
 

 

 

PRÉ-CATEQUESE 

"Assunção de Nossa Senhora” 

 

 

 

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

LEITURA:  Lc 1,39-56 

REFLEXÃO:  Hoje festejamos a Assunção de Maria. Você sabe o que é assunção? Assunção 

significa “elevação”, ou seja, Maria foi levada de corpo e alma pelos anjos ao céu para junto de 

Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, tão amado.  

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, a criança 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- Pinte as atitudes que Maria nos ensinou: 

 

Atividade 3- Pinte o desenho da Assunção de Nossa Senhora 

 

Atividade 4- Assista o vídeo sobre a historinha da Assunção de Maria: 

https://www.youtube.com/watch?v=RXvgibI_1y0 

MINHA ORAÇÃO:  Papai do Céu, muito obrigado por nos dar Maria, nossa Mãezinha do Céu tão 

amada! Que eu me espalhe nela para ser sempre obediente à sua vontade, para que eu sempre 

esteja ao Teu lado, seja dócil e amável com aqueles que precisarem de ajuda. 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. 

Alegria 
Bondade 

https://www.youtube.com/watch?v=RXvgibI_1y0

