
 
 

Assunção da Virgem Maria 

Por Raelen Brandino 

 

Ao recordarmos o mistério da Assunção de Nossa Senhora, a Igreja nos convida a 

contemplá-lo.  

Maria foi livre da mancha do pecado original desde o ventre de sua mãe, o que se 

revela pelo dogma da Imaculada Conceição (ou concepção).  

Este dogma, proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII por meio da Constituição 

Apostólica Munificentissimus Deus que diz: “A Imaculada Mãe de Deus, a sempre 

Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre foi assunta em corpo e alma à glória 

celestial”. 

Dogma é uma palavra de origem grega que significa decisão, decreto. O catecismo 

católico ensina-nos que todo dogma é uma "verdade revelada por Deus e proposta 

pela Igreja à nossa crença". 

O Papa Francisco fala sobre a atitude de Maria que se reconhece pequena e exalta as 

grandes coisas que o Senhor fez por ela, como o dom inesperado da vida. E ressalta 

“O Senhor faz maravilhas com os pequenos, com quem não pensa ser grande, mas dá 

um grande espaço para Deus na vida. Ele estende a sua misericórdia sobre aquele 

que confia Nele e eleva os humildes. Maria louva a Deus por isso”. 

Maria é a realização perfeita do projeto de Deus sobre a humanidade. “A Assunção 

manifesta o destino do corpo santificado pela graça, a criação material participando do 



corpo ressuscitado de Cristo, e a integridade humana, corpo e alma, reinando após a 

peregrinação da história” (CNBB – Catequese renovada, no 235). 

Modelo de santidade, a Virgem Maria nos direciona a seguir o caminho ensinado por 

Jesus. Este percurso não é fácil, mas vai se consolidando a medida que nossas 

escolhas envolvem o bem maior, que é o amor ao próximo revelado pelas ações mais 

simples.  

Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que, a seu exemplo, sejamos fiéis à 

proposta evangelizadora. 


