
Maria: mãe!



Às filhas da Terra 
Do seu trono de luzes e de rosas, 
A Rainha dos Anjos, meiga e pura 

Estende os braços para a desventura, 
Que campeia nas sendas espinhosas. 

Ela conhece as lágrimas penosas 
E recebe a oração da alma insegura, 

Inundando de amor e de ternura 
As feridas cruéis e dolorosas. 

Filhas da Terra, mães, irmãs, esposas, 
No turbilhão dos homens e das coisas, 

Imitai-A na dor do vosso trilho!… 

Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, 
E encontrareis, em vossas próprias almas, 

A alegria do reino de Seu Filho! 

Bittencourt Sampaio - Parnaso de Além Túmulo (1932) - Chico Xavier 



Maria (hebraico: Miriam; aramaico: Maryam), também conhecida como Maria de Nazaré e 
chamada pelos católicos e ortodoxos de Nossa Senhora, é a mulher israelita de Nazaré, 

identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a mãe de Jesus.  

Maria teria vivido na Galiléia no final do século I a.C. e início do século I d.C.,  
e é considerada pelos cristãos como a primeira adepta ao cristianismo. 

Tradicionalmente, os cristãos católicos acreditam que ela concebeu seu filho milagrosamente pela 
ação do Espírito Santo, sendo virgem (dogma originado no protoevangelho de Tiago no século II, 

confirmado nos concílios posteriores).  

Os muçulmanos acreditam que ela concebeu pelo comando de Deus. Isso ocorreu quando ela 
estava noiva de José e aguardava o rito do casamento, que tornaria a união formal. 

Ela se casou com José e o acompanhou a Belém, onde Jesus nasceu. 

De acordo com o costume judaico, o noivado teria ocorrido quando ela tinha cerca de 12 anos, o 
nascimento de Jesus aconteceu cerca de um ano depois.



A Bíblia registra o papel de Maria em eventos importantes da vida de Jesus,  
desde o seu nascimento até a sua ascensão.  

Escritos apócrifos falam de sua morte e posterior assunção ao céu.  

Os cristãos da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Ortodoxa Oriental, da Igreja Anglicana e da 
Igreja Luterana acreditam que Maria, como mãe de Jesus, é a Mãe de Deus (Concílio de Éfeso, 431)  

Maria foi venerada desde o início do cristianismo. 
Ao longo dos séculos ela tem sido um dos assuntos favoritos da arte, da música e da literatura cristã. 

A Igreja Católica tem uma série de dogmas marianos, como a Imaculada Conceição de Maria (8 de 
Dezembro de 1854, Papa Pio IX) e Assunção de Maria (1 de Novembro de 1950, Papa Pio XII).   

Os católicos referem-se a ela como Nossa Senhora e a veneram como a Rainha do Céu e Mãe da 
Igreja, baseados no fato dela ter sido a mãe de Jesus que, segundo os Dogmas do Cristianismo, é 

Deus. Contudo, outros grupos que acreditam na divindade de Cristo, como a maioria dos protestantes, 
não compartilhem dessas crenças, atribuindo a ela um papel mínimo dentro do cristianismo por conta 

das poucas referências bíblicas sobre sua vida.



Quem é Maria para o Espiritismo?
É certo que Maria faz parte de um grupo de espíritos evoluídos que 

vieram para preparar a chegada de Jesus. É um espírito tão puro, que 
recebeu a missão nobre de conduzir o governador da Terra, modelo e 

guia da humanidade. 

Maria é sinônimo de amor, prova disto foi a sua resignação ao 
presenciar o sofrimento de seu filho. E é por isso que este espírito 

desperta tanta simpatia e admiração entre as pessoas. Há quem 
acredite que, pedir a intercessão de Maria é o método mais eficaz de se 

chegar a Jesus, pois um filho não negaria o pedido de uma mãe.



Quem é Maria para o Espiritismo?
Na literatura espírita, encontramos vários registros sobre Maria na 

espiritualidade.  

O livro Memórias de um Suicida, descreve as atividades da Legião dos 
Servos de Maria, um grupo de espíritos especializados no resgate de 

suicidas nas zonas inferiores, após o socorro dos réprobos, os mesmos são 
encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré. Esta instituição é dirigida 
pela mãe de Jesus. Camilo Cândido Botelho, autor espiritual desta obra, 

relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser 
desempenhada por outro espírito a não ser Maria, por ela ser a referência 

de amor e dedicação fraternal.



Quem é Maria para o Espiritismo?

Além disso, milhares de fiéis pelo mundo todo, dedicam sua fé e 
devoção a Maria, em virtude disso, existem espíritos abnegados que 

trabalham em seu nome, recebendo os pedidos e as orações e 
auxiliando aqueles que sofrem. 

É importante ressaltar que a Doutrina Espírita alimenta um profundo 
respeito a qualquer forma de convicção religiosa, mesmo 

posicionando-se de forma diferente. E sabemos que Maria é um 
espírito de luz e trabalha ao lado de Jesus em benefício da 

humanidade.



De quem é esta ilustração? 

É de Maria, ditada por Emmanuel ao pintor 
Vicente Avela através da mediunidade de 

Chico Xavier.  

Em uma rápida entrevista, Chico frisou que a 
fisionomia de Maria é tal qual Ela é conhecida 

quando suas visitas às esferas espirituais 
mais próximas e perturbadas da crosta 

terrestre.




