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Magnificat, anima mea...

Assunção de Nossa Senhora
Ano B

Magnificat, anima mea...
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Bendita és tu, Maria!
Hoje, Jesus ressuscitado
acolhe a sua mãe na glória do céu…
Hoje, Jesus vivo,
glorificado à direita do Pai,
põe sobre a cabeça da sua mãe
a coroa de doze estrelas…

Primeira leitura: Maria, imagem da Igreja. Como Maria, a Igreja

gera na dor um mudo novo. E como Maria, participa na vitória de Cristo

sobre o Mal.

Salmo: Bendita és tu, Virgem Maria! A esposa do rei é Maria. Ela tem

os favores de Deus e está associada para sempre à glória do seu Filho.

Segunda leitura: Maria, nova Eva. Novo Adão, Jesus faz da Virgem

Maria uma nova Eva, sinal de esperança para todos os homens.

Evangelho: Maria, Mãe dos crentes. Cheia do Espírito Santo, Maria,

a primeira, encontra as palavras da fé e da esperança: doravante todas

as gerações a chamarão bem-aventurada!
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Assunção de Nossa Senhora
(15 de Agosto)

1.ª Leit. – Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab;
Salmo – Sal 44, 10. 11. 12. 16;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 20-27;
Evangelho – Lc 1, 39-56.

A morte da Virgem Maria chama-se dormição, porque foi sonho de
amor. Não foi triste nem doloroso;  foi o cumprimento dum desejo. É
probabilíssimo e hoje bastante comum a crença de a Santíssima Virgem
ter morrido antes que se realizasse a dispersão dos apóstolos. A tradição
antiga localiza a sua morte no Monte Sião na mesma casa em que seu
filho celebrara os mistérios da Eucaristia e, em seguida, tinha descido o
Espírito Santo sobre os apóstolos.

Hoje, sobre a parte da área que a Basílica de Constantinopla ocupou,
levanta-se a "igreja da Dormição" magnífica rotunda de estilo gótico,
consagrada em 1910, cujas pontiagudas torres se descobrem de todos os
ângulos de Jerusalém. Hoje é lugar preferido pelos fiéis de todas as
confissões cristãs para o seu último descanso na terra. Assim vê-se rodeada
de cemitérios católico, grego, arménio e protestante anglicano.

Por meio da Constituição Apostólica "Munificentissimus Deus" defi-
niu Pio XII esta doutrina como dogma de fé. Dada em Roma, junto de S.
Pedro, no ano do Jubileu maior, mil novecentos e cinquenta, no dia pri-
meiro de Novembro, festa de todos os Santos.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus eterno e omnipotente,
que elevastes à glória do Céu em corpo e alma
a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho,
concedei-nos a graça
de aspirarmos sempre às coisas do alto,
para merecermos participar da sua glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro doApocalipse de S. João
(Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab)

«Uma mulher revestida de sol e com a lua debaixo dos pés»

O templo de Deus abriu-se no Céu
e a arca da aliança foi vista no seu templo.
Apareceu no Céu um sinal grandioso:
uma mulher revestida de sol,
com a lua debaixo dos pés
e uma coroa de doze estrelas na cabeça.
Estava para ser mãe
e gritava com as dores e ânsias da maternidade.
E apareceu no Céu outro sinal:
um enorme dragão cor de fogo,
com sete cabeças e dez chifres
e nas cabeças sete diademas.
A cauda arrastava um terço das estrelas do céu
e lançou-as sobre a terra.
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O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe,
para lhe devorar o filho, logo que nascesse.
Ela teve um filho varão,
que há-de reger todas as nações com ceptro de ferro.
O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono
e a mulher fugiu para o deserto,
onde Deus lhe tinha preparado um lugar.
E ouvi uma voz poderosa que clamava no Céu:
"Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus
e o domínio do seu Ungido".

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial

Salmo 44 (45), 10.11.12.16 (R. cf. 10b)

Refrão: À vossa direita, Senhor, está a Rainha do Céu.
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Ao vosso encontro vêm filhas de reis,
à vossa direita está a rainha, ornada com ouro de Ofir.
Ouve, minha filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.

Da tua beleza se enamora o Rei;
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem.
Cheias de entusiasmo e alegria,
entram no palácio do Rei.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 15,20-27)

«Primeiro, Cristo, como primícias; depois os que pertencem a Cristo»

Irmãos:
Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram.
Uma vez que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos;
porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram,
assim também em Cristo serão todos restituídos à vida.
Cada qual, porém, na sua ordem:
primeiro, Cristo, como primícias;
a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda.
Depois será o fim,
quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai
depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder.
É necessário que Ele reine,
até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
E o último inimigo a ser aniquilado é a morte,
porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés.
Mas quando se diz que tudo Lhe está submetido
é claro que se exceptua
Aquele que Lhe submeteu todas as coisas.

Palavra do Senhor
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Aclamação ao Evangelho

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Maria foi elevada ao Céu;
alegra-se a multidão dos Anjos.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 1,39-56)

«O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: exaltou os humildes»

Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
"Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor".
Maria disse então:
"A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
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de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre".
Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses
e depois regressou a sua casa.

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética

«Magnificat anima mea Dominum!... »
Esta é a maior das festas da Santíssima Virgem Maria; é a sua Assunção;

a festa da sua entrada na glória, da sua plenitude como criatura, como mulher,
como mãe, como discípula de Cristo Jesus. Como um rio, que após longa
corrida desagua no mar, hoje, a Virgem Toda Santa e Imaculada desagua na
glória de Deus: transfigurada no Espírito Santo, derramado pelo Cristo, ela
está na glória do Pai!

Para compreendermos o profundo sentido do que celebramos, tomemos as
palavras de São Paulo: "Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que
morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um
homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem,
em Cristo todos viverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada".
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- Eis a nossa fé, o centro da nossa esperança: Cristo ressuscitou dos mortos
como primícias dos que adormeceram. Ele é o primeiro a ressuscitar, Ele é a
causa e o modelo da nossa ressurreição. Os que n'Ele nascem pelo batismo,
os que n'Ele creem e n'Ele vivem, ressuscitarão com Ele e como Ele: logo
após a morte ressuscitarão naquela dimensão imaterial que temos, núcleo da
nossa personalidade, a que chamamos "alma"; e, no final dos tempos, quando
todo o universo for glorificado, ressuscitaremos também no nosso corpo. Assim,
em todo o nosso ser, corpo e alma, estaremos, um dia, revestidos da glória de
Cristo, nosso Salvador, estaremos plenamente conformados a Ele!

Ora, a Igreja acredita, desde os tempos antigos, que a Virgem Maria já
entrou plenamente nessa glória. Aquilo que todos nós só teremos em plenitude
no final dos tempos, a Santíssima Mãe de Deus, recebeu logo após a sua
morte. Ela é a "Mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a
cabeça uma coroa de doze estrelas". Ela já está totalmente revestida da glória
de Cristo, Sol de justiça - e esta glória é o próprio Espírito Santo que o Senhor
nos dá. Ela já pisa a lua, símbolo das mudanças e inconstâncias deste mundo
que passa. Ela já está coroada com doze estrelas, porque é a Filha de Sião,
filha perfeita do antigo Israel e Mãe do novo Israel, que é a Igreja. Assim, a
Virgem, logo após a sua morte - doce como uma dormição -, foi elevada ao
céu, à glória de Seu Filho em todo o seu ser, corpo e alma. Aquela que esteve
perfeitamente unida ao Filho na cruz (cf. Lc 2,34s; Jo 19,25ss), agora está
perfeitamente unida a Ele na glória. São Paulo não dissera, falando de Cristo
morto e ressuscitado? "Fiel é esta palavra: Se com Ele morremos, com Ele
viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos" (2Tm 2,12). A Virgem,
que esteve perfeitamente unida ao Seu Filho no caminho da cruz, foi unida
perfeitamente  a Ele na glória da ressurreição. Aquela que sempre foi
"plenamente agraciada" (Lc 1,28), de modo a não ter a mancha do pecado,
não permaneceu na morte, salário do pecado. Assim, o que nós esperamos em
plenitude para o fim dos tempos, a Virgem já experimenta agora em plenitude.
Como é grande a salvação que Cristo nos obteve! Como é grande a Sua força
salvífica ao realizar coisas tão grandes na Sua Mãe!

Mas, a Festa de hoje não é somente da Virgem Maria. Primeiro, esta festa
glorifica o Senhor, Autor da nossa salvação, pois em Maria aparece a vitória
sobre a morte, que Jesus nos conquistou. A liturgia hoje exclama: "Preservastes,
ó Deus, da corrupção da morte Aquela que gerou de modo inefável o
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vosso próprio Filho feito homem, Autor de toda a vida". Este senhorio de
Cristo aparece hoje radiante na sua Mãe: em Maria, Cristo venceu a morte de
Maria! Em segundo lugar, a festa de hoje é também festa da Igreja, de quem
Maria é Mãe e figura. A liturgia canta: "Hoje, a Virgem Maria, Mãe de
Deus, foi elevada à glória do céu. Aurora e esplendor da Igreja triunfante,
ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda a caminho". Sim! A
Mãe Igreja contempla a Mãe Maria e fica cheia de esperança, pois um dia,
estará totalmente glorificada como Ela, a Mãe de Jesus, já se encontra agora.
Finalmente, a festa é de cada um de nós, pois já vemos em Nossa Senhora
aquilo que, pela graça de Cristo, o Pai preparou para todos nós: que sejamos
totalmente glorificados na glória luminosa do Espírito do Filho morto e
ressuscitado. Aquilo que a Virgem já possui plenamente, nós possuiremos
também: logo após a morte, na nossa alma; no fim dos tempos, também no
nosso corpo!

A festa de hoje recorda o nosso destino, a nossa dignidade e a dignidade do
nosso corpo. O mundo atual, por um lado exalta o corpo nas academias, no
culto da forma física, da moda e da beleza exterior; por outro lado, entrega o
corpo à sensualidade, à imoralidade, à droga, ao álcool... É comum escutarmos
que o que importa é o "espírito", que a matéria, o corpo passa... Os cristãos
não aceitam isso! O nosso corpo é templo do Espírito Santo…, o nosso corpo
ressuscitará…, o nosso corpo é dimensão indispensável do nosso eu.
Honremos, então o nosso corpo: "O corpo não é para a fornicação e, sim,
para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o
Senhor, ressuscitará também a nós - em nosso corpo- pelo seu poder.
Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo" (1Cor 6,14.20).

Então, caríssimos, olhemos para o céu, voltemos para lá o nosso coração!
Celebremos!... com a Virgem Maria, hoje vencedora da morte, com a Igreja,
que espera, um dia, triunfar totalmente como Maria Virgem, cantemos as
palavras da Filha de Sião, da Mãe da Igreja, pensando na nossa vitória: "A
minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador, porque pôs o olhos na humildade da sua serva. O Todo-poderoso
fez grandes coisas em meu favor!", ...em teu favor!..., ...em nosso
favor!... por intercessão da Virgem Nossa Senhora da Saúde... por
intercessão da Virgem Nossa Senhora da Soledade. A ele a glória pelos
séculos dos séculos. Amén.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos,

neste dia em que toda a Igreja se alegra
com o triunfo de Santa Maria, chegue até Deus,
por intercessão da Virgem cheia de graça,
a nossa oração unânime, e digamos com alegria:

«Interceda por nós, a Virgem cheia de graça!»

1. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo,
para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos,
e de os ver alcançar o reino eterno,
Oremos por intercessão da Virgem Maria.

2. Pelos discípulos de Jesus Cristo,
para que sejam fiéis à Palavra do Evangelho,
e desejem com ardor alcançar os bens do Céu,
Oremos por intercessão da Virgem Maria.

3. Pelos chefes de Estado e pelos governos,
para que exerçam o seu poder como um serviço
e não se deixem vencer pelo desânimo,
Oremos por intercessão da Virgem Maria.

4. Pelos que sofrem humilhações e passam fome,
para que o Senhor os encha de bens, os conforte
e lhes dê o desejo da santidade,
Oremos por intercessão da Virgem Maria.

5. Por todas as mães, pelos doentes e os sem abrigo,
para que encontrem em Cristo a sua esperança
e em Maria Santíssima a sua advogada,
Oremos por intercessão da Virgem Maria.

6. Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que Deus nos dê a graça da humildade
à imitação da vida simples da Virgem Mãe,
Oremos por intercessão da Virgem Maria.



— 214 —

Pres. – Ouvi, Deus de Bondade, as nossas súplicas,
e fazei-nos entrar na glória eterna
onde já se encontra a Mãe do vosso Filho,
elevada ao Céu em corpo e alma.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Suba até Vós, Senhor, a nossa humilde oferta

e, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria,
elevada ao Céu,
fazei que os nossos corações, inflamados na caridade,
se dirijam continuamente para Vós.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
e louvar-Vos, bendizer-Vos e glorificar-Vos
na Assunção da Virgem Santa Maria.
Hoje a Virgem Mãe de Deus
foi elevada à glória do Céu.
Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante,
Ela é sinal de consolação e esperança
para o vosso povo peregrino.
Vós não quisestes
que sofresse a corrupção do túmulo
Aquela que gerou e deu à luz o Autor da vida,
vosso Filho feito homem.
Por isso, com os Anjos e os Santos,
proclamamos a vossa glória,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença, em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
em que Santa Maria Mãe de Deus foi elevada à glória do Céu,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
hoje elevada ao Céu,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
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Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.

Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação; mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
especialmente da soberba de coração,
que nos fecha nos valores terrestres,
e nos impede de pensar, desejar e procurar
os bens futuros.
Fazei que, a exemplo de Maria e por sua intercessão,
a nossa alma exulte de alegria no Senhor,
e o nosso coração proclame os seus louvores,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que junto à Cruz destes Maria por Mãe
ao discípulo amado:
concedei à Vossa Igreja
a graça de confiar sempre na Vossa bondade,
de ser servidora da Vossa paz,
de ser sinal do Vosso Reino entre os homens,
segundo a Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor,

que nos alimentastes com o pão da vida eterna,
concedei-nos,
por intercessão da Virgem Santa Maria, elevada ao Céu,
a graça de chegarmos à glória da ressurreição.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus, que, na Sua benigna providência,
por meio de Seu Filho, nascido da Virgem Maria,
quis salvar o género humano,
Se digne enriquecer-vos com a Sua bênção.

R.: Amén.

Pres. – Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte,
a protecção da Virgem Santíssima,
pela qual recebestes o autor da vida.

R.: Amén.

Pres. – A todos vós, que hoje vos reunistes
para celebrar digna e fervorosamente
a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria,
Deus vos conceda a alegria espiritual
e a recompensa eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

A meio do verão, eis uma festa para nos fazer parar junto de Maria
e receber dela um tríplice segredo:
– o segredo da fé sem falha tão bem ajustada a Deus:

"Eis a serva do Senhor"…
– o segredo da sua esperança confiante em Deus:

"nada é impossível a Deus"…
– o segredo da sua caridade missionária:

"Maria pôs-se a caminho apressadamente"…
E nós podemos pedir-lhe para nos acompanhar no caminho das nossas vidas.

Continuação de Boas Férias para todos.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


