N° 2.306 (Ano B/ Branco) Assunção de Nossa Senhora 19 de agosto de 2018
ANO NACIONAL DO LAICATO
DIA DOS RELIGIOSO(AS)

O TODO-PODEROSO FEZ GRANDES COISAS EM MEU FAVOR
nais do amor de Deus.
Refrão: Maria do "sim", ensina-me a
viver meu "sim" (2x).
C. Celebramos hoje a Assunção de Maria. Foi Pio XII, em 1955, que proclamou
o Dogma da Assunção de Nossa Senhora. Ele nos mostra que Deus eleva os humildes e exalta aqueles que se colocam a
serviço. Maria é servidora por excelência.
É imagem da Igreja, povo de Deus a caminho do Reino definitivo. É Mãe
intercessora, que, junto do Pai, nos abençoa e protege. Maria é modelo da consagração a Deus e do serviço ao próximo.
Com entusiasmo, cantemos.

- Preparar um lugar em destaque para a Imagem
de Nossa Senhora.
- Acender as velas ao som do refrão: "Já não sou
mais eu que vivo...", n° 28.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs! Hoje
é dia de estar em comunhão com os religiosos e as religiosas, também com as pessoas
consagradas ao serviço de Deus e do próximo. Confiantes na intercessão da Virgem
Maria, rezemos por todos os batizados que,
impulsionados pelo Espírito Santo, decidiram viver com radicalidade os conselhos
evangélicos, sendo no mundo fecundos si-

02. CANTO
Com a Igreja subiremos... nº 83
03. ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM
DE NOSSA SENHORA
D. A ação de graças e a esperança se fazem presentes em nossa celebração. Agradecemos 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
cantando. Tu és a glória... nº 1.011
04. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Felizes e cheios de esperança, saude-

mos a Trindade Santa que nos acolhe em
seu amor-comunhão. Em nome do Pai...
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor
de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito
Santo estejam conosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

rainha, com veste esplendente de ouro
de Ofir.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Confiantes no Deus que sempre nos
perdoa e acolhe, e não nos trata segundo
nossas faltas, peçamos perdão.
Senhor, se tua voz... nº 1.157
D. Deus de bondade, tenha compaixão de
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

EVANGELHO: Lc 1, 39-56

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15, 20-27a
L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Maria é elevada ao céu... nº 322
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
09. PARTILHANDO A PALAVRA

06. HINO DE LOUVOR
C. Com alegria e gratidão, entoemos nosso
hino de louvor a Deus.
Glória, glória! Anjos... nº 257
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 Espírito Santo. Amém!
08. DEUS NOS FALA
C. Com o coração repleto de alegria e atenção acolhamos a Palavra de Deus!
Refrão: Ensina Maria tua gente a escutar! Desperta teus filhos que o Pai
quer falar! (bis)
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

- A primeira leitura, do livro do Apocalipse,
nos apresenta dois sinais que devem ser contemplados, iluminando a vida de todos os cristãos. Antes de falar dos sinais, o texto nos
fala da abertura do templo que está no céu e
do aparecimento da arca da Aliança. O templo e a arca são sinais de que Deus se comunica com a humanidade e está muito perto
dela. Os relâmpagos, trovões e terremotos
indicam que Deus quer revelar à comunidade algo de grande importância.
- O primeiro sinal grandioso que aparece no
céu - lugar de Deus - é uma mulher, uma
esposa-mãe. Ela tem como manto o sol, sinal da proteção de Deus. Tem a lua debaixo
dos pés, isto é, já possui a eternidade de Deus.
Tem na cabeça uma coroa, ou seja, é vitoriosa, de doze estrelas, que representam as
doze tribos de Israel e os doze apóstolos. No
apocalipse, a roupa é a identidade da pessoa. Sol, lua, estrelas são elementos que
idicam o quanto a "mulher" está ligada e
identificada com Deus.
- Quem é esta mulher? Em primeiro lugar,
Eva, a mãe da humanidade; é o povo de Deus
do Antigo Testamento, chamado a fazer a
experiência do Deus que liberta. É Maria que
dá à luz o Cristo. Mas, sobretudo, são as comunidades, de ontem e de hoje, chamadas a
enfrentar os dragões da desigualdade, da in-

justiça e do poder que escraviza, para "darem à luz" o Cristo vivo. Também permitir
que Ele seja o centro de suas vidas e motivo
de alegria e esperança para todos.
- Na segunda leitura, Paulo se dirige aos
coríntios, lembrando de onde vem nossa esperança: Cristo é primícia dos que adormeceram, isto é, Cristo é o primeiro fruto de
ressurreição. Ele venceu a morte para sempre, nos dando a certeza de que a vida tem a
vitória e a palavra final. Portanto, os mortos
ressuscitarão também com o Cristo. Paulo
coloca de um lado, Adão, por quem nos veio
o pecado e a morte. De outro lado, Jesus,
que com sua morte e ressurreição dá gratuitamente, a vida a todos nós! Em seu Mistério Pascal, Jesus Cristo nos associou a si mesmo e à sua vida em plenitude.
- No Evangelho, Lucas nos leva a contemplar a Trindade que se revela aos pobres. Ao
declarar-se "serva" do Senhor, Maria concebe Jesus e, como sinal de seu serviço, dirigese, apressadamente, à casa de sua prima Isabel. Acontece, o encontro dessas duas mulheres agraciadas com o dom da fecundidade
e da vida. E o encontro de duas crianças, o
Precursor e o Messias. Ambos sob o sopro
do Espírito Santo.
- O Evangelho também sugere que Maria é
a Arca da Nova Aliança, por ser ela a mãe
de Jesus, o Verbo de Deus. Mas o elogio de
Isabel vai muito além da maternidade física
de Maria. A grande bem-aventurança (graça) de Maria é ter acreditado que as coisas
ditas pelo Senhor iriam cumprir-se. Por isso,
Maria é modelo de discípula(o), por causa
de sua atenção e adesão absolutas à Palavra
de Deus. Diante da experiência que faz na
casa de Isabel, Maria canta as maravilhas
de um Deus que escolhe ficar ao lado dos
pequeninos. Ela se faz porta-voz dos oprimidos, pobres, aflitos, viúvas e órfãos. De todos aqueles que esperavam a libertação e
nunca perderam as esperanças no Deus que
conduz a nossa história.
- Hoje celebramos a "Vida Consagrada", dia
dos Religiosos e Religiosas no mês

vocacional. Homens e mulheres que buscam
viver, a partir de um carisma e em uma instituição, os votos de obediência, pobreza e castidade. Refere-se a ordens e institutos religiosos dedicados à contemplação ou às obras
de apostolado; sociedades de vida apostólica; institutos seculares e outros grupos de
consagrados; 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 consagração.
- Qual a congregação que você conhece ou
já ouviu falar? Como surgiu? Quem foi o fundador? Qual o carisma? Onde vivem e atuam hoje? O Papa Francisco lembra que o
"os religiosos são um dom de Deus à sua Igreja". Rezemos pelas vocações para a Vida
Religiosa.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé no Deus que
opera maravilhas em nossa vida. Creio em
Deus Pai...
11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Neste dia em que toda a Igreja se alegra
com o triunfo da Virgem Santa Maria, oremos ao Senhor, por intercessão da cheia
de graça, dizendo: Interceda por nós, ó
Virgem cheia de graça.
L.1 Que todas as Igrejas cristãs busquem
configurar-se com o Cristo servo e renovem a cada dia, suas esperanças no Deus
da vida e da paz. Rezemos.
L.2 Que as comunidades enfrentem com força e fé o que gera a injustiça e a opressão.
Rezemos.
L.1 Que os Religiosos e Religiosas tenham
força, coragem e fidelidade a Deus para serem sinais do Reino em meio à sociedade.
Rezemos.
L.2 Que a exemplo de Maria Santíssima
sejamos mais disponíveis para o serviço aos
irmãos e irmãs mais vulneráveis. Rezemos.
L.1 Que as autoridades constituídas utili-

zem para o bem comum os recursos públicos, a fim de que todos tenham uma vida
digna. Rezemos.
D. Concluamos nossas preces com a
oração a São Mateus: (rezar juntos) Ó
admirável São Mateus que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre Jesus, fazendo da pobreza um hino de louvor a Deus, ensinai-me o
verdadeiro valor das coisas terrenas e não
deixeis que a ganância e a soberba dirijam
meus atos. Que eu tenha um coração desprendido, bondoso e solidário, capaz de
amar, perdoar e servir. Protegei e abençoai
minha família e a todos os irmãos e irmãs
que necessitam da tua presença e proteção. Guiai os meus passos no seguimento
a Jesus e no compromisso com a Igreja.
Intercedei a Deus por mim e por todos,
preferencialmente os pobres, para que não
nos falte o pão de cada dia, trabalho digno
e moradia. Ensinai-me a juntar tesouros no
céu, servir a Deus e não ao dinheiro. Por
Cristo Senhor nosso. Amém! São Mateus!
Rogai por nós.
12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Depositemos no altar toda a nossa gratidão ao Deus que nos ama infinitamente.
Ó Mãe, por intermédio... nº 448
13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Com Maria, cantemos a presença e
ação de Deus em nosso meio. Especialmente quando Ele se manifesta nos Sacramentos e na Consagração dos Religiosos
e Religiosas, bem como dos Leigos Consagrados.
O Senhor fez em mim… nº 1.059
14. PAI NOSSO
D. Rezemos a oração que o próprio Jesus
nos ensinou: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
A equipe prepara.
16. ORAÇÃO
D. Suba até Vós, ó Deus, o nosso louvor
e, pela intercessão da Virgem Maria,
elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até Vós. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
17. AVISOS
- Próximo domingo será o Dia do
Evangelizador. Participe da programação.
- Pode ser realizada uma Coroação de Nossa Senhora.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde. T. Amém.
D. Louvando a Deus por intercessão de
Maria assunta ao céu, vamos em paz e o
Senhor vos acompanhe. T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
19. CANTO
Com Maria em Deus exultemos... nº 936

Leituras para a Semana
2ª Ez 24, 15-24 / Cânt: Dt 32, 18-21 / Mt 19, 16-22
3ª Ez 28, 1-10 / Cânt: Dt 32,26-35 / Mt 19, 23-30
4ª Is 9, 1-6 / Sl 112(113) / Lc 1, 26-38
5ª 2Cor 10, 17 – 11,2 / Sl 148 / Mt 13, 44-46
6ª Ap 21, 9b-14 / Sl 144(145) / Jo 1, 45-51
Sáb.: Ez 43, 1-7a / Sl 84(85) / Mt 23, 1-12

Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
E-mail: dsm.secretariado@gmail.com / Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br

