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A VERDADE SOBRE MARIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A posição de Maria ainda confunde muitas pessoas nos dias de hoje em discussões que 
atravessaram os séculos e concílios. No século V, no Concílio de Éfeso, foi reconhecida e aclamada 
mãe de Deus. No Concílio de Latrão, no ano de 649, decretaram que Maria não teve filhos além de 
Jesus. No século XII, iniciaram as discussões sobre as ideias de imaculada, aceita finalmente como 
dogma no Concílio do século XIX pelo Papa Pio IX. A reza "AVE MARIA" vem do ano 1317 e difundida 
pelo papa João XXII e no ano 1334, coloca Maria como Mediadora. Na pág. 109 do Compêndio 
Vaticano II. Lê-se: "A Bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de Advogada, 
Auxiliadora e Medianeira". Nas poucas narrativas que há na Bíblia a respeito de Maria, ela é 
apresentada como uma pessoa comum, sem destaque ou importância superior dentro da igreja 
primitiva, porém uma mulher temente e fiel a Deus e digna de gerar Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
 

1. A virgindade de Maria não foi perpétua.  “Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe 

tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve ______________ com ela 

enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus.” Mateus 1:24-25. 

 

2. Jesus tinha irmãos.  “Irmão” no NT = adelfos (grego) que significa filho da mesma mãe. 

“Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus ____________ e seus discípulos. Ali 

ficaram durante alguns dias.” João 2:12.  

Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos 

_______________, José, Simão e ________________? Não estão conosco todas as suas 

_______________? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? " Mateus 13:55-56.  

“Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, 

e com os ___________________ dele.” Atos 1.14. 

 

3. Jesus igualou Maria e seus irmãos a todos que fazem a sua _________________.  

Marcos 3:31-35 

 

4. Reconheceu-se como serva de Deus e precisava de um _______________. Então disse 

Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.  

Lucas 1:46-47 

 

5. Jesus não deixou exaltar Maria acima daqueles que __________________ a Palavra de 

Deus.  Quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: "Feliz é a mulher 

que te deu à luz e te amamentou". Ele respondeu: "Antes, felizes são aqueles que ouvem a 

palavra de Deus e lhe obedecem". Lucas 11:27,28 

 

6. Maria reconhece a __________________ de Jesus. Disse Jesus: "Que temos nós em comum, 

mulher? A minha hora ainda não chegou". Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele 

mandar". João 2:4-5 

 

7. Jesus não deixou Maria no lugar Dele.  Quem foi enviado por Deus para ser o Consolador? 

João 14.16, 26___________________________  
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8. Maria foi ______________________ como todo ser humano. Rom 3.9,10,23  

 

9. Deus chama de _________________________ aqueles que adoram imagens. Rom 1:22-23 

 

 

Conclusão: JESUS É O NOSSO MEDIADOR E ADVOGADO 

- 1 Tim 2.5 -“Porque há um só DEUS e um só ................................. entre DEUS e os homens, JESUS 

CRISTO, homem.” 

- 1 João 2.1 - Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, 

temos um ............................... para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. (Versão Almeida Corrigida e 

Revisada Fiel) 

- Isaias 42:8 - Eu sou o Senhor; esse é o meu nome! Não darei a outro a minha glória nem a 

............................ o meu louvor. 
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