
Seguindo as orientações da CNBB, o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Ornamentar o espaço celebrativo com criatividade e muito 
carinho, usando flores, folhagens, velas... Preparar um bonito 
lugar, em destaque, para a imagem de Nossa Senhora. Onde 
houver religiosos(as), envolvê-los na celebração. Para iniciar, um 
grupo de adolescentes ou jovens incensa o espaço celebrativo 
enquanto se canta de forma orante e suave.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, canto de 
ambientação/ refrão)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Pe. José Weber) 
Ouviste a Palavra de Deus, guardaste em teu 
coração, feliz porque creste, Maria, por ti nos 
vem a salvação! (bis) 
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Frei Fabreti) 
O Senhor me chamou e eu respondi: “eis-me 
aqui!” O Senhor me chamou e eu respondi: “eis-
me aqui, Senhor!” 
1 - Para levar a Palavra que faz tudo na vida ser 

bem melhor; para anunciar novo tempo e viver 
nova proposta que vem de Deus. 
2 - Para proclamar que o amor é maior, e o novo 
Reino se faz de irmãos; pra semear novo modo 
de ser: ir ao encontro no irmão, no amor. 
3 - Para plantar a semente da paz num coração 
que abrigou rancor; para entoar a canção do bem; 
e entre as nações ser o seu sinal.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos à festa da Páscoa do Senhor 
que se atualiza a cada Domingo. Hoje a Igreja 
celebra a Solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora, reconhecendo a grande participação 
que Maria teve no plano de Deus e na história 
da nossa salvação. Reunidos pela Trindade Santa 
para celebrar os santos mistérios e a glória de 
nossa Santíssima Mãe, façamos o sinal que nos 
une como irmãos e irmãs. Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Maria é modelo dos religiosos e 
religiosas, mulheres e homens que se entregam 
ao Senhor pela vida de consagração para servir 
aos irmãos(as). Neste dia em que rezamos 
pelas vocações religiosas e encerramos a 
Semana Nacional da Família, queremos estar 
em comunhão com a Paróquia São Roque de 
São Roque do Canaã e todas as comunidades 
que celebram o Dia do Senhor. Recordemos os 
acontecimentos que ocorreram nesta semana na 
Paróquia, na Diocese e no mundo.

4. Deus nos perdoa
Presidente - Reconhecendo-nos necessitados 
do amor misericordioso de Deus e confiantes 
na maternal intercessão de Maria, peçamos 
perdão ao Pai pelas vezes em que não colocamos 
nossa vida a serviço do Reino. (Silêncio) Confiantes 
peçamos. 
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- 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! 
- Entre cantos de festa e com grande alegria, 
ingressam, então, no palácio real”.

10. Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios (15, 20-27a)

11. Canto de Aclamação (José Acácio Santana) 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) 
1 - Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros 
dos anjos.

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (1, 39-56)
 
13. Partilha da Palavra 

14. Profissão de Fé 
Presidente - Professemos nossa fé no Deus que 
escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, 
cantando.
(José Acácio Santana) 
Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do 
céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, nosso 
Senhor, pelo Espírito Santo concebido. Nasceu 
da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. 
Foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à 
mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro 
dia, subiu ao céu, à direita de Deus Pai. Donde 
há de vir para julgar, os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na 
comunhão dos santos, creio na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne, creio também 
na vida eterna. Amém! Amém! Amém! Amém!

15. Ladainha
Presidente - Irmãos e irmãs, nesta festa da 
assunção da Mãe de Jesus à glória celeste, 
elevemos nossas preces ao Deus de bondade, 
cantando.
(Marcos e Cristiane da Matta) 
Mãe das vocações, escuta os filhos teus, 
intercede por nós a Deus. (bis) 
1 - Que sejamos perseverantes, intercede por 
nós. Que sejamos confiantes, intercede por nós. 
Que em todos os dias, intercede por nós. Seja 
presente/ a alegria,/ roga por nós, roga por nós, 
intercede por nós. 
2 - Que tenhamos lealdade, intercede por nós. 
Com a fé e a caridade, intercede por nós. Que 
busquemos a unidade, intercede por nós. Do 
Evangelho:/ a verdade./ Roga por nós, roga por 
nós,/ intercede por nós. 

- Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem 
Maria vos fizestes nosso irmão. Tende piedade 
de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, Filho do homem, que conheceis e 
compreendeis nossa fraqueza, tende piedade 
de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de 
nós uma só família, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Com a Virgem Maria, glorifiquemos 
pelas maravilhas que o Senhor Deus faz por nós, 
cantando o Hino do Glória.
(Adenor João Terra) 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra 
paz aos homens. (bis) 
Solo: Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-
poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
Solo: Nós vos damos graças por vossa imensa 
glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
Solo: Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 
Solo: Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o 
Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o 
Espírito Santo na glória de Deus Pai.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno, 
que elevastes à glória do céu em corpo e alma 
a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, 
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.

7. Apresentação do Livro da Palavra
(José Raimundo Brandão) 
Que tua Palavra preserve as nossas famílias, 
oriente nossos filhos, guie as nossas nações, 
Bíblia Sagrada fonte viva de partilha, indicação 
que nos brilha, luz dos nossos corações.

8. Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João (11, 19a; 12,1.3-6a.10ab)

9. Salmo Responsorial (44) (CD Cantando Salmo - Ano A) 
À vossa direita se encontra a rainha, com veste 
esplendente de ouro de Ofir. (bis) 

Deus nos fala

Nossa resposta
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3 - Que sejamos acolhedores, intercede por nós. 
Com os pobres sofredores, intercede por nós. 
Que falemos mais do amor, intercede por nós. 
Mais da graça/ que da lei./ Roga por nós, roga 
por nós,/ intercede por nós. 
4 - Que sejamos seguidores, intercede por nós. 
E também propagadores, intercede por nós. 
Uma igreja em saída, intercede por nós. Que 
defende/ a fé e a vida,/ roga por nós, roga por 
nós,/ intercede por nós.

16. Apresentação dos Dons 
Durante a motivação, uma família, de várias gerações, se 
apresenta diante do altar e enquanto se canta, eles se abraçam.

Animador(a) - Nossa Senhora foi e é para nós 
exemplo a ser seguido. Como mãe, esposa, 
mulher, serva, discípula sempre fez a vontade de 
Deus. Apresentemos ao altar do Senhor a vida de 
nossas famílias no compromisso de serem espaço 
privilegiado da vivência da gratuidade, do amor, 
do perdão, da prática da misericórdia, da partilha 
e solidariedade. 
(Vera Lúcia) 
1 - Como é bonito viver em uma família, como 
é bonito viver a vida no amor: o pai, a mãe, os 
irmãos, a família; é um projeto de Deus Pai, o 
Criador. 
Família, arquitetura divina. Família, um projeto 
de Deus. (bis)

17. Canto das Oferendas (João Bento de Souza) 
1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós 
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos, 
vitórias são frutos da vida para o teu altar. 
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com 
todo fervor. (bis) 
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno, 
que luta unido para se libertar.
3 - Nós trazemos ofertas de vida, de luta sem 
paga em favor do irmão. Com amor vamos tudo 
entregar ao Senhor, na oferta do vinho e do pão.

18. Louvação
Presidente - Neste dia em que a Igreja se alegra 
com o triunfo da Virgem Maria, entoemos 
nosso louvor ao Deus que opera maravilhas de 
libertação.
(Pe. Zezinho) 
1 - Minh’alma dá glórias ao Senhor. Meu coração 
bate alegre e feliz. Olhou pra mim com tanto 
amor, que me escolheu, me elegeu e me quis! E, 
de hoje em diante, eu já posso prever: todos os 
povos vão me bendizer! O poderoso lembrou-se 
de mim! Santo é seu nome sem fim! 

2 - O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate 
alegre e feliz: Maria carrega o Salvador porque 
Deus Pai sempre cumpre o que diz. E, quando os 
povos aceitam a lei, passa de Pai para filho o seu 
dom: das gerações Ele é mais do que rei: Ele é 
Deus Pai; Ele é bom!
3 - Minh’alma dá glórias ao Senhor. Meu coração 
bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto 
amor que me escolheu, me elegeu e me quis. O 
orgulhoso ele sabe dobrar, o poderoso ele sabe 
enfrentar. O pobrezinho ele defenderá. Não nos 
abandonará. 
4 - Minh’alma dá glórias ao Senhor. Meu coração 
bate alegre e feliz. Meu povo já sente o seu amor 
Ele promete, Ele cumpre o que diz. Quem tem 
demais qualquer dia vai ver o que é ter fome e 
não ter pra comer! Quem passa fome, comida 
terá! Eis que a justiça virá! 
5 - Minh’alma dá glórias ao Senhor. Meu coração 
bate alegre e feliz. Meu povo já sente o seu 
amor Ele promete, Ele cumpre o que diz. Aos 
nossos pais ele um dia jurou. Deus é fiel e jamais 
enganou. Estamos perto da era do amor. Bendito 
seja o Senhor.

19. Pai Nosso 
Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

Presidente - Rezemos com amor e confiança a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

20. Abraço da Paz 
Animador(a) - Na mesma alegria com que Isabel 
saudou Maria, vamos nos saudar, desejando a 
paz de Cristo. (à escolha)

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a 
Palavra que diz: “Uma virgem irá conceber”, e 
a visita de Deus me fez mãe! Mãe do Senhor, 
nossa mãe, nós queremos contigo aprender a 
humildade, a confiança total, e escutar o teu 
Filho que diz: 
Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, 
reúne os irmãos! Planta meu Reino, transforma 
a terra, mais que coragem, tens minha mão! 
2 - Povo de Deus, foi assim: nem montanha ou 
distância qualquer me impediu de servir e sorrir. 
Visitei com meu Deus. Fui irmã! Mãe do Senhor, 
nossa mãe, nós queremos contigo aprender 
desapego, bondade, teu “sim”, e acolher o teu 
Filho que diz:
3 - Povo de Deus, foi assim: meu menino cresceu 
e entendeu, que a vontade do Pai conta mais, e a 
visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa 
mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a 
vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz: 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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morte. A humilde serva, que na fé se confiou por 
inteiro à vontade de Deus, é glorificada, recebendo 
a coroa dos justos. Maria, por sua cooperação 
livre com a nova aliança de Cristo, é a grande 
protagonista da história em todos os séculos. Por 
essa comunhão e participação, a Virgem Maria vive 
agora imersa no mistério da Trindade, proclamando 
a glória de Deus e intercedendo pela humanidade 
(cf. Puebla,292). Na Assunção de Maria que hoje 
celebramos, manifestam-se o sentido e o destino 
do corpo santificado pela graça de Deus. No corpo 
glorioso de Maria, a criação começa a ter algo do 
corpo ressuscitado de Cristo. Maria Assunta ao céu 
é a integridade humana, corpo e alma que agora 
reina intercedendo pela humanidade peregrina na 
história (cf. Puebla,298). Ressuscitada, assunta ao 
céu, glorificada, Maria concretiza de modo eminente 
o nosso futuro. “A mãe de Deus já glorificada no céu 
em corpo e alma é imagem e primícias da Igreja que 
há de atingir sua própria perfeição no mundo futuro” 
(Lumen Gentium,68). Maria vive já agora aquilo 
que nós também iremos viver quando atingirmos 
o céu. A glorificação de Maria, mistério de fé que 
hoje celebramos, revela-nos que ela, despojada de 
glórias pessoais, confiou-se por inteira aos desígnios 
de Deus. O Senhor, que olhou para a sinceridade e 
a humildade de Maria, a qual acreditou e se dispôs 
a acolher a atuação de sua graça, agora a recebe e 
lhe concede a glória dos céus. A festa da Assunção 
consola e anima, porque, caminhando entre as 
tribulações do tempo presente, erguendo os olhos 
aos céus, podemos rezar: “Salve Maria, doçura e 
esperança nossa, salve!”. Ao festejarmos a assunção 
de Maria, nossa Mãe, peçamos que ela nos ajude 
a caminhar com os pés firmes no chão da história 
e sempre abertos ao Deus da vida, que nos quer 
sempre em comunhão com ele. Ela é companheira 
do povo que caminha nas estradas da vida em direção 
ao Pai, como grande intercessora junto a Jesus, por 
todos aqueles que peregrinam no deserto da vida. À 
Palavra de Deus expressa pela leitura do Apocalipse 
respondemos com o salmo 44, um salmo festivo que 
nos remete ao esplendor de Deus. Paulo, em sua 
carta, nos diz que Cristo ressuscitou como primícias 
dos que morreram, e a ele seguem os que jhe 
pertencem. Tal qual expressamos na festa de hoje.

Leituras da Semana
2ª feira: Ez 24,15-24; Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
3ª feira: Ez 28,1-10; Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
4ª feira: Ez 34,1-11; Sl 22; Mt 20,1-16a
5ª feira: Ez 36,23-28; Sl 50; Mt 22,1-14
6ª feira: Ez 37,1-14; Sl 106; Mt 22,34-40
Sábado: Ez 43,1-7a; Sl 84; Mt 23,1-12
Domingo: Is 22,19-23; Sl 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13,20

4 - Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se 
afastou. Veio a morte e ficou nosso pão. Visitou-
nos e espera por nós Mãe do Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender a verdade, a 
firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que diz:

22. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que nos 
alimentastes com o sacramento da Palavra (e da 
Comunhão), concedei-nos, pela intercessão da 
Virgem Maria elevada ao céu, chegarmos à glória 
da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

23. Oferta de flores a Maria
Animador(a) - Maria é a mãe que acolhe e protege. 
Ela continua no céu sua missão de ser protetora, 
e nossa intercessora. Vamos homenageá-la 
com muito carinho com nossas flores e cantos.
(D.R.)
Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com 
flores a Maria, que mãe nossa é. Com flores a 
Maria que mãe nossa é.
1 - De novo aqui devotos, ó Virgem Mãe de Deus, 
estão os filhos teus, prostrados a teus pés.
2 - A oferecer-te vimos, flores do mês eleito, com 
quanto amante peito, Senhora, tu vês.
3 - Mas o que mais te agrada do que o lírio e a 
rosa, recebe ó mãe piedosa o nosso coração.
4 - Em troca te pedimos, defende-nos, Senhora, 
agora e na última hora, tua potente mão.

24. Breves Avisos 

25. Bênção 
Presidente - O Deus de bondade, que, pelo 
Filho da Virgem Maria, quis salvar a todos, vos 
enriqueça com sua bênção. Amém.
- Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a 
proteção da Virgem, por quem recebeste o autor 
da vida. Amém.
- E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua 
solenidade, possais colher a alegria espiritual e 
o prêmio eterno. Amém.
- Abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.
- “Tenham fé na promessa do Senhor. Ide em paz 
e que Ele vos acompanhe”. Graças a Deus.

26. Canto final (José Acácio Santana) 
1 - Maria concebida, sem culpa original, trouxeste a 
luz da vida na noite de Natal. Tu foste imaculada na 
tua conceição, ó mãe predestinada da nova criação. 
Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede 
proteção a cada um de nós. (bis) 

Meditando a Palavra de Deus
A Solenidade da Assunção de Nossa Senhora é a 
festa da esperança da vida que vence as forças da 

Deus nos envia


