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Homilia na missa pelo descanso eterno de Beby Asensio 
 
Querida Família: Nós nos reunimos neste lugar tão querido e especial de nosso Santuário de La Loma 
para celebrar a Eucaristia pelo descanso eterno de Beby Asensio, minha mãe. Neste lugar que ela 
amou de maneira especial e pelo qual se consagrou e entregou toda sua vida: neste santuário ela 
ofereceu tantas orações, capital de graça e de maneira especial a cruz de sua doença que a afligiu 
em seus últimos anos... neste lugar santo nos reunimos como Família da Providência para nos 
despedirmos e confiá-la ao Pai eterno. 
 
Celebramos esta Eucaristia para nos despedirmos de Beby Asensio (Esther Graciela... eram seus 
belos nomes, embora ela preferisse que a chamássemos de "Beby"). A Eucaristia é "ação de graças". 
Queremos agradecer à Santíssima Trindade por ter criado esta nobre mulher e esta extraordinária 
pessoa que era e queremos agradecer, em nosso caso, por ter desfrutado de sua presença, por 
termos sido abençoados por ela: por tê-la tido como esposa (Hugo, meu pai), como mãe (todos nós 
seus 6 filhos...mais as filhas que se juntaram mais tarde), por tê-la tido como avó (seus 8 netos...); 
irmã, tia, cunhada, amiga, parente, irmã na aliança...queremos expressar-lhe nossa gratidão, cheia de 
emoção, pelo amor que nos deu, por sua pessoa, por sua vida que nos fez tão felizes. Ela foi uma 
autêntica bênção de Deus, um presente de Deus para todos nós. Expresso esta gratidão em nome de 
toda a família e também aproveito esta oportunidade para agradecer a todos (muitas pessoas daqui e 
de tantos lugares que nos acompanham) por suas constantes orações, suas expressões de afeto, sua 
proximidade, suas saudações, mensagens... Somos especialmente gratos por tê-la acompanhado 
especialmente durante sua difícil doença com tantas orações e gestos... Muito obrigado por se 
fazerem presentes aqui... (A verdade é que não estou expressando suficientemente nossa gratidão). 
 
Queridos irmãos e irmãs: hoje não celebramos sua morte, mas como diziam os antigos cristãos: "seu 
Dies Natalis", ou seja, "seu dia de nascimento ao céu, à Casa do Pai". Celebramos "sua entrada na 
Vida", para pedir emprestadas as belas palavras de Santa Teresina, a quem ela era muito devota. 
Ontem, ao despedir-se deste mundo, ela teria dito com as palavras do padre Kentenich: "Quando o 
Esposo me convidar para as núpcias e no céu me cumular de amor ; quando a Mãe, com orgulho, 
conduzir sua filha ao Pai, a filha que na terra lhe causou tanta alegria, então minha aliança eleva ao alto 
todos os impulsos : eis que chegou a hora do teu amor! " (RC 599) Mamãe, no dia de ontem, 10 de 
março, você nasceu para o céu! 
 
Queridos irmãos e irmãs: a verdade é que cada um de nós poderia dizer tantas coisas sobre Beby de 
coração; poderíamos compartilhar numerosas lembranças, testemunhos, experiências, anedotas, 
encontros... (e de fato temos feito isso...). Todos eles são tesouros que guardaremos em nossos 
corações... E eu também gostaria de fazer o mesmo. De maneira especial, gostaria de compartilhar 
com vocês algumas frases da Palavra de Deus, que acredito que ela viveu especialmente, nos 
transmitiu e deu testemunho com sua pessoa e sua vida. Gostaria de mencionar algumas delas: 
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1) "Se não vos converterdes e não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus" 
(Mt 18,3). 
Mamãe foi uma criança, uma filha de Deus durante toda a sua vida. Viveu essa filialidade até o fim. O 
ideal e nome de seu grupo (Aqui no altar está sua bandeira), o primeiro grupo de meninas da geração 
fundadora da família do Paraná se chamava "Filie fidelis sicut Mariae" ("Filhas fiéis como Maria"). E 
posso dizer que ela encarnou este nome e ideal com fogo em toda a sua pessoa. Sempre foi uma 
"filha fiel": desde criança; desde jovem, quando se apaixonou pe Mãe de Deus e por Schoenstatt e ao 
longo de seus quase 56 anos de casamento e de maneira especial, experimentando a dureza de sua 
doença neste último trecho de sua peregrinação. "Sim, Pai! ("Ita Pater") dizia ela com toda sua vida e 
sua pessoa... Mamãe irradiava em sua maturidade essa simplicidade, essa inocência e alegria das 
crianças. Sempre foi uma criança, filha de Maria, a quem se consagrou fazendo a Aliança de Amor 
(no ano de 1961 quando tinha 21 anos de idade)... e o fez sendo fiel a esta aliança até o final. E era 
fiel não só a Deus e à Mãe de Deus, mas também às pessoas, aos afetos (porque era uma mulher que 
amava profundamente sua família e suas amizades e estava repleta de vínculos), aos ideais.... 
 
2) "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus" (Mt 5,8).  
Esta é uma das bem-aventuranças que Jesus proclamou e posso dizer que mamãe a viveu 
particularmente. Era uma mulher pura e nobre. Pura em seus pensamentos, sentimentos, intenções, 
atos. Era uma mulher diáfana e transparente e nessa pureza refletia a luz da bondade de Deus. Em 
seu coração não havia duplicidade, nem falsidade, nem segundas intenções. Não, sempre foi uma 
mulher de coração puro e por isso já via Deus nesta terra, em seu relacionamento caloroso e familiar 
com Ele, com Maria... em sua vida diária... vivendo esse relacionamento com Deus em seu 
cotidiano... irradiando essa pureza e bondade que tinha dentro de si.... 
 
3) "O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida" (Mc 10:45). 
Jesus deu sua vida em constante amor e serviço aos outros. Ele também chegou ao ponto de dizer: 
"Estou entre vós como alguém que serve" (Lc 22,27). Acredito que com esta frase também posso 
resumir a vida da Beby. Ela foi para todos nós um reflexo daquele Cristo que está a serviço dos 
outros, que se entrega, que se preocupa, que cuida, que se nega a si mesmo para dar-se aos outros. 
Assim foi mamãe... toda a sua vida... esse serviço abnegado no trabalho doméstico, cuidando "desta 
tropa de seus 6 meninos"... ess serviço no qual colocou todo o seu amor em fazer o que 
fazia...(cozinhar, passar, tricotar, cuidar das plantas no jardim...). Mas este serviço também fez de 
diferentes maneiras ao longo de sua vida no Movimento, no círculo vocacional, na Liga das Mães da 
paróquia; dando comida a cada pessoa que vinha pedir em casa, acolhendo com um coração 
caloroso e hospitaleiro todos aqueles que vinham nos visitar... etc... Ela não se colocou no centro, 
não esperava ser servida; pelo contrário, como Jesus, estava feliz em se dar aos outros, assim como 
ela era... se entregando completamente... sem medir, sem calcular, sem condições... 
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4) "Bem-aventurada és tu que creste" (cf. Lc 1,45).  
Estas são as palavras que Isabel, prima de Maria, dirigiu à Mãe de Deus: é feliz porque acredita, 
porque tem fé. Acredito que esta fé firme e simples, profunda e sincera foi outro traço da mamãe. 
Esta fé que ela viveu toda sua vida, e junto com o papai, ela transmitiu a todos nós, sobretudo com 
sua vida, em gestos, em ações, em atitudes. Foi uma mulher de fé. A ela e ao papai devemos o dom 
da fé: o batismo e depois os outros sacramentos. Eles nos ensinaram como crianças a rezar, a amar 
a Deus e a nosso próximo. Devemos a eles o dom de ter a Mãe de Deus em nossa casa no Santuário 
Lar e de ter recebido o carisma de Schoenstatt. De ambos recebemos um amor especial por São José 
(todos os seis filhos têm o segundo nome de "José") e estou convencido de que a Mãe de Deus e São 
José vieram buscá-la neste ano dedicado a São José, no mês de São José e ontem, quando começou 
sua novena. Esta vida de fé foi expressa em sua oração diária. Foi uma oração concreta, mas que 
mostrava o diálogo constante e caloroso que tinha com Deus e com a Mãe de Deus. Uma fé que a 
levou a carregar com firmeza e paciência esta dura cruz destes longos anos de luta contra o câncer 
que a foi configurando com o Cristo sofredor. Ao ver o fim de sua vida, poderíamos também citar as 
palavras de São Paulo e aplicá-las à ela: "Combati o bom combate até o fim, terminei a corrida, 
mantive a fé" (2Tm 4,7). 
 
5) "Alegrai-vos no Senhor sempre, repito, alegrai-vos" (Fil 4,4).  
Beby era uma mulher alegre, irradiava aquela alegria que a caracterizava. Sentiremos falta do seu 
sorriso, da sua alegria, das suas gargalhadas, aqueles olhos luminosos que mostravam a alegria de 
sua bondade interior... era capaz até de mostrar uma alegria que soube viver com a cruz e a dor. Essa 
alegria que não era uma máscara, mas nascia do fundo de seu nobre coração. Essa alegria que nela 
era um fruto tão belo do Espírito Santo, essaa alegria própria das crianças... 
 
6) Finalmente, penso que para resumir a vida da mamãe para nós, ouso tomar a frase de Jesus na 
Última Ceia: "não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se ama" (Jo 15,13).  
Ela deu sua vida por todos aqueles que amava. Até o fim, nada retendo, dando tudo. E assim, com 
sua própria originalidade e forma de ser, em sua vocação de esposa e mãe, foi um reflexo de Jesus e 
Maria para nós. 
 
Queridos irmãos e irmãs.  
Mamãe, a Beby, foi-se, foi à nossa frente na estrada, mas não nos deixou. Pelo contrário! Agora ela 
está mais próxima do que nunca, mas de uma maneira diferente. De cima ela continuará tecendo os 
fios para que continuemos a ser família, para que nos amemos, para que sejamos fiéis. De cima 
implorará a Deus por nós e estará mais atenta e solícita. De cima continuará a sorrir para nós com 
aquele sorriso inesquecível; de cima continuará cuidando-nos, a olhar por nós, como quando éramos 
crianças e sentíamos os medos da noite... De cima continuará a encorajar, consolar, apoiar e 
estimular-nos a sermos pessoas melhores, a sermos mais irmãos e irmãs entre nós, a nos amarmos 
uns aos outros como Jesus nos ensinou. De cima encorajará nossa esperança. Do alto, ela nos 
sustentará quando nos cansarmos; do alto, com suas mãos gentis, continuará a nos abençoar em 
cada etapa de nossas vidas, até nos encontrarmos novamente no lar eterno, na Casa definitiva que é 
o Coração de Deus Pai, onde há muitas moradas e onde todos somos chamados a chegar pela graça 
e misericórdia de Deus. 
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Gostaria de terminar com aqueles versos da bela canção que ela tanto cantava, como todos os da 
geração fundadora, e acredito que resumem toda a sua vida: 

"Na vida e na morte 
sou todo seu. 
Tudo o que me pede, 
Mãe, eu lhe dou. 

Se quiser que eu caminhe por caminhos de luz, 
ou marche carregando uma cruz dolorosa, 
eu entrego tudo, alegrias e tristezas, 
desde que seu Schoenstatt 
floresça no meu lar". 

 
Obrigado mamãe por tudo, obrigado Beby...até a eternidade! Eterna gratidão à infinita Misericórdia de 
Deus por sua pessoa e por sua vida! Amém. 
 

Padre Martín Gómez Asensio 
Santuário de La Loma, Paraná. 

Quinta-feira, 11 de março de 2021. 
 
 
Agora lerei a mensagem escrita por meu irmão, padre Beltran, que está viajando no momento: 
 
Queridos papai, irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, primas e primos.  
Queridos todos: 
 
Neste momento, de uma grande distância, mas aí com vocês quero compartilhar com vocês este 
momento de despedida, que embora o víssemos chegar, é sempre assim, difícil. Tenho que fazê-lo à 
distância, como já aconteceu com tantas pessoas no meio da pandemia e sei que Deus o quer. Eu me 
sinto muito unido a vocês e acompanhado de longe! Não desperdiçamos um único segundo da vida de 
mamãe nestes últimos meses e anos e por isso agradecemos a Deus por sua imensa força, coragem e 
fortaleza, que foi um exemplo para todos nós. Filha fiel e esposa, irmã, mãe e avó sempre alegre, 
disponível e atenta a tudo. Agora continuará tecendo nossas vidas como fez até agora, deixando uma 
bela família, que é a melhor tecelagem que conseguiu, mesmo tendo que amarrar e desamarrar tantas 
vezes. 
 
Ela agora se une a tantos que foram antes de nós para preparar um belo retorno a Casa para todos nós, 
reencontros que nos esperam. Que a Mãe de Deus e o Espírito Santo nos encham de consolação, 
certamente ela também está implorando pela mesma coisa! Vamos sentir sua falta, mamãe, mas você 
está mais perto do que nunca. Adeus, 
Bel 
 

Tradução : Luciana Rosas, Curitiba, Brasil @schoenstatt.org 


