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Maria e a Vocação Laical 1

REFLETINDO

Simplesmente cristãs e cristãos... eis a condição comum e fundamental de todos os 
batizados. Formamos o povo de Deus, nascido da Paixão, Morte e Ressurreição de 

Jesus, pela força do Espírito Santo. Tal dignidade não se origina de etnia, nem de con-
dição social, nem de ideologias. “Não há judeu nem grego, não escravo nem livre, não 
há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus”, nos recorda Paulo 
(Gl 3,28; Cf. Rm 10,12). Há, porém, diferentes formas de se viver a vocação cristã, o chamado 
de Deus a fazer parte de sua santidade. O mesmo apóstolo nos fala da riqueza provocada 
pela atuação do Espírito: “Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; diversidade 
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus 
que realiza tudo em todos” (1Cor 12,4). Ser leigo e leiga é uma das possibilidades.

Olhamos agora para Maria de Nazaré. Por quê? É leiga: vive e trabalha em sua cidade, 
recebe o anjo em sua casa (não no templo!), dá à luz seu filho Jesus num estábulo e o 
segue até a cruz. No cenáculo, está junto com a comunidade e, provavelmente, termina 
seus dias numa das comunidades cristãs. 

Dela podemos aprender como viver plenamente a vocação laical, isto é, a vocação 
de sermos discípulos missionários, a serviço da vida, da promoção da dignidade humana, 
na família e na vida das pessoas, nas culturas e nos povos.

ORAÇÃO INICIAL

A Igreja que nasce de Pentecostes é uma comunidade orante: “Todos unânimes, 
perseveravam na oração” (At 1,14). Maria estava lá, junto. Com ela também nos co-
locamos em oração, para compreender melhor o chamado que Deus nos faz para 
sermos fermento, sal e luz na realidade em que estamos.

1 João Luis Fedel Gonçalves. Teólogo. Membro da Comissão do Laicato da Província Marista Brasil 
Centro-Sul. Contato: jgoncalves@grupomarista.org.br
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O QUE O TEXTO SAGRADO DIZ?

Chegaram, então, sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de fora, mandaram 
chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: “Eis que tua 
mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram”. Ele perguntou: “Quem 
é minha mãe e meus irmãos?”. E, repassando com o olhar os que estavam senta-
dos ao seu redor, disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de 
Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe”. (Marcos 3,31-34)

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS DIZ?

Estamos em face de um texto desconcertante. Não é fácil entender as “duras” pala-
vras de Jesus, que parecem desautorizar sua mãe. Vamos, pois, tentar uma aproximação. 

Marcos é o primeiro evangelho, escrito por volta dos anos 70. Vai ao coração, pro-
cura responder à pergunta sobre quem é Jesus e engajar os discípulos nesse caminho. 
Corresponde ao primeiro anúncio, como vemos nos discursos de Atos e nas cartas de 
Paulo. Por isso, nada de relatos sobre a infância, como em Mateus e Lucas. Essa é a chave 
de leitura primeira.

Vamos agora olhar o texto de perto. Ele faz parte de um contexto mais amplo, que 
começa em 3,20. Ali se fala que Jesus voltou “para casa” e que sua família decidiu vir 
buscá-lo, pois estaria “fora de si”. Antes de a mãe e os irmãos chegarem, entra uma nova 
cena, em que os escribas também o acusam estar possuído. Jesus também aqui usa a 
imagem da casa. Por fim chega sua família e fica “do lado de fora”, enquanto uma multidão 
está “sentada ao redor” de Jesus. Essa é a primeira oposição: a família de fora (sua mãe, 
irmãos e irmãs) e a família de dentro (a multidão).

A cena é construída breve e harmoniosamente. Depois da introdução, segue-se um 
diálogo. Nele há quatro menções à mãe e irmão/irmãos, sendo que a primeira e a última 
incluem irmã/irmãs). Podemos notar a progressão: ao anúncio da presença da família 
segue a pergunta de Jesus; depois a nova declaração, reforçada por duas referências à 
mãe e irmãos, precedidos dos pronomes possessivos na primeira pessoa: meu, minha. 

A razão da nova condição também é anunciada: “quem fizer a vontade de Deus”. Para 
fazer parte da família de Jesus não contam os laços sanguíneos, mas a adesão ao projeto 
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de Jesus. Sugerimos que você volte ao texto, releia-o e saboreie todos esses detalhes.
E Maria? Também ela teve que passar da condição de mãe “natural” de Jesus para a 

de “discípula” de seu filho? O evangelho de Marcos não responde diretamente essa per-
gunta, mas há importantes indicações nos outros evangelhos: “Feliz aquela que acreditou” 
(Lc 1,45); “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5); “Perto da cruz de Jesus, permanecia 
de pé sua mãe” (Jo 19,25). 

Maria é mãe e é discípula. Permanece fiel às suas atribuições na sociedade e abre-
-se à fé. Responde positivamente ao que solicita a condição humana e ouve o chamado 
divino para ser esposa do Espírito. Em Maria, observamos a realidade laical em toda a 
sua exuberância, porque dela aprendemos a ser seguidores de Jesus em tudo o que nos 
toca viver e transformar.

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ DIZER?

Rezemos com o Papa Francisco para que descubramos em nossa vida de leigas e 
leigos o chamado ao seguimento que Jesus nos faz, e que pede de nós capacidade de 
escutar, de decidir e de agir.

Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faz com que saibamos ouvir a Pala-
vra do teu Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo; faz com que saibamos 
ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente 
quem é pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade. Maria, Mulher da 
decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de que saibamos obedecer 
à Palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações; concede-nos a coragem da decisão, de 
não nos deixarmos arrastar para que outros orientem a nossa vida. Maria, Mulher 
da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam “apressadamente” 
rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para levar ao 
mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amém!

(Oração pronunciada no final da recitação do Santo 
Rosário. Praça de São Pedro, 31 de maio de 2013)
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O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ VER?

Coloque-se agora no lugar de Maria, da mãe de Jesus. Procure compreender seus 
sentimentos. Será que a resposta de Jesus obrigou-a a alguma nova atitude? O que ima-
gina ter acontecido depois? 

E você, como entende as “duras” palavras de Jesus? Também existe alguma coisa 
que precisa mudar em sua vida para que se torne verdadeiro discípulo de Jesus, parte 
de sua família?

SUGESTÃO DE LEITURA

BOFF, Leonardo. A Ave-Maria: o feminino e o Espírito Santo. Petrópolis: 
Vozes, 1980.

MARTINI, C. M. A mulher no seu povo. São Paulo: Loyola, 1986.

UMBRASIL (org.), Maria no coração da Igreja - Múltiplos olhares sobre a 
mariologia. São Paulo/Brasília: Paulinas/UMBRASIL, 2011. 


