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Fez em Mim maravilhas 
 

O Evangelho apresenta-nos a cena tão 
bela da visitação de Nossa Senhora a Santa 
Isabel. A mãe do precursor, cheia do 
Espírito Santo dirige a Maria os mais belos 
elogios. Guiada também pelo Espírito de 
Deus, a Santa Igreja continuou ao longo dos 
séculos a louvar a Mãe do Senhor.  

Ao ouvir aqueles elogios Maria não 
nega que sejam verdade. Diz mesmo que 
todas as gerações A chamarão bem 
aventurada. Mas encaminha para Deus 
todos os louvores: «A Minha alma glorifica o 
Senhor e o Meu espírito se alegra em Deus 
Meu Salvador…O Todo poderoso fez em 
Mim maravilhas: santo é o Seu nome» 

A Virgem é para nós modelo da 
verdadeira humildade. Esta não consiste em 
negar as coisas boas que recebemos, mas 
em encaminhar para Deus, que no-las deu, 
os louvores recebidos. Escolhida para Mãe 
de Deus, foi pôr-se ao serviço da prima 
durante três meses, como simples criada, 
para a ajudar.  

Contemplemos uma vez e outra o 
exemplo da nossa Mãe. Está tão perto de 
Deus. É a criatura mais perfeita, revestida 
da dignidade maior concedida a uma 
criatura. Ao mesmo tempo é a mais 
humilde, mais perto de cada um de nós: 
pelo Seu trabalho, que foi igual ao de tantas 
mulheres, pela Sua simplicidade, pelo Seu 
amor a cada homem, que o Senhor Lhe 
entregou como Seu filho.  

Muitas vezes Lhe poderemos dirigir o 
elogio de tantas gerações: Salve Rainha, 
Mãe de misericórdia, vida, doçura e 
esperança nossa...  

Como João Paulo II procuremos ser 
todos de Maria e seremos todos de Jesus. 
Ela sempre nos leva a Seu Filho. É o 
caminho mais fácil e mais seguro para ir até 
Ele.  

 
 

Um grande sinal 
 

Satanás faz guerra aos amigos de 
Deus, faz guerra à Igreja. Não podemos 
iludir-nos a nós mesmos, imaginando que 
tudo é fantasia para assustar as crianças.  

A visão do Apocalipse apresenta-o com 
grande poder e manifestações de arrogân-
cia. É um sinal, um aviso para todos nós. 
Quer perder-nos, levar-nos a ofender a 
Deus e a separar-nos d’Ele para sempre. 
Parece muitas vezes, ao longo da História, 
que vence os amigos de Deus. Parece que 
a Igreja vai ser derrotada por ele. Mas não. 
O Senhor deixou-nos um sinal de 
esperança. É Maria, a mulher dada como 
sinal aos nossos primeiros pais, que a 
serpente não poderia vencer. 

Ela é a mulher vestida de sol, adornada 
da graça e da beleza de Deus e revestida 
do Seu poder. Por isso Satanás não levará 
a melhor contra Ela e contra aqueles que se 
acolhem sob a Sua protecção. 

Em 1984 parecia que o comunismo ia 
conquistar o mundo. Dentro da própria 
Igreja alguns se tinham rendido às suas 
ideias. João Paulo II consagrou o mundo e a 
Rússia ao Coração Imaculado de Maria, 
como a Virgem tinha pedido aos pasto-
rinhos, em Fátima, em 1917. Cinco anos 
depois caía o muro de Berlim e os países de 
Leste abriam-se à liberdade. O mundo ficou 
surpreendido como o comunismo tinha 
caído, inesperadamente, como um baralho 
de cartas. E até muitos não cristãos 
começaram a interessar-se pela mensagem 
de Fátima.  

«A Rússia espalhará os seus erros pelo 
mundo – tinha anunciado a Virgem – o 
Santo Padre consagrar-me-á a Rússia e o 
Meu Imaculado Coração triunfará». A 
profecia tinha-se cumprido e o comunismo 
ateu, que tantos milhões de mortos causara, 
ao serviço de Satanás, tinha sido derrotado 
pela Mulher vestida de sol.  

 

Que Maria seja para nós, sempre, o 
sinal de Deus, que nos convida a lutar pelo 
bem e pela verdade, ao serviço de Jesus, 
sem ter medo da guerra que o demónio nos 
faz. Que A amemos de verdade, fazendo o 
que nos pede, rezando-Lhe muitas vezes.  
___________________________________________ 

És insubstituível (15) 
 

Pisou nesta terra um excelente mestre 
da emoção. Ele conseguia erguer os olhos e 
ver o belo no meio de pedras e areia. No 
auge da sua fama e sob intença 
perseguição, ele parava e dizia: “Olhai os 
lírios dos campos.” 

Apenas alguém plenamente feliz e 
tranquilo é capaz de gerir os seus 
pensamentos e fazer de uma pequena flor 
um espetáculo para os seus olhos. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Esta não era loira, mas foi viajar de 
avião. Senta-se, chama a hospedeira e diz-       
-lhe: 

– Sabe, normalmente fico com muitas 
dores de ouvidos durante a descolagem... 

– Vou dar-lhe uma pastilha elástica. Vai 
ver que é muito eficaz. 

Depois da descolagem, a hospedeira 
aproxima-se dela (que não é loira): 

 – Então, resultou? 
– Perfeito! Mas agora... como é que faço 

para tirar isto dos ouvidos? 
____________________________________________ 

Visita-nos em 
www.paroquiascesf.com 

____________________________________________ 

A  Fechar 
Discrição.  No falar, a discrição importa 

mais do que a eloquência. 
                               (Baltasar Gracián y Morales) 

 

 

Assunção da Virgem 

Santa Maria 
 
Jesus, presente na Eucaristia, é o fruto 

do ventre sagrado da Virgem Santa Maria. 
Com Ele vamos hoje louvar a Sua Mãe, a 
mais bela das obras de Deus, que Ele 
preservou da corrupção da morte.  

Elevada hoje ao Céu, a Virgem Maria, 
Mãe de Deus e nossa Mãe. “Alegremo-nos 
todos no Senhor e celebremos festivamente 
este dia em honra da Mãe do Céu: na Sua 
Assunção alegram-se os Anjos e cantam 
louvores ao Filho de Deus” (Antífona de 
entrada). 

Alegremo-nos celebrando a Festa da 
Assunção de Nossa Senhora.  
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
 (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab) 

 

Monição:  
 

Sob a imagem da Arca da Aliança e da mulher 
vestida de sol, é-nos apresentada, na visão do 
Apocalipse, a Virgem Imaculada, como sinal 
grandioso de esperança para todos os tempos. Ela é 
verdadeiramente a nossa Esperança. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Apocalipse de São João 
 

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». 
 

Palavar do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Apesar, Leitor, de estares a ler o Livro do 
Apocalipse, a Leitura não parece ser difícil de 
proclamar. No entanto não dispensa preparação 
e treino. 

Tem sempre cuidado com as palavras: uma 
mulher revestida (não uma mulher “vestida”) / 
enorme dragão cor de fogo (não enorme dragão 
cor de “azul”) / e outras que queiras exercitar. 
 

Comentário: 
 

Sob a imagem da Arca (v. 19) e da 
mulher (vv. 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 
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 Salmista canta a beleza de Maria, a cheia de 
graça, a mais bela das criaturas de Deus. 
  

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 (I Cor 15, 20-27) 

 

Monição:  
 

Celebrar a exaltação de Maria é ter a certeza da 
nossa própria glorificação, com a vitória definitiva de 
Jesus Cristo sobre a morte. 
  

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 
  
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  15 de Agosto  –   Assunção de N.ª Senhora  (Ano A) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Maria Guiomar    Jacinta Carneiro    

Avisos - - - - -    - - - - -    

Admoniçã         

1.ª Leitura Luís Miguel Sónia Raquel - - - - - - - - - - Luís Carlos Paula Meireles Sónia Ribeiro Diana Santos 

2.ª Leitura Alexandra Brito Salomé Nóbrega - - - - - - - - - - Fernanda Costa Assunção Matos Fernando Neto José Pedro 

Oraç.  Fiéis Carla Sousa Artur Nóbrega - - - - - - - - - - João Miguel Mónica Gonçalves Joana Santos Carla Sousa 

Ação Graças         

Suplente Maria Guiomar    Jacinta Carneiro    

 

N.º  465 –   Ano VIII   –   15-08-2017  
Assunção de N.ª Senhora  –  Ano A 

www.paroquiascesf.com 

http://www.paroquiascesf.com/


 

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. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta 2.ª Leitura que deve ser bem 
preparada, aliás como as demais, toma atenção 
a certas palavras:  ressuscitou / primícias / 
ressurreição / restituídos / aniquilado / soberania 
/ submetido / exceptua / e outras.  
 

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 dos já falecidos (vv. 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, 
2021). 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 de 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 Sagrada Congregação para   

a Doutrina da Fé, na carta de 17-5-79, 
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:  
 

Unamo-nos a todas as gerações e proclamemos 
ditosa Aquela que Deus exaltou, dizendo com Santa 
Isabel: “Bendita és Tu entre as mulheres”. 

 

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 Antigo Testamento: 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 documentada a partir do séc. IV diz 
que é Ain Karem (fonte da vinha), uma 
povoação a uns 6 Km a Oeste da cidade 
nova de Jerusalém. De qualquer modo, 
ficaria a uns quatro ou cinco dias de 
caminho em caravana desde Nazaré (130 
Km). Maria empreende a viagem movida 
pela caridade e espírito de serviço. A «Mãe 
do meu Senhor» (v. 43) não fica em casa à 
espera de que os Anjos e os homens 
venham servir a sua rainha; é 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 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 
expressos os sentimentos do coração da 
Virgem Maria – «a mais humilde e a mais 
sublime das criaturas» (DANTE, Paraíso, 
33, 2) –, em resposta à saudação mais 
elogiosa (vv. 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 
materialistas utópicas, falsificadoras do 
genuíno sentido bíblico, com base no 
princípio marxista da luta de classes. Com 
efeito, a transformação social que é urgente  
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realizar, não se consegue 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 discípulos 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.  

 
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 da Virgem Maria. 

 
4 – Pelos que sofrem humilhações e passam fome, 

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

____________________________________________ 

Todas as gerações Me 

chamarão bem-aventurada 

 
A Assunção da Santíssima Virgem é 

uma participação singular da Ressurreição 
do Seu Filho e uma antecipação da nossa 
própria ressurreição; com a sua Assunção 
aos Céus Maria “não abandona a sua 
missão salvadora mas, com a sua 
multiforme intercessão, continua a alcançar- 
-nos os dons da salvação eterna” (Cat. I. 
Cat., nº 969). 

Mãe dos redimidos, Ela é proclamada 
por todas as gerações que se acolhem 
constantemente à sua protecção. Ela é o 
Refúgio dos pecadores, a Consoladora dos 
aflitos, o conforto do Povo de Deus na luta 
quotidiana contra o príncipe das trevas (Cf. 
Jo 12, 31). Ela cuida, com amor materno, de 
todos nós que, entre perigos e angústias, 
caminhamos ainda na terra, até chegarmos 
à Pátria bem-aventurada. 

  

 
 

 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Clemente V” 

(1305 - 1314) 

 
Ascendeu ao Trono de São Pedro após 

um longo conclave de 11 meses, ralizado 
em  Perúgia. A morosidade do processo 
deveu-se ao facto de as facções de 
cardeais franceses e italianos ali reunidos 
estarem em completo desacordo. Reza a 
história que o desempate em muito se 
deveu à acção e influência de Filipe IV de 
França, o Belo. 

Depois da decisão, dirigiu-se a Perúgia 
e depois a Roma para assistir à cerimónia 
de coroação, a 14 de Novembro de 1305, 
com a presença de muitas individualidades, 
entre as quais Filipe IV e embaixadores de 
Eduardo I de Inglaterra. A coroação, porém, 
ficou marcada por grande tristeza. Quando 
era esperado um dia de festividade, durante 
a procissão pública, o Papa foi 
arremessado do seu cavalo quando um 
muro caiu e um dos seus irmãos faleceu ali 
mesmo, assim como um dos principais 
cardeais, Matteo Orsini, que já havia 
participado em 12 conclaves. Também 
nesse dia aziago perdeu-se uma jóia da 
tiara papal e no seguinte houve um 
assassinato. Todos estes acontecimentos 
trágicos foram interpretados como 
premonições. 
____________________________________________ 

Sepultura dos defuntos 

ou conservação das 

cinzas da cremação (6) 
 

Pelos motivos mencionados nos 
números anteriores, a conservação das 
cinzas em casa não é consentida.  Em 
casos de circunstâncias gravosas e 
excecionais, dependendo das condições 
culturais de caráter local, o Ordinário,  de 
acorco com a Conferência Episcopal ou o 
Sínodo dos Bispos das Igrejas Orientais, 
poderá autorizar a conservação das cinzas 
em casa. As cinzas, no entanto, não podem 
ser divididas entre os vários núcleos 
familiares e deve ser sempre assegurado o 
respeito e as adequadas condições de 
conservação das mesmas. 
____________________________________________ 

 

Apareceu no Céu um 

sinal grandioso 
 

O corpo da Santíssima Virgem, 
transfigurado pela glória do Céu, é o grande 
sinal da Redenção do mundo. 

Ao perder-se o sentido do pecado e aos 
esquecer-se a maléfica influência do mesmo 
nas realidades terrestres, perdeu-se em 
grande parte o sentido da Redenção e da 
sua acção salvífica, não só da alma mas 
também do corpo e das realidades sociais e 
do mundo. Maria, elevada ao Céu em corpo 
e alma, é o grande sinal de esperança: essa 
salvação, sobre a qual a humanidade se 
interroga, está já realizada em Maria por 
Deus. Pelo simples facto de Maria estar já 
no Céu, com a sua alma e com o seu corpo, 
ficam reduzidas a cinzas todas as forma de 
pessimismo absoluto: como podemos 
desesperar das realidades terrestres, como 
podemos considerar a humanidade 
condenada a uma morte definitiva e a uma 
total corrupção, quando vemos Maria 
glorificada no Céu?!... 
____________________________________________

O Todo-Poderoso fez em 

Mim grandes coisas 
 

O poder de Deus exaltou Maria, encheu-     
-a de graça e glorificou o seu Corpo 
imaculado, fazendo dela a mais perfeita das 
criaturas. Deus olhou para sua humildade e 
por isso a exaltou, fazendo-a Rainha do Céu 
e da terra.  

Tudo é graça na vida de Maria. A 
Assunção de Maria, ao mesmo tempo que 
aviva em nós a esperança, torna-nos 
também imunes contra todas as formas de 
presunção, que nos levam tantas vezes a 
contar apenas com as nossas forças e a 
querer construir uma espécie de paraíso 
artificial. Quem não vê, ao contemplar Maria 
glorificada, que o verdadeiro paraíso, aquele 
em que Ele entrou, não é obra dos homens 
mas dom de Deus? 

Neste mundo que quer bastar-se a si 
próprio, Maria, no mistério da sua Assunção 
aos céus, intercede por nós e orienta os 
nossos corações para que, “inflamados no 
fogo da caridade, constantemente se dirijam 
para o Senhor”, Dador de todos os bens, e 
para alcançarmos com Ela a glória da 
Ressurreição (Cfr. Oração sobre os dons). 
____________________________________________ 
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Celebração Litúrgica de Santa Maria Madalena 
 

A Igreja, tanto no Ocidente como no Oriente, teve sempre em grande consideração e 

louvor a Santa Maria Madalena, celebrando-a de diversos modos, pois ela foi a primeira 

testemunha evangelizadora da ressurreição do Senhor.. 


