
 

 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Grande sinal apareceu no céu: uma mulher que tem o sol por manto, a lua sob os pés e uma                     
coroa de doze estrelas na cabeça (Ap 12,1). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Pelas estradas da vida  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5SGESEN0PRI 
 

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás 
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. 
 
Ó vem conosco, vem caminhar 
Santa Maria vem 
Ó vem conosco, vem caminhar 
Santa Maria vem 
 
Se pelo mundo os homens 
Sem conhecer-se vão 
Não negues nunca a tua mão 

A quem te encontrar 
 
Mesmo que digam os homens 
Tu nada podes mudar 
Luta por um mundo novo 
De unidade e paz 
 
Se parecer tua vida 
Inútil caminhar 
Lembra que abres caminho 
Outros te seguirão 

 
 
 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: Alegremo-nos no Senhor, junto com Maria assunta ao céu. Que Deus, nosso Pai, nos dê sua                 
graça e sua bênção, no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Espírito                   
Santo. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Com Maria cantemos as maravilhas que Deus continua a realizar em favor do seu povo.                
Assunta ao céu, ela atingiu a plenitude da salvação e nos espera a todos, fazendo-se nossa                
intercessora. Celebramos hoje em comunhão com os vocacionados à vida consagrada: mulheres            
e homens que dão seu sim ao projeto de Jesus. 

Ato penitencial 

D.: No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e              
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 

(Silêncio) 

D.: Confessemos os nossos pecados: 
 
T.: Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por                
pensamentos e palavras, atos e omissões, (batendo no peito) por minha culpa, minha tão grande               
culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a                     
Deus, Nosso Senhor. 
 
D.: Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos                
conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós.  
 
D.: Cristo, tende piedade de nós.  
T.: Cristo, tende piedade de nós.  
 
D.: Senhor, tende piedade de nós.  
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

Hino de Louvor 

D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 

T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos                   
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós              
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho              
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,                 
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tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais                  
à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo,                     
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 

Oração do Dia 

D.: eus 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. 

T.: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Lucas (Lc 1,39-56) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas – Naqueles dias, Maria partiu para              
a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa             
de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança              
pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou:                
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a                   
mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a                 
criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será             
cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. Então Maria disse: “A minha alma engrandece o               
Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, porque olhou para a humildade de                 
sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o           
Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se                
estende, de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu                 
braço: dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os              
humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel,               
seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor             
de Abraão e de sua descendência, para sempre”. Maria ficou três meses com Isabel; depois               
voltou para casa. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 

D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo. 
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Contemplação 

D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 
 
Oração 

D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar. 

Canto: Maria de Deus, Senhora da Paz 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=t2clny1Zur0 
 

É bom estarmos juntos 
Nesta mesa do Senhor 
E sentirmos sua presença 
No calor do nosso irmão 
Deus nos reúne aqui 
Em um só espírito 
E um só coração 
Toda família vem 
Não falta ninguém 
Nesta comunhão 
 
E vem, cantando entre nós 
Maria de Deus, Senhora da paz 
E vem, orando por nós 
A mãe de Jesus 
 
Maria, nossa mãezinha 
Nos convida à união 
Sua presença nos une 
Faz-nos sempre mais irmãos 
Nossa Senhora escuta 
O nosso silêncio, a nossa oração 
E apresenta o filho 
Que se dá no vinho 
Que se dá no pão 

 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
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D.: Senhor Deus, neste dia em que celebramos a gloriosa assunção de Maria, a Mãe de Cristo,                 
vosso Filho, elevamos a vós nossos rogos, dizendo confiantes:  
T.: Pai Santo, santificai-nos! 
 
L.: Inspirai o papa e todos os Ministros de vossa Igreja, para que sejam humildes, acolhedores e                 
fiéis à sua vocação, nós vos pedimos, Senhor. 
T.: Pai Santo, santificai-nos! 
 
L.: Fortalecei a ação dos que labutam a favor da vida e da dignidade humana, cumprindo o                 
ensinamento de vosso Filho Jesus, nós vos pedimos, Senhor. 
T.: Pai Santo, santificai-nos! 
 
L.: Abençoai os Religiosos e Religiosas para que sejam, de fato, sinais vivos e transparentes de                
vosso Reino, nós vos pedimos, Senhor. 
T.: Pai Santo, santificai-nos! 
 
L.: Abençoai as ações da Semana da Paz na Escola a fim de fortalecer a cultura da paz e ajudar a                     
humanidade na superação da violência, por meio de ações concretas de cooperação e             
solidariedade, nós vos pedimos.  
T.: Pai Santo, santificai-nos! 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Juntos vamos suplicar a Jesus, autor de toda vocação:  
T.: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos               
nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a               
muitos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como               
apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do Povo de Deus e de                 
toda a humanidade. Amém. 
 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai               
nosso... 
 
D.: Rezemos a oração à Nossa Senhora da Assunção:  
 
T.: Ó Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós acreditamos em vossa Assunção               
triunfante ao céu, onde os anjos e santos vos aclamam como Rainha do Céu e da terra. Nós nos                   
unimos a eles para louvar ao Senhor que vos elevou acima de todas as criaturas. Com eles, nós                  
vos oferecemos nossa devoção e amor e rogamos para que vós possais interceder por nós em                
nossas necessidades (pede-se a graça). Ó Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Amém. 
 
Ave Maria...  
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BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: O Deus da nossa salvação nos abençoe, faça brilhar sobre nós a sua paz, agora e sempre.  
T.: Amém! 
 
D.: Abençoe-nos o Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém! 
 
Canto: Acaso não sabeis 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5arHVgqn3Tk 
 

Eu me consagro a Ti  
Mãe de Deus e minha  
Eu me consagro a Ti  
Mestra e Rainha  
Acaso não sabeis  
Que eu sou da Imaculada?  
Acaso não sabeis  
Tenho uma advogada?  

Só quem já foi órfão  
Sabe o valor do amor de mãe  
Só quem já foi órfão  
Sabe o valor do colo de mãe  
Eu me consagro a Ti  
Mãe de Deus e minha  
Eu me consagro a Ti mestra e Rainha 
 

 
 
 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Este pão e esta união,  
T.: Abençoai, Senhor! 
D.: Abençoai, Senhor, a mesa deste lar,  
T.: e na mesa do Céu guardai-nos um lugar!  
D.: Abençoai, Senhor, a nós e a esta comida,  
T.: fazei-nos servir-vos fielmente, toda a vida. Amém. 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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