
  

 

 

 

EUCARISTIA 

 

 

Assunção de Nossa Senhora 
 

“Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha visitar-me?” 

 

OBJETIVO: Falar do corpo imaculado de Maria; como e porque Ela foi elevada aos céus e que está 

sentada ao lado de seu filho Jesus. 

 

LEITURA: LUCAS 1,39-56 

 

REFLEXÃO: Maria, mãe de Jesus, ao dizer o seu sim a Deus , desde o primeiro momento já foi 

preparando seu lugarzinho no céu . A cada dia, a cada momento em que se dedicava aos planos 

de Deus em sua vida, mais perto do céu ela ficava. Até que um dia, terminada sua missão aqui na 

terra, Deus a chamou a viver no céu com Ele.       

    Ela não foi enterrada depois que morreu. Os anjos vieram buscar a nossa mãezinha querida, 

Deus havia preparado um lugar especial para ela. Por isso, ela foi subindo, subindo com os anjos 

até chegar ao céu.  Isso é assunção “subida de Nossa Senhora aos céus”. 

    E não estava terminada assim sua missão. Ela agora assumiu uma nova missão,  é ela quem 

intercede por nós, que pede por todos nós a Deus,e é, sobre todos nós, que ela continua mandando 

seu amor, sua bênção, sua intercessão. 

 

 MÊS DE AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES :    

No terceiro domingo é celebrado a vocação religiosa. Os 

religiosos são chamados, à semelhança  dos apóstolos, a abandonar 

tudo para ficar com Cristo e colaborar na sua missão. São homens e 

mulheres que se consagram a Deus através dos votos para viver um 

determinado carisma. Eles pronunciam os votos de pobreza, 

castidade e obediência dentro de uma congregação. próximo, 

acessível, buscando sempre estar presente na vida dos filhos e 

filhas. Você sabe quem são? São os padres, os diáconos, os 

irmãos, as irmãs e freiras. 

Tema a ser experenciado de 

10 a 16 de Agosto de 2020 
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AGIR: 

Atividade 1:  Responda as perguntas: 

1. O que Nossa Senhora significa pra você? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Como é ter a Nossa Senhora como mãezinha do céu? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Você reconhece Ela em suas orações para agradecer ou pedir algo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2:  Preencha o diagrama: 

 

 

MINHA ORAÇÃO: “Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as 

mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, 

pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém” 

 

MEU COMPROMISSO: Rezar todos os dias a Ave Maria. Ajudar as pessoas da minha casa , da 

minha comunidade e da minha escola como Maria ajudou. 


