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MARIA, A REALIZAÇÃO DA MAIS PURA FÉ.

- Cantar o refrão "Por tudo dai graças..." nº 11 para o
acendimento das velas.

01. ACOLHIDA
C. Sintamo-nos todos acolhidos neste dia em que
celebramos a Festa da Assunção de Nossa Senhora.
Cantemos.

02. CANTO
De alegria vibrei no Senhor... n° 87

03. SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça do Pai, o amor do Filho, a força e co-
munhão do Espírito Santo esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO E ENTRONIZAÇÃO DA
IMAGEM
C. Celebramos hoje a solenidade da Assunção de
Nossa Senhora, o último mistério da vida terrena
de Maria. O dogma da Assunção foi definido no
ano de 1950, durante o pontificado do Papa Pio
XII. Nele, a Igreja celebra em Nossa Senhora a

realização do Mistério pascal. Sendo Maria a "cheia
de graça", sem sombra alguma de pecado, quis o
Pai associá-la à ressurreição de Jesus. Com ela can-
temos as maravilhas que Deus continua realizando
em benefício de todo o seu povo. Assunta ao céu,
ela atingiu a plenitude da salvação e espera por nossa
companhia. Unimo-nos aos consagrados religiosos
e seculares neste dia dedicado a eles. Que sejam
testemunhas vivas do serviço ao Reino de Deus por
intercessão de Maria Santíssima. Acolhamos a ima-
gem de Nossa Senhora.
Nossa Senhora entrou na glória... nº 983
- A imagem é colocada em um lugar de destaque previa-
mente preparado. Flores são depositadas diante da ima-
gem e, perto dela, tenham os nomes dos consagrados
(religiosos e seculares) que estão presentes na Paró-
quia ou que já passaram por ela. Envolver as crianças
neste gesto. Ao final, rezar a AVE MARIA, GLÓRIA AO
PAI  e dar uma salva de palmas.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Vivemos muitas vezes esquecidos de que esta
vida é breve e nela devemos preparar uma eterni-
dade feliz. Os prazeres deste mundo podem nos
enganar e desviar o nosso olhar para os valores do
Reino. Elevemos nosso olhar para Deus pedindo
perdão, e manifestemos nossa vontade sincera de
recomeçar o caminho da santidade. Cantemos.
Eu confesso a Deus... n° 232
D. O Deus de ternura e misericórdia tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos
conduza à vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus que, pela sua infinita bon-
dade, nos deu Maria como mãe. Cantemos.
Glória, glória, glória a Deus... n° 250

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que



elevastes à glória do céu em corpo e alma a
Imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Fi-
lho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a
fim de participarmos da sua glória. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

L1. Leitura do Livro do Apocalipse de São
João.

SALMO RESPONSORIAL: 44 (45)
Refrão: À vossa direita se encontra a rainha,
com veste esplendente de ouro de Ofir.

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,20-27a

L2 Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios.

EVANGELHO: Lc 1,39-56
- O Canto de Maria (Magnificat, vv. 46-55) poderá ser
confiado a uma mulher para proclamá-lo.

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia.. Maria é elevada ao céu... n° 322

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje celebramos a maior das festas da Santíssima
Virgem Maria: a sua Assunção! A festa da sua en-
trada na glória, da sua plenitude como criatura, como
mulher, como mãe, como discípula de Cristo Jesus.
Como um rio, que após longa corrida deságua no
mar, hoje, a Virgem Toda Santa, deságua na glória
de Deus: transfigurada no Espírito Santo, derramado
pelo Cristo, ela está na glória do Pai!
- Para compreendermos o profundo sentido do que
celebramos, tomemos as palavras de São Paulo:
"Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos
que morreram. Com efeito, por um homem veio a
morte e é também por um homem que vem a res-
surreição dos mortos. Como em Adão todos mor-
rem, em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual
segundo uma ordem determinada" (1Cor 15,20-
22). Para o Apóstolo, todos os que são de Cristo res-
suscitarão segundo os desígnios do Pai. Dentre to-

dos, celebramos hoje Maria que esteve com Jesus
em sua vida terrena, na sua morte de Cruz e com ele
entrou na glória do Céu.
- Na primeira leitura, as visões do Apocalipse expri-
mem-se numa linguagem codificada. Elas revelam
que Deus arranca os seus fiéis de todas as formas
de morte. A Mulher pode representar a Igreja, novo
Israel, o que sugere o número das doze estrelas. O
seu nascimento é o do batismo que deve dar à terra
uma nova humanidade. O Dragão é o perseguidor,
que põe tudo em ação para destruir este recém-nas-
cido. Mas o destruidor não terá a última palavra, pois
o poder de Deus está em ação para proteger o seu
Filho. Proclamando esta mensagem na Assunção, re-
conhecemos que, no seguimento de Jesus e na pes-
soa de Maria, a nova humanidade já é acolhida junto
de Deus. A Assunção é uma forma privilegiada de
Ressurreição. Tem a sua origem na Páscoa de Je-
sus e manifesta a emergência de uma nova humani-
dade, em que Cristo é a cabeça, como novo Adão.
- Todo o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios
é uma longa demonstração da ressurreição. Na pas-
sagem escolhida para a festa da Assunção, o Após-
tolo apresenta uma espécie de genealogia da ressur-
reição e uma ordem de prioridade na participação
neste grande mistério. O primeiro é Jesus, que é o
princípio de uma nova humanidade. Eis porque o
apóstolo o designa como o "novo Adão", mas que se
distingue absolutamente do primeiro Adão: este ti-
nha levado a humanidade à morte, ao passo que aque-
le a conduz para a vida eterna, a glória no Céu.
- No Evangelho vemos que o cântico de Maria des-
creve o programa que Deus tinha começado a reali-
zar desde o começo da criação: salvar, curar e liber-
tar todos os homens e mulheres. No ventre de Maria
este plano de salvação ganhou "carne", pois o Verbo
veio morar entre nós. Hoje, a Igreja é responsável
por anunciar o Mistério da salvação e redenção ao
longo de todos os tempos e em todos os lugares.
- Pela Visitação que teve lugar na Judeia, Maria le-
vava Jesus pelos caminhos da terra. Nela, ele já re-
alizou a sua obra na totalidade; com ela, nós procla-
mamos: "dispersou os soberbos, exaltou os humildes".
Os humildes são aqueles que creem no cumprimen-
to das palavras de Deus e se põem a caminho; aque-
les que acolhem até ao mais íntimo do seu ser a vida
nova em Cristo, para o levar ao mundo como discí-
pulos missionários. Deus debruça-se sobre eles e
cumpre neles maravilhas da salvação.
- Maria, a Virgem de Nazaré, representando todas
as pessoas simples, ignoradas pelos poderosos, mas
plenamente confiantes em Deus, no seu "Magnificat",
canta sua gratidão a Deus porque ele beneficiou a



ela e aos necessitados. Ela anuncia a nova socieda-
de, não apenas a celeste, mas também a terrestre,
quando esta última seguir seu conselho de "fazer tudo
o que Jesus mandar".
- Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é recordar
que a Mãe de Jesus fez tudo o que ele indicou, ensi-
nou e viveu. A vida de Maria é um constante "sim"
ao Reino de Deus, na Cruz e na Ressurreição. Ela
nos ensina constantemente a fazer "tudo o que o
Senhor mandar"! Praticar tudo o que Jesus ensinou
e ela viveu em toda sua vida. Como Maria, sejamos
"bem-aventurados" por ouvir e colocar em prática a
Palavra de Deus.

10. PROFISSÃO DE FE
D. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Aprendemos junto de Maria os caminhos da
oração. A cada prece vamos rezar: Interceda por
nós a Mãe de vosso Filho.
L.1 Neste mês vocacional, rezemos pela Igreja
Povo de Deus, que no dia a dia busca responder
com alegria o chamado do Senhor, rezemos.
L.2 Por Dom Paulo, que no dia 27 celebrará o
dom da vida, para que tenha sempre a graça de
Deus, saúde e paz para servir a Igreja, rezemos.
L.1 Pelos Consagrados: Religiosas e Religiosos,
Leigos e Leigas Consagrados,  que busquem viver
no exemplo do 'sim' de Maria e tenham forças para
testemunharem o Reino com perseverança, cora-
gem e alegria, rezemos.
L.2 Por todas as crianças, para que sejam educadas
com amor e ensinadas a praticar as virtudes cris-
tãs, rezemos.
L.1 Por todos nós, Povo de Deus, que ao visitar-
mos as pessoas possamos testemunhar o amor e
misericórdia de Deus, rezemos.
D. Ó Deus eterno e onipotente, escutai propício as
preces que por intercessão de Maria vos apresen-
tamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. "Maria pôs-se a caminho apressadamente". E
nós podemos pedir-lhe para nos acompanhar nos
caminhos da história. Levemos ao altar do Senhor
aquilo que trouxemos para celebrar e ofertar neste
momento: o nosso dízimo. Cantemos.
É grande o Senhor... nº 422

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor o nosso louvor!
T. É nossa alegria e salvação.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor. Ele realizou o
seu plano de amor por nós. Fez-se homem em Je-
sus, mas não conheceu o pecado. Santo e
imaculado, quis também que Maria, sua mãe, par-
ticipasse da mesma graça, a fim de salvar-nos a
todos do pecado, fazendo dela um modelo de to-
dos os que se salvam. Com ela, o mal foi definitiva-
mente vencido. Ela foi a primeira mulher a entrar
no Reino, e agora ela nos indica este caminho.
Agradeçamos e louvemos ao Pai por nos ter dado
Maria.
- Minh'alma dá glórias ao Senhor... nº 976
- Pode envolver os jovens em uma coreografia.
D. Acolhei, ó Deus, os louvores à Mãe de Jesus,
que brotam do coração do povo. Que o exemplo
de Maria nos ajude a sermos unidos e obedientes
na missão de evangelizar. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança, a oração que
o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. Com alegria, saudemo-nos com um gesto de
paz. Cantemos: Paz, paz de Cristo... n° 548

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. "Todas as gerações me chamarão bem-aven-
turada, porque o Poderoso fez em mim grandes
coisas". Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a)
- O Ministro comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao
final, recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
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- Lembra-te, Filho bendito,... nº 595 ou Pra cum-
prir as Escrituras, ó Senhora... nº 618

17. ORAÇÃO
D. Ó Deus tendo participado deste encontro
de fé, imploramos, vossa bondade para que,
ao celebrarmos a Assunção da Mãe de Deus,
nos liberteis de todos os males. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

18 AVISOS
- Pode ser feita a homenagem a Nossa Senhora concluin-
do com a Ladainha (nº 957 ou 960).

19. ORAÇÃO VOCACIONAL
D. Apresentemos à misericórdia do Senhor nossas
orações por uma Igreja decididamente missionária
que reza e cultiva as vocações. Rezemos juntos:
Senhor da Messe e Pastor Eterno, sabemos que
a colheita é grande e poucos são os trabalha-
dores, por isso vos suplicamos, envia Senhor,
operários para a vossa messe. Derrame sobre
nós o Espírito do amor e da missão, suscitan-
do novas e santas vocações, para fazer de nos-
sa vida um serviço ao vosso Reino. Desperte e
sustente em nossas famílias e comunidades a
"Cultura Vocacional" para que nossa Igreja
torne-se "Mãe das Vocações" por uma Igreja
em saída. Abençoe Senhor e fortaleça a cada
dia a vocação de nossos bispos, padres,
diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas,
leigos e leigas comprometidos com o Evange-
lho. Desperte o coração de nossas crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos para a ação pasto-
ral em vossa Igreja. Maria, Mãe da Igreja e
modelo das vocações, ajude-nos a responder
SIM. Amém!
- Concluir com um refrão vocacional, Ave Maria e o Gló-
ria ao Pai.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Deus
Todo-Poderoso e cheio de amor e misericórdia:
Pai e Filho e Espírito Santo. T. Amém.
D. Levando a todos a alegria da boa visita, a exem-
plo de Maria, ide em paz e o Senhor vos

Leituras para a Semana
2ª Is 9,1-6 / Sl 112(113) / Lc 1,26-38
3ª 2Cor 10,17–11,2 / Sl 148  / Mt 13,44-46 - Festa de Santa
Rosa de Lima, virgem, Padroeira da América Latina
4ª Ap 21,9b-14 / Sl 144(145) / Jo 1,45-51 - Festa de São
Bartolomeu, Apóstolo
5ª 1Cor 1,1-9 / Sl 144(145) / Mt 24,42-51
6ª 1Cor 1,17-25 / Sl 32(33) / Mt 25,1-13
Sáb.: 1Cor 1,26-31 / Sl 32(33) / Mt 25,14-30

CONGREGAÇÕES,
INSTITUTOS E CA-
SAS DE FORMAÇÃO
PRESENTES EM
NOSSA DIOCESE

- Irmãs Beneditinas -
Ordem de São Bento
(São Mateus-ES - (27)
3763-2525)
- Filhas de Nª Sra. do Monte Calvário (Mon-
tanha-ES- (27) 3754-1106 / Vinhático (27)
99958-6525)
- Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroqui-
al (Guriri-ES - (27) 99600- 2121)
- Irmãs Franciscanas de Dillingen
(Ecoporanga-ES - (27) 3755-2540)
- Irmãzinhas da Imaculada Conceição (Barra
de São Francisco-ES - (31) 9132-8218 /
Mucurici-ES - (11) 94273-3747)
- Missionárias Combonianas (São Mateus-ES
- (27) 3763-5311)
- Filhas De Nossa Senhora Do Sagrado Cora-
ção (Água Doce do Norte - (11) 97971-4986)
- Irmãs de Santa Catarina de Alexandria (São
Gabriel da Palha - (12) 99128.1721)
- Frades Capuchinho - Ecoporanga-ES - (27)
3755-1173
- Padres Diocesanos - Seminário Propedêutico
(São Mateus-ES) - (27) 99882-6319
- Seminário Maior (Carapina/Serra) - (27)
3338-0064

acompanhe.T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz voltado para o cruci-
fixo com toda a equipe reunida:
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO
Senhora da Vitória... n° 1.006 ou Virá o dia em
que todos... n° 1.016


