
Nº 2.182 (Ano C/Branca)    Assunção de Nossa Senhora       21 de agosto de 2016
Solenidade

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULAES

Mês Vocacional: Dia das Religiosas (os)

A VITÓRIA DA ESPERANÇA

01. MOTIVAÇÃO
C. Estamos celebrando o Ano jubilar extra-
ordinário da Misericórdia. Rezemos pelos
que consagraram sua vida por amor a Cris-
to, aos irmãos e à Igreja. Tiveram a disposi-
ção de ser sinais do amor misericordioso de
Deus pela humanidade. Como Maria, assun-
ta ao céu, expressem com a vida, a presen-

ça de Jesus, o “Rosto da Misericórdia” do
Pai.
Refrão: O Senhor fez em mim maravi-
lhas, Santo é seu Nome.
C. Que Maria, mãe da Divina Misericór-
dia, interceda pelos consagrados e consa-
gradas. Pedimos que suscite santas e nu-
merosas vocações à vida consagrada.

02. CANTO
Maria da Assunção
(Na procissão de entrada levar a imagem de
Nossa Senhora e colocá-la em destaque)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Alegremo-nos no Senhor, celebrando
este dia festivo! Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. O Deus da Vida que em Maria deu-
nos a vitória da esperança esteja sempre
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. No início desta celebração, peçamos a
conversão do coração. Reconciliados com
Deus e com os irmãos e irmãs, celebrare-
mos dignamente. (Breve pausa)
D. Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.
D. Manifestai, Senhor, a Vossa misericór-
dia.
Todos: E dai-nos a Vossa salvação.
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Todos: Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Os anjos se alegram pela Assunção de
Maria e dão glória ao Filho de Deus. Can-
temos também cheios de júbilo.
Glória a Deus nos altos céus... nº 1.165

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso,
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 participar-
mos da sua glória. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos o que a Palavra de Deus tem
a nos dizer, neste dia solene da Assunção
de Nossa Senhora.

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, Aleluia, Aleluia.
Solo: Maria é elevada ao céu, alegram-se
os coros dos anjos.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A solenidade que celebramos hoje mostra
Maria no céu, participando da glória de
Deus. É uma de nós, vivendo por inteiro o
projeto de Deus. Glorificamos a Mãe de
Jesus. Ela foi nossa representante ao dar o
SIM para a Encarnação. Sua Assunção é a
amostra do que Deus tem preparado para
seus filhos e filhas. É a culminância de tudo
que a graça pode realizar em nós.
Maria nos mostra onde o ser humano pode
chegar, com simplicidade. É apenas estar
disponível para atender ao chamado de
Deus. Dizemos que Maria é a primeira na
Igreja:
- primeira a colaborar com o Espírito San-
to desde a Anunciação;
- a fazer nascer Jesus no mundo;
- primeira discípula de Jesus;
- primeira da fila dos que viverão na intimi-
dade de Deus na vida eterna.
Podemos ter muitas vitórias na vida. Mas
um dia morremos. E aí? Vai contra todas as
nossas esperanças e anseios. São Paulo nos
fala de Cristo ressuscitado, afirmando que



Ele é "primícias dos que morreram".
Primícias significa "primeiro fruto de uma
colheita". Uma amostra que indica a quali-
dade do que vai ser colhido. A ressurreição
de Jesus é isso mesmo: uma amostra do que
Deus guarda para nós no celeiro do céu.
A Igreja proclama que Maria já faz parte
dessa colheita que tem Jesus como primícias.
Diz-nos que nela se realizou algo que ga-
rante a nossa esperança de chegarmos lá
também.
Maria acreditava num Deus misericordio-
so. Uma misericórdia que se estende de
geração em geração. Foi por esse caminho
que Maria chegou à glória que hoje cele-
bramos. Diz o Papa Francisco na Bula so-
bre o Ano da Misericórdia (nº 24): "Na vida
dela tudo foi plasmado pela presença da
misericórdia feito Carne. A Mãe do Cruci-
ficado Ressuscitado entrou no santuário da
misericórdia divina, porque participou inti-
mamente no mistério do seu amor".
É justo nos alegrarmos com Maria. Apren-
damos dela que o caminho para o alto pas-
sa pela solidariedade com os humildes, os
caídos e os necessitados.
Celebrando a Assunção de Maria, celebra-
mos a esperança da grande vitória de to-
dos nós. Vitória contra tudo que é contra o
projeto de Deus. Contra o que ameaça a
vida plena que Deus quer para todos. Com
ela lutemos contra os dragões que insistem
na vitória dos sinais de morte.
E nós, onde colocamos nossa esperança?
(instantes de silêncio)

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Rezemos o Credo Niceno-
Constantinopolitano (página 9)

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, Maria foi elevada aos
céus. Os anjos se alegram em prestar suas
homenagens à Filha, Esposa e Mãe de

Deus. Unidos a eles elevemos as nossas
orações:
Todos: Interceda por nós a Mãe de Vos-
so Filho.
L.1 Perpetuai nos nossos corações e lábi-
os o canto de louvor que a Virgem
Santíssima elevou a Vós. Fazei que a nossa
vida concorde com nossas palavras, reze-
mos.
L.2 Juntastes em Maria todas as graças e
beleza. Tornai-nos, por Vossa graça, pare-
cidos com nossa Mãe, rezemos.
L.1 Inspirastes em Maria o caridoso servi-
ço à sua prima Isabel. Concedei aos religi-
osos e religiosas perseverarem sempre em
vosso serviço, rezemos.
L.2 Vós, que nos enviais em missão,
concedei à paróquia de Nova Venécia uma
frutuosa semana missionária, rezemos.
L.1 Escolhestes Dom Paulo para o minis-
tério episcopal. Concedei-lhe saúde e paz
ao completar 54 anos de vida no dia 27,
rezemos.
D. Deus eterno e onipotente! Elevastes hoje
à glória dos céus a Bem-aventurada Vir-
gem Maria, Mãe de Vosso Filho. Escutai
as preces que por sua intercessão Vos apre-
sentamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos no altar do Senhor todas
as mulheres de nossa comunidade. São
servidoras a exemplo de Maria.
Eu te ofereço o meu viver... nº 428

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Solo: É bom cantar um bendito, um can-
to novo, um louvor!
- Ao Deus do Céu Pai bondoso, por Cris-
to, nosso Senhor! Ao Deus que acolhe Ma-
ria, prá ser a Mãe do Salvador!
- Ao Deus que enche de graça, Maria, Mãe
do Senhor! Maria, Mãe dos fiéis, aos pés
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da cruz se encontrou!
- Maria, Mãe e modelo, com Cristo a mor-
te esmagou! Com a Virgem Mãe na sua
glória, a Igreja canta o louvor!

13. PAI NOSSO
D. Rezemos o Pai nosso, na esperança de
participarmos um dia, com Maria, da gló-
ria do céu. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. O Deus da paz e da misericórdia esteja
conosco na caminhada que nos leva ao Pai.
Saudemo-nos.
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que nos alimentastes com
o pão da Palavra, concedei-nos, pela
intercessão da Virgem Maria elevada
ao céu, chegarmos à glória da ressur-
reição. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

16. AVISOS
D. Preparar com antecedência os gestos
para a celebração do próximo domingo.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus que nos apresentou em Maria
um modelo de esperança nos abençoe: em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. Vivam com a certeza de que um dia
participaremos da vitória da vida, na casa
do Pai. Ide em paz, com a proteção de

nossa mãe Maria, e que o Senhor vos acom-
panhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
O Senhor fez em mim maravilhas... nº
1.059

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
4ª Ap 21, 9b-14 / Sl 144(145) / Jo 1, 45-51
5ª 1Cor 1, 1-9 / Sl 144(145) / Mt 24, 42-51
6ª 1Cor 1, 17-25 / Sl 32(33) / Mt 25, 42-51
Sáb.: 1Cor 1, 26-31 / Sl 32(33) / Mt 25, 14-30


