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Assunção da  

Virgem Santa Maria 
 
«A Virgem Imaculada, preservada imune de toda a 

mancha de culpa original, terminado o curso da vida 

terrena, foi elevada ao Céu em corpo e alma e exaltada 

por Deus como Rainha» (Cost. dogm. Lumen gentium, 

59). 

A Mãe de Jesus, brilha como sinal de esperança 

segura e de consolação, para todos nós que ainda 

peregrinamos neste mundo, até que chegue o dia do 

Senhor. 

Nem sempre nos temos alegrado com as 

maravilhas que o Senhor vai operando diariamente em 

nós e na nossa vida. 

À luz da Nossa Mãe, escutemos hoje a mensagem 

contida nas leituras bíblicas que a Eucaristia nos 

apresenta.  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Ap 12, 1 
 

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. 
 

 

 
 

 
 

 

Introdução 
 

Grandes coisas, fez N’ela 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? 

 
 

 

ASSUNÇ. N.ª SENHORA – 15-08-2022 –N.º 765     Pág. 1 / 11 –     

 

mailto:jornal.leitor@portugalmail.pt
http://www.paroquiascesf.com/


 

 – Pág. 2 / 11 .  ASSUNÇ. N.ª SENHORA – 15-08-2022 – N.º 765        

 
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. 
 

 

 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Ap 11, 19a 12, 1-6a.10ab 

 
  

MONIÇÃO: 
 

Esta primeira Leitura descreve a luta entre um dragão, 

símbolo das forças do mal, contra uma mulher indefesa e um 

frágil menino. Estes últimos vencerão com a intervenção 

salvífica de Deus. 

 

    MISSA DO DIA    .  

 

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 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 de se tratar do Livro do Apocalipse (normalmente 

difícil de ler e de entender), a leitura de hoje não parece difícil 

de proclamar. No entanto, tal como todas as leituras, não 

dispensa preparação e treino. Lembra-te que, ler devagar e 

respeitar a pontuação do texto, é a chave do sucesso do 

Leitor. 

A última frase do texto, assinalada entre «-» “parêntesis” 

proclama-a com voz vigorosa (com voz grave) e num tom mais 

elevado (mas sem gritar). 

Tem cuidado quando lês: “O templo de Deus abriu-se…” 

(e não: “o ‘tempo’ de…”) / “uma mulher revestida de sol…” 

(e não: “uma mulher ‘vestida’ de sol…”) / E também: “um 

enorme dragão cor de fogo…” (e não: ”um enorme dragão 

cor de ‘azul’…”) / E ainda: “há-de reger todas as…” (e não: 

“há-de ‘regar’ todas as…”) / e outras que queiras exercitar. 

Exercita ainda palavras, tais como: Apocalipse / grandioso 

/ revestida / ânsias / maternidade / dragão / chifres / diademas 

/ devorar / reger / ceptro (o “p” é mudo, não se lê. Ler “cetro”) / 

Ungido / ou outras. 
 
 

 

 

 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

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  
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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 salmo que iremos recitar ressalta Maria como Rainha do 

Céu, que entra na vitória de Cristo, como primícia de todos os 

ressuscitados. 

  

REFRÃO: 

 

À VOSSA DIREITA, SENHOR,  

A RAINHA DO CÉU, 

ORNADA DO OURO MAIS FINO. 
  

      OU: 
 

À VOSSA DIREITA, SENHOR,  

ESTÁ A RAINHA DO CÉU. 

  

SALMO: 

 

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. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Cor 15, 20-27 

 

 

MONIÇÃO: 
 

O trecho da primeira carta aos Coríntios, que iremos 

escutar, quer ajudar-nos a compreender o significado da 

vitória de Cristo sobre a morte. Escutemo-lo com atenção. 

  
    MISSA DO DIA    .  

 
 

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: 

 
 
 
 

 

Não faças uma leitura “do choradinho” nem 

“monocórdica”. Esta Leitura entender-se-á melhor e é bem 

mais aproveitada por quem a escuta, se proclamada de forma 

“musicada”, isto é, com alguma cor, com alegria. Afinal 

estamos a referir-nos Àquele que vem para aniquilar o mal do 



meio de nós e dar-nos (dada gratuitamente) a salvação. E 

este anúncio, para quem o proclama e para quem o escuta, só 

pode ser motivo de grande alegria. Por isso, evita fazer uma 

leitura “cinzenta”, triste, sem colorido. E não esqueças que o 

teu semblante deve acompanhar este sentimento feliz, 

comunicando alegria à assembleia.  

Fazes bem prevenires-te e tomar atenção a algumas 

palavras do texto: ressuscitou / primícias / ressurreição / 

restituídos / aniquilado / soberania / autoridade / necessário / 

submetido / exceptua (lê “excetua”, o “p” é mudo, não se lê e 

já não se escreve) / submeteu / ou outras que queiras 

selecionar.  
 
 

 

 

 
 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

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 – «Cristo ressuscitou dos mortos, 

como primícias dos que morreram» 

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, 20-21). De igual 

modo, Cristo nos precede na ressurreição. Nós 

(excetuando 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 n.º 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 

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». 
 

 

 

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 12, 10ab)  

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Lc 1, 39-56 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Alegremo-nos com a multidão dos Anjos, pois Maria foi 

elevada ao Céu em corpo e alma. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA! ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Maria foi elevada ao Céu: 

alegra-se a multidão dos Anjos. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Evangelho 
LC 1, 39-56 

 

 

    MISSA DO DIA    .  

 

EVANGELHO: 

 
 

 

 

 

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 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 AO EVANGELHO: 

 

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» 

«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; 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 cerca de três meses». 

V. 42 – «Bendita és Tu entre as mulheres» 

«Bendita és Tu entre as mulheres» Superlativo 

hebraico: a mais bendita de todas as mulheres. 

V. 43-44 – «A Mãe do meu Senhor» 

«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 da Virgem Maria 

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 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, n.º 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 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 
 

cf. Lc 1, 48-49 
 

Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada,  

porque o Senhor fez em mim maravilhas. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Ao comungarmos o Corpo e Sangue do Senhor 

Jesus Cristo sejamos fortalecidos no seu amor, de 

modo que manifestemos a nossa adesão incondicional 

à sua Palavra acreditando que se realizarão todas as 

suas promessas. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

O Senhor realiza acontecimentos maravilhosos 

servindo-se de instrumentos impróprios e sem valor 

aos olhos dos homens. Saibamos fazer parte desses 

instrumentos e, à semelhança de Maria, sejamos “arca 

da aliança” que leva o Senhor, com toda a alegria, 

onde quer que cheguemos. 
 

 

 

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,  
o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do 

Espírito Santo e exclamou em alta voz:  
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é  

o fruto do teu ventre. 
 

 (Lc 1, 41-42) 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Alimentação dos bebés 
 

A Terra Prometida foi denominada pelos antigos 

israelitas como «uma terra onde mana leite e mel»; 

produtos alimentares muito apreciados juntamente com 

o vinho e o azeite, o leite e seus derivados. 

Os pequenos, depois de amamentados pela mãe, 

eram alimentados com leite de ovelha, coalhada, 

requeijão… e mel; produtos citados mais de 160 vezes 

no Antigo Testamento. Quando já podiam comer, 

produtos sólidos, preparavam-lhes duas espécies de 

papas: umas elaboradas com farinha de trigo; outra 

elaboradas com feijão e lentilhas, legumes muito 

apreciados. 
 

 

 
 

 

 

A morte do dragão contra uma 

mulher indefesa 
 

A cena que ouvimos descrever na primeira Leitura, 

tirada do Livro do Apocalipse, é-nos apresentada por 

dois sinais. O primeiro é “uma mulher, vestida de Sol, 

com a Lua debaixo dos pés e coroada de doze 

estrelas”. O segundo é um “grande dragão cor de fogo” 

dotado de uma força espantosa, simbolizado pelas sete 

cabeças e dez chifres e com uma grande cauda capaz 

de arrastar um terço das estrelas do céu. A mulher 

estava para ser mãe e teve um filho varão. 

A mulher será subjugada, mas Deus intervém: pega 

no menino e leva-o para junto de si, enquanto a mulher 

procura refúgio no deserto. 

Quem são os três personagens: a mulher, o dragão 

e o menino recém-nascido? 

Temos de atender a que o autor do Apocalipse 

escreve por volta do final do século I, num tempo difícil 

para as comunidades da Ásia Menor onde ele vive. 

Escreve de modo a não ser entendido pelos leitores 

não acostumados às imagens e à simbologia do Antigo 

Testamento, mas perfeitamente descodificada pelos 

cristãos perseguidos, a quem ele se dirige. 

O “menino” é Cristo “que está destinado a governar 

as nações”. Quem conhece o Antigo Testamento sabe 

que “a mulher” representa Israel, povo referenciado 

pelas doze estrelas (as doze tribos). 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 cor de fogo” simboliza o mal, as forças 

contrárias à salvação, inimigas de Deus e do seu 

desígnio de amor. Estas forças atiram-se contra o 
 

 
 

ASSUNÇ. N.ª SENHORA – 15-08-2022 –N.º 765     Pág. 6 / 11 –     



 

 – Pág. 7 / 11 .  ASSUNÇ. N.ª SENHORA – 15-08-2022 – N.º 765        

 
 “Messias” desde o dia do seu nascimento, que não 

representa o menino nascido em Belém, mas O do dia 

de Páscoa em que Jesus de Nazaré, saindo do 

sepulcro, foi revelado como Cristo, como Messias. O 

“dragão”, atingido mortalmente no dia de Páscoa foi 

definitivamente derrotado. A mulher que foge e procura 

refúgio no deserto é a Igreja, a comunidade dos 

discípulos que não cede às adulações e à força do 

dragão. 

Todos os textos, quer do Antigo quer do Novo 

Testamento, em que se fala do povo fiel podem ser 

aplicados a Maria. É dela que nasce o Messias e, 

portanto, é ela a mulher-Israel, a Arca da Aliança que 

entrou no templo de Deus. De igual modo é a irmã que 

vive os dramas de toda a comunidade cristã, que 

acompanha os irmãos na fé nos momentos difíceis da 

tentação, do desencorajamento, da luta contra o mal. 

O canto final “agora chegou a salvação” é um 

convite à esperança, porque apesar das aparências do 

enorme poder que têm as forças do mal, a morte, o 

dragão, já foi derrotado e incapacitado de fazer mal 

devido ao poder de Cristo, vencedor da morte. 
 

 

 
 

 

 

A morte transformada  

em vida definitiva 
 

Nós somos crentes, todavia temos medo da morte. 

A morte não nos apanha no fim dos nossos dias sobre 

a terra. Ela é uma experiência vivida em cada 

momento. A doença, a dor, a desilusão, a solidão, o 

abandono, o desespero, a deficiência são situações 

que impedem de viver plenamente. São formas de 

morte! 

Recordam-se da jovem holandesa de 17 anos, Noa 

Pothoven, que depois de ter sido vítima de assédio aos 

11 anos e de violação aos 14 anos, desenvolveu um 

quadro de anorexia nervosa e de depressão profunda 

que nunca conseguiu ultrapassar e motivou o seu 

desespero? Esta jovem relatou as suas experiências 

traumáticas e as várias tentativas de suicídio, que a 

levaram a pedir para ter uma morte assistida. 

Na realidade, a vida de cada um de nós é marcada 

por túmulos: famílias que se desagregam, rutura de 

relações interpessoais, incapacidade de construir 

afetos, o rancor, o desejo de vingança, que não nos 

proporcionam paz, mas são formas de morte. É neste 

mundo, onde estão presentes sementes de vida e 

germes de morte, que somos chamados a atingir a 

maturidade. 

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 

privilégios nem milagres. Olhou 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. 

São Paulo, através da segunda Leitura de hoje, 

ajuda-nos a compreender o significado da vitória de 

Cristo sobre a morte. Os inimigos de Deus a que Paulo 

se refere não são os homens, mas aquelas formas de 

morte com que nos devemos defrontar neste mundo: a 

fome, a nudez, a doença, a ignorância, a escravidão, o 

medo, o egoísmo, o pecado. 

Quando estas manifestações do mal forem 

destruídas, quando a construção do reino do Messias 

for completa e todos os inimigos de Cristo forem 

vencidos, Cristo entregará ao Pai o seu Reino que 

durará para toda a eternidade. 

Cristo venceu a morte porque no fim da nossa 

gestação nesta vida, nos faz nascer, introduzindo-nos 

no mundo de Deus onde só há vida. Ele percorreu 

antes de todos este caminho. Exaltando as maravilhas 

operadas pelo Senhor, com Cristo e como Ele sua 

Mãe, Maria, realizou esta passagem. 
 

 

 
 

 

 

A exaltação das maravilhas 

operadas pelo Senhor 
 
Deus realiza acontecimentos maravilhosos 

servindo-se de instrumentos sem valor aos olhos dos 

homens. Maria pertence à categoria destes 

instrumentos débeis, humildes e pobres com os quais 

Deus opera as suas maravilhas. Através de Maria, Ele 

realizou o acontecimento mais extraordinário da 

história: deu aos homens o Seu próprio Filho. 

Nós hoje consideramos abençoadas aquelas 

pessoas que conseguiram enriquecer, aqueles que 

obtiveram sucesso, aquelas que se tornaram famosas 

e importantes. 

Lucas, no seu Evangelho, com a visitação de Maria 

a sua prima santa Isabel, pretende apresentar Maria 

como a nova Arca da Aliança, através de todos os 

sinais que acompanham esta sua visita: a saudação de 

Isabel (semelhante à de David quando a arca foi 

transportada para Jerusalém); o facto de Maria ter 

permanecido “três meses” em casa de sua prima (como 

a Arca havia permanecido três meses numa casa da 

Judeia); o estremecimento do menino no seio de 

Isabel… 

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, Maria. O 

filho de Maria é o mesmo Senhor. 

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, a “arca da 

aliança” que nos é confiada para levar o Senhor aos 

homens. E há um sinal que permite verificar se os  
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cristãos de hoje são “arca da aliança”: é a alegria. 

Como o Baptista estremece de felicidade e Isabel grita 

a sua alegria por ter sido visitada pelo Senhor, a 

presença dos cristãos nos vários ambientes, no 

trabalho, nas escolas, nos hospitais, nas festas, nos 

encontros políticos deve ser motivo de alegria e 

demonstração de coragem em acreditar que se 

realizarão as promessas feitas por Deus aos 

construtores da paz, aos não violentos, aos que dão a 

outra face e não se vingam, a quem dá a vida por 

amor. 

O hino de graças ao Senhor pelas maravilhas de 

vida que Ele operou, tornou fecundo o ventre de Maria 

e abriu completamente todos os sepulcros, o de Cristo, 

de Maria e também os nossos. 

Saibamos, pois, ser alegres e transmitir essa 

alegria a todos aqueles com quem contactarmos. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

«Maria precede-nos na vereda  

pela qual se encaminham aqueles que, 

mediante o Batismo, 

vincularam a sua vida a Jesus,  

assim como Maria uniu a Ele a própria vida.» 

 
A página evangélica (cf. Lc 1, 39-56) da hodierna 

festa da Assunção de Maria ao Céu descreve o 

encontro entre Maria e a prima Isabel, ressaltando que 

«Maria se pôs a caminho dirigindo-se às pressas para 

uma região de montanha, a uma cidade de Judá» (v. 

39). Naqueles dias, Maria corria rumo a uma pequena 

aldeia nos arredores de Jerusalém para se encontrar 

com Isabel. Hoje, ao contrário, contemplamo-la no seu 

caminho rumo à Jerusalém celeste, para se encontrar 

finalmente com a face do Pai e para rever o rosto do 

seu Filho Jesus. Muitas vezes na sua vida terrena Ela 

tinha percorrido regiões de montanha, até à derradeira 

e dolorosa etapa do Calvário, associada ao mistério da 

paixão de Cristo. Hoje vemo-la chegar à montanha de 

Deus, «revestida de sol, com a lua aos seus pés e na 

cabeça uma coroa de doze estrelas» (Ap 12, 1) — 

como reza o livro do Apocalipse — e vemo-la 

ultrapassar o limiar da Pátria celestial. 

Ela foi a primeira que acreditou no Filho de Deus, a 

primeira que subiu ao Céu em alma e corpo. A primeira 

que recebeu e levou ao colo Jesus, quando Ele era 

ainda um Menino, a primeira que foi acolhida pelos 

seus braços para ser introduzida no Reino eterno do 

Pai. Precisamente porque acolheu e viveu o 

Evangelho, Maria, uma jovem humilde e simples de um 

povoado perdido na periferia do império romano, é 

recebida por Deus para permanecer por toda a 

eternidade ao lado do trono do Filho. É assim que o  

 

Senhor derruba os poderosos dos tronos e eleva os 

humildes (cf. Lc 1, 52). 

A Assunção de Maria é um grande mistério que diz 

respeito a cada um de nós, ao nosso futuro. Com 

efeito, Maria precede-nos na vereda pela qual se 

encaminham aqueles que, mediante o Batismo, 

vincularam a sua vida a Jesus, assim como Maria uniu 

a Ele a própria vida. A festa de hoje leva-nos a fitar o 

firmamento, prenuncia «os novos céus e a nova terra», 

com a vitória de Cristo ressuscitado sobre a morte e a 

derrota definitiva do maligno. Por conseguinte, a 

exultação da Menina humilde da Galileia, expressa no 

cântico do Magnificat, torna-se o canto da humanidade 

inteira, que se compraz ao ver o Senhor debruçar-se 

sobre todos os homens e todas as mulheres, criaturas 

humildes, para as receber junto de si no céu. 

O Senhor inclina-se sobre os humildes para os 

erguer, como proclama o cântico do Magnificat. Este 

canto de Maria leva-nos também a pensar nas 

numerosas situações dolorosas da atualidade, em 

particular nas mulheres esmagadas pelo peso da vida e 

pelo drama da violência, nas mulheres escravas da 

prepotência dos poderosos, nas meninas forçadas a 

trabalhos desumanos, nas mulheres obrigadas a 

render-se no corpo e no espírito à ganância dos 

homens. Possa chegar quanto antes para elas o início 

de uma vida de paz, de justiça e de amor, à espera do 

dia em que finalmente se sentirão arrebatadas por 

mãos que não as humilham, mas com ternura as 

erguem e as conduzem pelo caminho da vida, até ao 

Céu. Maria, uma Menina, uma Mulher que sofreu muito 

na sua vida, faz-nos pensar nestas mulheres que hoje 

sofrem tanto. Peçamos ao Senhor que Ele mesmo as 

conduza pela mão e que as acompanhe pela senda da 

vida, libertando-as destas escravidões. 

E agora dirijamo-nos com confiança a Maria, dócil 

Rainha do Céu, pedindo-lhe: «Concede-nos dias de 

paz, vigia sobre o nosso caminho, faz com que 

vejamos o teu Filho repleto da alegria do Céu» (Hino 

das segundas vésperas). 

    Papa Francisco, Angelus,  

Praça de São Pedro, 15 de agosto de 2016 
 

 

 
 

 

 

As humildes 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.  

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  
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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 a Deus que dá a vida. 
 

 

 
 

 

 

O Céu – (2) 
  

HUGO DE AZEVEDO 
 

(…continuação do número anterior) 
 

Na grande festa da Assunção de Maria ao Céu em 

corpo e alma, a Igreja convida-nos precisamente a 

levantar os olhos ao Céu. Os puritanos que censuram 

nos fiéis a esperança do prémio final, no Paraíso, 

esquecem que não é egoísmo esperar o Amor, nem 

sonhar com ele. Porque de um sonho se trata, sem 

dúvida; não por irrealismo, por abuso ou excesso de 

imaginação; mas, pelo contrário, porque todo o bem e 

todo o júbilo imagináveis ficam a uma distância 

incomensurável da realidade eterna. Fazem muito bem 

os que nele pensam: não nos incita tantas vezes Nosso 

Senhor à vigilância para conseguirmos entrar no Reino 

dos Céus? E como poderíamos estar alerta, sem 

pensar no que nos espera? Como fortemente insiste o 

Santo Padre no seu livro sobre «Jesus de Nazaré», o 

«Reino» prometido é o próprio Deus! A consideração 

do Céu não será, afinal, uma continuidade lógica e 

inevitável da contemplação de «Deus connosco» já 

nesta vida? 

«Considera o que há de mais formoso e grande na 

terra..., o que apraz ao entendimento e às outras 

potências..., o que é recreio da carne e dos sentidos... 

E o Mundo, e os outros mundos que brilham na noite; o 

Universo inteiro. – E isso, junto com todas as loucuras 

do coração satisfeitas..., nada vale, é menos que nada, 

ao lado deste Deus meu! – teu! – tesouro infinito, 

pérola preciosíssima, humilhado, feito escravo, 

aniquilado sob a forma de servo no curral onde quis 

nascer, na oficina de José, na Paixão e na morte 

ignominiosa e na loucura de Amor da Sagrada 

Eucaristia» («Caminho», 432). 

Lança a tua imaginação ao mais belo e ao melhor... 

e acertarás: o Céu é muito mais, mas contém 

realmente tudo isso que sonhas. Pelo facto de não ires 

além do que a tua experiência te permite, não te 

enganas. Pelo facto de não atingires a grandeza infinita 

da «alegria do teu Senhor», não deixes de a ter 

presente, porque é verdade, e porque te ajudará a 

aquilatar constantemente o valor relativo de tudo que te 

acontece. 

(– continua no próximo número…) 
 

 

 

 
 

 

 

Descomplica (143) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, 
Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Décimo Primeiro verbo: “Descomplicar” 

 
Desliga o complicómetro. Sacode a poeira dos dias, 

agarra a paixão, a alegria e o otimismo que vivem 

dentro de ti. São eles que movem montanhas, 

devolvem a esperança, renovam a fé. 

Mesmo que ao longo do caminho tropeces umas 

quantas vezes (e vais tropeçar, e vais cair), é na queda 

que percebes a consistência da tua força, os limites da 

tua resistência, a capacidade de aceitar, agradecer, 

perdoar, e aquela doçura que ganhas quando deixas 

que a vida te surpreenda. 

Fica atenta ao clique. Recua sem medo, para que 

possas tomar balanço. Dá o salto. E eu prometo que a 

rede vai aparecer. 
 

– Às vezes é preciso mover o mundo 

primeiro dentro de nós, para que, depois, o 

mundo lá fora volte a girar. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Maria, queremos aprender de ti a simplicidade  

e o respeito. 
 

Guia-nos para que nunca façamos da força um 

apoio com o qual passamos por cima dos outros. 
 

Protege-nos para que não façamos  

da nossa inteligência um motivo para humilhar 

aqueles que sabem menos. 
 

Ensina-nos a perdoar e a ser misericordiosos,  

como ensinaste ao teu filho Jesus. 
 

Ensina-nos a ser o sorriso e a alegria de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Palavras sábias 
 
– Boas palavras custam pouco e valem muito. 
 

– A palavras loucas, razões poucas. 
 

– A espada vence, mas a palavra convence. 
 

– Toda a palavra é perdida,  

   se da alma não foi ouvida. 
 



– Palavras melosas, sempre enganosas. 
 

– Palavra que escapou, à boca não voltou. 
 

– Sol de Inverno, chuva no Verão, choro de mulher 

e palavra de ladrão, ninguém caia não. 
 

–Basta mil vezes um dito, para um desgosto infinito. 
 

– Uma palavra antes, vale por mil depois. 
 

– Vale mais, boa palavra, que oiro de boa lavra. 
 

– Uma ferida se cura, mas a má palavra  

   sempre dura. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

.   1    .       
 

De laranja, o que quiseres;  
da lima, o que puderes,  
de limão, o que tiveres.  

 

.   2   .       
 

Uns comem os figos...  
a outros rebenta-lhes a boca. 

 

.   3     .       
 

A fruta proibida, 
é a mais apetecida. 

 

.   4   .       
 

O melão e a mulher, 
conhecem-se pelo rabo. 

 

.   5   .       
 

Café de cima, vinho do meio, 
 e chá do fundo. 

 

.   6   .       
 

Café do primeiro. 
 e chá do derradeiro. 

 
 

 
 

 

 

H u m o r 
 

 É justo 
 

Certo padeiro comprava todos os dias meio-quilo de 

manteiga ao seu vizinho merceeiro, mas verificou que 

estava a ser roubado todos os dias no peso e queixou-   

-se à Polícia. Na esquadra, o chefe interroga o 

merceeiro: 

– Você tem balança na loja? 

– Sim, senhor Guarda. 

– E pesos? 

– Não, senhor Guarda. Quero dizer: de meio-quilo 

não tenho. 

– Então como pesava o meio-quilo de manteiga ao 

seu vizinho? 

– Punha num prato da balança pão de meio-quilo 

que ele me vendia e no outro a manteiga… Se faltava o 

peso, a culpa era dele. 

 

Na tropa 
 

Um recruta vai queixar-se ao médico do quartel: 

– Não posso continuar na tropa: quando vamos 

para os exercícios de tiro não distingo o alvo a um 

metro de distância. 

Resposta do médico: 

– Não faz mal, rapaz! Passas a tomar parte nas 

lutas corpo-a-corpo. 

 

Na enfermaria 
 

Um agente de «casa de penhores» leiloeiro de 

profissão, foi hospitalizado em estado grave. Ainda 

meio confuso, ouve a enfermeira dizer ao médico a 

colheita da temperatura: 

– 41,8 senhor doutor. 

– Por força do hábito, o nosso homem internado 

conseguiu dizer: 

– Aos 42, venda. 
 

 

 
 

 

 

JMJ – Jornada Mundial da  

            Juventude – (2) 
 

Em Lisboa,  

entre 1 e 6 de agosto de 2023  

com a presença do Papa Francisco 
 

O Comité Organizador Local da Jornada Mundial da 

Juventude Lisboa 2023 escolheu 13 patronos que, para 

D. Manuel Clemente, são santos e santas que 

“demonstraram que a vida de Cristo preenche e salva a 

juventude de sempre”. 

De acordo com um comunicado de imprensa, os 

patronos da JMJ Lisboa 2023 são S. João Paulo II, S. 

João Bosco, S. Vicente, Santo António, S. Bartolomeu 

dos Mártires, S. João de Brito, a beata Joana de 

Portugal, o beato João Fernandes, a beata Maria Clara 

do Menino Jesus, o beato Pedro Jorge Frassati, o 

beato Marcel Callo, a beato Chiara Badano e o beato 

Carlo Acutis. 

“Os Patronos da JMJ Lisboa 2023 demonstraram 

que a vida de Cristo preenche e salva a juventude de 

sempre. Com eles contamos, com eles partimos”, o 

cardeal-patriarca no texto de apresentação dos 

patronos da jornada. 

No comunicado de imprensa, a JMJ Lisboa 2023 

lembra que “a preparação, a realização e o dinamismo 

de cada Jornada Mundial da Juventude, que se 

inaugura com o encontro de jovens de todo o mundo 
  
 

 

ASSUNÇ. N.ª SENHORA –15-08-2022 –N.º 765     Pág. 10 / 11–     

 



 – Pág. 11 / 11 .  ASSUNÇ. N.ª SENHORA –15-08-2022 –N.º 765        

 
com o Papa, são confiados a patronos, santos e santas 

canonizados ou com esse processo em curso, 

referências para a comunidade jovem”. 

O documento indica também que os patronos da 

JMJ Lisboa 2023 são naturais da “cidade que acolhe a 

JMJ” ou, “naturais de outras geografias, são modelos 

para a juventude. 

A biografia dos 13 patronos da JMJ Lisboa 2023 é 

apresentada num livro publicado conjuntamente pelas 

Paulinas e pela Paulus, com ilustrações do padre 

Christopher Sousa, onde se publica também um artigo 

do prefeito do Dicastério Leigos Família e Vida, Cardeal 

Kevin Farrel, “sobre a importância pastoral e espiritual 

dos patronos da Jornada Mundial da Juventude”. 

No texto de apresentação dos patronos assinado 

pelo cardeal-patriarca de Lisboa, indicam-se “as 

principais referências históricas de cada um, assim 

como a sua importância pastoral e espiritual para a 

preparação e realização da próxima Jornada Mundial 

da Juventude”. 

A divulgação dos patronos da JMJ Lisboa 2023 

acontece no dia em que se assinala o aniversário de 

nascimento de São João Paulo II, fundador da Jornada 

Mundial da Juventude. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC  

15-08-2022 

Assunção da Virgem Santa Maria 

 

  C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 

Não há Missa 

Vespertina 

João Miguel 

1.ª Leitura Natália Silva 

2.ª Leitura Graça Coelho 

Oraç. Universal João Miguel 
 

 

 C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

S Í T I O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 

Não há Missa 

Vespertina 

Maria Guiomar 

Local - 2 Glória Martins 

Local - 3 Inês Sousa 

Local - 4 Manuel Leão 

Local - 5 Sr. Diácono 
 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

1.  

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Elisabete Costa Lurdes Neto 

2.ª Leitura Miguel Pacheco Ana Isabel 

Oraç. Universal Rita Meireles Joana Gomes 
 

 

 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC José Pedro Maria José 

2.º MEC Olga Rosa Armanda 

3.º MEC Marisa Conceição 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Em geral, quem não tem nada que dizer,  

gasta muito tempo a falar. 
 

 (J. Lowell) 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

Jornal concluído em 11 de julho. 
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