
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa da Assunção de Nossa Senhora 

Ano C – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                                               Folheto Litúrgico  N° 40 
 

I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
 

CANTO:  
(Sugestão no rodapé da p. 2 ou consulte o 
Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Deus da esperança, que nos cumu-
la de toda a alegria e paz em nossa fé, pe-
la ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

(O Presidente conduz o Rito conforme uma 
das fórmulas do Missal Romano, cantado 
ou falado) 
 
3 - GLÓRIA (falado em dois coros ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da 
Vida) 
 

PR: Glória a Deus nas alturas:  
1) e paz na terra aos homens por ele 
amados. 2) Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. 1) Nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos, 2) nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, 1) nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. 2) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 1) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 2) Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
1) Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 2) Vós que estais 
à direita do Pai, tende piedade de nós. 1) 
Só vós sois o Santo.  Só vós o Senhor. 2) 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. 1) Com 
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
AS: Amém! 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  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... 

AS:  Amem! 
 

II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

1ª LEITURA – Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab 
 

Leitura do Livro do Apocalipse de São Jo-
ão. - 19aAbriu-se o Templo de Deus que es-
tá no céu e apareceu no Templo a arca da 
Aliança. 12,1Então apareceu no céu um 
grande sinal: uma mulher vestida de sol, 
tendo a lua debaixo dos pés e sobre a ca-
beça uma coroa de doze estrelas. 3Então 
apareceu outro sinal no céu: um grande 
Dragão, cor de fogo. Tinha sete cabeças e 
dez chifres e, sobre as cabeças, sete coro-
as. 4Com a cauda, varria a terça parte das 
estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. 
O Dragão parou diante da Mulher que es-
tava para dar à luz, pronto para devorar o 
seu Filho, logo que nascesse. 5E ela deu à 
luz um filho homem, que veio para gover-
nar todas as nações com cetro de ferro. 
Mas o Filho foi levado para junto de Deus e 
do seu trono. 6aA mulher fugiu para o de-
serto, onde Deus lhe tinha preparado um 
lugar. 10abOuvi então uma voz forte no céu, 
proclamando: "Agora realizou-se a salva-
ção, a força e a realeza do nosso Deus, e o 
poder do seu Cristo". Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  44 (45) 
 

R. À vossa direita se encontra a rainha, 
com veste esplendente de ouro de Ofir. 
 

1- As filhas de reis vêm ao vosso encontro, 
† e à vossa direita se encontra a rainha  
com veste esplendente de ouro de Ofir. 
  

2- 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! 
 

3- Entre cantos de festa e com grande ale-
gria, ingressam, então, no palácio real". 
 

2ª LEITURA – 1Cor 15,20-26.27a 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios. - Irmãos: 20Na realidade, Cristo 
ressuscitou dos mortos como primícias dos 
que morreram. 21Com efeito, por um ho-
mem veio a morte e é também por um ho-
mem que vem a ressurreição dos mortos. 

22Como em Adão todos morrem, assim 
também em Cristo todos reviverão. 
23Porém, cada qual segundo uma ordem 
determinada: Em primeiro lugar, Cristo, 
como primícias; depois, os que pertencem 
a Cristo, por ocasião da sua vinda. 24A se-
guir, será o fim, quando ele entregar a rea-
leza a Deus-Pai, depois de destruir todo 
principado e todo poder e força. 25Pois é 
preciso que ele reine até que todos os seus 

inimigos estejam debaixo de seus pés. 26O 
último inimigo a ser destruído é a morte. 
27aCom efeito, “Deus pôs tudo debaixo de 
seus pés”. Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO - Lc 1,39-56 
(CD Festas Litúrgicas III, Faixa 4 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  
Maria é elevada ao céu, alegram-se os co-
ros dos anjos. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
† Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

39Naqueles dias, Maria partiu para a região 
montanhosa, dirigindo-se, apressadamen-
te, a uma cidade da Judéia. 40Entrou na 
casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 
41Quando Isabel ouviu a saudação de Ma-
ria, a criança pulou no seu ventre e Isabel 
ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um 
grande grito, exclamou: "Bendita és tu en-
tre 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 ou-
vidos, 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 Sal-
vador, 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, che-
ga a todos que o respeitam. 51Demonstrou 
o poder de seu braço, dispersou os orgu-
lhosos. 52Derrubou os poderosos de seus 
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tronos e os humildes exaltou. 53De bens 
saciou os famintos e 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 me-
ses com Isabel; depois voltou para casa. 
Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 - PROFISSÃO DE FÉ  
 

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra.  
AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,...  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 

AS: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!  
 
III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO –  
(Facultativo) 
 
7 - PREPARAÇÃO  DAS  OFERENDAS 
 

CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos... 
 
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: A glória de Maria (Missal, páginas 
639/478) 
 

9 - PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, ... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes... 
AS:  Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
  

PR: Felizes os convidados ... 
AS: Senhor, eu não sou digno...  
 

CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 2) 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR:  Ó Deus, que nos alimentastes com o 
sacramento da salvação, concedei-nos, 
pela intercessão da Virgem Maria elevada 
ao céu, chegar à glória da ressurreição. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 
 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 

11 - BÊNÇÃO FINAL 
 

CANTO: (Sugestão no rodapé da página 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

12 - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

- Missa da Vigília (no Sábado à noite) veja 
leituras próprias no Lecionário III) 
 

Dia 01/09/2016 (Quinta-feira) às 19:30h no 
Salão Dom Ricardo – Escola da Misericór-
dia com o tema Os Santos e a Misericórdia. 
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- Incentivar os fiéis a praticarem uma obra 
da misericórdia específica na semana.  
 

14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

Assunção de Maria: nossa vitória 
 

Hoje celebramos a Assunção de Nossa 
Senhora. A Assunção é um dogma pro-
mulgado pelo Papa Pio XII em 1º de No-
vembro de 1950, através da Constituição 
Apostólica Munificientissimus Deus (MD):  
"a imaculada Mãe de Deus, a sempre vir-
gem Maria, terminado o curso da vida ter-
restre, foi assunta em corpo e alma à glória 
celestial" (n. 44). 
A definição é relativamente tardia, mas a 
Igreja desde cedo compreendeu que a Mãe 
de Jesus experimentou a morte, mas o seu 
corpo não sofreu a corrupção. 
“Como em Adão todos morrem, em Cristo 
todos reviverão. Porém cada qual segundo 
uma ordem determinada. Em primeiro lu-
gar, Cristo, como primícias, depois os que 
pertencem a Cristo [...]” (1 Cor 15,20-27). 
São Paulo diz primeiro Cristo e depois os 
que pertencem a Cristo. Maria esteve as-
sociada de maneira muito estreita à con-
cepção do Filho de Deus, ao seu nasci-
mento, à sua paixão e morte; merecendo 
também a prioridade na glória. Ela compar-

tilhou tudo com Cristo, não poderia não 
compartilhar também a mesma Glória? 
 “Na Assunção de Maria, celebramos a 
primeira extensão da ressurreição à huma-
nidade. Cristo confere a Maria a vitória que 
promete a todos os homens” (Paulo VI, As-
sunção de 1961). 
O evangelho que lemos hoje reporta a visi-
ta que a Virgem Maria fez à sua prima, 
Isabel e o canto de ação de graças, entoa-
do por ela, exaltando a misericórdia de 
Deus manifestada na encarnação do Filho 
de Deus (Lc 1, 39-56).  
“Bendita, és tu entre as mulheres e bendito 
é o fruto de teu ventre. Como posso mere-
cer que a mãe do meu Senhor, venha me 
visitar” (Lc 1,42-44). 
Nas palavras inspiradas de Isabel e nas 
outras expressões contidas no trecho do 
evangelho deste domingo estão contidos 
todos os elementos do mistério de Maria. 
Envolvida na encarnação redentora do Fi-
lho de Deus, Maria participa de sua ressur-
reição. A maternidade divina funda todos 
os privilégios de Maria. 
Neste domingo a Igreja no Brasil homena-
geia a vocação à vida religiosa consagra-
da. São 33 religiosas que servem na dio-
cese de Barreiras As religiosas represen-
tam a doação de Cristo presente neste 
mundo: pobreza, castidade e obediência. 
As irmãs sempre foram importantes na 
pastoral paroquial, nos setores pastorais 
(educação, saúde, idosos, crisma, casais, 
etc.) e nos setores representativos. 
Também para os habitantes da terra, a fes-
ta de Maria, Assunção ao céu em corpo e 
alma é decisiva: é a resposta mais clara de 
Deus para todos os dramas que afligem, 
em particular os que ameaçam o nosso 
corpo: a dor, a doença, o envelhecimento, 
as desgraças físicas, os vícios. A Assun-
ção testemunha que o nosso corpo está 
destinado à salvação e à felicidade: Maria 
é para nós uma “promessa já realizada”. A 
ela devemos olhar quando nos sentimos 
ameaçados pelo mistério do sofrimento e 
da morte (Bento XVI, Assunção de Maria, 
2012). 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

 
 

15 - LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana)  
Dia 2ªf, N.S. Rainha: Is 9,1-6; Sl 112 (113); Lc 1,26-38; 3ªf: 
2Cor 10,17 – 11,2; Sl 148; Mt 13,44-46; 4ªf: Ap 21,9b-14; Sl 
144(145); Jo 1,45-51; 5ªf: 1Cor 1,1-9; Sl 144(145); Mt 
24,42-51; 6ªf: 1Cor 1,17-25; Sl 32(33); Mt 25,1-13; Sáb.: 
1Cor 1,26-31; Sl 32(33); Mt 25,14-30; 
 


