OS TÍTULOS DE NOSSA SENHORA, MÃE DE JESUS
Infelizmente, muitos pensam que existem muitas N. Sras. Na
verdade a Mãe de Deus, N.Sra, é uma só que é honrada com muitos
títulos. Isto acontece, porque em Lc 1, 45;48, encontramos a profecia:
“E todas as gerações me chamarão Bem-Aventurada”. Na alta nobreza
até hoje se encontra muitas pessoas com muitos títulos. A Virgem
Maria como a mais sublime de todas as criaturas de Deus, e por sua
excelsa posição possui muitíssimos títulos, em que ela é invocada,
venerada e amada. Esses títulos podem ser classificados em quatro
espécies:

1º. – Devido aos seus privilégios: que revelam sua pessoa e missão: exemplos:
Imaculada Conceição – ela foi concebida sem mancha do pecado original;
Nossa Senhora Mãe de Deus – ela concebeu pelo Espírito Santo a Nosso Senhor
Jesus Cristo que é Deus;
Nossa Senhora da Assunção – sendo isenta do pecado original e Mãe de Deus, foi
elevada ao céu, em corpo e alma;
Nossa Senhora Medianeira – Deus a elegeu como medianeira de todas as graças.

2º. – Devido a fatos históricos em sua vida: exemplos:
Nossa Senhora de Belém; Nossa Senhora da Anunciação; Nossa Senhora da Visitação;
Nossa Senhora da Apresentação; Nossa Senhora do Desterro; Nossa Senhora das
Dores.

3º. – Devido as suas virtudes: exemplos:
Nossa do Bom Conselho; Nossa Senhora Rainha da Fé; e todos os títulos das ladainhas
(sendo o mais importante Arca da Aliança);

4º. – Devido aos lugares onde ela é honrada, conforme as suas aparições ou
intervenções: exemplos:
Nossa Senhora Aparecida; Nossa Senhora de Fátima; Nossa Senhora de Lourdes;
Nossa Senhora de Guadalupe; Nossa Senhora da Vitória; Nossa Senhora Desatadoras
dos Nós; Nossa Senhora do Perpetuo Socorro; Nossa Senhora da Paz; Nossa Senhora
do Rosário; Nossa Senhora do Caravágio, etc... Como vimos são imensos.
Na Bíblia, Ela possui títulos como: Filha de Jerusalém, Filha de Sião e outros. Mas
dentre esses vários títulos, vamos refletir apenas sobre três, Mulher, Mãe e Virgem:

1º. – Mulher: A 1ª passagem esta no livro do Gn 3,15a que nos revela: “Porei inimizade

entre ti (demônio) e a Mulher”. Essa passagem é chamada de Proto – Evangelho (1º
Anuncio da Salvação) (*), aí encontramos a referência inicial sobre a Virgem Maria. É
um versículo messiânico. Isto é compreensível, pois a Virgem Maria é inseparável de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o 1º e maravilhoso título de Nossa Senhora (como
mulher), na Bíblia. O texto anuncia a batalha entre o demônio (serpente) e a Mulher,
entre os descendentes do demônio, e os descendentes da Mulher. Essa batalha se
desenvolverá por toda a história da Salvação. E todos nós que queremos nos salvar,
enfrentaremos essa batalha durante toda a nossa vida, por causa do pecado.
Os judeus sabiam que o Redentor, o Messias, nasceria de uma Mulher e essa Mulher
seria singular e que venceria o demônio. Essa Mulher é a Virgem Maria e Mãe do
Messias, Jesus. Assim como Jesus foi chamado de Filho do Homem por Daniel, tanto
judeus como cristãos reconhecem que a Mulher do Gn 3,15a é a Mãe do Messias
(Jesus). Comparar com Jo 2,4;19;26; Gal 4,4; Ap 12,1ss.

2ª↔ Jo 2,4 – Bodas de Caná: Maria intercede a Jesus pelos noivos e a reação de Jesus
é perguntar: “Mulher o que temos nós com isto”, dessa forma Ele nos mostra que os
dois são inseparáveis.
No livro de Gn, Eva era a companheira de Adão, assim Maria com Jesus. Maria revela
seu filho a todos, e o Filho também revela sua mãe, pois não tinha chegado sua hora,
mas, a pedido dela, Ele faz o 1º Sinal. A Mãe revela o filho e o Filho revela a Mãe, um
colaborando com o outro, são inseparáveis.
3ª↔ Jo 19,26- agonizando na cruz Jesus ao ver sua Mãe e ao lado do discípulo amado
numa das sete últimas palavras em seu testemunho de amor Ele exclama: “mulher eis
aí teu filho”. Que significa essas palavras? Será que Jesus amava mais a João que a
Pedro, ou aos outros discípulos? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo ama a todos com o
mesmo intenso amor, dando a vida por eles e todos nós. A resposta é uma só, bem
simples: naquele momento, João representava toda a Santa Igreja e toda a
humanidade.
4ª ↔ Gal 4,4 – “Mas ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido da Mulher... tem um enorme valor teológico e aqui revela que a Virgem Maria é
a Mulher predestinada, marcando uma nova era e com o seu Sim a Virgem Maria
inaugura uma nova raça – a raça dos eleitos, redimidos.
5ª ↔ Ap 12,1ss – Gn 3,15 temos a Promessa imensa da redenção e salvação da
humanidade. Em Ap 12,1ss a concretização da ação da Mulher, agora glorificada em
sua luta final contra o dragão, a velha serpente (Satanás). Só basta seguir o que disse
esta Mulher: Fazei tudo o que Ele vos disser (Jo 2, 4-5). Se fizermos, conseguiremos
a Redenção e Salvação.

2º. – Mãe ↔ A 1ª e maravilhosa passagem é em Miq 5,1-2a “Por isso (Deus) os deixará,
até o tempo em que der à luz aquela (Mãe) que há de dar à luz...”.
↔ A 2 passagem é em Jo 19, 27 logo após o versículo 26 se dirige ao discípulo amado
dizendo “Eis aí sua mãe”. Cristo nos deu Sua Mãe para ser a nossa mãe. Se o nome
Eva significa mãe dos viventes, Maria era a 2ª Eva, Mãe de todos os viventes. “E desta
hora em diante o discípulo a levou para casa” Todos nós devemos ter Maria como nossa
Mãe.

3º. Virgem ↔ A 1ª passagem encontramos em Is 7, 14. O texto diz: “Por isto o próprio
Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará a luz um filho e o chamará
Deus Conosco”.Essa é a promessa do envio de Deus, de uma Virgem singular única. A
2ª está em Mt 1, 23. São Mateus escreveu seu Evangelho em aramaico e usou da
versão Palestínica ao chegar nesse passo da Sagrada Escritura tomou a versão grega
(Septuagésima), porque a palavra grega traduzida por Virgem é mais clara e mais
evidente de que se trata de uma Virgem. E Nossa Senhora foi Virgem antes,
durante e depois do parto, pois a profecia diz: “Conceberá (1ª parte do milagre) e dará
a lua um filho” (2ª parte do milagre). Assim como que num instante o Senhor saiu do
Templo, a Virgem Maria para os seus braços, sem maculá-la.
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