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Assunção da Virgem 

Santa Maria 
 

Celebramos hoje o mistério da 
Assunção de Maria em Corpo e Alma 
glorificados, ao Céu. 

Pio XII propôs a toda a Igreja como 
doutrina irreformável de fé esta verdade 
acerca de Nossa Senhora, com as 
seguintes palavras: 

«Pelo que, depois de termos dirigido a 
Deus repetidas súplicas, e de termos 
invocado a paz do Espírito de verdade, 
para glória de Deus omnipotente que à 
Virgem Maria concedeu a sua especial 
benevolência, para honra do Seu Filho, 
Rei imortal dos séculos e triunfador do 
pecado e da morte, para aumento da 
glória da sua augusta mãe, e para gozo e 
júbilo de toda a Igreja, com a autoridade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-   
-aventurados apóstolos São Pedro e São 
Paulo e com a nossa, pronunciamos, 
declaramos e definimos ser dogma 
divinamente revelado que: a Imaculada 
Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, 
terminado o curso da vida terrestre, foi 
assunta em corpo e alma à glória 
celestial». (Pio XII, “Bula Munificentíssi-
mus Deus”, n.º 44, de 1 de Novembro de 
1950). 

Neste dia, elevemos o nosso 
pensamento e coração ao Céu, para 
tomarmos parte na glorificação de Maria, 
Mãe de Jesus e nossa Mãe, que os Anjos 
e os santos lhe prestam, na presença da 
Santíssima Trindade. 

 
 

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? Assiste 
impassível à nossa derrota? 

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 indefesa 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. 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 vamos hoje 
escutar no Evangelho e que Lucas põe 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. 

 
 

Antífona de Entrada 
Um sinal grandioso apareceu no céu: 

uma mulher revestida de sol, com a lua 
debaixo dos pés e uma coroa de estrelas 
na cabeça. 

Ou: 

Exultemos de alegria no Senhor, ao 
celebrar este dia de festa em honra da 
Virgem Maria. Na sua Assunção alegram-    
-se os Anjos e cantam louvores ao Filho 
de Deus. 

 
 

Primeira Leitura 
(Ap 11, 19a; 12, 1-6a) 

 

Monição: 
 

São João, no Livro do Apocalipse, 
apresenta-nos uma visão deslumbrante do 
Paraíso, um sinal grandioso de uma Mulher 
revestida de glória. 

A Liturgia aplica este sinal grandioso à 
Virgem Santa Maria, elevada ao Céu em corpo 
e alma. 

 

 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  
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há-de reger todas as nações com cetro 
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.  
 

 

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 
palavras que precises e queiras exercitar. 

 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Uma certa devoção mariana teve, a 
par de inegáveis méritos, o limite de nos 
apresentar uma Nossa Senhora distante 
de nós e do nosso mundo. Uma Nossa 
Senhora que viveu, sem dúvida, os 
acontecimentos até dramáticos da nossa 
vida, mas que não é plenamente nossa 
«companheira de viagem» na medida em 
que não foi atormentada como todos nós 
pelas dúvidas, incertezas, angústias, 
tentações. Esta devoção exprime-se 
também através daquelas imagens piegas 
e tolas que circulam ainda hoje e que não 
mostram o verdadeiro vulto da Mãe de 
Jesus. Mas a Maria do Evangelho, está 
muito mais próxima de nós: percorreu um 
caminho de fé, às vezes obscuro e 
cansativo, não entendeu tudo, não 
entendeu imediatamente, pediu explica-
ções ao anjo (Lc 1, 34), admirou-se várias 
vezes daquilo que se dizia do seu filho (Lc 
2, 18.33), em várias circunstâncias – 
notam os Evangelhos – não entendeu as 
escolhas que Ele fazia (Lc 2, 50; Mc 3, 20-
21.31). O desígnio de Deus sobre ela e 
sobre o seu filho, permaneceu, também 
para ela, misterioso e velado até ao 
momento em que chegou a luz da 
Páscoa. 
     Nos primeiros anos da vida da Igreja 
encontramos Maria inserida na comuni-
dade que em Jerusalém dá os seus 
primeiros passos. No início dos Atos dos 
Apóstolos diz-se que os discípulos 
«tomavam parte nas reuniões de oração 
com regularidade e no mesmo espírito, 
juntamente com algumas mulheres, entre 
as quais Maria, mãe de Jesus, e com os 
irmãos de Jesus» (Act 1, 14). Maria não é 

um ser sobre-humano, portanto, mas uma 
irmã que vive as alegrias e as dores, as 
angústias e as esperanças de todos os 
irmãos da comunidade. 

É esta irmã que hoje a liturgia nos 
convida a contemplar. 

A cena descrita na primeira Leitura é 
grandiosa. No céu aparecem dois sinais. 
O primeiro é «uma mulher, vestida de Sol, 
com a Lua debaixo dos pés e uma coroa 
de doze estrelas na cabeça». O segundo 
é «um grande dragão vermelho», uma 
serpente gigantesca vermelha de sangue, 
dotada de uma força espaventosa (sim-
bolizada pelas sete cabeças, pelos dez 
chifres e pelas sete coroas), capaz de 
arrastar com a cauda um terço das 
estrelas do céu. 

A mulher está grávida, grita pelas 
dores do parto e dá à luz um filho. O 
dragão coloca-se diante dela para devorar 
o filho logo que nascesse. Tem pressa em 
eliminá-lo porque sabe que «está 
destinado a governar todas as nações 
com um cetro de ferro». 

A mulher seria subjugada, mas Deus 
intervém: pega no menino e leva-o para 
junto de si, enquanto a mulher procura 
refúgio no deserto. 

Então, o vidente ouve uma voz forte 
vinda do céu, é o canto de vitória com o 
qual se conclui a nossa leitura: «Agora 
cumpriu-se a salvação e o reino do nosso 
Deus». 

O autor do livro do Apocalipse escreve 
por volta do final do I século, num tempo 
difícil para as comunidades da Ásia Menor 
onde ele vive. Fala, aos cristãos 
perseguidos, num modo propositada-
mente enigmático, usa imagens e 
símbolos que os seus leitores – acostu-
mados a ler o Antigo Testamento – sabem 
porém descodificar imediatamente. 
     Quem são as três personagens: a 
mulher, o dragão, o menino recém-                
-nascido? A que acontecimentos dramá-
ticos se refere toda a cena? 
     O «menino» é evidentemente Cristo 
«que está destinado a governar as 
nações». A «mulher», então, parece ser 
Maria. É esta a interpretação mais simples 
e imediata e de facto muitas estátuas 
reproduzem Nossa Senhora: luminosa 
como o Sol, com a Lua sob os pés e com 
uma coroa de doze estrelas sobre a 
cabeça. Mas não é  assim. João não 
pensava diretamente em Maria. Quem 
conhece o Antigo Testamento sabe que 
«a mulher» representa antes de mais a 
comunidade de Israel e é a este povo 
(composto por doz e  tribos) que fazem 
referência às doze estrelas. O Sol indica a 
glória divina de que foi coberto este povo. 
A Lua era o deus adorado pelos povos do 
médio Oriente, inimigos de Israel. Este 
deus – símbolo do mal – é vencido e 
esmagado pelo povo dos santos. A mãe 

da qual nasceu o «menino», o Messias, é 
a mulher-Israel. 
     O «dragão vermelho» simboliza o mal, 
as forças contrárias à salvação, o inimigo 
de Deus e do seu desígnio de amor. Estas 
forças destruidoras atiram-se contra «o 
Messias» desde o dia do seu nascimento 
que – note-se bem – não é aquele aconte-
cido em Belém, mas o do dia de Páscoa 
em que Jesus de Nazaré, saindo do 
sepulcro, foi revelado como Cristo, como 
Messias. Desde aquele momento, as 
forças do mal atiraram-se contra Ele, mas 
é inatingível porque o Pai acolheu-O na 
sua glória. 
     O dragão – atingido mortalmente pela 
Páscoa de Cristo – foi definitivamente 
derrotado, mas debate-se, e com a cauda 
consegue arrastar para a terra um terço 
das estrelas do céu. Estas não 
representam os anjos, mas os cristãos do 
tempo de João os quais, no momento da 
luta e da perseguição, não se mantiveram 
fiéis à sua fé e não resistiram às tentações 
do maligno, isto é, às seduções e aos 
prazeres deste mundo. 

A mulher que foge e procura refúgio 
no deserto é a Igreja, a comunidade dos 
discípulos fiéis que não cede às lisonjas e 
à força do dragão. Esta comunidade é 
protegida pelo Senhor que a acompanha 
no deserto como tinha assistido Israel 
durante o êxodo. 

Ora bem: se «a mulher» não é Maria, 
mas a comunidade, por que é que a 
liturgia nos propõe este trecho do 
Apocalipse na festa da Assunção? O 
motivo está no facto de que todos os 
textos – quer do Antigo quer do Novo 
Testamento – em que se fala do povo fiel 
a Deus podem ser aplicados a Maria. É 
dela que nasceu o Messias e, portanto, é 
ela a mulher-Israel. Ao mesmo tempo é 
também a irmã que vive os dramas de 
toda a comunidade cristã, que acompanha 
os irmãos de fé nos momentos difíceis da 
tentação, do desencorajamento, da luta 
contra o mal. 

O canto final «Agora cumpriu-se a 
salvação» é um convite à esperança. Não 
obstante todas as aparências de enorme 
poder que ainda hoje têm as forças do 
mal, o dragão já foi derrotado e inca-
pacitado de fazer mal pela «potência de 
Cristo». 

 
 

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

Monição: 
 

 O Salmo que a Liturgia nos propõe canta 
os louvores do Ungido e da sua esposa no dia 
das núpcias. 

Façamos  dele  a  nossa  oração de louvor, 
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 como resposta à interpelação que nos fez o 
Espírito Santo, pela Primeira Leitura. 

  

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. 
 

 

Segunda Leitura 
(1 Cor 15, 20-27) 

 

Monição:  
 

São Paulo, na Primeira Carta aos fiéis da 
Igreja de Corinto, ensina-nos que Jesus Cristo 
foi o primeiro a ressuscitar glorioso. 

Com Ele, todos ressuscitaremos, porque 
somos membros do Seu Corpo. Maria foi a 
primeira criatura que recebeu esta glorificação. 

  
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 excetua 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 / excetua / e 
outras.  

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

No Novo Testamento fala-se muitas 
vezes da morte e do morrer e não podia 
ser de outra forma, visto que a vitória de 
Cristo sobre a morte constitui a verdade 
fundamental da mensagem cristã. Nos 
poucos versículos desta Leitura os dois 
termos aparecem por seis vezes.  

Nós somos crentes, e, não obstante 
temos medo da morte, não queremos nem 
sequer ouvi-la nomear e perguntamo-nos: 
se Cristo a venceu por que motivo 
continuamos a morrer? 

Ampliemos ulteriormente o problema 
para chegarmos ao centro do enigma. A 
morte não nos apanha apenas no fim dos 
nossos dias sobre a terra, é uma 
experiência que nos acompanha em cada 
momento. A doença, a dor, a desilusão, a 
solidão, o abandono, a deficiência são 
situações que impedem de viver em 
plenitude, são formas de morte. A mulher 
traída, a mãe que tem um filho vítima da 
droga, a rapariga seduzida e abandonada, 
não dizem talvez: tenho a morte no 
coração? A vida de cada um de nós é 
marcada por túmulos: a família que se 
desagrega, a rotura das relações 
interpessoais, a incapacidade de construir 
um afeto, o rancor, o desejo de vingança 
que não nos dá paz, tudo isto são formas 
de morte. 

Ora, diante destas forças negativas que 
nos impedem de viver, sentimo-nos 
impotentes. Invocamos o Senhor, pedimos 
que intervenha para pôr cobro a cada 
forma de morte. Perguntamos: por que é 
que nos puseste num mundo de morte? 
Por que é que não nos libertas? O seu 
silêncio inexplicável desconcerta-nos e 
põe duramente à prova a nossa fé. 

Deus não muda milagrosamente a 
realidade de morte deste mundo... porque 
não o pode fazer. Ou antes, poderia fazê-   
-lo, sim, mas somente com a condição de 
reconhecer ter-se enganado ao criar o 
nosso mundo, com a condição... de se 
arrepender do erro cometido. Só então 
poderia dar início a um outro mundo, 
diferente, novo, perfeito... que, porém, já 
não seria o nosso. Já não existiríamos 
nós, com os nossos limites, mas também 

com toda a nossa capacidade de crescer 
e de amar. 
     Amar Deus significa aceitar com 
serenidade esta realidade, esta condição 
humana. Significa acreditar no seu 
projeto, confiar n'Ele. Ora, é neste mundo, 
onde estão presentes sementes de vida e 
germes de morte, que somos chamados a 
atingir a maturidade. Deus está a pintar 
uma obra-prima: Ele já a vê realizada: é o 
mundo redimido que, no final dos tempos, 
Cristo entregará ao Pai. Nós, hoje, 
contemplamos esta obra-prima apenas 
com os olhos da fé. 

Se entramos no estúdio de um artista 
não vemos senão manchas, borrões, 
traços confusos, incomoda-nos o odor de 
cal, de tintas, de resinas. Somos quase 
tomados por uma forma de nojo e somos 
tentados a ir embora desiludidos. O pintor 
não se admira da nossa reação, entende-     
-nos porque nós não vemos aquilo que ele 
já vê: o projeto concluído. 

Também nos momentos da atribulação 
o rosto dos santos foi sempre iluminado 
pela alegria, porque eles cultivaram a 
confiança plena na habilidade do artista, 
Deus, que realiza o seu sonho. Não se 
assustaram diante de nenhum sinal de 
morte. Entenderam que também os 
acontecimentos tristes não são um 
castigo, mas uma bênção. São Francisco 
falava de «irmã morte». Para ele nenhuma 
morte era uma derrota e o dia da saída 
deste mundo assinalava a libertação de 
todas as formas de morte, de todos os 
limites. Assinalava a entrada no mundo 
novo. 
     Hoje celebramos a festa daquela que 
nunca foi derrotada pela morte.  Como 
seu filho, Maria não procurou fugir à 
condição humana, não pediu a Deus 
descontos, privilégios, milagres. Mais do 
que qualquer outro santo olhou com os 
olhos de Deus para a realidade deste 
mundo e soube transformar cada situação 
de morte numa oportunidade de 
crescimento e de maturação no amor, até 
ao dia em que foi transferida para o 
mundo novo no qual seu filho foi o 
primeiro a entrar. 

O trecho da primeira carta aos 
Coríntios que nos é proposto nesta festa 
quer ajudar-nos a compreender o 
significado da vitória de Cristo sobre a 
morte. 

Paulo, como muitas pessoas do seu 
povo, pensava que a vinda do Messias 
teria dado origem a dois reinos que se 
sucederiam um ao outro. O primeiro o 
reino do Messias, o segundo o reino de 
Deus. 

O reino do Messias atua-se na 
história da humanidade e conclui-se no 
fim   do   mundo.   Durante  este  tempo  o  
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Messias aniquila, progressivamente, com 
a força do seu Espírito, todos os seus ini-
migos; o último adversário a ser vencido 

será a morte. 
O que entende Paulo por inimigos a 

submeter? Os inimigos de Deus não são 
os homens, mas aquelas formas de morte 
com que nos devemos confrontar neste 
mundo: a fome, a nudez, a doença, a 
ignorância, a escravidão, o medo, o 
egoísmo, o pecado. 

Quando todas estas potências do mal 
forem destruídas, quando a construção do 
reino do Messias for completa e todos os 
inimigos de Cristo forem vencidos, então 
Cristo entregará ao Pai o seu Reino. Terá 
início o reino de Deus que durará por toda 
a eternidade. 

Cristo não eliminou a morte biológica: 
o organismo do homem, como o de cada 
ser vivo, gasta-se e acaba por se 
consumir. Ele não venceu a morte porque 
encontrou um modo milagroso de não nos 
deixar sair deste mundo e, quando 
estamos para morrer, nos traz para trás. 
Não, nada disso. Esta não seria uma 
vitória sobre a morte, simplesmente nos 
manteria num mundo onde somos 
obrigados a conviver com os germes da 
morte. Ele venceu a morte porque, no final 
da nossa «gestação», nos faz nascer, nos 
introduz no mundo de Deus onde só há 
vida. Ele percorreu, antes de todos, este 
caminho.  Com Ele e como Ele, realizou 
também esta passagem sua mãe, Maria. 

 
 

Aclamação Evangelho 
 
Monição: 
  

A Assunção gloriosa de Maria em corpo e 
alma ao Céu enche-nos de esperança, porque 
nos diz o que – salvas as distâncias, – vai 
acontecer com cada um de nós. 

Aclamemos o Evangelho que nos anuncia 
esta consoladora esperança.  

 
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 direção 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 prome-
tido 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 ao Evangelho: 
 

Se interpretamos esta narração como 
um trecho de crónica, perguntamo-nos por 
que é que Lucas o terá escrito. É cortês – 
sem dúvida – o gesto de Maria que vai 
congratular-se com a prima que recebeu 
de Deus o suspirado dom da maternidade, 
mas trata-se sempre de um episódio 
marginal, não constitui uma etapa 
significativa na vida de Jesus e não 
representa um ponto de referência 
importante para a nossa fé. Por qual 
importante motivo Lucas se achou no 
dever de o inserir no seu evangelho? 

Uma segunda observação: algumas 
particularidades desta narração são no 
mínimo estranhas. Todas as mães falam 
de movimentos do filho que trazem no 
ventre, descrevem os diversos modos com 
que ele reage, e mostra como se 
apercebe das emoções e sensações da 
mãe. Todavia perguntamo-nos como terá 
feito Isabel para perceber que o 
sobressalto do seu filho era provocado 
pela alegria. E nem sequer é fácil, 
também, explicar a pressa de Maria em ir 
ter com a prima que estava no sexto mês 
da gravidez. Normalmente diz-se que 
correu a ajudá-la, mas então não se 
percebe porque regressou passados três 
meses, precisamente no momento do 

parto, quando Isabel muito provavelmente 
teria tido maior necessidade de 
assistência. É… não dá para entender. 

Uma terceira observação – e é, 
porventura, a mais importante: Maria e 
Isabel, em vez de conversarem de forma 
simples, como acontece entre amigas, 
dirigem uma à outra, frases tiradas da 
Bíblia e escolhidas com muito cuidado. 
Frases que aludem a episódios e 
personagens do Antigo Testamento com 
uma fineza e uma competência im-
pressionantes. Mais do que uma troca de 
ditos entre mulheres do povo, tem-se a 
impressão de estar diante de um diálogo 
entre duas biblistas muito bem 
preparadas. 
     Ora bem: tomemos atenção, porque o 
evangelho não é uma recolha de infor-
mações, escritas para satisfazer a 
curiosidade do leitor, mas um texto de 
catequese. Tem como finalidade alimentar 
a fé do discípulo e quer levar este a 
entender quem é aquele Jesus ao qual é 
convidado a dar a própria adesão. Para 
apreender a mensagem é sempre 
necessário considerar a linguagem usada 
quando o texto foi escrito, e ter muita 
atenção às referências – às vezes explíci-
tas, às vezes veladas (encobertas) – do 
Antigo Testamento. 

Depois desta premissa, tentemos 
entender o que Lucas nos quer ensinar no 
trecho de hoje. 
      1. Começamos pela anotação, aparen-
temente banal e supérflua, com que inicia 
a narração: logo que entrou em casa de 
Zacarias, Maria «saudou Isabel». Se se 
tivesse tratado de um normal «bom dia!», 
o evangelista não o teria sublinhado. Se o 
coloca em relevo, quer dizer que para ele 
esta saudação é significativa e de facto, 
no versículo seguinte, volta a referi-lo: 
«ouvida a saudação», o Baptista 
estremeceu de alegria. 

Os Hebreus de então, como os de 
hoje, quando se encontram, trocam 
apenas uma saudação: «Chalon» (Paz).  
A paz indica o máximo de todos os bens 
que Deus prometeu ao seu povo. O 
estabelecimento da «paz» no mundo é o 
sinal da presença do Messias. O salmista 
prometeu: «Que a paz e a justiça 
abundem no seu reinado e que durem 
enquanto a Lua brilhar no céu» (SI 72, 7). 
O Messias é chamado, pelo profeta 
Isaías, o «príncipe da paz» (Is 9, 5). 

Na boca de Maria a palavra «paz» é, 
portanto, uma solene proclamação de que 
chegou ao mundo o esperado Messias e 
que, com ele, teve início o reino de Deus 
anunciado pelos profetas. 

Como Maria nas montanhas da 
Judeia, como os anjos que em Belém 
cantaram:  «Paz  na  terra  aos  homens  a 

 
____________________________________________ 
N.º 578 – 15-08-2019 – Ass. N.ª Senhora  – Pág. 4 /9 



 
Pág. 5 /9 – Ass. N.ª Senhora – N.º 578 –15-08-2019  

  
quem Deus quer bem» (Lc, 2,14), hoje os 
discípulos de Cristo desejam a todos so-
mente paz. «Em qualquer casa onde 
entrarem – recomenda Jesus – digam 
primeiro: Haja paz nesta casa»  (Lc 10, 5). 

Perguntemo-nos: as nossas comuni-
dades anunciam a paz? O encontro de um 
cristão comunica serenidade, alegria, 
paz? Anunciamos a paz apenas com 
palavras ou construímo-la com a nossa 
vida? 
      2. As palavras que Isabel dirige a 
Maria «Abençoada és tu mais do que 
todas as mulheres» não são originais. No 
Antigo Testamento há duas mulheres que 
são saudadas do mesmo modo, trata-se 
de Jael (Jz 5, 24) e de Judite (Jt 13,23).   
O que tinham feito estas mulheres de 
extraordinário? Elas tinham conseguido 
(empresa inaudita para mulheres!) 
aniquilar os opressores do seu povo.        
A Bíblia não recorda estas histórias para 
aprovar a guerra, mas apenas para 
mostrar, com exemplos compreensíveis 
para a mentalidade do tempo, como Deus 
realiza acontecimentos maravilhosos 
servindo-se de instrumentos impróprios e 
sem valor aos olhos dos homens. 
     Aplicando a Maria esta mesma frase, 
Lucas quer afirmar que também ela 
pertence à categoria dos instrumentos 
débeis e pobres com os quais Deus faz as 
suas maravilhas. Através de Maria, Ele 
realizou o acontecimento mais extraor-
dinário da história: deu aos homens o seu 
Filho. 

Quem são as pessoas que hoje 
consideramos «abençoadas»? Serão 
aquelas que conseguiram enriquecer, 
aquelas que tiveram sucesso, aquelas que 
se tornaram famosas e importantes? E a 
irmã idosa, talvez esquecida por todos, 
que gastou a sua vida a curar os leprosos 
numa floresta africana, é ou não 
«abençoada entre as mulheres»? 
      3. Isabel continua: «Que grande honra 
para mim ser visitada pela mãe do meu 
Senhor!»  Também esta frase é copiada 
do Antigo   Testamento. Foi pronunciada 
por David numa ocasião muito solene, 
quando foi transportada para Jerusalém a 
Arca da Aliança, na qual se considerava   
estar   presente   o   Senhor.   Ao acolhe-    
-la, o rei exclamou: «Como pode vir até 
mim a arca do Senhor?»  (2 Sm 6, 9). 

Há também outros particulares 
significativos que colocam a visita de 
Maria em paralelo com o episódio da Arca 
da Aliança: quer Maria quer a Arca 
permanecem «três meses» numa casa da 
Judeia. A arca é recebida com danças, 
brados de alegria, cantos de festa e é 
causa de bênçãos para a família que a 
acolhe (2 Sm 6, 10-11) e Maria, entrando 
na casa de Zacarias, faz estremecer de 

alegria o pequeno Baptista (que 
representa todo o povo do Antigo 
Testamento que espera o Messias). 

É evidente que Lucas pretende 
apresentar Maria como a nova Arca da 
Aliança. Desde que Deus escolheu fazer-      
-se homem, já não habita em construções 
de pedra, num templo, num lugar sagrado, 
mas no ventre de uma mulher. O filho de 
Maria é o mesmo Senhor. 

Qual pode ser o ensinamento para 
nós? Trazer o Senhor dentro de si não é 
um privilégio reservado a Maria. Cada 
nossa comunidade, cada um de nós é 
chamado a ser, como Maria, «arca da 
aliança»; a nós é confiada a tarefa de 
levar o Senhor aos homens. 
      4. Há um sinal claro que permite 
verificar se os cristãos de hoje são «arca 
da aliança»: é a alegria. Onde quer que 
chegue, Maria provoca uma explosão de 
alegria: o Baptista estremece de 
felicidade, Isabel grita a sua alegria por ter 
sido visitada pelo Senhor, os pobres 
exultam porque chegou o momento da 
sua libertação.  

Coloquemo-nos a questão: a presença 
dos cristãos nos vários ambientes, no 
trabalho, nas escolas, nos hospitais, nas 
festas, nos encontros dos políticos, 
provoca sempre alegria ou é, às vezes, 
motivo de tristeza? As nossas 
comunidades comunicam alegria e 
esperança a todos os habitantes da aldeia 
ou da cidade? Os pobres, aqueles que 
erraram na vida, quando nos encontram e 
quando nos ouvem, entristecem-se, têm 
medo, ou exultam de alegria? 
      5. Maria é proclamada «feliz» porque 
«acreditou que iria acontecer tudo quanto 
lhe foi dito pelo Senhor». Quantas 
promessas Deus fez pela boca dos 
profetas! Mas quando estas tardavam a 
realizar-se, os homens duvidaram da 
fidelidade do Senhor. Preferiram confiar 
em si mesmos, nos seus raciocínios, nos 
seus projetos e acabaram por ir ao 
encontro de insucessos sistemáticos. Pelo 
contrário, Maria é «feliz» porque confiou 
em Deus, cultivou a certeza de que, não 
obstante todas as aparências contrárias, a 
palavra do Senhor seria cumprida. 
      «Feliz és tu que acreditaste». Esta é a 
primeira bem-aventurança que se 
encontra no evangelho de Lucas. Maria é 
bem-aventurada, não porque viu, mas 
porque confiou na palavra de Deus.       
No evangelho de João esta mesma bem-       
-aventurança encontra-se no final. O 
Ressuscitado dirige-a a Tomé: «Felizes os 
que acreditarem sem terem visto» (Jo 20, 
29). A fé autêntica – aquela de que dá 
prova Maria – não tem necessidade de 
demonstrações, de verificações, mas 
baseia-se apenas no ouvir a Palavra e 
manifesta-se na adesão incondicional à 
mesma Palavra. 

      Não é fácil acreditar, principalmente, 
quando nos é pedido que vamos contra o 
nosso «bom senso». É necessária muita 
coragem para acreditar que se realizarão 
as promessas feitas por Deus aos 
construtores de paz, aos não violentos, 
àqueles que dão a outra face, a quem não 
se vinga, a quem dá a vida por amor. 
Maria ensina-nos que vale a pena confiar 
nas palavras do Senhor, e confiar sempre. 
      6. O trecho evangélico conclui-se com 
o canto de alegria de Maria: «a minha 
alma glorifica ao Senhor». 

Se o lermos com atenção, notamos 
certamente que alguns versículos não 
estão muito bem na boca de Maria. Por 
exemplo, não é simpático vê-la elogiar a 
própria «humildade», ou então ouvi-la 
proclamar: «toda a gente me vai chamar 
ditosa», e também: grandes coisas me fez 
o Deus poderoso». Parece que só pensa 
nela mesma e não faz nenhuma 
referência ao menino que nascerá dela.   
É que este canto é copiado do Antigo 
Testamento, recalca quase literalmente as 
palavras da mãe de Samuel (1 Sm 2, 1-
11) e os versículos de alguns salmos. 

Os biblistas hoje estão de acordo em 
considerar que o «Magnificat» é um canto 
composto depois da Ressurreição de 
Cristo. Originariamente era atribuído à 
«virgem» Israel (o povo Israel na língua 
hebraica é feminino), pobre, humilhada, 
desprezada por todos os povos vizinhos 
(ricos e poderosos). Depois da ressurrei-
ção, quando os cristãos entenderam que 
Jesus era o Messias, deram-se conta que 
Deus, fiel ao seu pacto e às suas promes-
sas, tinha tornado grande a «virgem» 
Israel, «virgem» que todos os povos 
chamarão para sempre bem-aventurada. 

Lucas retomou este canto e colocou-o 
na boca de Maria. É ela de facto a virgem 
Israel porque é dela que nasce o 
Salvador. Significativos neste hino são as 
sete intervenções salvíficas do Senhor em 
favor do seu povo (manifestou, confundiu, 
derrubou, levantou, encheu, mandou 
embora, ajudou). Assim, Ele mostrou ser 
fiel às promessas feitas «aos antepas-
sados, a Abraão e seus descendentes 
para sempre». 

 
 

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. 
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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 de 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. 
 

Antífona da Comunhão 
 

Bendita seja a Virgem Maria, 
que trouxe em seu ventre o Filho de 
Deus Pai. 
 

 

Maria, Arca da Nova 

Aliança 

Maria, Sinal da benevolência 

de Deus 

«Apareceu 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.» 

A visão do Apocalipse – que também 
se pode referir à Igreja – está cheia de 
alusões ao mistério da Assunção da 

Virgem Santa Maria ao Céu que hoje 
celebramos. 

• A Cheia e graça. O resplendor desta 
visão celeste alude a Maria, “a cheia de 
graça”. Dizer assim, é o mesmo que 
proclamá-l’A Imaculada, Aquela que 
recebeu a participação da natureza divina 
– a graça santificante – no primeiro 
momento da sua existência. 

Assim foi saudada pelo Arcanjo, na 
manhã da Anunciação; assim A contem-
plou Bernardete em Lurdes e os três 
Pastorinhos em Fátima. Assim a definiam: 
“Era uma Senhora mais brilhante que o 
sol.” 

Está revestida de Deus, da Sua graça 
que recebeu desde o primeiro instante da 
sua Imaculada Conceição. 

É para nós um apelo à santidade de 
vida, à felicidade, procurando estar em 
graça e fazer a vontade de Deus. 

• Rainha e Senhora de toda a cria-
ção. Ter a lua debaixo dos pés significa 
domínio, realeza. É Rainha porque é Mãe 
do rei; além disso, tomou parte, como 
nenhuma outra criatura, na recondução do 
mundo aos planos do seu Criador. 

Por isso, na Ladainha, invocamo-l’A 
como Rainha dos Anjos, dos Patriarcas, 
dos Profetas, dos Apóstolos, dos 
Mártires... da Família. 

A Realeza de Maria é o melhor e mais 
generoso dos serviços a todos nós, que 
somos seus súbditos. 

Quiseram especialmente celebrar esta 
condição de Maria como Rainha os reis de 
Portugal, que A proclamaram Rainha 
deste “jardim à beira mar plantado” e que, 
a partir de 1640, nunca mais ousaram 
colocar na sua cabeça a coroa real. 

Por provisão de 25 de março de 1646, 
D. João IV, “estando ora junto em Cortes 
os três Estados do reino», proclamou 
solenemente “tomar por padroeira de 
nossos Reinos e Senhorios a Santíssima 
Virgem Nossa Senhora da Conceição... 
confessar e defender Mãe de Deus foi 
concebida sem pecado original”. Por esta 
proclamação a Virgem Imaculada era 
constituída e declarada, por todos os 
poderes da Nação, Senhora e Rainha de 
Portugal, a verdadeira soberana do país. 

• Mãe da Igreja. A maternidade de 
Maria é dolorosa, porque tem de defender 
constantemente os seus filhos atacados 
pela serpente infernal com brutal 
ferocidade. 

• Mãe do Redentor. Maria é Mãe de 
Jesus, do Redentor do mundo. «Ela teve 
um filho varão, que há-de reger todas as 
nações com cetro de ferro. 

 
 

«Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do 
teu ventre.»                  (Lc 1, 42) 

Maria à frente do 

exército do Senhor 

«E apareceu no Céu outro sinal: um 
enorme dragão cor de fogo, com sete 
cabeças e dez chifres e nas cabeças sete 
diademas. A cauda arrastava um terço 
das estrelas do céu e lançou-as sobre a 
terra.» 

Está profetizado no Livro do Génesis. 
Quando Deus veio procurar Adão e Eva 
para lhes oferecer a salvação, anunciou 
solenemente: «Estabelecerei inimizades 
entre ti e a Mulher, entre a tua descen-
dência e a descendência d’Ela. Ela 
esmagar-te-á a cabeça e tu armarás 
ciladas ao seu calcanhar.» (Gen 3, 15). 

Satanás vomita o seu ódio contra 
Deus em cada um de nós, promovendo, 
para nós, uma vida infeliz no mundo: 
guerras, atentados, ódios, roubos, 
assassinatos. 

Quando ouvimos notícias de tantos 
crimes, quase nunca nos lembramos que 
todas estas pessoas se colocaram ao 
serviço do Demónio, transformando-se em 
demónios à solta. 

Para além dos crimes que a 
Comunicação Social nos noticia, há os 
muitos pecados que escravizam as 
pessoas e as empurram para o inferno. 

É uma guerra contra Deus que o 
demónio promove no mundo, vingando-       
-se, nas pessoas, do seu furor e ódio ao 
Altíssimo. 

Depois da queda dos nossos 
primeiros pais, Deus revelou-nos a 
existência de uma guerra que se trava no 
mundo entre os filhos de Deus e os que 
se entregaram à serpente. À frente do 
exército do Povo de Deus está uma 
Mulher que o Pai escolheu para Mãe de 
Seu Filho incarnado. 

Combatem ao lado de Maria os que 
ajudam os seus irmãos no caminho da 
Salvação, praticando a caridade sob todas 
as formas. 

Do outro lado, servindo a Satanás, 
estão os escandalosos e aqueles que 
procuram arrastar ao pecado as outras 
pessoas. 

A arma mais perigosa e mais usada 
pelo Inimigo é a mentira, tentando 
convencer-nos de que deseja e procura a 
nossa felicidade, ao mesmo tempo que 
nos apresenta Deus como inimigo da 
nossa felicidade e liberdade. Ele é, como 
disse Jesus, «o pai da mentira.» 

 
 

(…) em Cristo serão todos 
restituídos à vida.         (1 Cor 15, 22) 
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Maria conduz-nos  

à felicidade 
 

«E 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!» 

Maria é a melhor das Mães que 
deseja ver todos os seus filhos que somos 
nós, radiantes de felicidade à sua volta no 
Céu. 

Terminado este tempo de prova aqui 
na terra, não haverá mais tentações, 
inimizades, luto e morte, porque o Céu é a 
felicidade definitiva, para sempre. 

Ao olharmos hoje em espírito para o 
Céu, onde contemplamos a glória da Mãe 
de Jesus, reafirmamos a nossa profissão 
desta verdade eterna: a vida presente é 
um tempo de prova; o prémio será a 
participação da mesma felicidade de Deus 
no Céu, para sempre. 

Diz o Apocalipse: «Deus enxugará dos 
seus olhos todas as lágrimas.» E São 
Paulo, na impossibilidade de nos explicar 
convenientemente, exclama: «Nem os 
olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem 
passou pela mente do homem o que Deus 
tem preparado para aqueles que O 
amam.» 

Quando afirmamos que Maria foi 
elevada ao Céu gloriosa, em corpo e 
alma, não queremos apenas dizer que Ela 
já está no Céu. À imitação de Jesus 
Cristo, que foi revestido de glória imortal 
ao terceiro dia, saindo glorioso do 
sepulcro, também é «dogma divinamente 
revelado que: a Imaculada Mãe de Deus, 
a sempre Virgem Maria, terminado o curso 
da vida terrestre, foi assunta em corpo e 
alma à glória celestial.» 

É nesta felicidade que Nossa Senhora 
se encontra e é para ela que deseja 
conduzir-nos, neste nosso caminhar pela 
terra até ao Céu. 

Deus estabeleceu que Maria fosse o 
caminho mais seguro e mais fácil para 
Jesus, de tal modo uma pequena devoção 
em honra dela é como um pequeno 
acendalho que em breve dará origem a 
um grande incêndio de Amor. 

A felicidade começa nesta vida pela 
escolha de Deus. Os que tapam os 
ouvidos às mentiras de Satanás e 
procuram no amor de Deus a verdadeira 
felicidade, encontram-na, para si e para os 
outros. 

 
 

E 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».                                   (Ap 11, 10) 

 

Maria caminho da 

glorificação 
  

Maria, elevada ao Céu em corpo e 
alma, convida-nos, com peculiar 
insistência neste dia de festa, a aprender 
com Ela o caminho para a nossa 
glorificação final. 

 
 

Maria serviço de 

caridade 

 
«Naqueles dias, Maria pôs-se a 

caminho e dirigiu-se apressadamente para 
a montanha, em direção a uma cidade de 
Judá. Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel.» 

Maria recebeu do Arcanjo, a boa nova 
de que Isabel iria finalmente ter um filho e 
que estava já no sexto mês da gestação. 

Partiu apressadamente – a caridade 
não é vagarosa e lenta, porque quem dá, 
fá-lo com alegria e exultação – para Ain 
Karim, a cerca de uma dezena e 
quilómetros de Jerusalém e, portanto, a 
mais de uma centena de Nazaré. 

• Caridade e naturalidade. Vai 
felicitar Isabel, pelo dom de Deus que 
acaba de receber, levar a santificação – 
equivalente ao Batismo – a João Baptista, 
ainda no seio materno e pôr-se à sua 
disposição para tomar conta do serviço 
doméstico, uma vez que Isabel, dado o 
estado em que se encontrava e a idade 
avançada, teria muita dificuldade em o 
fazer, e pega um incêndio de alegria 
naquela família: Isabel cantou com 
felicidade e o Menino exultou de alegria 
no seu seio. 

A caridade que tem a marca de Deus 
é mesmo assim: reveste-se de natura-
lidade, fugindo do espetáculo e não 
encarece o dom que vai oferecer. 

• Caridade e fé. No segredo desta 
generosidade de Maria está a fé e Isabel 
apercebe-se disso: «Isabel ficou cheia do 
Espírito Santo e exclamou em alta voz: 
“Bem-aventurada aquela que acreditou no 
cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da 
parte do Senhor”.» 

Na verdade, pelo sim proferido na 
Anunciação, Maria entrega todo o seu 
presente e futuro nas mãos de Deus. Não 
põe perguntas desconfiadas, não hesita, 
mas lança-se nos braços de Deus como 
uma criança nos da mãe. 

• Caridade e sacrifício. Nem sempre 
é agradável viver a virtude da caridade. 
Ela submete-nos, por vezes a muitas 
incomodidades. Não deve ter sido 
agradável para Maria deixar todas as suas 

preocupações de lado, num momento da 
sua vida, e submeter-se aos incómodos 
de uma longa caminhada para felicitar e 
servir a sua parente. 

Imaginamo-la a entrar nas portas 
daquela casa, não com o ar de quem vem 
trazer uma esmola, mas como quem faz a 
coisa mais agradável da vida. 

Poderíamos ser tentados a pensar 
que temos necessariamente de encontrar 
consolação humana nas obras de carida-
de e ficamos chocados se nos recebem 
mal se não nos agradecem, se ficam 
indiferentes como se nada tivessem 
recebido. A recompensa da caridade não 
nos vem das pessoas, mas de Deus. 

 
 

Portadores da alegria 
 

«Quando Isabel ouviu a saudação de 
Maria, o menino exultou-lhe no seio. 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo e 
exclamou em alta voz: “[...] logo que 
chegou aos meus ouvidos a voz da tua 
saudação, o menino exultou de alegria no 
meu seio.”» 

• A verdadeira alegria. Nossa Senho-
ra levou a casa de Isabel a verdadeira 
alegria que brota da nossa filiação divina e 
contagiou Isabel, o menino ainda no seu 
ventre e todas as demais pessoas ali 
presentes. 

Muitas vezes somos tentados a 
pensar que a alegria é incompatível com a 
existência de problemas, de cruz. No 
momento em que visita Isabel, além da 
normal fadiga da viagem, a vida de Maria 
está complicada. Teve de mudar o rumo 
dos seus planos, porque não esperava 
este convite de Deus. Não sabe como 
José vai reagir perante a sua gravidez em 
que ele não interveio. 

Os quadros e grupos escultóricos que 
reproduzem o encontro de Maria com 
Isabel costumam apresentar-nos quatro 
figuras: a de Maria Mãe de Jesus e a de 
Isabel mãe de João Baptista; e mais dois 
homens, um de cada lado, contemplando 
atentamente a cena. Um é sem dúvida 
Zacarias; o outro será José que deve ter 
acompanhado Maria nesta longa viagem, 
integrados numa dessas caravanas que 
atravessavam o país. 

Se isto é verdade, José ouviu Isabel 
tratar Maria como “Mãe do meu Senhor” e 
Ela não protestou contra esta afirmação, 
dizendo que era mentira. A partir daqui, 
José entra numa prolongada agonia, não 
porque duvide da fidelidade de Maria, mas 
porque a sua humildade o leva a pensar 
que está a mais naquele mistério. É um 
intruso e, portanto, deve retirar-se, embora  
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com toda a cautela, para não difamar 
Maria. 

Maria, inteligentíssima e atenta deve-       
-se ter apercebido de tudo isto, mas nada 
pode explicar, até porque não seria 
compreendida. A alegria da Mãe de Deus 
não é isenta de cruz. 

• Viver em Deus. Para poder dar aos 
outros a verdadeira alegria, é preciso 
possuí-la. Ninguém dá o que não tem. 

Deus é a fonte da alegria, amor firme 
em que nos apoiamos também nos 
momentos difíceis da nossa vida. 

Maria traz o Filho de Deus no seu seio 
virginal e é Ele que contagia João ainda 
no ventre de sua mãe. 

Viver em Deus significa não só estar 
na Sua graça, mas fazer todo o esforço 
possível para corresponder à Sua 
amizade. De outro modo, a tibieza invade 
a alma e uma nuvem de tristeza e 
desolação aparece inevitavelmente no 
rosto de quem vive neste estado, sem 
possibilidade de qualquer disfarce. 

Maria é a consonância perfeita com a 
vontade de Deus em todos os momentos 
da sua vida. É, pois, a alegria perfeita. 

 
 

Humildade e gratidão 

 

 «Maria disse então: “A minha alma 
glorifica o Senhor e o meu espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador, porque 
pôs os olhos na humildade da sua serva: 
de hoje em diante me chamarão bem-
aventurada todas as gerações.”» 

Com o Magnificat que Nossa Senhora 
canta em casa de Isabel, aprendemos o 
que é a verdadeira humildade. 

Não consiste numa visão negativa, 
mas verdadeira da vida, reconhecendo a 
luz e as sombras que possa haver nela. 

• Humildade e verdade. Maria tem 
consciência da sua grandeza única na 
história da humanidade. «A minha alma 
glorifica o Senhor e o meu espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador, porque 
pôs os olhos na humildade da sua serva: 
de hoje em diante me chamarão bem-
aventurada todas as gerações. O Todo-
Poderoso fez em mim maravilhas: Santo é 
o seu nome.» 

Mas, ao mesmo tempo, tem cons-
ciência de que tudo nela é obra de Deus. 
Não reconhecer as riquezas com que o 
Senhor a dotou seria injustiça e mentira. 
Atribuí-las ao mérito próprio seria também 
errado. 

Maria conjuga perfeitamente estes 
dois aspetos da sua vida: pequenez 
pessoal e grandeza pelo que Deus fez. 

• Aceitação da verdade. Certas 
pessoas, quando conhecem os seus 

defeitos e limitações, revoltam-se ou 
refugiam-se em grandezas e méritos 
imaginários. 

Maria não tem o mais leve defeito. 
Mas tem as limitações de toda a criatura – 
embora seja uma criatura extraordinária, e 
isto não lhe rouba a paz nem a alegria. 
Ela canta, feliz, a sua condição no mundo. 

• Humildade de Jesus na Eucaristia.  
Na Eucaristia encontramos uma 

proclamação clamorosa da humildade de 
Jesus. “Na cruz estava oculta a divindade; 
mas aqui está-o também a humanidade.” 
(São Tomás de Aquino, Adoro-Te devote). 
Na verdade, Jesus apaga toda a Sua 
glória de nosso Deus, toda a Sua 
dignidade humana e dá-Se-nos como um 
alimento vulgar. 

 Está em silêncio e nem sequer 
reclama contra as nossas faltas de 
respeito motivadas pela falta de fé. 

Que Maria elevada ao Céu em corpo e 
alma nos ensine a aprender com Jesus os 
verdadeiros caminhos da humildade. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“São João Paulo II” 

(1978 – 2005) 

  
(…continuação) 

 
Após a morte de Paulo VI, em 1978, 

foi eleito um novo Papa, que tomou o 
nome de João Paulo I. Porém o “papa 
sorridente”, como ficou conhecido, faleceu 
inesperadamente, ao fim de 33 dias de 
papado. 

Aquando do falecimento de João 
Paulo I, foi convocado o conclave que 
haveria de elevar Wojtyla ao Trono de São 
Pedro, a 16 de outubro de 1978. 

Depois de 455 anos a eleger papas de 
origem italiana, a tradição foi quebrada 
com a nomeação de um polaco. Mais do 
que isso, um Papa que fugia comple-
tamente do estereótipo da autoridade 
eclesiástica tradicional: atlético e vigoroso, 
São João Paulo II preparava-se para 
renovar a imagem do Vaticano. 

O pontificado de João Paulo II, que 
viria a durar mais de 26 anos, foi o terceiro 
mais longo da história da Igreja Católica, 
ficando apenas atrás do pontificado de 
São Pedro e de Pio IX. 

(Continua…) 
 

 

Leitor 
Podes fazer a tua crítica ou dar a tua 

sugestão para o mail deste Jornal: 
Jornal.leitor@portugalmail.pt 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Sílvia Cardoso viveu sempre na 
condição eclesial de leiga, em família e no 
mundo, com suporte comunitário da 
família e do grupo de colaboradoras que 
foi conquistando. Com elas, as Filhas da 
Cruz, chegou a sonhar a fundação de um 
centro comunitário de vida religiosa; 
esteve próxima de um grupo de vida 
consagrada e colaborou, mais ou menos 
proximamente, na fundação de três 
congregações religiosas, mas manteve-se 
sempre como membro externo auxiliar.    
A única agregação eclesial em que se 
inseriu, desde 1925, foi uma associação 
laical, da Diocese da Guarda, percursora 
da Ação Católica, a Liga dos Servos de 
Jesus, na qual se manteve até ao fim. 

Através de vicissitudes várias,           
D. Sílvia vai persistir neste modelo de vida 
reparadora e de apostolado (contem-
plação e ação) durante o resto da sua 
vida; e a Obra de Jesus vai-se 
transformando, misticamente, na Obra do 
Amor, que é Deus em Obra, pela ação 
contínua e eterna do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, vista na Obra de Jesus e 
na Igreja, para a salvação dos pecadores.  

Este longo excurso histórico-                   
-biográfico, apoiado na biografia da       
Dr.ª Maria Silvina Palmeirim (2016), 
justifica-se para fundamentar a 
autenticidade e o valor probativo do 
retrato místico da Venerável, deixado em 
documentos, que atestam a ciência e a 
experiência da sua vida espiritual e 
apostólica. 

(Continua…) 
 

 

Maria 

– Podemos adorar Maria? 
 

NÃO. Só devemos adorar a Deus. 
Mas podemos honrar Maria como mãe 
de Nosso Senhor. 

A adoração constitui o reconheci-
mento humilde e incondicional da absoluta 
sublimidade de Deus sobre todas as 
criaturas. Maria é criatura como nós. Ela 
é, na fé, nossa mãe. E devemos honrar os 
nossos pais. Biblicamente trata-se de uma 
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atitude correta, pois ela própria diz: «De 
hoje em diante me chamarão bem-               
-aventurada todas as gerações.» (Lc 1, 
48). Por esse motivo, a Igreja tem locais 
de peregrinação, festas, cânticos e 
orações marianas, como o “Rosário”, que 
é uma síntese do Evangelho. 

(YOUCAT - Catecismo Jovem 
      da Igreja Católica, n.º 149) 

 
 

Leiam esta!! 

«Mulher não entra em avião 

devido a decote» 
 
A propósito desta notícia que o Jornal 

do Leitor 577 do último Domingo publicou, 
naturalmente que nos deixa a todos 
admirados e também preocupados.  

Admirados, porque nenhum de nós 
estava à espera de que um vestido 
decotado de forma ousada, fosse 
impedimento para embarcar num voo de 
avião; preocupados, porque não vemos 
os responsáveis pela Igreja, ter a mesma 
coragem para tomar atitudes idênticas.  

De facto, nas igrejas de Norte a Sul, 
vemos muitas vezes nas nossas 
Eucaristias e em outras celebrações, 
autênticas passagens de modelos, 
abeiram-se da Sagrada comunhão, 
recebem-na, alguns sobem ao presbitério, 
mostram-se orgulhosamente e, como se 
ainda fosse pouco, executam serviços de 
liturgia, como Leitores ou Ministros 
Extraordinários da Comunhão. Tudo isto 
para espanto de quem vê e para vergonha 
de quem a sente. 

Não vemos a Igreja tomar medidas e é 
pena. A Igreja tem e deve acompanhar as 
mudanças no mundo, mas apenas naquilo 
que for bom. O que escandaliza, não deve 
ser permitido. 

Entretanto, para quem não leu a 
notícia, publicamo-la de novo: 

 

Mulher não entra em avião 
devido a decote 

«ESPANHA Uma passageira de 24 anos 
foi proibida de viajar num avião da Vueling 
devido à roupa. Vestia um body decotado 
que, segundo a Vueling, parecia um fato 
de banho. O incidente aconteceu 
domingo, em Palma de Maiorca, Espanha, 
num avião que tinha como destino 
Barcelona. A mulher acompanhada do 
namorado, não fez a viagem e foi 
mandada para terra.» 

 

(Notícia publicada no JN - Jornal de Notí-
cias de 23 de julho último, na página 48 - 
última). 

 

 

O R A Ç Ã O 
 

Maria, quero aprender de ti   
a simplicidade e o respeito. 

Guia-me para que nunca faça 
da força um apoio com o qual 
passe por cima dos outros. 

Protege-me para que não 
faça da minha inteligência um 
motivo para humilhar aqueles 
que sabem menos. 

Ensina-me a perdoar e a ser 
misericordioso, como ensinaste 
ao teu filho Jesus. 

Ensina-me a ser sorriso e a 
alegria de Deus. 

Amem.  

 
 
 

 

Lições de Maria 
Esta festa é celebrada em muitas 

terras. Maria, a rapariga simples de 
Nazaré, chega à pequena povoação onde 
vive a sua prima Isabel. Juntas dão graças 
a Deus. São modelos para todos os 
crentes.  

Eis as humildes lições de Maria: 

 -- Entrega generosa. Maria ajuda a 
sua prima sem pedir nada em troca, nem 
sequer o agradecimento. 

-- Humildade e simplicidade. Maria 
sabe, pelo anúncio do anjo, que vai ser a 
mãe de Jesus, o Filho de Deus. Longe de 
mostrar-se orgulhosa, as suas palavras 
transmitem humildade, simplicidade e 
serviço desinteressado. 

-- Gratidão. Maria contempla a vida 
com profundidade. Olha, observa… e 
conserva tudo no seu coração. Sempre se 
mostrou agradecida ao Deus que dá a 
vida. 

 
 

H u m o r 
FÉ 
 

Era uma mulher que todos os dias 
estava na igreja a rezar. 

Um dia, o padre resolveu ir falar com a 
mulher: 

– Irmã, o que se passa, todos os dias 
a irmã está a qui a rezar. 

– Sabe, senhor padre, eu queria 
engravidar, mas não consigo, e então 
venho aqui todos os dias rezar 500 Ave 
Marias… e continuo a não conseguir.  

Diz-lhe o padre: 
– E já experimentou um padre nosso? 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Não 
Graça  

Coelho 

1.ª 
Leitura 

há 
António 

Dias 

2.ª 
Leitura 

Missa 
Fernanda 

Costa 

Oraç 
Univ. 

Vespertina 
Graça 

Coelho 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Carla 

Cunha 

Paula 

Meireles 

2.ª 
Leitura 

Ana Rita 

Moura  

Mónica 

Gonçalves 

Oração 
Universal 

Susana 

Pacheco 

Assunção 

Matos 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Não há 
Eulália 

Gonçalves 

2.ª 
Leitura 

Missa 
Ricardo 

Brito  

Oração 
Universal 

Vespertina 
Isabel 

Matos 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
 

Ainda Ainda 

1.ª 
Leitu. 

não não 

2.ª 
Leitu. 

há há 

Oraç. 
Univ. 

Escala. Escala. 

 

A Fechar 

Não se vence a violência com mais 
violência. Senhor, dai-nos a paz em 
nossos dias.                 

                                     (Papa Francisco) 
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