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A VIRGEM MARIA, CHAMADA A SER BELEZA DE DEUS 

 

 
Como é bela e formosa a Virgem Maria, 

que partiu deste mundo ao encontro de Cristo 

 

rocha@salesianos.pt 
 

1. APRESENTAÇÃO                                      www.adma.salesianos.pt 

No mistério da Assunção de Nossa Senhora somos levados até ao limite do nosso 
horizonte. O nosso dia a dia está cheio de sons e ruídos. Ouvimos constantemente, 
mas temos pouco tempo para escutar. 
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Só no silêncio podemos escutar a nossa interioridade, prestar atenção aos nosso 
sentimentos e desejos mais profundos e com eles começamos a entender por onde 
caminhamos. 
 
Diz Bento XVI: “É nesta órbita que encontramos o mistério da Assunçaõ de Nossa 
Senhora. Maria elevada ao céu em corpo e alma: também para o corpo existe um 
lugar em Deus. Para nós o céu já não é uma esfera muito distante e desconhecida.  
 
No céu temos uma mãe. E a Mãe de Deus, a Mãe do Filho de Deus, é a nossa Mãe. 
O céu está aberto, o céu tem um coração”. Esta a mensagem da Assunção de Maria 
ao céu que nos envolve a todos.  P. J. Rocha Monteiro 
 
 
2. MEDITAÇÃO  
 
 

Louvores Cartusianos de Maria 
 
Salve, ó terra digna de louvores 
Que faz germinar as plantas e crescer as árvores de fruto. 
Tu, regada pelo Espírito Santo 
Tornas santos os nossos pensamentos 
E virtuosas as nossas ações. (...) 
 
Salve, ó terra formosa de Deus que, regada lá do alto pela chuva divina, 
fazes despontar o Salvador como um germe. (...)  
 
Salve, ó bela como a lua, única como o sol no meio dos astros,  
Entre todas escolhida. 
Surgindo como a aurora ofereceste aos povos o esplendor  
Que vem depois das trevas.  
Liturgia Ambrosiana 
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3. CHAMADA A SER BELEZA DE DEUS 

Maria foi elevada ao céu:  
Alegram-se os anjos. 
Louvando e bendizendo o Senhor. Liturgia 
 

Feliz és Tu, Mãe de Deus. 
Com teu xaile envolveste teu Filho 
O Emanuel habitou a tua casa 
Virgem Maria. 
 

Foste fiel, alegra-te. 
Sobre ti a nuvem de Deus 
Iluminou teu caminho no deserto. 
Virgem Maria. 
 

Onde estás Maria, plena de beleza? 
Quem te canta e chama de princesa? 
Quem abriu tua tumba? 
Quem te levou para o céu? 
 

Foram os anjos e os arcanjos, 
Miríades de santos e santas de Deus 
Com cantos transbordantes de amor. 
Virgem Maria. 
 

De ti desce meu novo ser. 
Para ti sobe possuído de amor. 
Em ti quero um dia adormecer. 
Virgem Maria 
 

Sede de sabedoria 
Quando brilhas como o sol 
Quando embalas o luar 
Virgem Maria 

Minha rosa branca orvalhada 
Tens a luz nos teus olhos 
E eu o amor de amar-te. 
Virgem Maria 
 

Senhora da Assunção. 
Minha alva da manhã,  
Aqui fico em oração.  
Ave Maria... 

 
P. J. Rocha Monteiro, in “Senhora da Aparição” 
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4. HOJE A VIRGEM MARIA FOI ELEVADA AO CÉU: 
Vinde, adoremos o seu Filho, Senhor do Universo. 
 
Maria representa, de uma forma misteriosa, a “micro-história” da salvação. A sua 
beleza infinita fez com que muitos homens e mulheres tenham descoberto a 
bondade de Deus e compreendido melhor a obra da redenção.  
 
Bento XVI tem estas palavras numa homilia na paróquia de Castel Gandolfo, 
15.8.2005: “Em Maria realmente habita Deus, tornando-se presente aqui na terra. 
Maria torna-se a sua tenda... 
 
Santo Agostinho diz: “Antes de conceber o Senhor no corpo, já O tinha concebido 
na alma”. Reservou ao Senhor o espaço da sua lama e assim tornou-se realmente o 
autêntico Templo onde Deus encarnou, tornando-se presente nesta terra.  
 
E conclui: “Maria não nos convida apenas à admiração, à veneração, mas também 
nos orienta, nos indica o caminho da vida e nos mostra como podemos tornar-nos 
bem-aventurados, como podemos encontrar a vereda da felicidade”.  
 

5. COMPROMISSO 
 
Que jaculatórias de louvor em honra de Nossa Senhora da Assunção estejam 
presentes em nossos lábios. 
 
“Sede devotos de Maria Santíssima e vereis o que são milagres” S. João Bosco 
 

 


