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Apresentação

Com muita satisfação, apresento a você, caro leitor, este va-
lioso estudo do Padre Guillermo Daniel Micheletti, teólogo e ca-
tequeta, membro do clero diocesano da Diocese de Santo André. 
Ele, com seu dom de escritor e admirável poder de síntese, apre-
senta aos catequistas uma “mariologia mínima”. Vem em boa hora 
mais este valioso texto de sua autoria, que certamente ajudará a 
compreender melhor o papel de Maria na história da salvação.

A mãe de Jesus é, para a Igreja, motivo de alegria e fonte de 
inspiração. Ela é a estrela da evangelização que sempre indica o 
modo de chegar a Jesus. Entre nós, é chamada, desde o evento de 
Guadalupe, “Mãe dos Povos da América Latina”.

Os bispos em Puebla ensinam de modo inigualável: “Deus se 
fez carne por meio de Maria, começou a fazer parte de um povo, 
constituiu o centro da história. Ela é o ponto de união entre o 
céu e a terra. Sem Maria, desencarna-se o Evangelho, desfigura-se 
e transforma-se em ideologia, em racionalismo espiritualista” 
(Puebla, n. 301).

Faço votos de que a leitura deste texto ajude os catequistas 
a experimentar com relação a Maria a tensão entre o histórico, 
o teológico e o simbólico, e assim cresçam na compreensão e no 
amor a ela, cujo objetivo é sempre repetir à Igreja suas últimas 
palavras contidas no Evangelho: “Fazei tudo o que Ele vos disser” 
(João 2,5).
Uma boa leitura a todos!

† Dom Pedro Carlos Cipollini 
Bispo de Santo André (SP)
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Introdução
“Devemos aprender que, quanto mais aprofun-
darmos nossa vida interior, mais humanos sere-
mos. Quanto mais nos aproximarmos do divi-
no, mais mergulharemos em nossa humanidade” 
(M. Clara Bingemer)1.

“Nem toda forma de devoção mariana é aceita pela 
Igreja. Critica-se o afeto estéril e transitório e a vã 
credulidade. Valoriza-se a atitude de inspirar-se no 
perfil bíblico-espiritual de Maria (suas virtudes)” 
(Afonso Murad).

Há tempo me dedico à formação de catequistas, sem perder 
a esperança de reconfigurar as palavras, os conceitos, as metodo-
logias e as categorias teológicas que eles/elas utilizam na cateque-
se. Entre outras coisas, destaca-se a importância de Maria como 
elemento qualificador da genuína piedade cristã. Sabemos que 
Maria não é (e não pode ser) o centro da catequese, mas, junto de 
Jesus, tem contribuído particularmente no anúncio do Evangelho 
às pessoas que procuram o cristianismo como opção de vida, 
pois Deus determinou o seu papel maternal no plano salvífico.2

É preciso que tenhamos uma ideia atualizada do papel pro-
tagônico de Maria na evangelização da Igreja, e muito particular-
mente no mundo feminino, pois pouco ajuda propor Maria como 
mulher obediente, submissa, caseira e silenciada às mulheres de 
hoje. Essa forma de pensar não oferece seriedade nem atrai as 

1 BINGEMER, Maria Clara Lucchetti. A teologia feminista. O Mensageiro de 
Santo Antônio, p. 13, jul./ago. 2018.
2 Cf. CNBB. Diretório Nacional de Catequese. Brasília: Edições CNBB, 2006, 
n. 163, p. 108-109; PAULO VI. Exortação Apostólica Marialis cultus, Brasília: 
Edições CNBB, 1974, n. 56. (Coleção Theotókos, n. 2).
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mulheres do século XXI, que, impulsionadas a competir com os 
homens, ocupam os mesmos espaços no mundo do trabalho, nas 
funções públicas, exercendo liderança em movimentos sociais e 
ambientais, assumindo sua feminilidade e sexualidade.3

Os privilégios de Maria se pautam na sua inegável singula-
ridade na história da salvação. Ela é nossa companheira de luta 
por um mundo mais justo e humano. Maria é a mulher toda de 
Deus na história concreta da humanidade.

Desejamos que um conhecimento mais bíblico e fiel de Ma-
ria desemboque sempre numa prática direcionada a renovar os 
costumes cristãos, que ofereça à humanidade hodierna – que 
vive atormentada pela violência e pelas guerras, prostrada pela 
sensação das próprias limitações, assaltada pelas aspirações sem 
limites, perturbada na mente e dividida nos corações, suspensa 
diante do mistério da morte – uma proposta de maternal huma-
nização e de fraterna participação na solidariedade e no amor.

Desejamos, portanto, oferecer uma “marialogia”4 das bem-
-aventuranças: expressão que toma como base o Evangelho de 
Mateus (5,1-10), percebendo Maria com uma mulher pobre e 
humilde que chora às escondidas; que tem fome e sede de justiça; 
que age com misericórdia; e que, pura de coração, promove a paz 
e a mansidão, sempre na perspectiva do Reino do Pai. Lembrando 
que Maria viveu também na perspectiva do Reino inaugurado em 
Jesus sem procurar privilégios, pois ela é a singela morada onde 
a Palavra fez-se carne verdadeiramente humana em seu ventre. 
Ela é a chave privilegiada da contemplação da humanidade de 
Jesus, garantindo-nos que Ele nasceu, entrou em nossa história 
e fez-se um de nós, com exceção do pecado.

Assim, Maria aparece como a figura mais delicada e con-
templada no mistério que ela já alcançou como membro vivo 

3 MURAD, Afonso. Maria: toda de Deus e tão humana – Compêndio de 
Mariologia. São Paulo: Paulinas; Aparecida: Santuário, 2012, p. 15.
4 Cf. Afonso Murad prefere chamar de “marialogia” em vez de “mariologia”. 
Eu seguirei essa mesma intuição.
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da comunhão dos santos. Ela nos mostra esse horizonte sereno 
com atitudes em que a vitória da esperança sobre a angústia; da 
comunhão sobre a solidão; da paz sobre a perturbação e o medo; 
da alegria e da beleza sobre o tédio e a náusea, não passam de rea-
lidades temporais, para atingir, enfim, a vida plena sobre a morte.5

Isso porque, não poucas vezes, a figura de Maria é instru-
mentalizada a serviço de um saudosismo fundamentalista com 
forte instinto de conservação, que se aproveita da exaltação dos 
privilégios de Maria para pregar que a oração do Rosário é obri-
gatória; que o dogma da virgindade justifica confusos preceitos 
de moral sexual; para divulgar pretensas “aparições de Maria”; e 
para arvorar suas mensagens como se fossem o quinto evangelho 
ou com igual ou maior autoridade que a do Magistério da Igre-
ja. A exagerada devoção a Maria “isoladamente”, a adoração ao 
Santíssimo Sacramento sem referência à Eucaristia dominical da 
comunidade6 e o culto midiático e personalista ao Papa (que ele 
não incentiva) são apregoados como as únicas e mais prezadas 
características do cristianismo católico.

Por outro lado, o estímulo a uma devoção mariana exage-
rada e desconectada da pessoa e da mensagem de Jesus Cristo 
parece uma solução “mágica” para expandir o catolicismo nas 
massas, mas, na verdade, tornar-se-á um problema no futuro, 
com o esvaziamento de uma autêntica fé evangélica. Portanto, 
um cristianismo sem Jesus, distante da Bíblia e adornado com 
excesso de devoções, com o tempo, perderá seu foco e se mostrará 
frágil e inconsistente.7

5 Cf. BOFF, Lina. Resgatar a humanidade de Maria como profetisa é colocar 
as grandes questões do feminino. In: GUIMARÃES, Valdivino (org.). Maria 
na Liturgia e na piedade popular. São Paulo: Paulus, 2017, p. 56.
6 A este respeito é importante saber que a Igreja ensina que o culto de adoração 
à Eucaristia, também fora da celebração, deve ser compreendido no conjunto de 
todo o mistério eucarístico, em que a Eucaristia é ordenada prioritariamente à 
sua celebração, não à adoração nem à contemplação (cf. ALDAZÁBAL, José. 
A Eucaristia. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 370-377).
7 Cf. MURAD, Maria: toda de Deus e tão humana, p. 16.
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O pontificado do Papa Francisco nos trouxe grandes desafios, 
sobretudo o de construirmos “uma Igreja em saída”. Se pensarmos 
sobre a contribuição de uma reflexão sobre Maria para esse plano 
eclesial, depararemo-nos com um urgente desafio: construir uma 
“marialogia em saída”. Olhando para Maria, solidária, fraterna, 
carinhosa com os mais vulneráveis, nós da Igreja devemos apren-
der esse jeitinho amoroso de ser e agir de que Jesus aprecia.8

Por isso, decidi escrever sobre Maria para os/as catequistas. 
O estudo sobre Maria deve ajudar a conhecer melhor quem é essa 
mulher educadora e discípula de seu Filho Jesus Cristo, que viveu 
em Nazaré, foi companheira de José, membro da comunidade de 
seus seguidores e hoje, bem-aventurada nos céus, intercede por 
nós na comunhão dos santos, perto de Jesus e tão próxima aos 
seres humanos.9

Portanto, espero, nesta marialogia mínima, contribuir para a 
evangelização de homens e mulheres do nosso tempo que olham 
com carinho para Maria, sendo auxílio a uma autêntica catequese 
e equilibrada devoção a ela, ajudando a conhecer e amar essa 
escondida mulher do Evangelho.

Espero, enfim, que este pequeno livro contribua de modo 
sério e aprofundado para divulgar continuamente na catequese 
a mística do encantamento que Maria tem por Jesus, e que deseja 
derramar sobre nós, seus filhos e filhas, por meio de seu Filho.

Maria, Nuestra Señora de Lujan, padroeira de minha pátria, 
e no Brasil invocada como Aparecida, rogai por mim e por todos 
nós!

Vosso amigo, Pe. Guillermo

8 Cf. COSTA, Jonas Nogueira da. Maria de Nazaré: aspectos bíblicos, eclesiais 
e devocionais. Vida Pastoral, n. 59, p. 9-10, maio/jun. 2018.
9 Cf. MURAD, Maria: toda de Deus e tão humana, p. 17.
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Antes de tudo:
a importância de Maria
na catequese

Aos agentes de evangelização e de catequese não surpreende 
perceber que estamos diante de uma “mudança radical de épo-
ca” para a qual não se pode “fechar os olhos”. Surge para nós o 
enorme desafio de repensar e atualizar as formas e os métodos de 
iniciação à fé cristã, de modo coerente, para as pessoas em todos 
os níveis; isto é, somos convocados a fazer uma leitura crítica 
e esperançosa dos aspectos que incidem de maneira direta na 
transmissão da fé, a fim de encontrar novos caminhos que nos 
permitam compartilhar a alegria do encontro com Jesus, Filho 
de Maria, que nos diz: “Tende coragem” (João 16,33).10

Por isso, nessa questão, não se pode deixar de lado o conheci-
mento atualizado sobre Maria, a Mãe de Jesus, no que diz respeito 
a sua significativa presença na catequese de hoje, para evitarmos 
o risco de que o exemplo dela não tenha sentido, torne-se apenas 
um enfeite devoto e superficial.

Convém ter pensamentos claros: Maria não é uma ideia nem 
uma espécie de deusa inalcançável. Devemos situá-la no contexto 
dos Evangelhos, a fim de não perder o que é essencial, isto é, sua 
condição humana, histórica, temporal e cultural, nem ofuscar sua 
privilegiada condição de Mãe e discípula de Jesus.

É indispensável que a catequese evite – entre outros – alguns 
perigos em torno da figura de Maria, que no decorrer da história 
vão e voltam com força. Como:

10 Cf. CELAM. A alegria de iniciar discípulos missionários na mudança de época. 
Brasília: Edições CNBB, 2015, n. 17, p. 17.
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● Apresentar Maria como modelo discipular, sempre aberta aos 
progressos das pesquisas da antropologia feminina. Por que isso 
é importante? Ao dar uma olhada nos costumes da população na 
época do Evangelho, chegamos à conclusão de que Maria, como 
modelo de mulher, aparece em condição submissa, subordina-
da e de valor secundário e inferior diante dos homens (olhar 
antropológico feminino desvalorizado). Isso, devemos dizê-lo, 
trouxe funestas consequências para a vida de muitas pessoas, 
especialmente das mulheres, exploradas em favor dos homens 
no que diz respeito aos interesses individuais, institucionais e de 
gênero. Foi assim legitimada a inferioridade, a passividade e a 
baixa autoestima do gênero feminino, conferindo um sentimento 
permanente de culpa pela sua condição sexuada. Atualmente a 
catequese não pode omitir essa gravíssima situação que “desva-
loriza” a mulher em relação ao homem. Deve-se olhar para uma 
condição de mútuo enriquecimento e colaboração para a vida 
familiar, social e eclesial.
● Relacionar Maria com fatos milagreiros, com aparições, ações 
mirabolantes e fantasiosas. A seriedade do caso requer um tra-
tamento mais detalhado.11

● Apresentar o dualismo de mostrar Maria com o rosto bondoso, 
maternal, cheio de ternura, misericordioso e compassivo, e, em 
contraste, Jesus com rosto impiedoso, duro, radical e exigente. 
Essa oposição distorce gravemente a imagem de Jesus e, com 
Ele, consequentemente a de Deus e a de Maria (João 14,8-11).12

Portanto, Maria não é o centro, mas está no centro da Boa 
Notícia, pois Deus determinou seu papel no plano salvífico em 
total e íntima relação com seu Filho Jesus Cristo.

Maria ajuda humildemente no processo do anunciar a Cris-
to, sendo ela também um “caminho mistagógico” a ser utilizado 

11 A gravidade da questão exige um Anexo mais detalhado no final do texto.
12 Cf. PUERTO, Mercedes Navarro. Maria. Dicionário de Catequética. São 
Paulo: Paulus, 2004, p. 719.
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frutuosamente na catequese. Transmitir uma boa catequese sobre 
Maria a catequizandos de todas as idades significa colocá-la den-
tro do mistério da vida de Jesus Cristo. Por exemplo, quando, na 
celebração eucarística dominical, a comunidade reunida, após a 
homilia, professa a fé católica, diz que Jesus Cristo foi concebido 
pela ação do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Não dize-
mos crer em Maria; ela não é o núcleo da fé, mas, para professar 
a fé na Encarnação do Filho amado do Pai, a menção a Maria se 
faz necessária para penetrarmos nesse mistério.

Sabemos que a devoção mariana pertence ao patrimônio da 
fé popular, muitas vezes despida de aprofundamentos acadêmi-
cos, mas, sem dúvida alguma, movimentada pelo Espírito Santo 
(DAp, n. 265). Aceitar que a piedade popular está compenetrada 
na esperança cristã é reconhecê-la como uma forma de agir do 
Espírito Santo, e que a religiosidade mariana entrará também 
no âmbito da espiritualidade cristã e não será julgada com frieza 
racional, mas sim nessa dinâmica maternal própria do Espírito.

Por isso, insistimos, precisamos catequizar corretamente para 
fomentar comunidades maduras, evangelizadas e evangelizadoras, 
consolidadas nos fundamentos da fé, com vontade de ter forma-
ção permanente de qualidade, que saiba usar a figura de Maria 
desvendando seu papel mistagógico, isto é, conduzindo os cristãos 
ao centro da fé cristã: seu Filho Jesus.13 Assim, o cristão cresce 
no desejo de viver na intenção de Cristo em sua oração ao Pai: 
para [que todos] sejam um como nós (cf. João 17,11). Por meio 
da piedade popular bem direcionada, Maria pode exercer um 
importantíssimo papel catequético na Igreja, isto é, se, e somente 
se, tal piedade estiver orientada para Cristo, o centro da nossa 
fé. Por sua parte, Jesus Cristo nos oferece, na presença feminina 
de Maria, uma imagem maternal ativa e orante, que fortalece a 
vida de sua Igreja.14

13 Cf. BRIGHENTI, Agenor. O laicato na Igreja e no mundo. São Paulo: Paulinas, 
2019, p. 84.
14 Cf. NASCIMENTO, Cassio Ramon. Maria na catequese: encontro entre 
doutrina e religiosidade popular. Revista de Catequese, n. 150, p. 98-99, jul./
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O Documento “A alegria de iniciar discípulos missionários 
na mudança de época” (AIDM), do CELAM, conclui convidando 
todos os catequistas comprometidos na iniciação à vida cristã a 
colocar os olhos em Maria, Mãe de Jesus e de seus discípulos. Seu 
itinerário de vida nos mostra como viver a fé em Deus, sendo 
também modelo de escuta e cumprimento de sua Palavra. Se o 
espírito de serviço delicado, discreto e respeitoso nos ensina a 
evangelizar, depois da ressurreição ela continua sua missão de 
acompanhar o crescimento da Igreja com ternura, convicção e 
fortaleza de discípula fiel. Que ela guie nossos passos nesta nova 
etapa da evangelização da América Latina!15

Maria na história

E o nome daquela jovenzinha era Miryãm...

O nome de Maria era comum entre as jovenzinhas de Israel, 
seguramente escolhido pelo orgulho que o povo reservava à cé-
lebre irmã de Moisés e Aarão (Êxodo 15,20). Na língua egípcia, 
Maria pode significar “bela” (marà) ou “amada” (meri), e, do 
hebraico, traduz-se “exaltada” ou “glorificada”.

Não poucas mulheres da época tinham o nome de Maria, 
dentre elas, as que seguiram Jesus e seus discípulos: Maria Ma-
dalena e Maria de Cléofas (João 19,25), testemunhas da morte de 
Jesus na cruz; Maria, irmã de Lázaro e Marta (Lucas 10,38-42); a 
mãe de João Marcos (Atos 12,12); e uma fiel saudada por Paulo 
na Carta aos Romanos (16,6).

Dentre as mais de sessenta hipóteses levantadas para explicar 
o nome de Maria, destacamos aquela que vê nele um derivado 
aramaico de mara, palavra que se encontra também em árabe e 

dez. 2017; RATZINGER, Joseph. A filha de Sião: a devoção mariana na Igreja. 
São Paulo: Paulus, 2013.
15 LIMA, Luiz Alves de. A catequese do Vaticano II aos nossos dias. São Paulo: 
Paulus, 2016, p. 237; CELAM. A alegria de iniciar discípulos missionários na 
mudança de época: conclusão. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 59.
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significa “mulher”, “dama”. Ele também foi associado ao radical 
ra’a, traduzido por “aquela que foi vista”. O nome Miriâm guarda 
o mistério de sua etimologia: Jerônimo propunha o significado 
“estrela do mar”; outros autores sugerem “sabor de amargor”.16

Em grego, Maria ou Mariam, do hebraico Miryãm, apesar das 
numerosas tentativas de explicação, não apresenta uma etimologia 
muito clara. O hebraico Miryãm é traduzido por Maryãm (Tar-
gum), Mariam (versão da Septuaginta), Mariam e Maria (NT), 
Mariamné (Flávio Josefo). A partir do hebraico, foram propostas 
muitas etimologias, por exemplo: mãrãh = “rebelde ou pesarosa”, 
“amarga”; mãrã = “corpulenta”, “bela”, sinônimos para um oriental; 
da raiz rwm, com o sentido de “elevada”, “exaltada”. Mas essas 
explicações não têm fundamentação acertada. É muito provável 
que o nome seja, como o de Moisés, de origem egípcia, sendo os 
primeiros elementos, sem dúvida, mri = “amar”.

A etimologia popular dos primeiros tempos do cristianismo 
é esclarecedora. Fez-se o nome derivar de rã’ãh = “ver”, daí “vi-
dente”, “que faz ver” ou “profetisa” (Êxodo 15,20; Gênesis 22,2.14; 
então, Jerônimo traduz moriyya por “terra da visão”); ou de wr = 
“brilhar”, daí mé’îryãm = “iluminadora do mar”; ou, ainda, de wr 
= “despertar”; assim mé’îyãm = “suscitadora do mar”. Parece que 
o aramaico do tempo de Jesus referia o nome de Maria a mãrã = 
“senhora” ou “dona”. Desse modo, muitas princesas da corte de 
Herodes gostavam de usar tal nome.17

Acho muito bonitas as expressivas palavras de Antonio Orbe, 
um dos maiores estudiosos da Patrística da Igreja:

Alguns autores complicam sua vida por uma coisa tão sim-
ples. No mínimo, atribuíram 75 significados diversos ao 

16 Cf. CHOURAQUI, André. A Bíblia: Lucas. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 
55. Esse título teve uma errônea adaptação por parte de São Jerônimo, pois 
mar yãm = gota do mar, stilla maris, por erro, tornou-se stella maris = estrela 
do mar; porém, mar yãm pode-se traduzir também como “amargor do mar” 
(REID. Daniel G. Dicionário Enciclopédico da Bíblia. São Paulo: Loyola, 2013; 
cf. verbete Maria, p. 860).
17 Cf. ibid.
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nome de Maria, mas ainda não conseguiram chegar a um 
acordo. Eu gostaria, na verdade, de saber realmente o que 
significa esse nome tão doce de Maria. O Espírito Santo 
não revelou nenhum segredo nisso; Ele aceitou o nome de 
Maria como seus pais lhe deram.
Para dizer a verdade, não é que me importe demais a ques-
tão. Talvez alguns sintam uma especial devoção por isso, 
mas é um nome precioso entre outros nomes preciosos. [...] 
Basta saber que Maria se chamava Maria. Não sabemos o 
que esse nome significava para ela mesma, mas compreen-
demos o que significa para nós: “Como perfume derrama-
do é o teu nome” (Canto dos Cânticos 1,3); certamente é 
perfume de finíssima fragrância mais para nós do que para 
ela. Ao sol pouco lhe importa ser iluminado: ele, ilumi-
nando, doa a sua luz. Pois, assim como o nome de Maria 
é para nós, diz muito: carregado de mil sentimentos, car-
regado de amor, cada um o acolhe do melhor modo. Nos 
momentos difíceis clamamos: Ó minha Nossa Senhora! Ó 
minha Mãe! Virgem Santíssima! Mãe de Deus! O coração 
não se engana. Felizes somos nós que aprendemos desde 
pequenos a gostar e a amar Maria. Não esqueçamos: ela é 
clemente, é piedosa; a sempre doce Maria!18

Permitam-me descrever o sentimento maternal do coração 
do poeta:19

Meio-dia. Vejo a Igreja aberta e entro.
Mas não é para rezar, ó Mãe, que estou aqui dentro.
Não tenho nada a pedir, nada para te dar.
Venho somente, Mãe, para te olhar...
Olhar-te, chorar de alegria, sabendo apenas isto:
Eu sou teu filho e tu estás aqui, Mãe de Jesus Cristo!
Ao menos por um momento, enquanto tudo para,
Quero estar neste lugar em que estás, Maria.
Nada dizer, olhar simplesmente teu rosto,
E deixar o coração cantar a seu gosto.
Nada dizer, somente cantar,
Porque o coração está transbordando [...].

18 ORBE, Antonio. L’annunciazione: meditazioni su Luca 1,26-38. Roma: Città 
Nuova, 1994, p. 38-45.
19 CLAUDEL, Paul. La vierge à midi. Œuvre poétique: poèmes de guerre. 
Gallimard: La Pléiade, 1957
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Na “escondida e esquecida” Nazaré

Maria, como também seu Filho Jesus, eram judeus. Ela, nas-
cida em Nazaré, casou-se bem jovem – como era costume – com 
o “artesão José”20 e viveu com simplicidade nesse pequeno po-
voado tão sofrido que só Deus fixaria seu olhar misericordioso 
sobre ele.21

Quando o povo das redondezas e, sobretudo, de Jerusalém 
ouvia falar de Jesus, brotava certa expressão de interrogação: 
“Será que algo de bom pode sair de Nazaré?” (cf. João 1,46).

Por que esse “altaneiro desprezo” por Nazaré? Certamente 
pela desfavorável situação desse vilarejo situado na região da 
Galileia, a 5 km da opulenta Séforis, onde viviam entre 150 e 
200 habitantes. Estes foram vítimas de preconceito dos mora-
dores da Judeia, que os consideravam: “povo da terra”, “rústicos” 
(am-há-aretz), pois o próprio dialeto os denunciava (Mateus 
26,73), e judeus de categoria inferior, por causa da contamina-
ção religiosa e cultural de longa data (cf. Jó 7,49). E a região era 
conhecida também como “Galileia dos pagãos” ou “Galileia dos 
gentios”, traduzido para nós como: “gente que não presta” (cf. 
Isaías 8,23ss).22

20 É bem mais adequado falar que José (e também Jesus) era “artesão”, e 
não carpinteiro, pois o termo grego tekton (= τέκτων, que corresponde ao 
hebraico nagar ou ao aramaico nagara) tem um sentido mais amplo do que 
carpinteiro: trata-se de alguém que trabalha com madeira, pedra e ferro, 
como um construtor, escultor, consertador de barcos e artesão de madeira (cf. 
CHOURAQUI, A Bíblia: Matyah, p. 196; PAGOLA, José A. Jesús: aproximación 
histórica. Buenos Aires: PPC Argentina, 2013, nota 49, p. 66).
21 É interessante saber que muitos artistas cristãos já se queixaram de que na 
Basílica da Anunciação, em Nazaré, Maria é representada de muitos modos 
e de diferentes formas culturais, segundo a tradição de cada nação; porém, 
dificilmente ela aparece representada como realmente era: Maria, jovem 
mulher judia, a jovenzinha de Nazaré.
22 Cf. PAGOLA, Jesús: aproximación histórica, p. 29-45; CODINA, Víctor. Una 
Iglesia nazarena: teología desde los insignificantes. Santander: Sal Terrae, 2010, 
p. 11-16; AGUIRRE, Xavier de. Tan hombre que es Dios: Jesús histórico, en los 
evangelios y entre nosotros. Buenos Aires: PPC, 2015, p. 58-70.
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Essa região, durante a vida de Jesus, foi governada por An-
tipas, “o tetrarca”,23 filho de Herodes o Grande, de 4 a.C. até 39 
d.C.24 Sua população tinha de conviver com a imposição de taxas 
insuportáveis. No ano 4 a.C., tempo do nascimento de Jesus, as 
legiões romanas sufocaram um levante de judeus camponeses, 
os quais sucumbiram diante do arsenal bélico dos romanos; es-
tes crucificaram cerca de 2 mil homens e queimaram Séforis, a 
principal cidade da Galileia.25

Na região da baixa Galileia, existiam pequenos vilarejos es-
palhados por um território de colinas mais ou menos escarpadas 
(Flávio Josefo fala de 204 povoados).26 As cidades mais impor-
tantes da região eram Cafarnaum, Magdala, Séforis e Tiberíades.

Nazaré era um pequeno vilarejo situado a 340 metros de al-
titude, aninhado na concavidade das montanhas que demarcam 
o limite norte da planície de Esdrelão (vale de Jizreel/Jezrael). 
Ainda que afastado das grandes estradas comerciais e com loca-
lização praticamente desconhecida na documentação oficial,27 

23 Isto é, soberano de uma quarta parte do Reino de Herodes o Grande.
24 Região muito rica e fértil que, no tempo de Jesus, teria 20 mil km2 e uma 
população aproximada de 150 mil habitantes.
25 A família de Jesus viveu no período de trégua entre rebeliões contra 
a opressão romana. A primeira, sob o reinado de Augusto (ano 4 a.C.); a 
segunda, durante o sombrio final do reinado de Nero (66 d.C.). Na infância de 
Jesus, o império romano, com seu poder militar, não era uma entidade distante 
e quase mítica; ao contrário, sua presença era forte, impositiva e violenta contra 
aquelas regiões. Isso fomentava o medo, a submissão e a impotência entre os 
pobres habitantes da Galileia (cf. CROSSAN, John Dominic. Cuando oréis, 
decid: “Padre nuestro...”. Santander: Sal Terrae, 2011, p. 192).
26 Flávio Josefo, ou Josefo (37/38 – 100), de nome hebraico Yosef ben 
Mattityahu, tornou-se cidadão romano. Historiador e apologista judaico-
romanos, descendente de importantes sacerdotes e reis, registrou de forma 
detalhada a destruição de Jerusalém (ano 70 d.C.) pelas tropas de Vespasiano, 
comandadas por seu filho Tito. As obras de Josefo fornecem detalhes 
importantes do judaísmo do século I. Suas duas obras mais importantes são: 
A Guerra dos Judeus (ano 75) e Antiguidades Judaicas (ano 94).
27 Flávio Josefo, quando cita as populações da Galileia daquele tempo, nunca 
menciona Nazaré entre as possíveis 45/60 cidades.
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por seu território se tinha fácil acesso ao lago de Genesaré. Por 
isso, abastecido por aquedutos gretados, Nazaré possuía jardins 
floridos e campos férteis.

Como em outros lugares nas colinas e planaltos verdejantes 
da Galileia, que faziam dessa região um lugar “invejável”, Nazaré 
cultivava, em seus vales úmidos e férteis, oliveiras, figueiras, tri-
go e cevada (dos quais se fabricava “o pão dos pobres”, que Jesus 
utilizou na última ceia), bem como algumas verduras, legumes, 
diversas árvores frutíferas e vinhas, espalhadas por toda parte. 
O azeite de suas oliveiras era tido como o mais puro da Galileia.

Contudo, não era tudo belo na sossegada região nazarena. Sua 
situação política era sufocante demais. A população sofria com 
taxas de impostos pesadíssimas, cobradas pelo império romano e 
por Herodes Antipas. Apenas para termos uma ideia, Roma exigia 
de cada família entre 12 e 13% do total de sua produção. Além 
disso, Antipas havia organizado o próprio e ambicioso sistema 
de arrecadação, para levar adiante um audacioso programa de 
construções.28 Sem esquecer a arrecadação para “fins sagrados”, 
que representava cerca de 20% da colheita anual familiar, além do 
imposto do shekel,29 que todo judeu devia pagar para ajudar na 
manutenção dos sacerdotes e levitas do Templo.30 As lamentações 
de Maria no Magnificat espelham essa dramática situação.

28 O primeiro Estado a exigir o pagamento de impostos foi Roma: o tributum 
soli, correspondente às terras cultivadas; e depois o tributum capitis, obrigatório 
para cada adulto de uma família. Normalmente, o pagamento era feito em 
sementes. Em não poucas ocasiões, a taxa de impostos de cada família chegava 
à metade de sua produção total. Quando a família não podia pagar, sua 
propriedade era vendida e ela se tornava, muitas vezes, empregada dos novos 
donos (cf. PAGOLA, Jesús: aproximación histórica, p. 34-36).
29 O shekel, shequel ou siclo refere-se a uma das mais antigas unidades de peso, 
utilizada posteriormente como nome da moeda corrente do povo israelita. A 
primeira utilização remonta à Mesopotâmia (3000 a.C.). Inicialmente, pode ter-
se referido a um peso de cevada, pois a primeira sílaba she era o acadiano para 
cevada. O shekel representava cerca de 180 grãos de cevada, aproximadamente 
11,4 gramas (cf. O MUNDO DA BÍBLIA. São Paulo: Paulinas, 19862, p. 104).
30 Segundo o historiador romano Tácito, quando Jesus tinha entre 21 e 22 anos, 
a população da sua região estava exausta das tributações impostas.


