
DESTAQUES: 

Horário  Verão das Missas: Semana - 18h30; Domingo - 10h30 e 18h30   

(de 13 Julho até 13 Setembro) 

Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o 

menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acredi-

tou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor». 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. O Todo- -

Poderoso fez em mim maravilhas: Santo é o seu nome. A sua misericórdia se 

estende de geração em geração sobre aqueles que O temem. Manifestou o 

poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus 

tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despe-

diu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericór-

dia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para 

sempre». Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses e depois regressou 

a sua casa.    

Palavra da salvação 

«O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: exaltou os humildes» 
 

Em Maria não pode deixar de estar presente o maravilhamento, com a gran-

deza daquilo que Deus faz nela: “O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas”. 

Mas essa atitude interior é imediatamente acompanhada pela consciência 

que Maria tem, de que tudo o que Deus fez nela vem na sequência de tudo o 

que Deus fez e quer fazer pelo Seu povo e, por isso mesmo, está também ao 

serviço da salvação desse mesmo povo: a maior parte do seu “magnificat” 

ocupa-se dessa obra de salvação, construída por Deus ao longo da história... 

É Deus que faz tudo em nós. A nossa parte é a humildade. É ela que permite 

que Deus aja em nós. É nela que consiste o nosso “sim” 
 

Cultivas a humildade?  

O serviço a Deus e aos outros é o que melhor te define como pessoa? 
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Confrontada com o mistério da anunciação, seria mais do que natural que 

Maria tivesse ficado virada sobre si, embrulhada nas suas perplexidades e 

inquietações face ao futuro, tal era a surpresa que as palavras do anjo traziam 

consigo.  

Mas não. Tudo ficou para segundo plano. 

Partiu apressadamente em direcção à casa da sua prima Isabel. A pressa de 

Maria em chegar junto de Isabel para partilhar com ela aquele momento gran-

de da sua vida e para a ajudar no que fosse necessário é a pressa de quem está 

em perfeita sintonia de coração com Deus. 

Porque essa é, de facto, a pressa que Deus tem para com cada um de nós. 

Quer encontrar-Se connosco e fazer com cada um de nós a Festa do encontro, 

acudindo em tudo o que precisarmos para crescer e darmos um rosto definiti-

vo à “imagem e semelhança” que Ele começou por desenhar em nós como 

projecto e verdade mais profunda do que somos. 

Maria continua hoje a ter esta mesma pressa em nos visitar e tocar a vida de 

cada um de nós.  

Porque ela sabe que o que se realizou nela foi “em favor  de Abraão e sua des-

cendência para sempre”. 

E não descansa, como Mãe, enquanto não nos mostrar o Seu Filho e, apontan-

do para Ele, repetir incansavelmente: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. 

 

         Pe. Luís Alberto 



À MESA DA PALAVRA - Assunção de Nossa Senhora - Ano B  

1. LEITURA DO APOCALIPSE DE S. JOÃO (Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab) 

O templo de Deus abriu-se no Céu e a arca da aliança foi vista no seu tem-

plo. 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. 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. O dragão colocou-se diante da mulher que estava 

para ser mãe, para lhe devorar o filho, logo que nascesse. Ela teve um filho 

varão, que há-de reger todas as nações com ceptro de ferro. O filho foi leva-

do para junto de Deus e do seu trono e a mulher fugiu para o deserto, onde 

Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no 

Céu: «Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domí-

nio do seu Ungido».  Palavra do Senhor 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 44 (45), 10.11.12.16      

   Refrão:  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. Refrão  
 

Ouve, minha filha, vê e presta atenção, 

esquece o teu povo e a casa de teu pai. Refrão  
 

Da tua beleza se enamora o Rei; 

Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. Refrão  

«Uma mulher revestida de sol e com a lua debaixo dos pés»  
 

Só com os olhos da fé se pode ver o que São João viu: “Uma mulher vestida de 
sol, com a lua debaixo dos pés”. É a fé que nos dá consciência de que tudo o 
que está a acontecer em Jesus Cristo (a Sua incarnação, em Maria, e a Sua con-
tínua geração espiritual no mistério da Igreja) é obra de Deus: tem a sua origem 
no templo de Deus que se abre no Céu… 

Deixemo-nos maravilhar pela grandeza da vida de Deus a acontecer em nós!  

Como olhas a Igreja? Que lugar dás a Maria na tua vida? 

2. LEITURA DA PRIMEIRA EP. DE S. PAULO AOS CORÍNTIOS (1Cor15,20-27)  

Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. 

Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a 

ressurreição dos mortos; porque, do mesmo modo que em Adão todos 

morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada 

qual, porém, na sua ordem: primeiro, Cristo, como primícias; a seguir, os 

que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, 

quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai depois de ter aniquilado 

toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que Ele reine, até que 

tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a 

ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. 

Mas quando se diz que tudo Lhe está submetido é claro que se exceptua 

Aquele que Lhe submeteu todas as coisas. 

Palavra do Senhor 

«Primeiro, Cristo, como primícias; depois os que pertencem a Cristo»   
 

A Fé implica necessariamente uma leitura da vida e da história de que faz par-

te essencial um futuro que se estende para além das fronteiras desta existên-

cia terrena que conhecemos. 

Podemos saber dizer muito pouco sobre esse futuro, sobre a sua configuração 

concreta… Mas vivemos da esperança crescente de lhe pertencermos! 
 

É a esperança da ressurreição que anima a tua vida?  

Tudo na tua vida está subordinado a essa esperança? 

 EVANG.DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. LUCAS (Lc1,39-56) 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a 

montanha, em direcção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e 

saudou Isabel. 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. Donde 

me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?  


