
 

 

 

EUCARISTIA (1ª, 2ª, 3ª ETAPA) 

"Assunção de Nossa Senhora” 

 

 

 

OBJETIVO: Reflexão sobre o evangelho de Solenidade da Assunção de Nossa Senhora e 

vocação (3º domingo: VIDA CONSAGRADA). 

LEITURA:  Lc 1,39-56 

REFLEXÃO:   Hoje festejamos a Assunção de Maria, gloriosamente, Maria é elevada ao céu em 

corpo e alma! Maria é nosso modelo de obediência, humildade, bondade, serviço e silêncio. É a 

mais bela e perfeita criatura preservada até mesmo do pecado original. Por isso quando rezamos 

o rosário dizemos: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre” 

Quando Maria deu seu “sim” a Deus para ser mãe de Jesus, ela recebeu a notícia de que 

sua prima Isabel, que tinha idade avançada, também estava esperando um filho. Maria foi até a 

casa de Isabel para ajudá-la. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, acriança se mexeu dentro dela 

e Isabel, cheia do Espírito Santo, falou bem alto: “Você é a mais abençoada de todas as mulheres! 

E a criança que você vai ter é também a mais abençoada! Quem sou eu para que a mãe do meu 

Senhor venha me visitar? Maria lhe disse: “Meu coração agradece ao Senhor! Minha alma está 

alegre de Deus, meu Salvador. Porque ele se lembrou de mim, sua humilde serva!”. Maria ficou 

aproximadamente três meses com sua prima Isabel, até o nascimento de seu bebê. 

A Assunção de Maria é a grande prova da misericórdia divina, é a união entre o céu e a 

terra. Devemos retribuir o amor que Deus tem por nós, indo ao encontro do nosso irmão e irmã 

que precisa de ajuda, seguindo o exemplo da Virgem Maria que não mediu esforços para ir ao 

encontro de sua prima Isabel e se colocara a disposição para ajudá-la em seus últimos meses de 

gestação. 

 

AGIR:  

Atividade 1: Como podemos, hoje, imitar a atitude de Maria e alegrar alguém com nossa visita 

ou companhia? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Atividade 2- Você acredita que Nossa Senhora está no céu ao lado de Jesus e intercede por nós? 

Por quê? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3- Você tem Nossa Senhora também como sua mãe? Por quê? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Atividade 4- Você recorre a Nossa Senhora em suas orações para agradecer ou pedir algo? Por 

quê? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 5- Existem muitos nomes dados para Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Nossa paróquia 

(matriz) tem um nome. Qual é? Além desse nome, cite mais 2 nomes que você conhece de Nossa 

Senhora: 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 MINHA ORAÇÃO:  Minha alma glorifica ao Senhor, meu Espírito exulta de alegria em Deus meu 

Salvador. Senhor nos encha com os dons de sensibilidade para com os que precisam de nós. 

Amém! Rezar 1 Ave Maria. 

 

MEU COMPROMISSO: Maria estava sempre pronta para servir aos outros. E você, está sempre 

pronto para ajudar seu próximo? Procure na sua rua, em sua casa, na comunidade, os serviços 

nos quais você pode ajudar, assim como Maria. Demonstre mais amor e dedicação aos seus 

colegas, amigos e familiares. 

 


