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ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA - SOLENIDADE - 21/08/2011

“O Todo-Poderoso fez grandes coisas
em meu favor: elevou os humildes”
Dia dos Religiosos e Religiosas
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs! São muitas as
motivações que nos trazem à Casa do
Senhor para celebrarmos em unidade a
festa da Ressurreição. Neste domingo
rezemos pelos religiosos e religiosas que
doam a vida e se dedicam unicamente a
testemunhar o amor de Deus. Também hoje
celebramos a festa da Assunção de Nossa
Senhora. Deus de infinito amor escolheu
Maria para ser a Mãe do Salvador e a elevou
até o céu para, desde já, fazer parte da sua
glória definitiva ao lado de seu Filho, Jesus.
Felizes, cantemos:
3. CANTO DE ABERTURA: nº 98 (CD24)
/ nº 1047 (CD9)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: O Senhor, nosso Deus, nos fez uma só

família. Jesus nos ofereceu sua mãe para
ser nossa mãe também. Nessa unidade,
iniciamos a nossa celebração saudando a
Santíssima Trindade: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dir.: Que a graça de Deus nosso Pai, o amor
do Filho, nosso irmão, e a comunhão do
Espírito Santo estejam com todos vocês.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor
de Cristo.
5. PERDÃO
Dir.: Confiantes no amor de Deus Pai, que
nos ofereceu Jesus, seu Filho Unigênito,
para que todos recebêssemos vida, peçamos sua misericórdia.
Canto: nº 162(CD12) / nº 169 (CD3)
Dir.: Ó Deus, Pai de misericórdia, lento na
cólera e rápido no perdão, acolhei nossa
súplica a dai-nos a graça de partilhar, junto
com Nossa Senhora, Mãe de Jesus, da
festa no céu preparada para seus filhos
e filhas que se arrependem e confiam em
vós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

6. GLÓRIA

11. EVANGELHO: Lc 1,39-56

Dir.: Nessa festa da Assunção de Nossa
Senhora, entoemos a Deus, junto com os
anjos, nossos louvores.

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
Antífona do dia/nº 402 (CD9)
13. PARTILHA DA PALAVRA

Canto: nº 199 (CD12) / 211 (CD3)

14. PROFISSÃO DE FÉ

7. ORAÇÃO

Dir.: Congregados como filhos e filhas de
Deus, professamos juntos nossa fé.
Creio em Deus Pai...

OREMOS (pausa): 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 de quem no céu
vai morar. Por nosso Senhor Jesus Cristo
na unidade do Espírito Santo. Amém.

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Maria já faz parte da festa do céu.
Está ao lado de seu Filho, Jesus Cristo, e
mais perto de Deus. Ela é nossa mãe, por
isso, peçamos a ela que entregue nossos
pedidos ao Pai e rogue por nós. Cantemos
nº 1008 (ou rezemos) a Ladainha de Nossa
Senhora.

DEUS NOS FALA

Mãe de Deus, clamamos a vós.
(após cada 5 invocações, repete-se:
“Mãe de Deus, clamamos a vós”).

Escuta da Palavra: nº 868 (CD12)/
847 (CD5)

S: Os coros dos anjos vos louvam.
T: Maria, clamamos a vós.
Saúdam-vos todos os santos.
O mundo dos astros vos louva.
A santa Igreja vos louva.
Os homens na terra vos louvam.
T: Mãe de Deus, clamamos a vós.
S: Vós sois medianeira das graças.
T: Maria, clamamos a vós.
Sois sede da sabedoria.
Sois Mãe da eterna beleza.
Sois Mãe do perpétuo socorro.
Sois Mãe do amor verdadeiro.
T: Mãe de Deus, clamamos a vós.
S: Vós sois a alegria dos santos.
T: Maria, clamamos a vós.
Dos mártires sois a Rainha.
Vós sois a Rainha dos justos.
Vós sois o socorro na luta.
Da paz sois de toda a virtude.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ap 11,19a;
12,1.3-6a.10ab
9. SALMO RESPONSORIAL: 44 (45)
À vossa direita se encontra a rainha,
com veste esplendente de ouro de Ofir.
As filhas do 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”.
10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,20-27a
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21. RITO DE LOUVOR: nº 301 (CD18)/
nº 326 (CD8)

DEUS FAZ COMUNHÃO

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

16. PARTILHA DOS DONS: nº 545 (CD9)
/ nº 528 (CD20)
RITO DA COMUNHÃO

DEUS NOS ENVIA

17. PAI-NOSSO
Dir.: Como filhos e filhas de Deus Pai de
amor, rezemos como Cristo nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu…

22. NOTÍCIAS E AVISOS
w Um aviso tem que levar em conta a técnica de redação de uma notícia, priorizando
a clareza e a objetividade. Uma boa dica é
responder às seguintes perguntas: O que?
(o que é a ação) Quem? (quem realiza a
ação) Quando? (quando acontece: dia e
hora) Onde? (onde acontece: local) Como?
(como vai ser) Por que? (o porquê da ação,
objetivos, importância etc.).

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: nº 593 (CD26)
/ nº 605 (CD 12)
Dir.: Deus nos une como irmãos e irmãs.
Jesus nos oferece também sua mãe e reforça nossos laços de unidade. Saudemo-nos
uns aos outros nessa unidade.
19. COMUNHÃO: nº 750 e nº 1049 (CD9)

23. CANTO FINAL: nº 988/ nº 781 (CD4)

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
Irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será
nosso alimento.

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria
de celebrar este Mistério, guarde-nos em
seus caminhos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

Portanto:

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.)

Todos: Graças a Deus.

20. ORAÇÃO

LEITURAS DA SEMANA

Oremos (pausa): Ó Deus, que este santo
alimento de vossa Palavra, que vosso
amor nos concede, nos fortaleça prolongar esta festa da Assunção. Concedei-nos
por Maria caminhar toda a vida com o
desejo e a certeza de ressurgirmos para
a glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

2ª-feira - 1Ts 1,2-5.8b-10; Sl 149;
Mt 23,13-22
3ª-feira - 1Ts 2,1-8; Sl 139; Mt 23,23-26
4ª-feira - 1Ts 2,9-13; Sl 139; Mt 23,27-32
5ª-feira - 1Ts 3,7-13; Sl 90; Mt 24,42-51
6ª-feira - 1Ts 4,1-8; Sl 97; Mt 25,1-13
Sábado - 1Ts 4,9-12 ;Sl 98; Mt 25,14-30
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ORIENTAÇÕES
w No próximo final de semana teremos a coleta
solidária para a Prelazia de Lábrea.
w No início a celebração, fazer a recordação
da vida lembrando fatos, acontecimentos e
realizações na comunidade, na paróquia, na
arquidiocese, no país e no mundo.
w Antes da celebração, evitar a correria e
agitação da equipe litúrgica, com afinação
de instrumentos e testes de microfone. Tudo
isso deve ser feito antes. É importante criar
um clima de silêncio para a oração pessoal.
w Cantar o gesto ritual do sinal da cruz e da
saudação. Garantir que não sejam textos
que distorçam o sentido do rito nem façam
repetições desnecessárias.

Conferência dos
Religiosos do Brasil
A Conferência dos Religiosos do Brasil
– CRB é uma entidade civil e religiosa, e
tem sua sede Nacional em Brasília e sedes
regionais em todos os estados do Brasil.
O objetivo principal da CRB é congregar,
animar e acompanhar as Congregações e
Institutos religiosos (masculino e feminino)
existentes em todo Brasil.
Para concretizar este objetivo, a CRB promove retiros espirituais, cursos de formação religiosa e apostólica em diversas
áreas e nas diversas etapas de formação,
seminários, assembleias para responder
às necessidades dos diversos Carismas
Congregacionais e atender aos apelos e
necessidades da Igreja.
A CRB Nacional caminha muito atenta e

ligada à Conferência dos Bispos do Brasil,
e as Regionais, atentas aos apelos das
dioceses, para caminhar em sintonia e
sermos forças vivas e atuantes, aos Apelos
da Igreja, no Brasil e em cada Diocese.
Aqui em Vitória, a CRB Regional tem sua
Sede no Edifício Jusmar, Praça Getulio
Vargas 35, sala 811. (venham nos visitar)
Todas as Congregações e Institutos Religiosos têm a mesma finalidade: “servir a Deus
e dar continuidade à Missão de Jesus”,
com as mais variadas formas de missão e
apostolados dentro dos próprios Carismas,
que são a grande riqueza da Igreja.
Neste mês vocacional, a Igreja no Brasil
nos faz um grande apelo e nos questiona
sobre nosso compromisso cristão com
as vocações.
Com eu e você estamos respondendo
ao chamado de Deus? Já descobrimos
e nos esforçamos para vivenciar a nossa
vocação?
Todos somos vocacionados, Deus nos
chama para a vida e nos quer pessoas
felizes e realizadas. Pelo Batismo somos
chamados a ser filhos de Deus. Procuro
descobrir de que forma realizo a minha
vocação? Como posso contribuir e ser
participante da missão de Jesus?
Rezo e peço a Deus suscitar vocações
Sacerdotais e Religiosas na minha Família?
ou só quero que haja vocacionados só na
família do meu vizinho? (PARE E PENSE)
DEUS CONTINUA CHAMANDO AINDA
HOJE.
Ir. Rosa Maria Gomes
Irmãs de Jesus Bom Pastor (Pastorinhas)
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