
N° 2.118  (Ano B/ Branco)  Assunção de Nossa Senhora      16 de agosto de 2015
Solenidade

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

MÊS VOCACIONAL: DIA DOS RELIGIOSOS E RELIGIOSAS

SANTAS MISSÕES POPULARES

TODAS AS GERAÇÕES ME CHAMARÃO
BEM-AVENTURADA

(Preparar um local ornamentado com flores, para
a imagem de Nossa Senhora que será entronizada
após o canto inicial.  Lembrar nomes de
religiosos(as) que dedicam sua vida a serviço da
Igreja, para o ofertório)

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs!  Neste
mês vocacional, enfocamos hoje a vida de
religiosos e religiosas e de pessoas consa-

gradas totalmente ao serviço de Deus e do
próximo. Confiantes na poderosa interces-
são da Virgem Maria, rezemos neste dia
dos consagrados e consagradas, por to-
dos os batizados que, impulsionados pelo
Espírito Santo, decidiram viver com
radicalidade os conselhos evangélicos, sen-
do no mundo fecundos sinais do amor de
Deus.
Refrão: Todas as gerações vão procla-
mar-te Santa. Por isso, Maria, nossa ge-
ração te ama e também te canta.
C. Celebramos hoje a Assunção de Ma-
ria. Foi Pio XII em 1955 que proclamou o
Dogma da Assunção de Nossa Senhora.
Ele nos mostra que Deus eleva os humil-
des e exalta aqueles que se colocam na po-
sição de servos. Maria é servidora por ex-
celência. É imagem da Igreja, povo de
Deus a caminho do Reino definitivo. É mãe
intercessora, que, junto do Pai, nos aben-
çoa e protege. Maria é modelo da consa-
gração a Deus e do serviço ao próximo.
Com entusiasmo, fiquemos de pé e inicie-
mos a nossa celebração.



02. CANTO
Maria, Mãe dos caminhantes... nº 998

03. ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM
DE NOSSA SENHORA
D. A ação de graças e a esperança se fa-
zem presentes em nossa celebração. Agra-
decemos a Deus que levou Nossa Senhora
para junto de si. Esta celebração nos dá a
esperança de um dia ter a vitória da vida e
da ressurreição de Jesus Cristo. Foi assim
com Maria. Acolhamos sua imagem   can-
tando: Tu és a glória de Jerusalém... nº
1.033

04. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs bem-vindos! Nesta so-
lenidade, saudemos a Trindade Santa: Em
nome do Pai...
D. O Deus da vida, que nos protege com
seu amor paternal, esteja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Irmãos e irmãs, hoje, quando celebra-
mos a Assunção de Nossa Senhora,
reconheçamo-nos pecadores. Necessitados
do perdão para alcançarmos a santidade,
cantemos: Eu confesso a Deus... nº 184.

06. HINO DE LOUVOR
C. Hoje, vivemos uma grande alegria em
nossa Igreja: o dia da Assunção de Nossa
Senhora. Ao Pai que a elevou ao Céu, can-
temos nosso louvor: Glória a Deus...é o
canto das criaturas... nº 245

07. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, 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 Es-
pírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. Maria foi portadora da Boa Nova. Ela
se dedicou ao servidor dos necessitados.
Ouçamos a Palavra de Deus.

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

L.1 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

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO:  Lc 1,39-56

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia...Maria é elevada ao céu... nº 320

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.

09. PARTILHANDO A VIDA
Em 30 de novembro de 2014, 1° Domingo
do Advento, começou o Ano da Vida Con-
sagrada. Ele terminará com a festa da Apre-
sentação de Jesus em 2 de fevereiro de
2016. Eis o tema "Vida Consagrada na Igre-
ja hoje: Evangelho, Profecia e Esperança".
- O que é a "vida consagrada"? A de-
signação "Vida Consagrada" refere-se a um
comum horizonte eclesial em que se articu-



lam, de forma complementar, carismas e ins-
tituições: ordens e institutos religiosos dedi-
cados à contemplação ou às obras de
apostolado; sociedades de vida apostólica;
institutos seculares e outros grupos de con-
sagrados; formas novas ou renovadas de
vida consagrada; a Ordem das Virgens, as
viúvas e os eremitas consagrados; todos
aqueles que, no segredo do seu coração,
se entregam a Deus com uma especial con-
sagração .
- Qual a congregação que você conhece
ou já ouviu falar? Como surgiu? Quem foi o
fundador? Qual o carisma? Onde vivem e
atuam hoje? Os religiosos são um dom de
Deus à sua Igreja.
- Na carta do Ano da Vida Consagrada,
escrita pelo Papa Francisco,  destacam-se
três objetivos: olhar para o passado com
gratidão; viver o presente com paixão e
abraçar o futuro com esperança.  Essas in-
dicações  ajudam aos consagrados para a
realização da sua vocação: "olhar para o
passado com gratidão", para manter viva a
própria identidade, sem fechar os olhos di-
ante das incoerências, resultado das fraque-
zas humanas; "viver o presente com paixão",
vivendo o Evangelho a fundo e com espíri-
to de comunhão; "abraçar o futuro com es-
perança", sem perder a coragem diante das
inúmeras dificuldades que se encontrarão ao
longo da vida consagrada, a partir da crise
das vocações.
- Como nós podemos aplicar esses conse-
lhos na nossa vida pessoal ? E na vida pas-
toral e missionária da nossa comunidade?
- E por que nós comemoramos e rezamos
pelos consagrados no dia da Assunção de
Maria? Veja o que nos diz São João Paulo
II : "Em todos os Institutos de vida consa-
grada existe a convicção de que a presença
de Maria tem uma importância fundamen-
tal, quer para a vida espiritual de cada uma
das almas consagradas, quer para a con-

sistência, unidade e progresso da inteira co-
munidade".
Maria é, de fato, exemplo sublime de per-
feita consagração, pela sua pertença plena
e dedicação total a Deus.
- Unida a Cristo, juntamente com José, na
vida escondida de Nazaré, presente junto
do Filho em momentos cruciais da sua vida
pública, a Virgem é mestra de seguimento
incondicional e de assíduo serviço. Assim
n'Ela, "templo do Espírito Santo", brilha
todo o esplendor da nova criatura. A vida
consagrada contempla-A como modelo su-
blime de consagração ao Pai, de união com
o Filho e de docilidade ao Espírito. Mas na
Virgem, a pessoa consagrada encontra ain-
da uma Mãe por um título absolutamente
especial. De fato, se a nova maternidade
conferida a Maria no Calvário é um dom
feito a todos os cristãos, tem um valor es-
pecífico para quem consagrou plenamente
a própria vida a Cristo. "Eis aí a tua Mãe"
(Jo 19,27): estas palavras de Jesus assu-
mem uma profundidade particular na vida
da pessoa consagrada. De fato, esta é cha-
mada, como João, a tomar consigo Maria
Santíssima (cf. Jo 19,27), amando-A e imi-
tando-A com a radicalidade própria da sua
vocação, e experimentando da parte d'Ela,
em contrapartida, uma especial ternura ma-
terna.
- Louvemos a Deus por todos os padres,
irmãos e irmãs religiosos que já viveram,
testemunharam e trabalharam em nossa
diocese. Que Deus lhes recompense!

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos nossas preces ao Pai. Que Ele
nos dê felicidade aqui e na eternidade. Di-
gamos:
T: Maria assunta ao céu, rogai por nós.



L.1 Por aqueles que se colocam ao lado
de Deus na defesa da vida. Que Deus lhes
conceda a coragem de lutar contra tudo o
que a ameaçe. Com Maria, roguemos ao
Pai:
L.2 Pelos religiosos e religiosas que vivem
um testemunho no meio do mundo. Que
Deus os abençoe com saúde, graça e feli-
cidade. Com Maria, roguemos ao Pai:
L.1 Pela Igreja, chamada a testemunhar em
todos os cantos do mundo a vitória da vida
sobre a morte em Jesus Cristo. Que Deus
a proteja nas iniciativas pastorais em favor
da dignidade da vida. Com Maria, rogue-
mos ao Pai:
L.2 Por todos os vocacionados e
vocacionadas de nossa comunidade. Que
Deus abra seus corações a fim de respon-
der com serenidade e fidelidade ao cha-
mado divino. Com Maria, roguemos ao
Pai:
D. Acolhei ó Pai as nossas súplicas. Tudo
isso Vos pedimos, por Cristo nosso Se-
nhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Preparar um cartaz com os nomes das Con-
gregações presentes na diocese. Entrar junto
com o Cartaz do Ano da Vida Consagrada).
D. Comemorando hoje a Vocação Religi-
osa, oferecemos ao altar do Senhor os no-
mes das Congregações presentes na
Diocese. Apresentemos nosso dízimo e
ofertas, cantando.
Sobe a Jerusalém... nº 488

13. PAI NOSSO
D. Vivendo na esperança de um dia estar
junto a Deus e, a exemplo de Nossa Se-
nhora, participar da vitória da vida plena,
elevemos nosso louvor e nossas súplicas

ao Pai, como Jesus nos ensinou: Pai nos-
so...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Com alegria, saudemo-nos uns aos ou-
tros com a paz de Cristo. Cantemos: A paz
de Cristo, meu irmão... nº 538

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus eterno, chamastes todos os
povos à Aliança convosco. Concedei-
nos, pela intercessão da Virgem Maria
elevada ao céu, chegar à glória da res-
surreição. Por Cristo, nosso Senhor.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Deus de bondade, que pelo Filho da
Virgem Maria quis salvar a todos, nos enri-
queça com a alegria espiritual e o prêmio
eterno.
T. Amém!
D. A bênção do Deus todo-poderoso:  Pai
e Filho  e Espírito Santo. Amém!
D. Vamos em paz e que o Senhor nos acom-
panhe. T. Graças a Deus!

18. CANTO
Nossa Senhora entrou na glória... n° 1.010
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Leituras para a Semana
2ª Jz 2, 11-19 / Sl 105(106) / Mt 19, 16-22
3ª Jz 6, 11-24a / Sl 84(85) / Mt 19, 23-30
4ª Jz 9, 6-15 / Sl 20(21) / Mt 22, 1-14
5ª Jz 11, 29-39a / Sl 39(40) / Mt 22, 1-14
6ª Rt 1, 1.3-6.14b-16.22 / Sl 145(146) / Mt 22, 34-40
Sáb.: Is 9, 1-6 / Sl 112(113) / Lc 1, 26-38


