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MARIA, MODELO DE MULHER PARA TODOS OS  
TEMPOS, LUGARES E CULTURAS (Parte V)
O Padre Jucimar Bitencourt 
em uma de suas homilias, 
falando sobre Maria, ressaltou 
que tudo o que se realizou 
nela foi possível em razão da 
sua humildade e aí acrescento 
- Maria: Vossa humildade 
desconcerta o coração dos 
soberbos! A devoção a Maria 
é universal, atinge a todos os 
continentes do mundo. Neles 
existem santuários, Igrejas, 
capelas, ermidas e templos 
dedicados a Mãe de Jesus. Os 
centros de devoção mariana 
são lugares de fé e de oração, 
onde os fiéis invocam Maria 
em seu papel de Mãe do 
redentor e Mãe dos homens. 
Os devotos amam Maria porque 
contemplam nela a Mãe de 
Jesus Cristo e a Mãe da Igreja. 
O seio puríssimo da Mãe foi o 
lugar histórico onde aconteceu 
a plenitude do tempo: Aí Deus 
se fez carne - Deus conosco! 

Maria não é deusa. Tudo o que 
ela é deve-se ao Filho, que é 
verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. Nós cristãos adoramos 
Maria? Não. Nós a veneramos, 
a cultuamos. Temos deveres 
para com a Mãe de Deus e 
nossa.  Prestamos-lhe a honra 
devida em nossos corações 
e com nossa inteligência, 
em atos e obras exteriores e 
manifestamos nosso afeto em 
várias práticas devocionais. 
Nenhum ser humano pode 
adorar a Virgem Maria porque 
ela é criatura, filha de Deus, 
redimida por Cristo e santificada 
pelo Espírito Santo. Não pode 
ser confundida com nenhuma 
divindade, porque ela não é. O 
culto de adoração é exclusivo 
a Deus Pai, a Deus Filho e a 
Deus Espírito Santo. O objeto 
central do culto de adoração 
é a Santíssima Trindade. A 
veneração mariana não dificulta 

a adoração a Deus, pelo 
contrario a favorece, pois sua 
finalidade é levar a adoração 
da Santíssima Trindade. Mas 
o culto mariano é especial 
porque está acima da honra 
que se presta aos santos e 
anjos. O respeito maior que 
se faz a Maria, porque ela 
foi exaltada depois de Jesus 
Cristo, acima dos anjos e dos 
homens e essa exaltação é 
fruto da graça de Deus. O 
culto a Maria é feito pelos 
cristãos desde tempos remotos 
na Igreja. Desenvolveu-se 
bastante desde a proclamação 
do dogma da Maternidade 
divina, definido pelo Concílio 
de Éfeso em 431. Merece o 
culto especial da Igreja por sua 
dignidade de Mãe de Deus. Foi 
a Mãe de Jesus Cristo, o Filho 
de Deus, que foi gerado em 
seu ventre santíssimo por obra 
do Espírito Santo. Voltando 
ao Vaticano II, o fundamento 
do culto tem raiz bíbl ica, 
conforme as palavras proféticas 
de Maria no Evangelho de 
Lucas: “Doravante todas 
as gerações me chamarão 
bem-aventurada, porque 
o Todo-Poderoso realizou 
grandes obras em meu favor, 
Seu Nome é Santo e Sua 
misericórdia chega aos que 
o temem” Maria recebe a 

veneração especial da Igreja por 
ser a Mãe dos seres humanos. 
É a nossa Mãe na ordem da fé.  
Sua maternidade espiritual é 
também universal. Jesus Cristo é 
o único filho de Maria, mas Nele 
sua maternidade se estende a 
todos os seres humanos que 
Ele veio salvar. Obediente ao 
lado do novo Adão, Jesus Cristo, 
a Virgem Maria é a nova Eva, 
verdadeira Mãe das criaturas 
humanas, que quis cooperar 
com seu amor maternal para 
o nascimento delas na vida da 

fé e para a formação delas 
na ordem da graça. Assim 
como Eva é responsável por 
nossa infelicidade, a Mãe de 
Jesus é responsável por nossa 
salvação.

No mês de agosto nos dias 15 
e 16, aconteceu em Piracicaba 
o FestVoc - Festival Vocacional. 
Esse festival, organizado pela 
Pastoral Vocacional da Diocese 
de Piracicaba é uma forma de 
mostrarmos nossa vocação 
de diversas formas artísticas, 
como a dança, o teatro, a 
música, a poesia, o desenho 
e a fotografia. Nossa paróquia 
tem participado ativamente 
nos últimos três anos, e neste 
ano foram apresentadas as 
modalidades dança e teatro. 
As apresentações t inham 
como Tema: A família como 
fonte de toda vocação e o 

Lema: Vós sois da família de 
Deus. Fomos premiados no 
teatro em 3º lugar e na dança 
com os prêmios de melhor 
figurino e melhor maquiagem. 
A arte que evangeliza esteve 
presente desde o início do 
Cristianismo. A arte sacra 
presente nas imagens, vitrais, 
livros e poesia, cantos litúrgicos, 
teatros, pinturas, azulejaria, 
dança - dentre outros, são 
transformadas em missão. 
Podemos dizer que isso é 
forma de evangelizar pela arte, 
de ser missionário. A arte e a 
cultura em suas mais diversas 
expressões é uma forma muito 
atual e imediata de anunciar 
as verdades do evangelho, 
pregando a todas as pessoas 
e principalmente aos jovens 
os valores cristãos, o amor 
à Igreja. É preciso que todos 
nós descubramos um jeito 
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de mostrar as pessoas 
que ainda não tem seu 
compromisso com a Igreja, 
o que fez nos apaixonarmos 
por Jesus - exemplo para 
nossa caminhada. Através 
de nossas boas ações e do 
nosso anúncio plantaremos 
na terra o Reino dos Céus 
que Ele desejou.


