
1. A VOCAÇÃO DA MULHER À LUZ DE MARIA

A Igreja perita em humanidade, sempre se preocupou com o homem e a 

defesa de sua dignidade, portanto, o Magistério constantemente se colocou em 

atitude de reflexão procurando responder aos apelos atuais. Afirma João Paulo 

II na sua carta apostólica Mulieris Dignitatem: “A Dignidade da mulher e a sua 

vocação - objeto constante de reflexão humana e cristã - têm assumido em 

anos recentes, um relevo todo especial.”1 Portanto, a dimensão antropológica 

na  Teologia  é  extremamente  importante.  Um discurso  sobre  Deus  que não 

levasse em conta o seu destinatário, ou seja, a pessoa humana, criada a sua 

imagem  e  semelhança,  significaria  empobrecer,  limitar  o  conhecimento  do 

próprio Deus que se manifesta nas suas obras. 

Temos na sociedade atual,  a  conotação de que a pessoa humana é 

objeto,  vivemos  numa  “civilização  das  coisas  e  não  das  pessoas”  2 Essa 

concepção  da  filosofia  contemporânea  entende  o  homem  como  um  ser 

puramente material e por isso, não passa de um instrumento útil segundo as 

diversas finalidades e correntes de pensamentos. 3  Por isso, falar de dignidade 

humana torna-se cada vez mais um desafio. Na era do descartável em que 

vivemos a  pessoa  humana,  como tal,  saiu  do  foco  da  atenção.  A verdade 

sempre atual e necessária para o mundo de hoje é, portanto, “revelar o homem 

ao homem”  4 como João Paulo II costumava dizer, ou seja, revelar à pessoa 

humana,  quem é  ela  mesma,  imagem e  semelhança  de  Deus,  ferida  pelo 

pecado, mas restituída em Cristo e em Maria.

Como afirma o Livro do Gênesis (1,27):  “Deus criou o homem à sua 

imagem e semelhança, homem e mulher os criou”.  Aqui vemos uma verdade 

antropológica fundamental: o homem é o ápice da criação.  Ele é uma pessoa, 

em igual medida, tanto como homem como mulher:  ambos foram criados à 

imagem e semelhança de Deus Trindade que é Ele mesmo, uma comunhão de 

pessoas. 

1 MD, n. 1.

2  ELIO SGRECCIA.  Sexualidade Humana, verdade e significad
3 , Petrópolis: Vozes, 1995, n. 11, p.14.

 Cf. ABBAGNANO, Dicionário de Filosofia , p 586. 

4 Cf. JOÃO PAULO II, Carta encíclica



1.1. A DIGNIDADE E A VOCAÇÃO DA MULHER

A mulher é criada por Deus “da costela” do homem. Ela vem completar o 

homem  que  em  toda  criação  não  encontrou  ninguém  que  o  preenchesse. 

Portanto,  “a  mulher  é  um  outro  “eu”  na  comum  humanidade”,5 e  não  há 

competição entre homem e mulher. Ambos se complementam e têm a missão 

de dominar e povoar a terra. João Paulo II partindo do relato da criação do 

homem  no  livro  Gênesis,  enfatiza  que  a  relacionalidade  é  um  elemento 

constitutivo do ser pessoa: 

Ser pessoa à imagem e semelhança de Deus comporta (...) um existir  
em relação, em referência ao outro “eu”.  (...)  O fato de o homem, 
criado  como homem e  mulher,  ser  imagem de  Deus não  significa 
apenas que cada um deles, individualmente, é semelhante a Deus, 
enquanto ser  racional  e  livre;  significa  também que o homem e a 
mulher, criados como “unidade dos dois” na comum humanidade, são 
chamados a viver uma comunhão de amor e, desse modo, a refletir 
no mundo a comunhão de amor que é própria de Deus, pela qual as 
três Pessoas se amam no íntimo mistério da única vida divina.6 

O  Concílio  Vaticano  II  apresenta  sinteticamente  a  verdade  sobre  o 

homem  e  a  mulher,  verdade  esta  que  perpassa  os  primeiros  capítulos  do 

Gênesis sustentando a antropologia bíblica e cristã: “Tanto o homem como a 

mulher é o único ser entre as criaturas do mundo visível que Deus Criador quis 

por si mesmo, sendo, portanto, uma pessoa.”7  O ser Pessoa, conforme explica 

o Concílio, se realiza no dom total de si mesmo, e o modelo desse fazer de si 

um dom para o outro é o próprio Deus como Trindade, como Comunhão de 

Pessoas. Portanto, dizer que o homem é criado à imagem e semelhança de 

Deus significa que ele é chamado a tornar-se um dom e, portanto, a existir 

5Redemptor Hominis, n. 8.

 MD, n. 6.

6  Ibid.,  n. 7.

7  Ibid.



“para” o outro. Homem e mulher exercem o seu ser pessoa, o seu ser dom um 

para o outro conforme sua característica própria. 

Refletindo especificamente sobre a mulher e sua vocação, a figura de 

Maria apresenta para o ser feminino os seus próprios valores de modo mais 

excelso ensinando-lhe o dom de si. Ela soube com a graça de Deus fazer um 

dom  total  de  si  mesma  primeiro  para  o  Altíssimo  e  depois  para  toda  a 

humanidade. A grandeza de Maria consiste precisamente na sua cooperação 

com a graça de Deus vivendo plenamente o dom de si mesma como pessoa. A 

Virgem Maria é uma mulher que de fato nos dá um exemplo sublime de perfeita 

consagração, pela sua entrega total a Deus e aos irmãos. Ela nos ensina muito 

bem como viver este dom de si mesmo.

Isto nos mostra a profundidade de nosso ser imagem e semelhança de 

Deus,  da  nossa  responsabilidade  de  sermos  pessoas,  desafiando-nos  a 

assumir uma atitude de doação que exige uma diferença em nossa forma de 

viver e existir. 

1.2. EVA - MARIA: PECADO E A GRAÇA

João Paulo II, na sua carta sobre a dignidade da mulher, apresenta a 

criação do homem como uma doação especial por parte do Criador, na qual  

estão contidos não só o fundamento e a fonte da dignidade humana, mas, 

também o  início  da  vida  íntima  como  o  próprio  Deus.  Mas  infelizmente,  o 

homem, pelo pecado, negou o amor e a comunhão com Deus.  De fato, na sua 

essência,

O pecado é a negação daquilo que Deus é como Criador em relação 
ao homem e daquilo que Deus quer, desde o início e para sempre 
para  o  homem.  (...)  Deus  quer  para  eles  a  plenitude  do  bem,  a 
felicidade  sobrenatural,  que  deriva  da  participação  da  sua  própria 
vida. 

É importante notarmos que com a existência do pecado, o homem não 

deixou de ser a imagem e semelhança de Deus, ele continua sendo. Só que o 

.   MD, n.9.



pecado ofuscou esta imagem, diminuiu o homem. Sendo a pessoa humana um 

ser de comunhão, com o pecado esta comunhão é atingida: 

Quando lemos, pois, “sentir-te-ás atraída para o teu marido e ele te 
dominará”  (Gn 3,16),  descobrimos  uma  ruptura  e  uma  constante 
ameaça  precisamente  a  respeito  desta  “unidade  dos  dois”,  que 
corresponde à dignidade da imagem e da semelhança de Deus em 
ambos. Tal ameaça resulta mais grave para mulher 
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Essas palavras se referem ao matrimônio, mas indiretamente abrangem 

os diversos campos da vida social em que a dignidade da mulher muitas vezes 

é ferida.

João Paulo II faz então uma comparação muito interessante entre Eva (a 

mãe dos viventes) e Maria (a Mãe de Deus). Estamos diante de duas figuras 

femininas opostas, a antiga Eva, a mulher derrotada seduzida pela serpente e 

Maria, a nova Eva, que pelo seu Sim desfez o nó da desobediência de Eva. O 

próprio Concílio afirma que: “o Pai das misericórdias quis que a aceitação, por  

parte daquela que Ele predestinará a Mãe, precedesse a Encarnação, para 

que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher 

contribuísse para a vida”. 

A obediência de Maria trouxe-nos a Salvação. Maria soube muito bem 

colaborar  com  a  graça  divina.  O  que  Eva  perdeu  para  si  e  para  toda  a 

humanidade,  foi  recuperado  por  Maria.  Por  isso,  em  Maria,  a  mulher 

redescobre qual é a sua verdadeira dignidade da humanidade, enfim do ser 

feminino que nela busca redescobrir o seu próprio valor. 

1.3. MARIA E O VALOR DE SER MULHER

A  sujeição  da  mulher  sobre  o  domínio  do  homem  é  uma  das 

conseqüências do pecado. Como é que a mulher pode ser livre do domínio 

masculino?  O Papa João Paulo II  faz uma alerta para as mulheres, que é 

muito atual:

8  Ibid., n. 10.

   Cf. LG 56



A mulher em nome da libertação do domínio do homem não pode tender à apropriação 

das características masculinas, contra sua própria originalidade feminina, (...) por este caminho 

a mulher não se realizará, mas poderia se deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza  

essencial. 

Querendo-se libertar da diminuição do seu ser pessoa por parte do 

homem, a mulher corre o risco de assumir um espírito de competição com o 

homem não buscando sua verdadeira realização como pessoa, a sua 

dignidade e vocação, a sua riqueza de seu ser feminino. 

É muito importante distinguirmos e entendermos a intenção do Criador. 

Ele quis a mulher igual ao homem em dignidade e valor, mas mantendo sua 

característica própria e sua especificidade. Ela não deve tornar-se uma cópia 

do homem, apagando sua própria identidade, deixando desaparecer a riqueza 

de sua personalidade feminina, dom para criação, que favorece nela todas as 

capacidades naturais e únicas do seu ser mulher. Diz o Pe. Guilherme Meyer, 

Fundador do Instituto do Sagrado Coração, sobre a mulher: 

O verdadeiro tesouro da mulher não é a ciência conquistada de livros 
e do ensino, mas a sabedoria que ela recebe de Deus em sua oração. 
Da  natureza  da  mulher  corresponde  mais  a  sabedoria  do  que  a 
ciência, mais o amor do que o domínio. E com isso não raras vezes 
na vida,  ela  pode superar  o  homem instruído.  Sentir  os valores  é 
próprio da mulher.
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É em Maria que todas estas características femininas chegam ao pleno 

desenvolvimento,  pois  nela  a  graça  divina,  favorece  todas  as  capacidades 

típicas de mulher. 

“Ao chegar a plenitude dos tempos,  enviou Deus o seu Filho, nascido  

duma mulher” (Gal 4,4). Este é o evento central da história da salvação: O Filho 

de Deus, Verbo consubstancial ao Pai, nasce como homem de uma mulher.  “A 

Mulher encontra-se no coração deste evento salvífico”10,ou seja, Deus quis que 

seu Filho nascesse de uma Mulher.  Maria alcançou tal união com Deus que 

supera  todas  as  expectativas  do  espírito  humano,  supera  até  mesmo  as 

 MD, n. 10.

9 Mimeo

10 MD, n. 3.



expectativas de todo Israel e particularmente das filhas deste povo escolhido 

que esperavam ser uma delas a escolhida para ser mãe do Messias prometido. 

          Em Maria manifesta-se a extraordinária dignidade da “Mulher”. Esta 

dignidade que consiste, por um lado, na elevação sobrenatural à união com 

Deus, em Jesus Cristo, que determina a profundíssima finalidade da existência 

de todo o homem, tanto na terra como na eternidade. Deste ponto de vista, a 

“mulher”  é  a  representante  de  todo  gênero  humano,  representa  toda  a 

humanidade  que  pertence  todos  os  seres  humanos,  quer  homens,  quer 

mulheres. 

          Por outro lado, o evento da anunciação de Maria põe em destaque uma 

forma de união com o Deus vivo que pode pertencer somente à “mulher”, isto 

é, a alegria de ser mãe e Maria experimenta em si este dom: a união entre mãe 

e  filho.  A Virgem  de  Nazaré  torna-se  de  fato  a  Mãe  de  Deus.  O  nome 

Theotókos, Mãe de Deus, tornou-se assim o nome próprio da união com Deus, 

concedida à Maria.  

Ela é cheia de graça, e “a graça nunca dispensa nem anula a natureza, 

antes a aperfeiçoa e enobrece.” 11 Portanto, “a plenitude da graça” concedida à 

Maria em vista da sua maternidade divina, significa aquilo que é característico 

da mulher, daquilo que é feminino: a maternidade. Encontramos aqui, de certo 

modo, o ponto culminante da dignidade pessoal da mulher. 

Às palavras do Anjo, que lhe revelam o dom de sua maternidade, Maria 

responde com o seu “Fiat”, seu Sim: “Eis a Serva do Senhor”! (Lc 1,38). Esta 

frase  exprime  a  profundidade  da  consciência  de  Maria  de  ser  criatura  em 

relação a Deus e de querer servir a Ele com todo o seu coração. Portanto, 

desde  o  primeiro  instante  da  sua  maternidade  divina,  Maria  “insere-se  no 

serviço  messiânico  de  Cristo.  É  precisamente  este  serviço  que  constitui  o 

fundamento próprio do Reino, no qual servir quer dizer reinar.”12

Este  serviço,  no  entanto,  não  significa  passividade,  pelo  contrário,  a 

partir do momento que Maria dá o seu consentimento, ela vive para o Senhor 

  Cf. Ibid., n.3 e 4

11 MD, n. 5.

12 Ibid.



integralmente,  isto  é,  assume  todas  as  conseqüências  do  seu  Sim  numa 

resposta de amor, colocando-se a serviço numa atitude de entrega total.

Resumindo, podemos dizer que o mistério de Maria, a mulher cheia de 

graça  que  foi  escolhida  para  ser  a  Mãe  de  Deus  “determina  o  horizonte 

essencial da reflexão sobre a dignidade e a vocação da mulher.”   Maria é a 

expressão mais clara desta dignidade e desta vocação.

Olhando para Maria percebemos que a dignidade e a vocação tanto do 

homem como da mulher se baseia na  união com Deus. Maria como Mãe de 

Deus é a  expressão máxima desta  dignidade e  desta  vocação e,  portanto, 

revela à mulher a sua dignidade e vocação específica. Portanto, 

A figura de Maria de Nazaré projeta luz sobre a mulher enquanto tal, 
pelo próprio fato de Deus, no acontecimento sublime da Encarnação 
do Filho, se ter entregado ao cuidado, livre e ativo, de uma mulher. 
Pode,  portanto,  afirmar-se  que  a  mulher,  olhando  para  Maria, 
encontra nela o segredo para viver dignamente a sua feminilidade e 
para realizar a sua verdadeira promoção. À luz de Maria, a Igreja vê 
no rosto da mulher os reflexos de uma beleza, que é espelho dos 
mais elevados sentimentos de que  é capaz o coração humano:  a 
totalidade  do  dom de  si  por  amor;  a  força  que  sabe  resistir  aos 
maiores  sofrimentos;  a  fidelidade  sem  limites  e  a  operosidade 
incansável;  a capacidade de conjugar a intuição penetrante com a 
palavra de apoio e encorajamento. 13

1.4. FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA

          Para assegurar a justa presença da mulher na Igreja e na sociedade é 

importante estudar os fundamentos antropológicos e teológicos da condição 

masculina e feminina.  O livro Gênesis 2,23 refere-nos as palavras de Adão 

quando Deus conduziu Eva até ele: “Esta é realmente carne da minha carne e 

ossos  dos  meus ossos”.  João Paulo  II  faz  referência  a  este  texto,  quando 

afirma que a mulher é um outro “eu” na comum humanidade, ou seja, desde o 

início da criação, o homem e a mulher aparecem como unidade, apesar da 

distinção entre ambos, pois “mulher e homem são entre si complementares.” 14

  Ibid.

13 JOÃO PAULO II, Carta encíclica Redemptoris Mater (=RM), n.46.

14 JOÃO PAULO II, Carta às Mulheres (=CM), n. 7.



A diferença entre homem e mulher é orientada para a comunhão e deve 

ser vivida de forma pacífica, nunca deve ser causa de divisão, mas sim de 

complementaridade. O próprio corpo humano, seja masculino, como o feminino 

já em sua composição natural comprova isso e tem um significado esponsal. 

Desde o princípio, existe a dimensão esponsal, ou seja, o amor pelo qual a 

pessoa se torna dom. 

No  Novo  Testamento  o  mistério  da  união  esponsal  entre  homem  e 

mulher é vista à luz da relação esponsal entre Cristo e a Igreja, onde na Nova 

Aliança a Esposa amada é a Igreja (cf.  Ef 5, 21-33). Por um lado, a Igreja, a 

esposa de Cristo, está presente em cada batizado. Por isso, S. Paulo concebe 

a vida cristã, como um mistério nupcial: “Sinto por vós um ciúme semelhante ao 

ciúme de Deus, porque vos desposei com um só esposo, que é Cristo, a quem 

devo apresentar-vos como virgem pura”. (2 Cor 11,2)

Por  outro  lado,  a  união  entre  homem  e  mulher  no  sacramento  do 

matrimônio é expressão desta união de Cristo com a Igreja. Por isso, a união 

do homem e da mulher é um mistério que deve ser vivido na intensidade do 

amor de doação recíproca e profunda comunhão. 

Diz S. Paulo aos Gálatas (3, 27-28): “Vós que fostes batizados em Cristo 

fostes revestidos de Cristo... já não há homem, nem mulher.” Aqui o apóstolo 

não declara que deixou de haver distinção entre homem e mulher, mas, que em 

Cristo, a rivalidade, a inimizade, a competição que desfiguram a relação entre 

homem e mulher são superáveis, ou melhor, já estão superadas.

Enfim, distintos desde o início da criação, o masculino e o feminino, ou 

seja, o homem e a mulher têm o seu valor. Caracterizam o amor que não tem 

fim,  pelo  qual  foram criados,  feitos  para  a  reciprocidade,  respeitando  suas 

distinções que na verdade abrem novos caminhos para  compreensão mais 

profunda da dignidade da mulher e de sua missão na Igreja e no mundo.

Vejamos agora o que o Novo Testamento nos diz a respeito da dignidade 

e vocação da mulher.

No NT,  em numerosas passagens dos Evangelhos (cf.  Mt 15,28;  Mc 

5,41;  Lc 7,13;  Jo 4,7-27), são apresentadas as figuras de diversas mulheres 

que  se  colocam  no  caminho  de  Jesus.  A sua  reação  em relação  a  estas 



mulheres é surpreendente, pois, apesar de viver em uma época em que pouco 

se valorizava a mulher, Jesus sempre as trata com o máximo respeito e com a 

honra que lhes é devida.

O episódio de Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim nos mostra o 

coração do Salvador cheio de ternura, que vai ao encontro da viúva que sofre 

com a perda do seu filho.  Também à filha  morta  de  Jairo,  Jesus fala  com 

ternura: “Eu ordeno, levanta-te!” (Mc 5,41. 43). Ainda, manifesta a sua simpatia 

pela  mulher  encurvada,  que  Ele  cura,  expulsando  satanás  e  trazendo 

novamente para aquela mulher a paz espiritual (cf.  Lc 13,10-17).  Em várias 

outras passagens dos Evangelhos, vemos a atenção e até admiração de Jesus 

pela fé e perseverança de algumas mulheres. Dentre elas bem conhecido é o 

caso da hemorroíssa: “A tua fé te salvou”. (Mc 5,34) 

 Desde o início da sua missão havia várias mulheres seguindo Jesus e 

estas  sempre  demonstraram  fidelidade  para  com  ele  e  a  sensibilidade 

característica especial de seu ser feminino. O próprio Jesus tinha convidado 

aquelas  mulheres  para  o  seu  seguimento,  deste  modo  superando  os 

preconceitos  de sua época,  pois  esta  era  uma atitude totalmente  nova em 

relação à tradição judaica. Afirma o Papa João Paulo II:

O modo de agir de Cristo, o Evangelho de suas obras e palavras é um 
protesto coerente contra tudo quanto ofende a dignidade da mulher, 
por isso, as mulheres que se encontram perto de Cristo reconhecem-
se na verdade que ele ensina e que ele  faz também quando esta 
verdade versa sobre a pecaminosidade delas.  

Os  Evangelhos  falam  também  da  benevolência  de  Jesus  para  com 

algumas pecadoras, às quais ele leva ao arrependimento dos seus pecados 

sem condená-las, exemplo disso é a mulher adúltera que recebe perdão e a 

exortação de não mais pecar (Jo 8,3-11).15Aqui, vemos claramente que Jesus 

é, ao mesmo tempo, misericordioso e justo, pois ele não é conivente com o 

pecado e com o mal que ele causa, mas exige uma autêntica conversão de 

vida para o seu seguimento.

 MD, n. 15.
15 Ibid., n. 14.



Além  disso,  os  Evangelhos  deixam  bem  claro  que  o  próprio  Cristo 

convida as mulheres para cooperarem em sua obra salvífica, Portanto, ele não 

só aceita o serviço solícito que prestam a ele e à comunidade dos discípulos, 

mas pede-lhes ainda outras formas de engajamento e empenho pessoal. Maria 

sua Amada Mãe é modelo para todas elas. Não foi por acaso, que confiou “às 

piedosas mulheres que tinham ido ao sepulcro o encargo de transmitir a alegre 

notícia aos Apóstolos de sua ressurreição. São sinais bastante claros da sua 

vontade de que as mulheres também se empenhem no anúncio do Reino.”  

Tudo  o  que  vimos  sobre  o  comportamento  de  Cristo  em relação  às 

mulheres confirma e esclarece o seguinte: O fato de ser homem ou mulher não 

comporta  nenhuma  limitação,  mas  existe  uma  igualdade  entre  homem  e 

mulher.  Ambos  têm  a  mesma  dignidade,  sem  suprir  de  modo  algum  a 

diversidade,  que lhes são próprias,  diferente da injusta desigualdade que o 

mundo impõe, mas reconciliando a ambos na unidade da Igreja. Portanto, a 

igualdade essencial  entre homem e mulher que tão nitidamente transparece 

nas palavras e nas obras de Jesus constitui a base mais evidente da dignidade 

e  da  vocação  da  mulher  na  Igreja  e  no  mundo.  Examinaremos,  pois,  no 

próximo capítulo  a  vocação  da  mulher  mais  a  fundo,  olhando  para  aquela 

mulher em quem resplandece a vocação e missão da mulher em toda a sua 

grandeza e beleza: esta mulher é Maria de Nazaré.

1.5. MARIA O MODELO DE MULHER

Ao falarmos de Maria, modelo para todas as mulheres, não podemos 

deixar de refletir sobre a sua vocação. O mistério da vocação de Maria está 

profundamente inscrito  no conteúdo da Anunciação,  onde é o próprio  Deus 

quem chama a Virgem de Nazaré, escolhendo-a para si. Da mesma forma que 

fez com Maria,  Deus comunica-nos o seu plano de amor por meio de uma 

tríplice ação:

 No  intelecto:  iluminando-nos  em  relação  à  natureza  do  nosso 

próprio chamado.

  JOÃO PAULO II, Discurso na audiência Geral de 6 de Julho de 1994, em: Oss. Rom. Ed. Port., 
30 de Julho de 1994, p.8.



 Na vontade: seduzindo-nos com sua proposta de amor.

 No coração: ressoando em nosso íntimo o convite pessoal: “Vem 

e Segue-me!”.

Este encontro pessoal com o amor de Cristo se dá por obra do Espírito 

Santo, que com o seu impulso interior no íntimo de nossa alma faz com que a 

pessoa escolhida se fascine pelo Senhor que a chama assim como aconteceu 

com Maria. Entre tantos aspectos do caminho vocacional de Maria, queremos 

destacar o silêncio pelo qual ela acolhe o chamado do Senhor, refletindo na 

saudação do Anjo e depois entrando em diálogo com ele quando lhe anuncia 

sua missão específica: “Eis que conceberás e darás a luz um filho...” (Lc 2, 30-

32). 

No relato da  Anunciação transparece também a tríplice dimensão da 

vocação de Maria que é comum a todas as mulheres, a vocação de virgem, 

esposa e mãe.  Maria  Santíssima realizou esta  tríplice  vocação feminina  de 

modo singular e único. Sendo Virgem ela se tornou Esposa e Mãe. João Paulo 

II  salienta  que o  “sim”  de  Maria,  o  seu consentimento  à  maternidade foi  o 

resultado:

Da sua doação total a Deus na virgindade. Maria aceitou a eleição 
para ser mãe do Filho de Deus, guiada pelo amor esponsal, o amor 
que ‘consagra’ totalmente a Deus uma pessoa humana. Em virtude 
desse amor, Maria desejava estar sempre e em tudo ‘doada a Deus’, 
vivendo na virgindade. 16

As  palavras  de  Maria  "Eis  a  serva  do  Senhor"  são,  portanto,  uma 

expressão do amor esponsal e maternal: Ela une em si, de maneira perfeita o 

amor, próprio à virgindade, direcionado a Cristo como o seu Esposo e Redentor 

e o amor característico da maternidade, direcionado a Jesus como seu Filho, o 

primogênito de muitos irmãos, que manifesta a sua fecundidade maternal no 

Espírito.  

Imitando Maria, todas as mulheres são chamadas a realizar a tríplice 

vocação  feminina  de  virgem,  esposa  e  mãe,  seja  no  matrimônio  seja  na 

virgindade consagrada. 

16 RM, n. 39.

 Cf. Idem.



Vejamos primeiro a vocação matrimonial. Nela a maternidade é fruto do 

amor esponsal, deste dom recíproco da vida matrimonial, que dá origem a uma 

nova  vida,  isto  é,  a  abertura  para  uma  nova  pessoa.  Portanto,  o  dom da 

disponibilidade interna para aceitar e dar ao mundo o filho está ligado ao amor 

conjugal. “A maternidade está ligada com a estrutura pessoal da mulher e com 

a dimensão pessoal do dom (...) A maternidade da mulher constitui uma parte 

especial deste comum ser genitores, aliás, a parte mais empenhativa.”  

Enfim, a mulher com o seu ser materno vive dentro de si o mistério da 

vida, dom este reservado somente a ela. Por mais que se abra hoje à mulher 

um determinado espaço na vida profissional, eclesial, nada se compara a esta 

dádiva feminina:

A mulher é aquela que desempenha o papel mais importante no início 
da vida de todo o ser humano, é um papel em que se evidencia uma 
característica  essencial  da  pessoa  humana,  destinada  não  a 
permanecer fechada a si mesma, mas a abrir-se e doar-se aos outros. 
E a maternidade representa um vértice dessa orientação personalista 
e comunitária.  

         A maternidade tende, portanto, à doação, como diz João Paulo II, a 

exemplo de Maria a mulher é chamada a tomar consciência do valor de sua 

vocação  à  maternidade  como  afirmação  de  sua  própria  dignidade  pessoal, 

como  capacidade  e  aceitação  da  expansão  de  si  em  novas  vidas  e  na 

perspectiva teológica, como participação na atividade criadora de Deus: “Na 

Maternidade da mulher, unida à paternidade do homem, reflete-se o mistério 

eterno do gerar que é próprio de Deus, de Deus uno e Trino.”  

 Além da vocação ao matrimônio, na qual a maioria das mulheres realiza 

o seu ser feminino, existe a vocação à virgindade consagrada. Esta também 

está muito ligada à maternidade e é também uma via de realização pessoal 

para a mulher. Na virgindade livremente escolhida, a mulher confirma-se como 

 MD, n.18.

 JOÂO PAULO II,  Discurso na audiência geral de 20 de Julho de 1994, em:  Oss. Rom. (Ed. 
Port.), 23 de Julho de 1994 n.30, p.8.

 MD, n. 18.



pessoa,  como criatura que o Criador  desde o princípio  quis  por  si  mesma, 

tornando-se um dom sincero para Cristo, o Esposo das almas. 

A mulher chamada desde o principio a amar e a ser amada, encontra na vocação à 
virgindade, antes de tudo, Cristo como o Redentor que amou até o fim por um dom total de si 
mesmo e ela responde a este dom por um dom sincero de toda a sua vida. Ela se doa, pois, ao 
Divino Esposo e esta doação pessoal tende a união que tem caráter propriamente espiritual. 

A virgem consagrada  se  relaciona,  pois,  com Cristo  como Esposa  e 

encontra nele Aquele que sua alma procura. Já vimos que o “sim” de Maria foi  

fruto do seu amor virginal e esponsal, amor este que consagra uma pessoa 

inteiramente ao Senhor. O amor esponsal de Maria por Deus tornou-se fecundo 

pelo  poder  do  Espírito  Santo,  primeiramente  em  sua  maternidade  Divina: 

“Bendito  é  o  fruto  do  teu  ventre”  (Lc 1,  42)  e  depois  na  sua  maternidade 

espiritual aos pés da Cruz: “Eis aí tua Mãe” (Jo 19, 26-27). 

         Como aconteceu com Maria também a mulher consagrada é chamada a 

viver o seu amor esponsal numa entrega total a Cristo e aos irmãos tornando-

se assim mãe espiritual de muitos filhos pelo poder do Espírito Santo. Esta 

maternidade espiritual ultrapassa a maternidade física e amplia a profundidade 

da vocação maternal da mulher. De fato, quando o amor de Cristo é assumido 

com coração indiviso, a virgindade consagrada “se revela como uma jubilosa 

afirmação do amor, e não como uma limitação ou uma negação. Ela canaliza e 

dá novo vigor  à infinita capacidade de amar que Deus colocou no coração 

humano, levando-o às alturas do ilimitado amor divino. É deste amor que brota  

a maternidade espiritual (cf.  Gal 4, 19), geradora de vida para a Igreja.”  Por 

isso, o Papa João Paulo II agradece às mulheres consagradas a sua dedicação 

e a sua contribuição para a vida da Igreja:

Obrigada a ti, mulher-consagrada, que a exemplo da maior de todas as mulheres, a Mãe de  

Cristo, Verbo Encarnado, te abres, com docilidade e fidelidade, ao amor de Deus, ajudando a 

Igreja e a humanidade inteira a viver para com Deus uma resposta esponsal,  que exprime 

maravilhosamente a comunhão que Ele quer estabelecer com a sua criatura.17

A Mulher e a Sociedade 

 Ibid., n. 20.
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17 CM, n. 2.



Sem entrar agora a tratar nos seu vários aspectos o amplo e complexo 

tema das relações mulher e sociedade, mas sem muitas considerações , não 

se  pode deixar de observar como predomina em nosso meio ainda,  a idéia 

que a mulher precisa somente cumprir a tarefa de mãe e esposa, alienando-a 

das tarefas publicas em geral. 

Na há dúvida que a igual dignidade e responsabilidade do homem e da 

mulher justificam plenamente o acesso da mulher ás tarefas públicas, por outro 

lado a verdadeira  promoção da mulher  exige  também que seja  claramente 

reconhecido o valor da sua função materna e familiar em confronto com todas 

as outras tarefas públicas e outras profissões. 

Deve haver uma integração. Não uma substituição do valor de ser mãe e 

esposa. O Papa João Paulo II até propõe uma Teologia do trabalho, à medida 

que essas mulheres na sua vocação e missão sejam respeitadas e valorizadas 

dentro de suas características próprias. 

Concluindo,  à  luz  de  Maria,  tanto  a  mulher  casada  como  a  mulher 

consagrada descobre a beleza da sua tríplice vocação feminina. Chiara Lubich 

lembra às mulheres o quanto a sua vocação é significativa se vivida segundo o 

modelo sublime da Virgem Maria: “Quando a mulher é outra Maria, quer dizer, 

virgem, mãe, esposa..., mas, sobretudo, “portadora de Deus”, pode fazer muito 

por todos, porque a mulher se é mulher, é o coração da humanidade.”  
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18 CHIARA LUBICH, Maria, Coração da humanidade, São Paulo, Cidade Nova, 2002, p. 46.


