acção da ordem 
puramente moral que é o mínimo que em absoluto pode
mos reter, apro ·ima o conceito da Realeza de Maria do 
conceito de rainha· ter.rena; a acção fisica a�entua outra vez 
as diferenças es,senciais �ntre os dois ·conceitos, sem que 
seja net.éssárío acudir a ela para as encontrar. Um e 
outro modo �itua-nQs de novo dentro da .analogia. 

Mas sem i11sis.tir nesta acç-ão física, que para alguns 
teólogos- é muito duvidosa, exi. te também sempre aqui 
outra grande difeirem;a nos conceitos, ·que- acaba com toda 
a tentação possível de considexaçã<:> unívoca. O po.de-r que 
t-em N assa Senhora de distxibuir os bens do Reino de Deus
aos homens. é absolutamente sin�ular e ú�ieo desde o
moment.o •. em que sejamos obrigados a admitir a Cor�e
dençáo em senti.do estrito. Em virtude dela, �e Maria
distribuí as ,graças ·é porque dispee delas, não s'ômen.te
porque são de set1 divino Esposo, o Rei, ma-s por serem
pr � ptías, por tê-las conquistado cola botando. .por meto

t compaixão a das suas deres·. elevadas e dignificadas 
1· n tade e méritos do Rei, no m.esin0 momento em 
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q_ue levava a cabo a obra .régia da redenção. É claro que 
aqui· aparece uma ·yrande .diferença enttre Maria e as outras 
rainhas. Mas essa diferença reside na mesma uni'ão d� 
Maria com o divino Rei, que atinge assim uma, verdade 
e uma intimidade que não se encontram nas rainhas hu
manas. E por está. via chegamos também à analogia; no 
modo de participar o fundament0 da reaJeza. O que equi,.. 
vale a confirmar também a ana1o.gia no conceito de 
«rainha-�. 

6. Conclusão

De tude o que acabamos de dizer podemos concluir, 
qúe as diferenças evidentes e essenciais existentes entre a 
Raleza de Maria e a das .rainhas terrenas provém do modo 
dístinto com que nEla se realizá o que é a origem ·e funda-. 
mento da su-a dignidade e poder real: a .uniã.o �om o ReL 
Por issó8 entre os dois co.ncrcitos existem semelhanças· 
fund-amentais e diferença �sendal ; diferenças e seme-
Ihanças que -destróiem a univoridade e.nt.l!e el�s. mas ao 
mesmo tempo compro •am a sua analogia. 

Mas como as diferenças indicadas ·coincidem sempre 
em elevar sobretudo o criado. 0o laço que une. Maria co,m 
o Rei divino, tanto pela excelência transcendente deste
como pela verdade:, intimidade e universalidade do inllu-xo
de Maria, torna-se e.vidente que o ·conceito d:e «i:ainha»
lhe· é de:vido de um modo mais vérdad�i1:o e mais perfeito.
E a última consequência será 6JUe ,Maria, pox sua únic'a
e singular união com o Rei Divino é mais verdadeiramente
Rainha que todas as rainhas da terra.

Qtler dizer, Maria e as outras rainhas são.--no real-
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mente porque nEla e nas demais se. verifica o conceito de 
«rainha». Esse CQt:1Ceito é analógic-0. po.i:rque não se verf,.. 
Hca de igual maneira em Maria co1no nas outras .rainhas. 
E como e.tn Maria se encontra de um modo essencialmente 
mais elevado e DU1iS ve.rdadeito, devemos afírmat\. que Ela 
é o anak>gado ptin<:tpal», a R nha niais prõpliamente 
r inh toda 

otn cou t de «rei;i>, ap}i,.. 
t' i · t r. o . O Rei: divino e os 

our .r. 1s o n m d propriedade) porque nEle 
odo os outrosl se dão os três poderes régios. Mas 

· s conceito é analógico, porque não se verifica de igual
maneira em Jesus. Cristo e nos ·oub:os reis. E coroo· 
em J e.sus Cristo se encontram os três podet!es reais de um 
modo essencialmente ma·is. elevado e mais verdadeiro. deve ... 
mos afirmar que Ele é o «analogado principal, .. o Rei 
maior prõpriamente .rei de �odos. 

Não é, pois� necessário sairmos da an�logia. Ela con ... 
duz--nos até à essência da Realeza de N o.ssa .Senheca como 
conduziu Pio XII à essência da Realeza de Jesus Cristo. 



IV 

MÃE DA IGREJA 

1. 
A 11 de Outubro de 1963, Sua Santidade o Papa 

Paulo VI, .rodeado dos Padres Conciliares na basílica ro
mana de Santa Maria Maior. orava assim a Nossa Senhora: 

�ó Maria, olhai a Igreja, olhai os· membros mais 
respénsáveis do Corp.o Místico de Cristo, reuntdos 
à vossa v�lta pMa Ves .reconhecer e par-a Vos -:vene
rar como mística Mãe ... Fazei, õ Maria, que esta 
Igreja, que esta vossa Igreja, ·ao definir-se a si 
mesma, Vos rec@nheça por sua Mãe, Filha e I.rmã 
·escolhida. seu modelo incomparável, sua glória, sua
alegria, sua esperança>>. 1 

Estas palavras continham uma insinuaçã.o aos Padres 
do Concilio, que já naqueles dias se ocuwavam �m �definii±·» 
a lgr�ja. 

A 5 de Dezembro, de novo ,voJtava o Papa sobre o 
mesmo tema. Era a. dausuta da se1gunda Sessã0 db Con.-
cllio. Ao fechâ--la .aludia Pau:lo VI no ·seu discurso à 

1 Alq,euçâ'o na Basllica L1beiiana (A.AS 55 (1963) 873). 
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célebte otação de 29 de Ou ubro ·e à desunifio dos Padres 
Concilia, que nela se notou. O Papa desejava que se 
bu um caminho que levasse a união de todos, ao 
con 1 imento tmânime dos, Padres. Esse caminho consistia 

r conhecer o posto p�óprio de Muia np Igreja. Um 
p minentlsslmo, que 'é o, mais alto depois de Crlsto, 
, p r ua vez# o mais próximo de nós. Esse posto defi

ni 1 .. ia bem o título de «Mãe da Ig eja . 2 Eta um novo 
convtte que o Romano PoQtírice fazla ao Concilio para 

, ao estudar e de'fínir a subl me realidade da Igreja, 
re onhecesse n:e1a a Ma1:ia, não om0 a um dos seus 
membros, excelentíssimo, mas também como a sua Mãe. 

2. 
Aludi à célebre votação mariana de 29 de Outllbro 

de 1963. Votação singulav, única no.s tr� períodos con.
ciliares., em que o Concilio apareceu diiv:idido em duas 
partes quase iguats: 1.114 votos num sentido e 1.074 noutro. 
Votação tanto niais e t,ranha, quanto se tratava de um 
tema tão universalmente querido à Igrej/3. Católica, como 
é o tema de Maria. Para iluminar .um p�uco o. sentido 
daqu'ela v,otação servirá situarmo--nos na história conciliar 
do titulo «Mãe da lgveja». 

O pr0blema que naquele dia se ventilava no Concilio, 
ra um problema aparentemente simples e sem interesse 

d maio : se o documento sobre a Santi��iJ:q,a Virgem havia 
l .. r UJll documento mais alllplo sobre a Ig eja. O problema

1 cu :-so na clausU:ra d� segWlda s,ea o concU1a't' (AAS 
'f). 
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n va-se sob o ângulo da oportunidade, da conveniên-
coerência maior com o tema central do Vaticano II. 

tocava, dizia...se, o fundo da doutrina mariana; muito 
m nos a honra de Nossa Senhora, nem a devoção da Igreja 

ra com Ela. Apresentado assim o p oblema, pareceria 
n mal houvesse uma votação moralmente unânime. Con--
udo, não foi esse o resultado. O voto foi a favor da 

i iserção do doCUDlento sobre a Virgem dentro da consti
tuição conciliar sobre a Igreja como um capitulo a mais 
da mesma. Mas a maioria foi só de 40 voto . O resultado 
urpreendeu a muitos. 

A verdade é que, a despeito de todas as aparências 
auperficiais, a votação do dia 29 de Outubro tinha um 
alcance imensamente maior. Para o apreciar devidamente 

preciso situá-lo na sua perspectiva histórica, em duas 
fazes distintas. 

Num primeiro planoj a votação do dia 29 de Outu-
ro significava o choque entre dois movimentos existentes 

n l�p:eja: o movimento mariano e o movimento ecuménico. 
O movimei;ito mariano, eminent mente católico, contava 

d existencia, pelo menes século e meio; entronca sem 
dav·da com a orientação plurissecular da Igreja. 3 O movi-

nto ecuménico era muito mais recente; e, nascido em 
mbie.nte protestante, fora recebido, com reservas, por 
oma. o qual só depois de purificado de muitas escórias 
t•iginais pôde aceitá--lo. Naqueles cüas conciliares, por 

io de ambos os movünentos o ie tava o Espírito Santo 

Sobre o movimento me.r1a.no pode consultar-se o nosso 
Marta n.a vida actual d.a Igreia-(Saragoça, Hec:hos y 

64) 8-47.
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o momen.h:> a ual da Ig. � ja ainda que. por m_odos essen.

cíalmente .distin o , como er m 1·adkalmen e diversas as
fon e im di t s t nd.. d das uas 9tigens.

O movim n o mat1ano, uja curva ·sempre ascendente
d cuhmna..c na exaltaçijo Iumino a de Maria pela
ç o dogmática da sua Assunção corporal e, com

m no ealce, pela proclamação da sua Realéza, adiv�hava
1 ram.ente na o.casião condlí'àr o melhor fundo e: o. quadro

mai dlgno para fazer ressaltar a figura únka de Maria.
O primeiro esq11ema sobre a Santíssima Virgem; situa-se
n sta perpedi:va. O movimento ecuménico, que: começava a
.dar os seus primeiros passos católicos na esperança de ap1:ro
ximação e em anelo generoso de união com os irmãos
separados, adiv:inhav.a com ,igual natu.ralidade po.r seu
lado1 que toda a redução tâctka das 'PLoporçõe-s diacf.as
pelo Concílio à figura de Maria, teria o valor não só sim-

bólico. mas até real, de um gesto pos1tivo de compreensão,
d·e um passo em frente para a união. Não seria u,m im p.e
dimento para esta união, a visão católica da Virgem?

Ambas tendências choca-vam rudemente em 29 de Ou
tubro sob as inocentes aparências da famosa votação.

ompre nde-se que aqueles· c;iue viviam majs intensamente
o ro vim n o mariano votassem como por ip,stinto contra
a in rç o da Virg m na Constituiçãa -sobre a lg:reja;
lgualm t omp end que aque1es que eram mais
sensi s nj n .u • ecuméni a votassem pel9' contrário
institltivam n e p l
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2. 

preciso, porém, considerar a votação de 29 de Outu-

o a um nível ,mai-s. profundo. Havia já alguns anos,
specialmente nas últimas décadas., .que se forani perfilando 

d nt.ro da teologia católica duas concepções da Ma.riologia 
d.uas apreciações do culto a n.o�S;� Senhora. R-eduzidas 

a esguem�. poderíamos· dizer que partem de dois pontos 
de vista di.Eaentes. e que sendo assim, iluminam a figura 
de Maria com luzes muito díversas. Uma c&ncepção mariQ� 
.légica� vê Ma.eia desde o augulo ,da sua insuprimível 
.relaçã0 singular com o Verbo: desde a V'e.ntente de Cristo, 
desde a maternidade divina. Vista deste modo., Maria ele.
v-a-se acima de todas as criaturas puras, d·estaca,.se. da 
massa comum dos cristãQS. como imensamente mai:s p.fó-
�ima qt1e todos eles juntos no Criador. «Acima de tL só 
Deus; abaixo de ti, quanto não é Deus» segundo a bela 
expressão de Eadmero no sécti�o XII. 

A outra concepção da Ma iologia consid•era a Virgem 
do ângul0 da sua inegável condição de criatuia, de redemi
da, d� beneficiária da mediação úrnrca de Cristo� desde 
a vertente da Igreja. Vista deste modo, Maria fica incluída 
na massa dos cristãos. _p,ertence-nos de tod0 a nó�, orientada 
como nó,s pela graça de Cristo à possessão ·eterna de Deus. 

Estas duas c:oncep-ç.ões mariológlcas, .reprováveis na
quilo que apresentem de exelusiv0, necessàriamente .. aceí-
tá eis no que tê:m de assertivo, e, pela mesma razão, inte
g,ráveis- numa smtese total d'e Nossa Senhora, actuani 
t'la tarefa dos teólogas coma aguilhão 011 como freio, des-

" De conceptí-0m� (PL 159, 307). 
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tacando eu esfumando, acentuando ou ,dissimuland·o não 
só 1 d M riolog:ia� senão quási em cada 

p ,. i ul . E num paralelo perlelt<:>, 
I a p.r j -e am as suas luzes e as suas 

edaç ... o d culto da d voção a N0ssa
m racte:rlsticas inheiEamente semelhant s, s 

t nd u .. se fixar espacíalmente estas, duas concepções 
m lhni e-s geográficos. como se a mais «generosa» com 
Vi ·gem tivesse seu assento nas margens do Mediterrâneo. 
m lhante modo de opinar é demasiado simplista, Mas 

ê ce:rto que as regiõ�s em que reconhecidamente ad,ua 
o pluralismo cristão, se sentem irremedia elmente atraídas
para a segunda das concepções descrftas; enquanto que
,as reg--jões de tradição exclusivamente católicas, deixadas
a sí mesmo, orientam .. se instintivamente para a conc:epçjo
contrária.

Estes dois conceitos mariolé'gicos e.nfrentaram---se aber ... 
tamemte: no Congressa Lniternadonal de L -ourd'es em' 19i8. 
cujo tema era precisamente «Maria e a Igveja». As diver-

gências de ·Qrientação ficaram ali bem vincadas. Foi pena 
que un1a espécie de obskução liminar. impedisse� apesar 
de todos os benemértt� esforços contrár-ios, assentar umas
bases com uns, missivas para um diálogo. qtre teria sido 
muito pr9veitoso, As linhas divergente�., um tanto exacer
badas com _reacções apaixonadas de mútua incompreensão, 
contint1aram pcolon_gando,se e distançian,do--se até às vés
PetBiS do Vaticano II. 

g claro que esta contrariedade conscien:te ou incons-
i n t , sem e;xeluir a act1i1ação, nem sempre moderada dos 

M na 11ida actual da. Ig�eja 76-89. 
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teólogos do Concílio, aflorou na votação do dia 29 de 
Outubro. Tanto mais, que a descripção, esboçada a dois 
níveis de profundidade no problema, poderia completar-se 
fàcilmente assinalando a notável correspondência corre• 
lativa, uma sobreposição interna, de ambas as partes. Situa-
da assim a votação na sua verdadeira p spectiva histórica, 
ninguém pode estranhat o seu resultado. 

O Papa, como vímos. intentou superar as diferenças 
com uma fórmula que envolvesse ao mesmo empo a afir
mação de que Maria pertencia à Igreja e era um dos seus 
membros, posto que singular e eminentíssimo (vertente 
da Igreja). e a afirmação d1! que Maria era, além disso, 
«Mãe da Igreja» (vertente de Cristo). Mas Paulo V1 
não fez outra coisa senão sugerir uma solução, apontar 
um caminho. 

A solução pontifícia foi muito bem recebida pela ten
dência que actuava sob o influxo do movimento mariano 
e da concepção de uma Mariologia preferentemente orien
tada pe:la Maternidade divina. Mas não agradou à ten-
dência oposta. Não faltou quem p.ressasse por escrito, 
logo desde o dia seguinte, a sua clara discordância e a sua 
oposição aberta ao titulo Mãe da lgrej a». 0 

Estes últimos julgavam o título sobredito demasiado 
novo na literatw·a eclesiástica. Singnificava. além disso� 
um estorvo mais no caminho da aproximação ecuménica. 
Nele ficavam imprudentemente misturadas na identidade 

o Cf. R. LAURENTIM, Bilai de 1a deu:-oíeme eession, (Par!s,
1964.); a Vierge au aon.cUe e,,n Rev. des Bcumces Phüos. et 
Théologiques 48 (1964') 87--4.4.; O. ROUSSEAU, em lTen:kon 36 
(1963) 512. 
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de um só termo. M » d s mahernidades. uma fisica e 
outra e pir u l, s n ·atmente distintas. Finalmente, o 
tiitulo dí u i I p s ag. 01 a um antinonua evidente, 
ao a 11 smo mpo a in etioridade de Maria à 
lg .j omo u membro e: a sua ext.erioridade: à mesma 
1 gr j · por ser sua Mãe.. 

4. 

Entretanto� durante a inter.cessão, trabalhava denoda
damente a comissão teo]ôgica; tiraba1havam, sobretudo. 0s 
membros da comissão defe.ga:da para estabelecer um texto 
do capítulo sob11e a SS. ma Virgem que fàcilmente pudesse 
ser aceite p.or todos os Padres Conciliares. Trabalhó cer
tamente penoso pelas divengê.ncias radicai", cujas etapas, 
uma a uma, só se poderao escrever com, exacbidão, depois 
de se p.ublicatem as actas completas do Conc1lio. 

O capítulo VIII da Constitu�ção Lu:rmen Gentium, sobre 
a Santíssima Virgem. não foi. todavia, especialm.ente dis
cutido na. aula conciliar: apenas ,dois ,djas. Mas., através 
dessa. curta discussã@, dest0brimos alguns pontos interes-
santes. O prajecto (!flle se apresentava ao. exame dos Pa
dr�s, perdem no seu titulo a fórmula «Mãe das Igrejas»:, 
de projed:os ante.dores. Continha, no entanto; um.a frase 
dentre do texto em que se afirmava essa mesma doutrina. 
Dfaia assim: 

«A Igreja Católi'ca, inspirada pelo E. pítito Sauto, 
prmf sc>u sempre que tem para C'om E1 ( a Santíssima 
v· em) afactos de filial piedade:.. 
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Esta frase, que insinuava tlmidamen e a maternidade 
de Maria para com a Igreja, obte ,e uma nova formulação, 
mais forte no texto corregido segundo as observações dos 
Padres Conciliares. Dizia assim: 

'(.A Igreja Católica, inspirada pelo Espírito Santo, 
tem para com Ela ( a Santíssima Virgem) afectos de 
piedade filial, como para sua Mãe amantíssima». 

A nova frase e.xpres ava com fórmula equivalente a 
função maternal de Maria em relação com toda a Igreja, 
pastores e fiéis; a mesma função maternal que afirmava, 
aberta e claramente, a fórmula sugerida pelo Papa, «Mãe 
da Igreja:.. 

Este projecto, laboriosamente concretizado obteve uma 
votação de 1.559 otos favoráveis, frente a 1 O negativos 
e 521 condicionados («placet justa modum» ). Entre estes 
últimos houve muit95, que insistiram em que se introduzisse 
claramente a fórmula sugerida e recomendada por Paulo Vli 
como houve outros que rejeitaram essa nova mudança. 
� fácil adivinhá-lo através dos pareceres pronunciados 
pelos Padres, na discussão dos dias 16 a 19 de Setembro. 
Recordemos as palavras do Cardeal Ruffini, as do Cardeal 
Wyszynski- em nome de 70 Bispos polacos, as do Arce
bispo de Granada em nom.e de 80 bispos, as do Arcebispo 
de Montreat as do Bispo de Navarra. as do da Ciudad 
Real, as do Administrador Apostólico de Nitra ( Checos
lováquia). aos do Vigário Geral da Cidade do Vaticano, 
as dos Mons. GaspalTi e N csey, as do Bfap.o de Pigüenza
.... Guadalajara em nome de mais de 80 bispos. Em. sentido 
oposto outras mwtas intervenções, em especial a de- Mons. 
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M d-z Arceo BJ po de Cuernavaça. As duas opiniões 
p pJ· 6 i n r outros pontos, do título «Mãe 
d fi u mo ta a, dada a d:iversi--
d qu> an e copiamos Iê .... se no 

p ·omulg do na s s o d 21 de Novembro. 
s a sessão histórka houv ma·s· o discurso 

VI, que culminou na proclamação solene do 
da Igreja» . 

.:Para glória da SS.ma Virgem e para nossa con
solação, proclamamos a Maria Santíssima Mãe da
Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos 
fiéis como de seus pastores, que a chamam Mãe 
amantíssim; e que.remos que com este título suavís""' 
simo seja a Virgem mais venerada ainda ao diante 
e invocada por todo o povo cristão�. s-

O Vigário de Cristo na terra, deixava assim e;xplícito 
e patente, o mesmo que o Concilio sobfe a preocupação 
ecuménica só equivalentemente ensinara. Há nas mesmas 
palavras citadas do Papa uma alusão velada. Deste modo 
.introduzia--se na terra oficialmente, o título . «Mãe da 
I grej.a� na forma que correspondia à sua importância 

7 Veja-se por exemplo, o Diário do Concilio em Ecclesia, 
durante os dias da primeira sem.a.na deste ano. Em oposição 
ao título Ma-ter Eccles-tae-» destacou-se especialmente a inter

ngão de Mons. Méndez Arceo. Contudo essa Intervenção não 
uxe novos dados, senão que se reduziu a repetir, qu.asi à. 

l b , clificuldades que meses antes tinha consignado o Dr. 
r n ln nos rabalhos citados na nota 6. 

A 1964:) 1015. 
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teológiea e à sua pl"ojeç:ção pastoral no culto de Nossa 
SenhoJ!à,. 

Nawalmente" o Papa não le ata a cabo uma defiai�ão 
dogmática. nem depois d� gesto do &upremo Mestr.e da 
Igreja, contava esta coJll' um novo dogma mariano. Mas 
também não se trat�va dum simples ti ulo honorifica enca
minhado puramente ·a uma simpl s horu:.a extrínseca a 
Nossa Senh0ra, nem sequer de um puro gesto pa-stoial. 
Teremos mais tarde ocasião de apreciar o seu conteúdo 
teolégico. Por enquanto, tomemos nota da motivação que 
Paulo VI nos deu com o seu gesto. 

T.rata-se� antes de tudo, de um desejo, que lhe mani
festaram numerosos bispos. Um desejo que, por outra 
part,e, coincidia c<Ym algo que era muita cai:o ao Papa. 
E a atima razão dessa predilec��0 pontifícia pe:llo título 
«Mãe da l greja» estâ em que expressa com; _admkável 
brevidade o posta exímio que o Cencílio reconheceu pe:r
tenctt à Virgem na lgteja. � uma nova alusão do Papa 
à fórmuia equivalente do Concílio. Nãa é de estranhar 
que os Padres ConciltaTes, de pé1 rubricassem por sua, 
parte com aplausos fervorosos. e a:té com lágrimas de
gozo, o magnifico gesto do Romano Pontífice. 

5. 
Paulo VI afirmou em seu discurso, que não ensinava 

nada de novo. Devemos ver nessa afirma-ção uma res ... 
posta do Rapa àqueles: que objeetava01 a novidade do 
título; a novidade teologicamente- é sempre uma censura, 
Naturalmente,. é mister distini}UiJ: bem ent.ce a formulação 

https://alexandriacatolica.blogspot.com.br
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e a doutrina u e pressa Não haveria dificuldade al-
guma em 1 iij 1id de dita não c.ôincidesse ·com a 
daqu I . u 1 a m udar-se separadamente. 

t • f o m is �tjga que e adu iu do título <<Mãe
l , poderia remontar •muit0 bem ao ,éculo V. :8 a

in. · 'i s pukral de um :menino, que volta ao mundo,
1· ·b -o no céu «a Mãe da Igreja». Essa é certamente
fónnula tal como se lê na inscrição. Contudo existem

para suspeitar que talvez. quem 't!l!abaihou a ins
crição tev.e um lapso ( o.s erros não são poucos) e �screveu

Mã� da [greja». Esta última fm·ma era então frequ�nte,
e em latim falta só uma letra ,para mudá-la. ·O v.alor testi
ficativo da inscr'i'çã·o é pelo m_enos duvid0s0. 0 

Para voltar a encontrar a fórmula «Mãe da Igreja-»,
temos que esperar até à Idade Média. Lemo,.,Ja, então, no
comentário -ao Apoealipse de Beren,gaudo {séc. IX--Xl) 30 

no Conren.tário. ao cantaI dos cantruJes de Rupe1:fo de Deu tz
(séc. XII), 11 no cister-c.iense inglês que iedactou as Dis
tinctiones Mor,.as,ticae (séc. XIII ill). u no tratado sobre:
a. Missa que, se não é de S, Alberto Magno pertence,

9 Esta inscrição sepulcral citou-a O· P. G. RQse.h:j.ni no 
artlg.o de L''Osse,"Va;tore .Rom,tn-0, 21 de Novembr0. Pode ver-se 
o te to da ln.sanção em CABROL-LECLER.Q, iteliquiae Utwrgiae
antiguissi<inae, Reliqiiiae epigt'aftcae, n. 3430; ou em DIEHL,
>i�et-i,pti<mes lq,ti<>iae ch'l'i.8twnae 11.eteres,. n� 250,0 B. So�re a sua

discutida interpreta§ão, v:ej�-.se LECLER� Jilglzse-, �m Di:Ct.
d AroliMZogie cli.rétienne et de lit-urgie 4, 22-37-223-8.

10 Iti .A,poct1,J ps-u.'m, 12,1 (P. L. l'rJ 960). 
�. 1 i Gam:ttca.. Oam.twon� 4 (P. L. 16.8, 898�. 
i Spioílegiwm .Soleam�:nse 31 1130. 

https://alexandriacatolica.blogspot.com.br
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no entanto, ao seu tempo, 19 em S. Lourenço Justiniano. 14
em Santo Antonino de Florença, 15 em S. Dionísio o Car-
tuxo. te Sobretudo devemos consignar, por sua espedal 
ressonância, a presença repetida do título nos livros litúr.
gicos e nas preces populares dos séculos XIII a XV. w 
Do séc. XVI poderíamos citar o Doutor da Igreja S. Pedro 
Canisio, e em Espanha a Diego Pérez de Valdivia, dis
cípulo do B. Ávila que o usava correntemente. No século 
XVIII a escola francesa com os nomes ilustres de Olier 
e Bossuet; 19 no século XVIII, Bento XIV regista-a na 
bula áurea das Congregações Marianas; 20 no século XIX, 
Leão XIII continua escrevendo que Maria é « ex:dadeira
mente Mãe da Igreja». 21 O t:ítul0 toma-se mais usual em 

u De sacrifício Mi.SBM, 3, 20.
111 De triumpho,r Oh,riat· a,gone 18. 
15 8umma Mora,lf p. 4, t1t. 15, cp. 23. 
til De attctoritate Btt.mm.i P<n tificis e gen.eralis Concilii 

3,17; De '[Yfaecrm�o et à':;goritate Mar· e 3,5, 
11 o titulo e tá oontido nesta estrofe e m certas variantes

em manuscritos do séc. XIII (cf. Paleographíe Mu.s-icale., 2." ser. 
1)10) e do séc. XV ( cf. Libeir cmiti,um-s ca,pit'l1;1a per tot1(im annum 
secunàtt.m co-n8'ltetuàinem Mawris Panonnitanae Ecclesiae). Igual
mente em vârias orações do séc. XIV (cf. G. G. Ueerssen1;am,n, 
Der Hymws Akatistos im Aõendlal/ià 2, 166-161). 

De Mar.ia V-irg-irtie inco-mpara1>W 5, 1. Sobre Pérez de 
Valdivia, veja-se J. ESQUERDA. El Tratado sobre la 1111,maculada 
de Diego Pérez de Valàívi-a (Madrid, 1964) 76. 

19 J. OLIER. Oatrta 399; Bossuet 8er11t49 nq festa da aom
paixão {1651).

20 Bula GZorio ae Dominae {Bull. Rõm. continuatio 2, 428; 
MARIN, 212). 

21 Encicl. Ad'itlitrlcem popu1· (Acta Leon xm 15, 302; 
MARIN, 426). 
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autores eomo V ntur Raúlica, qu,e o us.a com. frequência, 22 

e· em teólog com S b e · qu o justifica e explica 
p.t:0f.urtd m N nosso ·cufo abundam os testem� 
nh . Ci 11 o ôm nt , cosno autoridade exc€pcional,, 

u l · n e: feito pelos Romanos Pont-ifices S. Pio X,
V, P·o XI e Pro XV. z., Não podemos, porém,

u que o título «Mãe da lgreja1?:lf popttlariza:tam ... n 
d finitlvamente na Ig.reja de hoje os Papas João XXIII, 
qu o empregou em -suas alocuções e mensagens dnco 
vezes em quatro anos_, i:s e Paulo Vt de cuj0s lábios bro
taram pelo menos seis vezes antes. da proclamação de 21 
de Navembro, sõmen e em três meses de seu pontificado. 2.6 

Estas notas his.tórieas, que não são de modo algum exaus-

22 La Mad-T"e di Dio Maà!re d-egli 'lio,nini, p. l, ep. 14 (Roma 
1841) 149. Veja-se por �en1plo p. 1-9, 108, 109, 126. 

2a La Mê:re tt1frgimde du Sa�eur op. 15 p. 19'1. 
24 Ca.llta. E:» oni-,itbiw Zoots (AAS 6 [1914] 376); e.ncicl 

FOll.m� appe'tentc d,ied,e: AAS 13 [1926] 334); Discurso 21 Abrtl 
1926 ( of. G. QUADRIO,. Mâria e Za, Ohiesa 169); enclcl ll(ystici 
Oo:rporis {AAS 35 [19:4.3] 247-248). Em MARIN, 539, 567, 71.8'. 

2s Radlomensa;gens ao XVI Congresso Eucaristico de Itália 
(.AAS 51 [1959J 71�); ao Equador (AAS 52 [1960] 2-53); a.o 
I Congresso Mariano Tnt�-amertcano (jb. 280) ao m Congresso 
Nacional Madano de França ( AAS 53 [,1-951.] '505,; Alocução -na 

a.silica Liberiana (Ib. a5.). 
� AlOOU!;ãO na Basllica Lif?eria.na (A.é.$ 55 [1963� 873; 

B�Uica de Clemente (Ib. 1039); Discurso de clausura. na 
a. tapa conciliar (A.AS 56 [196�] 87); .nas audiências do

io, 11 de Outubro e 18 de Novembro.
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MAE DA IGREJ'A 95 
tivas, bastam para apreciar até que ponto pode EaJar ... se da 
novidade do título mariano «Mãe da 19.r:e.ja.�. z., 

Interessa, contudo, estudar muito mais a antiguidade 
do seu conteúdo teológico. Precisemos, antes de tudo, 
que não se trata simplesmente da maternidade ·espiritual 
de Maria; maternidade universal que tantas vezes evoca 
o capítulo VIII da Constituiçã0 dogmática Lumen Ge.nfium
e, que desde há mui.tos, sécul<;>s e tâ v va na consciência
e na fé do povo cristão. O ,que o tttu lo «Mãe da Igreja»
expressa, é um, aspecto particular, importanfíssjmo, da
matem.idade espiritual. O que se refere não a cada
indivíduo, mas ao organismo completo, ao Co.rpo Místico
de Cristo, ao povo crist.ã0 como povo de D.eus, à Igreja
como familia divina na terra com seus fiéis e seus pastores.

É óbyio que a maternidade de Maria, efitendiida nesse 
sentido preciso, ê uma maternidade análoga à sua ·mater..
nidade fisica em relação a J �us Cristo. Uma analogia 
fundada na que existe entre o Corpo Místico de Cristo 
e o seu corpo físico. O que o tltulo nos põe diante dos 
olhos é a doutrina consoladora de que Maria teve parai 
com o Corpo MisticQ de Cristo, par;1 c-0m a lgteja. uma 
acção, um· in,ílul'.o. um amor, uma solicitude e uns cuir
dados cuja :realidade e v.e,;dade- não podem expre_ssar-s-e 
melhor que chamando-os matem.ais. Uma c-eisa assim çomo 
foram maternais a sua acçãQ, o seu mfluxo, o seu amo1:, a 
sua solicitude p� com Jesus, o f:iruto hendito do seu v-e.ntre. 

Entre essas duas maternidades de .Maria,. matetnídade 
física de Jesus, qne é estrictamente diivina, e a matem.idade 

21 A maior parte dos textos :ta.do1;1 p<i>dtm con.snlta: -se 
recolhidos em nosso attlgo Mater .mcclutae em Epkemeri,468 Ma
riologic.ae 14 {1964) 441-465. 
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espil'itual par com lgr ja. fiéis e pastores, existe alguma 
cois u u ·dad ira analogia;· existe um laço 

u ndi idualm nte. Por isso pôde pregar ao
p v S. Leão Magno na noite da Natividade:

•A ge1:ação de Cristo c:oincide com a origem do
povo cristão; o nascimento da eabec;a é nascimento 
também do corpo inteiro». 2ª 

E. S. Boaventura: 

«Todo o povo cristão nasceu do seio da Virgem 
gloriosa: a Virgem é: a Mãe do povo cristão». 20 

S. Pio X expôs largamente a mesma doutrina:

�No seio da Mãe puríssima de Cristo assumiu 
para si uma carne humana e ao mesmo tempo uniu 
consigo um Corpo espiritual, o que seria formado por 
todos os que haviam de crer nEle. Desse modo 
Maria, ao levar no seu seio o Salvador, levava tam
bém nele quantos haviam de viver a vida do Salvador. 
Por isso todos os que estamos unidos com Cristo, 
quantos, na frase do Apóstolo, somos membros de 
seu Corpo, sua carne e seus ossos� saímos do seio 
de Maria à maneira de um Corpo unido à sua 
Cabeça». ªº

'21J ermão 26, In Nativitate Domlni 6,2 (PL. 54, 213). 
::111 Oollatio 6 de do?� Bpiritus BancU n. 20. 
11o Enalcl. A<l diem illum (Acta Pll X, 1, 15-2; Marin 467). 
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única. virtualmente multlplice, é a que 
beça e aos membros, unidos vitalmente 

num Mistic.o que é a Igreja. a-t 
orporalmen te a Mãe de Jesus. Mas de Jesus 

que l f no primeiro momento em que Se actua essa
d : é a Mãe de Deus. De Deus que é: SaJvador,

já ne s l'imeiro momento; é Mãe do Salvador, que, tam--
hém n primeiro momento, está operando a salvação
eom o m lu o sobrenatural, que desenvolve como cabeça
de seu o,·po Místico, nos memb1·0s desse Corpo espiri-

vi o por Ele e nEle, organismo único de sal-
vaç�o vida divina sobre a terra. 82 

A mat rnidade espiritual de Maria, viu--a a Igreja pro-

1. s unicidade da maternidade de Maria, que encerra 
em si m sma profundamente unidas a maternidade divina e a 
m.aternlda spiritual, é a gue permite incluir ambas sob o 
mesmo · ul e Mãe da. Igrej (da Cabe� e dos membros
todos) sem qu se abuse do termos mistu ando numa apelação 
duas rea11 ade heterogeneas. 

s.2 Sem dúviqa, Maria recebe do mesmo Cristo a sua vida 
sobrenatural inteira. Por esse conceito Ela é in.teriot à Igteja, 
é seu membro. Sua maternidade divina, como acto humano, 
sol>renatw:al, livre e meritório, supõe nece sàrlamente um influxo 
de Crts o; mas essa maternidade não se leva a cabo por Maria 
em fun«;;ão de membro da Igreja; é lôgicamente anterior à
exist eia a. Igreja, e, por isso mesmo exterior a ela. Além
disso, e analogia do .:Corp·0» parece sugerir uma antinomia 
irredutiv 1 n 1· membro» e «Mãe» da Igreja (antinomia que 
pode, conb.1d , clarar-se com a condição do m smo CrJsto, 
«Cabeça> mdaelo da Igreja.), pense-se m out ana-
logias que m a m sma -re.allda · por x mplo, na 
da família. d qual sem dúvtd rt e Maria, mas 
sem deixar d 1 del M . 
7 
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clamada p los 1 'bios de Jesus ao morrer. 88 S. João. ao ,pê 
da ruz r pr sentava a humanidade inteira: mas não a 
huma ld e caída. senãa a homanidade regenerada a n.ova 
vid :lo Redentor. Era a humanidade. nova que renascia 

ngue vivificador de Jesus. Humanidade não isolad� 
qt brada em tantos pedaços quantos ha iam de ser os 

h ns, mas h"Uman1dade travada é: indissoluvelmente abra-
c;ada na -iatimidade de um novo ser vivo que é a IgreJa 
Mas. além da figura do Discípulo amado, avistam os olhos 

e Jesus projectada irele� a imagem a.madíssima de sua 
lgre.ja, él qU:e em b11ev·e b.rotará de seu coração aberto, a 
que Ele, então, estava unindo a si. como sua Esposa. na 
unidade misteriosa de seu C@rpo Mistko. Divfaa--a. ati, 
J epus, contempla-a, ama--a e na intiJilidade de seu amor, 
entrega,.,a consigo a sua prppria Mãe: «Aí tens a tua Mãeh� 
Não es.cr� Bento XIV que a Igreja, sob a luz do Espí:. 
rito Santot teve sempre paJJa com Maria afectos de ver:.
dadeira filha para com sua Mãe amantíssima, a que lhe 
deixou o seu Divino Bspost> no testament0 de suas últimas 
palavras ao mw.-rer? ª

Ma:ria assim o entendeu. Passaram os dias gozosos 
para a lg.reja, em que a presença .radiante. de -seu Esposo 
ressuscitado fazia esqueéer toda a solidtude-:e todo o cui--

·ss Cf. BENTO XIV, Bula Gloriosae Do1TIÃnae,, .citada na nota
:20; Leão xm, Encfol. il:diutricem- popuU (Acta Leonls XIII, 
15; 302); Encicl. Octobrt m,e,iiae (To. 11, 304); Encicl. Quas prinm'8 
A.AS 17 [1925] 604), PIO XII, Encfol. Myst;jci. Oorporís AAS 35
943] 247),. Em MARIN ü6, 877 596 713.

tr O Conclliq V'atloa,uo, II reeol,he-u e .fez suas estas pala◄ 

v de Bento XIV na Constltuição· d0gmática L(,men Ge.2 tium 
p, n. l53 (AAS 57 [1965] 59). 
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g u a soledade da Ascensão. Soledade, mas 

n d . Maria, a Mãe da lgr�ja. estava ali no 
11 ,, ruplicant.� e -exp.ee:tante até· q·ue d.�sc;a sobre a 

Virtude do Espírito. Um belo mosako da basí
Montser.tat per.petuou esta cena sob a epígrafe: 

r Ecclesiae». S. Pedro Canísio, o eximia devoto d·e 
• des.creveu ... a com t:asgos delicados. li$ 

efio XII escreveu:. 

e.Mana com a sua santldade-exemplar, amparou os 
prl'meiros passos do povo cristão, c.om a autoridade do 
seu consel.h.o, com a sua- suavíssim,a consolação, com a 
efkãda das suas súplicas:.. ª6 

E mais .recentemente Pio XII subllnhou: 

«Maria d-tSJi>i20seu ao Corpo Místico de Gristo 
recem--nascido do Coraçãe aberto do nosso Salvador, 
idênticos cuidados maternais e 0 mesmo carinho com 
que alimentou a J e-sus Menino em eu beroinho-». 31

A acção maternal de Mari-a sobre a Igreja não se inter,
!' p no céu. S o estado d�Hnitivo da sua maternidade, 

ção constante e eficacíssima de uma íntercessão q.ue é 
dalmente maternal. Porque se dirige ao Filho e 

p que se ócupa como de uma filha dos· interesses e da 
vid da Igreja. Belament-e o expressou 0 Papa Paulq VI 

De Mcif'ia Virgi�e 1iiçon11pa1·a-bilí 5,1.
eo Encic1. Adiutri.ce111, pouli cta LeQnis XIII 15. 302; 
rn' 426�; éf. En.cicl. Oc'fi<ilir· m :nse Ib. 1\ 80 · MARlN 377). 

a:, Enoicl. My-,tici Oorpor '(A.A S5 [1 48] 248.; MAR:IN 
7 ) ; r. IO X1 � Bm o,n,n J)u.s lo '._ (AAS 6, 37 ) ; 'MARffi 

). 
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na homili da cerimónia da sua coroação. Sem dúvida, 
a n nhum istão podem ser indiferentes os interesses da 
lg J . M s: 

«Quem vamos a pensar que tenha mais dentro no 
ação a Igreja, que a Mãe de Cri to, que esteve 

c:0111 a Igreja não só quando na ceu do lado aberto 
de seu Filho, e quando se apresentou ao mundo sobre 
a efusão do Espírito Santo em Jerusalém, senão sem
pre nas suas lutas, nos seus merecimentos, nos seus 
caminhos ao longo do cu so dos séculos?» 88

Desta solicitude maternal tem a. Igreja consciência vi
víssima. Bento XV pôde escrever: 

«A Igreja teve de de empre exper1encia de en� 
contrar em Maria a M-ãe de miserícórdia e de graça 
que ela soe invocar nas sua orações». 89 

Porque não só os cristãos isoladamente, são os Pas
tores e os fiéis oficialmente unidos, é a Igreja, quem inyoca 
a Maria na .recitação da Sal e Rainha como a sua Mãe. 
Esta constatação não é nova. Fizeram ... na teólogos tão 
erlmios como Canisio e Suares. 1° Fizeram.-na os Pontífices 

AAS 56 [1963] 619. 
o Encicl. Faua o a�peten,te díe (AAS 13 (1921] 334i MA

• 6'1 ).
1 De Maria ViTgine i?icompa'fabj?-i 5, 13; De Mystewíi vitae
t dl p. 231 s. 3, n. 5. 
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UI e Bento XV; 41 fê-la implicitamente Paulo 
roclamar a Virgem «Mãe da Igreja>�. dos 1fieis e

to es, acre-scentou que eles costumam chamar,..Jhe 
mantíssima. '.1'2 Hoje devem0:s acentuar bem isto� espe-
te na attual conJuntura eeonaJIDca. O Papa faz 

n t que não podemos vei: a Iwrej'a s,em contemplar a 
M ria, e que; 

«O conhecimento da verdadeira doutrina cató1ica 
sobre a Santíssima Virgem será sempre um auxilio 
eficaz para compreender bem o miStér:i<:> de Cristo e 
d I ' 48 .a greJa». 

Enfim, é Ela quem •melhor nos leva a descobrir o 
misté.cio de Cristo e da Igreja� -. nã(:) ·só no teneno. da 

doutrina abstracta, senãe também nos caminhos rectos 
da união. !l◄

n Enelcl. Magnae Dei Maftt·ts (Acta Leoni� XIll 1-2, 2.32; 
MARIN 395); Encicl. Fa'U8to appetent-e. àie {AAS 13 [1921] 334.; 
fA:RIN 567). 

1t.2 AAS 56 [19�] lOlS. 
"ª A.AS 56 [1964:] 1015. 
•14 Parece. ser es·ta a. resposta p1•ofunda, de Paulo VI aos que

vlam n.o titulo .Ma.ter Ecplesiae u� nova diflctildade para a. 
união com os Irmãos separa.das. df: o. ROtrSSE,A U em I-reotiko:n 
3. fl963} 512. Ao Pal!)a. -pa11eceu mais êctrmàn:ioamente ef.\oaz
a.presentar-lhes a 1:�dade ,maternal de Maria. tal como a
qufil Deus e a. vene� a: Igreja 0a _ õl:1oa, sem esqueo-er o .Influxo
sobrenatural de Ma.rla. sobve a. anel d untlo, a gu aj.ude eu,.
·uas .últimas frases a. Cónstltul§ão dogm :tt Lwmen Gentium 
Ou J'tlS ex;plicaçõe� que s-e intentarem do gesto p00:ttfioio, não 
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O 9esto pontifícia veio coroar, por vontade �tessa 
de P ult> VI a promulgação ·da Constituição dogmática 
do Concilio sob;re a 19.reja. Bra o reconhecimento explícito 
d uma horua que se deve à Mãe da lgteja. E o gesto de 
r onhedment.o, facto �fusivo filial na lg,reja. acabou ne-
essàtiamente em dedicação e em consagração filial, ex

p s a n:a fenroros súpli a do Papa. 

Virg ,m Ma ·la, Mãe d Deus, Mãe amanfü; ... 
d I · j IA Vó encomendamos a Igreja mteíra 

o seu cíl 0 ecuménico. À vossa Imaculada Con ... 
iç o, 6 Virgem Mãe de Deus. encom·endamos todo 

o g nero humano». Belas p_a·lavras que prelongavam
conscientemente uma linha doutrinal de Pio XII, que
alguns acG>lhe:ttam com. imerecidas reservas.

� c1·emos aceitáveis. Óf. �- LA.URENTIN7 La Viêrge au Oon&Ue· 
(Paris l965 44-47). Muito menos p,odemos aceitar certas impll
o.ções que se atrlpuiram à. proclan:i.a'Çã.o feita _pêlo Papa. Cf. 

Or.n cmum. 1.965, n. 8, p. l,õ8, nota ]l. 
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VISÃO TEOLÓGICA DE MARIA 

L 

Ê corrente entre GS teólogos a aímma�ãe de que :Maria.
por ser Mãe de Deus,. pertence à ordem hipostática, pois 
está i:ntdnsecamente orientada à união d0 Verbo com a 
natureza humana, união que se realizoa no -seu seio. 

A nossa maneira humana imper.feita de penetrar os altos 
desígnios de Deus tão insondáveis · e tão fecundo�, le:vou
... nos à diswiçãt> entre diferentes «.ordetts» de seres, ag u
pando multi,plices el�mentos que se polarizam todos para 
um principie únieo, unívoco ou analõgicamentel em, linh'a 
estãtica ou dinâmica. 

Falamos, assim, de uma ordem natural ,e de uma ordem 
sobrenatural. Falamos igualmente de uma ordem h.ipos..
tática. A difenença radical entre e�sas duas oirdens, está 
nô modo essencialmente distinto ·com que Deus, cuja 
ordem p,rõpma é a ordem intEatrinitátia, se comunica lfa,lie-
mente à criaturas. Comunicação divina a nível da essência1 

a: nível de natureza, a nível de pes.soa. 
A ordem hipostâtica está consti,tt.li'da centralmente pela 

comunicação jnefáve1 da pessoa d· · ina do Veibo a uma 
natureza humana concrefà na niã'O liipostática. Mas há 
outros seres que, no ,pla:no de Deu e por sua Hvre deter--
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minação, t m con ·-o nece sátia com a mesma união e 
a ela e · il in m nt . E es, seres inserem.-se 
taml 6111 n r<l m hip. tá · a. As lm-, primeiro que tudo, 
a um n' ,. d d risto, te.rmo da uniao desde a vertente 
n n íln • f d pois, a maternidade- d,iivina, que propor ... 
e n u im dlatamente essa humanidade concreta à qual se 

V ·bo. Assim Maitia,, não tanto po:rque em seu 
s • virginal se. l'ealizou a uníão hipóstática, quanto por� 
qu sa .matennidade implica uma activi�ade h.umana e 

·naJ stia., não de longe, mas imediata posto ·que seu
t: rmo não é out.co que essa humanidade concreta no mo.., 
m�to mesmo da união. 

Pertence, pois, Maria int.rirnseqamente à ardem hipos-
tática e está incluida nela eomo cronsequêneia do plano 
divino da .redenção. Esta ihc1usão não" é alguma coisa 
acidental em Ma:rla. Por isso pod·e servir de ponto de 
obse1'Vação para uma is.ão -teológica ,da sua p·essoa, da 
sua missão, do seu posto no plano salvífico de Deus. f! o 
que v-amos empreender nestas pá,<ginas. 

2. 
Quando há já UJI1 quaréo de séçuJo esereveu o P. Nico,.. 

las· o seu h.tm.inoso estudo sob a inclusão da Mã.e de Deus 
na ordem hipostãtica 1. afirmou., sem querer entrar no de
sen olvimento das conseguê.ucias, que impurtha sua tese: 
«Toda a Mariologia depende daqui». 2 

1. Uo;ppwrtenance de la Mêre de Dieu à 1?oràre- h,ypostatfqlU8,
11 E fude.<t MMia.1e,s ( 193'1) 14.7-181. 

L. C. 1'19.
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om,preende-se a importância de semelhan e afirmação. 
perfeita e:'X'actidão pode.remes €omprovar no nosso 

ti alho, que. desde já seja dito, deve muito às, atinadas. 
:.l rvações e sugestivas insinuações ·que nos deixou no 

·1 do estudo o eminente mariólogo francês. 
Comecem9s pela <::onsideração individual dos p.rivi--

1 tf 0s de Mar:ia. 
O P. Nicolas aludiu acertadamente à passagem da 

bula Ineff abilís. em ·que Pio IX, falando do amor de 
Dens a sua Mãe, escreveu: 

«Em tão alto grau A amou sobre todas as c.ria-
turas, que só nEla pôs suas· complacências com assi .. 
naladissima. benevolência». 8 

Esta af4:mação é realmente maravilhosa: Deu� ama a 
sua Mãe maís que a todas &s criaturas juntas. E. porém. 
maravilhosa porque não se- trata de algum pio exagero: 
a sua ri§erosa exactidão teológica apoia-se na tese d,a inclu
são de. Maria l,l'a o,:dem hipostática. 

Santo Tomás, ·e.amparando entre si as diversas or-
denS:, diz: 

<1:0 bem de um só na ordem da graça é superior 
ao bem de todo o universo na ordem da natureza» 
( 1. 2 q. 113 a. 9 ad 2:). 

a Collecti& Lacen.sis, 6� 831i MARIN, Do�men,tos Maria
nos, 269. 
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a d Dou o · Angélico rectifi.ca o prinapm 
und u I o b m universal é sempre 

m p r icular. • 1 so é acto assevera Santo 
o rit da mesma ordem.; m s não o é quando se 

p r m r alídades pertencentes a ordens distintas. En
t ·utttra hierárquica dos seres, de igual modo que 

b le e o valor superior da mais pequena entidade 
r natural sobre qualquer ser natural, obriga-nos tam

b' m a  afirmar lógicamente a superioridade do mais pequeno 
grau de graça numa alma, sobre a totalidade do universo 
om o conjunto de todas as perfeições naturais. 

Pois bem, o princípio aduzido por St. 0 Tomás tem 
igualmente aplicação no nosso caso. Já não se trata de 
comparar a ordem sobrenatural com a natural, mas a 
ordem hipostática com a ordem da graça. Em virtude do 
mesmo principio, o ser mais pequeno pertencente mtrinse
camente à ordem hipostática, supera não sé o ser maior 
da ordem da graça, senão também a sua completa univer
salidade. A maternidade divina, supera, consequentemente, 
não só ao universal e natural inteiro, senão também a tota-
lidade da ordem da graça, isto é, a todas as puras criaturas. 
Deus comttnicou.-se a sua Mãe de um modo superior a 
quanto se comunicou ao conjunto das criaturas ( exduida 
a humanidade de Jesus Cristo). E como o comunicar--se 
de Deus é amar, temos que concluiT em estrita teologia 
o que afirmava Pio IX: Deus ama a sua Mãe mais que
todas as criaturas juntas.

Insistamos. Não é uma simples difeirença de graus. 
Há mais. Todas as perfeições da ordem da graç� por 

. 
• ARISTOTELllJS. ll, 8 (1904 b 10).
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que se acumulem e obtenham todas as perfeições 
p ssíveis dentro de sua ordem# são incapazes de fazer 
uma Mãe de Deus. Algo assim como todas as perfeições 
n urais# acumuladas e levadas ao seu últímo limite, são 

capazes de produzir o menor g.rau de graça. 
A comunicação que Deus faz de si mesmo a Maria 

inclui. sem dúvida, a c0munieaç.ão natural do ser e a sobre
natural da graça; vai porém, mais além.. Supõe aquele 
outro desígnio de Deus misterioso e infinitamente miseri-
ordíoso, de comunicar-se pessoalmente ad extra. E pre...

cisamente, para tornar realizável esse desígnio, tal como 
estava disposto nos conselhos eternos# a comunicação 
que Deus fez de Si mesmo a Maria é uma comunicação 
que a situa na ordem de relações especiais com a Trin� 
dade. Deus dá--se a Maria em graça maternal. Ela será, 
como nós, filha adoptiva do Pai, mas será além disso Mãe 
do Verbo. O Pai e Ela chamarãC:> com toda a verdade 
Filho à mesma pessoa divina. 

Co;npreende-se assim a preeminência única de Maria 
sobre todas as puras criaturas e a inanídade radical de 
quantos esforços se fizeram e se fazem para reduzi-la a 
um de tantos membros do Corpo Místico. A sua razã0 de 
ser, a sua posição entre as realidades que Deus criou. no 
mundo, situam-na num posto único e singular: o da Mãe 
de Deus. 

Expliquemo.-lo um pouco mais. Se a criação inteir 
e toda a ordem da g.raça estão ordenadas para o Verbo ln ... 
carnado, é mister assinalar nesse cúmulo d e es dos que 
têm uma missão excepéionalm nte impor ante, mais im-
portante. De um lado, a Humanidade d� Jesus, feita só 
para ser a humanidade do Verbo Incarnado; do outro 
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f ita 6 para er a Mãe do mesmo Verbo 
d a outl'a ci·ia uras, naturais ou sobre--

ir d p is. Só a Humanidade de Jesus toca a 
ticam nte; só Maria contribuiu essencial e 

im dia mente a pôr ao serviço do Verbo essa mesma 
um n dade. 

Infiramos mais outra consequência. Esta preeminência 
oluta da Mãe de Deus ( «quod supra Te est, solus Deus 
; quod infra Te, omne quod Deus non est», dirá bela• 

mente Eadme..ro), 5 exige da nossa parte um culto também 
ingular. Claro que não é de latrt'a; mas não é também de 

dulia como o que se dá aos demais santos. É preciso 
inventar um culto de todo especial, como é especial e única 
a sua dignidade diante de Deus. Soares a inclui dentro 
da ordem hipostática a azão suprema da hlperdulia que 
se deve à Mãe de Deus. 6 Ao fazê-lo seguia as pisadas 
do Doutor Angélicoi 

«Entre todos os modos de excelência o principal 
é aquele em que se honra a criatu_ra por sua união 
com o Criador, como a humanidade de Cristo e 
quanto lhe pertence. Por isso- a dita honra tem o 
nome especial de hiperduJia como superior à dulia, 
aproximando-se à latria. 7 

«Mas, porque à Virgem não se tributa a honra 
só por si mesma, senão também p01• tazão de seu 

s De conceptlone (PL 159, 307). 
De mysterüs vftae Christi, disp. 22 s. 3 n. 6. 

1 ln 8 1 dist. 9 9. 2.• 2 sol. 
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lho como a Mãe de Deus, por isso enquanto per-
t nce a Cristo venera-se com culto de hiperduüa». 8 

claro que também não tratamos aqui de uma dife-
1 a gradual. Se a sua origem é a dignidad de Mãe de 
u , a sua inclusão na ordem hipostática. a sua singular

• J ão com Cristo, qualquer culto fundado só na digni--
l d conferida pela graça. jamais poderia chegar ao que

deve a Maria pela sobredita razão.
Mas exponhamos outro problema: Que relação existe 

·ntre a inclusão de Maria na ordem rupostática e a sua ple-

t i ude de graça? Não me refiro agora ao conjunto de gra
recebidas pela alma de Maria dentro da qual se inclui 

graça da divina maternidade senão ao tesoiro inexaurivel 
de comunicações divinas prescindindo desta última comuni

ação suprema. 
Para a solução deste problema voltemos outra vez à 

bula lneffabilis. Pío IX diz: 

«Por isso cumulou-a ( Deus a Maria) com a abun
dância de todos os carismas celestiais tirados do te-
soiro da divindade, muito acima de todos os anjos 
e de todos os santos, que Ela, sempre absolutamente 
livre de qualquer mancha de pecado e toda formosa. 
e perfeita, e..'!i:ibisse tal plenitude de inocência e san
tidade, que nao se concebe maior debaixo de Deus, 
nem nada fora de Deus que possa chegar a com
preendê-lo». 9 

s Ib. q. 1 a 2. sol ad q. 3. 
9 Bula l1t.e/fabilis (Collectlo La.cens 6, 836; Martn, .269). 
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de graça de Maria é uma exigência da sua 
ma ·ni ivin • o m nos neste sentido7 é uma con-

u im:,lus o na ordem hipostática, já que é a 
q u m a consttiue dentro dessa ordem. Pelo 

s im. é totalmente exacta a palavra do Papa: 
u·1pr p . Plenitude de graça, superior à totalidade da

g ça a glória dos anjos e dos santos, que devemos afir-
mar pelo menos se a comparação se estabelece entre esta 
última totalidade e a graça consumada de Maria, mas que 
não se vê razão para estendê--la ao estádio da sua gTaça 
inlcial· os princípios parecem levar--nos até aí, ainda que as 
paJavras da bula não o digam expressamente. 

Há, contudo1 outra consideração que nos faz penetrar 
mais profundamente no problema e que foi ilustrado pelo 
Padre Nicolas aduzindo casos análogos na hierarquia dos 
seres que Deus criou. Por exemplo, a perfeição sensitiva 
no mundo alcança de facto o seu estado supremo quando, 
livre das suas p.róprias exigência , se põe em contacto com 
a alma espiritual do homemi o corpo material chega ao cú-
mulo da sua perfeição quando, glorificador adquire as pro
priedades do espírito: o entendimento humano toca o auge 
de seu desenvolvimento quando o seu dinamismo interno 
termina na intuição da Trindade; a criação natural inteira 
posta ao serviço da ordem da graça, encontrará o mais alto 
da sua perfeição, conforme a doutrina de S. Paulo, nas 
perspectivas gloriosas da revelação suprema dos filhos de 
Deus. 

Assim também a graça. Nas almas dos santos e nos 
anjos conseguiu, sem dúvida. alturas surpreendentes. Mas 

ssa alturas, que somadas todas ignificam o mais elevado 
tro da pura ordem da graça, não são as últimas possí .... 
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i r..-s mais além dessa ordem. Pode irromper--se 
hipo tática. E só dentro dessa nova ordem a 
on tacto do Verbo Enca ·n do., chega ao seu 

f, 1itivo. Naturalmente, na Humanidade de Jesus 
. Ma , em segundo lugar por e. ta.r directamente 
d a essa Humanidad , s cund damen também 

de Deus. Temos po·s num n o e mai p ·ofundo 
que a plenitude da graça de Maria com ça, onde 
totalidade das graças concedidas ao an · os e aos 

uer dizer o cúmulo possível da graça é ser graça não 
um filho adoptivo, mas do Filho natu:ral de Deus. 
abaixo dessa altura sublime outra nova altura que 
m supera a ordem pura da graça: ser graça da Mãe 
us feito homem. Dessa maneira toda a vida da graça 

1 u é vida da filiação divina, se eleva e transforma onto--
1 amente, ( sem dúvida, com reperd.íssõe-s psicológicas 
1 1· vilhosas) na vida intima do Filho de Deus encarnado 

·da intima da Mãe de Deus. Exige ... o assim a quaH--
das pessoas que vivem essa vida da graça, exige...,o o 
ismo interno que orienta e- adapta tudo1 corpo ., 

I actividade natural, vida de graça, à ordem hipos., 
tica e à missão concreta que têm, que realizar dentro dela. 
Note-se que a graça em Maria continua sendo graça 

· al como a nossa, como a sensação e a visão beatífica
ntinua sendo um acto do entendimento e o co.rp glo ··o
ntinua sendo pai:te consti u ·v da o a p •óp ·a naturez

humana. Mas como nest a a p ·f o i , que
connatural, modifica radjcalm: n spi·ritu -

lizando--o ,. essa sensação racionaliz ndo ... , a int ição 
di ini'Zando-a assim no ca o de ia a plenitude da sua 
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graça, ao põr�se em contacto e em subordinação essencial 
da di ina ma •rn·d d , fica radicalmente modificada pm: 

, di 1110-I im, d· inamente maternizada. 
u:at d reaJida es inanimadas. mas de 

v • sa modificação radical repercute em 
'kologia sobrenatural de Maria, algo assim como 

v ; o de no sos olhos_ corporais o sinal que deixa nela 
a su ubordínação essencial à visão intelectual e à depen
d ncia casual da alma espiritual que a reproduz. 

De outro modo, se não há em nós uma sensação que 
nao esteja orientada à nossa vida psíquica superior, não é 
principio e sujeito de ambas, senão, além disso, pela íntima 
estrutura dinâmicamente hierarquizada da nossa natureza, 
anolõgicamente diremos, que não há em Maria nenhum 
acto da sua ida de graça que não esteja orientado à ma
ternidade divina. Porque diante de Deus, que é o último
termo desse acto, nunca poderá deixar de ser acto -em que 
positivamente tende a Ele sua própria Mãe· e porque além 
disso, Ele mesmo lho outo.cgou expressamente para fazer 
sua Mãe mais sua e mais digna de Si. 

E quando, terminados os dras de peregrinação terrena. 
o entendimento e a vontade de Maria ficarão eternamente
polarizados na visão e no amor beatíficos. não foram sim-
plesmen te um entendimento a uma vontade santíssimos que
se punham em contacto imediato com a Trindade; foi a ten
dência interna do entendimento de uma Mãe arrebatada
por seu Filho� Verdade substancial, e toda a .tendênda
volitiva de uma Mãe atraída por seu Filho, que é o
mesmo Amor. Dessa maneira, den o mesmo da doação
suprema da glória, doação em que Deu ·se entxega ine
f velmente a Maria e Mar-ia se entrega totalmente a Deus,
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oa o éco da ordem hip.ostática no abraço eterno da 
tura e da Mãe com seu Filho e com seu Deus. 
Voltemos, porém, a terra. Um aso particular da v · da 
graça é o mérito. Mesmo prescindindo agora do aspecto 

ter.lológico do mérito de Maria, o a'Umento de graça e 
glória merece-as a Mae de D us com uma x·gência par

cular, que, sem mudar a exigência connatu al da ordem 
a graça (porque a graça de Maria, como v mos, prosse
ue sendo como a nossa), eleva-a e subl1ma...a ao pô,..Ia 
m contacto intimo com uma .realidade sup rior. Como a 

visão sensitiva ao contacto com a alma espiritual. Como os 
méritos de Cristo nunca podiam deixar de ser méritos 
p rante o Pai de seu F"lbo muito amado, também os mé-
·tos de Maria, não podiam deixar de ser os méritos de sua

Mãe amantíssima. Uns e outros. em distancia infinita entre 
i ( a distância que medeia entre uma pessoa divina e uma 

p ssoa humana), mas incluidos numa ordem superior a que 
ncerra nossos próprios méritos. Uns e outros marcados 

m o selo da ord m hipostática, que lhe dá um i:ealce e 
um valor novíssimo no mundo sobrenatural: porque não é 

ai diante de Deus o facto de que quem merece as 
n ômunicações di inas da graça e da glória, não é já 
u u ilho adop i o senão seu Filho l.Jnigénito; nem é
pu1· n uma filha adoptiva, post0 que- santíssima, mas
v rdad ír m n r estrictam.ente sua própria Mãe.

Bst i iuu ,., bastam para sondar as profundidades 
ológica • qu m Maria nos descobre facto de su inclu-

ão na ord m hipostâti a. Não qu r , por· ta 
parte, sem o r m da virgind d T r mo 
que afrrmar, que e a v rgin pl n p d ita erâ 
também exigida pel inclu n ordem hipost tica7 Pa--
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rece�me qu s imp e uma esposta afirmativa. que vou 
sbo ar rapiclam n e. 

D i a p sen iai t m a vi ·gindade de Maria: 
o graç o to al trega exclusiva a Deus. 

p • de integridade cotporal perfei a. Entendo que 
01b s p encem ao dogma da virgindade de Maria. Digo. 

poi que ambos têm seu reflexo na inclusão de Maria 
n ro da ordem hipostática. 

rimeíro o aspecto de consagração total e entrega 
clusi a. A ordem hipostátka está primàriamente for

mada pela doação pessoal do V e.rbo a uma Humanidade 
concreta; e secundàriamente pelos seres que concorreram 
dírecta e imediatamente- a essa doação. Entre esse seres 
a Humanidade concreta, termo criado da inefável <loaçã<:> 
pessoal, é tão total e exclusivamente do Verbo, que não 
pertence a mais ninguém. Essencialmente consagrada ao 
Verbo que a termina hipostàticamente, essa Humanidade 
não tem nem eve outra -ida. nem intelectual, nem volitiva, 
ne-m sensitiva, que a vida do Verbo encarnado. 

Dentro da ordetn hipostática Maria não pode realizar, 
claro e tâ; uma consagra ão semelhante. Mas essa con .. 
sagração serve-nos de analogia, para explicar a sua pt.tópria 
consagração perfeita. Se a Humanidade de Jesus está 
total e- exclusivamente consagrada ao Verbo por ter sido 
feita para term.ínar desde a vertente humana a sua doação 
pessoal. e juntamente ,por pertencer à ordem hipostática, 
anàlogamente Maria está total e exclusivamente consa
grada ao Verbo por ter sido feita para proporcionar ma--
emalmente essa Humanidade concreta, e da mesma forma 

por pertencer também à ordem hipostática. 
Sem dúvida existe uma diferença essencial: a consa ... 

https://alexandriacatolica.blogspot.com.br



ICA DE MARIA. 115 

·b@ é de uma pessoa· a da Huma-
o é. NãQ per ser menor, senãe

ub ancialm·ente .realizada na sua per-
mesma do V rbo. Aqui, porém, não

· dade�, mas de analeg:ias. E no plano
f z na Haman.idade do Verh@ a grrac;a

a Mãe do V e.rbo a 9raça da maternidade. 
r pertencer fufI:insecamente à ordem hipos-

itas para e:on rlbuir ,dire-cta e imedia.tamente 
l do Verbo com a humanidade; ambas p@.r
�vam o selo do destino im,.ed1ato, total e

Verbo: o selo da consagraçã.o ,completa. 
da in egcidade: corporal, revcla-no,-lo a incluJ 

r a na ordem hipostática por outro caminho 
, A rdem hipostá(lica situada entre a ordem intra

a ordem da graça, é reflexo déiquela sobre a 
1 t d calcada, cujo modelo -ev-0:ca sfmbõlicamente. 

não é minha; fa.zem--na repetidas vezes os 
1 dres. Sigamos as suas orientações. 

a -o eterna do Vevbo, misteriosa e inefáv�l. traz 
u • ro por neçessidade divina o se.lo da mais per

rrupção. No plano da graça, os Santos Padres
11 m a longínqua mas verdade.i'ra, analogia entte

ç eterna e a g_eração sohceri.atnral, pu.l!a tambên1
1·u ta •. na baptismo, Mas cp.mp nem uma nem a
• 1.d am pai:;a nós senm-velm nte cogno:sci ei , e

1 dres, assinalaram outra ge1'a ão, t m . po ,a 
1 m b m in fá:vel., ,mas coro u sinal d ori-upç or.-
1 ,1 ue a torna mais ao s ív 1 o no o 

geração emporal do V 1.bo oroo 
M . Quer dizer a g aç o qu p en e à ord�ra 
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omo geração do Verbo, que pro1onga no 
u g • a o te na> virginalmente incorrupta e 

e 1·p r lm nt ínteg1a É-o igualmente c0mo símbolo e 
111 1 r dessa mesma, geração prolongada analõgicamen e 
alm s através do seio virginal da lg ·eja. Essa geração 

e ria, precisamente por pertencer à ordem hipostática, 
i al di ino de uma dupla realidade: a geração eterna 

d mesma pessoa em natureza distinta e da ge-1:açao sobce
n tural de pessoas distintas numa natureza analõgica-
mente igual. 

Por isso a integridade corporal perfeita na maternidade 
de Maria, a sua maternidade plenamente virginal, é uma 
exigência da ordem hípostática, tal como Deus a fez. 
E se a alguém parecer que as considerações anteriores 
não nos levam a uma sedução logicamente necessári� 
tenha-se sempre em conta, que a analogia entre os mis-
térios divinos é o caminho que o Vaticano I assinalou ao 
labor dos teólogos, e que no nosso caso essas analogias 
têm o referendo supe ior dos ensinamentos dos Santos 
Pad.res. 

3. 

Considerámos, até ao presente, Maria num plano ind1-
vidual. V amos agora contemplá--la num plano social. Deste 
pontó de vista, que consequências se seguirão da sua 
inclusão na ordem hipostática? 

Antes de tudo. a função social de Maria no mundo 
s brenatural, seja qual for e tenha os limites que se queira, 

pode estudar-se adequadamente se se considera só 
a ordem da graça e da glóda. Pela simples razão 
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n strictamente a essa ordem, 
» • ·JOS a 1aa.

q isso é um •aspecto ptU!amente act ...
r lO pa ·a o problema. Porque precisa-

n hipostátíca. quem polariza toda a acu .. 
mundo da ,graça., Essa adividade de.ci·va 

l e por ela teolsgieamente a orienta. Donde,
1 p la acúvidade social de uma determinada
undo sobrenatural n:ão é para obter uma res.

.- cundária ne.m acidental o facto de gtte. essa 
incluida na 011dem- hipostátiea. como é o caso 

rno , pois, de um mod.o geral,, que nem a medJação 
1 1 , n m a sua interc:essão� nem os seus m.élritos e sa-

\i • sociais, nem a sua óblação ·sacriflctat nem a ua 
l , c.onredentora, podem reduzir.-se ao plano das 
. analógicas dos santos. Tornemos a repeti ... lo: pela 

npl :. azão de que Maria pertence a uma ord,em supe .. 
Ordem hipostática, à qual nãe perte,ncem os santos. 

ludí à m,ediação, e vou. refexir-m� a ela de passagem 
p ão mai,g geral que tem a pal1avra em Mario1ogia. 

1·m que. a ordem hipostáti� é •essencialmente a ordem 
n d ia�ão entre Deus e 0s homens. A realidade essen� 

1 l d a 011dem, o Verbo lncaxnado. é já por si me�mo
tolôgicamenf.e uma verdadeira med.iaçãa. Pundam n.to

, z da acrção mediadoi;a; e essa acçj medíado1· l� 
ou outro modo ,(segundo a diver as co e; e t <) ..

gl as) a razão de •S�r da ordem hipo á j 
Por i,sso a indusão de Ma.ri.a na ·d m hipo ática, 

1 a prépriiél acção do plano com um d medlação dos 
n os, pata aproximá-la superiorm�te ao plano singular 
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úrtko da mediação de Jesus Cristo. Ap,roximá-la, claro 
es á não identificá-la com ela, coisa evidentemente impos-
sível e que nenhum teólogo jamais sonhara� Mas. com 
essa limitação essencial, a presença de Maria dentro da 
mesma o.rdem de mediação, na qual todos os elementos 
s o dinâmicamente orientados à realização suprema da 

m diação de Jesus Cris o e por Jesus Cri to, não estará 
xigindo um sentido especial para a mediação de Maria, 
s ncialmente distinta da media -o d s santos? 

s a i clu -o n m ma ordem da mediação 
r m M ri • e ompa.ra com os outros santos, 

cuja m i nc1a1mente inf rior, na ordem pura
ment s br n tural; mas ao mesmo tempo está imediata-
mente orientada a mediação de Cristo dentro da mesma 
ordem da mediação, ainda que (melhor dito, por isso 
mesmo) n�cessàriamente subordinada e inteiramente depen .. 
dente do único, que por virtude própria e em sentido ple .. 
níssimo, é «o Mediador». 

Isto enqttan to é mediação. E à corredenção? Porque 
a ordem hipostática é também essencialmente a ordem 
de redenção activa. A inclusão de Maria nessa ordem, 
trás consigo necessàriamente uma missão estrictamente cor-
redentora? 

Há um primeiro aspecto da redenção activa, que é a 
mesma Incarnação; a Incarnação só por si foi já redentora. 
Neste sentido a inclusão de Maria na ordem hipostática 
precisam nt pa ·a to11X1ar realizável essa mesma Inca!'..
nação redentora, n o à di tância. mas imediatamente numa 
Humanidade fruto d sua actividade ma ernat supõe já 
em Maria uma acção que verdadeiramente co.rredentora. 
Corredentora não só material, mas também. formalmente, 
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1 u a a ti idade maternal de Maria 
us c.omo a:ctividade consciente e livre, 
te por Ela. 

nção acti;va fei além disso um sac.rifidq 
óptl vida, amorosamente ·oferecido pelo Re-

' P i em. satisfação p·elo pecado. Ser� pITeciso 
f1rm.a · que desde este p0nto de· visna a inclusão 

ordem hipostática leva necessàtiamenté con
unção estritamente corredentora 7 

n dúvida alg!lma, uma vez que c_onh emos po:r 
aminhos o fac.to dessa função cor ed�toi:a ( que 
admítit) t seguramente a inclusão de Maria na 

da .re.denção activa .resa,Jta a ex,plic:ação mais com
mais harmónica ·da. dita verdade. Mas volto a 

1 •t un ar: inferir-se-á a, dita· função corredentora da inclu--
n ordem hipostãtica com absoluta necessidade lógica, 

d ntaneira que, mesmo sem nós conhecermos. por out.ca 
, 1, 1·ealidade da dita corredençãQ-, teríamos que deduzi-la 
gi amente da inclusão de Maria n.a ordem da red·enção 
tiy:a? 

Para a pergunta a.s-sim c<:>nci;etizada, sinceramente nao 
nh ço uma considera'Ç'ão que fundamente. devida-mente 
respesta afirmativa; não estranha.da nada que e. í ·sse 

ealmente: mas•. eu até ao p.resenf� ainda a não encon ei. 
orque não basta insisfu em que a inclu ão d Mana 

na ordem hipostática é de fac o urn,a in l o a rdem
da redençção actí a. Porque ss� incl m�lh ... for .. 

alm.e11.te de sua actividade ma rn l! mist r pro ... 
Vlill" um nexo lóg_i<zo neêessá i0 entr a o ·n1al a.d mater
nal e a formalidade cor.re:denfo.ra ·o s ntid oncr to em 
que a.gora a entendemos. Esse ne o p o:ca ou se muitas 
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v z mas, n nt u- na verdade? De outro modo, 
l t • p i iva e efic?zmen e a possibilidade

ord m. d denção activa, que trou-
n mat rnidade d ed ntor, mas não precisa 
m nte uma assodação a ua obra .redentora mais 

função estritamente m,aternal Até ao pr�sente 
nc jo uma razão sólida para excluir com segurança 
.. sa hipótese� que, ainda que falsa em realidade, é legica
n nte possível. 

As considerações apontadas parecem--me enquadrar em 
seus justos limites as consequências que no plano soei 1 
confere a Maria a sua inclusão na ordem hipostática. 

4. 

Tudo o que até agora acabamos de dizer,. se é erdade 
que nos manifesta a importância que tem a tese da inclu
são de Maria na ordem hipostá ica, para a explicação de 
muitas verdades m.ariológicas, não parece, contudo, que 
basta para fazer verdadeira a afirmação do Padre Nicolas, 
que aduzi ao principio. Ainda estamos longe de poder 
dizer exactamente que tecla a Mariologia depende daqui. 

E, não obstante, essa afirmação é rigoro amente exacta. 
Vê-lo-emos se aprofundarmos um pouco o· problema, ou 
conjunto de problemas, que suscita o tem,a da eleição e 
aspectos di e:rsos, segundo se considere o que na lingua
gem. de escola chamamos o termo ad quem1 ou o termo 
a quo da eleição. V am0S vê--lo. 

O termo ad quem da eleição divina pode entender--se 
m nosso caso a graça, a glória e a maternidade divina. 
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e: a leição de Malia â graça e 
anterior ou posterior, à sua deição 
A resposta que se dê: a este pro.

cisJvaJUente em toda a nossa concepção 
rnpo ·a] e eterna de Maria. 
eita a soluç.ão, que situa a eleição à maternidade 

tH I sinal po terior à eieiçã0 à graça •e à glória, 
11 " m Maria um e.aso analóg,ico ao qµe apresenta a 

los santos, dos grandes peJJsonagens da história da 
J · , e em proporções ma-is reduzidas, a v' da individual 

da um dos homens. Como eles, também Maria teria 
leita por Deus, antes de b.1,dQ, para se comun�car a 

na ord'em da graça e da gló.ria. Para iss0 criada ai 
tari'a o seu fim intrinseco; aí se consumaria a perfeic;-ão 

cl seu próprio ser na possessão de Deus. Nesta maneira 
de ver, a maternidade- divina não é outra coisa que um 
mi.\:ústério parUcular, da mesma ordem que .as actividades 

speci.als, para as que foram eleitos os santos e os demais 
ri tãos �ara a bem comu;m do reino cle Deus. Minis�ério 

sem dúvida, muiito superior, mas enfim da mesma ardem. 
Ao serviço dess� missão se .empregaria a graça de Maria, 
como a g,raça dos sa,ntos se emprega ao serviço da sua pxõ.
ptia miss'ão na Igreja. Sua graça será também c-orre p.on
dentemente superior; mas enfim da .mesma orde1'11. E m 
cumprimento dessa ..ntiss,ão maternal, Ela, como san os 
no da sua,. encontraria a glória, q 1e é Fioali d fn e na 
da sua yida e da sua pe soa. 

Esta é uma manei,ra d s.o)uci na1 pt' bl m . N ssa 
direcçã0 se orientoq Vazqu z, qu ·li ou .,. s últimas 
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consE:quênci s, quand sus entou uma eleição à d ·vina ma-
em td d - gr uita, mas ex meriti5. 10

e a b m p�st e] ver a se>lução de outro modo. A elel .... 
ma· rnidad,e ·divina não estaria num sinal posterior 

de Maria à g,raça e à glória, mas num sinal an
t ·ior, Aceitada esta solução,. o caso de Maria é aesolu-
am te distinto do dos demais anjos e homens. A mate.rui ... 

de.de divina nijo é já um simples minls.tér.io, uma p·ura mis
são a ,cumprir como exercício da graça e para a conse
cução da glória. Pelo conb!ário, ela é por si mesma o fim 
intrinseco de Maria, o termo que finaliza totalmenté a sua 
existência e .a sua vida.. Marta .foi eleita primetno e antes de 
tudo para ser .Mãe de Deus: sq d�ois e çons�qüentementeJ 

para receber em si· a eom,unicatão d1vina que são a �aça e 
a glória. Pensada, feita por Deus prrecisamente pal!a que 
fosse sua Mãe, tudo o mais se lhe outorgou como conse
quência indudi'vel. Esta última é a concepção de Suaxez: 

«A mesmà eleição à g1611ia supõe na Vír9em -a ·sua 
deição à dignidad� de Mãe; porque a Virgem: não 
f0i deita à glóna antes ôe sê--lo a tão g�ande e exce.
lente glória, .mas foi elevada a esse grau de gléria 
porque e1e convinha à Mãe de Deusll>. u 

Esta concepção da finalidade intrinseca ,de Ma.ria, que, 
como ompreende vinca lôgi.camehte os rasgos que a 
distinguem d od s o outi:as, podeyia também expressar-se 

1-0 Cf, Gabrtel V amquo , 
à ma'Çe)"»tàaàe dtoi9ta) em 
�85-496. 

1.1 Ifl. 8, q. 2 dlsp, 10 

e o problema da eleição 4e Maria 
acellctnea Oomtllaa S4 .. 8'6· ( 19.60) 

8 n. 2. 
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s ra ionais, foram criados por 
om unicar a eJes com a comunicação 

n primariamente para se lhes comunicar 
u • n graça e na glória. Maria f0i também feita

a lhe comunicar desse modo; mas não pri--
ubordinadamente. Só E]a foi criada, antes

, p ra e lhe comunicar nessa outra misteJ.'iosa e
i a comunicação que é o da divina maternidade.

modo paralelo, a Humanidade de Jesus Cristo foi
d e feita por Deus primáriamente para a comuni
mefável da união hipostática; po;c isso a graça e a

1·1 foram conferidas à alma de Cristo em f un ão dessa 
ma união. Como belamente escreveu o Padre Nicolas: 

Deus finaliza a Santíssima Virgem não se dando 
essencialmente a Ela como objecto de conhecimento 
e amor, senão, antes de tudo, dando-se pessoalmente 
à humanidade que dEla havia de tomar. Aí está o 
vínculo próprio que Ela contrai com Deus». u 

Semelhante manei.Ta de compreender a existência -de 
Maria no universo., explica muito bem por quê a mater
nidade dívina é a raiz e a fonte de todas as graças e pri .. 

ilégiosl todos eles tendo lõg�camente razão d mei para 
conseguir o fim intrínseco que finalizava a Maria: s r a 
Mãe de Deus. Porque, naturalmente, ma e 11id d 
não se pode pensar como um m ro epi · h i t 1'i da 
sua vida. senão como uma relaç o pe t an ... 
forma o seu ser total. no emp n d . 

12 L. e. 176.
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Descrevi as d as soluções do problema proposto sobre 
a ptedesti ação e l iç'"'o ivinas de Maria. Uma palavra 
m is pa a s v lo •Iz . Não i côm certeza se a inclusão
da i- cf D us a ordem h1pos � tica obriga necessària
m te a us entar a segunda olução descrita. Darei a se 
guir a razão da minha dúvida. O que, porém, se deve afir-
ma como certo é que a dita solução significa uma maior 
coer ncia com a doutrina da inclusão na ordem hipostática. 
E isso. só por si, basta para a recomendar. Compreende-se, 
com efeito, sem diliculda.de, qu� dentro da ordem hipostá
tica em que está tudo imediatamente ordenado ao Verbo 
Incarnado, de igual maneira que a Humanidade de J e us 
em como fim primário da sua existência ser a humani_dade 

que o Verbo assume na sua incarnação, também Maria 
tem como fim primário ser a Mãe do mesmo Verbo In-
carnado. A razão em ambos os casos parece ser análoga. 
Porque ambos. ainda que de um modo distinto, fazem ime
diatamente realizável a Incarnação ta1 como Deus a dis
põe; e aí está a razão de ser da ordem hipostática. 

Deixei flutuar uma dúvida, não sobre a segunda solu
ção alvitrada do problema (solução que pessoaJmente aceito 
com todas as suas consequências), mas sobre a necessi
dade lógica de sustentá-la, supo ta a tese da inclusão na 
ordem hipostática. Vejamos porquê. Até ao presente 
temo-nos referido sempre ao termo ad quem da eleição 
divina de Maria. É preciso considerar também o seu termo 
a quo. 

O problema exposto desde este ângulo, equivale a per
guntar: no signo da razão em que Deus elege aquela que 

ai ser Mãe do Verbo Incarnado qual é a mulher que 
onstitui o termo dessa eleição divina? Naturalmente, se 
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precisamente o que estamos 
ignilica nesse p.reciso momento, 

aqui há opção entre as duas c:onc�pções 
ria. com efeito, pensar-se que o termo da 
uma mulher predestinada já, com anteriori ... 

e istênda e, cla.ro está, à graça e à glória . 
• "',., ... a.�• -lo ao nosso modo humano de falar, uma mu ...

, j 1 , inda que não fosse eleita para a divina mater
it , t ria a sua missão na terra e obteria a sua glória no 

que pode ter sido d facto eleita por- Deus para ser 
, M, e, encontra, sem pensá ... }o_, tran formada a sua exis-

' concreta no mundo. Transformada de um modo
n aL Porque udo nela desde agora vai surgir inefà-

lm n e elevado desde o momento em que Deus a inclui 
dem hipostática ao conceder-lhe a graça da maternl
divina. 

sta seria uma solução. Há, porém, outra. Poderia pelo 
rário, pensar-se, que o termo da eleição de Deus à 

ina maternidade é uma mulher nesse sinal ainda não 
í utura, mas simplesmente possível; uma mulher que ainda 
n o tenha sido objec:to da predestinação divina, mas que 
rrompe no plano de Deus como de chofre e sem prece ... 

d ntes, simplesmente para er sua Mãe. Se não tivess sido 
Ieita para ser sua Mãe, Maria. simplesmente, não h e 
xistido. Porque o decreto divino, qu a chama e 

cia, não é um decr to, que term na na comuni d 
Deus, que é a graça e a glóri m s um q I t r.-
mina na comunicação espedli sima d us qu a graça 
da maternidade divina. 

Pessoalmente defendo esta segund solução, que me. 
https://alexandriacatolica.blogspot.com.br
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parece pelo menos mais coerente com todo o plano divino 
da constituição da ordem h.ipostática. Mas, sinceramente, 
não ejo uma razão, que lógicamente imponha essa soluçã© 
como consequência ineludivd da te.se, que afirma a incJu ... 
são da Mãe de Deus na ordem hipostática. É esta a razão 
da minha dúvida anterior. 

Seja como for insistindo na analogia de que falamos, 
d ·gual modo qu dentro da ordem hipostática não se pode 
pensar que hutnani ad e lei a para er a Humanidade 
do V b l carn do tiv e i tido d facto mesmo sem 
ser obj cto da di a eleiç o (não falo de uma ordem possí
vel. mas da ordem real) , parece que se deve afirmar., que 
também não teria e.·rstido Maria se não tivesse sido pre
vista e eleita para Mãe de Deus. Assim resulta mais 
hWilllónico o plano divino da Incarnação do Verbo. 

Este modo de pensar a existência terrena e eterna de 
Maria em função essencial da sua maternidade divina, ou, 
o que é o mesmo, esta maneira de conceber a comunicação
que Deus fez de Si me mo a Maria como envolvendo dis,
tíntas comunicações dinâmica e teologicamente orientadas
todas para a comunicação inefável da graça da divina ma-
tera.idade, aproxima o decreto de Deus, que concedeu exis
tência a Maria com o mesmo decreto da Incarnação. Tanto
os ap oxima que Pio IX pôde ensinar:

«As origens da Virg,em ... foram predestinadas 
pelo m smo de reto que a incarnação da Sabedoria 
divina:.,. u 

1a Bula lneffabilia Oollectio Lace,uris 6, 836; MARIN, 271). 
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augu ta de Deus, misteriosr;lmente unida 
a ternidade a Jesus Cristo poc um mesmo 
predestinação». 14 

palavras de Pio XII se pudessem em absoluto 
do decreto que faz a Maria Mãe de Deus, não 

,n n do decreto que a faz existix no mundo, con,.. 
palavras de Pio IX orientam claramente neste 

1 t todos os modos, a unicidade do decreto, ensinada 
J magistério pontifício, encontra a sua melhor explicação 

ln hi ão de Maria na ordem hipostática. Porque no 
de contas, foi o decreto da Incarnação o que d u con-
n ia a essa nova ordem de seres. Mas, a nossa ordem, 

o decreto divirto determinava a união hipostática do
·1·bo com a natureza humana singular e concreta, pelo

mo facto determinava a existência dessa humanidade e
etava,.,a proveniente da actividade maternal de Maria. 

onsequentemente, e decreto da Incarnação envolvia subor-
linadamente a união hipostática, a humanidade cone.reta que 

Verbo ia assumir, a função maternal de uma mulher pre:-
vista por Deus precisamente para que essa humanidade 
onc.reta e�istisse verdadeiramente com Adão através de 

uma autêntica geração humana. O Filho e a Mãe en ol
vidos num mesmo decreto divino, a rav,és do 1 ç d uma 
humanidade singular e concreta, ruto m t rn 1 da M e 

1-1 Bula Mun,ificentia; m1� ( 2 [ 9 O] 768). 
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e ao mesmo tempo termo da união inefável pela qual o Filh 
de Deu · homem é ao memo tempo Filho de Maria. 

Se quiséssemos dar mais um passo, teríamos que pene
tra na penumbra sagrada desse mi tério de Deus. Desde 
o ângulo teológico seria entrar na sel a emaranhada do
tema que se chama «o motivo da Incarnação». Desde o
pon o de vista em que nos encontramos, compreende--se
fàcilmente que as diversas maneiras de explicar teolàgica
mente esse decreto divjno teriam de influir forçosamente
na mesma concepção da Mariologia.

Porque, é. claro, que quando o Tomismo e o Escotismo 
não subscrevem originària.mente o mesmo posto a Jesus 
Cristo no decreto de Deus, não o subscreverão também a 
sua Mãe. No entanto, parece que em todo caso deve sus
tentar--se de uma maneira ou doutra (com maior ou menor 
dificuldade de explicação, segundo os diversos sistemas), 
que o Verbo Incarnado é causa final da criação e que 
esta se orienta toda à sua g-lória_ Pelo contrário_, não creio 
que se possa afirmar que da unicidade do decreto ensinado 
pela bula lneffabtlis se siga a concepção escotista como 
uma ineludível consequência lógica. Prescindindo de outras 
considerações, bastaria notar, que ao falar do decreto da 
Incarnação apresenta-no---Jo como um decreto, pelo qual 
Deus, prevendo o pecado de Adão. decretou: 

�Completar, pela Incarnação do Verbo, a pri� 
mei a bra da sua bondade com um mfstétio mais 
oculto 

Naturalmen e, não vamos intentar introduzir-nos na 
selva emaranhada. Descre o õmente as coisas ta] como 
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parecem mais prováveis, desejando mo
r ade teológica, sem peias de escola deter

m mo empo sem pretensões de originalida
m presente são bem di·fíceis. 

pobre maneira de pensar os insondáveis de
li ino , diríamos que Deus, entre todas as maneiras 

las suas amorosas comunicações ad extra, con--
um ordem possível em que teria havido criação, 

nenhuma elevação às realidades sobrenaturais. 
l I pu ·amente natural, ordem sem dúvida possível, 

n festação de uma determinada bondade de Deus 
rdadeira comunicação divina ainda que fosse em 

r u. 
de ta ordem vem outra em que todo esse uni-

r tu ai se orienta mais além das suas próprias possi..
ara a comunicação divina, duplamente gratuita, 

b atffica e da graça que a contém como em se-
�s ordem sobrenatural, realizada na terra pelo 

m deficiências, sem defeitos, sem pecado. Ordem 
m tempo sem Cristo e sem sua Mãe. 

modificação essencial dessa ordem. possível seria 
p cado. E dentro dessa hipótese, por parte de 

r oar ou não perdoar; e se perdoava, tinha infini--
1.r de o fazer. 
de as · gnificaria a criação de uma ordem de 
d m hipo tâtica. Dentro dela se haveria d · n ... 

den or, que seria o me mo Deus, ma p1· via--
n a1nado numa natureza humana. Ap r m im 

ri to e sua Mãe: Cr' t p 1m n i 1-
d ntor. Supo�ta uma pr s n , p r 
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a ua glória se orientariam os seres naturais e os seres so 
bren turais. 

Mas essa polarização do natural e do sobrenatural n 
comunicação divina da união hipostática era evidentemente 
ambém poss'vel sem pressupor o pecado. Cristo então nã 
eria p.cõpriamente Redentor, porque a redenção em sen 

tdjo estrito não· seria nesse caso necessária nem possível. 
Mas na glória de Cristo, espelho da glória incriada, cul-
minariam todas as obras de- Deus. 

Compreende-se a modificação possível neste último 
plano. Previsto o Verbo Incarnado a cuja glória se or 
denasse todo o universo natural e sobrenatural, o pecado 
seria permitido. Mesmo então, teria cabimento perdoar ou 
não perdoar· e perdo&ndo, infinitas maneiras de fazê-lo. 
Enti·e elas* que esse mesmo Verbo Incarnado, previsto 
já cume das obras de Deus, fosse quem em sua própria 
carne passível levasse a cabo a Redenção. 

Finalmente, entre esses infinitos planos possíveis, Deus 
contemplou um especial. Nele a comunicação natural do 
ser e a comunicação sobrenatural da filiação adoptiva ao 
mundo estavam orientadas para a comunicação hipostática 
numa harmonia perfeita· mas essa ordenação não e.ra sim
pl mente a Cristo, mas a Cristo Redentor, não como 
um méd'o razido ao pecado do homem, senão como uma 
realidad up ·ior querida e eleita desde o principio por 
Deus. 

Note ... e qu úl ima possibilidade não responde prõ� 
priam.ente, n m con p o omj ta, nem à concepção 
escotista., nem u rezi n . N o a concepção pura--
mente tomista, porque· não sup e um decreto de permitir 
o pecado, anterior a Cristo. Não é a concepção escotista,
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m desde 
, r ziana, porque não se 

1 l I d ln �arna ão. Dirá alguém 
l todos os sistemas. Se me
1 qu , pelo contrário, une as suas
g ndiosas perspectivas paulinas

n inamentos patrísticos que com 
1 de unem a incarnaçã(> com o pecado. 

1 t d conceber o único decreto divino, 
o decreto da Incarnação e decreto
Cristo Redentor em carne passível
efeito, o decreto de Deus termina-se

l ão no mundo do Verbo Incarnado.
Deus Redentor. Não precedem a esse 
cri.ação, da elevação, da permissão do 
r da Incarnação sem carne passlvel. Ê 
da que seja virtualmente múltiplo, por, 

n ligência humana é incapaz de abarcar a 
m decompô .... lo em partes hierárquicas e 

1 , t ligadas entre si. 
di a e directamente, compraz-se na glória 

alta do V e:rbo Incarnado Redentor, em 
do o ser criado e por quem passa toda a 

ad extra que de Si mesmo realiza a sua bon.
. Para f aze.r possí el na ordem da e j tência 
, será preciso a criação com o seus ser�s bie

t d·spostos; mas uma criação o ien da toda 
I vação à ordem s brenatural, qu mui o a 

·h, mais além das suas própri po sibilidade . 
i essa ordem da g aça com uma nov doação 

1 filiação adoptiva, doaç o f mbém em função 
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desse mesmo Verbo Incarnado, transmissor de toda a 
filiação adoptiva, como Filho Unigênito do Pai. Será, 
porém, mister, além disso permitir a existência do pecado 
no mundo. E essa permissão não se pode fazer sem um 
hem maior, que se obtenha com ela. Esse bem maior é 
precisamente a .realidade, infinitamente amâvel ao Pai, 
de seu Filho Jeito homem- e morto por amor numa cruz. 
A permissão do pecado não é logic.amente anterior à pre .... 
vi-são do Redentor. O pecado não será então uma obra
de libertação humana que desfaz o primeiro plano miseri
cordioso de Deus; será um mal que se perm ·te, porque
nos insondávei conselhos divinos a sua existência permítida
é condição para um bem infinitamente maior. E esse bem
é precisamente a realidade grandiosa do Filho Redentor
de seus irmãos para entregá--los ao amor do Pai. Não se
decreta o Redentor, porque se prevê o pecado, mas pe..c-
mite o pecado pa.ra obter o bem supremo do R�dentor.

Assim tudo culmina bieràrquicamente em Jesus Cristo 
Redentor. Onmia in lpso c-onstant. NEle 1 para quem no 
céu e na terra tem o Pai as suas complacências. Por isso, 
ao contemplar Deus todas as infinitas possibilidades que 

ua sabedoria e a sua omnipotência podem desenvolver na 
ctlv' dad criadora, elege li remente a sua glória que res-

pl d e ta últuna oLdem que acabamos de delinear: 
glória d sua mítltiplas doações, polarizadas na doação 
inefãv l da unl1 h'postática. Essa elevação eficaz é o 
úruco de . eto qu f z . ist r o universo natural orientado 
para a ordem sob n tur ambo para o Verbo Incar ... 
nado Redentor, de qu m p lo m mo cl ce a essas ordens 
todo o bem e perfeição. 

O que deixamos dito, é só um preâmbulo necessário 
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t , • orq ue a.gora 
mom nto de altar 
· .t dos uno eodem-

nôs fechamos o caminho 
ereto único de Cristo e de 

·ó d e eto p�a toda a criação.
, 1 n s sentido já não é possível falar 

1· to m que foram predestinados Cristo 
-to distinto daquele com que predes-

. s cdados, contudo, essa unicidade da 
erbo Incarnado e de sua Mãe acen

do significa claramente alguma coisa 
ntro da hierarquia dos seres, e pelo 

d ntro do decreto de Deus. 
t vino é único para todos os seres que abarca 

• ra de Deus. Mas esses seres não estão
dito decreto de igual maneira e como no

Existe entre eles uma íntima hierarquia, 
<lin ção, um dinamismo essencial qeu o orienta 

1 t n e para um vértice superior. Esse vértice 
n itui-o o Verbo Redentor. cuja realidade con-

.up imediatamente uma humanidade d e minada. 
f uto da actividade maternal de Maria. Isto é, 

d os seres criados por Deus no mu do natutal 
re.natural orientam--se para Cristo e para sua 

se se admite quanto temos dito, para Cr1s o 
ria. 

v ice supremo para o qual conve g m todos os 
iados, dentro do decreto divino. · a comunicação 

, el que Deus faz de Si mesmo na ord n1 hipostática. 
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134 MARIA E A TEOLOGIA 

Comunicação que está essencialmente constituida pela união 
pessoa] de Deus com a humanidade; mas que supõe ime ... 
diatamente, repitamo--lo, uma vez mais, uma huma.u,idade
singular e concreta, fruto da actividade maternal de Maria. 

As considerações anteriores provam bem quão longe 
está uma Mariologia e.rdadeiramente teológica, por mai 
«maximalista» que se creia, de separar Maria de Jesus 
Cristo. com quem está inseparàvelme-nte unida desde o
m smo decreto da ua própria existência. Mas ail;lda 
d ntro d st m ma rdem de problemas existe mais um, 
cuj e' o me par ce es ar1a pal'a jJustrax a con
cepção int 'tica da Mariologia a que nos leva a tes.e da 
indusao d Maria na ordem hipostática. 

Preciso o problema. Dada a inclusão de Maria na 
ordem hipostática, e, se quisermos, dada a eleição primária 
e essencial de Maria .para Mãe de Deus, não se seguirá, 
como consequência lõgicamente necessária, a absoluta n�
gação nEla, não digo de todo o pecado (o que é evidente). 
senão também de qualquer classe de debitam peccati, seja 
como for que se concebal Naturalmente não posso entrar 
aqui a fundo no tema do debitum peceati. O nosso pro-
blema, agora, prõp.riamente é outro: se há, ou não há, 
um nexo lógico necessá1;io entre a inclusão de Maria na 
ordem hipostática, melhor ainda, entre a sua eleição uno 
eodemque decreto com Cristo, e a negação de qualquer 
classe de debitam p cca'ti. Digo de qualquer classe. isto é, 
até do & b;tun qu n ... o suponha mancha moral, absoluta-
mente nenhuma, m Maria; que. e e qui er, não se possa 
chamar prõp,ríamente debit.um; que envolva ômente. uma 
prévia necessidade lógica de contra o pecado original, 
caso não tivesse sido preservada positi amente por Deus. 

https://alexandriacatolica.blogspot.com.br



cr·aqu no· 
d def;itum 

do pecado, não será 
ualquer ordem em que 
ou como morte? Se foi 

R de to·, não será isso mais 
revista e eleita� não de entre 

nci já estava _previamente decre 
mulheres puramente possíveis, nao 

1 ·luir, que necessàriamente estava fora
do7 

u para nós se trata agora sômente das
lógicas que imponham necessàtiamente as 

u a eitámos. Pois bem, quando se trata do
ndável dos de.eretos livres de Deus, a miopia

1 bre lógica humana tem que iluminar--se com a 
. gi tério eclesiástico se nãos-e. quer �pô a extra

caminho. Sao tão profundos e tão complexos 
nios de sabedoria e do amor de Deus! 
o Magi rerio eclesiástico ensinou ,rep idas zes

de uma redenção de Maria. u Uma recl nç o
• mas enfim uma redenção que up algum e o 

entre Ela e a ordem do pecado; n o s6 l r está, 
Corredentora, senão ambém como p ai passi-

nte redemida. Redenção que, d ntro mpre dos 
·namentos pontifícios, eu, com tod o · p o p lo
tnentes teólogos que pensam o ma-

u O ultimo ensinamep._to do Ma ·tél'l e tA n Constltui�ão 
ogmátlca Lumei Gentium op. 8 n. 63 57 [196(SJ õ8). 
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136 MARIA E A TEOLOGIA 

neira de e plicar sem admitir uma necessidade lógica 
(não basta uma pura possibilidade) de contrair o pecado 
original, se m d etô positivo divino, não a tivesse 
pres rv do d contrair. 

S >ndo sim, como pessoalmente me parece estar obri-
g do a d fendê ... lo, a consequência é evidente. Por mai 
qu a nossa pobre lógica nos tenha feito vislumbrar o con,.. 

trário, a inclusão de Maria na ordem hipostática, a sua 
eleição à existência primàriamente para ser Mãe de Deus 
e de entre os sei.-res puramente possíveis, Maria não traz 
consigo necessàriamente uma exclusão absoluta da ordem 
do pecado que a exima desse mínimo nexo� mas verdadeiro, 
que nos vemos forçados a admi- ir. 

Mas então, como harmonizar esses dois extremos? Va
mos intentar encontrar uma so1ução. Teremos que buscá-la 
necessàriamente na complexidade do decreto ·di ino, no 
qual a sabedoria infinita de Deus, deu origem a a.ltissimas 
e mis eriosas harmonias, que neste vale de lágrimas não 
conseguimos detectar. 

Fixemo nos na Humanjdade assumida pelo V �rbo. Não 
hã dúvida que p· d a ili dir e amente das mãos de Deus, 
como aiu a bum ,d· d Adão. Nesse caso teríamos 
visto um no n l gi o p1;meiro Adão e o se-
gundo Ad-o, plasr d ambos da terra pelas mãos de 
Deus. De fa o, n· o foi a sim· e a analogia viram-na os 
Santos Padres d utr mo o: orno o primeiro Adao saiu 
das mãos de Deus pla m do de uma te.r a virgemp assim 
o segundo Adão brotou d uma acção especial de Deus
no seio da Virg:em Moria.

Mais ainda, alvez tivés emos pensado que a inclusão 
essencial da Humanidade de Jesus na ordem hipostática 

https://alexandriacatolica.blogspot.com.br



1 7 

n o om a ordem 
motivo om a ordem do 

um humanidade que implica 
á, porque roce em nada com 

no seu horizonte de humanidade 
, p · oa divina; mas sim porque .recebe 

n ·as do pecado que não são pecaminosas· 
pura e simplesmente, mas precisamente 

u ·n as do pecado ( não em si, mas em Adão),
ira herança de uma raça humana caída da

, g andeza. 
diz r, a sabedoria infinita de Deus soub'e e.ncon-

1 1 o Verbo Redentor alguma coisa melhor que
1 unanidade tão afastada do pecado, que não evocasse 

quer as suas consequências não pecaminosas. Essa 
m lhor, foi a Humanidade do segundo Adão, tomada 

· rrente vital do primeiro, entroncada com ele por uma
1 ·a ç:--o verdadeiramente humana, participando por herança 

· rativa da sua descendência enquanto não tinha nada
pecaminoso. Dessa maneira entre o primeiro Adão
dor e o segundo Adão redentor existirá não só uma

alogia� não só uma identidade de natureza humana, mas 
lém disso, um laço físico. ·uma solidariedade p feita 

que nos descobre ublimes e ínsuspeitá ci profund'dades 
amor no decreto de Deus. 
Alguma coisa semelhante temos qu 

Ao chamá�la Deus à existên ia d 
síveis para que fosse na ter.e a M

M ria. 

pôde fazê-la, sem dúvida alguma, ""o incluída na ordem 
hipostática que não toca se nem ao d l pa a nada a 
ordem inferior à graça, em que s d� o pecado. Mas na 
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138 MARIA m A TEOLOGIA 

re }idade não foi assim. Ela havia de transmitir no Verbo, 
como fruto da sua verdadeira actividade maternal, uma 
humanidade vitalmente entroncada com Adão attavés das 
gerac;5es humanas. A sua própria humanidad·e não devia 
estar fora dessa corrente wtal; tinha que herdar a huma-
nidade empobr�cida pelo primeiro pecado. Ao mesmo 
tempo Deus p.reviu ... a ent,re a� mulheres possíveis. imensa
mente pura,. totalmente sem mancha de pecado, como cor� 
respondia a sua Mãe e Mãe do Redentor. A sabedoria 
infinita encontrou a sfut�se -faze,ndo--a entrai: por um 
lado na concatenação de causas qµe normalmente a tería 
levado até a contrac_ção do pecado original ( em Maria 
existe o que falta na Humanidade de Jesus. uma pessoa 
humana), e preservá-la por outro ado de chegar em rea
lidade a contrai--lo .. 

Essa síntese. que a nós talvez nos tivesse escapado .. 
possui profundidades insondáveis de bo1ndade, de mise
ricórdia e de amor. Porque dessa maneira Maria é pura 
e é santa na abundânda da pureza e da santidade exigidas· 
por tima Mãe de Deus Redentor: mas• .ao mesmo tempo 
es�es tesoiros de santidade de pureza não os tem sõmente 
gta as a um favor de seu Filho, mas graças a uma mise
ric6rd1a do seu Redentor. Por esse caminho Maria te
sul n o 6 a �elho1r pessoa de nossa raça humana1 não 
só flo .ma·s b la d,a Ol.'dem da graça senão também 
o frttto i p i o da Redenção. Tudo o que é melhor 
nEla se acu u\a. a i ntísslma e amorosamente, mesmo 
por via · que pai: essem on radítór as à nossa pobre visão 
humana� pata ser a Mãe do V rbo Inca :nado do Redentor. 
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Padre Nicolas. De tudo 
1 1pr end que toda a Mariologla 

u indu' Maria na ordem hipos-
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