
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA 

Domingo assunção de Maria, mãe de Jesus 

 
Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro sobre um 
tecido a bíblia e uma vela, convide as pessoas para se juntarem [mantendo 
a necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por 

algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a celebração com os versos 
da abertura. 

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz enquanto 
canta o primeiro verso: 

– Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)  

Vem, não demores mais, vem  nos libertar! (bis)  

– Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)  

 Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador! (bis)  

– Vão lembrar teu nome gerações inteiras, (bis)  

 Vão te louvar os povos, de toda maneira. (bis)  

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)  

 Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)  

– Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)  
Com a Mãe do Senhor, a nossa louvação. (bis)  



 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Neste domingo recordamos a Assunção de Maria, Mãe de 
Jesus e imagem da Igreja.  Agradeçamos a Deus pela 
páscoa de Jesus na páscoa de Maria. Ela é sinal da vitória de 

toda a humanidade graças a ressurreição de Jesus Cristo. 
Quem preside, convida as pessoas a retomarem a semana que passou, a 
lembrar as coisas boas, fatos e situações que manifestam a vida 
vencendo a morte.  

3. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Deus eterno e todo-amoroso,  

elevaste à glória do céu em corpo e alma  
a Virgem Maria, mãe do teu Filho.  
Faze que todo o teu povo passe  

das sombras da morte à claridade da tua luz.  
Dá a esta família abertura de coração à tua Palavra,  

para vivermos segundo os teus caminhos  
e participarmos da glória do teu Filho,  

Jesus Cristo, por quem te pedimos,  
na unidade do Espírito Santo. Amém. 

4. REFRÃO – para acolher o evangelho 

Mandai o vosso Espírito Santo,  
o paráclito aos nossos corações 

e fazei-nos conhecer as Escrituras, 
as Escrituras que foram por ele inspiradas. 

5. LEITURA DO EVANGELHO – Lucas 1,39-56 
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho segundo Lucas.  
39Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, 
dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. 
40Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 41Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu 
ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um grande 

grito, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é 



o fruto do teu ventre!" 43Como posso merecer que a mãe do 
meu Senhor me venha visitar? 44Logo que a tua saudação 

chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu 
ventre. 45Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será 
cumprido, o que o Senhor lhe prometeu". 46Maria disse: "A 

minha alma engrandece o Senhor, 47e se alegrou o meu 
espírito em Deus, meu Salvador, 48pois, ele viu a pequenez de 

sua serva, eis que agora as gerações hão de chamar-me de 
bendita. 49O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo é o seu 

nome! 50Seu amor, de geração em geração, chega a todos que 
o respeitam. 51Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os 
orgulhosos. 52Derrubou os poderosos de seus tronos 

e os humildes exaltou. 53De bens saciou os famintos despediu, 
sem nada, os ricos. 54Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu 

amor, 55como havia prometido aos nossos pais, em favor de 
Abraão e de seus filhos, para sempre". 56Maria ficou três 

meses com Isabel; depois voltou para casa. 
Palavra da Salvação. 
 
6. MEDITAÇÃO  

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

      Neste domingo celebramos a gloriosa assunção de 
Maria, a Mãe do Senhor e imagem de toda pessoa que crê 
em Jesus. A sua assunção ao céu, é sinal da humanidade 

transformada, sem violência e sem ódio, garantia de que a 
energia da ressurreição de Cristo se espalha e atinge a toda 

criatura. 
    Assim, a festa da assunção de Maria, mais do que um 
acontecimento especial em uma pessoa, diz respeito à 

vocação de toda a humanidade e do universo. 
    O evangelho deste domingo, fala do encontro entre duas 

mulheres, Isabel e Maria, que reconhecem este mistério de 
salvação em sua pobre e frágil vida. No seu cântico, Maria 

exulta de alegria porque a salvação se tornou mais próxima 
do que nunca e o se manifestou aos pequenos.   



    E podemos reconhecer que esta salvação se faz presente 
em nosso mundo, apesar de tantos sinais de morte. Nesta 

semana, por exemplo, acompanhamos a páscoa definitiva de 
Pedro Casaldáliga, Bispo emérito da prelazia de São Félix no 
Mato Grosso. Ele, desde que chegou na prelazia, ainda 

jovem, tomou a firme decisão de defender as comunidades 
indígenas ameaçadas, os trabalhadores e trabalhadoras 

rurais sem terra, as mulheres marginalizadas, as crianças em 
situação de escravidão, os jovens e todas as causas sociais 

do nosso país. Muitas vezes ameaçado de morte pelos 
grandes, morreu de pé, aos 92 anos, como testemunha fiel 
de Jesus.  

    É este mistério da Vida que vence a morte, que nós 
celebramos na Assunção de Maria, na esperança que a vida 

seja mais forte que a morte, neste momento em que já 
ultrapassamos o número de 100 mil vítimas da Covid-19. 

Que Maria, a Mãe de Jesus, a voz dos pobres, interceda por 
nós. 
 

7. CÂNTICO DE MARIA 

Com Maria, serva do Senhor e figura da Igreja, cantemos as 

maravilhas que o Senhor fez por nós por meio de Jesus 
Cristo, e façamos nosso o projeto de Deus.  

A minh’alma engrandece o Senhor,  

Meu coração muito se alegrou  
Em Deus, meu Salvador,  

Em Deus, meu Salvador!  

1. Minh’alma exalta o Senhor  

E o meu coração, vibrando, se alegra  
Em Deus que é meu Salvador,  

O Deus que minh’alma alegre celebra. 

2. Ele voltou seu olhar  

Para a pequenez de sua servidora  
E todas as gerações  

Me proclamarão feliz e ditosa!  



3. Ele que é todo poder  
Me fez grandes coisas: santo é seu nome!  

Sua bondade se estende,  
De pais para filhos, sobre os que o temem!  

4. Ele agiu com braço forte  

E os cheios de orgulho ele dispersou!  

Botou abaixo os potentes;  
Humildes, pequenos, ele elevou!  

5. Ele enricou os famintos  

E os ricos, sem nada, embora mandou!  
Ele a seu povo acudiu,  

De sua promessa aos pais se lembrou!  

6. Ele aliou-se a Abraão  

E a seus descendentes, sem fim, também!  
Glória ao Pai por seu Filho,  

No Espírito Santo, pra sempre. Amém!  
 

8. PRECES 

Com Maria, mãe de Jesus e de todos os crentes, oremos: 

Ó Senhor, escuta a nossa prece. 

- Filho de Deus e Filho de Maria, és consolo dos tristes e 
saúde dos doentes. Que todos os que sofrem te sintam 

como companheiro e amigo, nós te pedimos. 

- Filho de Deus e Filho de Maria, vitorioso sobre o mal e 

sobre a morte. Que a tua luz brilhe nas noites do mundo, 
nós te pedimos. 

- Filho de Deus e Filho de Maria, amigo das crianças e dos 

pequeninos, ensina-nos a vencer as provações na firme 
certeza da tua presença no meio de nós, nós te pedimos. 

- Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

9. PAI NOSSO - Quem preside faz o convite: 



Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu 
Espírito que ora em nós, rezemos com confiança: Pai 

nosso... 

10. ORAÇÃO 
Deus de bondade, bendito sejas pela Palavra  

e pela comunhão que nos deste  
nesta festa da assunção de Maria.  

Fortalece nossos passos vacilantes  
e completa em nós o que teu amor começou.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
11. BÊNÇÃO 

O Deus que olhou para Maria volte seu olhar para nós e nos 
abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.  
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. 

 

 

BÊNÇÃO À MESA 

Senhor Jesus, no deserto, vendo a multidão faminta, saciaste a 
sua fome com a partilha de cinco pães e dois peixes colocados 
à disposição de todos. Nós te agradecemos por esta mesa que 

nos reúne e por estes alimentos que recebemos de tua 
bondade, fruto do trabalho de tantas mãos, desde o plantio 

até chegar à nossa mesa. Dá aos nossos corações a alegria da 
partilha e firma-nos na comunhão contigo, que és Deus, com o 

Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.   
 

 

                                                                                    

PENHA CARPANEDO      

da congregação Discipulas do Divino Mestre,  
membro da Rede Celebra.   
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