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“Mas agora interroguemo-nos: o que é que a Assunção de Maria confere ao nosso 
caminho, à nossa vida? A primeira resposta é: na Assunção vemos que em Deus existe 
espaço para o homem, o próprio Deus é a casa de muitos aposentos da qual Jesus fala 
(cf. Jo 14, 2); Deus é a casa do homem, em Deus há espaço de Deus. Quanto a Maria, 
unindo-se, unida a Deus, não se afasta de nós, não vai a uma galáxia desconhecida, 
mas quem procura Deus aproxima-se, porque Deus está próximo de todos nós; e Maria, 
unida a Deus, participa da presença de Deus, encontra-se extremamente próxima de 
nós, de cada um de nós (…) 

Mas existe também outro aspecto: em Deus não existe espaço unicamente para o 
homem; no homem há espaço para Deus. Também isto vemos em Maria, a Arca Santa 
que traz em si a presença de Deus. Em nós há espaço para Deus, e esta presença de 
Deus em nós, tão importante para iluminar o mundo na sua tristeza, nos seus problemas, 
esta presença realiza-se na fé: na fé abrimos as portas do nosso ser, de tal forma que 
Deus entre em nós, a fim de que Deus possa ser a força que dá vida e caminho ao nosso 
ser. Em nós existe espaço, abramo-nos como Maria se abriu, dizendo: «Que se cumpra 
em mim a tua vontade, eu sou a serva do Senhor». Abrindo-nos a Deus, nada perdemos. 
Pelo contrário: a nossa vida torna-se rica e grande.  
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Maria adiantou-se a nós. Deus  colocou-a no alto dos Céus, 
como estrela cheia de luz, que nos enche de esperança ao 
fazer o nosso camino. 

➢ quando a nossa Fé vacila,  olhemos para a estrela e 
peçamos a Maria essa Fé, que nos dá a vida eterna; 
➢ quando  nos  encontremos sem esperança devido a 
problemas,  olhemos para a estrela e Maria  dar-nos-á 
esperança;  
➢ quando percebemos que o egocentrismo se vai apoderando 
de nós, peçamos a Maria, que não permita  que  sejamos 
manipulados por outros, pois levamos dentro de nós o 
tesouro da  vida eterna. 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs,  

A Assunção é uma mensagem de esperança, que nos faz pensar na alegria de alcançar 

o Céu, a glória de Deus e na alegria de termos uma mãe, que já alcançou a meta para 

a qual caminhamos. Se Maria foi elevada aos Céus para sempre, esta “assunção” 

transforma o nosso olhar e este torna-se o olhar de Deus Vivo.  

Que Maria, Mãe de Deus e  Nossa Mãe, nos encha de alegria e de esperança e seja a 

estrela que nos conduz a Jesus. 

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  
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