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INTRODUÇÃO 

 

 O culto tem sido considerado, pela maioria dos cristãos, como o ato central de 

identidade cristã através da história. Muitos teólogos cristãos têm definido a 

humanidade como homo adorans, ou seja, "o homem que cultua", significando assim 

que o culto a Deus é central para se compreender o ser humano. 

Este trabalho evidencia o culto cristão à Bem-aventurada Virgem Maria. Sendo 

um tema tão abrangente, optou-se por apresentação de forma não completa este culto na 

devoção geral ou popular e na Sagrada Liturgia. 

No primeiro Capítulo apresenta-se o culto cristão: definição e divisões. Coloca-

se em destaque, entre o culto de Latria e dulia, o de hiperdulia, que é justamente o culto 

que o cristão católico devota a Mãe de Deus. 

No centro deste trabalho, o capítulo dois, mostra justamente como é a devoção 

àquela que foi chamada de Mãe pelo Redentor do homem.  Uma devoção que passa por 

uma série de recomendações. Por justamente ser uma devoção intrissica ao catolicismo, 

o Magistério tem uma constante preocupação da forma como os cristão devotam sua 

Mãe. Neste sentido, coloca-se uma envase a devoção geral e as diversas formas de 

devoção, também populares e tradicionais a Nossa Senhora. 

Como o próprio papa Paulo VI afirma, “ao dispor-nos a tratar do lugar que a 

bem-aventurada Virgem Maria ocupa no culto cristão, devemos, em primeiro lugar, 

volver a nossa atenção para a sagrada Liturgia”
1
. esta, efetivamente, para além de um 

rico conteúdo doutrinal, possui uma incomparável eficácia pastoral e tem um bem 

reconhecido valor exemplar para as outras formas de culto. Também pelo Concílio 

Vaticano II desejar uma renovação profunda, também pelo que respeita às expressões de 

veneração para com Maria; e exige, portanto, ser atentamente considerado e apreciado. 

Por esta grande preocupação e devoção, a Igreja elaborou um livro litúrgico, a 

pedido de Sua Santidade São João Paulo II, contendo uma coletânea de Missas de Nossa 

Senhora. Por isso, o terceiro capítulo mostra o resultado desta solicitação do Romano 

Pontífice, que é importante não só para os Sacerdotes devotos de Maria Santíssima, mas 

                                                
1 PAULO VI, Marialis Cultus, disponível em: < http://w2.vatican.va/content/paul-

vi/pt/apost_exhortations /documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html > n. 1. 
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também dos fiéis que sabem que o melhor lugar de exaltar e conseguir as graças da Mãe 

de Deus é na Ação Sagrada e oficial da Igreja: a Sagrada Liturgia. 
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1. CULTO CRISTÃO 

O culto, comum em várias religiões e comum ao homem, e este por ser 

definido como animal religioso, culto  

vem de colere (cuidar de, cultivar em sentido larguíssimo). É a veneração por 

um ser baseado no sentimento da sua excelência e da própria inferioridade e 

da vassalagem em reação a ele. É portanto, radicalmente, certa atitude 
interior, feita não somente de admiração, de estima e de honra, mas também 

de humildade e de protesto de submissão.2 

Esta atitude pode se expressar de diversas formas, mas o ato de culto 

propriamente dito diante de um ser se refere somente ao que tem por objeto direto esse 

ser. Por exemplo, o cidadão se comporta bem no exterior para honrar sua pátria não se 

dirá culto à pátria. Neste caso citado, o a boa conduta não tem como objeto direto a 

pátria. Enquanto o ato de veneração da bandeira, não tendo por objeto direto aquele 

pedaço de pano, mas a pátria da qual aquele tecido é símbolo e, por assim dizer, o 

substituto, será um ato de culto à pátria. O mesmo deve-se dizer da oração feita a Deus 

ou do sacrifício que lhe é oferecido. São atos de culto em sentido estrito.
3
  

Deste conceito de culto se pode ter diversas divisões. Para entender melhor o 

culto e suas divisões apresenta-se um esquema
4
: 

 

 

 

 

 

 

 

Já no Antigo Testamento apresentava-se uma forma de culto através da leitura 

e explicação da Lei, a oração dos Salmos e sobretudo a memória dos eventos salvadores 

                                                
2
 VAGAGGINI, Cipriano, o sentido teológico da liturgia, Loyola, São Paulo 2009, pg. 136 

3 Cf. Idem, pg. 137. 
4 Cf. Ibid. 

 

Culto    Profano 

Religioso Natural 

   Sobrenatural  Judaico 

      Cristão  Absoluto: latria, hiperdulia, dulia 

        Relativo 
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e das realidades significativas que encontraram sua realização no Mistério de Cristo (a 

Promessa e a Aliança, o Êxodo e a Pascoa, o Reino e o Templo, o exílio e a volta).
5
 

É em torno desta harmonia dos dois Testamentos
6
 que se articula a catequese 

pascal do Senhor
7
, e posteriormente a dos Apóstolos e dos Padres da Igreja. “Esta 

catequese desvenda o que permanecia escondido sob a letra do Antigo Testamento: o 

mistério de Cristo.”
8
  

O Culto do Antigo Testamento era, portanto, um primeiro esboço, uma 

primeira figura e um primeiro traçado do culto que Cristo inauguraria na sua 

vida mortal, do qual o culto cristão não é senão a continuação sob o véu dos 

sinais e dos símbolos, e o culto da Jerusalém celeste futura a realização 

perfeita na glória.9 

“O culto cristão é o culto a Deus iniciado por Cristo como redentor e cabeça da 

humanidade redimida da qual seria formada sua Igreja, seu corpo e sua esposa, 

expressão de si mesmo e continuação de sua obra no mundo até o seu glorioso 

retorno.”
10

 

 Ainda uma vez, existe uma grande diferença no próprio âmbito do culto 

absoluto, entre o que se presta a Deus  

 

1.1. LATRIA 

Do grego (λατρεια,  que significa "adorar"). É o culto de Adoração, no qual o 

homem professa a Deus sua total servidão. É devido somente à SSma Trindade e às suas 

Pessoas singulares, e também, em virtude da união hipostática, a Jesus Cristo, no qual, 

mesmo sob as espécies sacramentais, a humanidade é adorada junto com a divindade 

com um único ato de adoração. 

 “A adoração é o primeiro ato da virtude da religião.”
11

 Adorar a Deus é 

reconhece-lo como Deus, como o Criador e Salvador. O Senhor e o Dono de tudo o que 

                                                
5 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 1093. 
6 Cf. DV 14-16. 
7 Cf. Lc 24, 13-49. 
8 CEC 1094. 
9
 VAGAGGINI, o sentido teológico da liturgia, pg. 138 

10 Idem. 
11 CEC 2096. 
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existe. É ter respeito e submissão absoluta, é exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, 

confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que Santo é o seu nome.
12

 

1.2. DULIA  

Dulia (do grego δουλεια,  que significa "honrar“) é devido aos santos(as), às 

pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício das virtudes cristãs da Igreja nos 

coloca como um exemplo a seguir sendo enviados ao altar. 

Essa prática é plenamente justificada pela Tradição cristã mais antiga, apoiada 

na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Com a certeza de que os Santos já estão no Céu, 

a Igreja, sempre assistida pelo Espírito Santo (cf Jo 16, 12-13), já nos seus primeiros 

tempos, começou a prestar veneração particular àqueles falecidos que tiveram uma vida 

confessando Jesus Cristo, especialmente pelo martírio.
13

 

O Vaticano II determinou em relação a esse culto o seguinte: 

Que as festas dos Santos não prevaleçam sobre os feriados comemorativos 

próprios dos mistérios da salvação, deve ser deixado a comemoração de 

muitos deles às Igrejas individuais, nações ou famílias religiosas, que se 

estendem a toda a Igreja só aqueles que se recordam santos de importância 

verdadeiramente universal.14 

 

1.2.1. As Relíquias Dos Santos 

“Chama-se “relíquia” ao que resta de uma pessoa ou de uma coisa: do latim 

relinquere, relicta, reliquae.”
15

 Aplicou-se, sobretudo aos restos mortais de um 

mártir e, depois, de um santo, mesmo não sendo mártir. Por extensão, também se 

chamam relíquias a outros objetos que pertenceram ao Santo, como suas vestes.
16

 

O culto das imagens/relíquias não é contrário ao primeiro mandamento, que 

proíbe os ídolos. “De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo 

original, e quem venera uma imagem venera a pessoa que nela está pintada.”
17

 A 

honra prestada às santas imagens/relíquias é uma veneração respeitosa, e não uma 

adoração que só compete a Deus:  

                                                
12 Cf. Lc 1,46-49. 
13 Cf. AQUINO, Felipe, Podemos prestar culto aos santos? disponível em: <http://cleofas.com.br/pod 

emos-prestar-culto-aos-santos/> 
14 SC 111. 
15

 ALDAZÁBAL, José, Vocabulário básico de Liturgia, São Paulo: Paulinas 2013, p. 317. 
16 Cf. Idem. 
17 CEC 2132. 
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Oculto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as 

considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus 

encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não 

termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem.18 

Sobre as relíquias, Santo Agostinho diz: 

Mas, no entanto, nós não construímos templos, e ordenamos sacerdotes, ritos 

e sacrifícios para estes mesmos mártires, porque não são nossos deuses, mas 

o seu Deus é o nosso Deus. Certamente honrarmos seus relicários, como os 

memoriais dos santos homens de Deus que se esforçaram para a verdade, 
mesmo até morte de seus corpos, para que a verdadeira religião pudesse ser 

conhecida, e as religiões falsas e fictícias expostas.19 

 

1.3. HIPERDULIA 

Maria Santíssima, que tem entre todos os servos de Deus, um lugar 

privilegiadíssimo, é objeto de um culto que, ainda que essencialmente diverso daquele 

de latria e inferior a ele, é superior àquele de todos os outros santos e anjos, e é dito por 

isso hiperdulia.
20

 

“Quem menospreza Maria não presta um serviço a Jesus. Muito ao contrário, 

quem rebaixa a honra de Maria, reduzindo-a ao nível de “uma boa mulher”, rebaixa a 

honra de Deus numa das suas mais nobres obras de amor e misericórdia.”
21

 

                                                
18 AQUINO, Tomás de, S. Th., II-II,81,3,ad 3. 
19

 AGOSTINHO DE HIPONA, Cidade de Deus, livro VIII, capítulo 27. 
20 Cf. VAGAGGINI, o sentido teológico da liturgia, p. 139. 
21 TRESE, Leo John, A fé explicada, São Paulo: Quadrante 71999, p. 73. 
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2. O CULTO DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

O culto, como já se sabe, é uma honra que se tributa a uma pessoa superior a 

nós. O culto rendido aos servidores de Deus honra o próprio Deus, que se manifesta por 

eles e que, por eles, atrai a todos a Ele.
22

 

Por vários motivos, é justo que Nossa Senhora seja objeto de veneração 

singularíssima: 

“Se se veneram todos os justos, quem é não louvará a fonte da Justiça e o 

tesouro da Santidade? Nem a língua dos homens, nem a mente dos anjos, que é a mais 

sublime do mundo, podem enaltece-la dignamente.”
23

 

Deus, ao constituir sua Mãe no cume da santidade, enchendo-a de graças, 

expressa a todos a sua vontade de que a honra lhe seja dada por todos em tudo o que for 

possível. Louvar Maria é louvar o Filho e, por Ele, a Trindade Santíssima: qual é o filho 

que não se alegra quando se honra sua mãe? Quanto mais Jesus Cristo, que, sendo Deus, 

ama sua Mãe mais do que todos os filhos do mundo! Compreende-se bem aquele grito 

de louvor à Virgem Maria que sai dos lábios de uma mulher anônima interrompendo um 

discurso de Jesus
24

: “Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do 

povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te 

amamentaram!”
25

 

Pela tradição e relato histórico, chega até os tempos hodiernos a devoção 

expressa pelo responsável da Reforma Protestante, Martinho Lutero, e também de 

Erasmo. Eles repetiam continuamente que “a verdadeira devoção a Maria consistia na 

imitação”
26

. Com essas palavras eles queriam corrigir o que julgavam excessos da 

piedade mariana de seu tempo. 

O concílio Vaticano II foi mais delicado e profundo ao dizer que a verdadeira 

devoção não consiste nem num estéril e passageiro sentimentalismo, nem numa certa 

credulidade vã; mas que procede da fé, pela qual reconhecemos a excelência da Mãe de 

                                                
22 Cf. OROZCO, Antonio, Mãe de Deus e Mãe nossa, São Paulo: Quadrante 2016, p. 189. 
23 JOÃO DAMASCENO, Homilia I in Dormitionem B. V. Mariae, PG 96 
24

 Cf. OROZCO, Antonio, Mãe de Deus e Mãe nossa, p. 190. 
25 Lc 11, 27. 
26 OROZCO, Antonio, Mãe de Deus e Mãe nossa, p. 191. 
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Deus, e pela qual somos levados a um amor filial para com a nossa Mãe, e à imitação 

das suas virtudes.
27

 

Para a reta ordenação e desenvolvimento do culto à Bem-aventurada Virgem 

Maria, o papa Paulo VI escreveu:  

A devoção para com a Virgem Maria [...] em Cristo encontra completa 

expressão e por meio de Cristo, no Espírito, conduz ao Pai, é elemento 

qualificante da genuína piedade da Igreja. Por uma necessidade íntima, de 

fato, essa piedade reflete, na prática cultual, o plano redentor de Deus; pelo 
que, ao lugar singular que coube a Maria em tal plano, corresponde também 

um culto singular para com ela (LG 66); como, ainda, a todo o progresso 

autêntico do culto cristão segue-se necessariamente um correto incremento da 

veneração para com a Mãe do Senhor. De resto, a história da piedade 

demonstra que "as diversas formas de devoção para com a Mãe de Deus, que 

a Igreja aprovou, dentro dos limites da doutrina sã e ortodoxa" (LG 66) se 

desenvolvem em subordinação harmônica ao culto de Cristo, e gravitam à 

volta deste, qual ponto de referência natural e necessário das mesmas.
28

 

 Sobre si mesma, a sempre Virgem Maria disse: “Todas as gerações me hão de 

proclamar bendita”
29

. Para todos os cristãos está claro esta verdade do Papa Paulo VI: 

“a piedade da Igreja para com a santíssima Virgem pertence à própria natureza do culto 

cristão”
30

. A santíssima Virgem  

é com razão venerada pela Igreja com um culto especial. E, na verdade, a 

santíssima Virgem é, desde os tempos mais antigos, honrada com o título de 

"Mãe de Deus", e sob a sua proteção se acolhem os fiéis implorando-a em 

todos os perigos e necessidades [...]. Este culto [...], embora inteiramente 

singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta por igual 

ao Verbo Encarnado, ao Pai e ao Espírito Santo, e favorece-o 

poderosamente31; 

este culto encontra a sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus
32

 e na 

oração mariana, como o santo rosário, “resumo de todo o Evangelho”
33

. 

 

2.1. DEVOÇÃO 

Todos já aprendem no berço a querida devoção a “Mamãe do Céu”. As 

palavras “Ave Maria” são as primeiras a serem aprendidas pelas crianças que, a 

exemplo de seus pais, devotam a mãe do céu seus pedidos e louvores. Antes mesmo de 

                                                
27 Cf. LG 67. 
28 PAULO VI, Marialis Cultus, Introdução. 
29 Lc 1, 48 
30 MC 56. 
31

 LG 66. 
32 Cf. SC 103 
33 Cf. MC 42. 
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se dirigirem ao anjinho da guarda já se dirigem aquela que mais parece com a pessoa 

que eles mais amam: sua mamãe.  

 Certamente muita alegria surge no coração das crianças ao perceberem que no 

céu também tem uma Mãe e um Pai. 

 Sobre a devoção a Santíssima Virgem o papa Paulo VI diz que  

É da máxima conveniência, antes de mais nada, que os exercícios de piedade 

para com a Virgem Maria exprimam, de maneira clara, a característica 

trinitária e cristológica que lhes é intrínseca e essencial. O culto cristão, de 

fato, é por sua natureza culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou, 

conforme se expressa a Liturgia, ao Pai por Cristo no Espírito. Nesta 

perspectiva, torna-se ele extensivo, legitimamente, se bem que de maneira 

substancialmente diversa, em primeiro lugar e de modo singular, à Mãe do 

Senhor, e depois aos Santos, nos quais a Igreja proclama o Mistério Pascal, 

por isso mesmo que eles sofreram com Cristo e com Ele foram glorificados.34 

É necessário, pois, que os exercícios de piedade com que os fiéis exprimem a 

sua veneração para com a Mãe do Senhor, manifestem de modo mais claro o lugar que 

ela ocupa na Igreja: "depois de Cristo, o mais alto e o mais perto de nós"
35

; um lugar 

que nos edifícios cultuais do Rito bizantino tem sido expresso plasticamente de tal 

maneira que, na própria disposição das estruturas arquitetônicas e dos elementos 

iconográficos, na porta central da iconóstase, a representação da Anunciação a Maria, e 

na abside, e da Theotocos gloriosa, resulta manifesto que, a partir do fiat da humilde 

Serva do Senhor, a humanidade inicia o retorno a Deus e que na glória da Toda-santa vê 

a meta da sua caminhada. Assim o simbolismo com que o edifício da igreja exprime o 

lugar de Maria no mistério da Igreja encerra uma indicação fecunda e constitui um 

auspício para que, por toda a parte, as várias formas de veneração à bem-aventurada 

Virgem Maria se abram para perspectivas eclesiais.
36

 

Outras formas de piedade é o Angelus e o Santo Rosário, recomendadas 

vivamente pelos papas. O Beato Paulo VI escreveu:  

Não deixeis de inculcar, com maior insistência, a reza do Santo Rosário, 

oração tão agradável à Virgem Maria e tão recomendada pelos Sumos 

Pontífices. Por meio dela, podem os fieis cumprir, da maneira mais suave, a 

ordem do Divino Mestre: “Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei e vos 

será aberto” (Mt 7,7)37. 

                                                
34 MC 25. 
35 LG 54. 
36 Cf. MC 28. 
37

 PAULO VI, Carta Encíclica Mense maio (29-IV-1965), disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_29041965_mense-maio.html 

> 
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 Era a oração predileta de São João Paulo II, que escreveu a afetuosa Carta 

Apostólica Rosarium Virginis Mariae (16-X-2002), com a qual proclamava um Ano do 

Rosário e na qual afirmava que o Rosário é uma oração não só “a Maria”, mas também 

“com Maria”.
38

 

 O mesmo papa ainda diz que A forma mais genuína da devoção à Virgem 

Maria é a consagração ao seu imaculado Coração. É assim que no coração se realiza 

uma crescente comunhão e familiaridade com a Virgem Maria, como maneira nova de 

reviver para Deus e de continuar aqui na terra o amor do Filho à sua Mãe Maria.
39

  

 

2.2. LITURGIA 

No Vaticano II encontra-se uma exortação a que se promova o culto, 

especialmente o litúrgico
40

. Contudo, acrescenta-se: “A sagrada liturgia não esgota toda 

a ação da Igreja”
41

 do mesmo modo: “a participação na sagrada Liturgia não esgota, 

todavia, a vida espiritual. O cristão, chamado a rezar em comum, deve entrar também no 

seu quarto para rezar a sós (cf Mt 6, 6) ao Pai; segundo ensina o Apóstolo, deve rezar 

sem cessar (cf. 1 Tess 5, 17)” 
42

. 

Tradicionalmente, para honrar a Virgem Maria, a Igreja celebra ao longo do 

ano litúrgico diversas festas marianas. Algumas são importantes e solenes: 

Santa Maria, Mae de Deus; a Anunciação; a Assunção de Nossa Senhora; 

Santa Maria Rainha; as Dores de Nossa Senhora; a Natividade de Nossa 

Senhora; Nossa Senhora do Rosário; a Imaculada Conceição, ...43 

Ao começar a tratar do lugar que a bem-aventurada Virgem Maria ocupa no 

culto cristão, deve-se, em primeiro lugar, volver a atenção para a sagrada Liturgia; esta, 

efetivamente, para além de um rico conteúdo doutrinal, possui uma incomparável 

eficácia pastoral e tem um bem reconhecido valor exemplar para as outras formas de 

culto.
44

 

o culto que a Igreja universal tributa hoje à Santíssima Virgem é derivação, 

prolongamento e acréscimo incessante daquele mesmo culto que a Igreja de 

todos os tempos lhe rendeu, com escrupuloso estudo da verdade e com uma 

                                                
38 Cf. OROZCO, Antonio, Mãe de Deus e Mãe nossa, p. 199. 
39 JOÃO PAULO II, Mensagem à Ordem do Carmelo por ocasião da dedicação do ano 2001 à Virgem 

Maria, 25-III-2001, disponível em: < https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2001/ 

march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html > n. 4. 
40 Cf. LG 67. 
41 SC 9. 
42

 Idem 12. 
43 OROZCO, Antonio, Mãe de Deus e Mãe nossa, p. 197. 
44 Cf. MC 1. 
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sempre vigilante nobreza de formas. Da tradição perene, viva, em virtude da 

presença ininterrupta do Espírito e do contínuo dar ouvidos à Palavra, a 

Igreja do nosso tempo extrai motivações, argumentos e estímulo para o culto 

que presta à bem-aventurada Virgem Maria. E a própria Liturgia, que recebe 

do Magistério aprovação e alento, é expressão altíssima e documento 

probatório dessa mesma tradição viva.45 

 A Liturgia, por sua própria natureza, de modo admirável fomenta, aperfeiçoa e 

expressa a comunhão não só com as Igrejas espalhadas por toda a terra, mas também 

com os habitantes celestes, Anjos e Santos, e em primeiro lugar com a gloriosa Mae de 

Deus.
46

 Assim, a Igreja, em comunhão intima coma Santíssima Virgem,
47

 haurindo dela 

o sentido de piedade,
48

 celebra os divinos mistérios, em que “com perfeição Deus é 

glorificado e is homens, santificados”
49

 

                                                
45 MC 15. 
46 Cf. SANTA SÉ, Missas de Nossa Senhora, Brasília: Edições CNBB 12016, introdução n. 13 
47

 Missale Romanum, Prex Eucharistica I seu Canon Romanus, Communicantes. 
48 Cf. MC 16-20. 
49 SC 7. 
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3. MISSAS DE NOSSA SENHORA 

A Coletânea é composta por 46 formulários que celebram a memória da Bem-

aventurada Virgem Maria ao longo do ano litúrgico. Todos os formulários possuem a 

eucologia menor (coleta, sobre as oferendas e pós-Comunhão), um prefácio e sugestões 

de leituras.
50

 

Estas Missas querem celebrar o lugar eminente de Maria na obra da salvação 

realizada por seu Filho, como indica a Introdução da Coletânea: “A Virgem Maria, por 

desígnio divino, em vista do mistério de Cristo e da Igreja, ingressou intimamente na 

história da salvação, e participou ativamente, de diversas maneiras, nos mistérios da 

vida de Cristo”
51

 

Assim, com as Missas de Nossa Senhora a Igreja quer celebrar com Ela o 

mistério de Cristo, ao mesmo tempo em que pede sua materna intercessão. Que a 

celebração destas Missas, pois, colabore no sentido de uma reta devoção mariana, que 

jamais pode obscurecer a centralidade do mistério de Cristo, sobretudo de seu Mistério 

Pascal. 

Sobre a utilização das Missas de Nossa Senhora, elas podem ser celebradas nos 

dias que são permitidas as Missas votivas, conforme a normativa do Missal Romano:
52

 

a) Sempre permitidas: Nos dias de semana do Tempo Comum. 

b) Permitidas, a juízo do sacerdote: Nas memórias obrigatórias, nos dias de 

semana do Advento até 16 de Dezembro, nos dias de semana do tempo do Natal 

e do Tempo Pascal. 

c) Permitidas apenas com autorização do Bispo Diocesano: Nos domingos do 

Natal e do Tempo Comum, nas festas, nos dias de semana do Advento de 17 a 

24 de Dezembro, na oitava do Natal e nos dias de semana da Quaresma. 

d) Sempre proibidas: Nas solenidades, nos domingos do Advento, da Quaresma e 

da Páscoa, na Oitava Pascal, na Comemoração dos Fieis Defuntos, na Quarta-

feira de Cinzas e na Semana Santa. 

É necessário recordar que “a genuína devoção mariana não pede que se 

multipliquem as celebrações de Missas de Santa Maria”
53

. Assim, que os sacerdotes 

                                                
50

 Cf. SANTA SÉ, Missas de Nossa Senhora, introdução 19-26. 
51 Idem, 7. 
52 Cf. IGMR, 3ª ed., n. 374-376. 
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saibam encontrar o equilíbrio entre uma maior celebração destas Missas, sobretudo 

durante os Anos Marianos promulgados pelos Romanos Pontífices, e o respeito aos 

ritmos do ano litúrgico. 

 

3.1. QUADRO GERAL DOS TEMPOS LITÚRGICOS 

A celebração destas Missas deve ser conforme a índole de cada tempo 

litúrgico, como indica a Introdução: “Portanto, os formulários das Missas 

ordinariamente devem ser usados no tempo litúrgico para o qual foram destinados”
54

. 

Contudo, alguns se adequam a outros tempos, como indicado em cada formulário.
55

 

a) Tempo do Advento 

1. Virgem Maria, filha eleita de Israel 

2. Virgem Maria na Anunciação do Senhor 

3. Visitação da Virgem Maria 

b) Tempo do Natal 

4. Santa Maria, Mãe de Deus 

5. Virgem Maria, Mãe do Salvador 

6. Virgem Maria na Epifania do Senhor 

7. Virgem Maria na Apresentação do Senhor 

8. Nossa Senhora de Nazaré 

9. Nossa Senhora em Caná 

c) Tempo da Quaresma 

10. Santa Maria, discípula do Senhor 

11. Virgem Maria junto à cruz do Senhor I 

12. Virgem Maria junto à cruz do Senhor II 

                                                                                                                                          
53 SANTA SÉ, Missas de Nossa Senhora, introdução 39. 
54

 Idem, 28. 
55 O Ano Mariano e as Missas de Nossa Senhora, disponível em: 

http://pilulasliturgicas.blogspot.com.br/2 016/12/o-ano-mariano-e-as-missas-de-nossa.html 
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13. Recomendação da Bem-aventurada Virgem Maria 

14. Virgem Maria, Mãe da Reconciliação 

d) Tempo da Páscoa
56

 

15. Virgem Maria na Ressurreição do Senhor 

16. Santa Maria, fonte de luz e de vida 

17. Virgem Maria no Cenáculo 

18. Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos 

e) Tempo Comum
57

 

19. Santa Maria, Mãe do Senhor 

20. Santa Maria, nova mulher 

21. O santo nome da Bem-aventurada Virgem Maria 

22. Santa Maria, serva do Senhor 

23. Bem-aventurada Virgem Maria, templo do Senhor 

24. Bem-aventurada Virgem Maria, sede da Sabedoria 

25. Bem-aventurada Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja (I) 

26. Bem-aventurada Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja (II) 

27. Bem-aventurada Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja (III) 

28. Imaculado Coração de Maria 

29. Bem-aventurada Virgem Maria, rainha do universo 

30. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e medianeira da graça 

31. Bem-aventurada Virgem Maria, fonte da salvação 

                                                
56 Para o Tempo da Páscoa são propostos quatro formulários (os dois primeiros mais indicados para o 

início deste tempo, próximo ao Domingo de Páscoa, e os dois últimos para o final, próximo ao Domingo 

de Pentecostes) 
57 Para o Tempo Comum são propostos vinte e oito formulários, divididos em três grupos: a) 11 

formulários celebram Maria com títulos tirados da Sagrada Escritura ou que recordam sua relação com a 

Igreja. b) 9 formulários celebram a cooperação de Maria na vida espiritual dos fiéis. c) 8 formulários 

celebram a misericordiosa intercessão de Maria em favor dos fiéis: 
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32. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e mestra espiritual 

33. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do bom conselho 

34. Bem-aventurada Virgem Maria, causa da nossa alegria 

35. Bem-aventurada Virgem Maria, amparo da fé 

36. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do belo amor 

37. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da santa esperança 

38. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da unidade 

39. Santa Maria, Rainha e Mãe de misericórdia 

40. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Providência 

41. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da consolação 

42. Bem-aventurada Virgem Maria, Auxílio dos cristãos 

43. Bem-aventurada Virgem Maria das mercês 

44. Bem-aventurada Virgem Maria, saúde dos enfermos 

45. Bem-aventurada Virgem Maria, rainha da paz 

46. Bem-aventurada Virgem Maria, porta do céu 
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CONCLUSÃO 

A piedade da Igreja para com a bem-aventurada Virgem Maria é elemento 

intrínseco do culto cristão. Essa veneração que a Igreja tem vindo a prestar à Mãe do 

Senhor, em todos os lugares e em todos os tempos, desde a saudação com que Isabel a 

bendiz (cf. Lc 1,42-45) até as expressões de louvor e de súplica da nossa época, 

constitui um excelente testemunho da sua norma de oração e um convite a reavivar nas 

consciências a sua norma de fé. E, em contrapartida, a norma de fé da Igreja exige 

também que, por toda a parte, floresça com pujança a sua norma de oração pelo que se 

refere à Mãe de Cristo.  

A piedade para com a Mãe do Senhor torna-se pois, para o fiel, ocasião de 

crescimento na graça divina, que é, de resto, a finalidade última de toda e qualquer 

atividade pastoral. Na realidade, é impossível honrar a "cheia de graça" (Lc 1,28), sem 

honrar o estado de graça em si próprio; quer dizer: a amizade com Deus, a comunhão 

com Ele e a inabitação do Espírito Santo. Esta graça divina reveste todo o homem e 

torna-o conforme a imagem do Filho de Deus (cf. Rm 8,29; Cl 1,18).  

A Igreja católica, apoiada numa experiência de séculos, reconhece na devoção 

a Virgem Santíssima um auxílio poderoso para o homem em marcha para a conquista da 

sua própria plenitude. Maria, a Mulher nova, está ao lado de Cristo" o Homem novo, em 

cujo mistério, somente, encontra verdadeira luz o mistério do homem (GS 22); e está aí, 

qual penhor e garantia de que numa simples criatura, nela, se tornou já realidade o plano 

de Deus em Cristo, para a salvação de todo o homem. 
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