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Nº 2752 – ANO B – BRANCO
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA, Solenidade – 15/8/2021

DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 189, 190

1. ACOLHIDA
Nesta solenidade, acolhamos todos os
visitantes, aniversariantes, dizimistas e
rezemos por todos os irmãos que encontram-se enfermos.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Hoje, cantamos agradecidos porque
Deus olhou para a humildade de sua serva.
Maria, a bendita entre as mulheres, foi
elevada ao céu e coroada de doze estrelas.
Ao celebrarmos a Solenidade da Assunção
de Nossa Senhora, a Igreja reconhece o
Mistério Pascal plenamente realizado nela.
Com a bem-aventurada Virgem Maria,
cantamos as maravilhas que o Senhor fez
por nós, sobretudo fazendo-nos participar
integralmente do Mistério Pascal de seu
Filho, Jesus Cristo. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 156 (CD 24),
158 (CD 09)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça do Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês.
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Dir.: Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado
e a morte, também nós somos convidados
a morrer ao pecado e ressurgir para uma
vida nova. Reconheçamo-nos necessitados
da misericórdia do Pai. (Silêncio)
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 199 (CD 12), 210 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, com todo o
vosso poder, concedestes a Maria a graça
de estar na Glória com sua alma sem
mancha e com seu corpo bendito que
gerou Nosso Senhor. Concedei a vossos
filhos e filhas que esperam a mesma
glória construir um mundo digno de quem
no céu vai morar. Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo.
Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Ap 11,19a;12,1.
3-6a.10ab
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9. SALMO RESPONSORIAL: 44(45)

– Senhor Deus, que fizestes de Maria a
cheia de graça, concedei a todos a abundância da vossa graça, rezemos:

À vossa direita se encontra a rainha,
Com veste esplendente de ouro de Ofir.

– Senhor Deus, fazei que a vossa Igreja
seja, na caridade, um só coração e uma
só alma e que todos os fiéis perseverem
unânimes na oração com Maria, Mãe de
Jesus, rezemos:

As filhas de reis vêm ao vosso encontro,
e à vossa direita se encontra a rainha
com veste esplendente de ouro de Ofir.
Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:
“Esquecei vosso povo e a casa paterna!
Que o Rei se encante com vossa beleza!
Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!

– Senhor Deus, que coroastes Maria como
rainha do céu, fazei que nossos irmãos
falecidos se alegrem eternamente em
vosso reino, na companhia dos santos,
rezemos:

Entre cantos de festa e com grande alegria,
ingressam, então, no palácio real”.

Dir.: Pai de bondade, que manifestais o
vosso poder a todos que confiam em vós,
acolhei os pedidos que vos apresentamos.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,20-27a
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Maria é elevada ao céu, alegram-se os
coros dos anjos.

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 1,39-56
13. PARTILHA DA PALAVRA

16. PARTILHA DOS DONS: 439 (CD 09),
442

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Aceitai, ó Pai de bondade, o que vos
apresentamos com a sinceridade de nossos
corações, que sejam de vosso agrado e
para ajudar as novas vocações. Cantemos.

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Irmãos e irmãs, confiando no Deus de
Maria, elevemos a Ele as nossas súplicas,
respondendo:

RITO DA COMUNHÃO

Cheia de Graça, interceda por nós!

17. PAI-NOSSO

– Senhor Deus, autor de tantas maravilhas,
que fizestes a Imaculada Virgem Maria
participar de corpo e alma da glória celeste
de Cristo, conduzi para a mesma glória
os corações de vossos filhos, rezemos:

Dir.: Atentos ao modelo de oração ensinado
por Deus, digamos...
Pai Nosso...
18. SAUDAÇÃO DA PAZ:

– Senhor Deus, que nos destes Maria por
Mãe, concedei, por sua intercessão, saúde
aos doentes, consolo aos tristes, perdão
aos pecadores e a todos a salvação e a
paz, rezemos:

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19).
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(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a
porta do sacrário, faz uma genuflexão como
sinal de adoração. Com reverência pega
a âmbula que contém a Sagrada Reserva
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte
para a distribuição da Sagrada Comunhão
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a
Sagrada Reserva até o sacrário.)

TODOS: Amém
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo.
TODOS: Amém
Dir.: Tenhamos fé na promessa do Senhor. Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.
TODOS: Graças a Deus!

19. COMUNHÃO: 615 (CD 09), 617
20. RITO DE LOUVOR:

24. LEITURAS DA SEMANA

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

2.ª-feira: Jz 2, 11-19; Sl 105 (106),
34-35. 36-37. 39-40.43ab
(R/. 4a); Mt 19, 16-22
3.ª-feira: Jz 6, 11-24a; Sl 84 (85), 9.
11-12. 13-14 (R/. 9b);
Mt 19, 23-30
4.ª-feira: Jz 9,6-15; Sl 20(21),2-3.45.6-7 (R/. 2a); Mt 20,1-16a
5.ª-feira: Jz 11,29-39a; Sl 39(40),5.78a.8b-9.10 (R/. cf. 8a.9a);
Mt 22,1-14
6.ª-feira: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sl
145(146),5-6.7.8-9a.9bc-10
(R/. 2a); Mt 22,34-40
Sábado: Rt 2,1-3.8-11.4,13-17; Sl 127
(128),1-2.3.4-5 (R/. 4);
Mt 23,1-12

ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que este santo
alimento de vossa Palavra que vosso
amor nos concede nos favoreça prolongar
esta festa da Assunção. Concedei-nos
por Maria caminhar toda a vida com o
desejo e a certeza de ressurgirmos para
a glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
21. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

22. CANTO DE ENVIO: 959, 982

w Sugestão de entrar com uma imagem de
Nossa Senhora, no início da celebração e
pôr no presbitério (nunca no altar), enquanto entoa-se um canto mariano apropriado
para o momento, de forma suave e solene.
w Antes da bênção e despedida, entoar a
Consagração a Nossa Senhora.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus de toda graça, que nos chamou
à sua glória, nos faça resistir a todas as
provações, nos renove em seu amor e
nos confirme na esperança de sua vinda,
agora e sempre.
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A Diaconia de Nossa Senhora
Hoje celebramos a Assunção de
Nossa Senhora, uma mulher vestida de
sol, escolhida por Deus para ser a mãe do
Salvador e portadora de todas as graças.
Elevada aos Céus para olhar e interceder
por cada um de seus filhos e devotos. Nos
mais de seus mil títulos, Maria intercede
por cada um e nos fortalece na caminhada
junto ao vosso amado Filho. Mas algo que
urge intrinsecamente à vossa existência é a
sua eximia diaconia. No dia 10 de agosto,
celebrou-se o Dia do Diácono (também de
São Lourenço), aquele que recebe a dupla
sacramentalidade (matrimônio e ordem)
e é ordenado para o serviço e não para o
sacerdócio, tendo como base a humildade
e caridade, dentre outros. E Maria é a pura
excelência da humildade, da caridade e do
puro amor, dentre outros.
Todos nós exercemos serviços eclesiais e pedimos à Maria para interceder
por nós junto ao Pai. E é justamente nessa
devoção mariana que é fundamental para
entendermos a missão diaconal no sentido
de família, matrimônio, oração, servidão,
simplicidade e discernimento. Lembrarmos
da importância de nos diminuirmos para
que Cristo sempre cresça em nós, apareça e nos fortaleça. A exemplo de Nossa
Senhora, é importante que saibamos ficar
“nos bastidores” e não aparecendo no
centro de tudo. A diaconia da Mãe de
Jesus e nossa Mãe nos inspira a sermos
simples e ousados, a prestar atenção nos
detalhes e, principalmente, nas necessidades do próximo (cf. Jo 2, 10). A ir ao
encontro das pessoas necessitadas, não
como simples visitadores, mas, como
servidores (cf. Lc 1, 39-45).
Mencionando um artigo do Diácono
José Carlos Pascoal, Assessor de Comunicação da CND (ENAC) e Presidente do
Regional Sul 1, de 2009, onde o mesmo

pontuou que no Diretório do Ministério e
da Vida do Diácono Permanente (Doc. 157
da Congregação para o Clero do Vaticano),
mostra que: “a participação no mistério
de Cristo Servo orienta necessariamente
o coração do diácono em direção à Igreja
e daquela que a sua Mãe santíssima... O
amor a Cristo e à Igreja está profundamente
ligado à Santíssima Virgem, a humilde
serva do Senhor que, com o irrepetível e
admirável título de mãe, foi companheira generosa da diaconia do seu divino
Filho (cf. Jo 19, 25-27). O amor à Mãe
do Senhor, baseado na fé e expresso na
oração cotidiana do rosário, na imitação
das suas virtudes e na confiante entrega
a ela, dará sentido a manifestações de
verdadeira e filial devoção. Conforme a
Carta de São Tiago dessa solenidade,
é importante que saibamos “assistir os
órfãos e as viúvas em suas tribulações
e não se deixar contaminar pelo mundo”,
estando com o coração próximo a Cristo
(Mc 7,6).
Por fim, és um modelo de diaconia,
motivado pelo Cristo Servidor, que é Maria,
Mãe de Jesus e nossa Mãe. Que Deus Pai
de Bondade e Vosso Filho Ressuscitado
nos ajude e possibilite que por meio da
intercessão de Vossa Santíssima Mãe,
assunta ao Céu pelo modelo deixado de
como servir ao chamado divino, fortaleça
o nosso discipulado e nos ajude a entendemos a nossa vocação para o Reino do
Pai Celestial.
https://cooperadoresdaverdade.com/quemeram-as-diaconisas-da-igreja-antiga/, extraído em
29 de junho de 2021
https://cnd.org.br/publicacao/o-diaconoe-a-devocao-mariana/322, Data do artigo:
04/05/2009, extraído em 29 de junho de 2021
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