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perfeita consciência da sua dignidade 
pessoal e do lugar único que ocupa na 
história da Salvação: «de hoje em diante me 
chamarão bem-aventurada todas as 
gerações.» 

De facto, Ela é a Mãe de Deus e João 
Baptista foi santificado ainda no seio 
materno, pela presença de Maria, Arca da 
Aliança em que é transportado o Filho de 
Deus feito Homem. «Na verdade, logo que 
chegou aos meus ouvidos a voz da tua 
saudação, o menino exultou de alegria no 
meu seio.» 

Ela tem perfeita consciência da 
dignidade que lhe foi concedida e, no 
íntimo, agradece-o a Deus. Negá-la seria 
uma mentira e uma tremenda indelicadeza 
para com Deus. 

Reconhecer as qualidades que Deus 
nos dá, as coisas belas que opera por 
nosso intermédio, o fecundar 
maravilhosamente os nossos gestos 
insignificantes é um gesto de verdade e de 
justiça. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

44  –  Jesus no Evangelho de Mateus 

 
...continuação 
 

É interessante confrontarmos esta 
genealogia de Mateus com a que Lucas 
apresenta também no início do seu 
evangelho (Lc 3, 23-38). Lucas começa por 
“Jesus, filho de José…”, recua até David, 
até Abraão… e continua até chegar a 
“Adão, de Deus”.  
 

  
 

Lucas coloca Jesus no centro da história 
humana, radicada em Adão, e como ponto 
de chegada do sonho de Deus para toda a 
humanidade. A perspectiva da genealogia 
de Lucas é universal, enquanto a de Mateus 
é judaica. 

É à luz desta perspectiva judaica da 
genealogia de Mateus que se entende 
também a preocupação simbólica de 
contabilizar as gerações: “O número total 
das gerações é, desde Abraão até David, 
catorze; de David até ao exílio da Babilónia, 
catorze; e desde o exílio da Babilónia até 
Cristo, catorze” (Mt 1, 17).  

Na língua hebraica as letras têm valor 
numérico, e por isso os números têm 
grande significado (e não esqueçamos que 
Mateus, judeu, escreveu para judeus, bem 
familiarizados com estas simbologias…). 
Ora, o nome de David tem exactamente o 
valor numérico de catorze (D+V+D= 4+6+4= 
14), e é a essa luz que Mateus constrói a 
genealogia de Jesus ao ritmo do número 14, 
vincando-o até explicitamente no fim da 
genealogia para o caso de leitores mais 
distraídos não se terem dado conta…  

Também o número 3 é na simbologia 
bíblica número de perfeição. Deste modo, 
empregando 3 vezes o número 14 para 
chegar a Jesus Cristo, anuncia-o 
simbolicamente como a perfeição de David, 
o Messias prometido e esperado. 
____________________________________________ 

A pessoa humilde 

é alegre 
 

– A pessoa humilde é alegre. O 
Magnificat é, antes de tudo, um hino de 
alegria. «A minha alma glorifica o Senhor e 
o meu espírito se alegra em Deus, meu  
Salvador.»  

É a soberba que nos encerra em nós 
mesmos, por causa de melindres reais ou 
imaginários, ou porque não nos deram a 
importância que julgávamos ter. 
 

     – A pessoa humilde é operativa. Não é 
humildade esconder a preguiça e o 
comodismo com uma desculpa de 
incapacidade, de ignorância.  

A pessoa humilde não é tacanha, 
encolhida, inoperante, mas põe a render os 
talentos recebidos do Senhor. Ocupa com 
serena dignidade e responsabilidade o seu 
lugar no mundo e na Igreja, e procura 
desempenhar-se da sua missão com a 
maior eficácia possível.  

Só as pessoas humildes constroem, de 
facto, um mundo novo, mais acolhedor; 
desenvolvem uma atenção operativa em 
relação aos mais carenciados. Não o fazem 
por táctica interesseira. É um fruto que brota 
naturalmente da sua humildade. Basta olhar 
para a vida dos santos e verificar que as 
respostas aos grandes problemas humanos 
foram dadas por eles. 

– A humildade nasce da fé. «Bem-
aventurada aquela que acreditou no 
cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da 
parte do Senhor.» 

Sem a luz da fé não se pode ser 
humilde, porque o orgulho cega-nos. Só à 
luz de Deus temos uma visão real do que 
somos e do lugar que ocupamos na vida. 

Ela fez ver em Isabel o Senhor que 
precisava da sua ajuda. Por isso «Maria 
ficou junto de Isabel cerca de três meses e 
depois regressou a sua casa.» 
____________________________________________ 

Humor 
 

 

No Dia de São Valentim (Dia dos 
Namorados), um homem entra numa livraria 
e pergunta ao empregado: 

– Tem cartões que digam “Para o meu 
único e verdadeiro amor”? 

O empregado responde: 
– Temos, sim. 
Então o homem diz: 
– Dê-me oito, por favor.  

 
 
 

Aos Leitores 
 

Este Jornal está a ser trabalhado e feito 
no início do mês de Junho, pelo que, à data, 
é impossível saber-se se vai ou não haver 
celebração de Missa Vespertina, da Assun-
ção da Virgem Santa Maria.  

Contudo a Escala aqui publicada na 
última página, não vincula, servindo apenas 
para o Leitor saber orientar-se, haja ou não 
Missa Vespertina. 
___________________________________ 

Assunção da Virgem 

Santa Maria 
 

A Assunção de Nossa Senhora é 
celebrada em todo o mundo cristão, desde 
há muitos séculos. S. João Damasceno, na 
segunda metade do século VII, deixou um 
sermão famoso sobre a «dormição» de 
Nossa Senhora no qual nos transmite a 
tradição desta verdade de fé. 

Esta festa é celebrada em diversas 
partes do mundo sob diversas invocações 
como: Nossa Senhora da Abadia, em 
muitas terras de Portugal, Santa Maria 
Maior, Nossa Senhora da Graça, na cidade 
da Praia, em Cabo Verde. 

A maior parte das catedrais portuguesas 
estão dedicadas a este mistério da vida de 
Nossa Senhora, treze das dioceses têm-na 
como Padroeira principal desde há muitos 
séculos.  

Deus, nosso Pai, aguarda-nos de 
braços abertos, para partilhar connosco a 
Sua felicidade. Mas temos necessidade de 
endireitarmos continuamente os nossos 
caminhos, para chegarmos à Sua Casa. 

Neste dia em que, à luz da vida sem 
mácula de Nossa Senhora, elevada ao Céu 
em corpo e alma, vemos com mais 
facilidade as nossas manchas. 

; Ela é figura da Igreja que um dia será 
glorificada; Ela é a Consolação e a 
Esperança do Povo de Deus ainda 
peregrino na terra.  

Bendita és ó Maria! 
  
 
 
 

 

Introdução 
Grandes coisas fez nela o Senhor da Vida. 

     
O mundo é um campo de batalha em 

que se enfrentam as forças da vida e da 
morte. É fácil verificar que, em muitos 
casos, as últimas levam a melhor: os ódios, 
a solidão, o abandono, as traições, as 
injustiças sociais e económicas, o medo, as 
doenças, são todos pontos a favor da morte. 
Mas há um momento em que a morte se 
manifesta em todo o seu enorme poder: 
quando põe fim aos nossos dias sobre a 
terra. E Deus que nos criou para a vida, o 
que faz? Sim, o que faz? Assiste impassível 
à nossa derrota? Vamos ver que não. 
     A resposta a esta interrogação 
angustiante é dada hoje, em Maria, a 
mulher na qual a vida celebra o seu triunfo. 
A primeira leitura descreve a luta ímpar de 
um dragão espaventoso –  símbolo das 
forças do mal  –  contra uma mulher inde-
fesa e um frágil menino. Vencerão estes 
últimos com a intervenção salvífica de Deus.  
     Na segunda leitura, Paulo apresenta o 
autor da vitória sobre a morte: Cristo. Sim, é 
Ele quem progressivamente esmaga sob os 
seus pés, todos os inimigos da vida e anula 
a própria morte, transformando-a num seio 
do qual se nasce para a vida plena, 
definitiva. O canto que lemos no Evangelho 
e que Lucas pôs na boca de Maria é um 
hino de graças ao Senhor pelas maravilhas 
de vida que Ele operou: tornou fecundo  o  
ventre  de uma virgem e escancarou todos 
os sepulcros, os de Cristo e de Maria, e 
também os nossos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(1 Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2) 

 
 

Monição:  
 

 
O texto do Apocalipse recorda-nos que estamos 

em luta permanente contra o Inimigo do homem.  
Maria, Mãe da Igreja, como está profetizado nos 

Génesis, aparece deslumbrante no Céu, para nos 
conduzir à vitória final. 

  

 

Leitura: 
 

Leitura  do Primeiro Livro das Crónicas 
 

19aO templo de Deus abriu-se no Céu e a arca da 
aliança foi vista no seu templo. 12, 1Apareceu no Céu 
um sinal grandioso: uma mulher revestida de sol, com 
a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na 
cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e 
ânsias da maternidade. 3E apareceu no Céu outro 
sinal: um enorme dragão cor de fogo, com sete 
cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. 4A 
cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-
-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da 
mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o 
filho, logo que nascesse. 5Ela teve um filho varão, que 
há-de reger todas as nações com ceptro de ferro. O 
filho foi levado para junto de Deus e do seu trono 6ae a 
mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha 
preparado um lugar. 10abE ouvi uma voz poderosa que 
clamava no Céu: «Agora chegou a salvação, o poder e 
a realeza do nosso Deus e o domínio do seu Ungido». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Sob a imagem da Arca (v. 19) e da 
mulher (v. 1-17) é-nos apresentada, na 
intenção da liturgia, a Virgem Maria. 
Entretanto os exegetas continuam a discutir, 
sem chegar a acordo, se estas imagens se 
referem à Igreja ou a Maria. Sem nos 
metermos numa questão tão discutida, 
podemos pensar com alguns estudiosos 
que a Mulher simboliza, num primeiro plano, 
a Igreja, mas, tendo em conta as relações 

tão estreitas entre a Igreja e Maria  

«membro eminente e único da Igreja, seu 
tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na 
caridade... sua Mãe amorosíssima» 
(Vaticano II, LG 53) – podemos englobar a 
Virgem Maria nesta imagem da mulher do 
Apocalipse. Tendo isto em conta, citamos o 
comentário de Santo Agostinho ao 
Apocalipse (Homilia IX):  

V.4-5 «O Dragão colocou-se diante da 
mulher...»: «A Igreja dá à luz sempre no 
meio de sofrimentos, e o Dragão está 
sempre de vigia a ver se devora Cristo, 
quando nascem os seus membros. Disse-se 
que deu à luz um filho varão, vencedor do 
diabo».  

V.6 «E a mulher fugiu para o 

deserto»: «O mundo é um deserto, onde 
Cristo governa e alimenta a Igreja até ao 
fim,  e nele a Igreja calca e esmaga, com  o  
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auxílio de Cristo, os soberbos e os ímpios, 
como escorpiões e víboras, e todo o poder 
de satanás». 
__________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 44 (45), 10.11.12.16 (R. cf. 10b) 
  

Monição:  
 

O salmo 45 é um cântico de louvor ao Ungido e à 
Sua esposa no dia das núpcias: A Liturgia aplica-o à 
solenidade da Assunção de Nossa Senhora, para 
celebrar a sua glorificação em corpo e alma. 

Façamos dele a nossa oração de louvor e carinho 
a Nossa Senhora elevada ao Céu. 
  

Refrão: 
 

À VOSSA DIREITA, SENHOR,  
A RAINHA DO CÉU, 
ORNADA DO OURO MAIS FINO. 
  

Ou: 
 

À VOSSA DIREITA, SENHOR,  
ESTÁ A RAINHA DO CÉU. 

  
Ao vosso encontro vêm filhas de reis, 
à vossa direita está a rainha, ornada com ouro de Ofir. 
  
Ouve, minha filha, vê e presta atenção, 
esquece o teu povo e a casa de teu pai. 
  
Da tua beleza se enamora o Rei 
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. 
  
Cheias de entusiasmo e alegria, 
entram no palácio do Rei. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Cor 15, 20-27) 

 

Monição:  
 

São Paulo, na Carta aos cristãos de Corinto, 
fundamenta a fé na Ressurreição de todos os fiéis na 
Ressurreição de Jesus, Cabeça da Igreja. 

Foi em atenção aos méritos de Cristo, e em razão 
de Maria ter sido escolhida para Mãe de Deus, que Ela 
foi elevada glorificada em corpo e alma ao Céu. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 20Cristo ressuscitou dos mortos, como 
primícias dos que morreram. 21Uma vez que a morte 
veio por um homem, também por um homem veio a 
ressurreição dos mortos 22porque, do mesmo modo que 
em Adão todos morreram, assim também em Cristo 
serão todos restituídos à vida. 23Cada qual, porém, na 
sua ordem: primeiro, Cristo, como primícias a seguir, 
os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. 
24Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a 
Deus seu Pai depois de ter aniquilado toda a 
soberania, autoridade e poder. 25É necessário que Ele 
reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo 
dos seus pés. 26E o último inimigo a ser aniquilado é a 
morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus 
pés. 27Mas quando se diz que tudo Lhe está submetido 
é claro que se exceptua Aquele que Lhe submeteu 
todas as coisas. 
 

Palavar do Senhor. 
 

Comentário: 

 
É a partir deste texto e do de Romanos 

5 que os Padres da Igreja estabelecem a 
tipologia baseada num paralelismo antiético, 
entre Eva e Maria: Eva, associada a Adão 
no pecado e na morte; Maria, associada a 
Cristo na obra de reparação do pecado e na 
ressurreição. 

V.20-23 – São Paulo, começando por se 
apoiar no facto real da Ressurreição de 
Cristo, procura demonstrar a verdade da 
ressurreição (v. 1-19). Nestes versículos, diz 
que «Cristo ressuscitou dos mortos, como 
primícias dos que morreram» (v. 20). As 
primícias eram os primeiros frutos do campo 
que se deviam oferecer a Deus e só depois 
se podia comer deles (cf. Ex 28; Lv 23, 10-
14; Nm 15, 20-21). De igual modo, Cristo 
nos precede na ressurreição. Nós 
(exceptuando pelo menos a Virgem Maria) 
havemos de ressuscitar «por ocasião da 
sua vinda» (v. 23). Não se pode confundir 
esta ressurreição sobrenatural e misteriosa 
de que aqui se fala com a imortalidade da 
alma. O Credo do Povo de Deus do Papa 
Paulo VI, no nº 28, diz: «Cremos que as 
almas de todos aqueles que morrem na 

graça de Cristo  tanto as que ainda devem 

ser purificadas com o fogo do Purgatório, 
como as que são recebidas por Jesus no 
Paraíso logo que se separem do corpo, 

como o Bom Ladrão  constituem o Povo 

de Deus depois da morte, a qual será 
destruída por completo no dia da 
Ressurreição, em que as almas se unirão 
com os seus corpos». Por seu turno, a 
Santa Congregação para a Doutrina da Fé, 
na carta de 17-5-1979, declara: «A Igreja, 
ao expor a sua doutrina sobre a sorte do 
homem depois da morte, exclui qualquer 
explicação com que se tirasse o seu sentido 
à Assunção de Nossa Senhora, naquilo que 
esta tem de único, ou seja, o facto de ser a 
glorificação que está destinada a todos os 
outros eleitos». 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

 
Monição:  
 

No encontro de Nossa Senhora com Isabel, esta 
proclama a Virgem de Nazaré a Mãe do meu Senhor. 

Maria exulta num cântico de louvor e acção de 
graças, ensinando-nos os caminhos da humildade, 
para que A possamos seguir na glorificação. 

Aclamemos a Palavra de Deus que nos anuncia 
verdades tão consoladoras. 

 

Refrão:     
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

Maria foi elevada ao Céu: 
alegra-se a multidão dos Anjos. 

 

  

 

Evangelho  (Lc 1, 39-56) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

39Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-
se apressadamente para a montanha, em direcção a 
uma cidade de Judá. 40Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de 
Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia 
do Espírito Santo 42e exclamou em alta voz: «Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. 43Donde me é dado que venha ter comigo a 
Mãe do meu Senhor? 44Na verdade, logo que chegou 
aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino 
exultou de alegria no meu seio. 45Bem-aventurada 
aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto 
lhe foi dito da parte do Senhor». 46Maria disse então: 
«A minha alma glorifica o Senhor 47e o meu espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador, 48porque pôs os olhos 
na humildade da sua serva: de hoje em diante me 
chamarão bem-aventurada todas as gerações. 49O 
Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: Santo é o seu 
nome. 50A sua misericórdia se estende de geração em 
geração sobre aqueles que O temem. 51Manifestou o 
poder do seu braço e dispersou os soberbos. 
52Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os 
humildes. 53Aos famintos encheu de bens e aos ricos 
despediu de mãos vazias. 54Acolheu a Israel, seu 
servo, lembrado da sua misericórdia, 55como tinha 
prometido a nossos pais, a Abraão e à sua 
descendência para sempre». 56Maria ficou junto de 
Isabel cerca de três meses e depois regressou a sua 
casa. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Os estudiosos descobrem neste relato 
uma série de ressonâncias vetero-                
-testementárias, o que corresponde não 
apenas ao estilo do hagiógrafo, mas 
sobretudo à sua intenção teológica de 
mostrar como na Mãe de Jesus se cumprem 
as figuras do AntigoTestamento: Maria é a 
verdadeira e nova Arca da Aliança 
(comparar Lc 1, 43 com 2 Sam 6, 9 e Lc 1, 
56 com 2 Sam 6, 11) e a verdadeira 
salvadora do povo, qual nova Judite 
(comparar Lc 1, 42 com Jdt 13, 18-19) e 
qual nova Ester (Lc 1, 52 e Est 1 – 2). 

V.39 «Uma cidade de Judá». A 
tradição diz que é “Ain Karem”, uma 
povoação a 6 Km a Oeste da cidade nova 
de Jerusalém. De qualquer modo, ficaria a 
uns quatro dias de viagem de Nazaré. Maria 
empreende a viagem movida pela caridade 
e espírito de serviço.  

V. 43 A «Mãe do meu Senhor» não fica 
em casa à espera de que os Anjos e os 
homens venham servir a sua rainha; e Ela 
mesma, que se chama «escrava do 
Senhor» (v. 38), «a sua humilde serva»      
(v. 48), apressa-se em se fazer a criada da 
sua prima e de acudir em sua ajuda. Ali 
permanece, provavelmente, até depois do 
nascimento de João, uma vez que São 
Lucas  nos  diz  que  «ficou  junto de Isabel  
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cerca de três meses».  
V.42 «Bendita és Tu entre as 

mulheres». Superlativo hebraico: a mais 
bendita de todas as mulheres.  

V.43-44 «A Mãe do meu Senhor». As 
palavras de Isabel são proféticas: o mexer-    
-se do menino no seu seio (v. 41) não era 
casual, mas «exultou de alegria» para 
também ele saudar o Messias e sua Mãe.  

V.46-55 – O cântico de Nossa Senhora, 
o Magnificat, é um poema de extraordinária 
beleza poética e elevação religiosa. 
Dificilmente poderiam ficar melhor expres-
sos os sentimentos do coração da Virgem 
Maria – «a mais humilde e a mais sublime 
das criaturas» em resposta à saudação 
mais elogiosa (v. 42-45) que jamais se viu 
em toda a Escritura. É como se Maria 
dissesse que não havia motivo para uma tal 
felicitação; tudo se deve à benevolência, à 
misericórdia e à omnipotência de Deus. 
Sem qualquer referência ao Messias, 
refulge aqui a alegria messiânica da sua 
Mãe e a sua humildade num extraordinário 
hino de louvor e de agradecimento. O 
cântico está todo entretecido de 
reminiscências bíblicas, sobretudo do 
cântico de Ana (1 Sam 2, 1-10) e dos 
Salmos (35,9; 31, 8; 111, 9; 103, 17; 118, 
15; 89, 11; 107, 9; 98, 3); cf. também Hab 3, 
18; Gn 29, 32; 30, 13; Ez 21, 31; Si 10, 14; 
Mi 7, 20.  

Ao longo dos tempos, muitos e belos 
comentários se fizeram ao Magnificat; mas 
também é conhecida a abordagem 
libertacionista, abundando leituras materia-
listas utópicas, falsificadoras do genuíno 
sentido bíblico, com base no princípio 
marxista da luta de classes. Com efeito, a 
transformação social que é urgente realizar, 
não se faz com o inverter a ordem social, o 
«derrubar os poderosos dos seus tronos» e 
o «despedir os ricos de mãos vazias». Eis o 
comentário da Encíclica Redemptoris Mater, 
nº 36: «Nestas sublimes palavras… 
vislumbra-se a experiência pessoal de 
Maria, o êxtase do seu coração; nelas 
resplandece um raio do mistério de Deus, a 
glória da sua santidade inefável, o amor 
eterno que, como um dom irrevogável, entra 
na história do homem». 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, 

para que tenha a alegria de gerar sempre novos       
filhos 
e de os ver alcançar o reino eterno, 
oremos por intercessão da Virgem Maria. 

 
2 –  Pelos discipulos de Jesus Cristo, 

para que sejam fiéis à palavra do Evangelho 
e desejem com ardor alcançar os bens do Céu, 
oremos por intercessão da Virgem Maria. 

 

 

“Gregório IV” 

(827 – 844) 
 
Filho de um patrício de Roma, tentou 

preservar a unidade do Império, quando os 
dois filhos de Luís I, o Piedoso (Luís e 
Lotário), se insurgiram contra o pai. O Papa 
apoiou Lotário para conseguir a paz.      

Instituiu a festa de Todos-os-Santos. 
 

“Sérgio II” 

(844 – 847) 
 

Educado por Leão III, veio a ser eleito 
como seu sucessor. Um diácono de nome 
João foi aclamado Papa por gentes do 
campo. O imperador Lotário enviou a Roma 
o seu filho Luís II para verificar a eleição 
papal, e Sérgio II foi reconhecido.  

Estabeleceu-se que os papas só seriam 
consagrados com o consentimento imperial.  

 

“São Leão IV” 

(847 – 855) 
 

Defendeu a liberdade das eleições 
papais, contra o imperador Lotário e o seu 
filho Luís, e salvaguardou os direitos da 
Santa Sé contra a ingerência do imperador.       

Fortificou Roma e completou a cidade 
junto da basílica de São Pedro. 
____________________________________________ 

Maria ensina-nos a 

ser humildes 

 
 

Maria ensina-nos a ser humildes. 
O encontro de Maria com Isabel é um 

compêndio de humildade. Deus manifesta-o 
nos Evangelho de S. Lucas, para que 
possamos aprender a vivê-la com a nossa 
Mãe. 
____________________________________________ 

Huildade é Verdade 
 

A humildade é a verdade. Temos uma 
ideia deformada da humildade: a de uma 
pessoa que se recusa a reconhecer as 
próprias qualidades e virtudes e a actuar de 
acordo com elas.  

Isabel corresponde à saudação de 
Maria: «Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é 
dado que venha ter comigo a mãe do meu 
Senhor?» 

Nossa Senhora não recusa o elogio de 
Isabel,  porque  ele  é  verdadeiro.  Ela  tem  

 

 

 

3 –  Pelos chefes de Estado e pelos governos, 
para que exerçam o seu poder como um serviço 
e não se deixem vencer pelo desânimo, 
oremos por intercessão de Maria. 

 
4 –  Pelos que sofrem humilhações e passam fome, 

para que o Senhor os encha de bens, os conforte 
e lhes dê o desejo de santidade, 
oremos por intercessão de Maria. 

 
5 –  Por todas as mães, pelos doentes e os sem abrigo, 

para que encontrem em Cristo a sua esperança 
e em Maria Santíssima a sua advogada, 
oremos por intercessão da Virgem Maria. 
 

6 –  Por todos nós aqui presentes em assembleia, 
para que Deus nos dê a graça da humildade 
à imitação da vida simples da Virgem Mãe, 
oremos por intercessão de Maria. 

____________________________________________ 

Humildade e Caridade 
 

A humildade e a caridade são inseparáveis.  

Na Visitação de Nossa Senhora a Santa 
Isabel, esta verdade aparece em evidência. 

Não foi para satisfazer uma curiosidade 
superficial que o Arcanjo revelou a Maria a 
concepção miraculosa de Isabel. Nele se 
encerra um convite para a Visitação. Pede-o 
a delicadeza humana e o plano de Deus de 
santificar São João Baptista ainda no seio 
materno. 

A humildade e a caridade são, de facto, 
inseparáveis. Só consegue viver o manda-
mento novo do amor quem for humilde. Os 
que se julgam o centro do mundo pensam e 
cuidam apenas de si; o mais pequeno 
incidente causa melindres e afasta as 
pessoas. 

Em Maria encontramos a escola desta 
harmonia: vive a caridade, dá-se, porque é 
humilde; e humilha-se para servir, porque 
está abrasada no fogo do amor de Deus. É 
este fogo que A faz caminhar apressa-
damente, alegremente pela serra, ao 
encontro da sua parente. 
____________________________________________ 

 Visita-nos em: 
www.paroquias cesf.com 

____________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Valentino I” 

(827)  
 

A Constituição de 824 não distinguia 
para a eleição papal os eclesiásticos e os 
laicos, permitindo assim a intromissão do 
imperador no direito do novo papado. E é 
assim que na eleição de Valentino tomaram 
parte nobres laicos. 
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