
Encontro da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora 

16 de agosto de 2015 - Ano B 

Tema: Maria, filha de Sião, sobe aos céus 

 

Acolhida: (A acolhida pode ser espontânea), ou: 

Irmãos sejam todos bem-vindos a este encontro. Que nos sintamos um povo 

consagrado, escolhido por Deus. Que o Espírito Santo nos encha de alegria, esperança e 

fé. Em nome do Pai, do Filho e, do Espírito Santo. Amém. 

 

Motivando o encontro: 

Visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Temos um encontro entre Jesus e São João 

Batista, que o reconhece como o Senhor. O canto do magnificat é o resumo de toda a 

história da Salvação. História conduzida por Deus, que se lembra do seu povo, agindo 

com misericórdia, exaltando os humildes, os pobres e saciando de bens os famintos. 

 

Leitura do Evangelho: Lc 1, 39-56 

 

Reflexão: 

O Evangelho convida-nos, como Maria, a acreditar no poder de Deus e a louvá-Lo pelas 

maravilhas que Ele faz em nossas vidas, como afirma Isabel. Feliz aquela que crê, pois 

o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Exorta-nos, como disse o papa 

Bento XVI: “Na oração, abrimos a mente, o coração e a vontade ao Espírito Santo, para 

fazer entrar a nossa existência na mesma dinâmica de amor que viveu Jesus. Arranca-

nos do nosso egoísmo, abre-nos ao irmão, às suas necessidades, como fez Maria, indo 

visitar Isabel. Leva-nos também a reconhecer o Amor misericordioso de Deus por todos 

nós individualmente e vem em nosso auxilio, libertando-nos do orgulho, do egoísmo, do 

desprezo pelos irmãos, levando-nos a amar, a ter uma escala de valores, cujo primado 

seja dado a Deus como o único tesouro pelo qual vale a pena gastar a própria vida”. 

 

Questionamentos: 
- Será que percebo que Deus faz grandes obras em minha vida? Quais? 

- Você sente que Deus o acompanha? Como? 

 

Contemplação: 
Fiquemos como Maria no silêncio, meditando as grandes obras que Deus faz em nossas 

vidas; contemplando Maria que foi levada para o céu, renovemos em nós a esperança 

da nossa ressurreição. 

 

Preces: 
Proclamemos a grandeza de Deus Pai todo-poderoso: Ele quis que Maria, Mãe de seu 

Filho, fosse celebrada por todas as gerações. Peçamos humildemente: Rezemos: Cheia 

de graça, intercedei por nós! 

 

- Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem Maria participar em 

corpo e alma da glória celeste de Cristo, conduzi para a mesma glória os vossos filhos. 

Rezemos:... 

 

- Concedei pela intercessão de Maria saúde aos doentes, consolo aos tristes, perdão aos 

pecadores e a todos a Salvação e a paz. Rezemos:... 

 



- Vós, que fizestes de Maria a cheia de graça, concedei a todos a abundância da vossa 

graça. Rezemos:... 

 

Oração: 
(Abrir espaço para que cada participante coloque suas intenções). 

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 de sua Glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Compromisso para a semana: 
- Rezar e meditar o Canto do Magnificat com a família; visitar uma gestante. 

- O grupo que puder, presentear uma gestante com uma imagem da nossa Senhora da 

Luz (Nossa Senhora grávida. 

 

Encerramento: 
Pela intercessão de Maria nossa Mãe, pedimos-te, ó Pai, que possamos rezar uma 

dezena do Rosário com alegria, agradecidos pela Assunção da Imaculada Virgem 

Maria. 

 


