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Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direccã̧o a uma 

cidade de Juda.́ Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudacã̧o de Maria, o 

menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espiŕito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és tu 

entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Maria disse então: «A minha alma glorifica o Senhor e o 

meu espiŕito se alegra em Deus, meu Salvador. 

 

No dia 15 de agosto de cada ano, a Igreja propõe-

nos esta festa da Assunção de Nossa Senhora ao 

céu. Esta festa, como sabemos, quer recordar-nos 

o fim material, o fim físico de Maria. Maria no fim 

da sua vida de peregrina, como cada um de nós, vai 

para o céu. E esta festa recorda que ela foi para o 

céu em corpo e alma. O seu corpo não sofreu a 

decomposição que, certamente, vai acontecer com 

todos e com cada um de nós. 

Desde o início os cristãos sempre quiseram associar 

Maria Santíssima ao corpo glorioso do seu Senhor, 

do Senhor ressuscitado. Esta festa indica-nos a 

meta, a meta de todos nós. Em Cristo também 

somos seres viventes. E se não vamos logo após a 

morte em corpo e alma, vamos, sem dúvida, com 

Maria Santíssima e com o Senhor ressuscitado para 

a glória do céu. Portanto, festa da Assunção de 

Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora no céu. 

O texto do Evangelho apresenta-nos um dado 

muito curioso: Maria Santíssima, que vive ao lado 

do seu filho, põe-se a caminho, ainda antes de ser 

a mãe de Jesus, põe-se a caminho da casa de sua 

prima Santa Isabel que estava para ser mãe. É a 

Senhora do serviço. Não se enche de vaidade 

porque vai ser a mãe de Jesus. Põe-se numa 

atitude de serviço. Então, esta festa da Assunção 

recorda-nos a glória do céu, mas também nos 

recorda, evoca, sermos senhores do serviço. 

Eu terminaria dizendo que a Senhora do Céu 

ensina-nos a ser senhores do serviço. 

  
Já pensaste... Tens um serviço, ou estás ao serviço? Segue o exemplo de Nossa Senhora: cuida do serviço 

como Ela o fez! 


