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VOCAÇÃO PARA A VIDA  
CONSAGRADA: 

RELIGIOSOS(AS) E 
CONSAGRADOS(AS) 

SECULARES

1. ABERTURA (Festas Lit. III, Fx.1)
De alegria vibrei no Senhor, 
pois vestiu-me com sua justi-
ça, * //: adornou-me com jóias 
bonitas, como esposa do rei me 
elevou:// (bis)

1. Transborda o meu coração em 
belos versos ao rei, * um poema, 
uma canção com a língua escre-
verei: * de todos és o mais belo, 
a graça desabrochou * em teu 
semblante, em teus lábios pra 
sempre Deus te abençoou.

2. Valente, forte, herói, pela verda-
de a lutar, * a justiça a defender, 
vitorioso tu serás. * Lutas com 
arma e poder, o inimigo a correr, 
* eterno é teu trono, ó Deus, é 
retidão para valer!
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RITOS INICIAIS

nos convida à mesa da Palavra e da 
Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e in-
voquemos com confiança a miseri-
córdia do Pai.

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.
Kyrie
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. / Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, só vós, o 

3. Ó rei, amas a justiça, odeias sempre 
a maldade; * com o óleo da alegria 
ungiu-te o Deus da verdade. * Os 
mais suaves perfumes as tuas ves-
tes exalam; * no teu palácio luxuo-
so, belos acordes te embalam.

4. Princesas são tuas damas, a mãe-
-rainha lá está, * toda de ouro 
adornada, à tua direita a pousar. * 
“Escuta, ó filha, atenção! O rei de 
ti se encantou, * esquece os teus, a 
tua casa, adora o rei, o teu Senhor!”

5. “Gente importante, de longe, 
vem te homenagear!” * Eis a 
princesa tão formosa, vestida em 
ouro a brilhar. * Em meio às da-
mas de honra, ao rei vai se apre-
sentar, * por entre grande alegria 
no seu palácio vai entrar.

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

 Anim. Celebramos a Assun-
ção da Santíssima Virgem Maria ao 
Céu, que, sendo elevada de corpo e 
alma para junto de Deus, antecipou o 
triunfo da humanidade. Em Maria, 
temos a imagem da Igreja transfigu-
rada e a esperança do nosso futuro. 
Somos também convidados nesta se-
mana a rezar, refletir e trabalhar pe-
las vocações para a vida consagrada, 
religiosa ou secular. 

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, no dia em que 
celebramos a Assunção da Virgem 
Maria ao Céu, o Senhor Jesus, que 
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7. SALMO RESPONSORIAL Sl 44(45) 
(CD Festas Lit. III, Fx3)

Cheia de graça, a Rainha está * à 
vossa direita, ó Senhor!

1. À vossa direita se encontra a Rai-
nha, * com veste esplendente de 
ouro de Ofir. * As filhas de reis 
vêm ao vosso encontro, * com ves-
te esplendente de ouro de Ofir.

2. Escutai, minha filha, olhai, ouvi 
isto: * “Esquecei vosso povo e a 
casa paterna!” * Que o Rei se en-
cante com vossa beleza! * Prestai-
-lhe homenagem: é vosso Senhor!

3. Entre cantos de festa e com 
grande alegria, * ingressam, en-
tão, no palácio real. * Cheia de 
graça, a Rainha está * à vossa di-
reita, ó Senhor. 

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 15,20-27)
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 20Cristo ressuscitou dos 
mortos como primícias dos que 
morreram. 21Com efeito, por um 
homem veio a morte e é também 
por um homem que vem a res-
surreição dos mortos. 22Como em 
Adão todos morrem, assim tam-
bém em Cristo todos reviverão. 
23Porém, cada qual segundo uma 
ordem determinada: Em primei-
ro lugar, Cristo, como primícias; 
depois, os que pertencem a Cris-
to, por ocasião da sua vinda. 24A 
seguir, será o fim, quando ele en-
tregar a realeza a Deus-Pai, depois 
de destruir todo principado e todo 
poder e força. 25Pois é preciso que 
ele reine até que todos os seus ini-
migos estejam debaixo de seus pés. 
26O último inimigo a ser destruído 
é a morte. 27Com efeito, “Deus pôs 
tudo debaixo de seus pés”.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(FESTAS LIT. III,Fx4 ) HL3, p.226.
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES, p. 257

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia * 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia 

 Anim. Ouçamos as leituras 
com o coração aberto, assim como foi 
com Maria, a discípula fiel e modelo 
de seguimento de Cristo.

6. PRIMEIRA LEITURA 
(Ap 11,19; 12,1.3-6.10)
Leitura do Livro do Apocalipse de 
São João
19Abriu-se o Templo de Deus que 
está no céu e apareceu no Templo 
a arca da Aliança. 12,1Então apare-
ceu no céu um grande sinal: uma 
mulher vestida de sol, tendo a lua 
debaixo dos pés e sobre a cabeça 
uma coroa de doze estrelas. 3En-
tão apareceu outro sinal no céu: 
um grande Dragão, cor de fogo. 
Tinha sete cabeças e dez chifres e, 
sobre as cabeças, sete coroas. 4Com 
a cauda, varria a terça parte das es-
trelas do céu, atirando-as sobre a 
terra. O Dragão parou diante da 
Mulher que estava para dar à luz, 
pronto para devorar o seu Filho, 
logo que nascesse. 5E ela deu à luz 
um Filho homem, que veio para 
governar todas as nações com ce-
tro de ferro. Mas o Filho foi levado 
para junto de Deus e do seu trono. 
6A mulher fugiu para o deserto, 
onde Deus lhe tinha preparado um 
lugar. 10Ouvi então uma voz forte 
no céu, proclamando: “Agora reali-
zou-se a salvação, a força e a reale-
za do nosso Deus, e o poder do seu 
Cristo”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Maria é elevada ao céu, * ale-
grem-se os coros dos anjos.

10. EVANGELHO (Lc 1,39-56)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naqueles dias, 39Maria partiu 
para a região montanhosa, diri-
gindo-se, apressadamente, a uma 
cidade da Judéia. 40Entrou na casa 
de Zacarias e cumprimentou Isa-
bel. 41Quando Isabel ouviu a sau-
dação de Maria, a criança pulou no 
seu ventre e Isabel ficou cheia do 
Espírito Santo. 42Com um gran-
de grito, exclamou: “Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o 
fruto do teu ventre! 43Como pos-
so merecer que a mãe do meu Se-
nhor 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”. 46Então Maria disse: 
“A minha alma engrandece o Se-
nhor, 47e o meu espírito se alegra 
em Deus, meu Salvador, 48porque 
olhou para a humildade de sua ser-
va. Doravante todas as gerações me 
chamarão bem-aventurada, 49por-
que o Todo-poderoso fez grandes 
coisas em meu favor. O seu nome é 
santo, 50e sua misericórdia se esten-
de, de geração em geração, a todos 
os que o respeitam. 51Ele mostrou 
a força de seu braço: dispersou os 
soberbos de coração. 52Derrubou 
do trono os poderosos e elevou 
os humildes. 53Encheu de bens os 
famintos, e despediu os ricos de 
mãos vazias. 54Socorreu Israel, seu 
servo, lembrando-se de sua mise-
ricórdia, 55conforme prometera aos 
nossos pais, em favor de Abraão e 
de sua descendência, para sempre”. 
56Maria ficou três meses com Isa-
bel; depois voltou para casa. 
 – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Senhor, / só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, / com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): 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 partici-
parmos da sua glória. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD FESTAS Lit. III, Fx5)
1. É grande o Senhor, é o nosso 

Deus! * Atento aos corações, 
buscou em Nazaré: * Dentre os 
humildes, Maria foi eleita, * Vin-
de todos celebrar tamanha fé!
Fez em mim grandes coisas, * de 
um jeito bem novo, * que aco-
lhe, que integra. * Fez visita ao 
seu povo, * falou e cumpriu, * a 
minh’alma se alegra!

2. Fiel, compassivo é o nosso Deus! 
* Atento a toda dor, conosco vem 
morar: * Dispensa orgulho e po-
der, nutre os famintos. * Vinde, 
pois, toda esperança celebrar!

3. Coragem que anima é o nosso Deus! 
* Atento ao novo Reino, ouviu nos-
so clamor: * Trouxe o perdão, reani-
mou os humilhados. * Vinde todos 
celebrar seu grande amor!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...
P. Suba até vós, ó Deus, o nosso 
sacrifício, e, pela intercessão da 
Virgem Maria, elevada ao céu, 
acendei em nossos corações o de-
sejo de chegar até vós. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
(PREF.: A GLÓRIA DE MARIA – MISSA DO DIA)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

LITURGIA EUCARÍSTICA

11. HOMILIA.
12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
criador do céu e da terra,/ e em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, 
/ que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; /nasceu da Virgem 
Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /res-
suscitou ao terceiro dia, / subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, / donde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. / Creio 
no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; / 
na remissão dos pecados; / na ressur-
reição da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, neste dia em que 
celebramos a assunção de Nossa Se-
nhora ao Céu, elevemos ao Pai nossas 
preces, de modo especial pela vocação 
à vida consagrada, para que, como foi 
com Maria, a vida consagração sig-
nifique total entrega a Deus e ao seu 
Reino de amor. Rezemos juntos:
T. Renovai em nós as maravilhas da 
salvação! 
1. Ó Pai, Iluminai a vossa Igreja, 

que, a exemplo de Maria, se con-
sagra inteiramente ao Cristo. 

2. Abençoai todas as pessoas que 
assumem a vocação à vida consa-
grada como testemunho cristão. 

3. Cumulai os religiosos e religio-
sas da entrega ao Senhor no ser-
viço ao próximo. 

4. Ajudai as pessoas que vivem sua 
consagração secular a testemunhar 
o amor na simplicidade da vida. 

5. Alimentai nossa esperança de 
um dia sermos também glorifi-
cados junto de Maria. 
(outras preces da comunidade)

P. Encerremos rezando a oração 
vocacional, para que Deus Pai sus-
cite vocações sacerdotais, religiosas 
e laicais a fim de ajudar o rebanho, 
apesar de sua fraqueza, a atingir a 
fortaleza do Pastor.

P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário(...) 
cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo,(...) 
um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos 
(...) celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue(...)
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vin-
de, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, (...) de vida 
e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda(...) 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só es-
pírito!
1C. Que ele faça de nós uma (...) 
interceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos 
(...) povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces (...) dispersos 
pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C. Acolhei com bondade (...) por 
Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

T. Jesus, Mestre Divino, que chamastes 
os Apóstolos a vos seguirem, continuai a 
passar pelos nossos caminhos, pelas nos-
sas famílias, pelas nossas escolas e conti-
nuai a repetir o convite a muitos jovens. 
Dai coragem às pessoas convidadas. 
Dai força para que vos sejam fiéis como 
apóstolos leigos, como sacerdotes, como 
religiosos e religiosas para o bem do Povo 
de Deus e de toda a humanidade. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO 
1. Povo de Deus foi assim: Deus 

cumpriu a palavra que diz: * 
“Uma virgem irá conceber”, e 
a visita de Deus me fez mãe! * 
Mãe do Senhor, nossa mãe, nós 
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l

queremos contigo aprender * a 
humildade, a confiança total, e 
escutar o teu Filho que diz:
Senta comigo à minha mesa, * 
nutre a esperança, reúne os ir-
mãos! * Planta meu reino, trans-
forma a terra, * mais que cora-
gem, tens minha mão!

2. Povo de Deus foi assim: nem 
montanha ou distância qualquer 
* me impediu de servir e sorrir. 
Visitei com meu Deus. fui irmã! 
* Mãe do Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender 
* desapego, bondade, teu “sim”, e 
acolher o teu Filho que diz:

3. Povo de Deus foi assim: meu 
menino cresceu e entendeu, * 
que a vontade do Pai conta mais, 
e a visita foi Deus que nos fez. * 
Mãe do Senhor, nossa mãe, nós 
queremos contigo aprender * a 
justiça, a vontade do Pai, e en-
tender o teu Filho que diz:

4. Povo de Deus, foi assim: da 
verdade jamais se afastou. * 
Veio a morte e ficou nosso pão. 
Visitou-nos e espera por nós! * 
Mãe do Senhor, nossa mãe, nós 
queremos contigo aprender * A 
verdade, a firmeza, o perdão, e 
seguir o teu Filho que diz:

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
que nos alimentastes com o sa-
cramento da salvação, concedei-
-nos, pela intercessão da Virgem 
Maria elevada ao céu, chegar à 
glória da ressurreição. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

LEITURAS DA SEMANA:
• 2ª-: Jz 2, 11-19 ; Sl 105 (106), 34-35. 36-37. 39-40.43ab (R/. 4a) ; Mt 19, 16-22
• 3ª-: Jz 6, 11-24a ; Sl 84 (85), 9. 11-12. 13-14 (R/. 9b) ; Mt 19, 23-30 
• 4ª-: Jz 9,6-15 ; Sl 20(21),2-3.4-5.6-7 (R/. 2a) ; Mt 20,1-16a
• 5ª-: Jz 11,29-39a ; Sl 39(40),5.7-8a.8b-9.10 (R/. cf. 8a.9a) ; Mt 22,1-14
• 6ª-: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 ; Sl 145(146),5-6.7.8-9a.9bc-10 (R/. 2a) ; Mt 22,34-40 
• Sáb.: Is 9,1-6 ; Sl 112 (113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R/. 2) ; Lc 1,26-38
• 21º DTC Js 24,1-2a.15-17.18b ; Sl 33(34),2-3.16-17.18-19.20-21.22-23  
   (R/. 9a) ; Ef 5,21-32 ; Jo 6,60-69 (“Senhor, a quem iremos nós?”)
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RITOS FINAIS

P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

22. CANTO FINAL (Fest. Lit. III, Fx 6)
A minh’alma engrandece o 
Senhor, * meu coração mui-
to se alegrou * em Deus, meu 
Salvador, * em Deus, meu 
Salvador.

1. Ele voltou seu olhar * para a 
pequenez * de sua servidora * e 
todas as gerações * me procla-
marão * feliz e ditosa.

2. Ele enricou os famintos, * 
aos ricos, sem nada * embora 
mandou. * Ele a seu povo acu-
diu, * de sua promessa * aos 
pais se lembrou.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arqui-
diocese, /discípulo e missionário de Jesus 
Cristo:/ ensina-nos a acolher a Palavra de 
Deus / e abre nossos olhos à verdade do 
Evangelho./ Conduze-nos ao encontro 
com Jesus, / contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós coragem e ar-
dor missionário, / para testemunharmos 
a todos / que Deus habita esta Cidade 
imensa /e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de São Paulo, 
/ ó santo apóstolo de Jesus Cristo! Amém

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
NOSSA SENHORA
P. O Deus de bondade, que pelo Fi-
lho da Virgem Maria quis salvar a 
todos, vos enriqueça com sua benção. 
T. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e por 
toda parte a proteção da Virgem, por 
quem recebestes o autor da vida.
T. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje 
para celebrar a sua solenidade, 
possais colher a alegria espiritual e 
o prêmio eterno. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

22 de agosto 
Missa para os 
Catequistas da 
Arquidiocese; 

Igreja de Santa 
Cecília às 16h00

Sua paróquia já tem assinatura para os 
paroquianos?


