
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Na Solenidade de hoje, celebramos o 
Mistério Pascal que se realiza na vida de Nossa 
Senhora elevada ao céu, após sua morte, de cor-
po e alma. Na Virgem assunta, contemplamos 
a aurora e o esplendor da Igreja triunfante. Fiel 
à sua missão de discípula e missionária, Maria 
nos ensina com seu exemplo que é preciso ir 
ao encontro dos mais necessitados. Preservada 
de todo o pecado, Ela é a Arca da Nova Aliança, 
pois carregou em seu ventre o Filho de Deus. 
Que sua intercessão nos ajude a perseverar na 
fé e no compromisso com o Reino. 

Neste mês das vocações, recordamos a vida 
Religiosa e Consagrada: homens e mulheres 
que dão o seu ‘SIM’ a Jesus e se consagram na 
obediência, na pobreza e na castidade. 

Alegres, entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 158 (CD 9) /153 
(CD 9)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Na alegria da Assunção de Maria, que Deus, 
nosso Pai, nos dê a sua graça e sua benção, 
no amor e na paz de Jesus e na comunhão do 
Espírito Santo.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

5. ATO PENITENCIAL: 170 (CD 3) /181

Dir.: No início desta celebração, reconheçamos 
nossas faltas para que possamos nos unir mais 
intimamente a Deus. (Silêncio)

Dir.: Que o Senhor, em sua misericórdia, nos 
conceda a graça do seu amor e do seu perdão, 
conduzindo-nos à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA:  199 (CD 12) / 206 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus eterno e todo-poderoso, 
concedestes à Virgem Maria a graça de estar 
na Glória com sua alma sem mancha e com o 
seu corpo bendito que gerou nosso Senhor. Dai 
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.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ap 11,19a;12,1.
3-6a.10ab

9. SALMO RESPONSORIAL: 44(45)

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

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 home-
nagem: é vosso Senhor!
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À vossa direita se encontra a rainha, com 
veste esplendente de ouro de Ofir.

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

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,20-27a

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 324, 321 (CD 9)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros 
dos anjos.

12. EVANGELHO: Lc 1,39-56

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Com toda igreja, na alegria da Assunção de 
Maria, elevemos ao Pai de misericórdia, nossas 
preces e confiantes clamemos:

Por Maria, Mãe de Cristo, ouvi-nos, Senhor!

Senhor, inclinai vosso olhar sobre a Igreja, tornai
-a fiel anunciadora do Evangelho e testemunha 
autêntica da verdade, nós vos clamamos.

Senhor, guiai a vida e ação de todos os Re-
ligiosos e Consagrados, para que sejam fiéis 
testemunhas do amor de Cristo e generosos 
colaboradores na construção de vosso Reino, 
nós vos clamamos. 

Senhor, educai-nos na verdade do Evangelho, 
na partilha da vida e na solidariedade fraterna, 
para que, a exemplo de Maria, sejamos per-
severantes em nossa vocação batismal, nós 
vos clamamos.

Senhor, favorecei com vossa graça todos que 
se dedicam, em nome de Cristo, à defesa da 
vida e da dignidade dos pobres e sofredores 
entre nós, nós vos clamamos.

Dir.: Senhor Deus, conduzi-nos no caminho 
de Jesus, para que, sob a proteção materna 
de Maria Santíssima, possamos corresponder 
sempre com vossa vontade. Por Cristo, vosso 
Filho, Senhor nosso. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 441 (CD 9) / 442

Dir.: Ofertar é sinal de gratidão e amor. Apresen-
tamos ao Senhor a vida, o serviço e a vocação 
de todos os Religiosos: Consagrados e Consa-
gradas que realizam com fidelidade a missão a 
eles confiados. Aceitai, Senhor, nosso gesto de 
repartir o que temos e o que somos. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Vamos rezar com amor a oração que o 
próprio Senhor nos deixou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 780 (CD 26) /779 
(CD 26)

Dir.: O Senhor nos chama para promover um 
mundo de paz, por meio da vivência do Evan-
gelho. Saudemo-nos em Cristo Jesus. 

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se 
à capela onde a Reserva Eucarística está cuida-
dosamente 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.)

19. COMUNHÃO: 615 (CD 9) /614 (CD 9)

20. RITO DE LOUVOR: (Rezado ou cantado) 
830 (CD 18) /966

Se rezado:

Dir.: Elevemos a Deus nossos louvores na festa 
de Maria, elevada ao céu:

– Nós vos louvamos e agradecemos, Senhor, 
porque elevastes vossa Filha, a Virgem Maria, 
à Glória dos Céus e revigorastes a nossa es-
perança e confiança em Vós.

TODOS: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor!

– Nós vos louvamos e agradecemos, Senhor, 
porque, aos vossos pés na Cruz nos destes 
Maria como Mãe para interceder por nós, seus 
filhos e filhas. 

– Nós vos louvamos e agradecemos, Senhor, por 
todas as pessoas que vos buscam, renovando 
a esperança de um mundo melhor.

DEUS FAZ COMUNHÃO
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– Nós vos louvamos e agradecemos pela vida 
e missão de todos os Religiosos, Religiosas e 
Consagrados de nossa Igreja que vos servem 
com fidelidade.

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que a vossa Pala-
vra, concedida a nós por amor, prolongue as 
alegrias da Assunção de Maria. Concedei-nos, 
pela intercessão da Virgem, caminhar toda 
a vida com o desejo e a certeza de um dia 
ressurgirmos para a glória. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco. 

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: O Deus de bondade, que pelo Filho da 
Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça 
com sua bênção. Todos: Amém.

Dir.: Seja-vos dado sentir sempre e por toda 
parte a proteção da Virgem, por quem recebes-
tes o autor da vida. Todos: Amém.

Dir.: E vós, que vos reunistes hoje para cele-
brar sua solenidade, possais colher a alegria 
espiritual e o prêmio eterno. Todos: Amém. 

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Todos: Amém.

Dir.: Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe! 

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 982/ 969 (CD 9)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Acolher fraternalmente as famílias e 
envolvê-las na Celebração, recordando 
o encerramento da Semana Nacional 
da Família.

w Se estiverem presentes, os Religio-
sos(as) e Consagrados(as) também 
devem ser envolvidos na condução 
da Celebração. 

w Pode-se colocar uma imagem da 
Virgem Maria (de Nossa Senhora da 
Assunção ou de outro título mariano) 
em lugar adequado e preparado com 
antecedência (se possível, com velas 
e flores), entronizando-a na Procissão 
de Entrada. 

w No próximo fim de semana as ofertas 
das Missas e Celebrações da Palavra 
na Arquidiocese de Vitória serão desti-
nadas ao projeto Igreja Irmã de Lábrea.

w Antes da Bênção Final, sugere-se fazer 
uma oração pelas famílias da comu-
nidade, consagrando-as à maternal 
proteção de Nossa Senhora.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 9,1-6; Sl 112 (113),1-2.3-
4.5-6.7-8 (R/. 2); Lc 1,26-38

3.ª-feira: 2Cor 10,17 – 11,2; 2Cor 
10,17 – 11,2; Sl 148,1-2. 
11-13a. 13c-14 (R/. cf. 12a. 
15a); Mt 13, 44-46

4.ª-feira: Ap 21,9b-14; Sl 144(145), 
10-11. 12-13ab.17-18 

  (R/. cf. 12a); Jo 1,45-51
5.ª-feira: 1Cor 1,1-9; Sl 144(145),
  2-3. 4-5. 6-7 (R/. cf. 1b); 
  Mt 24,42-51
6.ª-feira: 1Cor 1,17-25; Sl 32(33),1-2. 

4-5. 10ab e 11 (R/. 5b); 
  Mt 25,1-13
Sábado:  1Cor 1,26-31; Sl 32(33),12-

13. 18-19. 20-21 (R/. cf. 12b); 
Mt 25,14-30



  

“Um grande prodígio apareceu no 
céu: uma mulher vestida de sol, com 
a lua sob os pés e com uma coroa de 
doze estrelas na cabeça”. Assim saúda 
a Liturgia, aplicando a Nossa Senhora 
estas palavras do Apocalipse (12,1) 
que hoje lemos na 1ª leitura. Na visão 
profética de João, aparece esta mulher 
extraordinária à espera de um filho que 
luta com o “dragão”, eterno inimigo de 
Deus e dos homens. Este quadro de luz e 
sombras, faz-nos pensar na realização da 
promessa messiânica contida na Palavra 
de Deus à ardilosa serpente (Gn 3,15). 
Tudo isto se realizou por meio de Maria, 
a Mãe do Salvador, contra quem se atirou 
Satanás e por quem foi definitivamente 
vencido. Cristo, filho de Maria, é o ven-
cedor. Entretanto, para que a humanidade 
possa gozar plenamente a vitória Dele, é 
necessário que, como Cristo, sustente 
a luta pela fé e pela graça.

A 2ª leitura completa o conceito 
expresso na primeira. Falando de Cristo, 
primícia dos ressuscitados, São Paulo 
conclui que um dia terão todos os fiéis 
parte em sua glorificação. Entre os que 
foram de Cristo, cabe em primeiro lugar, 
sem dúvida alguma, a Virgem Maria. 

Solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora
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Toda de Deus, Ela jamais manchou-
-se pelo pecado. É a única criatura em 
quem nunca foi ofuscada a imagem 
do Pai. É a Imaculada Conceição, a 
obra intacta da Trindade: Dela sempre 
se ouve uma resposta de amor. Tanto 
que no Evangelho de hoje, ecoa esta 
reciprocidade: quer seja nas palavras 
de Isabel a exaltar a grande fé com que 
Maria aderiu sem hesitação à vontade 
divina, quer também nas palavras da 
Virgem que prorrompe louvores ao Al-
tíssimo por suas grandes obras. Maria 
não olha para si, a não ser para realçar 
sua pequenez. Sua servidão significa 
estar totalmente aberta, disponível para 
Deus. E o Senhor, após associá-la à 
Paixão do Filho, a exaltará um dia! Eis 
a humilde serva do Senhor recebida na 
glória em corpo e alma... para que mais 
plenamente se conformasse com o Filho, 
Senhor dos senhores.

Texto adaptado de MADALENA, 
Gabriel de Santa Maria. Intimidade Divina: 

meditações sobre a vida interior para todos 
os dias do ano. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 

1990. p. 1181-1182.


