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PORQUÊ UM NOVO DOGMA MARIANO? 
 

Fonte original: The Lady Of All Nations - de Amsterdam 
 

TRADUÇÃO AO PORTUGUÊS DE WHY A NEW MARIAN DOGMA? 
 

Os papas da Católica Igreja, com base na Escritura e na 
Tradição, ensinaram oficialmente ao longo de séculos que a Virgem 
Maria, Mãe de Jesus, é também a Mãe Espiritual de Todos os Povos. 
Maria executa esse papel como mãe espiritual para a humanidade 
em três formas básicas. 

Primeiro, Maria consentiu em ser a Mãe de Jesus (Lc 1,38), e, 
assim, por seu “Fiat” ou “Sim” trouxe Jesus, o divino Redentor, para 
o mundo (Lc 2, 7).  

Maria também compartilhou o sofrimento de seu Filho, como foi 
profetizado por Simeão, que o Coração Dela também seria 
“transpassado” (Lc 2,35). 

No Calvário, o Coração Materno de Maria sofreu em união com 
Seu Filho Crucificado, e Ela ofereceu seu sofrimento em união com 
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o de Jesus ao Pai Celestial, para a redenção do mundo (Jo 19: 25-
27).  

Para este papel, Maria é chamada pela Igreja a “Corredentora” 
ou corredentor do sexo feminino, com Jesus. Como explicou o Papa 
São João Paulo II, “Crucificada espiritualmente com o seu Filho 
crucificado... seu papel como corredentora não cessou com a 
glorificação do seu Filho” (L'Osserv. Rom., 11 de março de 1985).  

Maria é a Mãe que sofre espiritualmente para seus filhos 
terrestres. 

Em segundo lugar, Maria é a mãe que espiritualmente 
alimenta seus filhos terrestres, dispensando as graças da salvação. 
Como ela fez nas bodas de Caná (Jo 2: 1-10.), Maria intercede para 
trazer as graças de Jesus à toda a humanidade. Como ela “medeia” 
ou intercede, para trazer o próprio Jesus, a Fonte de todas as graças, 
para o mundo (Lc 1,38; Lc 2, 7), Mari é nomeada pelo próprio Jesus, 
no auge do seu sacrifício redentor na cruz, para tornar-se a Mãe 
Espiritual de Todos os Povos, e para dispensar à humanidade as 
graças de Jesus, quando ele diz a Maria: “Eis o teu filho” (Jo. 19:26). 
Jesus, então, diz a João, e a todos aqueles que procuram tornar-se 
amados discípulos de Jesus, a “Eis a tua mãe” (Jo. 19:26). Para este 
papel de dispensar as graças salvadoras de Jesus a seus filhos 
terrestres, Maria é chamada de “Medianeira de todas as graças. 

Como o Papa São João Paulo II explicou, “Mediatriz está 
implícita no termo Mãe.” (L'Osserv. Rom., 1º de outubro de 1997). 

Em terceiro lugar, Maria traz as necessidades da humanidade 
ao trono de Cristo. Ela é a principal intercessora em nome de seus 
filhos terrestres, e como Rainha, ela tem o maior poder de 
intercessão possível para Jesus, o Rei do Reino de Deus, para as 
necessidades da humanidade.   

No Antigo Testamento, a Rainha Mãe do Rei teve o maior poder 
de intercessão para seu filho, o rei da linhagem de Davi, em nome do 
povo Judeu (1 Reis 2:19). 

No Novo Testamento, Maria é a nova Rainha Mãe que quer dar 
à luz o “Rei dos Reis” (Lc 2, 7), e é coroada como a Rainha e 
Advogada no Reino de Deus (Ap 12: 1-6), tornando-se a maior 
intercessora para o povo de Deus para Cristo Rei. 
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Para este papel de interceder pela humanidade, Maria é 
chamada de “Advogada”, seu título mais antigo, datado do século 2 
(Santo Irineu, Adv. Haer.V). 

Até este ponto da história, a Igreja proclamou quatro “dogmas” 
ou doutrinas solenemente pronunciadas sobre a Virgem Maria:  

1) que Maria é a Mãe de Deus (Concílio de Éfeso, 431);  
2. que ela é uma Virgem Perpétua (Concílio de Latrão, 649); 
3) que Maria foi concebida sem pecado original, ou sua 

“Imaculada Conceição” (Bula Pio IX, 1854); 
4) que Ela foi assunta em corpo e alma ao céu, ou sua 

“Assunção” (Pio XII, 1950). 
A última grande doutrina sobre Maria é seu papel como Mãe 

Espiritual de Todos os Povos, sob seus três aspectos maternais 
como Corredentora, Medianeira de todas as Graças e Advogada, que 
já são os ensinamentos oficiais dos Papas, ou o “Magistério 
Pontifício”.  

Qual seria, então, o benefício de uma solene proclamação 
de um “Quinto Dogma” da maternidade espiritual de Maria pelo 
Santo Padre? 

A proclamação da Maternidade Espiritual de Maria pelo Papa 
iria satisfazer a condição de não forçar a graça sobre nós de Deus. 

O livre reconhecimento e solene anúncio do Santo Padre dos 
papéis de Maria, lhe permitiria aprovar totalmente esses papéis 
maternais de intercessão em favor da humanidade. 

Os títulos de Corredentora, Medianeira de todas as graças, e 
Advogada, são realmente suas funções espirituais para a raça 
humana, e quando a mais alta autoridade humana no mundo 
proclama livremente estes títulos Marianos, ela irá, em certo sentido, 
“livre”, ou liberar Maria para trazer totalmente em ação, essas 
funções maternais de graça para o mundo, em suas maiores 
capacidades possíveis. 

A proclamação do Dogma de Maria Corredentora, Medianeira 
e Advogada pelo Santo Padre, irá permitir à Mãe de Jesus banhar o 
mundo com uma efusão de graça histórica, redenção e paz, em 
forma de um novo e dinâmico evento, que aparições marianas como 
Fátima, se referem como o “Triunfo do Coração Imaculado de Maria.” 
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Na década de 1910, o Cardeal Mercier da Bélgica começou um 
movimento para petição ao Santo Padre, para a definição papal da 
mediação universal de Maria. 

No início dos anos 1920, São Maximiliano Kolbe, somou sua 
voz para a definição solene de Maria, como Corredentora e 
Medianeira de todas as graças.  

Como foi o caso, nos movimentos que antecederam as duas 
últimas definições papais de Imaculada Conceição e Assunção de 
Maria, milhões de petições de cardeais, bispos, sacerdotes, 
religiosos e fiéis leigos de todo o mundo, foram enviadas ao Santo 
Padre em apoio esta proclamação dogmática solene da Maternidade 
Espiritual de Maria. 

As aparições aprovadas pela Igreja da Senhora de Todas as 
Nações, em Amsterdã, Holanda (1945-1959; aprovação da Igreja, 31 
de maio de 2002) confirmam, que apenas com a proclamação do 
Dogma de Maria Corredentora, Medianeira e Advogada, Maria vai 
ser capaz de interceder pela “verdadeira paz para o mundo” 
(Mensagem de 31 de maio de 1954). 

A Senhora de Todas as Nações, também chamada de Todos 
os Povos para a “Petição ao Santo Padre” para este Quinto Dogma 
Mariano (Mensagem de 31 de maio de 1954), e orar diariamente a 
“Oração da Senhora de Todas as Nações” para a realização deste 
Quinto Dogma: 

“Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai o vosso Espírito 
sobre a terra. Deixai o Espírito Santo viver nos corações de 
todas as nações, para que possam ser preservados da 
degeneração, desastres e guerra. Que a Senhora de Todas as 
Nações, a Santíssima Virgem Maria, seja nossa Advogada. 
Amém.” (11 de fevereiro, 1951). 

Nós, portanto, encorajamos a todos, para responder aos dois 
pedidos de Nossa Senhora.  

Primeiro, rezar diariamente a Oração da Senhora de Todas as 
Nações.  

Para cartões da Oração da Senhora de Todas as Nações, 
solicite-os gratuitamente em nosso site. 

Em segundo lugar, peticionar ao Santo Padre, escrevendo 
para ele em: Papa Francisco - 00120 Cidade do Vaticano - Europa. 
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Cada um de nós deve orar e trabalhar pelo quinto Dogma 
Mariano, através do qual a Mãe de Jesus e a Mãe Espiritual de Todos 
os Povos pode trazer ao nosso mundo conturbado uma liberação 
histórica sem precedentes de graça, redenção e paz para nossa 
família humana. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE CROWNMARY.COM 
 


