
Onde for possível, preparar na porta principal da Igreja, um 
ambiente acolhedor com a imagem de Nossa Senhora. Um 
painel com fotos de religiosos(as). Preparar também um local 
de destaque para colocar a Imagem de Nossa Senhora dentro 
da Igreja e a recordação da vida. Envolver nos momentos da 
Celebração, as famílias e os religiosos(as), onde houver.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Robson Medeiros Vicente) 
1 - Maria, Mãe da vida, Maria, Mãe do amor. 
Nossa Senhora da luz Maria, Mãe de Jesus. (bis) 
2 - Maria, Mãe do mundo, Maria, Mãe da luz. 
3 - Maria, Mãe da terra, Maria, Mãe do céu. 
4 - Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe da fé. 
5 - Maria, Mãe do povo, Maria, nossa Mãe.
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Dom Pedro Brito Guimarães)
1 - Nossos corações em festa se revestem de 
louvor, pois, aqui se manifesta à vontade do 
Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da 
missão, animado e destemido por amor e vocação! 

Cristo, Mestre e Senhor pois, eterno é seu 
amor. Nesta fonte de água viva somos hoje seus 
convivas. 
2 - Nossos passos já se encontram a caminho 
do altar nossas vozes já decantam o que vimos 
proclamar neste mundo tão bonito mas que pede 
redenção nosso “sim” ao Deus bendito por amor 
e vocação! 
3 - Nós queremos operários mensageiros do 
Senhor, que nos façam solidários a serviço do 
amor construtores da justiça empenhados na 
missão contra toda injustiça por amor e vocação! 

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos à celebração do Mistério Pascal 
de Cristo. Neste dia celebramos a Solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora. Maria, nossa Mãe 
bendita e santa, nos dá a cada dia seu auxílio 
maternal como Mãe de Cristo e da Igreja e nos 
conduz no caminho para a eternidade. Confiantes 
na proteção de Nossa Senhora Assunta ao céu, 
façamos o sinal que nos une na fé. 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...
Presidente - Hoje celebramos também o 
encerramento da Semana Nacional da Família, 
comemoramos o dia dos religiosos e religiosas 
e a festa da Paróquia Nossa Senhora da Glória 
de Vila Lenira - Colatina, que, inspirados pelo 
exemplo da Santíssima Mãe, doam suas vidas a 
serviço do Reino. Recordemos, alguns momentos 
importantes da semana que passou, pelos 
quais queremos rezar e agradecer a Deus por 
intercessão de nossa Senhora da Assunção 
(recordação da vida).

4. Entrada da imagem de Nossa Senhora
Religiosos e religiosas, homens do Terço ou missionários (onde 
houver), conduzem a imagem de Nossa Senhora e um bonito 
arranjo de flores que será depositado aos seus pés.
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4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o 
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito 
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

7. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  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, para alcançar no céu 
a morada eterna.  Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. 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.

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

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

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

12. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas III)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
1 - Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros 
dos anjos.

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

14. Partilha da Palavra

15. Profissão de Fé
Presidente - Maria, com o seu SIM confirmou a 
sua fé. A exemplo da Virgem de Nazaré, digamos 
confiantes. Creio em Deus Pai...

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

Presidente - Maria elevada aos céus, coroada pela 
glória celeste, exemplo de doação e compromisso 
com o projeto do Pai. Acolhamos com amor, 
carinho e devoção a imagem de Nossa Senhora, 
Mãe de Jesus e nossa.
(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) 
2 - Maria, mãe querida, sinal do eterno amor. 
No ventre deste a vida e corpo ao Salvador. Ao 
céu foste elevada por anjos do Senhor, na glória 
coroada, coberta de esplendor. 
3 - Maria, mãe rainha, protege com teu véu o 
povo que caminha na direção do céu. Tu foste a 
maravilha das obras do Senhor: esposa, mãe e 
filha do mesmo Deus de amor.  

5. Deus nos perdoa
Presidente - Reconhecendo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai e confiantes na maternal 
intercessão de Maria, roguemos ao Pai que nos 
conceda o perdão de nossos pecados, (silêncio). 
Peçamos perdão.
(Pe. José Cândido) 
1 - Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos. 
Piedade, piedade, piedade de nós. (bis) 
2 - Cristo, que viestes chamar os pecadores 
humilhados. 
3 - Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 
Pai que nos perdoa. 
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida plena em Cristo. Amém.

6. Hino do Glória
Presidente - Com a Bem-Aventurada, Virgem 
Maria, glorifiquemos ao Pai pelas maravilhas 
que Ele realiza em nós, fazendo-nos participar 
do Mistério Pascal de seu Filho Jesus. Cantemos.
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons 
agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, 
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), 
como nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei 
nossos pedidos (glória a Deus), atendei nosso 
clamor. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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(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.
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.

17. Apresentação dos Dons 
Presidente - A festa da Assunção de Maria, deve 
ser causa de grande alegria para nós cristãos 
e nosso amor deve aumentar por ela e pela 
Igreja. O caminho que Nossa Senhora percorre 
deve ser o mesmo que nós Batizados em Cristo 
Jesus devemos percorrer. Apresentemos ao 
Altar do Senhor nosso compromisso de seguir 
Seu exemplo, fazendo sempre a vontade do Pai, 
trabalhando com coragem na construção do 
Reino de Deus aqui na terra. 
(Ir. Míria T. Kolling) 
Maria, ó Mãe cheia de graça! Maria protege os 
filhos teus! Maria, Maria, nós queremos contigo 
estar nos céus! 
1 - Aqui servimos a Igreja do teu Filho, sob o 
teu Imaculado Coração. Dá-nos a bênção e nós 
faremos de nossa vida uma constante oblação.

18. Canto das Oferendas 
(Ir. Maria de Fátima Ávila - Lindberg Pires) 
Aceita, ó Pai, a nossa oferta, transforma tudo o 
que te damos, por Jesus Cristo te pedimos, pois 
é com Ele que contamos.
1 - Ofertamos ao Senhor a nossa luta para um 
mundo mais fraterno construir. Começamos o 
trabalho em nossa casa, na família, pra depois 
se difundir. 
2 - Ofertamos ao Senhor com alegria nossa vida 
em sacrifício e oblação por famílias e povos que 
não sabem o que é ser fraterno, ser cristão.

19. Louvação  

Presidente - Louvemos a Deus pela vida dos 
religiosos e religiosas presentes em nossa Diocese 
e no mundo, por todas as famílias que rezam e 
lutam pela conquista da paz e harmonia em seus 
lares. 
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim. 
Caídos e humilhados têm sempre o teu favor. Se 
eu não tinha nada bastou-me dizer sim. És o meu 
socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas: a quem se faz 
menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos 
e filhas! Vigor de quem não fecha o coração! 
2 - Te louvo meu Senhor, o teu nome é sem igual. 
Fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O 
teu nome é Santo, superas todo o mal. E onde 
houver bondade tua mão já transbordou.

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!

20. Pai Nosso
Presidente - A Exemplo de Maria façamos sempre 
a vontade do Pai como Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

21. Momento da Paz
Presidente - A saudação de Isabel a Maria 
comunica a alegria daquela que traz em seu ventre 
o Mensageiro da Paz. Em silêncio, supliquemos a 
intercessão da Mãe de Jesus pedindo a paz para 
as famílias e nações.

22. Canto de Comunhão (José Acácio Santana) 
Teu Filho amado, ó Mãe querida, na comunhão 
se tornou pão da vida. 
1 - O Salvador, que geraste, Maria, é nossa vida 
na Eucaristia. 
2 - A humanidade que deste a Jesus, é alimento 
que ao céu nos conduz. 
3 - Ouvindo as preces da Mãe, com carinho o Filho 
amado mudou água em vinho. 
4 - Pelos pedidos da Mãe tão querida, Cristo Jesus 
mudará nossa vida.

23. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Ó Deus, que este 
santo alimento de vossa Palavra (e da comunhão) 
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 celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

24. Breves Avisos

25. Gesto Concreto
Cultivar o amor na Família:

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Maria, a filha predileta do Pai, é elevada ao céu. A 
assunção de Nossa Senhora nos faz compreender 
a plena redenção de toda a humanidade de Jesus. 
Maria é a nova Eva, que responde com intensidade 
e generosidade ao amor de Deus, gerando o novo 
Adão, Jesus, o Redentor da humanidade. Ela 
assume a vontade de Deus em sua vida, e Deus 
assume a própria vida de Maria. Então, a Assunção 
é sinal de que toda a humanidade, pelo mérito de 
Cristo, alcançará a participação na eternidade de 
Deus. Maria é a verdadeira Arca da Aliança, pois 
seu “fiat”, seu sim, faz com que o Verbo eterno do 
Pai comece a assumir a natureza humana em seu 
seio bendito. No encontro com Isabel, cheia do 
Espírito Santo, ela saúda tão efusivamente a Maria, 
saudação sobrenatural, demonstrando que Maria 
é abençoada por Deus. E Maria reconhece que “o 
Todo-Poderoso fez nela maravilhas”. A leitura do 
Apocalipse mostra-nos Maria, como Mãe da Igreja, 
e sua grande missão. Essa missão Maria recebe, 
naquele dia, no alto da cruz, no dia da suprema dor 
e do supremo amor do Cristo por nós. Agora se dá a 
segunda anunciação, não feita pelo Anjo, mas pelo 
próprio Cristo: “Mulher, eis o teu filho!” e “Filho, 
eis a tua mãe!” Maria participa maternalmente dos 
sofrimentos de Cristo, “revestida de sol”, pois sabe 
quem é o Filho. Dessa forma, a maternidade de 
Maria estende-se por toda a Igreja. Assim nos diz 
a Lumen Genttium, 62: A “maternidade de Maria 
na economia da graça perdura sem interrupção... 
elevada ao céu, ela não abandonou esta missão 
salvadora... cuida, com amor materno, dos irmãos 
de seu Filho, que, entre perigos e angústias, 
caminham ainda na terra, até chegarem à pátria 
bem-aventurada”. Dado isso, a festa da Assunção 
de Maria deve ser causa de grande alegria para 
os cristãos, e nosso amor deve aumentar por ela 
e pela Igreja. O caminho que Maria percorre é o 
que devemos também percorrer como cristãos. 
Alimentar em nós os sentimentos celestes e 
procurar a verdade de Cristo, seu ensinamento.  A 
festa da Assunção de Maria deve nos alegrar muito, 
pois, além de ver seu exemplo de disponibilidade 
às coisas de Deus, ao que devemos também estar 
disponíveis, ainda sabemos que temos uma Mãe 
bendita e santa. Maria nos dá, sem cessar, seu 
auxílio maternal, como Mãe de Cristo e da Igreja.

Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2019

Leituras da Semana 
2ª feira: 2Ts 1,1-5.11b-12; Sl 95; Mt 23,13-22
3ª feira: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46
4ª feira: Ap 21,9b-14; Sl 144; Jo 1,45-51
5ª feira: 1Cor 1,1-9; Sl 144; Mt 24,42-51
6ª feira: 1Cor 1,17-25; Sl 32; Mt 25,1-13
Sábado: 1Cor 1,26-31; Sl 32; Mt 25,14-30; Lc 7,11-17
Domingo: Eclo 3,17-18.20.28-29; Sl 67; Hb 12,18-
19.22-24a; Lc 14,1.7-14

Presidente - Segundo o Papa Francisco o ‘Hino à 
caridade” que São Paulo escreveu à Comunidade 
dos Coríntios, nos ensina como cultivar o amor na 
Família e entre os irmãos. (1cor 13, 4-7).
Casal - O amor familiar é paciente.
Ass - Se não cultivarmos a paciência, acharemos 
sempre uma desculpa para responder com raiva 
e a família se tornará um campo de batalha.
Casal - O amor é benfazejo.
Ass - Deseja sempre o bem do outro, do cônjuge, dos 
filhos dos pais. O sentido é sempre de fazer o bem.
Casal - A inveja é contrária ao amor. 
Ass - Quem ama quer ver o outro feliz e cria 
espaço para a sua realização.
Casal - O amor não é arrogante e nem orgulhoso.
Ass - A lógica da competição e do domínio que tanto 
mal faz à sociedade não pode se reproduzir na família.
Casal - Amabilidade faz da família um lugar 
prazeroso de viver.
Ass - A pessoa que ama é capaz de dizer palavras 
de incentivo, que reconfortam, fortalecem, 
consolam, estimulam.
C a s a l - U m  d o s  m a i o r e s  d e s a f i o s  d o s 
relacionamentos familiares é a capacidade de 
perdoar.
Ass - Por isso diz o Papa Francisco: “nunca 
permitais que o dia em família termine sem fazer 
as pazes”. O remédio é o perdão.
Casal - O amor é fonte de confiança no seio 
familiar, pois tudo “crê”.
Ass - Essa atitude torna possível a sinceridade e a 
transparência, por exemplo, na educação dos filhos.
Casal - Enfim, o amor tudo suporta, tudo espera.
Ass - A esperança se mantém viva. É sempre possível 
crescer e melhorar. O amor é então a base da 
convivência familiar, a ser cultivado todos os dias.
O casal ergue o quadro ou a imagem da Sagrada Família 
enquanto se canta.

(José Acácio Santana) 
Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José 
saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e 
de fé. (bis)  

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 (Eni Santos e Hélcio Grespan) 
Erguei as mãos pedindo a Deus a proteção e 
união pela família. (bis) 
1 - Não há gesto mais bonito do que esse. Quando 
um filho pede a bênção a seus pais e acredita 
fielmente que essa bênção vem de Deus, que o 
fará seguir em paz. 

Meditando a Palavra de Deus


