
Preparar com antecedência a recordação da vida e um lugar 
de destaque para a imagem de Nossa Senhora. Onde houver 
religiosos(as), envolvê-los(as) na celebração. Para iniciar, entoar 
suavemente o canto de ambientação.

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

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

(Pe. Ronaldo Pelaquim) 
1 - Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco! Bendita sois vós entre as mulheres, 
bendito é o fruto do vosso ventre Jesus! Do vosso 
ventre, Jesus! 
2 - Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós 
pecadores! Agora e na hora de nossa morte! 
Amém!
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Cassimiro Vidal Nogueira)
Abre, Senhor, nossos lábios pra que nossa boca 
te cante, eternamente os teus louvores em tons 
e acordes vibrantes.
1- Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos 
conduz. Queremos que a tua Palavra nas trevas 
pra nós seja luz.

2- Tu és, Senhor, a verdade em que professamos 
a crença, queremos que a tua Palavra do teu 
grande amor nos convença.
3- Tu és, Senhor, plena vida a qual nós devemos 
viver. Queremos que a tua Palavra em nós possa 
permanecer.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos! É com alegria que nos reunimos para 
celebrarmos o Mistério de nossa fé e nossa vida 
de comunidade. Neste domingo, celebramos a 
festa da Páscoa de Maria dando graças ao Pai que 
eleva a humilde mulher, Maria de Nazaré, e nela, 
a “primeira da fila”, nos oferece o sinal da vitória 
definitiva de toda a humanidade, pela força da 
ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao 
celebrar a solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora, a Igreja reconhece a importância que 
Maria teve na história da salvação. Reunidos 
pela Trindade Santa, façamos o sinal que nos une 
como irmãos. Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça de Deus nosso Pai, o 
amor de Jesus nosso irmão, a luz e a força do 
Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador (a) - Hoje, celebramos também o 
encerramento da Semana Nacional da Família e 
rezamos pelos religiosos e religiosas, os irmãos e 
irmãs consagrados, que doam suas vidas a serviço 
do Reino. E, em comunhão com a Paróquia 
Nossa Senhora da Glória de Vila Lenira e todas 
as comunidades que celebram a festa de seus(as) 
padroeiros, façamos a recordação dos fatos 
marcantes da semana que passou (recordação da vida).
 
4. Deus nos perdoa
Presidente - Reconhecendo-nos necessitados da 
misericórdia de Deus, e confiantes na maternal 
intercessão de Maria, roguemos ao Pai que nos 
conceda o perdão de nossos pecados. (silêncio) 
Peçamos perdão, cantando.
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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 (CD Festas Litúrgicas III)
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 - Maria manifesta a sua fé, acolhendo 
o plano de salvação, tornando-se disponível para 
gerar Jesus. A seu exemplo, professemos nossa fé 
no Deus Uno e Trino. Creio em Deus Pai...

15.Ladainha
Presidente - Pela intercessão amorosa de Maria, 
elevemos a Deus a oração de nossa comunidade, 
cantando a Ladainha de Nossa Senhora.

Da mesa da Palavra, duas pessoas entoam a ladainha.

(Frei Wilson - Equipe dos Editores do Folheto Litúrgico “O Dia do Senhor”)
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus 
Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
1 - Ó Santa Mãe de Deus. Ó Virgem da Assunção. 
Senhora da Glória. Senhora da Saúde.
Todos: rogai por nós, rogai por nós! (bis)
2 - Ó Mãe Auxiliadora. Ó Mãe da Conceição. 
Senhora de Fátima. Senhora das Graças.
Todos: Rogai por nós, rogai por nós! (bis)
3 - Ó Mãe de Guadalupe. Ó Mãe Aparecida. 
Senhora das Dores. Senhora da Penha. 
Todos: Rogai por nós, rogai por nós! (bis)
4 - Ó Mãe Medianeira das Graças. Ó Mãe do 
Perpétuo Socorro. Senhora da Vitória. Senhora 
Rainha da Paz.
Todos: Rogai por nós, rogai por nós! (bis)
- Jesus Cristo, ouvi-nos.
Todos: Jesus Cristo, ouvi-nos.
- Jesus Cristo, atendei-nos.
Todos: Jesus Cristo, atendei-nos.

(Pe. José Fritas Campos)
1 - Senhor e Filho de Deus, companheiro, irmão 
e amigo. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
2 - Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa 
fraqueza. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
3 - Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na vossa 
casa. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai pelas maravilhas 
que Ele realiza em nós ao participarmos do 
Mistério Pascal de seu Filho Jesus.
(CNBB - Ir. Míria T. Kolling) 
1 - Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a 
seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que 
foram libertados. 
Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém! 
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. 
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
4 - Vós, que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no 
esplendor!

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
Uma família se coloca ao redor da Mesa da Palavra com tochas ou 
velas grandes. O leitor pode ser um(a) religioso(a), onde houver.

(Frei Luiz Turra)
Ensina Maria tua gente a escutar, desperta teus 
filhos que o Pai quer falar! (bis)

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

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

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Apresentação dos Dons
Animador(a) - A Mãe de Jesus nos ensina a ir ao 
encontro das pessoas necessitadas e a servir com 
generosidade. Apresentemos ao Altar do Senhor 
o compromisso das famílias que se empenham 
em transmitir, a exemplo de Nossa Senhora, os 
valores do serviço, da generosidade e cooperação 
com o próximo. Proclamemos em dois coros:
L.1 - Rezar a Palavra de Deus em Família.
L.2 - Praticar o perdão uns para com os outros.
L.1- Participar ativamente das missas, celebrações, 
reza do terço e outros, se possível, presencialmente, 
ou na Igreja Doméstica.
L.2 - Participar dos Círculos Bíblicos e da Semana 
de Oração para as famílias, também fazendo de 
nossos lares verdadeiras Igrejas Domésticas.
L.1 - Comemorar datas importantes e participar 
juntos dos momentos de lazer, em família.
L.2 - Ajudar os filhos nas tarefas da catequese e 
escolares.
L.1 - Valorizar os filhos quando fazem coisas boas.
L.2 - Ajudá-los a discernir o bem do mal que afeta 
os valores cristãos.
L.1 - Comprometer-se em educar os filhos para 
serem adultos na fé e responsáveis em seus atos.
(Pe. Zezinho)
1 - Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos 
ainda vivem como irmãos e, venha quem vier, 
encontra abrigo e todos têm direito ao mesmo pão.
Onde todos são por um e um por todos, onde a 
paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz seja 
o sonho das famílias do Brasil!

17. Canto das Oferendas 
1 - Que poderei retribuir ao Senhor por tudo 
aquilo que Ele me deu? 
Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo 
nome. (bis) 
2 - Que poderei oferecer ao meu Deus pelos 
imensos benefícios que me fez? 
3 - Eu cumprirei minha promessa ao Senhor, na 
reunião do povo santo de Deus. 
4 - Vós me quebrastes os grilhões da escravidão, 
e é por isso que hoje canto vosso amor.

18.  Louvação
Presidente - “A alegria do amor que se vive 
nas famílias é também o júbilo da Igreja”. (Papa 
Francisco) Louvemos a Deus pelas famílias de nossa 
comunidade e por todos os religiosos(as) que 
doam suas vidas a serviço do Reino.
(Pe. Ney Brasil Pereira) 
Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar 
salmos ao nome do Altíssimo, com alegria 
aclamar seu amor, sua glória bondade e poder. 
1 - Como tuas obras me alegram Senhor, os 

teus prodígios suscitam louvar. Tua presença eu 
contemplo no céu, olho a terra também nela estás. 
2 - Narram os céus o que fez tua mão, todo o 
universo teu nome bendiz. A criação é um canto 
de amor, e esse canto é também meu louvor. 

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! 

19. Pai Nosso
Presidente - Rezemos, confiantes, a oração que 
o Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Animador(a) - Na mesma alegria com que Isabel 
saudou Maria, rezemos, em silêncio, pela paz.

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: 

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. Breves Avisos 

24. Refletindo o Ano Missionário Vocacional 
(ler para a assembleia)
A Santíssima Virgem Maria foi a primeira discípula 
missionária de Jesus Cristo. “Maria, mulher de fé, 
foi plenamente evangelizada, é a mais perfeita 
discípula e evangelizadora (cf. Jo 2, 1-12). Ela é o 
modelo de todos os discípulos e evangelizadores 
por seu testemunho de oração, de escuta da Palavra 
de Deus e de pronta e fiel disponibilidade ao serviço 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças Deus nos envia
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Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, 
Senhor, a minha também. (bis) 

Meditando a  Palavra de Deus
Maria Assunta ao céu é a criatura que atingiu a 
plenitude da salvação.  Ela já experimentou aquilo 
que nós experimentaremos, se formos fieis aos 
ensinamentos de Jesus. Maria é a concretização 
do destino que Deus deseja para todos nós. Na 
Assunção vemos que em Deus há espaço para 
o homem, Deus mesmo é a casa com muitas 
moradas. O Evangelho de Lucas, mostra-nos Maria 
em movimento: deixa a sua casa em Nazaré e 
põe-se em viagem rumo à montanha, para ir às 
pressas a uma cidade de Judá. Devemos imitar esta 
atitude de Maria: ela saiu às pressas, não somente 
para colocar-se a serviço de Isabel, mas porque 
desejava levar o Salvador, até os demais. Levemos, 
também nós, o Salvador aos nossos irmãos e irmãs. 
Saiamos, às pressas, corramos, hoje, levando Cristo 
aos demais, levando Seu amor, amor este que, 
antes, nós experimentamos! Deus nos espera, nos 
aguarda, não caminhamos no vazio. Esta é a grande 
alegria e a grande esperança. Somos esperados 
por Deus, porque no Seu coração há espaço para 
nós e em nossa vida Ele também deverá encontrar 
acolhida. Nesta solenidade da Assunção olhemos 
para Maria: sua história é serviço humilde e glória 
escondida em Deus. Sempre fiel ao projeto do 
Pai, nos ensina a sermos solidários diante das 
necessidades dos irmãos sofredores. O sonho de 
um mundo novo começa a se tornar realidade 
com o nosso compromisso a serviço da justiça e 
da fraternidade. Ela abre-nos à esperança, a um 
futuro cheio de alegria e ensina-nos o caminho 
para o alcançar: acolher o seu Filho na fé; nunca 
perder a amizade com Ele, deixar-nos iluminar e 
orientar pela Sua palavra; segui-Lo todos os dias, 
pois só a presença de Deus pode garantir um 
mundo melhor. A nossa participação na missão 
de Jesus e em sua experiência pascal se dá no 
cotidiano da vida.  A Solenidade da Assunção 
nos anima a confiar na força do bem e lutar pela 
dignidade do ser humano.

Leituras da Semana 
2ª feira: Jz 2,11-19; Sl 105; Mt 19,16-22
3ª feira: Jz 6,11-24a; Sl 84; Mt 19,23-30
4ª feira: Jz 9,6-15; Sl 20; Mt 20,1-16
5ª feira: Jz 11,29-39a; Sl 39; Mt 22,1-14
6ª feira: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sl 145; Mt 22,34-40
Sábado: Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sl 127; Mt 23,1-12
Domingo: Js 24,1-2a.15-17.18b; Sl 33; Ef 5,21-32;         
Jo 6,60-69

do Reino até a cruz”. Em todos os continentes, a 
Virgem Maria permanece nos ensinando como 
levar a humanidade para Jesus. No continente 
latino-americano não poderia ser diferente. Aqui, 
Nossa Senhora é o selo distintivo da nossa cultura. 
Temos um bom exemplo disso no México, onde a 
figura materna de Nossa Senhora de Guadalupe foi 
decisiva para que os homens e mulheres da América 
Latina se reconhecessem em sua dignidade de 
filhos de Deus. “Mãe e educadora do nascente povo 
latino-americano, em Santa Maria de Guadalupe, 
através do Beato Juan Diego, ‘é oferecido um 
grande exemplo de evangelização perfeitamente 
inculturada. A Santíssima Virgem precede-nos 
na peregrinação da fé e no caminho da glória, e 
acompanha a nós que nos dirigimos a ela com 
amor, até que nos encontremos definitivamente 
com seu Filho. “Por isso, a invocamos como Estrela 
da Primeira e da Nova Evangelização”. 
(CELAM. Documento de Santo Domingo. São Paulo: Loyola, 
1992, 15.)

25. Momento Mariano
O Presidente da celebração convida a cantar a Salve Rainha 
pelas famílias e pela vida consagrada.

(José Alves) 
1 - Salve, rainha Mãe de Deus! És senhora, nossa 
mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria! 
2 - Nós a ti clamamos filhos exilados, nós a ti 
voltamos nosso olhar confiante. 
3 - Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor! 
Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. 
4 - Salve, rainha Mãe de Deus! És auxílio do 
cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce 
Virgem Maria!

26. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós.
- Deus, Pai da família humana, guarde e faça 
prosperar o lar de todos vós. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz, seguindo o exemplo de Maria e que 
o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

27. Canto final (Pe. Zezinho) 
1 - Que nenhuma família comece em qualquer de 
repente. Que nenhuma família termine por falta de 
amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e 
de mente, e que nada no mundo separe um casal 
sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo 
da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos 
dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum 
horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje e 
em função de um depois. Que a família comece 
e termine sabendo onde vai, e que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai. Que a 
mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
e que os filhos conheçam a força que brota do amor. 


