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SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA   
COR BRANCO – ANO C   

 
 

São Paulo,18 de agosto de 2019 

Missas 7h30, 10h30,18h00 e 19h30 
 
 

Dia da Vocação à vida Consagrada 

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 

 

Ambientação: Imagem de Nossa Senhora na porta central da Igreja, próxima ao lugar das intenções. 
Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra –Mantra 

 

“O SENHOR FÊZ EM MIM MARAVILHAS, SANTO É O SEU NOME!” 
 

Anim. Alegremo-nos no Senhor e cantemos as maravilhas que realizou em Maria, concedendo-lhe 

a plenitude da salvação. Elevada ao céu, ela é nossa intercessora junto do Pai e nos aguarda para 

vivermos na eternidade feliz. “Todas as gerações me chamarão bem-aventurada”. Damos graças 

ao Senhor por todos os   vocacionados à vida consagrada: religiosos e religiosas que a exemplo de 

Nossa Senhora, dão seu sim generoso ao projeto do Reino. Com grande júbilo. 

 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada- Cruz, Estola, Evangeliário, Ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da 

Sagrada Comunhão.  

Saudação  

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente  

Glória  

Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Ap. 11,19; 12,1.3-6.10) 
 

Salmo (SL 44) 

R./ “À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir.”  

 

2ª Leitura (1Cor. 15,20-27) 

 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc  1, 39-56) 

Homilia 

Profissão de Fé 

Oração dos Fiéis 
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R./ Por intermédio de Maria, ouvi-nos, Senhor.  
 

1. “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre” (Lc. 1,42)  

Senhor, que vossa Igreja, a exemplo de Maria, seja sempre mais testemunha de alegria e esperança, 

no serviço aos mais pobres e necessitados, levando a todos um exemplo de comunhão e seguimento 

de vosso Filho. Nós vos clamamos   

 

2.” Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu” 
(Lc. 1,45) 
Senhor, cumulai de graças os que confiam em vós, especialmente, rezamos por todos os 

consagrados, os religiosos Missionários do Sagrado Coração, e as Filhas de Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, para que encontrem em Maria, um modelo de consagração de suas vidas, por 

amor ao vosso Reino. Nós vos clamamos 

 

3. “E sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o respeitam” (Lc. 1,50)  

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos que estão 

unidos nesta Novena Perpétua, protegei as mulheres grávidas, para que sejam defensoras da vida 

dos nascituros, amparai os necessitados e desempregados e curai os doentes. Nós vos clamamos    
 

Neste mês vocacional rezemos juntos: 
 

Senhor, deste ao padre Júlio Chevalier a graça de contemplar-te como o Bom Pastor. Olha para a tua 

Igreja e concede-lhe vocações que ela está precisando para anunciar a Boa Nova do Evangelho. 

Olha para os Missionários do Sagrado Coração, e dá-lhes as vocações necessárias para cumprir sua 

missão. Que sejam verdadeiras testemunhas do teu amor. Que todos, com um coração renovado, 

sejamos coração novo para um mundo novo, que brota do teu Coração de Filho, para a glória do Pai, 

na comunhão do Espírito Santo. Amém! 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Comunhão 

Oração Final 

Consagração à Nossa Senhora:   

 

Anim. Nossa Senhora, vos fostes assuntar ao céu, mas continuais caminhando conosco no tempo e 

na história, e nos mostrais, continuamente, o coração de Vosso Filho, caminho de nossa plena 

realização e nossa esperança de salvação. A ti, Nossa Senhora do Sagrado Coração, queremos nos 

consagrar: Canto  
Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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